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Święto z wódą

Takie właśnie, wysokoprocentowe, święto
urządzili sobie w Wielką Sobotę „klienci”
Straży Miejskiej i Policji
Zaczęło się wczesnym popołudniem. Do kobiety w stanie upojenia alkoholowego leżącej na ławce przy Oczku Wodnym strażnicy miejscy musieli
wezwać pogotowie ratunkowe. Pani została zabrana do szpitala.
Wieczorem funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji zajęli się panem,
który siedział na chodniku przy ul. 1 Maja. Jak się okazało, mężczyzna był
nietrzeźwy.
Chwilę później mundurowi udali się na przystanek przy ul. Szpitalnej.
Natknęli się tam na pana, który siedział na ziemi. Siedział, bo był tak pijany,
iż nie mógł wstać na nogi o własnych siłach.

KNuróW

PiT-a zdasz w uM

/bw/

KNuróW, PaNióWKi

Wzorem ubiegłych lat Urząd Miasta
i II Urząd Skarbowy w Gliwicach umożliwią
knurowianom składanie rozliczeń rocznych
podatku dochodowego w magistracie przy
ul. Ogana
Od 24 do 30 kwietnia w urzędzie
funkcjonować będzie wydzielone
stanowisko. Pracownicy skarbówki
będą przyjmować deklaracje PIT
oraz udzielać podstawow ych informacji (bardziej skomplikowane
kwestie trzeba będzie wyjaśniać 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).
Stanowisko będzie czynne w
godzinach 8-14 od poniedziałku
do czwartku, natomiast w piątek w
godz. 8-13.
/bw/

Powiat. KonKurS dla organizacji Pozarządowych

Szansa na dotację
Ponad 40 tys. zł czeka na przyszłych
beneficjentów konkursu dla organizacji
pozarządowych
Dotacje będą przyznawane na
realizację w 2012 r. zadań odnoszących się do kultury, sztuki, ochrony
dziedzictwa narodowego, wspierania
i upowszechniania sportu, porządku
i bezpieczeństwa publicznego, a także
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
W bieżącej, drugiej, edycji konkursu na realizację zadań przeznaczono 40.684 zł (w pierwszym
konkursie 42.316).
Oferty należy składać w Biurze
Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, ul. Zygmunta

Starego 17 od 23 kwietnia do 14
maja.
Szczegółowe informacje na temat konkursu (w tym wymogów
dotyczących składanej oferty) można uzyskać w Wydziale Edukacji,
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Gliwicach,
ul. Zygmunta Starego 17, nr tel. 32
332 66 70, e-mail: pcop@starostwo.
gliwice.pl (znajdują się one także
na stronie internetowej powiatu w
zakładce PCOP).
/sisp, bw/

Post wskazany
Policjanci z gliwickiej drogówki
mieli w ostatnim tygodniu pełne ręce
roboty. Wniosek jest jeden - kierowcy
nie wylewali w te dni za kołnierz. W
ciągu kilku minut policjanci zatrzymali w czwartek w Paniówkach 3 rowerzystów. 18-, 34- i 49-latek jechali
na jednośladach po kilku głębszych.
Tego samego dnia w ręce funkcjonariuszy trafił operator koparko-ładowarki z ul. Ściegiennego. Mężczyzna
„pracował” mając w wydychanym
powietrzu 1,5 promila.
W sobotę 43-letni kierowca ru-

KNuróW

Pies
w studzience

W ubiegłą sobotę funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniowali
na ul. Dębowej, gdzie do niezabezpieczonej studzienki wpadł bezdomny
pies. Czworonóg został wydobyty z
pułapki przez pracowników schroniska dla zwierząt. Tam też został
przewieziony.

/bw/

www.
hermitagemuseum.org

serdeczności

Chciałabym na łamach prasy serdecznie podziękować

Chciałabym, żeby więcej ludzi wiedziało,
że jako pracownik Policji zasługuje na wielki szacunek
i pochwałę za wykonywaną pracę.
Wdzięczna Knurowianka

/g/

Nie zapomnij

12 IV – Dzień Czeko
lady, Międzynarodow y Dzień
Lotnictwa
i Kosmonautyki, Dz
ień Ptaków
Wędrownych
13 IV – Światow y
Dzień Pamięci Of iar Katynia
14 IV – Dzień Ludzi
Bezdomnych
16 IV – Dzień Sape
ra i Włókniarza
18 IV – Międzynarod
owy Dzień
Ochrony Zaby tków,
Światow y
Dzień Krótkofalowca.

KNuróW

Panu Piotrowi MUSZYŃSKIEMU,
pracownikowi Policji w Knurowie,
za profesjonalne podejście do sprawy wiadomej mnie
i Panu Piotrowi.

szył fiatem w podróż. Zakończyła
się na ul. Armii Krajowej. Alkomat
wskazał u niego prawie 3 promile.
Inny śmiałek (25-latek) przecenił
swoje możliwości i wjechał motorowerem w tył volkswagena. Zdarzenie miało miejsce na ul. Lignozy.
Szybko okazało się, że umiejętności
motorowerzysty zaburzył alkohol.
Pomiar alkomatem i już wiadomo
- 2,8 promila.
Jeszcze dzień się nie skończył.
Zegarek wskazywał 23.15, kiedy na
1 Maja drogówka z Gliwic zatrzymała
do kontroli opla. 27-letni kierowca
miał pecha i 0,85 promila w wydychanym powietrzu.
Na deser niedzielny przypadek
z ul. Kapelanów Wojskowych. Policjanci z wydziału Ruchu Drogowego
zatrzymali 48-latka, który prowadził ciągnik rolniczy. Mężczyzna
dmuchnął w alkomat, a ten wskazał
3,2 promila.

Położone w Sankt Petersburgu
nad brzegiem Newy muzeum
Ermitaż, należy do najpiękniejszych w Europie. Zawiera
głównie zbiory sztuki europejskiej m.in. obrazy Rembrandta, Tycjana, Moneta, rzeźby
Canovy. Muzeum od niedawna
można zwiedzać bez wychodzenia z domu. Wystarczy
wejść na stronę i wirtualnie
przemierzyć gmach perły rosyjskiej architektury.
JB

Nocna
awantura

Nawet Wielkanoc nie okazała się
wystarczającą barierą dla niezdrowych emocji. Późnym wieczorem
w niedzielę patrol Straży Miejskiej
i Policji interweniował w jednym z
mieszkań przy ul. Spółdzielczej. Powodem byłą rodzinna awantura. I nie
święto, lecz przyjazd mundurowych,
załagodził spór.
/bw/

2

Czy Pana zdaniem katastrofa smoleńska została
już wyjaśniona?
Paweł z Knurowa:
Tak, wszystko już jest raczej
jasne. Niestety media i partie
polityczne wykorzystują katastrofę w Smoleńsku do zbicia
kapitału. Już nie tyle chodzi o
ludzi, którzy tam zginęli, bardziej o to, aby o tym mówić.
Ciągle pojawiają się jakieś
zmyślone historie, a przecież
przyczyny katastrofy już zostały wyjaśnione.

Not. JB

KNuróW

Gawrony pod
ochroną
W czwartek (22.03) patrol Straży
Miejskiej otrzymał zgłoszenie o przycince gałęzi drzew przy ul. Dworcowej. Problem w tym, że odbywać się
to miało wbrew przepisom o ochronie środowiska – w miejscu kolonii
lęgowej gawrona, w czasie okresu
ochronnego. W wyniku interwencji
administrator terenu zdecydował o
zaprzestaniu prac.
/bw/

rEGioN
uWaGa Na SZcZEPioNKi

lisy się
szczepią

Choć w polskich lasach
coraz mniej lisów,
to wciąż bywają one
groźne dla
mieszkających
w pobliżu ich domostw.
Szczególnie jeśli są
nosicielami wścieklizny
Aby zapobiec ewentualnym zarażeniom od 21 do 30 kwietnia na obszarze całego województwa śląskiego
potrwa akcja ochronnego szczepienia
lisów wolno żyjących przeciwko
wściekliźnie. Dokładnie 222 810
szczepionek zostanie rozmieszonych
w lasach i terenach zielonych. Będą
zrzucane z samolotów.
Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców
województwa o nieniszczenie szczepionek i niepodnoszenie ich z ziemi.
Należy także zadbać, by zwierzęta
domowe nie miał y konta ktu ze
szczepionkami. Najlepiej przez dwa
tygodnie nie wyprowadzać zwierząt
poza tereny niezabudowane.
oprac. JB
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Wywiad

Nie reagujesz
- akceptujesz

Mimo błyskawicznej
reakcji strażakom nie
udało się uratować
auta

Foto: Paweł Gradek

- Nie tolerujcie zachowań sprzecznych z prawem.
Wspólna praca Policji, społeczności lokalnej
i samorządu może zaowocować zmniejszeniem
przestępczości na terenie Knurowa - apeluje
komendant Komisariatu Policji w Knurowie
podinspektor Maciej Kawa

Podinspektor Maciej Kawa, komendant komisariatu Policji w Knurowie

Paweł Gradek: - Dwa tygodnie temu na forum Wirtualnego
Knurowa ktoś zamieścił filmiki z
wizerunkami trzech nastolatków,
którzy zdemolowali plac zabaw
przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej.
Widział je pan?
Maciej Kawa, komendant KP
Knurów: - Tak, widziałem. Traktowanie tego zdarzenia w kontekście
dobrej zabawy wprawia mnie w
zadumę. Tolerując takie zachowania, społeczność knurowska ponosi z tego tytułu koszty finansowe.
Przecież urządzenia będą musiały
zostać naprawione i przystosowane
do użytkowania. Czy nie przyjemniej
mieszka się w środowisku wolnym od
zdarzeń przestępczych, gdzie każdy
dba o mienie, należące przecież do
społeczności lokalnej? Odcinanie się
od tego problemu i tolerowanie takich
zachowań nie załatwiają sprawy. Jeśli
przymykamy oko na czyny o niskiej
szkodliwości, to sprawcy czują się bezkarni i za jakiś czas ich poczynania
będą coraz uciążliwsze.
- Na forum rozgorzała dyskusja
o bierności świadka zdarzenia,
który nie powiadomił policji, tylko
zarejestrował wszystko kamerą.
- Czytałem te wypowiedzi i natknąłem się tylko na jedną, która
sugerowała, że sprawą winna zająć
się policja. Szkoda, że osoba, która
trochę szerzej rozpatrywała opisaną
sytuację, nie powiadomiła nas o zdarzeniu. Jedna wypowiedź świadczyła,
że osoby dokonujące zniszczeń są
znane jej autorowi. Powtórzę, szkoda,
że nie podzielił się tymi informacjami

z organami ścigania. Apeluję do osób,
które mają wiedzę o sprawcach, by się
z nami skontaktowały. To z pewnością
przyśpieszy czynności dowodowe w
sprawie.
- Ktoś może odebrać ten apel za
przejaw bezradności knurowskiej
policji...
- Nie chcemy „wysługiwać się”
mieszkańcami w celu zwalczania
przestępczości w Knurowie. To jedynie nasza propozycja współpracy w
tej płaszczyźnie. Chcę nadmienić, że
wdrożyliśmy czynności zmierzające do
ustalenia sprawców tego czynu. Wykorzystaliśmy środki techniczne, które
pozwalają na obróbkę zdjęć i obecnie
dysponujemy dokładnymi wizerunkami osób, które tamtego dnia dokonały
zniszczeń na placu zabaw. Ustalenie
ich tożsamości jest kwestią czasu. Jak
widać wandalami są nieletni, więc
ich odpowiedzialność prawna podlega
jurysdykcji sądu rodzinnego. Odpowiedzialność finansowa za naprawienie
szkód ciąży na opiekunach prawnych
tychże osób.
Należy zdać sobie sprawę, że państwa polskiego nie stać, by porządku
na każdej ulicy pilnował stróż prawa.
Dlatego w naszej pracy wykorzystujemy w dużej mierze informacje i
spostrzeżenia przekazywane przez
mieszkańców.
- Wielu tego nie robi w obawie o
swoje bezpieczeństwo.
- Jeżeli zgłaszający nie chce podać
swoich personaliów, nikt nie może go
do tego zmusić. Podejmujemy i realizujemy także zgłoszenia anonimowe.
Posiadamy ustawowe narzędzia,

Przegląd Lokalny Nr 15 (997) 12 kwietnia 2012 roku

Knurów

Spłonął po północy

pozwalające utajnić dane osoby, która
informuje nas o wykroczeniach czy
przestępstwach. Chcę podkreślić, że do
każdej sprawy podchodzimy z powagą. Hołdujemy zasadzie, że skuteczne
wyeliminowanie przestępcy gwarantuje utrzymanie bezpieczeństwa w
mieście. Dla przykładu podam, że w
ubiegłym roku, dzięki m.in. informacji od mieszkańców, zatrzymaliśmy
grupę dokonującą włamań i kradzieży
na terenie Knurowa i okolicznych
gmin. W porównaniu z I kwartałem
ubiegłego roku zanotowaliśmy spadek
włamań o 43,1 proc.
- Reasumując: nie reagujesz
- akceptujesz?
- Oczywiście. „Nie reagujesz akceptujesz” to kampania społeczna,
którą prowadzimy pod auspicjami
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jej celem jest ograniczenie
przestępstw pospolitych, szczególnie
uciążliwych dla mieszkańców (rozboje, kradzieże, kradzieże samochodów,
kradzieże z włamaniem, uszkodzenie
mienia, uszczerbek na zdrowiu, bójka, pobicie) oraz szybka reakcja służb
porządkowych, ukierunkowana na
zatrzymania sprawców na miejscu
lub w bezpośrednim pościgu. Chcemy
zachęcić mieszkańców do reagowania
na wszelkie przejawy łamania prawa
oraz ograniczyć ilość zdarzeń przestępczych.
Rozmawiał Paweł Gradek

W nocy z soboty na niedzielę przy
ul. Chrobrego zapłonął fiat bravo. Wszystko
wskazuje na celowe podpalenie

To, że w Knurowie rośnie liczba
zgłoszeń aktów wandalizmu na samochodach, wiadomo z policyjnych
statystyk. Wybite szyby, porysowana
karoseria, wyłamane stacyjki, uszkodzone zamki - nie ma tygodnia bez
tego typu zgłoszeń.
Moda na podpalenia dotarła
do Knurowa. W tym roku spłonęły
już dwa samochody. Pierwszy, pod
koniec marca, na ul. Lotników padł
ofiarą nieletniego knurowianina.
Drugi stanął w ogniu z soboty na

/g/, foto: arch. JRG Knurów

Ogień strawił wszystko, trudno nawet odgadnąć markę samochodu

Szczygłowice.
39-latek wpadł pod autobus

Knurów. Policja zatrzymała złomiarzy

Lżejsi o kilkaset
kilogramów

Patrol operacyjny z Komisariatu Policji
w Knurowie zatrzymał na gorącym
uczynku 5 złomiarzy, którzy na terenie
kopalni rozbierali sieć trakcyjną
O grabieniu kolejowego
mienia na terenie Knurowa i
Szczygłowic pisaliśmy wiele
razy. Za każdym w ręce Straży
Ochrony Kolei wpadały płotki,
dla których kradzież złomu była
sposobem na życie.
3 kwietnia knurowscy śledczy zatrzymali na terenie kopalni „Knurów” 5 mężczyzn:
43-, 31-, 20-, 18- i 17-latka i
udaremnili im kradzież elementów kolejowej trakcji o łącznej
wadze 750 kg.
Złomiarze są z Zabrza,

niedzielę (godz. 00.13) przy ul. Chrobrego. Pomimo błyskawicznej akcji
gaśniczej strażaków z JRG Knurów,
pojazdu nie udało się ocalić. Spłonął
całkowicie.
Na miejsce przyjechała Straż
Miejska i Policja. Oględziny wraku
nie pozostawiły wątpliwości - to
podpalenie. Właściciel samochodu
oszacował straty na... 200 tys. zł.
Sprawą zajęła się policja.

Knurowa i Gliwic. Trzech z nich
miało już wcześniej zatargi z
prawem. - Wartość odzyskanego
mienia wynosi 750 zł. Sprawdzamy teraz, czy zatrzymani mają
na sumieniu inne kradzieże mówi komendant Komisariatu
Policji w Knurowie podinspektor Maciej Kawa.
Policjanci sprawdzają okoliczne skupy złomu pod kątem
ostatniego zatrzymania. Na
razie złomiarze mogą spędzić
za kratami do 5 lat.
/pg/

Poduszki
uratowały życie
35 minut trwała akcja
ratunkowa w rejonie zajezdni
autobusowej. Strażacy
z Knurowa i Gliwic wyciągali
spod autobusu 39-letniego
mężczyznę
Żaden z pasażerów autobusu linii 194
nie spodziewał się takiego obrotu zdarzeń.
W sobotę o godz. 8.44 pod autobus wpadł
39-letni pieszy. Aby go wyciągnąć strażacy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wspierani przez kolegów z Gliwic musieli użyć
poduszek pneumatycznych. Sprzęt uniósł
autobus i umożliwił poszkodowanemu
wydostanie się.
Rannego, który jeszcze przed wypadkiem znieczulił się alkoholem, zabrało do
szpitala pogotowie. Okoliczności wypadku
bada wydział Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
/g/
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Knurów

Park jak marzenie

ogłoszenie

Brakowało w Knurowie takiego miejsca, gdzie w cieniu drzewa
można poczytać, odpocząć, spotkać się. Do niedawna skwer
przy al. Lipowej był przede wszystkim wybiegiem dla psów. Od
maja ma szansę stać się enklawą zieleni
- Zieleni będzie sporo. Wykonawca robót uzupełni o kolejne drzewa
alejkę lip oraz żywopłot. Koniec prac
przewidziano na 30 kwietnia, ale przy
załamaniu pogody możemy ten termin
Foto: Paweł Gradek

W piosence „Kiedy znów zakwitną białe bzy” Zofia Terne śpiewała
z tęsknotą: „w parku pod platanem
pani siądzie z panem”. Park przy al.
Lipowej nie miał szczęścia do takich
obrazków, bo i drzewa nie te, i ludzie
jacyś tacy mało romantyczni. Trawę
dosłownie okupowały czworonogi, a
ławki „malinowi królowie”.
Pani z panem z piosenki Terne
mieliby w Knurowie większy wybór.
Od maja, jeśli tylko dopisze pogoda,
park przy al. Lipowej zmieni oblicze.
Obsadzony zostanie 1260 drzewami
i krzewami liściastymi oraz 331
iglastymi. Wśród nich znajdą się:
magnolie, dęby, wiśnie, buki, tulipanowce, jarzęby, śliwy wiśniowe, graby
i oczywiście platany.
Roboty ruszyły na dobre. Żwirowy chodnik i dwie ścieżki zostaną wybrukowane. Nowe latarnie
zastąpią te w bardzo złym stanie
technicznym. Przy ścieżkach pojawią
się ławki.

/pg/

Z dnia na dzień skwer
zmienia się - na lepsze...

Tu już nie ma
poczty

Bazgrzą
gdzie się da

przedłużyć - informuje naczelniczka
Wydziału Inwestycji w knurowskim
magistracie Ewa Szczypka.
Koszt inwestycji to 298 tys. zł.

- Wiem, jak poradzić sobie z wandalami bazgrzącymi po elewacjach. Po
złapaniu trzeba takiemu delikwentowi
wręczyć w łapy szczoteczkę do zębów i
kazać oczyścić z farby całą ścianę. Przy
okazji wszystko nagrać i puścić do internetu na Youtube. Niech wszyscy widzą
kto. To powinno innych odstraszyć.

- Poczta Polska się zwija, a nie
rozwija. Kto jeszcze pamięta, że
20 lat temu były w Szczygłowicach
dwie placówki pocztowe – przy al.
Piastów i przy Zwycięstwa, naprzeciw kościoła? Likwiduje się jedną po
drugiej, bo są ponoć nieopłacalne.
Gdy to słyszę, to nadziwić się nie

Skrzyżowanie
z wodą

budowy. To pierwszy krok, drugim byłaby realizacja inwestycji. Knurów chce
się tym zająć – Rada Miasta zgodziła się
na zawarcie w tej sprawie porozumienia z Województwem Śląskim.

mogę, bo co wejdę do któregokolwiek urzędu pocztowego, to widzę (i
nieraz stoję) kolejki. Skoro klientów
nie brakuje, to jak oni gospodarują
pieniędzmi. Gdzie one idą? Na kogo?
Jakim cudem opłaca się działać
poczcie prywatnej, a nie opłaca państwowej, na dodatek monopoliście w
niektórych usługach. Czy ktoś mi to
logicznie wyjaśni?
Klient
Not. bw

- Od grudnia na skrzyżowaniu
ul. Lizgnozy ze Zwycięstwa płynie woda.
Wpływa do rowu, którego nadal nie ma
kto przekopać. W sąsiedztwie jest jakieś
przedsiębiorstwo, które mogłoby się z
tym uporać. Do kogo nie pójdę w tej sprawie, to słyszę: nas to nie obchodzi. Nikogo
to nie obchodzi, a stan tego skrzyżowania
pozostawia wiele do życzenia.
Pan Habraszka

Od redakcji: O problemie pisaliśmy wielokrotnie. Ostatni raz przed
tygodniem, choć tym razem w nieco
innym tonie, bo o przymiarkach do
przebudowy feralnego skrzyżowania.
Przypomnijmy. Za skrzyżowanie
odpowiada administrator, czyli Województwo Śląskie. Nie mogąc doczekać
się remontu Knurów zaproponował
województwu udział w kosztach. W
budżecie miasta zagwarantowano 52
tys. zł na opracowanie koncepcji prze-



Wkurzeni
na tumany kurzu

- Przeczytałam artykuł w „Przeglądzie” o kurzu na ulicach. Tak się
składa, że tego samego dnia szłam
ulicą Ogana, kiedy od strony kościoła
jechała zamiatarka. Proszę pana,
ulica była zakurzona, a ludzie to
uciekali. To była zgroza. Jak tak można? Współczuję ludziom, którzy na
balkonach mieli rozwieszone pranie.
Trzeba pouczyć tych, którzy zajmują
się zamiataniem. Najpierw ulicę należy skropić wodą, a dopiero później
zamiatać. U nas robi się to na odwrót.
Zamiatarka zamiata, a kropi za sobą.
Co za sens? Przecież to jak musztarda
po obiedzie...
Maria

Foto: Dawid Ciepliński

H.M.

porządek obrad
sesji rady miasta

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.04.2012 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja
Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
15.02.2012 r. oraz 28.03.2012 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między
sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
		
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
		
dla obszaru położonego po północno – wschodniej stronie
		
skrzyżowania ulic 1 Maja i Jęczmiennej,
2) w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
		
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
		
na terenie Gminy Knurów,
3) w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
4) w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie własności
		
gruntu gminnego położonego przy ul. Ułanów w Knurowie,
		
zabudowanego budynkiem użytkowym,
5) w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka
		
Pomocy Społecznej w Knurowie,
6) w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego
		
Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie,
7) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
		
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
		
dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dworcowej,
8) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/734/10 Rady Miasta
		
Knurów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat
		
za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach
		
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
		
przez Gminę Knurów,
9) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
10) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
11) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
12) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/234/11 Rady Miasta
		
Knurów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy
		
Knurów na 2012 rok,
13) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
14) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
15) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
16) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
17) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
18) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
19) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/234/11 Rady Miasta
		
Knurów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu
		
Gminy Knurów na 2012 rok,
20) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/233/11 Rady Miasta
		
Knurów z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: Wieloletniej
		
Prognozy Finansowej Gminy Knurów,
21) w sprawie: powołania zespołu do przedstawienia Radzie
		
Miasta Knurów opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
		
do Sądu Okręgowego w Gliwicach.
10. Wybór laureatów nagrody „Laur Knurowa” w 2012 roku oraz
podjęcie stosownych uchwał.
11. Zapytanie, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok
nekrolog

Toi toi
w potrzebie

- Gdzie za potrzebą? – dociekała
przed trzema tygodniami nasza
Czytelniczka w poszukiwaniu publicznej toalety. Okazuje się, że szanse
na wybrnięcie z kłopotliwej sytuacji
są, choć trzeba wiedzieć gdzie. Trzy
kabiny Toi toi znajdują się przy
Targowisku Miejskim (od strony ul.
Targowej). Ogólnie dostępne, czynne i bezpłatne.
not. g, bw

Składam serdeczne podziękowania
Panu Adamowi Rams
Prezydentowi Miasta Knurowa,
Kadrze Kierowniczej oraz Pracownikom
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji
za okazane mi współczucie i zrozumienie
w trudnych dla mnie chwilach
Jerzy Felkowski
Przegląd Lokalny Nr 15 (997) 12 kwietnia 2012 roku
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Knurów. Przychodnia przy ul. Marynarzy znalazła nabywcę

Zdrowie
w prywatnych rękach
Pod koniec marca odbył się przetarg, który wyłonił
nowego właściciela przychodni przy ul. Marynarzy.
O zdrowie mieszkańców osiedla Wojska Polskiego II
zadba NZOZ „Zdrowa Rodzina” z Sosnowca

Citroen zatrzymał się dopiero na barierkach zabezpieczających
chodnik

Knurów. Dwie akcje w trakcie jednego wyjazdu

Czerwone dla brawury
Foto: Paweł Gradek

Dotychczas nieruchomość była
własnością gminy, która wynajmowała ją Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Knurowie. Nowy właściciel ma
obowiązek przynajmniej przez rok
od nabycia budynku przychodni
zachować zakres usług medycznych
w niezmienionym kształcie. Oznacza to m.in. że nie może zmienić
warunków najmu Zespołowi Opieki
Zdrowotnej.
Po roku nowy właściciel może
umowę ZOZ-owi w ypowiedzieć,
jednak w budynku nadal musi prowadzić działalność leczniczą. Nie ma
obowiązku zatrudniać wtedy pracowników ZOZ-u, ale na przykładzie sprywatyzowanej przychodni
przy ul. Koziełka widać, że inwestor
opiera się na sprawdzonej i doświadczonej kadrze.
Już w listopadzie ubiegłego roku
było wiadomo, że z dwóch nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
(przychodnia przy ul. Kazimierza
Wielkiego i Marynarzy) większym
zainteresowaniem inwestorów cieszy
się ta druga.
Zapytaliśmy wtedy pacjentów
co sądzą o prywatyzacji przychodni
przy Marynarzy. - I myśli pan, że

O zakup nieruchomości starało się 5 oferentów

będziemy tu mieć wtedy przychodnię?
Zrobi się tu centrum stomatologii, a ja
będę szukać lekarza aż na Koziełka!
- komentowała w poczekalni pani
Zofia. - Lepiej, gdyby to kupił jaki
internista, ale przecież tego nikt nie
może zagwarantować...
Oferentów biorących udział w

Informacja własna

przetargu było 5. Oprócz zwycięskiego NZOZ z Sosnowca był jeszcze
jeden z Knurowa. Reszta to stomatolodzy z Gliwic i Knurowa.
Czy przychodnia przy ul. Marynarzy doścignie teraz standardem tę
z ul. Koziełka, czas pokaże.

/pg/

Kierująca seicento odniosłą obrażenia i trafiła do szpitala

Strażacy z JRG Knurów wyjechali
do zgłoszenia z ul. Wilsona o drzewie przechylonym w kierunku linii

energetycznej. Akcję przerwała im
kolizja, do której doszło 100 metrów
dalej - na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej
z Wilsona.
Doszło do niej o godz. 16.30. W
przemierzającego ul. Szpitalną fiata
seicento niespodziewanie uderzył
citroen. Siła uderzenia sprawiła, że
citroen zatrzymał się dopiero na barierkach zabezpieczających chodnik.
W wyniku kolizji ucierpiała kierująca
fiatem. 38-latka z obrażeniami głowy
i wychłodzeniem została zabrana do
szpitala przez pogotowie. Wcześniej
I pomocy udzielili jej strażacy z JRG
Knurów.
Seicento odjechało ze skrzyżowania na lawecie. Miejsce kolizji uprzątnęli strażacy, a sprawcą zamieszania
zajęli się funkcjonariusze z gliwickiej
drogówki.
/g/, foto: JRG Knurów

Knurów

Sprzedaż
na dziko

Internet to nieprzebrane morze możliwości. Przekonał się o
tym ostatnio pewien knurowianin. Odkrył, że z jego konta na
portalu aukcyjnym ktoś korzysta.
Włamywacz podszywając się pod
knurowianina oferował do sprzedaży dwa komputery. Biznes się
nie powiódł - aukcja została zablokowana, a sprawą podszywania
się pod nick knurowianina zajęli
się policjanci z knurowskiego
komisariatu.
/g/
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Knurów

Do szkoły
bez barier

Do 31 maja mają czas opiekunowie
dzieci niepełnosprawnych na składanie
wniosków o zorganizowanie bezpłatnego
dojazdu do placówki oświatowej w roku
szkolnym 2012/2013

Za tak spędzanego śmigusa-dyngusa nikt
nikomu głowy nie zmył

Szczygłowice. Wojna na wodę - epizod 2...

Suchy nie ostał się nikt
Po ataku balonów nie została ani jedna sucha nitka.
W szczygłowickiej „Bitwie na wodę” bawiło się 30 osób
Tegoroczny śmigus-dyngus nie
należał do najcieplejszych. Nie przeszkodziło to jednak szczygłowickiej
młodzieży powielić ubiegłorocznej
„Wojny na wodę”
Akcję zainicjował Marcin Dudek. – Utworzyłem wydarzenie na
Facebooku, a ludzie sami zgłaszali
chęć uczestnictwa.

Polem wodnej bitwy stał się park
NOT. Bronią były balony. Na umówiony znak „wojownicy” ruszyli do
ataku. – Jedyną zasadą była dobra
zabawa – mówi Marcin. Nikt nie
wyszedł z tego suchy.
Wojna nie umk nęła uwadze
mieszkańcom Szczygłowic. – Kibiców było nawet więcej niż uczestni-

ków – śmieje się Marcin.
Gdy kurz bitewny opadł, jego
uczestnicy dokładnie posprzątali
pobojowisko. – Za rok znowu jest
śmigus-dygnus. Liczymy na równie
dobrą zabawę, może w jeszcze liczniejszym gronie – mówią uczestnicy
poniedziałkowej bitwy.

W trakcie dowozu uczniowie
znajdują się pod bezpłatną opieką.
Wszystko po to, aby żadne ograniczenia na stały na drodze do wykształcenia.
Zapewnienie dojazdu do szkoły
dzieciom niepełnosprawnym jest
obowiązk iem gminy. Zgodnie z
ustawą z bezpłatnego dowozu mogą
korzystać dzieci realizujące obowiązek szkolny w ramach przedszkola,
szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz szkół ponadgimnazjalnych
(dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do ukończenia 21

roku życia, w stopniu głębokim – do
25 roku życia).
Odpow iednio przygotowane
wnioski, łącznie z orzeczeniem o
stopniu niepełnosprawności, aktualnym orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego dziecka oraz
skierowaniem dziecka do kształcenia
specjalnego w danej placówce należy
składać w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie przy
alei Lipowej 12, pok. nr 309. Więcej
informacji pod numerem 32 235
27 02.
JB

ogłoszenie

DC

Knurów, Gierałtowice. Bezpłatna mammografia

Daj sobie szansę − zgłoś się na badania!
Każdego roku na raka piersi zapada w Polsce około 10 tys. kobiet. Tylko
40 proc. powraca do zdrowia. Skąd takie zatrważające statystyki? Główną
przyczyną jest zbyt późna diagnoza. Panie z lęku czy niewiedzy boją się
badań. Niepotrzebnie...
Mammografia pozwala wykryć
nowotwór już we wczesnym jego stadium, dzięki czemu zwiększa szanse
na wyzdrowienie do 80 proc.
W najbliższych dniach pojawi
się doskonała sposobność, by skorzystać z badań mammograficznych.
Centrum Onkologii w Gliwicach
zaprasza panie od 50 do 69 roku życia, które w ciągu ostatnich 2 latach
nie badały piersi do skorzystania z

darmowej mammografii.
Nowoczesny, cyfrowy mammobus zaparkuje w dniach od 16 do
19 kwietnia (w godz. 10-17) przy
pawilonie handlowym Intermarché
w Knurowie (ul. Szpitalna 42).
Z badań będą mogły skorzystać
mieszkanki Gierałtowic: 20 kwietnia
(w godz. 9-16) oraz 23 i 24 kwietnia
(w godz. 10-17). Mammobus będzie czekać na nie przy Restauracji

ogłoszenie własne

„Szmaragdowa”.
Bardzo ważne ułatwienia: nie
trzeba się wcześniej rejestrować, nie
ma znaczenia miejsce zamieszkania.
Wystarczy tylko dowód osobisty,
karta chipowa i – jeśli ktoś posiada
- zdjęcie z poprzedniej mammografii.
Badanie jest bezbolesne i nie wymaga
wcześniejszych przygotowań.
Więcej informacji pod numerem
tel. 32 278 98 96.
JB

Region. Konkurs na Mikroprzedsiębiorcę roku

Dla zwycięzcy pieniądze i uznanie
Leopold Kronenberg, nazywany jedną z najwybitniejszych postaci
polskiego kapitalizmu, patronuje nowemu konkursowi dla właścicieli
mikrofirm. To już VIII edycja zmagań, poprzednie cieszyły się sporym
zainteresowaniem
Aby zostać Mik roprzedsiębirocą Roku należy spełnić kilka
warunków. Po pierwsze firma nie
może zatrudniać więcej niż 10
pracowników, po drugie − obroty
przedsiębiorstwa nie przekraczają
2 mln euro, po trzecie − trzeba
wysłać formularz zgłoszeniowy do
18 maja.
Fundacja Kronenberga przy
Citi Handlowy, organizator konkursu, od lat wspiera i promuje ideę
przedsiębiorczości oraz zachęca do



zakładania własnych firm. Konkurs to okazja do nagrodzenia tych
właścicieli przedsiębiorstw, którzy z
sukcesem potrafią połączyć tradycję
z nowoczesnością.
Warto się starać. Zwycięzca
otrzyma 40 tys. zł nagrody. Po 15
tys. zł trafi do zdobywców wyróżnień w trzech kategoriach: senior
(przedsiębiorcy, którzy założyli
firmy przed 2005 r.), progres (przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali
działalność gospodarczą w latach

2005-2008) i start (przedsiębiorcy
od 1 stycznia 2009 r.). Nagrody
zostaną wręczone we wrześniu
podczas gali w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Formularz zgłoszeniowy oraz
szczegółowe informacje o konkursie na stronie internetowej www.
mikroprzedsiebiorcaroku.kronenberg.org.pl
JB
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Sylwetki. Sylwia Lipka

Śpiew to mój świat

W domu Sylwii Lipki na półce nad pianinem stoi ponad 30
statuetek o różnych kształtach i rozmiarach. Strzeliste
i bardziej krępe, zupełnie niepozorne i ogromne. Nagrody za
zwycięstwa, trochę za drugie miejsca. Sylwia wygrywa prawie
wszystkie konkursy wokalne, w których bierze udział. Na
scenie gwiazda, na co dzień zwyczajna dziewczyna z lekkim
niepokojem myśląca o zbliżającym się egzaminie gimnazjalnym
− Sylwia miała może z pół roku,
nie więcej. Położyłam ją na tapczanie
i nuciłam jakaś melodię. Nagle usłyszałam, że Sylwia śpiewa. Byliśmy w
szoku. To był jej pierwszy występ −
opowiada wzruszona Krystyna Lipka, mama dziewczynki.
Sylwia swoją przygodę ze sceną
rozpoczęła już w wieku 7 lat. Zajęcia
aktorskie prowadzone przez teatr
Wit-Wit po pewnym czasie zamieniła
jednak na muzykę
− Chciałam zostać aktorką, potem postanowiłam śpiewać, to było
dla mnie ważniejsze niż gra − mówi
knurowianka.
Doświadczenia zdobyte na warsztatach teatralnych przydały się na
scenie. Pomogły poradzić sobie z tre- Sylwia śpiewa od paru lat, ale muzyka wciąż sprawia jej dużo radości
mą, nauczyły obycia z mikrofonem,
Każdy występ wiąże się z dużym braci i sióstr łagodzi czasem gorzki
ze światłami.
Mama Sylwii z rozrzewnieniem stresem, ale i radością. Dla nasto- smak spełniających się marzeń.
Muzyka zajmuje przestrzeń powspomina jeden z pierwszych festi- latki jest to okazja do spotkania z
przyjaciółmi, ludźmi podobnie do między konkretem a tajemnicą. Możwali dziewczynki.
− Po występie podszedł do nas niej zakochanymi w muzyce. − Nikt na opisać ją nutami, nazwać kosmos
pan Benon Maliszewski, znany pol- się nie wywyższa. Kibicujemy sobie dźwięków, ale raczej nie uchwyci się
nawzajem, wspieramy tej plejady emocji, jakie wzbudza w
ski baryton,
się − opowiada knuro- słuchaczu. Sylwia została obdarzona
p o w i e d z i a ł : Zajrzyj i posłuchaj
niezwykłym darem — głosem. Bar„Nie zmarnuj- Piosenki wykonywane przez wianka.
Podążanie drogą wą, która wzbudza zachwyt wśród
cie tego głosu”. Sylwię Lipkę można usłyszeć
To on doradził na str onie w w w.youtube. trochę mniej uczęsz- znawców.
czaną wymaga samo— Sylwia nie potrafi słuchać ponam, aby zna- com/user/SitQa.
zaparcia i odporności chwał, zaraz się zawstydza i wzrusza.
l e ź ć d o b re g o
na krytykę. Zderzania Jest bardzo wrażliwa — mówi mama
trenera wokalnego. Tak trafiłyśmy do Krakowa. się z ludźmi, którzy nie ukrywają młodej wokalistki.
Jak opisać muzykę, by nadal była
Córka miała wtedy 10 lat − opowiada swojej zazdrości, a czasami niechęci.
Sylwia nie chce mówić o ciemnych muzyką, a nie tylko kompilacją słów
pani Krystyna.
Lekcje śpiewu w Krakowie, fe- stronach bycia na świeczniku, choć i kolorów? Nie sposób uwięzić w słostiwale zabierają Sylwii cały wolny przyznaje, że niesprawiedliwe uwagi wach dźwięków. Trzeba posłuchać.
— Muzyka jest wszystkim, czego
czas. Knurowianka nie narzeka, bardzo ją ranią.
− Krążą plotki po Knurowie, że potrzebuję — mówi Sylwia — Moją
przyzwyczaiła się do poświęceń. Nie
jestem niemiłą osobą. Ludzie mnie nie radością i jedyną miłością.
wyobraża sobie życia bez muzyki.
− Gdy śpiewam, odrywam się znają, a oceniają. To przykre.
Justyna Bajko
Ogromne wsparcie rodziców,
od wszystkiego, to jest taki mój mały
świat − mówi nastolatka.
Sylwia lubi też fotografować, reklama
wszędzie zabiera ze sobą aparat i
utrwala to, co ją zachwyca.
Ciągle zajęta. Najbardziej brakuje
jej snu. Uczy się w pociągach, w drodze na festiwale i na próby. Bardzo się
stara, by nie zaniedbywać szkoły, już
niedługo egzaminy gimnazjalne.

Knurów. Plac zabaw nagrodą w konkursie

Muszkieterowie
zachęcają
do esemesowania

Fundacja Muszkieterów rozpoczęła
trzecią edycję ogólnopolskiego
konkursu „Zagłosuj na swoje
miasto”. Główną nagrodą jest plac
zabaw
W ubiegłym roku Knurów znalazł się na liście laureatów konkursu
firmy Nivea. Świętująca swoje 100lecie firma kosmetyczna postanowiła uczcić jubileusz, fundując 100
placów zabaw na terenie Polski.
Knurowscy internauci postarali się
– aktywnie głosując - by jedna z
tych nagród została przyrzeczona
ich miastu. Wygrany plac zabaw ma
zostać zbudowany w tym roku.
Miastu marzy się kolejna tego
t y pu zdobycz . Z adek la rowa ło
udział w ogólnopolskim konkursie
„Zagłosuj na swoje miasto”, organizowanym w ramach kampanii
społecznej „Place Zabaw Muszkieterów”. Nie będzie jednak łatwo. O
zwycięstwie zadecyduje liczba zdobytych głosów oddanych za pomocą
SMS-ów. Place zabaw powstaną w
dwóch najlepszych w tej rywalizacji
miejscowościach.

Aby zagłosować na Knurów,
należy wysłać SMS treści PLAC 251
pod numer 7168. Koszt: 1,23 zł.
Co istotne, z jednego telefonu
komórkowego można oddać tylko
jeden głos przez cały okres konkursu. Jest na to czas do 31 maja.
Mogą to uczynić wyłącznie osoby
pełnoletnie.
A kcja prowad zona jest we
współpracy z samorządami lokalnymi. Zakup i montaż urządzeń
finansowany będzie przez właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché, którzy są jednocześnie
członkami Fundacji Muszkieterów.
Zadaniem gminy jest wyznaczenie
lokalizacji i przygotowanie terenu,
na którym powstanie plac zabaw.
Po zakończeniu prac gotowy obiekt
staje się własnością lokalnej społeczności.
DC

Plac zabaw Muszkieterów
W skład placu zabaw wejdą: zestaw zabawowy, huśtawki
(osobno dla dzieci młodszych i starszych), piaskownica,
huśtawki typu „konik” i „ważka”. W zestawie znajdzie się
też ławka żeliwna i kosz na śmieci.
ogłoszenie własne wydawcy

Droga do sukcesu
Najważniejsze zdobyte nagrody: I miejsce na VI Wojewódzkim Festiwalu Piosenki
„Droga do gwiazd przez gimnazjum” w 2010, 2011 i 2012
r.; I miejsce na VI Rejonowym
Festiwalu Pieśni Patriotycznej
„Niech płynie w niebo dumny
śpiew” w Zabrzu 2011 r.; I
miejsce na IV Festiwalu Piosenki Jesiennej „Złota Polska
Jesień” w Katowicach 2011
r.; I miejsce na VII Starochorzowskim Festiwalu Kolęd
i Pastorałek 2012 r.; Grand
Prix oraz Nagroda Specjalna
XX Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Obcojęzycznej 2012
we Wrocławiu.
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W Wielki Czwartek
mieszkańcy Stanicy
całymi rodzinami
wychodzą na okoliczne
pola i biorą udział
w tradycyjnym obrzędzie
fakli. Wieczorne
ciemności rozświetlają
wielkie ogniska, a od
ich płomieni zapalane
są pochodnie wykonane
ze starych brzozowych
mioteł
To właśnie fakle. Przy ich świetle
dzieci poszukują powtykanych w zaoraną ziemię małych krzyżyków (wykonanych z gałązek lub drewna) i słodyczy
ukrytych tu wcześniej przez dorosłych.
Obrzęd trwa dopóki wszystkie krzyżyki
nie zostaną wyciągnięte z ziemi.
Przy dogasających ogniskach uczestnicy śpiewają pasyjne pieśni i odmawiają
modlitwy. Stanicki zwyczaj nawiązuje
do poszukiwania Pana Jezusa w gaju
oliwnym po ostatniej wieczerzy.
Także i w tym roku tradycji stało
się zadość. Wielkoczwartkowe chwile
uchwycił obiektywem swojego aparatu
Krzysztof Gołuch. Popatrzmy i podziwiajmy – piękne obrzędy i równie
wspaniałe zdjęcia.

/bw/

Wielki Czwartek

Foto: Krzysztof Gołuch

W Stanicy znów rozbłysły fakle

Wielkie ogniska widoczne są z daleka
ogłoszenie własne wydawcy

Stanicki obrzęd przechodzi z pokolenia na pokolenie
reklama
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waŻne dla rodziców 5-latKów

zgłoś dziecko
w szkole
Foto: Mirella Napolska

Jeśli jesteś rodzicem dziecka urodzonego
w 2007 roku, koniecznie przeczytaj ten tekst
2 marca 2012 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące
szkolnictwa. Zgodnie z nimi obowiązek szkolny dla sześciolatków został przesunięty na 1 września 2014 r., a w latach
szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 - na wniosek rodziców
- naukę w I klasie szkoły podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

waŻne!

Nowe place zabaw zostaną ogrodzone i wyłożone miękką, bezpieczną nawierzchnią. Do dyspozycji
dzieci będą m.in. huśtawki, drabinki i zjeżdżalnie; na zdjęciu: plac zabaw przy Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 2

Pomimo zmiany terminu obowiązku szkolnego dla dzieci
6-letnich przepisy zachowują obowiązek przygotowania
przedszkolnego dla dzieci 5-letnich.

KNuróW. udaNE STaraNia MiaSTa

Pieniądze z „radosnej Szkoły”
na nowe place zabaw
Ponad 180 tys. zł to kolejne
pozyskane przez miasto pieniądze
z budżetu Województwa Śląskiego.
Zostaną przeznaczone na budowę
placów zabaw przy szkolnej
„Trójce” i „Dziewiątce”
W listopadzie 2011 r. Gmina
Knurów złożyła dwa wnioski do Wojewody Śląskiego o budowę placów
zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.
„Duży” plac zabaw zaplanowano
przy Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 9. Szacowany koszt to 230 tys. zł.
„Mały” zakątek dla dzieci powstanie
przy krywałdzkiej „Trójce”. Przewidywany koszt to prawie 132 tys. zł.
Na początku kwietnia wojewoda

podał listę placówek, które otrzymają
dofinansowanie do budowy placów
zabaw. Znajdują się na niej obydwie
knurowskie szkoły. Dla MSP-9 pozyskane fundusze sięgną 115 tys. zł,
natomiast dla MSP-3 – 67.800 zł.
Ostateczne koszty budowy placów zabaw zostaną określone po
postępowaniu przetargowym i wyłonieniu wykonawcy.
/bw/

co To oZNacZa?

Wszystkie dzieci 5-letnie urodzone w 2007 r. muszą
zostać objęte w roku szkolnym 2012/2013 obowiązkowym
przygotowaniem przedszkolnym. Rodzice dzieci 5-letnich
muszą zgłosić się do dyrektora, właściwej ze względu na
miejsce zamieszkania, obwodowej Miejskiej Szkoły Podstawowej.

dlacZEGo?

Dla
Przeglądu

Zapisy ustawowe nakładają na rodzica dziecka 5-letniego obowiązek zgłoszenia dziecka dyrektorowi szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko zamieszkuje. Z kolei
dyrektor szkoły podstawowej jest zobowiązany do kontroli
realizacji obowiązku przedszkolnego przez to dziecko. Odbywa się to niezależnie od tego, czy realizuje ono obowiązek
w miejskim przedszkolu, przedszkolu niepublicznym, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej (obwodowej
lub poza obwodowej) czy punkcie przedszkolnym.

Piotr Surówka,, zastępca prezydenta Knurowa: - Z placów
zabaw utworzonych w naszym
mieście w ramach rządowego
programu „Radosna Szkoła”
cieszą się już Miejskie Szkoły Podstawowe nr 1, 2 i 7.
Wkrótce radość z zabawy na
nowoczesnych i bezpiecznych
obiektach będą czerpać dzieci
uczące się oraz odwiedzające
„ Dziewiątkę” i kr y wał dzką
„Trójkę”. Przeszło 180 tys. zł
dofinansowania, pozyskanych
z budżetu państwa, to pokaźna
kwota, która w znaczący sposób powiększy pulę pieniędzy
będącą efektem naszych dotychczasowych starań w tym
względzie...
Not. bw

uwaga!
W związku z powyższym rodzice dzieci 5-letnich
(urodzonych w 2007 r.), którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku zgłoszenia dzieci we właściwych
obwodowo Miejskich Szkołach Podstawowych
proszeni są o niezwłoczny kontakt z dyrektorem
swojej (obwodowej) szkoły podstawowej.
mzjoś,b

reklama

KNuróW

Dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 7
pamiętały o swoich
rówieśnikach
korzystających z pomocy
PCK. W przededniu świąt
przygotowały im prezenty
wypełnione zabawkami
i ubraniami.
Pamiętając o poży tkach, nie
zapomniano o przyjemnościach. W
towarzystwie rodziców maluchy z
uwagą ozdabiały wielkanocne jajka.
Skorupki pokrywały kolorowe wzorki – gwiazdki, kwiatki, szlaczki.
− Patrząc na pracę dorosłych i
dzieci, trudno zdecydować, kto był
bardziej zaangażowany i kto miał
więcej radości z tworzenia – śmieje się
przedszkolanka Regina Powiecka.
Oprac. JB
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Foto: Archiwum MP-7

na poszukiwanie słodkości

Wielkanocny Zajączek docenił serce malców skrywając
w przedszkolnym ogrodzie sporo słodkości

9

aktualności
KNuróW, GliWicE. PrZEdSZKolaKi W WojSKu

Spadochron – świetne miejsce na kryjówkę
Gliwickich żołnierzy odwiedziły „Tęczowe Skrzaty” i „Słoneczne
Pajacyki” z Miejskiego Przedszkola
nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi.
Przekroczywszy bramę jednostki
maluchy otwarły oczy ze zdumienia.
I radości z licznych dlań nowości.
Na pierwszy ogień poszły Rosomaki i Hummery – wozy bojowe i
terenowe – które przeżyły prawdziwe oblężenie. Że spadochron może
być świetną kryjówką i pomieścić
całe przedszkole dowiodły w spadochroniarni. W Muzeum Tradycji
Wojskowej dzieci poznały historię 6
Batalionu Powietrzno-Desantowego,

posłuchały wojskowych melodii i dowiedziały się o pracy polskich żołnierzy na misjach pokojowych w różnych
krajach. Zajrzały też do wojskowej
stołówki. Nie na darmo. – Wszyscy
chwalili smak żołnierskich potraw –
mówi Barbara Pawlus z „Trzynastki”.
Na koniec były filmy. Jeden z nich
pokazywał jak zachować się po znalezieniu niewypału, drugi był pokazem
skoków spadochronowych.
- Nim opuściliśmy mury jednostki
każdy przedszkolak zadeklarował ,
że w przyszłości zostanie żołnierzem
– śmieje się pani Barbara.
Marek Węgorzewski

Foto: Archiwum MP-13

Bojowe Rosomaki, spadochronowe czasze
i... niewypały zaintrygowały malców
z przedszkolnej „Trzynastki”. – Jak dorosnę,
będę żołnierzem – zapewniali jeden po drugim
podczas wycieczki po jednostce wojskowej

O armię nie musimy się martwić – już po kwadransie w jednostce wszystkie przedszkolaki obiecały, że
wstąpią w kamasze...

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

jan ginalski z wilczy

córka pani lewandowskiej z Knurowa

Maciej Karaczun z Knurowa

aleksander michałowski z Knurowa

ur. 27.03.2012 r., 3380 g, 53 cm

ur. 3.04.2012 r., 3100 g, 51 cm

Zuzanna Sroka z Knurowa

ur. 3.04.2012 r., 2700 g, 50 cm

wojciech Stabla z gierałtowic
ur. 5.04.2012 r., 3590 g, 52 cm

10

ur. 30.03.2012 r., 3560 g, 53 cm

ur. 3.04.2012 r., 3600 g, 55 cm

bartosz zdrojewski z gliwic

Kacper Student z dębieńska

ur. 30.03.2012 r., 3340 g, 56 cm

lena małkowska z Knurowa

anastazja owczarczyk z ornontowic

ur. 3.04.2012 r., 3120 g, 52 cm

Kinga caba z gliwic

ur. 3.04.2012 r., 3760 g, 57 cm

ur. 4.04.2012 r., 3620 g, 56 cm

dorota Gruszka z Knurowa

Szymon Kraczyński z leszczyn

ur. 8.04.2012 r., 3070 g, 54 cm

oliwier rogusz z gliwic

ur. 30.03.2012 r., 4500 g, 58 cm

ur. 8.04.2012 r., 3660 g, 53 cm

ur. 3.04.2012 r., 2920 g, 53 cm

Mateusz Kocur z Przyszowic

ur. 4.04.2012 r., 3110 g, 51 cm

zoﬁa błaszczyk z Knurowa

ur. 9.04.2012 r., 3440 g, 53 cm

Sara Kratz z czerwionki-leszczyn
ur. 2.04.2012 r., 3550 g, 56 cm

ewa Pilorz z ochabów małych

ur. 3.04.2012 r., 3370 g, 54 cm

Zuzanna Kupny z leszczyn

ur. 5.04.2012 r., 3500 g, 56 cm

filip Kuźnik z gliwic

ur. 10.04.2012 r., 2590 g, 48 cm
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rozmaitości
Z konkursu nikt nie wyszedł z pustymi
rękoma, każde dziecko zostało
nagrodzone

Foto: Dawid Ciepliński

12.04. 2012 r.
CZWARTEK

Knurów. Konopnicka pod lupą...

widualnie lub zbiorowo do 5
osób – mówi Dreślińska.
Zanim nastąpiła ta najprzyjemniejsza część, czyli
rozdanie nagród, dzieci z
Przedszkola nr 2 wystąpiły w
inscenizacji wiersza „Pranie”

Co słonko widziało
Dobiegł końca konkurs pod nazwą „Co
słonko widziało”. Zwycięzców poznaliśmy
podczas rozdania nagród w knurowskim
kinie
Konkurs został zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Knurowie
z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. – Tematem przewodnim
konkursu były utwory Marii
Konopnickiej – mówi Brygida
Dreślińska, kierownik MBP.
– W tym roku przypada 180.
rocznica jej urodzin, dlatego
zdecydowaliśmy, by to właśnie jej dorobek został wzięty

pod lupę przez uczestników.
W konkursie wzięły udział
dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2, 12 i 13 oraz uczniowie
ze szkolnej „Trójki”, „Czwórki”, „Szóstki”, „Siódemki”
i „Dziewiątki” oraz Szkoły
Podstawowej nr 8 z Bojkowa.
Łącznie przeszło 100 osób.
– Nikt nie wyszedł z pustymi
rękoma, każde dziecko zostało
nagrodzone – informuje kierownik Dreślińska.

Konopnickiej.
Na koniec zgromadzeni w
kinie obejrzeli bajkę pod tytułem „Chłopiec i pingwin”. Po
seansie na wszystkich czekał
poczęstunek.
DC

Muppety
− godz. 15.00
Próba Teatru Paranoja
− godz. 19.00
13 - 17.04. 2012 r.
PIĄTEK - WTOREK
Moja łódź podwodna
− godz. 17.45
Dziewczyna z tatuażem
− godz. 19.30

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

ROZRYWKA nr 15/2012

O b ow i ą z k i e m pr z e dsz kola ków or a z ucz n iów
szkół podstawowych z klas
I-III, było dostarczenie prac
plastycznych interpretujących jeden z utworów Konopnickiej, natomiast starszym dzieciom (klasy IV-VI)
przypadło trudniejsze zadanie. Musieli napisać recenzję jednego z dzieł polskiej
poetki i nowelistki. - Prace
można było zgłaszać indy-

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Nagrodzeni:

Przedszkola. I miejsca: Paulina Koc, Hania Dudzińska, Paweł Wącirz, Amelia Szczeszak, Agata
Rak, Dominika Spórna, Zuzanna Rzepka, Maria Kowal, Magda Szołtysek, Zuzanna Okoń; II miejsca: Agata Wierus, Paulina Doboek, Natalia Łączak, Dominik Kaletka, Oliwia Kwietniowska, Wiktoria Piwowarska, Klaudia Gurak, Paweł Sawczak, Aleksandra Mocek, Aleksandra Krupka, Julia
Górak, Zuzanna Możdżeń, Zuzanna Wanat, Patrycja Wacyk, Kaja Osiewalska, Kajetan Kozłowski,
Anna Ficek, Szymon Adamus, Bartosz Kobiołka; III miejsca: Anna Mocek, Nikola Bondaruk, Julia
Wdówka, Jagoda Chybińska, Cyprian Szyszka, Nikola Odrobina, Martyna Szopa; Wyróżnienia:
Kaja Murzyniec, Wiktoria Matusik, Wiktoria Janik, Filip Grabowski, Szymon Pięta.
Szkoły Podstawowe. I miejsca: Izabela Dudek, Agata Druzgała, Weronika Łada, Natalia
Wróblewska, Karolina Waszak, Natalia Borc, Szymon Ciupiński, Jacek Deska, Jakub Bonus; II
miejsca: Grzegorz Woszuk, Hania Litwin, Aleksandra Potaczek, Karolina Pochopień, Andżelika
Kostka, Tymoteusz Pająk, Sonia Stolpe, Natalia Stelmach, Filip Jabłoński, Łukasz Krypczyk, Karolina Orlik, Natalia Seroczyńska; III miejsca: Zofia Borkowska, Alan Szwan, Amelia Stańczyk;
Wyróżnienia: Matylda Dąbrowska, Wiktoria Furtak, Paulina Łazarczyk, Nicola Zakrzewska,
Asia Staniszewska, Ania Mucharska, Julia Niepsuj, Aleksandra Maliszewska, Aleksandra Ploch,
Magdalena Kasparek, Natalia Kostelecka, Magdalena Bulwin, Martyna Kiełb, Krzysztof Mechliński, Bartosz Ciesielski.

Gliwice. film o pałacu

Pławniowicka
perła w kadrze

JB

Pałac w Pławnowicach
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Foto: Bogusław Wilk

Dzieje Zespołu PałacowoParkowego w Pławniowicach
sięgają końca XIX wieku. Wtedy to pałac wraz z okalającym
go terenem przejął hrabia Karol Franciszek von Ballestrem.
Do 1945 roku i wkroczenia
Armii Czerwonej pławniowicka perła była siedzibą roku
Ballestremów.
Wyjątkowy film poświęcony pałacowi stworzył Adam
Kraśnicki. Przez 40 minut
reżyser i scenarzysta zarazem
oprowadza widzów po komnatach pełnych pamiątek,

ciekawostek i tajemnic.
Obraz pt. „Perła Rodu
Ballestremów będzie można
oglądnąć 13 kwietnia o godz.
18 w auli Centrum Edukacyjnego im. Bł. Jana Pawła II
Gliwicach.
Wstęp wolny.

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 13/2012

brzmiało: „Sportsmen”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Henryk Krypczyk.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

15
11

ogłoszenia
Handel i Usługi

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

1/12-odw.

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

1-17/12

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

1-25/12

ul. Niepodległości, sprzedam dom. AS. Tel.
512 393 052
15/12

Wynajmę dwupokojowe w Centrum. AS.
Tel. 501 533 977

15/12

Wynajmę lokale na działalność, ul. Niepodległości i 1-go Maja. AS. Tel. 501 533 977
Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

15/12

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

13-17/12

Zatrudnię emeryta, rencistę do produkcji
– regeneracji palet (mile widziana kat. B).
Stanica. Tel. 602 159 203
14-15/12

Wynajmę trzypokojowe w Knurowie. AS.
Tel. 512 393 052
15/12

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

MOTORYZACJA

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

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

13-15/12

14-22/12

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

Citroen Saxo 1.1, 99 r. Tel. 509 016 922

1-48/12

15/12

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

1/12-odw.

9/12-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

11-16/12

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

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe. Tel.
507 135 676

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

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe i magazynowe. Stanica. Tel. 602 159 203

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

Dwupokojowe w Centrum, sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977

15-18/12

6-26/12

15/12

14-18/12

15/12

D z i a ł k a b u d o w l a n a w S t a n i c y. Te l .
609 932 263

12-15/12

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

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

Kawalerkę własnościową w Knurowie zamienię na dwupokojowe z balkonem. Tel.
792 530 131
10-17/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
15-16/12

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

Kompleksowe remonty, łazienki z projektem i materiałem gwarantowana jakość. Tel.
666 852 100, kuchnie i szafy na wymiar.
12-15/12

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

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

15-18/12
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Skupujemy samochody całe, rozbite,
skoro dowane. Tr ansp or t gr at is. Tel.
667 657 637
12-15/12

EDUKACJA
Matematyka - korepetycje, matura, studia.
Tel. 692 845 849
6 – 15/12

różne
Kupię małą betoniarkę. Tel. 501 804 526

14-15/12

ZWIERZĘTA
Szczeniaki maltańczyki rodowodowe. Tel.
509 016 922

15/12

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

7–odw.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 5.04.2012 r.
do 25.04.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dwie części działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

Kupię dom do generalnego remontu.; Tel.
793 963 118

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

12-15/12

7-22/12

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

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

15/12

1/12-odw.

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

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

15/12

1/12-odw.

INFORMACJA

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

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

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 4.04.2012 r.
do 24.04.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - pięć części działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

15/12

Sprzedam garaż murowany na Sienkiewicza (nowe bloki). Tel. 602 630 937
14-15/12

Sprzedam kawalerkę w Knurowie. AS. Tel.
512 393 052

15/12

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.

Sprzedam mieszkanie 43 m2, po kapitalnym
remoncie, ul. Kapelanów Wojskowych. 165
tys. do negocjacji. Tel. 515 181 584

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

14-15/12

9/12-odw.

Sprzedam pawilon handlowy (po remoncie)
na targowisku miejskim w Knurowie. Tel.
501 686 440

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

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

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

13-16/12

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

14-22/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 38
m2 w Knurowie, WP II, koło Biedronki. Tel.
793 729 533

1/12-odw.

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

13-17/12

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

15/12

13-17/12

11–odw.

Szukam pracy. Emeryt górnik 50+, niekarany, jako stróż, prawo jazdy kat. B. Knurów i
okolice. Tel. 516 697 530
14-16/12
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Knurowski maratończyk
Bogdan Leśniowski rozpoczął sezon 2012 od startów w
trzech półmaratonach. 26 lutego można go było zobaczyć
na trasie XXII Półmaratonu
w Wiązownej k/Warszawy,
25 marca wystąpił w VII Półmaratonie w Warszawie, a 1
kwietnia spędził na trasie V
Półmaratonu w Poznaniu.
- W Wiązownej uzyskałem czas 1.44,18, w Warszawie - 1.34,00, a w Poznaniu
- 1.32,52. Jest więc progres i
dobry prognostyk na kolejny maraton. Gdzie? Trwają poszukiwania... – mówi
Bogdan Leśniowski i dodaje,
że warszawski półmaraton
zakończył się na Stadionie
Narodowym, który przyjął

tym razem ponad
Bogdan
7 tysięcy biegaczy.
Leśniowski
po trzecim
- Warszawa stała
tegorocznym
się miastem, gdzie
półmaratonie
pa dł re k ord f re w Poznaniu
kwencji biegaczy
na półmaratońskim
dystansie. Widać
wielki zapał Polaków do sportu, do
zdrowego i czynnego spędzania wolnego czasu, co widoczne jest również
w naszym mieście.
To cieszy i pozwala
wierzyć, że będzie
jeszcze lepiej.
Dodajmy, że 24 marca Knurowa - Lesław Kroczyk.
w biegu na dystansie 21,097 Czas reprezentanta Grupy
km w miejscowości Sobótka Biegowej Knurów to 1.46,34.
PiSk
wystąpił inny mieszkaniec

Boks

Kostrubała medalistą
mistrzostw Polski
Mirosław D ybsk i, Maciej
Dzindzio, Piotr Gieniusz,
Julia Kaczmarczyk, Wojciech
Kostelecki, Kinga Kruszniewska, Kamil Kruszniewsk i,
Radosław Laubach, Aleksandra Łepki, Tomasz Malczyk,
Jakub Michałów, Agata Mutz,
Patryk Pietraczyk, Mateusz
Surówka, Weronika Suszek,
Ma r iu sz Ta la rcz yk, Fi l ip
Wajszczyk, Robert Władarz,
Krzysztof Wojciechowsk i,
Mateusz Wrażeń.

- Jesteśmy wdzięczni knurowskiemu magistratowi i
MOSiR-owi za udostępnienie
basenu w Szczygłowicach w
celu przeprowadzenia egzaminu. Dziękując za ten gest
nie wątpię, że młodzi ratownicy swoją postawą odwdzięczą się mieszkańcom, dbając
o ich bezpieczeństwo na miejskich akwenach – podsumował Adam Kubica.
PiSk

Zawodnik Bokserskiego Klubu Sportowego Concordia – Dawid Kostrubała wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski
juniorów.
Finałowy turniej odbył się w Lesznie,
a nasz zawodnik wystąpił w kategorii 52
kg. W swoim pier wszy m pojedy nku, w
ćwierćfinale zmierzył się z przedstawicielem
gospodarzy, Michałem Kędziorą. Pięściarz
z Leszna, mimo że walczył u siebie musiał
uznać wyższość wychowanka knurowskiego
klubu. Sędziowie punktowali ten pojedynek
9:6 dla Dawida Kostrubały.
Po tej walce pięściarz Concordii miał już
zagwarantowany brązowy medal, natomiast
w pojedynku o awans do finału rywalem
naszego zawodnika był Piotr Lewandowski
ze Świdnicy. Wynik tego pojedynku był
identyczny, jak w walce ćwierćfinałowej,
jednak na niekorzyść Kostrubały.
PiSk

Foto: Janusz Pluta

W ostatnim dniu marca
zakończył się kurs na stopień „Młodszego Ratownika WOPR”. Instruktorami
kursu byli Alicja Stachura i
Wiesław Ciszewski, a zajęcia
odbywały się od 10 grudnia
ub. roku na basenie krytym
MOSiR w Szczygłowicach.
- Absolwent kursu powinien umieć stosować techniki
ratownictwa wodnego, czyli obsługiwać pod stawowy
sprzęt ratunkowy i udzielać
pierwszej pomocy, a także
powinien wiedzieć, jak prowadzić podstawowe działania
profilaktyczne i prewencyjne
oraz popularyzować postawy
prozdrowotne i proekologiczne – mów i Adam Kubica,
prezes OM WOPR w Knurowie.
Przewodniczącym komisji
egzaminacyjnej był przewodniczący Komisji Szkolenia
przy Zarządzie Wojewódzkim WOPR w Katowicach, instruktor-wykładowca WOPR
- Arkadiusz Stanula. Egzamin
z w y ni k iem poz y t y w ny m
zakończyły 23 osoby: Paulina Bieniek, Emilia Brachaczek, Katarzyna Durczyńska,

Foto: MOSiR

23 nowych młodszych
ratowników WOPR

Na początek
trzy półmaratony
Foto: prywatne archiwum Bogdana Leśniowskiego

Foto: MOSiR
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Dawid Kostrubała do swojej medalowej
kolekcji dorzucił ostatnio brąz
z mistrzostw Polski juniorów

Tenis stołowy

Stanica od lat może się
chwalić sportowcami, którzy odnieśli znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. Jednym z nich był
piłkarz Waldemar Matysik,
i n ny m tenisista stołow y
Stefan Dr yszel. Od pewnego czasu wiele wskazuje
na to, że pan Stefan może
doczekać się godnego następcy. Kandydatem numer
jeden do tego miana jest
obecnie Wojciech Zapart.
Młodzik Orła Stanica zanotował ostatnio znakomity
w ystęp w Mistrzost wach
Śląska Młodzików (rocznik
1999 i młodsi). Z turnieju w
Sosnowcu wrócił ze złotym
me d a lem w y w a lc z ony m

w singlu, złotym krążkiem
zdobytym w deblu i drużynowym tytułem wicemistrza
Śląska.
Właśnie sukces drużynowy był pierwszym wywalczonym w Sosnowcu. Obok
Wojtka Zaparta na ów sukces
pracowali też: Damian Gilewski i Marcin Molenda.
Zespół Orła uległ w finale
2:3 Jedynce Pszów.
Zespół dziewcząt w składzie Julia Mrzyk i Natalia Domańska zajął miejsce 9-13.
Po sukcesie drużynowym
nadszedł czas na rywalizację
indywidualną. Wojciech Zapart
w drodze po mistrzowski tytuł
„zmiótł” rywali tracąc w pięciu
pojedynkach tylko dwa sety.
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Foto: prywatne archiwum

Rośnie następca pana Stefana

Anna Rusin ze swym podopiecznym - Wojciechem
Zapartem

Jak się okazało, nie było
to ostatnie słowo młodego tenisisty stołowego, bowiem w

grze deblowej znakomicie rozumiał się z Dawidem Mrozikiem z Sokoła Orzesze. Tego

można się było spodziewać,
wszak para ta triumfowała
również w roku 2010, zdobywając wtedy złote medali w
kategorii żaków.
Wracając do gry singlowej warto dodać, że klubowy
kolega Wojciecha Z apa rta, Damian Gilewski został
sklasyfikowany na miejscu
13-16. W deblu Damian grał
w parze z Bartoszem Sobelem
z Żywca i zajął miejsce 9-16.
W mistrzostwach młod z i c z e k w y s t ą p i ł a Ju l i a
Mrzyk zajmując indywidualnie miejsce 17-24, a w deblu
z Karoliną Wojtalą z Rudy
Śląskiej - miejsce 9-16.
W turnieju młodziczek
wystąpiła również Wiktoria

Szymura zajmując indywidualnie 6 miejsce.
Na co dzień młodzi tenisiści ze Stanicy pracują
pod okiem Anny Rusin, a
w szkoleniu młodych talentów pomaga jej Stefan
Dryszel.
Nie tak dawno zawodnicy Orła brali też udział w
VI Grand Prix Mikołowa.
W klasyfikacji generalnej
juniorów (po sześciu turniejach), trzecie miejsce
zajął Michał Żyła, a czwarte
Dom i n i k Sz maj. Wśró d
seniorów Dominik Szmaj
był siódmy, a Michał Żyła
– ósmy.
PiSk
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MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

KLASA OKRĘGOWA

Z piekła do nieba

W pierwszy poniedziałek
kwietnia piłkarze Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej rozegrali ostatnią, zaległą kolejkę
z 5 marca, która została odwołana z powodu żałoby narodowej. Jedynymi niewiadomymi
tej serii spotkań pozostawały
kwestie zajęcia trzeciej lokaty
oraz zdobycia tytułu króla
strzelców. Pierwsza niewiadoma rozstrzygnęła się dość
szybko, bowiem będący przed
ogromną szansą na podium
Team Stalmet nie zaprzepaścił
okazji i pokonał pewnie przedostatnią drużynę tabeli TKKF
Stary Knurów. Tym samym
drużyna Dariusza Flisa przełamała monopol na czołowe
lokaty trzech najlepszych od
lat zespołów: Sport Pubu, Vibovitu i Intermarché.
Tytuł króla strzelców był
wewnętrzną sprawą zawodników mistrzowskiej drużyny
Soccer Sport Pubu. Rywalizowali o niego Łukasz Spórna i
Wojciech Rozumek. Ostatecznie korona najlepszego snajpera trafiła do tego pierwszego,
który gromadząc w całym sezonie 41 goli zdobył to trofeum
po raz trzeci w swojej karierze
wyrównując osiągnięcie Wojciecha Kluski z lat 90-tych.
Aż 28 bramek padło w
meczu Vibovitu z LineTransem. Mecz ten nie miał już
żadnego znaczenia dla układu
tabeli, dlatego też wicemistrz
i spadkowicz zagrali futsal,
który śmiało można nazwać
rekreacyjnym. Cały mecz w
polu rozegrał bramkarz Vibovitu Bartłomiej Poręba, który

KLASA A
Podokręg
Zabrze
Wyniki 18. kolejki
MKS II Kończyce - LKS 35
Gierałtowice 1:4, Przyszłość
II Ciochowice - Gwiazda Chudów 1:0, Orły Bojszów - Wilki
Wilcza 0:1, Czarni Pyskowice
- Zryw Radonia 4:0, Stal Zabrze - Górnik II Zabrze 1:3,
Zamkowiec Toszek - Tęcza
Wielowieś 0:2, Sokół Łany
Wielkie - Zaborze Zabrze 1:2,
Amator Rudziniec - Społem
Zabrze 0:1.
1. Górnik II
2. Czarni
3. Ciochowice II
4. Tęcza
5. Zaborze
6. Zamkowiec
7. Wilki
8. Gwiazda
9. Orły
10. Stal
11. Gierałtowice
12. Zryw
13. Kończyce II
14. Amator
15. Społem
16. Sokół

14

47
39
36
32
30
29
26
24
24
22
21
17
16
15
15
7

Foto: Waldemar Jachimowski

Szampański wieczór
Soccer Sport Pubu
Radość piłkarzy Soccer Sport Pubu

pokazał spore możliwości,
strzelając ry walowi cztery
gole. Na uwagę zasługuje fakt,
że najskuteczniejszy strzelec
w historii ligi - Krystian Kijak
strzelił w tym meczu swojego gola nr 400. Zawodnik
Vibovitu występuje w tych
rozgrywkach nieprzerwanie
od 1990 roku.
Dodajmy, że Puchar Fair
Play w zakończonym sezonie
ligowym przypadł drużynie
IPA Knurów.
Uw ieńczeniem sezonu

halowego będzie tradycyjny
turniej o Puchar Prezydenta
K nurowa, któr y odbędzie
się w najbliższą niedzielę (15
kwietnia) wraz z ceremonią
wręczenia nagród. W turnieju zagra 8 zespołów, które
przebrnęły eliminacje: Soccer
Sport Pub, Vibovit, Team
Stalmet, TKKF Intermarché,
TKKF Apteka Św. Barbary,
Concordia Oldboje, LineTrans
oraz jedyny drugoligowiec w
tym gronie Black&Decker.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 18 kolejki - 1 ligi z 2.04.2012:
TKKF Stary Knurów - Team Stalmet 2:6 (1:2)
0:1 D. Flis 12’, 1:1 G. Wojtala 15’, 1:2 G. Krusiński 18’, 1:3 P.
Galbierz 23’, 1:4 P. Galbierz 24’, 1:5 Andrzej Niewiedział 30’, 2:5
S. Mateja 34’k. 2:6 Andrzej Niewiedział 40’.
żółta kartka: D. Kraska (Team Stalmet).
Tomsat – Concordia Oldboje 3:7 (0:4)
0:1 B. Pietras 4’, 0:2 D. Walus 11’, 0:3 M. Pastor 15’, 0:4 M. Górka
20’, 0:5 D. Walus 23’, 1:5 M. Bojdoł 28’, 2:5 M. Bojdoł 29’, 2:6 B.
Pietras 31’, 2:7 D. Walus 38’, 3:7 B. Stopa 40’.
żółta kartka: Artur Niewiedział (Concordia Oldboje).
Mistral – Soccer Sport Pub 4:10 (2:3)
0:1 P. Pietraczyk 3’, 0:2 Ł. Spórna 7’, 1:2 S. Brodziński 11’, 2:2
W. Kandzior 12’, 2:3 D. Tałajkowski 13’, 2:4 W. Rozumek 24’, 2:5
K. Paczkowski 28’, 3:5 D. Lewandowski 32’, 4:5 W. Kandzior 32’,
4:6 W. Rozumek 34’, 4:7 Ł. Spórna 36’, 4:8 M. Rozumek 37’, 4:9
Ł. Spórna 38’, 4:10 Ł. Spórna 39’.
żółte kartki: W. Rozumek, Ł. Spórna (Soccer Sport Pub).
IPA Knurów – TKKF Intermarché 0:0
LineTrans – Vibovit 11:17 (5:7)
1:0 M. Kurcbart 2’, 1:1 K. Kijak 3’, 2:1 M. Skoczylas 4’, 3:1 M.
Kurcbart 5’, 3:2 A. Zabłocki 6’, 3:3 R. Kasiński 9’, 3:4 R. Kasiński
10’, 4:4 Ł. Sobczyński 11’, 5:4 D. Dudek 11’, 5:5 B. Poręba 13’,
5:6 A. Zabłocki 17’, 5:7 B. Poręba 19’, 5:8 B. Poręba 23’, 6:8 M.
Kurcbart 24’, 6:9 K. Kijak 25’, 6:10 R. Kasiński 25’, 6:11 K. Kijak
26’, 7:11 D. Gigla 29’, 7:12 R. Kasiński 30’, 7:13 G. Bęben 31’,
7:14 K. Kijak 33’, 8:14 Ł. Sobczyński 35’, 8:15 R. Kasiński 36’,
9:15 D. Gigla 38’, 9:16 R. Kasiński 39’, 10:16 D. Gigla 40’, 11:16
M. Hamrus 40’, 11:17 B. Poręba 40’.
FC Apinex Czerwionka – TKKF Apteka Św. Barbary 5:5 (2:3)
0:1 M. Duraj 1’, 0:2 P. Mastyj 11’, 1:2 A. Majorczyk 13’, 1:3 M.
Szymański 15’, 2:3 T. Michalski 15’, 3:3 S. Bartyzel 21’, 3:4 D.
Skorupski 27’, 4:4 A. Majorczyk 31’, 5:4 T. Michalski 33’, 5:5 P.
Mastyj 34’.
żółta kartka: Ł. Kruszkiewicz (TKKF Apteka Św. Barbary).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Soccer Sport Pub
Vibovit
Team Stalmet
TKKF Intermarché
Tomsat		
Concordia Oldboje
FC Apinex Czerwionka
Apteka Św. Barbary
IPA Knurów
Mistral		
TKKF Stary Knurów
LineTrans

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

62
59
49
45
41
31
29
26
15
13
7
4

183-56
139-49
102-61
129-65
117-88
98-83
104-115
66-86
62-139
93-149
58-146
84-198

20
19
16
14
13
10
9
8
5
4
2
3

2
2
1
3
2
1
2
2
1
1
1
0

0
1
5
5
7
11
11
12
16
17
19
19

Wielka Sobota była kolejnym dniem ry walizacji
naszych zespołów o punkty
potrzebne w walce o awans
do IV ligi. Niecodzienny
przebieg miało spotkanie
w Knurowie, gdzie piłkarz
C oncord i i – Łu k a sz Pi lc
przebył drogę z piłkarskiego
piekła do nieba. Doświadczony defensor rozpoczął
potyczkę z Czarnymi Piasek
od zdobycia gola samobójczego, a że była to dopiero 9
minuta meczu, goście objęli
prowadzenie. Prowadzenie,
k tóre ut rz y my wa li a ż do
m i nut y 65. Wte dy to na
listę strzelców w pisał się
Marcin Modrzyński, który
po raz kolejny dołączył do
kadry zespołu w zimowej
przer w ie. Bra m k a na 1:1
była poważnym sygnałem
do ataku o pełną pulę i już
w następnej minucie Łukasz
Pilc odkupił swoje winy z
początku spotkania i tym
razem wpakował futbolówkę do „sieci” gości.
Concordia wygrała, chociaż wciąż bez wiosennego
gola pozostaje jej najskuteczniejszy zawodnik Jarosław
Kupis. Ten jednak znakomicie dogrywał w sobotę piłki
kolegom, którzy strzela li
bramki na wagę kolejnych
trzech punktów.

Coraz głośniej do bram
4. ligi puka Jedność PrzyWyniki 18. kolejki
(grupa 1)

Concordia Knurów – Czarni
Piasek 2:1
0:1 Pilc 9’ (samobójcza), 1:1
Modrzyński 65’, 2:1 Pilc 66’
Concordia:
Krasoń, Bagiński, Pilc (żk),
Salwa, Jaroszewski, Spórna, Kempa 89’ Niewiedział,
Tkocz 55’ Modrzyński, Karwowski 83’ Skalik, Żyrkowski,
Kupis 88’ Krusiński.
Śląsk Świętochłowice - Sokół
Orzesze 2:1
Unia Bieruń Star y Pogoń
Imielin 0:0
LKS Bełk - Orzeł Mokre 4:1
Ogrodnik Cielmice - Rozwój II
Katowice 1:3
Sokół Wola - Krupiński Suszec 1:5
GKS II Katowice - Unia Kosztowy 7:2
Stal Chełm Śląski - MKS
Lędziny 0:3 (vo)
1. GKS II
2. Concordia
3. Krupiński
4. Unia B. St.
5. Rozwój II
6. Bełk
7. Lędziny
8. Unia K.
9. Sokół
10. Pogoń
11. Orzeł
12. Czarni
13. Sokół
14. Ogrodnik
15. Stal
16. Śląsk

44
43
40
36
32
28
27
27
27
22
22
19
17
13
10
8

szowice. Podopieczni Eugeniusza Kołtki nie przegrali
już – uwaga! – szesnastego
meczu z rzędu. A to oznacza, że przewaga Jedności
rośnie niemal z tygodnia na
tydzień. Po Wielkiej Sobocie
wynosi już siedem punktów
nad Tempem Pa n iówk i i
d z iew ię ć nad Gwa rk iem
Zabrze.
Piotr Skorupa

Wyniki 18. kolejki
(grupa 4)
Jedność 32 Pr zyszowice
- MKS Kończyce 5:2, Piast
II Gliwice - Tempo Paniówki
3:0, Tarnowiczanka Stare
Tarnowice - KS 94 Rachowice 0:0, Gwarek Zabrze
- Sparta Zabrze 1:1, Carbo
Gliwice - Fortuna Gliwice 1:1,
Polonia II Bytom - Płomień
Połomia 2:2, ŁTS Łabędy - Silesia Miechowice 2:0, Ruch II
Radzionków - Orzeł Miedary
(przełożony).
1. Jedność
2. Tempo
3. Gwarek
4. Fortuna
5. Piast II
6. Kończyce
7. Miedary
8. Polonia II
9. Rachowice
10. Ruch II
11. Sparta
12. Połomia
13. Tarnowiczanka
14. Łabędy
15. Silesia
16. Carbo

43
36
34
33
32
29
26
24
23
18
18
18
18
16
16
10

Zagrają o Puchar Prezydenta
Tradycyjnym uwieńczeniem sezonu w rozgrywkach
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej będzie turniej o Puchar Prezydenta Knurowa
połączony z oficjalnym zakończeniem i wręczeniem
nagród. Najpier w na parkiet wybiegną drużyny Ligi
Młodzieżowej, a następnie
seniorzy. W obu przypadkach
zabraknie obrońców trofeum
z zeszłego roku: do rozgrywek
młodzieżowych nie zgłosił się
zespół Gold Teamu, natomiast
wśród drużyn dorosłych nie
zobaczymy zespołu PTK DB
Schenker, któr y odpadł w
eliminacjach przegrywając z
Vibovitem.

-.-

WJ

Turniej o Puchar Prezydenta Knurowa w piłce nożnej
halowej drużyn młodzieżowych, 15 kwietnia 2012:
8.30 - G ór nik K nur ów
– Concordia 96, 8.45 - SSM
– Concordia 97, 9.00 - Youngsters – Górnik, 9.15 - Concordia 96 – SSM, 9.30 - Concordia
97 – Youngsters, 9.45 - Górnik
– SSM, 10.00 - Concordia 96
– Concordia 97, 10.15 - SSM
– Younsters, 10.30 - Górnik
– Concordia 97, 10.45 - Concordia 96 – Youngsters, 10.55
- zakończenie rozgrywek, wręczenie nagród.
Turniej o Puchar Prezydenta Knurowa w piłce nożnej

halowej, 15 kwietnia 2012:
11.00 - LineTrans – TKKF
Apteka Św. Barbary, 11.15
- Soccer Sport Pub – Team
Stalmet, 11.30 - Concordia
Oldboje – TKKF Intermarché,
11.45 - Black&Decker – Vibovit, 12.00 - zakończenie
rozgrywek MLPNH, wręczenie
nagród, 12.15 - LineTrans
– Soccer Sport Pub, 12.30
- TKKF Apteka Św. Barbary –

Team Stalmet, 12.45 Concordia Oldboje – Black&Decker,
13.00 - TKKF Intermarché
– Vibovit, 13.15 - LineTrans
– Team St alme t, 13.30 Concordia Oldboje – Vibovit,
13.45 - TKKF Intermarché
– Black&Decker, 14.00 - 1.
pół finał: A1 – B2, 14.15 2. półfinał: A2 – B1, 14.30
- mecz o 3. Miejsce, 14.45
– finał.

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 3 kwietnia:
1. Jan Szczeszak
2. Piotr Palica
3. Ginter Fabian
4. Bernard Wróbel
5. Stefan Wroblowski
6. Jerzy Pluta
7. Adam Dudziński
8. Zdzisław Mral
9. Bernard Musiolik
10. Janusz Nowak
11. Jacek Zacher

- 2.336 pkt
- 2.230 pkt
- 2.188 pkt
- 2.156 pkt
- 2.058 pkt
- 1.958 pkt
- 1.939 pkt
- 1.843 pkt
- 1.787 pkt
- 1.782 pkt
- 1.763 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Arent
2. Bernard Musiolik
3. Zdzisław Mral
4. Tadeusz Wodziczko
5. Czesław Antończyk
6. Bernard Wróbel
7. Jerzy Makselon
8. Ginter Fabian
9. Mieczysław Polok
10. Ryszard Nosiadek

- 18.444 pkt
- 17.692 pkt
- 15.869 pkt
- 15.658 pkt
- 15.448 pkt
- 15.240 pkt
- 15.000 pkt
- 14.974 pkt
- 14.950 pkt
- 14.486 pkt
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piłką, Tomasz Milewski przybliżał pracę stewardów oraz
zasady bezpiecznego kibicowania, natomiast Artur Jankowski podkreślał, że barw
Górnika broniło i broni wielu
wychowanków z Knurowa.
Sternik „trójkolorowych” zaprosił też grupę gimnazjalistów
wraz z wuefistą Tomaszem
Kowalskim na mecz Górnika z
Koroną do loży VIP.
Rolę gospodarza z satysfakcją pełniła dyrektor Barbara Hankus, a w organizacji
spotkania uczniów z piłkarzami Tomaszowi Kowalskiemu
pomagała Alicja Jagieniak.
Piotr Skorupa

Uczniowie gimnazjalnej „Jedynki” przyjęli piłkarzy w sali udekorowanej
szalikami i rysunkami
Foto: Piotr Skorupa

spotkał się z gronem pedagogicznym i uczniami, po czym 1
kwietnia strzelił dwie bramki
w meczu z Koroną Kielce
(Górnik wygrał 2:0).
Jak widać Knurów przynosi szczęście piłkarzom 14krotnych mistrzów Polski.
Ze wspomnianą wizytą
do Miejskiego Gimnazjum
nr 1 prz y jecha ł nie t yl ko
Arkadiusz Milik. Skład „górniczej” delegacji uzupełniali: prezes Artur Jankowski
(knurowianin), dyrektor ds.
administracji i bezpieczeństwa Tomasz Milewski, Michał Zieliński (wychowanek
Concordii) oraz przedstawiciele k lubowego marketingu.
Piłkarze opowiadali młodzieży o swojej przygodzie z

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Mamy dobrą radę dla trenera Górnika Zabrze – Adama
Nawałki. Jeżeli jakiś piłkarz ma
problem ze zdobywaniem goli
to koniecznie powinien przyjechać do Knurowa na spotkania
z uczniami jednej ze szkół. Po
krótkim pobycie w naszym
mieście, w kolejnym meczu jest
szansa, że taki zawodnik strzeli
nie jedną, a dwie bramki. Oto
dowód. 21 marca gościem w
Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 1 był Michał Zieliński (pisaliśmy już o tym na naszych
łamach). Dwa dni po wizycie
w Knurowie napastnik strzelił dwie bramki w meczu z
Cracovią, a Górnik wygrał to
spotkanie 3:1.
30 marca do Miejskiego
Gimnazjum nr 1 zawitał m.in.
Arkadiusz Milik. 18-latek

Foto: Piotr Skorupa

Knurów pomaga odzyskać skuteczność

Gospodarze i goście (od lewej): Alicja Jagieniak,
Arkadiusz Milik, Artur Jankowski, Barbara Hankus,
Michał Zieliński, Tomasz Kowalski

Tomasz Milewski instruował młodych kibiców,
jak zachować się na stadionie m.in. w momencie
wybuchu pożaru

Szczygłowice

Integracja na sportowo

Odpowiedzi na pytania uczniów są stałym elementem
spotkań z cyklu „Młody kibic”

Dwaj k nurowianie Rafał Krzyśka i Tomasz Dura
zagrali 27 marca w meczu
narodowej reprezentacji Polski w futsalu przeciwko Holandii. Mecz, który odbył się
w Eindhoven zakończył się
porażką „biało-czerwonych”
2:4. – Nie jestem zadowolony
ani z wyniku, ani z gry naszego zespołu. Rywale byli
znacznie lepsi i górowali nad
nami zwłaszcza pod względem wyszkolenia technicznego. Pomimo porażki liczę
na kolejne powołania do kadry narodowej – powiedział
R a fa ł K rz yśk a, bra m k a rz
reprezentacji Polsk i. Golkiper z Knurowa w ystąpił
w kadrze po raz siódmy w
swojej karierze, natomiast
jego kolega Tomasz Dura po
raz trzeci. Ten drugi ma na
swoim koncie dwa gole strzelone Ukrainie i Belgii, jednak
w meczu z ekipą „pomarań-

Foto: Justyna Bajko

Zagrali
z Holandią
czowych” nie udało mu się
poprawić swojego dorobku.
Warto dodać, że na co dzień
obaj gracze występują w futsalowej ekstraklasie: Rafał
Krzyśka jest grającym trenerem Gwiazdy Ruda Śląska, a
Tomasz Dura reprezentuje
Rekord Bielsko-Biała.
Dodajmy, że kiedy sprzyjają temu okoliczności, obu
zawodników można zobaczyć także w rozgrywkach
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej w Knurowie w zespołach TKKF Intermarché
oraz Vibovitu. O tym czy
knurowianie zagrają w kolejnych meczach reprezentacji przekonamy się wkrótce, bowiem w dniach 14-15
kwietnia biało-czerwonych
czekają dwa wyjazdowe spotkania z Czarnogórą, w lipcu
natomiast kadra wybierze się
na 3 dni do Brazylii.
WJ

Turniej integracyjny to impreza cykliczna, organizowana
przynajmniej raz w roku przez Dom Pomocy Społecznej
„Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. Tym razem na
zaproszenie organizatora odpowiedziały trzy drużyny,
stawiając się w swoich najlepszych składach
− Dzięki takim turniejom
chłopcy mogą się spotkać i
pograć w piłkę. Pobyć razem,
razem zawalczyć o zwycięstwo
− mówi Ewa Zamora, dyrektor Domu Opieki Społecznej
„Zameczek”.
Chłopcy od dawna przygotowywali się do turnieju,

codziennie ćwiczyli strzały na
bramkę, szlifowali kondycję.
Razem z podopiecznymi DPSu w drużynie zagrali piłkarze
Concordii Knurów Damian Piwowarczyk i Adrian Kasprzyk.
− Sami zgłosiliśmy się do
organizatorów. Chcieliśmy
poznać chłopców, trochę im

pomóc − opowiadają futboliści − Mieszkańcy „Zameczka”
okazali się bardzo mili, chętni
do rozmowy, opowiadali nam
o swoich sportowych wynikach. Wspólna gra na pewno
integruje.
Stroną logistyczną przedsięwzięcia zajął się Przemy-

sław Stępień, prezes Śląskiej
Fundacji Pomocy Dzieciom i
Rodzinie.
− Piłka nożna to jedna z
dyscyplin, która pobudza do
działania, motywuje do przezwyciężania swoich trudności,
a także daje zabawę − podkreśla Przemysław Stępień. −
Turniej ten jest dla mnie formą
wspólnego spędzenia czasu z
osobami, które podobnie jak ja
lubią sport, a także z tymi, dla
których uczucia są ważniejsze
niż komercyjne aspekty życia.
W rozgrywkach, oprócz
organizatora wzięły udział trzy
drużyny: Środowiskowy Dom
Samopomocy z Knurowa, Szkoła Specjalna z Zabrza i Dom
Pomocy Społecznej z Miedar.
Nagroda za zwycięstwo − dyplomy, szaliki i replika oficjalnej
piłki Euro 2012 trafiła w ręce
chłopców ze Szkoły Specjalnej
w Zabrzu. Drugie miejsce zajął
DPS „Zameczek”. Statuetki
wygranym wręczyła piłkarska
legenda Piasta Gliwice Jarosław
Kaszowski.
Organizatorzy dziękują
wszystkim osobom, dzięki
którym turniej mógł się odbyć.
Kolejny już za rok.
JB
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Uwielbia piosenki Bajmu, Perfectu, Budki Suflera, Led Zeppelin
i Deep Purple, ale nie zamyka się na innych wykonawców. Ireneusz
Kotowicz z Knurowa po pierwszych taktach potrafi odpowiedzieć
na pytanie „Jaka to melodia?”

Melodie pana Ireneusza
Teleturniej gości na antenie już
15 lat. Przez ten czas zyskał spore
grono sympatyków oraz kilka Telekamer. Ireneusz Kotowicz śledzi
rozgrywki od samego początku. Z
perspektywy widza udawało mu się
odgadywać większość muzycznych
zagadek. To ośmieliło go do startu w
teleturnieju. W 2008 roku wystąpił
po raz pierwszy. Zjadła go wtedy
trema, ale przetarł szlak. Rok później poszło mu znakomicie - wziął
udział w 3 odcinkach, w tym w finale
miesiąca. Na kolejny poważny start
musiał czekać 3 lata. Po drodze brał
udział jeszcze w dwóch odcinkach
specjalnych teleturnieju (wygrane
trafiły na cele charytatywne).
- Przez ten czas trzeba się było
dobrze przygotować. Dużo słuchać.
Niektórzy pytają mnie, czy dostajemy przed programem listę piosenek,
z której się przygotowujemy. Nic z
tych rzeczy. Każda piosenka może
się pojawić. Mam zeszyt, do którego
wpisuję nowości i te piosenki, które
rzadko grane są w radiu - opowiada
pan Irek.
Do tego wszystk iego dochodzi znajomość albumów, z których
piosenki pochodzą, lat w których
zostały wydane - jednym słowem
sporo tego.
Ta wiedza przydaje się w III rundzie. Pan Irek przyznaje, że tej uczestnicy obawiają się najbardziej. - Byli tacy,
co odgadywali wszystko, a w tej rundzie
polegli. Trzeba uważnie słuchać podpowiedzi Roberta Janowskiego.
Na zwycięzców czeka emocjonujący finał. Ostatnio padł rekord

- Przyciąga ładnymi melodiami i tworzą go fajni ludzie - tym pan Ireneusz tłumaczy fenomen
programu

foto: archiwum I. Kotowicza

Knurowianin w teleturnieju „Jaka to melodia?”

zwala miło i na wesoło spędzić popołudnie przy kawie. Przyciąga ładnymi
melodiami. Tworzą go fajni ludzie. Na
planie jest wesoło i to później widać w
telewizorze. Chodzi przede wszystkim
o dobrą zabawę.
Kotowicz jest najmłodszy z rodzeństwa. Dom wypełniony był muzyką z winylowych płyt, odtwarzanych na adapterze Bambino. Dzięki
temu knurowianin osłuchał się z
klasykami lat 60. i 70. Nie przepada
jedynie za jazzem tradycyjnym. W
młodości grywał na gitarze, podśpiewywał też żonie. Instrument
komuś wydał i tak skończyła się jego
przygoda z graniem. Zamiłowanie do
muzyki pozostało.
Jeszcze 20 lat temu wydawało mu
się, że muzyka i pomysły kompozytorom kiedyś się skończą. - Cały czas
powstają nowe rzeczy, wielu twórców
wraca do korzeni i tworzy przeboje.
Okazuje się, że pokłady muzyki są
jednak niewyczerpane.
Pan Irek namiętnie słucha radia,
m.in. tam poznaje nowości. Nagrywa
też odcinki „Jakiej to melodii?”, aby
osłuchać się z aranżami.
W przyszły poniedziałek (16
kwietnia) TVP 1 wyemituje odcinek
teleturnieju, w którym knurowianin
wziął udział. Z jakim skutkiem? Tego
dowiemy się o godz. 18.25. Polecamy!
Paweł Gradek

programu. Uczestnik odgadł 7 tytułów w 4 sekundy! Poprzedni rekord
wynosił 6. - Nie wszystkie piosenki
uda się odgadnąć w tak krótkim
czasie. Od poprzedniego rekordzisty
dowiedziałem się, że jego następca
założył się o skrzynkę wódki. Wygrał,
ale jest młody i może szaleć. Ja bym
się nie odważył ryzykować pomyłkę i
pieniądze - mówi Kotowicz.
Przyznaje, że trema, jeśli mu się
przydarza, to już nie taka jak przy
okazji pierwszego startu. Na widowni kibicuje mu żona, czasem ktoś z
rodziny. Kiedy wraca do Knurowa
wszyscy dopytują w wynik. Pan Irek
milczy. Nie chce psuć frajdy z oglądania teleturnieju.
Zapytany o fenomen „Jakiej to
melodii?” odpowiada: - Program po-

informacja własna

Po jednostce oprowadzali gości
aspirant sztabowy Krzysztof Kołaczek
i ogniomistrz Marek Praisner

Knurów

Po sąsiedzku
26 dzieci ze świetlicy
środowiskowej „Dziecięca Gawra”
wraz z opiekunkami odwiedziło
siedzibę Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie
Świetlicę i JRG Knurów dzieli
zaledwie kilkaset metrów. Wychowawczynie postanowił y wraz z
dziećmi złożyć sąsiadom wizytę i
przybliżyć ich ciężki zawód.
W rolę przewodników wcielili się:
aspirant sztabowy Krzysztof Kołaczek i ogniomistrz Marek Praisner. W
przystępny sposób poprowadzili grupę dzieci przez cały hangar i po kolei
tłumaczyli zasady bezpieczeństwa, a
także działania strażackiego sprzętu.
Młodzi knurowianie dowiedzieli się
m.in. ile metrów mierzy najdłuższa
strażacka drabina, jak zachować się w
czasie pożaru, czy dziecku wolno gasić ogień i w jaki sposób powiadamiać
o zagrożeniach służby ratownicze.

- Kilku naszych podopiecznych
kończy w tym roku gimnazjum. Być
może ta wycieczka sprawi, że zdecydują się w przyszłości wstąpić w szeregi
straży - mówią wychowawczynie Elżbieta Witkowska i Patrycja Gradek.
W dw ugodzinnej w ycieczce
uczestniczyły także wolontariuszki
(Agnieszka, Patrycja, Ewelina) m.in.
z klasy mundurowej Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie.
- Dziękujemy dowódcy JRG
Knurów młodszemu brygadierowi
Wojciechowi Gąsiorowi za zaangażowanie w zorganizowanie wycieczki
- dodają opiekunki.
/g/

