aktualności
wielKa orKieStra Świątecznej
PoMocy

ZaProsZenie

ekspert odpowie
na pytania

27 753,79 zł
Tyle udało się zebrać w
Knurowie w czasie XX Finału
WOŚP. Pieniądze zostaną
przeznaczone na zakup
najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania życia
wcześniaków oraz pomp
insulinowych dla kobiet
ciężarnych z cukrzycą

Foto: Paweł Gradek

- Składamy serdeczne podziękowania wolontariuszom, honorowym dawcom krwi, Społecznej
Krajowej Sieci Ratunkowej, wszystkim zespołom
biorącym udział w koncercie finałowym oraz ich
opiekunom, sponsorom: Leroy Merlin, Barowi
Restauracyjnemu „Gwarek”, Domowi Przyjęć U
Marysi, Firmie Protos, Dyrekcji MSP-9 i MG-3,
Firmie ArtTelekom, a także wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób przyczynili się do przebiegu
Finału WOŚP - mówi dyrektor Centrum Kultury
w Knurowie Jerzy Kosowski. - Szczególne podziękowania kieruję do firmy Produktownia.com, czyli
współorganizatora XX Finału.

Chcesz z a łoż yć d zia ła l ność
gospodarczą z w ykorzystaniem
środków unijnych? Interesują cię
możliwości dofinansowania firm,
organizacji pozarządowych lub bezpłatne szkolenia oraz studia? Przyjdź
20 stycznia do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.
Na te i inne pytania bezpłatnie
odpowie konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
z Katowic. Dyżur potrwa od godz.
9.00 do 11.00.
1 marca 2011 roku w Katowicach
otworzył swe podwoje PIFE, działający w ramach sieci koordynowanej

/-/

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Punkt działa przy Fundacji
na Rzecz Wspierania Edukacji i
Rozwoju Sa morządności wśród
Młodzieży Viribus Unitis. Głównym celem jest rozpowszechnianie
informacji o Funduszach Europejskich i zwiększenie zaangażowania
zainteresowanych w przygotowanie
i realizację projektów.
Pytania można zadawać także telefonicznie: 32 209 16 90, 32 209 17 01
lub e-mailowo: biuro@pife.katowice.
pl. Odpowiedzi udzieli Rafał Urlik.
/-/

Sabina Pilichowska i Ewelina Pulit pierwszy raz
kwestowały na rzecz WOŚP

Knurów

honorowo oddaj krew
Organizatorem akcji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach.
Tradycyjnie, aktywnie przyłączają się
do niej członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana
Ogana w Knurowie.
- To szczytne dzieło, w którym
zawsze chętnie uczestniczymy – potwierdza prezes klubu Adam Pobłocki. – Nie inaczej będzie i tym razem.
Będziemy oddawać krew, ale też

MaM
P y Ta nie

służyć wszelką pomocą tym, którzy
skorzystają z zaproszenia RCKiK.
Obsługa ambulansu i knurowscy
krwiodawcy będą do dyspozycji zainteresowanych w godzinach 8.30-14.
Warto nadmienić, że w 2011
r. członkowie klubu HDK im. dra
Ogana zebrali 831 litrów krwi. Dokładnie o 111 litrów więcej niż rok
wcześniej.
- To naprawdę satysfakcjonujący
wynik – ocenia prezes Pobłocki. – Moż-

Nie zapomnij

19 I − Św ięt o Wo
jskow yc h
Jed no ste k Or ga niz
ac yjn yc h
Prokuratury Wojskow
ej
21 I − Dzień Babci
22 I − Dzień Dziad
ka
24 I – Światow y Dz
ień
Środków Masowego
Przekazu
25 I – Dzień Sekre
tarki
i Asystentki
26 I – Światow y Dz
ień Celnictwa, Dzień Transp
lantologii

GLiwice
Czy miał Pan problem
z realizacją recept w knurowskich aptekach?
Pan Józef z Knurowa:
- Zarówno ja, jak i moi znajomi nie mieliśmy problemu
z wykupem refundowanych
leków. Słyszałem o tym całym zamieszaniu, ale mnie
osobiście ono nie dotknęło.
Już w przychodni poinformowano mnie, że od tego roku
na każdej recepcie musi być
specjalna pieczątka. Dzisiaj
znowu wybieram się do apteki, zobaczymy jak będzie.

not. JB

2

placido
domingo
w amoku

Transmisje na żywo z Metropolitan Opera w Nowym Yorku już
powoli stają się gliwicką tradycją.
Tym razem zaprezentowana zostanie
światowa premiera opery „Zaczarowana wyspa” ze specjalnym udziałem
Placido Domingo. Transmisja rozpocznie się 21 stycznia o godz. 18.30 w
kinie Amok. Bilety w cenie 50 i 45 zł
do nabycia w kasie kina.
JB

liwy do osiągnięcia dzięki wielu ludziom, którzy chcą i potrafią pomagać.
Ten dar trudno ocenić i przecenić, bo
wielekroć ma wartość ludzkiego życia.
Choć być może zabrzmi to górnolotnie,
ta pomoc jest naprawdę bezcenna...
Więcej szczegółów o akcji można
znaleźć na stronie www.rckik-katowice.com.pl. Informacje można też
uzyskać telefonicznie pod numerem
32 20 87 441.

/bw/

Foto: Dawid Ciepliński

Knurowscy krwiodawcy zapraszają do udziału w akcji pod hasłem
„Oddaj krew”. Specjalny ambulans zaparkuje w niedzielę,
22 stycznia, przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej

Spadł śnieg, zrobiło się ślisko. Jedną z ofiar zimy stał się
drogowy znak na skrzyżowaniu ulic Ziętka i Szpitalnej. Z
relacji świadków wynika, że „skasował” go... śnieżny pług.
Tak czy inaczej, żeby dobrze służył, powinien ponownie
zostać postawiony do pionu.

DC

Knurów. LwsM ZaPrasZa dZieci

ferie − czas na zabawę!
Nudne ferie? Na pewno nie
z Lokatorsko-Własnościową
Spółdzielnią Mieszkaniową
w Knurowie, która przygotowuje
dla dzieci ciekawe propozycje
Już w pierwszym tygodniu wypoczynku czeka na najmłodszych moc
atrakcji, m.in. wycieczki czy zajęcia
świetlicowe.
Uczestnicy odwiedzą miejsca dalekie i bliskie. Popływają w basenie,
zobaczą Park św. Mikołaja w Zatorze,
by na koniec sprawdzić, czy ściany
w kopalni w Wieliczce naprawdę są
słone.
Aby dobrze się bawić, nie trzeba
wyjeżdżać. LSWM przygotował coś
dla ducha – warsztaty twórcze, jak i
dla ciała − zajęcia sportowe.
W czasie organizowanych codziennie, bezpłatnych zajęć świetlicowych, dzieci i młodzież będą
mogły, m.in. zanurzać swoje palce w

masie papierowej, haftować, wyszywać i kuchcić w towarzystwie pań z
Klubu Seniora. Przy dobrej słonecznej pogodzie przewidziany jest także
ruch na świeżym powietrzu − jazda
na łyżwach, gry i zabawy na śniegu,
lepienie postaci bajkowych − oraz
turnieje sportowe o tytuł mistrza
tenisa stołowego, szachowego czy
piłkarzyków.
Na zakończenie feryjnych szaleństw (11.02) czeka dzieci zabawa
karnawałowa w klubie „Lokatorek”.
Dodatkowo fundacja „Promyczek”
zaprasza w dniach od 30.01 do 3.02 (w
godz. 9-13) na zajęcia artystyczne.
Oprac. JB

Wycieczki:
30.01.2012 r. − Paniówki
(wyjazd na kąpielisko)
1.02.2012 r. − Zator
(Park św. Mikołaja)
3.02.2012 r. − Gliwice
(kino Cinema City)
7.02.2012 r. − Paniówki
(wyjazd na kąpielisko)
8.02.2012 r. − Wieliczka
(kopalnia soli)
10.02.2012 r. − Gliwice
(kino Cinema City i Palmiarnia)

Szczegółowe
informacje:
Klub „Gama”
− tel. 323 235 10 15
Klub „Maluch”
− tel. 32 235 17 65
Klub „Lokatorek”
− tel. 32 235 19 08
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Szczygłowice
Kolejne dewastacje w bloku przy ul. Staszica

Błyskawiczna reakcja strażaków
w porę opanowała żywioł

Kradzież
pod napięciem

Wiele razy poruszaliśmy temat
dewastacji w bloku przy ul. Staszica 1.
Ostatnio coraz rzadziej, co nie znaczy,
że wandale odpuścili. W ubiegłą sobotę
ktoś odciął i skradł oświetlenie klatek
schodowych od parteru do II piętra

„Ktoś”, bo z reguły nikt nie potrafi wskazać sprawcy z imienia i
nazwiska. Tym razem złodziej popisał się zadziwiającą brawurą. - Kable
oświetlenia klatek schodowych znajdują się w plastikowych korytkach.
Ktoś wyciął te przewody, począwszy
od parteru aż do II piętra - mówi Benedykt Hanak z Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.
Zaznacza, że przewody były pod
napięciem. To jednak wcale nie zniechęciło ryzykanta.
Policję o sprawie powiadomił
jeden z mieszka ńców II piętra.
- Przyjechali, porobili zdjęcia. Prądu
na klatkach schodowych nie było do
poniedziałku - dodaje Hanak.

Krywałd. Wada urządzeń grzewczych przyczyną pożaru

Żywioł szalał
w kotłowni

Dyrektor MZGLiA Mieczysław
Kobylec nie ma złudzeń. Sprawcy
kradzieży pozostaną nieuchwytni.
Niczego nie zarejestrował monitoring zamontowany w korytarzu oraz
na zewnątrz budynku. - Przeglądaliśmy nagrania i nic - mówi dyrektor.
Kradzież kabli to nie jedyne straty, z jakimi kolejny raz musi mierzyć
się MZGLiA. Przez 2 tygodnie w
budynku nie działała winda. Przyczyna? - Przeciążenia - odpowiada
Benedykt Hanak. - Skaczą w kabinie,
stąd te awarie.
Kilka lat temu wandale wkopali
drzwi windy do kabiny. I kto za to
płaci? - Pani płaci, pan płaci... Społeczeństwo - cytujemy za klasykiem.
/pg/

Knurów

Dwie godziny trwała akcja gaśnicza w lokalu „Bierawka”
przy ul. Rybnickiej w Krywałdzie. - Podłożyłam 3 łopaty
do pieca, krótko po tym zajęła się kotłownia - mówi
właścicielka Irena Przybyła. Zapewnia, że „Bierawka”
znów będzie otwarta dla klientów

Maryśka w domu

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach złożyli w ubiegłą sobotę niezapowiedzianą wizytę 19-letniemu mężczyźnie. Do drzwi mieszkania przy ul. Kosmonautów
zapukali w piątek o godz. 17.00. W środku znaleźli 10 g marihuany.
Śledczy ustalają teraz, czy knurowianin posiadał narkotyk na własny
użytek, czy też nim handlował. W zależności od ich ustaleń posiadaczowi
grozi do 3 lub 10 lat więzienia.

/g/

W ubiegłą środę, o godz. 21.12
dyżurny przyjął zgłoszenie pożaru
w lokalu gastronomicznym w Krywałdzie. W sytuacji, gdy istnieje
podejrzenie, że zagrożone może być
życie większej ilości ludzi, na miejsce przybywają wzmocnione posiłki. Tak było tym razem. Z żywiołem
walczyli strażacy z JRG Knurów, z
OSP i jednostki z Gliwic.
- Paliło się w piwnicy, gdzie
było spore nagromadzenie drewna
i gałęzi. Trzeba to było ugasić, część

usunąć, a lokal przewietrzyć. W
międzyczasie okazało się, że od wysokiej temperatury rozszczelnia się
przyłącze wody, dlatego na miejsce
wezwaliśmy pogotowie wodociągowe - relacjonuje młodszy brygadier
Wojciech Gąsior - dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie.
Przyczyną pożaru była wada
urządzeń grzewczych. Właścicielka
„Bierawki” oszacowała wstępne
straty na 3 tys. zł.

- Jestem wdzięczna strażakom,
że tak szybko zareagowali. Bardzo
sprawni chłopcy. Całe szczęście w
nieszczęściu, że ogień nie pojawił się
w nocy - mówi Irena Przybyła.
„Bierawka” to lokal z przeszło
40-letnią tradycją. Przez te lata dorobił się wiernych klientów. - Działalność będzie na jakiś czas zawieszona. Później lokal na nowo będzie
otwarty - zapewnia pani Irena.
/pg/, foto: JRG Knurów

Knurów

Knurów

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o kradzieży wózka dziecięcego z
klatki schodowej bloku przy ul. Szarych Szeregów. Kilka dni później doszło
do kolejnej, i też w bloku przy ul. Szarych Szeregów. Tym razem poszkodowana 39-latka oszacowała stratę na 3,5 tys. zł.

48-letni kierowca z Knurowa
nie zasłużył na brawa po tym, jak
w ubiegły piątek, przed południem,
podróżował po ul. 1 Maja po spożyciu alkoholu. Badanie alkomatem
wskazało u kierowcy fiata brava 1,5
promila. Knurowianin będzie musiał
przesiąść się na komunikację miejską
(stracił prawo jazdy), o ile wcześniej
nie trafi do aresztu. Za jazdę po spożyciu alkoholu grozi mu nawet do 2
lat więzienia.

/g/

/g/

Knurów

Oszukani

Mówi się, że nie ma zabezpieczeń, których złodziej nie potrafiłby sforsować. Aby ukraść telefon komórkowy, złodziej wcale nie musiał się wiele
natrudzić. Wystarczyło nacisnąć klamkę w mieszkaniu przy ul. Niepodległości, a to stanęło przed nim otworem. Poszkodowany musi przełknąć
stratę 400 zł - tyle wart był telefon.
Nieco więcej wysiłku kosztowało złodzieja włamanie do mieszkania
przy ul. Mieszka I. Mężczyzna wzbogacił się 2 tys. zł.
/g/

Żadna sztuka

W ubiegłą sobotę wieczorem, około godz. 20.20 na idącego ulicą Parkową 11-letniego chłopca napadł mężczyzna. Napastnik uderzył dziecko nogą
w twarz i stłukł mu nos. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu
Policji w Knurowie.
/g/

Paniówki

Kolejni mieszkańcy zostali oszukani na portalach aukcyjnych. W ubiegły
wtorek knurowianin zgłosił policji, że nie otrzymał kodów doładowujących
telefon komórkowy. Stracił 160 zł.
Innemu w oko wpadł iPhone. Niestety, scenariusz się powtórzył. Mimo
przesłania pieniędzy na konto sprzedawcy, szczygłowiczanin cacka nie otrzymał. W portfelu ubyło mu 200 zł.
Sprawami zajęła się knurowska Policja.
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Znaleźli okazję

Szczygłowice

Bez wózka

Na
podwójnym
gazie

Knurów

/g/

Odpłynął wielkim autem

Zanim to się stało, złodziej włamał się do szafki ubraniowej na krytej
pływalni w Paniówkach. Skradł z niej kluczyki, a następnie odjechał z parkingu lśniącym bmw 528. Poszkodowana jest firma z Katowic - samochód
wart jest 100 tys. zł.
Zdarzenie miało miejsce w ubiegły piątek o godz. 20.00.

/g/



aktualności
Knurów. Pierwszy śnieg i pierwsze problemy

Drogowcy przysnęli?

Kierowcy chcą przejechać,
robotnicy wykonać
swojąpracę, nieraz trudno
o kompromis...

Knurów. Przedłuża się budowa kanalizacji
przy ul. Sienkiewicza

Sieć gęstsza
niż sądzono

- Drogą w ogóle nie idzie przejechać,
bo prawie cały czas jest zatarasowana,
a dodatkowo położona jest tylko część
asfaltu – skarży się Czytelnik PL.
Budowa kanalizacji spędza sen z powiek
mieszkańcom z ulicy Sienkiewicza

W zeszłym tygodniu redakcję
Przeglądu Lokalnego odwiedził
knurowianin (imię i nazwisko do
wiadomości redakcji), niezadowolony z tempa robót wykonywanych na
ulicy Sienkiewicza. – Prace trwają już
od jesieni i co chwilę się przedłużają
– mówi zbulwersowany.
– Ponadto drogą nie idzie przejechać, a czasem nawet przejść, bo prawie
cały czas jest zatarasowana przez koparkę i często przez samochód ciężarowy ustawiony na środki drogi - dodaje.
- Nie mówiąc już o tym, że położona jest
tylko część asfaltu na drodze.
We znaki mieszkańcom daje się
również wszechobecne błoto i kałuże.
– Ciągle mamy przez to ochlapane
drzwi i okna – informuje. Knurowianin zdaje sobie sprawę, że wykonanie
prac jest niezbędne. – Rozumiem, że
jest inwestycja i trzeba to zrobić, ale
niech to będzie wykonywane z głową.
O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Knurowie, odpowiedzialne za przebudowę kanalizacji.
Z nadesłanego do redakcji pisma
wynika, że budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza rozpoczęła
się w lipcu ubiegłego roku. Jest trudna ze względu na teren, na którym
wykonane są prace. - Specyfika tego
terenu wynika z faktu skumulowania
w znacznym zagęszczeniu istniejących sieci i urządzeń podziemnych,
w więk szości wypadków niezinwentaryzowanych, nie mających
właściciela – tłumaczy PWiK. To
właśnie z tego powodu tempo prac
jest dostosowywane do warunków
i stanu technicznego uzbrojenia, w

pobliżu którego budowana jest sieć
kanalizacyjna.
Pojawił się też dodatkowy problem - roboty zostały zawieszone ze
względu na kolizję projektowanej
kanalizacji z niezinwentaryzowaną
kanalizacją ogólnospławną. - Projektant przedstawił rozwiązanie zamienne gwarantujące prawidłowe wykonanie ww. odcinka. Zmiana ta wiąże się
z wykonaniem robót dodatkowych,
nieujętych w dokumentacji projektowej i zgodnie z kontraktem wymaga
sporządzenia aneksu do umowy z
Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej, a są
to procedury czasochłonne – czytamy
w wyjaśnieniu.
Aktualnie trwa uporządkowywanie ul. Sienkiewicza i odtwarzanie
(tymczasowe) pasa drogowego. - Na
odcinku od ul. Dworcowej poza skrzyżowanie z ul. Mickiewicza została już
wykonana warstwa ścieralna asfaltu.
Na kolejnych odcinkach tej ulicy wykonawca został zobowiązany do bezzwłocznego wykonania tymczasowego
odtworzenia pasa drogowego, polegającego m.in. na wymianie zastosowanego kruszywa, uzupełnieniu nierówności oraz posprzątaniu zabrudzonych
ulic – wyjaśnia przedsiębiorstwo.
- PWiK sp. z o.o. zdaje sobie
sprawę ze znacznych uciążliwości
związanych z komunikacją w tym rejonie, ale ma nadzieję, że postawione
wykonawcy dodatkowe wymagania
pomogą zniwelować większość uciążliwości i niedogodności, na które
narażeni są mieszkańcy tej dzielnicy
oraz całego Knurowa.
DC

ogłoszenie

INFORMACJA
Dyrektor MOSiR Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2, w terminie od 18.01.2012 r.
do 8.02.2012 r. wykazu lokali użytkowych przy alei Lipowej, przeznaczonych do oddania w najem na okres dziesięciu lat w trybie
bezprzetargowym z przeznaczeniem na szatnie.



- Zima znowu zaskoczyła drogowców – hasło wieczne jak Lenin i tym
razem się sprawdziło. Przynajmniej
jeśli mówić o najważniejszych knurowskich drogach.
- Pierwsze uwagi spłynęły do nas
we wtorkowy poranek – mówi Anna
Lewandowska, naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta w Knurowie. – Kierujący mieli
pretensje przede wszystkim o stan ulic
wojewódzkich i powiatowych.
Urzędnicy skontaktowali się
z administratorami dróg żądając
doprowadzenia jezdni do odpowiedniego stanu. Aura okazała się jednak
szybsza. Jeszcze przed południem
śnieg stopniał.
Jak Polska Polską niemal wszędzie
jest podobny problem: drogi mają
różnych administratorów. W Knurowie za drogi wojewódzkie odpowiada
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, za powiatowe – Zarząd Dróg
Powiatowych w Gliwicach, za gminne
– miasto (wykaz ulic w ramce). Zarządcy rzadko gdzie i kiedy koordynują swoje działania podczas „akcji
zima”. Stąd sytuacje, gdy jedne trakty
są odśnieżone, a inne – nieraz ważniejsze – pokrywa śnieg bądź lód.
- Pomysł przejęcia utrzymania
dróg powiatowych przez miasto był
brany pod uwagę – mówi naczelnik
Lewandowska. – Niestety, okazało się,
że za przejmowanym zadaniem nie
szłyby odpowiednie na nie pieniądze.
Gmina oszacowała, iż zimowe
utrzymanie dróg powiatowych winno
kosztować ponad 100 tys. zł. Powiat zaproponował na ten cel około 25 tys. zł.
Technicznie utrzymaniem dróg
zajmują się wybrane przez administratorów firmy. W Knurowie dbałość
o właściwy stan traktów gminnych to
zadanie spółki Komart, dróg wojewódzkich i powiatowych – gliwickiej
firmy Remondis (na mocy porozumienia pomiędzy ZDW i ZDP).
Dopiero połowa stycznia. Zapewne zima jeszcze nieraz da się we
znaki. Ekstremalne sytuacje kierow-

Gdy śnieg spada, rośnie ilość pretensji do drogowców;
bardzo często są to uwagi uzasadnione...

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Dawid Ciepliński

Białe jezdnie – tak wyglądał wtorkowy poranek na
najważniejszych knurowskich traktach. Do południa
sczerniały, ale to zasługa pogody, a nie pługów i piaskarek

cy są w stanie zrozumieć i tolerować.
Na wybaczenie ewidentnych wpadek
drogowcy nie powinni raczej liczyć.
W k nurowsk im budżecie na
zimowe utrzymanie dróg w 2012 r.

/bw/

Drogi w Knurowie

Drogi wojewódzkie:
Ulice: Dworcowa, Niepodległości, Rybnicka i Zwycięstwa.
Drogi powiatowe:
Ulice: 1 Maja, Szpitalna (na odcinku od ul. Ułanów do ul. Niepodległości),
Wilsona, Michalskiego, Lignozy, Al. Piastów.
Drogi gminne:
Szpitalna (od DK78 do ul. Ułanów), 26 Stycznia, Kosmonautów, dr. F. Ogana,
Ks. A. Koziełka, Jęczmienna, Klasztorna, Plebiscytowa, Wolności, Rybna,
Kwitka, H. Sienkiewicza, Pocztowa, Spółdzielcza, W. Witosa, Marynarzy,
Piłsudczyków, Dywizji Kościuszkowskiej, Lotników, Ułanów, Ziętka, Kapelanów Wojskowych, Al. Lipowa, S. Batorego, J. Sobieskiego, Kazimierza
Wielkiego, Mieszka I, Łokietka, J. Dąbrowskiego, A. Puszkina, Floriana,
Sokoła, B. Chrobrego, Targowa, Wzgórze, Rakoniewskiego, Powstańców,
Szkolna, Krótka, Wieczorka, Leśna, Sikorskiego, Saperów, Legionów, Jedności Narodowej, Ściegiennego, Słoneczna, Kilińskiego, Hugo Kołłątaja,
Konopnickiej, Staszica, Żeromskiego, Parkowa, Sztygarska, Plac Powstańców, Przemysłowa , Poprzeczna, Astrów, Dębowa, Plater, Wyspiańskiego,
Ogrodowa, A. Mickiewicza, Poniatowskiego, Janty, T. Kościuszki, Słoniny,
Kopernika, Al. Spacerowa, Żwirki i Wigury, B. Prusa, Krucza, J. Brzechwy,
Moniuszki, Karłowicza, Dymka, Krasickiego, Stalmacha, Kochanowskiego,
Wita Stwosza, Reymonta, Wieniawskiego, Chopina, Paderewskiego, Szymanowskiego, Słowackiego, Stawowa, Starowiejska, Korfantego, Zielona,
Akacjowa, Wrzosowa, ul. Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Jagiełły, Jaśminowa, Chmielna, Polna, Wiosenna, Zimowa, Deszczowa, Przedwiośnia,
Letnia, Jesienna.

Gdzie interweniować

Straż Miejska – tel. 986
Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska – tel. 32 339 22 15.
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach – tel. 32 234 06 96.
Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku – tel. 32 422 74 78.

Pieniądze nie wystarczą, trzeba się oświadczyć

Kupić węgiel – jak to
łatwo powiedzieć...
Chcesz kupić węgiel, będziesz musiał
uzbroić się w cierpliwość. Wszystko
za sprawą nowych przepisów,
wprowadzonych po 1 stycznia,
nakładających akcyzę na węgiel
Wprawdzie klienci indywidualni,
chcący nabyć węgiel, są zwolnieni z
obowiązku płacenia akcyzy (30,46 zł
na tonie węgla), jednak wcześniej muszą udowodnić, że kupują go na własny użytek. W takim wypadku, trzeba
osobiście pofatygować się do kopalni
i na miejscu wypełnić oświadczenie,
potwierdzające prawo do przysługu-

zabezpieczono 700 tys. zł. Łagodna
– do tej pory – zima sprawia, że prawdopodobnie uda się z tej kwoty nieco
przyoszczędzić.

jącej nam ulgi. Nie wystarczy już zamówić węgiel u wozaka, trzeba razem
z nim pojechać do kopalni.
Sprawa komplikuje się jednak, jeżeli będziemy chcieli, aby ktoś odebrał
za nas zakupiony węgiel. Wtedy należy
wystawić pełnomocnictwo wozakowi
do zakupu węgla, a po jego odebraniu,
notarialne potwierdzenie dostarczo-

nego towaru. Z tym dokumentem
przewoźnik powinien ponownie stawić się w kopalni, by udowodnić, że
dostarczył węgiel pod właściwy adres,
a nie sprzedał go komuś innemu.
Biurokratyczne nowalijki jeszcze
nie dla wszystkich są jasne. – W tym
roku pierwszy raz przyjechałem po
węgiel i nie wiem jeszcze jak wygląda
ta sytuacja po tych wszystkich zmianach – mówi nam jeden z wozaków.
Kopalnie zdają sobie sprawę z
kłopotów. Usiłują pomagać zdezorientowanym klientom. - Rozumiejąc wątpliwości naszych odbiorców
staramy się rzetelnie informować
o procedurach związanych z zapisami tegoż właśnie rozporządzenia
i przepraszamy za różnego rodzaju
niedogodności wynikające z tego
tytułu – informuje Zbigniew Gałkowski, rzecznik KWK „KnurówSzczygłowice”.
DC
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Knurów. Co z plafonem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?

Zaświeci w innym miejscu

6 lat temu knurowski szpital wzbogacił się o nowoczesne
stanowisko do przywracania podstawowych objawów
życia u noworodków. Dar firmowało podświetlane serce
WOŚP, które zawisło na budynku dyrekcji szpitala. Po
zakończeniu jego remontu plafon zniknął
Na jego brak zwrócił uwagę Bogdan Leśniowski, maratończyk i wielki orędownik orkiestrowego dzieła.
To dzięki niemu, sztafecie biegaczy i
hojności knurowian sprzęt o wartości

30 tys. zł zastąpił wysłużone stanowiska z początku lat 90. O tym darze
przypominać miał podświetlany
plafon, który znalazł się na budynku
dyrekcji.

Plafon znikł z elewacji budynku dyrekcji
szpitala, ponieważ na eksponowanie go
w tym miejscu nie zezwolił konserwator
zabytków

- Każdy szpital, który otrzyma
sprzęt Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, dostaje plafon. Od momentu, kiedy sprzęt trafił do szpitala,
taki plafon był. Z czasem świetlówka
chyba strzeliła, bo przestał świecić, a
po ostatnim remoncie zniknął chyba
bezpowrotnie - zauważa Leśniowski.
Nie chce przesądzać, ale na 80
proc. jest pewien, że obecność plafonu w widocznym miejscu jest jednym
z elementów umowy między szpitalem a WOŚP.
Innego zdania jest zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Szpitala w Knurowie sp.
z o.o. Henryk Hibszer. - W żadnej
umowie z WOŚP nie ma zapisu, że
plafon musi być. Pamiętam, że to pan
Leśniowski proponował, żeby plafon
umieścić na budynku, to go daliśmy.
Wysłużony i zniszczony plafon
nie pasował do odnowionej elewacji.
Jego powrót na stare miejsce wykluczyła opinia konserwatora zabytków.
Wicedyrektor Hibszer zapewnia
jednak, że jeśli tylko szpital otrzyma
nowy plafon, umieści go, ale w takim
miejscu, do którego nie będzie mieć
zastrzeżeń konserwator zabytków.

Nie będzie łatwo o pracę

- Dzwonię w sprawie artykułu o bezrobociu. Dziwi mnie, że pan Pluta nie
wspomina o knurowskich kopalniach. Przecież zatrudniają więcej osób niż
wymienione w tekście sklepy. Ja, jak i wiele osób z Knurowa, dostałem tam w
ubiegłym roku pracę. Dla wielu kopalnia to dół, a tak do końca nie jest. Chciałbym zwrócić uwagę, że w zakładzie przeróbczym pracuje sporo młodych kobiet.
Znam jedną, która do kopalni przyszła prosto z kasy w Tesco.
Dopóki kopalnie będą istnieć, to bezrobocie w Knurowie nie będzie takie
duże.
Knurowianin

Lokatorzy z pazurami

- Brawo dla pań – Teresy i Jolanty! I dla takich osób jak one, co to pomagają
bez rozgłosu i nie dla chwały, dzień w dzień ratując zdrowie i życie samotnych
(może porzuconych) zwierząt. To budująca postawa w świecie, w którym co rusz
słychać o psach wyrzucanych z jadących samochodów, kotach palonych żywcem,
głodzonych koniach, a nawet – o zgrozo! – o noworodkach na śmietnikach.
Irena z Knurowa

Jak (nie) parkować...

/pg/

Ranking szkół ponadgimnazjalnych

Knurów na liście
wojewódzkiej
I LO na 95 miejscu w województwie, Technikum
nr 1 na 55 – wynika z Ogólnopolskiego Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika
Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita
To 14. ranking obydwu redakcji.
Na ogólnopolskiej liście ujmuje najlepszych 500 liceów i 250 techników.
Autorzy zestawienia za najlepsze
liceum w Polsce uznali Liceum Akademickie UMK z Torunia (zeszłoroczny tryumfator), za technikum
– lubelskie Technikum Elektroniczne
im. Obrońców Lublina 1939 Roku.
Knurowskie placówki nie „załapały się” na listę krajową. W zestawieniu wojewódzkim I Liceum

Ogólnokształcące z Zespołu Szkół
im. Ignacego Jana Paderewskiego zostało sklasyfikowane na 95 miejscu.
W tej kategorii za najlepszą szkołę
w województwie śląskim uznano V
Liceum Ogólnokształcące z BielskaBiałej. Z okolicznych placówek drugą
pozycję zajęło Liceum Ogólnokształcące Filomata z Gliwic.
Technikum nr 1 w Zespole Szkół
im. I. J. Paderewskiego zasłużyło
– zdaniem oceniających – na 55 lo-

katę w województwie. Za najlepsze
w województwie śląskim uznano
Technikum nr 3 w Zespole Szkół
Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Z placówek „po sąsiedzku”
najwyżej znalazło się Technikum nr
1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach (4 miejsce w
województwie i 54 w Polsce).
Kapituła rankingu oceniając licea
brała pod uwagę przede wszystkim:
sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, obowiązkowych i wyniki
matury z przedmiotów dodatkowych
oraz ocenę szkoły przez kadrę akademicką. Po raz pierwszy w przypadku
techników uwzględniono też wyniki
egzaminów zawodowych.
Marek Węgorzewski
Ranking
znaleźć można m.in. na stronie internetowej:
www.rp.pl/artykul/19,789009Torun-i-Lublin-maja-najlepsze-szkoly-w-Polsce.html

- Powiedzieć, że szlag mnie trafia, to nic nie powiedzieć. To na widok niewłaściwie zaparkowanych aut. Fantazja kierowców niekiedy poraża. Jedni stają
na trawnikach, inni blokują bramy i wyjazdy, kolejni zostawiają swoje wozy
na przystankach, widziałem też gościa, który przodem wjechał na chodnik, a
tyłem zablokował cały pas jezdni z torami tramwajowymi (to w Gliwicach, kiedy
jeszcze jeździły tramwajki). A nawet TIR-a, który wręcz zabarykadował bramę
na... cmentarz. Jestem w stanie wybaczyć stanie „na zakazie”, jeśli nie zagraża
nikomu, ale głupoty nie umiem zdzierżyć. I takiego szofera, jak ten, o którym
piszecie, bo przyblokował dwa miejsca, obłożyłbym mandatem na maksa. Za
głupotę, a może złośliwość wobec innych. Ku przestrodze i nauce.
M. – też kierowca

- Nie podoba mi się to, co wyczynia się z miejscami do parkowania. A precyzyjniej mówiąc, zawłaszczanie przez uprzywilejowanych miejsc postojowych.
Nie mam tu na myśli ludzi, ale wspólnoty mieszkaniowe, które powbijały tabliczki „teren prywatny” i nie pozwalają zatrzymać się na chwilę. Tak jak przy
Kochanowskiego, gdzie widzę wolne miejsce, ale mam zakazane korzystanie z
niego. Denerwuje mnie to, podobnie jak i kierowcy parkujący na trawnikach.
Ci to nie mają wstydu za grosz. Stanie taki na trawie i ma gdzieś, jak będzie
ona wyglądać. Interes własny najważniejszy, w ludziach coraz mniej bezinteresowności. Wkurza mnie to...

Knurowianin
Not. pg, bw

Knurów

Dzień dla młodych z inicjatywą

Dyskoteka na ulicy

Zespół Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego – Technikum nr 1
z siedzibą przy ulicy Szpitalnej 25 w Knurowie – organizuje Dzień
Przedsiębiorczości
Przedsięwzięcie odbędzie się
w ramach projektu „Moja Firma
w Mojej Gminie” przygotowanego
przez młodzież technikum.
Jakim pomysłem chcą się po-

chwalić nastoletni przedsiębiorcy?
O tym będzie się można przekonać
25 stycznia 2012 r. o godzinie 10 w
sali gimnastycznej szkoły.
Zainteresowanych zapraszają
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koordynujący projekt Iwona Szczygieł i Marzenia Kolenda wraz z
uczniami klasy 2te.
/b/

- Dojeżdżając do pracy przemierzam niemal cały Knurów. Zauważyłem, że rano uliczne lampy gasną
o czasie, kiedy jeszcze nie jest jasno.
Myślę, że jakiś kwadrans za wcześnie. Gdy pada deszcz kierowca jest
ostrzeliwany refleksami świetlnymi
z każdej strony – zwłaszcza z witryn
sklepów i aut jadących z przeciwka
– odbijającymi się jeszcze w kałużach

i na mokrym asfalcie. Wrażenia wręcz
dyskotekowe, a to przecież ulica. Takie
oślepianie sprawia, że łatwo przeoczyć
jakiegoś pieszego czy rowerzystę.
Myślę, że tych kilkanaście minut dłuższego oświetlania drogi nie zrujnuje
budżetu, a na pewno przysłuży się
bezpieczeństwu.

S.Ś.

Not. bw



aktualności
Knurów. Mniej urodzin, małżeństw i pogrzebów, za to...

Foto: Archiwum Slavica Musa

Rozwodzimy
się coraz częściej

Julia i Jakub to wciąż
najpopularniejsze imiona nadawane
nowo narodzonym dzieciom
w Knurowie. W ubiegłym roku mniej
było urodzin, ślubów i pogrzebów,
przybyło natomiast rozwodów

Tychy

Slavica Musa rozpoczyna
rok z wysokiego C

Podczas XXI Tyskich Wieczorów Kolędowych knurowski
Chór Kameralny Slavica Muza wyśpiewał II miejsce
Tyskiej imprezie przyświeca
idea kultywowania wspaniałej, polskiej tradycji spotkań świątecznych.
W 21. edycji wystąpiło 20 zespołów
wystawiających się pod opinię jury
(ocena) i słuchaczy (brawa).
Konkurs miał wysoki poziom.
To zgodna ocena jurorów i widowni. Podkreślona 13 nagrodami i
wyróżnieniami.

Jed ną z na g ród pr z y w ióz ł
do Knurowa chór Slavica Musa.
Zespół, występujący pod dyrekcją Anny Płocicy, zajął II miejsce
w ś r ó d c h ór ów k a me r a l nyc h .
Zwyciężył chór Lege Artis z Krakowa. – Jesteśmy bardzo zadowoleni tym bardziej, że konkurencja
była spora, zważywszy na udział
aż 20 znakomitych chórów – nie

k r y je sat ysfa kcji dy r ygent k a .
Oprom ienieni su kcesem chórzyści wzięli udział w koncercie
galowym w tyskim kościele pod
wezwaniem św. Marii i Magdaleny. Także i ten występ spotkał
się z entuzjastycznym przyjęciem
słuchaczy.
Marek Węgorzewski

- W 2011 roku w Knurowie
sporządzono 998 aktów urodzenia
– informuje Barbara Bismor, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
knurowskim magistracie. To spadek w porównaniu z rokiem 2010,
kiedy wydano o 104 akty urodzenia
więcej. Należy jednak zaznaczyć,
że liczba ta nie oddaje rzeczywistej
ilości nowo przybyłych mieszkańców Knurowa, ponieważ spora
część mam to również mieszkanki
okolicznych miast.
Podobnie jak w poprzednich latach najczęściej nadawanymi imionami są Julia i Jakub, które królują
pod tym względem już od dobrych
kilku lat. Niewiele tylko mniejszą
popularnością cieszą się Maja, Oliwia, Emilia i Zuzanna wśród dziewczynek oraz Filip, Szymon, Bartosz i
Kacper wśród chłopców.
- W zeszłym roku sporządzono
więcej aktów urodzenia chłopców

(522) niż dziewczynek (476) – mówi
Barbara Bismor. To zmiana w stosunku do 2010 r., kiedy to większą
część narodzonych dzieci stanowiły
dziewczynki (567 przy 535 chłopcach).
Zmniejszyła się liczba zgonów
w Knurowie – z 582 w 2010 r. do
501 w 2011 r.
Spadła również ilość zawieranych małżeństw. W ubiegłym roku
knurowski USC sporządził 220
aktów małżeństwa, z czego 108 to
związki wyznaniowe, a 112 to śluby
cywilne. Jest to dość znacząca zmiana, ponieważ do tej pory większą
ilość małżeństw stanowiły związki
wyznaniowe (140 na 262 w 2010 r.).
Niestety, odnotowano także o 16
rozwodów więcej niż w roku ubiegłym, kiedy to liczba ta zatrzymała
się na poziomie 87.
DC

Foto: Bogusław Wilk

ogłoszenia

Knurowscy gospodarze chwalili się nowoczesnymi inwestycjami, podkreślając też bogatą historię
miasta; na zdjęciu w krywałdzkiej „Trójce” (stoją od lewej): komendant Jozef Dluhý, wiceprezydent
Piotr Surówka, burmistrz Rudolf Abrahám, prezydent Piotr Surówka, dyrektor szkoły Barbara Iwanicka,
burmistrz Jaroslav Zednik i sekretarz miasta Piotr Dudło

Knurów

Górnicze miasto atrakcją dla
zagranicznych gości
Pod koniec tygodnia z krótką wizytą w Knurowie zjawili się
przedstawiciele samorządów ze Svitu i Czeskiej Trzebowej
Partnerski Svit (Słowacja) reprezentowali burmistrz Rudolf Abrahám i komendant Staży Miejskiej Jozef Dluhý, Czeską Trzebową (Czechy)
– burmistrz Jaroslav Zednik.
Honory gospodarzy czynili prezydent Adam Rams, wiceprezydent
Piotr Surówka i sekretarz miasta
Piotr Dudło. Goście mieli okazję
poznać najciekawsze zakątki miasta.



Obejrzeli m.in. najnowsze obiekty
sportowe (kompleks Orlik, modernizowaną halę w Szczygłowicach),
kilka szkół i przedszkoli, odnowione
ulice (Marynarzy, Kosmonautów)
zwiedzili najstarszą miejską nekropolię – cmentarz przy ul. Koziełka. Na zaproszenie władz kopalni
uczestniczyli w tradycyjnej górniczej
karczmie.

- Każdy może się czymś pochwalić. My mamy góry, Knurów kopalnie.
Będziemy zachęcać krajan, by jeżdżąc
za granicę, zaglądali do naszego
partnerskiego miasta – powiedział
Przeglądowi burmistrz Abrahám.
– Oczywiście chętnie zapraszamy
knurowian w Tatry. Na pewno się nie
zawiodą...

/b/
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rozmaitości
Knurów

Kiedy mama wraca do pracy

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych wychodzi naprzeciw rodzicom, dla
których dzieci zabrakło miejsca w żłobku. Nowa forma opieki instytucjonalnej
– opiekun dzienny - to szansa zarówno dla pracujących mam, jak i szukających
pracy absolwentów
W Knurowie ponad 50 dzieci
czeka na miejsce w żłobku. To spory
problem dla ich rodziców
− Chciałabym wrócić do pracy. Z
każdym dniem ta możliwość się oddala.
Nie mam z kim zostawić dziecka, dziadkowie daleko, mąż pracuje, a na nianię
mnie po prostu nie stać – mówi pani Grażyna, mama rocznego Jasia. – Słyszałam
od znajomych, że na listę oczekujących
do żłobka najlepiej zapisać dziecko tuż
po urodzeniu. To jakiś absurd.

Czy tylko żłobek?

Ustawa z 4 lutego 2011 roku
wprowadza nową formę, obok żłobków i klubów dziecięcych, opieki
nad dziećmi do lat 3, tzw. opiekuna
dziennego. Czym wyróżnia się ta
nowa instytucja?
− Dzienny opiekun to osoba o
odpowiednich kwalifikacjach, sprawująca opiekę nad dziećmi w swoim
własnym mieszkaniu lub w domu
jednorodzinnym, do którego posiada
tytuł prawny – informuje Barbara Telinga, specjalista z MZJOś. − Opiekun
może zajmować się maksymalnie pięciorgiem dzieci, chyba że w tej grupie
znajdzie się dziecko niepełnosprawne bądź takie, które nie ukończyło

pierwszego roku życia, wtedy liczba
spada do trzech. Ustawa nie określa
minimalnej ilości dzieci.

Konkurs na opiekuna

Opiekun wyłaniany będzie w
drodze konkursu, zawrze umowę nie
z rodzicem, jak w przypadku niani,
ale z gminą. Również gmina (Rada
Gminy) ustali stawki za pobyt dziecka u opiekuna, które, jak zapewnia
Telinga, powinny być zbliżone do
opłat za żłobek.
− Po przeprowadzonym konkursie, pracownik gminy, upoważniony
przez prezydenta, sprawdza warunki
lokalowe, w jakich będą przebywać
dzieci − mówi Telinga. Opiekun
będzie stale monitorowany przez
pracownika gminy. W przypadku
jakichkolwiek nieprawidłowości
w yk r y tych przez gminę umowa
może być z nim rozwiązana w trybie
natychmiastowym.

Jak zostać opiekunem?

- Przede wszystkim należy się
do nas zgłosić i sprawdzić czy jest
możliwość zatrudnienia – informuje
specjalista − Kolejnym etapem jest
konkurs.

Zainteresowani
proszeni są o wypełnienie ankiet umieszczonych na stronie www.knurow.edu.
pl. Na dostarczenie ich jest czas do 29 lutego 2012 r. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem tel. 32 235 27 02 lub w pokoju nr 309 w Miejskim Zespole
Jednostek Oświatowych, Aleja Lipowa 12 – w godzinach pracy MZJOś.

Do konkursu mogą przystąpić
osoby, które: odbyły 160-godzinne
szkolenie bądź posiadają kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela
edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego
i odbyły 40-godzinne szkolenie uzupełniające albo pracowały z dziećmi
w wieku do lat 3 przez okres co
najmniej 12 miesięcy bezpośrednio
przed podjęciem zatrudnienia jako
dzienny opiekun.
Wybrany opiekun zawrze z gminą umowę cywilnoprawną (umowę
zlecenie).

Szansa dla młodych

Wśród bezrobotnych z w yższym wykształceniem najwięcej jest
humanistów. Niż demograficzny,
nie zawsze pomaga absolwentom z
przygotowaniem pedagogicznym
w zdobyciu upragnionego stanowiska. Opiekun dzienny to szansa na
zatrudnienie dla młodych nauczycieli i pedagogów oraz możliwość
praktycznego wykorzystania zdobytej w czasie studiów wiedzy.
− Chcielibyśmy wyjść do młodych
mieszkańców naszego miasta z taką
propozycją pracy. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie każdy może zostać
opiekunem, trzeba posiadać nie tylko
kwalifikacje, ale i predyspozycje do
pracy z małymi dziećmi − informuje
Telinga,

Knurów

Do świetlic dopiero po feriach
Na zakończenie wigilijnego spotkania dzieci z dwóch świetlic
środowiskowych usłyszały: - Do zobaczenia 2 stycznia.
- Dzieciak mi przychodzi i mówi, że zamknięte. Nie uwierzyłam,
poszłam z nim i pocałowaliśmy klamkę - mówi jedna z matek
Nie chce podawać nazwiska.
- Później będą wytykać palcami,
że jeszcze mi mało. Po co mi to?
Rozmawiałam z innymi matkami.
Jednej w PCK powiedzieli, że nie ma
pieniędzy.
Świetlice środowiskowe działają
w Knurowie i Szczygłowicach. Tu
dzieci mogą po szkole odrobić lekcje, zjeść ciepły posiłek. Otacza je
fachowa opieka. Przełamaniu nudy
służą zajęcia plastyczne, muzyczne.
- Są maty do tańczenia, organizujemy wycieczki - wymienia kierownik
Polskiego Czerwonego Krzyża w
Knurowie Karina Mońka.
Zapytana o powody zamknięcia
świetlic, odpowiada: - Urząd Miasta,
który finansuje świetlice, nie ogłosił
jeszcze konkursu na ich prowadzenie. Nie możemy ich na razie otworzyć, skoro nie ma na to pieniędzy.
Oczywiście, gdy konkurs zostanie
ogłoszony, weźmiemy w nim udział.

Pewności, czy go wygramy, nie ma.
Obie świetlice są przygotowane
na przyjęcie 60 dzieci. Karina Mońka potwierdza, że do PCK docierają
kolejne pytania od zdezorientowanych rodziców.
Inspektor Krystian Pluta jest
zaskoczony informacją o zamkniętych świetlicach. - Mogą działać,
nie ma żadnych problemów. Do 15
stycznia czekamy tylko na rozliczenie
PCK. Do programu współpracy musimy nanieść drobne poprawki, a po
najbliższej sesji Rady Miasta konkurs
zostanie ogłoszony. Nie mam pojęcia,
dlaczego PCK nie realizuje tego zadania ze środków własnych?
Przywołuje ubiegły rok, kiedy
konkurs na prowadzenie świetlic
Urząd Miasta ogłosił w lutym. Wtedy, mimo to, w działalności świetlic
nie było żadnych przestojów.
- Nic o tym nie wiem, żeby świetlice były zamknięte. Ani PCK nic
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nie zgłaszał, ani rodzice - słyszymy
od zaskoczonego pełnomocnika
d/s profilaktyki i promocji zdrowia
Piotra Grzelaka.
Obiecuje rozeznać temat. Po 5
minutach oddzwania: - Faktycznie,
świetlice są zamknięte. PCK mogłoby
prowadzić nadal zajęcia, jednakże
finansując je z własnych środków.
Dofinansowanie z pieniędzy Gminy
może nastąpić po rozstrzygnięciu
konkursu ofert na zadania publiczne
i podpisaniu stosownych umów o
wsparcie zadania. To z kolei uzależnione jest od zaakceptowania
sprawozdania z realizacji zadania
za rok ubiegły.
Zdaniem Piotra Grzelaka świetlice powinny ruszyć na nowo po
feriach.
- No dobrze. Szkoda tylko, że nikt
o tym nie powiedział wcześniej dzieciom. Ja to mogę zrozumieć, one niekoniecznie - mówi jedna z matek.
/pg/

Potrzebne szkolenie

W przypadku braku kwalifikacji
opiekun musi przejść szkolenie. Tylko
udział w szkoleniu, którego program
zatwierdzi minister pracy i polityki
społecznej, uprawnia do zajmowania
się maluchami. Szkolenie jest płatne,
organizowane przez zewnętrzne
firmy szkoleniowe (koszt sięga nawet 1600 zł) i na tę chwilę przepisy
nie dają możliwości sfinansowania
ich przez gminę. Wynagrodzenie
opiekuna będzie naliczane według
stawek godzinnych. W założeniu
praca powinna być świadczona od
poniedziałku do piątku, średnio po
8 godz. dziennie. Z doświadczeń
innych gmin wynika, że miesięczne
wynagrodzenie opiekuna dziennego
może wynieść ok. 2 tys. złotych.
W perspektywie dość obiecujących
zarobków, kwota wydana na szkolenie, to dobra inwestycja we własną
działalność.
Aby potencjalni opiekunowie
wiedzieli, które szkolenia będą ich
uprawniać do pracy z dziećmi, lista
zatwierdzonych programów jest
umieszczona na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej resortu pracy
(www.bip.mpips.gov.pl) i na bieżąco
aktualizowana. W wykazie podane
są dane adresowe instytucji, która uzyskała akceptację programu,
numer decyzji oraz typy szkolenia,
do których prowadzenia zyskała
uprawnienie.

Dlaczego warto?

− Opiekunem mogą też zostać
osoby, które opiekując się własnym
dzieckiem dodatkowo zapewnią opiekę, np. dziecku sąsiadki (w takim
przypadku jednak jest się opiekunem
dziennym tylko dla dziecka sąsiadki
i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie). Umowa z gminą zapewnia
ubezpieczenie zdrowotne oraz legalną
pracę. Jest to również szansa dla mam,
które nie pracują, a chciałyby, będąc
nadal w domu ze swoim dzieckiem,
zarabiać pieniądze, opiekując się
również innymi dziećmi − wyjaśnia
Telinga.
Opiekun może przedstawić gotową listę dzieci, którymi chciałby
się zajmować. Również rodzice, w

Dla Przeglądu
Wojciech Świerkosz, dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie:
- Opiekun dzienny to nowa
forma opieki nad dziećmi. Jej
celem nie jest rywalizacja z
tradyc yjnymi inst y tucjami
temu służącymi – żłobkami
i klubami dziecięcymi – lecz
ich uzupełnienie. Realizowana
profesjonalnie z pewnością
może dobrze ten cel spełnić.
Co istotne, korzyści z takiej
formy opieki mogą mieć nie
tylko dzieci i ich rodzice, lecz
również osoby, które zechcą
się temu rodzajowi działalności zawodowo poświęcić. To
stosunkowo nowa propozycja,
mogąca rodzić wiele pytań, a
może i wątpliwości. W razie potrzeby chętnie służymy pomocą - Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych będzie starać się
udzielić wszelkich potrzebnych
informacji osobom zainteresowanym tą tematyką.
Not. bw

przypadku, gdy kilkoro opiekunów
przejdzie konkursowe sito, mają
prawo wybrać sobie opiekuna dla
swojego dziecka.
Nowa forma opieki zapewnia
dziecku namiastkę domu. Opiekun
dzienny, zajmując się maksymalnie
pięciorgiem dzieci, będzie bardziej
dobrą „ciocią” niż urzędnikiem czy
pracownikiem. Ważny jest również
fakt, że rodzice mają dużą kontrolę
nad opiekunem. Barbara Telinga
podkreśla, że następny krok należy teraz do knurowian, zarówno
tych zainteresowanych pracą, jak
i chcących skorzystać z opiekuna
dziennego.
Justyna Bajko

nekrolog

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Zenona Jednacza
z powodu śmierci

Matki
składa:
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie
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Krywałd

Mają barbarę na oku

Foto: Justyna Bajko

Dla złodziei nie
ma świętości
- kapliczka była
wielokrotnie
okradana; kamery
mogą ochronić
obiekt przed
świętokradztwem

Mowa o kapliczce
św. Barbary, którą
dwa tygodnie temu
objęły zasięgiem dwie
kamery, podłączone
do miejskiego
monitoringu.
Dodatkowo chroni
ją system alarmowy.
Teraz nawet mysz się
nie prześlizgnie

wałdu. - Żal było patrzeć jak kapliczka niszczała. Dobrze, że miasto
wzięło sprawy w swoje ręce - mówi
Karina Zawadzka.

/g/

reklama

Kapliczka nie miała wcześniej
szczęścia. Łupem złodziei padł m.in.
dzwon, figury świętych - zarówno te
z frontu kaplicy, jak i z jej wnętrza. Po
renowacji obiektu Urząd Miasta postanowił uchronić go przed ewentualnymi dewastacjami. Od kilkunastu
dni kapliczki strzegą 2 kamery oraz
system alarmowy.
- Mamy tam czujnik otwarcia drzwi
z zewnątrz, czujnik zbicia szyby oraz
detektor ruchu, który wykryje intruza
nawet wtedy, jeśli dostanie się do środka
w inny sposób - wylicza komendant
Straży Miejskiej Andrzej Daroń.
System został włączony do miejskiego monitoringu.
Zadowolenia z takiego obrotu
sprawy nie kryją mieszkańcy Kry-

Miejski monitoring
tworzy teraz 12 kamer. Powstał
nowy punkt w rejonie oczka
wodnego. Kamera powinna
zdyscyplinować przede wszystkim właścicieli psów, które nieraz załatwiały się do tamtejszej
piaskownicy, amatorów picia
„pod chmurką”, a także tych,
któr zy zakłócali por ządek.
Urządzenie objęło zasięgiem
także rejon ul. Ułanów z rolkowiskiem, gdzie często młodzi
zakłócali nocną ciszę.
Lokalizacja kolejnej kamery
związana jest z modernizacją
ratusza i przyległego terenu.
- To kamera z odzysku, która
jest już wysłużona, ale jeszcze trochę popracuje. Będzie
monitorować teren parkingu
i otoczenie ratusza - mówi
komendant Daroń.
Nowe kamer y zastą pił y te
w-ysłużone na Merkurach i
rondzie im. Jana Pawła II. W
tym roku zaplanowano zamontowanie kolejnej w rejonie
ul. Dworcowej i Koziełka lub
Dworcowej i Ogrodowej.

informacja własna

ogłoszenie
FUNDACJA NA RZECZ
ROZWOJU MIASTA KNUROWA

Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa oraz Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od sierpnia 2010 roku
realizują projekt pn. „Przepustka do samodzielności”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest zwiększenie szansy osób z niepełnosprawnością intelektualną na wyjście z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym
oraz stworzenie warunków do integracji społecznej. Realizatorzy projektu,
biorąc pod uwagę potrzeby uczestników, udzielili wsparcia dwu grupom, tj.
osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich bliskim.
W grudniu 2011 roku zakończono warsztaty skierowane do uczestników
projektu.
Przez cały czas trwania projektu osoby z niepełnosprawnością intelektualną
miały okazję poznać podstawy ogrodnictwa oraz florystyki zarówno w teoretycznym, jak też praktycznym zakresie. Zajęcia odbywały się co dwa tygodnie
w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa i były prowadzone
przez wykwalifikowaną kadrę. Tematyka warsztatów powiązana była ze zmianą pór roku oraz różnymi okolicznościami, np. Świętami Bożego Narodzenia,
karnawałem, Walentynkami czy Wielkanocą. Przepiękne stroiki i kompozycje
kwiatowe zdobiły siedzibę Fundacji na Rzecz Miasta Knurowa i były dowodem
na to, że uczestnicy projektu ustawicznie doskonalili swoje umiejętności i odkrywali nowe pasje oraz talenty. Efektem warsztatów z zakresu ogrodnictwa
były natomiast piękne klomby obsadzone kwiatami – ich widok cieszył oczy
przechodniów przy siedzibie Fundacji przy ul. Dworcowej 38a, w parku przy
ul. Dworcowej oraz przy ul. Szpitalnej.
Podczas doskonalenia umiejętności w dziedzinie ogrodnictwa i florystyki
przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich najbliżsi uczestniczyli w
spotkaniach z psychologami, wizażystką, kosmetyczką, fryzjerką i masażystką. Uczestnicy w ramach projektu korzystali z porad indywidualnych, jakich
udzielali psychologowie, seksuolog i prawnik.
Ogromnym zainteresowaniem uczestników projektu cieszyły się również
zajęcia z aktywizacji ruchowej, które odbywały się przede wszystkim na pływalni oraz siłowni w Szczygłowicach.
Uczestnicy projektu wzięli również udział w pięciu różnorodnych, charakteryzujących się ciekawymi programami wyjazdach integracyjnych, które
zostały bardzo pozytywnie ocenione.
Należy też zwrócić uwagę na olbrzymie znaczenie pierwszych zarobionych
pieniędzy, czyli comiesięczne wypłaty dodatku szkoleniowego.
Efekty współpracy między kadrą realizującą projekt a jego uczestnikami
są widoczne. Niezwykle istotny jest fakt nabycia nowych umiejętności przez
osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale również ważna jest dostrzegalna większa pewność siebie oraz wiara we własne możliwości. Zmienił się
również sposób postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną przez
ich otoczenie – dostrzeżono bowiem ich talent, samozaparcie, umiejętność
pracy zespołowej. Olbrzymie znaczenie miało nawiązanie nowych znajomości,
które z biegiem czasu przerodziły się w przyjaźnie.
Projekt, w którym uczestniczyło łącznie 38 osób zostanie zakończony 31
stycznia 2012 r.
Więcej informacji na temat projektu pt. „Przepustka do samodzielności”
znajduje się na stronie www.samodzielni.knurow.pl

Projekt „Przepustka do samodzielności” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

informacja własna

Kino scena KuLTura PoLeca

Szybcy i śmieszni,
czyli paranienormalni
w Knurowie
Bokser z zanikami pamięci, kulturalny
rabuś, sportowy psycholog i – oczywiście!
– Mariolka bawić będą publiczność w Kinie
Scenie Kulturze w swoim najnowszym
programie pt. „Szybcy i śmieszni”
Mordercze treningi w Górach
Skalistych i na pustyni Gobi przynoszą efekty. Paranienormalni zapewniają: będzie jeszcze więcej energii
i wigoru.
„Samobójca”, „Koń”, „Mariolka”
(cz. 5) i inne skecze – nówki funkiel
nieśmigane. Jakimi prawami rządzi się
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telewizja, jak jeden krótki list polecony
może zmienić życie całkiem normalnej
rodziny i co wspólnego z trzodą chlewną może mieć psycholog sportowy
– tego, i nie tylko tego, dowiecie się,
wybierając „Szybkich i śmiesznych” w
Kinie Scenie Kulturze.
Polecamy.

Rezerwacja i sprzedaż biletów w kasie kina (w godz. 15.00-20.00) Rezerwacja telefoniczna: 32 332-63-81
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Pod rękę z Melpomeną

Wiadomość o tym, że zagra u boku Joanny Szczepkowskiej zastała ją
w samochodzie. - Nagle poczułam, że mogę nie zapanować nad kierownicą
- mówi knurowianka Anna Maksym, aktorka Teatru Nowej Sztuki
Paweł Gradek: - Niektórzy absolwenci szkół teatralnych muszą
się sporo w życiu nagrać, zanim
staną na jednej scenie obok takich
sław jak Joanna Szczepkowska czy
Hanna Boratyńska. Tobie się to
udało. Żałujesz, że nie dostałaś się
do szkoły aktorskiej?
Anna Maksym: - Nie, nie żałuję.
Myślę, że jednak nie chciałabym być
zawodową aktorką i mieć tylko taką
możliwość pracy. Nie chciałabym być
zależna tylko od tego, czy akurat uda
mi się zdobyć rolę czy nie. Rozmawialiśmy w zespole z osobami, które tak
jak ja są amatorami i uznaliśmy, że
większą przygodą jest, jeśli robi się w
życiu coś innego i przy okazji gra się w
teatrze. Tak to czuję. Może zawodowi
aktorzy myślą inaczej?
- Kiedy rozmawialiśmy 1,5 roku
temu, wspominałaś o Waszym sukcesie na festiwalu teatralnym w
Mińsku. Kilka dni temu miała miejsce premiera sztuki „Biały anioł z
czarnymi skrzydłami”, nota bene
białoruskiej autorki. To przypadek?
- To nie jest przypadek. Wszystko
zaczęło się w Mińsku. W zasadzie
to nawet wcześniej, kiedy jeszcze nie
byłam członkiem Teatru Nowej Sztuki.
Teatr odwiedził Moskwę, dwa razy
był na Białorusi. Tam nawiązaliśmy
pewne kontakty, przyjaźnie i stąd to
się wzięło. Nie chcieliśmy zaprzepaścić
tych wszystkich interesujących rozmów
i zostawić tego, co tam zobaczyliśmy.
Białoruska publiczność jest zupełnie
inna. Bardzo wszystko chłonie, żywo
reaguje. Mam wrażenie, że dla niej
teatr ma jakąś większą wartość.
Sztukę zrealizowaliśmy w ramach
większego projektu Art for Art. To
taka inicjatywa kulturalna, w ramach
której na rynku w Gliwicach odbyła
się już jedna wystawa. W planach są
kolejne przedsięwzięcia.
- Na co dzień pracujesz z niepełnosprawnymi i chorymi psychicznie. Czy to pomogło Ci w budowa-

niu postaci Niny Hifowicz?
- Na pewno tak. I w tej roli i w
poprzedniej korzystałam z zasobu
własnych doświadczeń, z jakiegoś
wachlarza emocji i uczuć. Trzeba w
sobie bardzo głęboko pogrzebać, żeby
to wydobyć. Poza tym próby, próby i
za którymś razem te emocje zaczynają
wychodzić. Na efekt końcowy składa
się też, oczywiście, praca reżysera.
- Ile w tej pracy jest miejsca na
improwizację, o ile w ogóle jest?
- Tu nie chodzi o improwizację, ale o
to, aby akurat w tym momencie wydobyć
konkretne emocje. Jeżeli się nie uda, wi-

- Ona nie trwa długo, ale jest
taka chwila, kiedy jest się w stanie
grawitacji. Nie od razu można zejść
ze sceny i przywitać się z gośćmi. W
ostatniej scenie, nie będę mówiła w
jakiej, bo ktoś może się wybierze na
spektakl, jest moment, kiedy gaśnie
światło. Ze sceniczną siostrą mam
wtedy zejść ze sceny. Kilka razy
miałyśmy z tym problem, ponieważ
tak mocno weszłyśmy w te emocje,
zgasło światło, a my nadal byłyśmy
na scenie z zamkniętymi oczami.
Teraz już się pilnujemy, żeby szybko
się otrząsnąć i zejść.

się, rozumiała mnie. W Facebooku
umieściła opis pod naszym zdjęciem,
że jesteśmy taką rodzoną duszą. Jej
obecność na scenie to pomysł reżysera.
Diana wymyśliła, że będzie robić nam
zdjęcia i reżyser się zgodził. To było
bardzo zabawne, bo goście po spektaklu mówili, że czekali, aż ta aktorka
coś powie (śmiech).
- Sam na to czekałem. Dopiero
kiedy reżyser zaprosił ją na scenę i
przedstawił, zdałem sobie sprawę,
że to taki deus ex machina.

Anna Maksym i Diana Bałyko. Aktorka i dramatopisarka, czyli
pokrewne dusze tuż po premierze „Białego anioła z czarnymi
skrzydłami”

„Biały anioł z czarnymi skrzydłami” to spektakl prawdziwy. Do bólu.
Do złości

dać fałsz, nieprawdę. Nie wiem, być może
w spektaklu, w pewnych momentach,
było to widać, chociaż starałam się tak
pracować, aby było to prawdziwe.
- A jak po wszystkim, kiedy
zgasną światła, wrócić do normalności? Rozumiem, że adrenalina
utrzymuje się jeszcze przez jakiś
czas.

reklama

- Jak przyjęłaś wiadomość, że w
kilku scenach będziesz partnerować
legendzie teatru i telewizji – Joannie
Szczepkowskiej?
- Usłyszałam tę wiadomość, kiedy
prowadziłam samochód i tak nagle poczułam, że mogę nie zapanować nad kierownicą. Oczywiście to dla mnie wielkie
wyróżnienie, wielka szansa i… stres.

- Pierwsza próba…
- To było wielkie oczekiwanie.
Później jednak przechodzi się na takie
relacje bardziej partnerskie, chociaż
z wielkim dystansem i szacunkiem.
Pani Joanna jest wymagająca, ale
w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Każdy chce podołać.
- A za kulisami?
- Bardzo normalna, spokojna.
Nic tutaj szczególnego nie powiem, bo
pracowałyśmy, oczekiwałyśmy razem
w kulisach, rozmawiałyśmy czasem o
życiu, o naszej innej pracy, o terapii,
którą się zajmuję. Bardzo normalna
osoba.
- Czytałem wywiad reżysera
Dariusza Jezierskiego z Joanną
Szczepkowską. Aktorka mówi w
nim, że nie przyjechała do Gliwic
uczyć, tylko opowiedzieć z aktorami
konkretną historię.
- Rzeczywiście tak było, bo nigdy
nie przejmowała roli reżysera. Niczego
nie narzucała. Nauka polegała głównie
na przebywaniu razem i podpatrywaniu, w jaki sposób pracuje. To bardzo
dużo nam dało. Każdy chciał dociągać,
dociągać jak najwyżej. Wiadomo, że
nigdy nam się to nie uda, ale ta praca
wymagała od nas dużo.
- Reżyser zafundował aktorom
i widzom sporą niespodziankę. Zaprosił autorkę sztuki Dianę Bałyko,
która z perspektywy sceny przyglądała się Waszej grze.
- Mało tego, przez cały spektakl
robiła nam zdjęcia! My o tym wiedzieliśmy, chociaż były takie momenty, że
ten błysk flesza nas zaskakiwał. Nie
ćwiczyliśmy tego. Diana przyjechała
dzień, dwa wcześniej. Spotkałyśmy
się, rozmawiałyśmy. Mimo że nie
znam rosyjskiego, to dogadałyśmy

- I tak miało być. Dla Diany to
było duże przeżycie. Zresztą pisała
później, że w tym momencie czuła
się Polką.
„Biały anioł z czarnymi skrzydłami” był wystawiany, bodajże 17 razy, w
różnych krajach. Pierwszy raz w Polsce.
Diana zauważyła, że nasz spektakl wyróżnia tempo. Myślę, że to bardzo duży
plus. 1,5-godzinny spektakl, bez żadnej
przerwy i żadnych oznak zniecierpliwienia wśród widzów. Tak to odczuliśmy. Bardzo nas wszyscy zaskoczyli,
bo wyłapywali wszystkie żarty, śmiali
się w takich momentach, że nawet my
byliśmy na scenie zdziwieni. Śmiech
słyszeliśmy, płaczu nie. Natomiast w
Korezie w Katowicach pierwszego dnia
ogromny mężczyzna w średnim wieku
nie mógł się powstrzymać od łez. Też nas
to bardzo zaskoczyło. Zresztą drugiego
dnia też takie reakcje się zdarzały.
- Jakie będą dalsze losy „Białego
anioła z czarnymi skrzydłami”?
- Póki co mamy chwilę przerwy.
To jest czas na to, żeby sobie jakieś
dogodne warunki wypracować. Mamy
nadzieję jechać ze spektaklem do
Warszawy, Lublina i innych większych miast w Polsce. W czerwcu
chcielibyśmy zagrać w Mińsku na
festiwalu teatralnym.
- Twoja bohaterka mówi w spektaklu mniej więcej coś takiego, że
szczęście to nie jest osiągnięty cel,
tylko droga do niego…
- Szczęście to nie wtedy, gdy ma
się wszystko.
- Jesteś szczęśliwa?
- Tak. Mam teraz bardzo dobry
okres w swoim życiu, pod każdym
względem.
Rozmawiał Paweł Gradek
Foto: Krzysztof Krzemiński

Serdeczności
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rozmaitości
babcie i dziadKowie
w ocZach swoich
wnuKów

Dla Babci
i Dziadka

babcie i dziadKowie
w ocZach swoich
wnuKów

B
Laura: Lubię babcię i dziadka, bo zawsze kupują mi cukierki i nowe zabawki jak do
nich przychodzę. Bardzo lubię
też odwiedzać dziadka i babcię.
Najbardziej mi się podoba, jak
tam jest, bo tam jest tak fajnie. Przychodzą też po mnie do
przedszkola.

Natalia: Często odwiedzam
babcię. Przychodzi też po mnie
do przedszkola. Babcia lubi gotować i jest miła. Dostałam też
ostatnio od niej lalkę. Dziadek
jest fajny i często bawimy się
razem w ganianego.

artur: Dziadek jest fajny
i kupuje mi zabawki. Ostatnio
dostałem od niego wyścigówkę, samolot i auto na pilot, i
bawiliśmy się razem. Lubię odwiedzać dziadka, cieszę się jak
do nich idę.

Radek: Babcia i dziadek
to starsze osoby. Babcia przychodzi po mnie do przedszkola.
Najbardziej lubię jak mi kupują
zabawki. Babcia z dziadkiem
mieszkają też daleko i jadę tam
na wakacje. Tam jest fajnie. Z
dziadkiem na wakacjach lubię
się bawić.

abciu nasza ukochana,
Nie bądź nigdy zatroskana.
I nieważne jaka pora,
Babciu nigdy nie bądź chora!
Życzymy samej pomyślności,
Oto wyraz naszej miłości.
Tego z serca życzą wnuki:
Patryk i Milena
Babciom K. Szpitalny i K. Szmyd

Ś

więto Babci, święto Dziadka,
okazja niezwykle rzadka.
Raz do roku takie święta,
lecz Gabrysia je pamięta.
Ja Babunię kocham szczerze,
i w jej słowa co dzień wierzę.
Ona zawsze ma swe zdanie,
budzi we mnie zaufanie.
Zaś o Dziadku muszę przyznać,
fajny jest z niego mężczyzna.
Kiedy Święto ich zaświta,
ja kwiatkami ich powitam.
I uściskam bardzo szczerze,
bo w ich miłość mocno wierzę.
Wnuczka Gabrysia Polak

T

ak wiele mnie nauczyłaś,
Tak wiele uśmiechu mi dałaś,
Do kina ze mną chodziłaś,
Kiedy byłam jeszcze mała,
No i w kuchni ze mną szalałaś,
Do snu nuciłaś piosenki.
Byłaś blisko mnie,
więc podziękować Ci Babciu
za to wszystko chcę.
Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się,
Bo uśmiech jest najważniejszy
i to, że kocham Cię.
Dla Babci Elżbiety Nowak – wnuczka Beata Rogala

D

ziś mojej Babci życzenia złożę,w
wiązankę kwiatów serduszko włożę
i wiem, że bardzo będzie się cieszyć,
kiedy zobaczy, że do niej śpieszę.
Moja Babunia najlepsza w świecie
wszystkim wam powiem, bo wy nie
wiecie. JA BABCIĘ KOCHAM, ściskam za szyję, niech będzie zdrowa
i sto lat żyje!
Babci Ali Fogiel wnuczek Kamil
Wioska

T

y Dziadziuniu dobrze wiesz,
czego wnuk ci życzy:
zdrowia, skarbów jakich chcesz,
szczęścia i słodyczy.

Niechaj Dziadzio mój jedyny
żyje długo i przyjemnie,
niech Mu w szczęściu mkną godziny
i niech ma pociechę ze mnie.
Dziadkowi Heńkowi Fogiel wnuczek Kamil Wioska

U

wielbiam, gdy czytacie mi książeczki, lub gdy opowiadacie mi
bajeczki.
Lubię, gdy na kolanach mnie sadzacie i na każdą psotę zawsze się
zgadzacie. Lubię, gdy uśmiechacie
się do mnie, po prostu kocham Was
ogromnie!
Kochanej Babci Dance i kochanym
Dziadkom Piotrowi i Stefanowi
wszystkiego co najlepsze życzy Bartuś

N

ajlepsze życzenia dla Babci i
Dziadka Ireny i Józefa Cybulskich wnuczki Weronika, Zuzia,
Natalka i Mateusz Cybulscy

K

ochanej Babci Krysi oraz Dziadkowi Bernardowi Witkowskim
z Gierałtowic z okazji Ich Święta
serdeczne życzenia
zdrowia, szczęścia oraz pomyślności
składa wnuk Kamil

T

y Babusiu i Dziadziusiu
dobrze wiecie, czego wnuk Wam
życzy:
zdrowia, skarbów jakich chcecie,
szczęścia i słodyczy.
Niechaj Babcia ma i Dziadek żyją
długo i przyjemnie,
niech Im w szczęściu mkną godziny i
pociechę mają ze mnie.
Dla Babci Wiesi i Dziadka Pawła
wnuk Kubuś

B

abciu moja ukochana,
nie bądź nigdy zatroskana
i nieważne jaka pora,
Babciu nigdy nie bądź chora!
Życzę samej pomyślności,
oto wyraz mej miłości.
Dla Babci Genowefy Hapke od
Michała i Maćka

Ż

yczenia dla Babci Stefki!
Żyj nam Babciu lat ze dwieście,
boś najlepsza w całym mieście.
Gdy za bardzo rozrabiamy, pod Twe
skrzydła uciekamy.
Ty nas zawsze wytłumaczysz, wszystkie błędy nam wybaczysz.
Bądź więc zdrowa, uśmiechnięta.
Tego życzą Ci wnuczęta…
Dawid, Paweł, Sandra, Martyna,
Paulina, Kubuś i Julcia

D

la Babciu Urszuli Kijak!
Babciu! Tak bardzo Cię kochamy i dziękujemy Ci za Twój
uśmiech,
który ogrzewa nas w różnych chwilach naszego życia.
A najbardziej dziękujemy Ci za to,
że jesteś!
Daria i Oliwia

Julia: Babcia to mama od
mojej mamy. Lubię spędzać
czas z babcią. Rysujemy razem
kwiatuszki, a z dziadkiem chodzimy na łyżwy. Ja jeżdżę lepiej,
a dziadek się ciągle wywala.
Najbardziej lubię jak spędzają
dużo ze mną czasu.

alicja: Z babcią lubię najbardziej rysować, najczęściej
rysujemy motylki. Z dziadkiem
czasami jak przyjeżdżam do
niego na wieś, to najbardziej lubimy karmić razem psy. Babcia i
dziadek są fajni, bo spędzają ze
mną dużo czasu.

K

ochany Dziadku – zaczniemy
zwyczajnie,
że z Tobą w domu jest fajnie:
i w deszczu, i w słotę, w smutku, w
radości wspierasz i uczysz życia w
miłości.
Dzisiaj za wszystko chcemy Ci dziękować, skromny bukiecik kwiatów
darować.
Całuski od Sabinki i Piotrusia
dla Dziadziusia Stanisława
Wojtyna

Julia: Babcia i dziadek są
dla mnie aniołami. Lubię do nich
chodzić, bo razem malujemy,
lubię im pomagać i kroić psom
kiełbaskę. Często spędzam z
nimi czas i lubię jak się mną
opiekują.

K

ochana Babciu, dziś jest Twoje
święto!
Życzymy Ci, byś była zawsze uśmiechnięta, szczęśliwa, zdrowa, do żartów
gotowa, żyj nam 200-lat babuniu
miła, niech Ci zawsze służy siła.
Niech Cię niebo obdarzy opieką
Bożą, a nasze wszystkie serca niech
się ku Tobie otworzą.
Kochanej Babuni Joannie Wojtyna
wnuki Piotr i Sabina

Bartosz: Babcia i dziadek
pomagają mi uczyć się jeździć
na rowerze na dwóch kółkach.
Graliśmy też z dziadkiem i babcią w piłkę. Lubię bardzo dziadka i babcię, bo czasami do mnie
przychodzą, jak mama i tata idą
na zakupy i się mną opiekują.

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Tomek: Dziadek i babcia
mie s zkają w moim domku.
Czasem przychodzą po mnie
do przedszkola. Lubię spędzać
z nimi czas, bo się bawimy
razem.

paulina rduch z pilchowic

ur. 19.12.2011 r., 3740 g, 54 cm
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igor proksz z Knurowa

ur. 11.01.2012 r., 3065 g, 56 cm

bartosz adamus z Knurowa

ur. 12.01.2012 r., 4080 g, 61 cm

Dawid: Lubię pomagać babci i dziadkowi. Wynoszę śmieci,
karmię psa, wnoszę babci zakupy. Otwieram babci słoiki,
bo ona nie ma tyle siły. Lubię
wyprowadzać z dziadkiem psa
Riko. Z dziadkiem gram też
w pi ł kę, lat am s amolotem,
pomagam przy wynoszeniu i
wnoszeniu.
Not. DC
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Nie było łatwo - uczestnicy konkursu
musieli wykazać się sporą wiedzą...

Foto: Dawid Ciepliński

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Knurów

Więcej niż turniej
Wspólna edukacja, ale przede
wszystkim integracja. To
były główne cele drugiego
noworocznego turnieju osób
niepełnosprawnych w Knurowie
Turniej odbył się 7 stycznia w klubie Lokatorek. Udział
wzięło udział kilka organizacji
zrzeszających osoby niepełnosprawne: Fundacja Szansa
dla Niewidomych z Opola,
Knurowskie Stowarzyszenie
Diabetyków, Ośrodek Pomo-

cy Społecznej w Gliwicach,
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie, Knurowskie Koło PTTK
Trion oraz Niepełnosprawni
Miasto Knurów.
- W konkursie chodziło o

przekazanie wiedzy o górach, o
przećwiczenie orientacji przestrzennej, ale przede wszystkim
o wspólną edukację i integrację osób niepełnosprawnych 
– mówi Adam Wa la, prezes koła Trion przy Oddziale
PTTK Ziemi Gliwickiej.
Należało wykazać się wiedzą popartą umiejętnościami
praktycznymi. Zw yciężyła  
reprezentacja gliwickiego OPS
przed knurowskimi diabetykami i Fundacją Szansa dla
Niewidomych z Opola.
DC

Mikołów. Propozycja na ferie

Śląska zielona arka

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

rękodzieła − wyplatanie różnych przedmiotów z wikliny
i trzciny, porady dotyczące
budow y oczka wodnego w
ogródku przydomowym oraz
targi naturalnych materiałów i surowców. Ekologiczne
święto urozmaicą prezentacje

Chłód na zewnątrz, natomiast w budynkach
Śląskiego Ogrodu Botanicznego atmosfera
zdecydowanie bliższa wiośnie

organizacji, zajmujących się
obszarami wodno-błotnymi
oraz k rót k ie w yk łady na
temat ochrony mok radeł
w województwie śląskim.
Szczegółowe informacje na
stronie www.sibg.org.pl.
Oprac. JB

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Powiat

Knurowianka
Człowiekiem
Roku 2011?
Dla Anety Nowak, prezes
Stowarzyszenia Cztery Pory
Roku, 13 stycznia był wyjątkowo zaskakującym dniem.
Przypadkowo, od znajomego, dowiedziała się, że jest
nominowana do konkursu
„Człowiek roku 2011 Gliwic
i powiatu”. Plebiscyt organizowany przez portal naszemiasto.pl i Polska- Dziennik
Zachodni ma wyłonić oraz
nagrodzić najbardziej zasłużonych dla powiatu gliwickiego. Działalność Anety
skupia się m.in. na promocji
i rozwoju idei wolontariatu oraz przeciwdzia łaniu
wykluczeniu społecznemu.
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br z m i a ł o: „ S t a r s z a k ” .
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Tomasz Śliwa.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

3

Miłośnicy przyrody, którzy już dzisiaj chcą podziwiać
rzadkie i zagrożone rośliny, powinni udać się w okolice
Mikołowa. W dzielnicy Mokre powstał pierwszy
w naszym regionie Śląski Ogród Botaniczny, miejsce
wyjątkowe, połączenie nauki i zabawy
Rok 2012 został ogłoszony rokiem mokradeł. ŚOB
przyłącza się do świętowania. W czasie ferii, od 2 do 5
lutego, ogród przygotowuje
moc atra kcji d la ma ł ych
i dużych k nurowian. Zaplanowano m.in. warsztaty

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wk i z nr 1/2012

19.01.2011 r.
CZWARTEK
PRZERWA TECHNICZNA
20-21.01.2012 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Listy do M − godz. 16.00, 18.00
Coś − godz. 20.00
22.01.2012 r.
NIEDZIELA
Listy do M − godz. 16.15, 20.15
Coś − godz. 18.30
23.01.2012 r.
PONIEDZIAŁEK
Listy do M − godz. 18.00
Coś − godz. 20.00
24.01.2012 r.
WTOREK
Coś − godz. 16.15
Listy do M − godz. 18.00, 20.00

Aneta Nowak

Na k nu row i a n k ę mo ż na
głosować na stronie www.
gliwice.naszemiasto.pl do
29 stycznia.

JB

25.01.2012 r.
ŚRODA
Listy do M − godz. 18.00
Coś − godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 56 m2,
Szczygłowice – wieżowiec, 155.000. Tel.
788 126 341
Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372
1/12-odw.

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

Adaptacja poddaszy, gładzie gipsowe,
malowanie, remonty klatek, piwnic, sufity
podwieszane, ścianki, suche tynki, ocieplanie domów. Tel. 602 407 190
1-4/12

Bank Ci odmówił – my Ci pomożemy. Pożyczki bez BIKu. Tel. 32 230 39 27

3-5/12

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

1/12-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe w Centrum, po remoncie.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977
3/12

3/12

1-48/12

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

2-8/12

3-pokojowe, po remoncie, balkon – sprzedam. Biuro M3. Tel. 600 636 119
3/12

4-pokojowe na WP II sprzeda AS. Tel. 501
533 977

1-3/12

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

Do wynajęcia mieszkanie, ul. Witosa, 77
m2. Tel. 602 706 685

1-5/12

1/12-odw.

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

Dom w stanie surowym. Knurów. Sprzeda
AS. Tel. 512 393 052

3/12

1/12-odw.

Działka ok. Jęczmiennej 800 m2 sprzedam.
Biuro M3. Tel. 600 636 119
3/12

Działka w Przyszowicach. 89 tys. AS. Tel.
512 393 052

3/12

Kawalerka 36 m . Sprzeda AS. Tel. 512
393 052
2

3/12

DREWNO kominkowe. Transport węgla,
przeprowadzki. Tel. 603 198 006
50/11-8/12

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
Knurów. Sprzedam 3 pokoje. AS. Tel. 501
533 977

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

Kupię M-4 lub M-5 może być do remontu.
Tel. 501 679 567

38/11-17/12

Sprzedam mieszkanie 74 m 2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, wc, piwnica, strych, garaż, ogródek. Stary Knurów, cena 190 tys.
Bez pośredników. Tel. 501 804 526

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

51/52/11-3/12

2-5/12

Sprzedam mieszkanie własnościowe 56
m2, 3 pokoje, IX piętro, Knurów (Szczygłowice). Tel. 784 186 433
Wynajmę 3-pokojowe w Knurowie. AS. Tel.
501 533 977
3/12

Wynajmę lokal handlowo usługowy o pow.
50 m2, ul. Lotników w Knurowie. Przystosowany na usługi kosmetyczno-fryzjerskie.
Tel. 323 235 06 54, 505 081 992

3/12

Wynajmę mieszkanie 90 m2. Gierałtowice.
Tel. 500 408 976

3-4/12

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

1-51/52/12

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

1/12-odw.

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

1-4/12

49/11-4/12

Mieszkanie do wynajęcia w Szczygłowicach. Tel. 796 423 585
2-3/12

Mieszkanie z ogrodem. Sprzeda AS. Tel.
501 533 977

3/12

Obiekt biurowy na działce 3000 m2 sprzedam. M3. Tel. 601 077 290

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka
na terenie Knurowa – 4-letnie doświadczenie, posiadam kurs „Opieka nad dziećmi
i osobami starszymi” oznaczony certyfikatem, bez nałogów, dyspozycyjna. Tel.
721 292 214
1-13/12

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

2-3/12

Firma zatrudni przedstawiciela handlowego
do sprzedaży art. dekoracyjnych (komunikatywny, asertywny). Tel. 32 235 06 54
3/12

Przyjmę do pracy kierowcę z kat. D, może
być emeryt. Tel. 32 236 11 11

3-4/12

Przyjmę do pracy stróża – emeryt. Tel.
32 236 11 11

3-4/12

Szukasz pracy, my szukamy takiego jak ty.
Oferujemy możliwość wysokich zarobków.
Tel. 664 732 963

3-5/12

Zatrudnimy monterów okien i drzwi z doświadczeniem. Tel. 32 235 96 35, PROST,
Knurów, Niepodległości 16
3-7/12

1-13/12

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka (dziecko niepełnosprawne)
lub osoby starszej (z doświadczeniem,
po kursie opiekunki, z certyfikatem). Od
14.00 w dni powszednie, weekendy do
ustalenia. Ewentualnie sprzątanie, prasowanie. Tel. 501 385 666

RÓŻNE
Kupię używane książki. Odbiorę osobiście.
Dobrze zapłacę. Tel. 793 756 793

3-6/12

2-13/12

2-5/12

autoskupslask@wp.pl; złomowanie. Tel.
602 342 826
3-12/12

DAM PRACĘ

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

2-5/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

Skupujemy samochody stare, rozbite, skorodowane, transport gratis. Tel. 667 227 637
1-8/12

Sprzedam Daewoo Matiz 2000 r. przebieg
48 000 km. Tel. 609 201 586

3-4/12

Agencja Nieruchomości AS poszukuje doświadczonych agentów. Tel. 502 772 197
3/12

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:
● wykaz nr 01/GB/12 nieruchomości stanowiących własność Gminy Knurów przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich użytkownika
wieczystego,
● Wykaz nr 3/GB/12 wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przewidzianych do oddania w użytkowanie w drodze
bezprzetargowej.

3/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

2-odw.

Szukam pracy w budownictwie, roboty
wewnątrz (panele, wykończeniówka, malowanie itp.). Tel. 32 236 84 02

2-4/12

3/12

Szukam pracy – sprzątanie, kuchnia.
Tel. 500 012 687

Wynajmę lokale na działalność. Knurów.
AS. Tel. 501 533 977

Lokal do wynajęcia w Gierałtowicach.
Czynsz 800 zł. AS. Tel. 501 533 977

M-4, WP II, 61,7 m2, I p., Marynarzy, 167
tys. Tel. 500 089 755

1/12-odw.

1/12-odw.

3/12

Ładny dom z lat 40-tych. 400 tys. AS. Tel.
512 393 052

1/12-odw.

3/12

2-3/12

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

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

3/12

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 80 m2, Knurów, centrum, parter. Od
właściciela. euromax@onet.eu

SZUKAM PRACY

Sprzedam mieszkanie 46 m 2, ul. Janty.
Cena 140 tys. Tel. 606 483 637

3-4/12

2-pokojowe, ul. Lotników, w dobrym stanie, balkon – sprzedam. Biuro M3. Tel.
603 773 313
BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

2-3/12

Firma KOMSTAL poszukuje kandydatów do
pracy na stanowisko przedstawiciel handlowy w branży smarno-olejowej. Mile widziane
doświadczenie w w/w branży. Wymagane:
prawo jazdy kat. B, wykształcenie minimum
średnie. Kontakt, tel. 32 236 45 80, e-mail:
komstal@komstal.pl; CV proszę przesyłać
na adres e-mailowy podany wyżej.

SPRZEDAM
Odsprzedam bardzo tanio woreczki do
stomii oraz płytki. Tel. 604 598 050

3-4/12

ZDROWIE

INFORMACJA
Wójt Gminy Gierałtowice działając na podstawie art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje o zamieszczeniu na stronie www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48
wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Termin wywieszenia wykazów od 4.01.2012 r. do 25.01.2012 r.

3/12

Odstąpię lokal na WP II. Tel. 509 571 248

3-4/12

ok. Knurowa nowy dom wolnostojący,
465.000. Biuro M3. Tel. 516 055 825

3/12

Szybka pożyczka bez BIKu – duża przyznawalność. Tel. 530 154 732

Poszukujemy mieszkań, domów, działek do
sprzedaży i wynajmu. AS. Tel. 32 337 00 22
lub 501 533 977

Szybka pożyczka dla odrzuconych przez
bank. Tel. 794 609 285

Sprzedam 2 i 3-pokojowe w niskim bloku w
Szczygłowicach. AS. Tel. 501 533 977

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

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na os.
1000-lecia. Tel. 888 116 999

3-5/12

3-5/12

1-25/12

12

3/12

3/12

2-4/12
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Foto: Roman Matysik

sport

Reprezentanci UKS Eugen Knurów - członkowie kadry narodowej w wyciskaniu
sztangi leżąc na pierwsze półrocze roku 2012. Stoją od lewej: Łukasz Przybył
(członek Zarządu), Patrycja Małkowska, Natalia Mikucka, Sandra Pyka, Katarzyna
Polak, Paulina Mularczyk, Emilia Flis, Katarzyna Smykała.
Siedzą od lewej: Eugeniusz Mehlich, Adrian Heintze, Marcin Wojewoda

Wyciskanie sztangi

Reprezentacyjne
nominacje

Mi niony rok był d la
Uczniowskiego Klubu Sportowego Eugen najlepszy w
dotychczasowej działalności.
Świadczy o tym m.in. liczba
medali zdobytych na zawodach rangi Mistrzostw Polski. Podopieczni Eugeniusza
Mehlicha wywalczyli na krajowych czempionatach aż 57
„krążków” w konkurencjach
indywidualnych.
Pracę, jaką wykonują co-

dziennie knurowscy siłacze
docenił trener kadry narodowej ogłaszając skład reprezentacji na pierwsze półrocze roku
2012. Spośród zawodniczek
i zawodników UKS Eugen
reprezentacyjne nominacje
otrzymali: Patrycja Małkowska, Natalia Mikucka, Sandra
Pyka, Katarzyna Polak, Paulina Mularczyk, Emilia Flis
(wszystkie juniorki do lat 18),
Katarzyna Smykała (seniorka),

Adrian Heintze (junior do lat
18), Marcin Wojewoda (junior
do lat 23) i Eugeniusz Mehlich
(masters).
W tym roku najważniejsza impreza – mistrzostwa
świata – odbędą się w Czechach, a więc na przeszkodzie
na pewno nie staną względy
organizacy jno-f inansowe.
Wszystko zależeć będzie od
formy sportowej.
PiSk

Concordia może stracić
Pawła Zarzyckiego

Rundę jesienną w knurowskiej bramce rozpoczął doświadczony Paweł Zarzycki. Później
jego miejsce zajął młodzieżowiec
– Paweł Krasoń i to on rozegrał
jesienią więcej spotkań. Niewykluczone, że wiosną ten pierwszy
grać będzie kilka szczebli wyżej,
wszak jego pozyskaniem zainteresowany jest m.in. 1-ligowy
Ruch Radzionków.
Dzisiaj trudno określić, czy
„Zarzyk” rzeczywiście zmieni
barwy, ale jeżeli tak się stanie
to trener Wojciech Kempa
będzie musiał rozejrzeć się
za nowym konkurentem dla
Pawła Krasonia.
Tymczasem zespół Concordii od minionego tygodnia
przygotowuje się do wiosennych
występów i obrony pozycji lidera
grupy I klasy okręgowej. – Rozpoczęliśmy w 25-osobowym składzie – informuje trener Wojciech
Kempa. – Przygotowania w naszym zespole rozpoczęło dwóch
byłych piłkarzy Concordii, Grzegorz Krusiński i Damian Kraska.

Obaj grali ostatnio w rezerwach
Piasta Gliwice. Z tego samego
klubu testujemy kilku juniorów.
Są to Eliasz Pelz, Jarosław Mizera
i Adam Maszak.
W najbliższą sobotę knurowianie rozegrają pierwszy
tegoroczny sparing. Rywalem
„biało-zielono-czarnych” będzie
KS Żory. Mecz rozpocznie się
o godzinie 11.00 na boisku ze
sztuczną trawą przy Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 9.
Wracając do spraw kadro-

wych, szkoleniowiec Concordii
nie ukrywa, że chętnie wzmocniłby swoją drużynę środkowym obrońcą i napastnikiem.
Piotr Skorupa

Plan sparingów
KS Concordia:
- 21 stycznia, KS Żory
- 28 stycznia, Tarnowiczanka
- 4 lutego, Jedność Przyszowice
- 11 lutego, Naprzód Rydułtowy
- 18 lutego, Przyszłość Ciochowice
- 25 lutego, Carbo Gliwice
- 3 marca, Tempo Paniówki
- 10 marca, Nadwiślan Góra

informacja

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie ogłasza
nabór do rozgrywek Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej.
Rozgrywki ruszą pod koniec stycznia br. Mecze odbywać się będą w soboty (ewentualnie w niedziele) w godzinach dopołudniowych.
W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni
w latach 1996, 1997 i 1998 oraz maksymalnie po dwóch
zawodników w każdej z drużyn z rocznika 1999.
Wpisowe wynosi 300 zł.
Zgłoszeń można dokonywać pod numerami telefonów:
32 335-20-14 lub 602-724-457. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z 23 stycznia.
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MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Udany jubileusz
Intermarché

W 13. serii spotkań Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej w ygry wały drużyny
w yżej notowane. Najwięcej trudności ze zdobyciem
trzech punktów miał liderujący Vibovit, którego rywalem był Team Stalmet.
Najba rd ziej ut y tu łowa na
d r u ż y na l ig i prz yst ąpi ła
do meczu osłabiona brakiem kilku podstawowych
zawodników, w tym także
bez Tomasza Dur y, któr y
w poniedziałkowy wieczór
dostąpił zaszczytu występu w
barwach narodowych przeciwko Belgii. Knurowianin
przyczynił się do wygranej
naszej reprezentacji 5:3 strzelając jedną z bramek. Jego koledzy z Vibovitu również nie
zawiedli i po ciężkim meczu
wygrali 5:4, choć w końcówce Team Stalmet próbował
gry z lotnym bramkarzem.
Manewr ten nie przyniósł
jednak spodziewanych korzyści, a zawodnicy Vibovitu
dwukrotnie po przechwytach
piłki stawali przed szansą
podwyższenia prowadzenia.
Dwusetny mecz w lidze
rozegra ła druż y na Interma rche. Z espół Ma rci na
Polywki debiutował w tych
rozgrywkach przed 11 laty
pod na z wą You ng St a rs.
Jubileusz w ypadł pomyślnie, bowiem Intermarché
pokonało pewnie Aptekę.
Wpr awd z ie r y w a l d ł u go
utrzymywał rezultat remisowy, jednak w drugiej połowie „Aptekarzom” grającym
tylko z jednym rezerwowym
zabrakło sił.
Trzynasta kolejka okazała się najbardziej pechowa
dla zespołu IPA. Drużyna
ta po przepięknym strzale
Marcina Klaczki długo prowadziła z zespołem Concordii Oldbojów, ostatecznie
jednak po golu straconym
na 40 sekund przed końcem
meczu nie zdołała wywalczyć nawet punktu.
Waldemar Jachimowski

I LIGA - Wyniki 13. kolejki (16.1.2012 r.):

IPA Knurów – Concordia Oldboje 2:3 (2:1)
0:1 Artur Niewiedział 8’, 1:1 D. Krukowski 10’, 2:1 M. Klaczka 14’, 2:2
P. Hawlicki 31’, 2:3 B. Pietras 40’.
TKKF Stary Knurów – Soccer Sport Pub 4:10 (1:6)
0:1 Ł. Żyrkowski 3’, 0:2 W. Rozumek 4’, 1:2 M. Koczy 5’, 1:3 W. Rozumek 6’, 1:4 M. Rozumek 9’, 1:5 D. Tałajkowski 15’, 1:6 Ł. Żyrkowski
17’, 2:6 M. Latacz 23’, 2:7 Ł. Spórna 24’, 3:7 D. Jabłoński 29’, 3:8 Ł.
Spórna 35’, 4:8 M. Michniewski 36’, 4:9 W. Rozumek 38’, 4:10 W.
Rozumek 40’.
żółta kartka: S. Mateja (TKKF Stary Knurów).
LineTrans – FC Apinex Czerwionka 4:8 (3:5)
0:1 T. Michalski 4’, 0:2 M. Grolik 8’, 0:3 K. Michalski 9’, 1:3 D. Roszyk
11’, 1:4 K. Michalski 17’, 2:4 M. Kurcbart 18’, 2:5 T. Michalski 20’, 3:5
M. Skoczylas 20’, 3:6 K. Michalski 31’, 3:7 M. Grolik 34’, 3:8 M. Grolik
37’, 4:8 D. Szymański 40’.
żółte kartki: D. Roszyk - dwie, M. Kurcbart (LineTrans) – M. Grolik
(Apinex).
czerwona kartka: D. Roszyk (LineTrans).
Vibovit – Team Stalmet 5:4 (4:3)
0:1 S. Basak 1’, 1:1 A. Zabłocki 4’, 2:1 R. Kasiński 7’, 3:1 P. Przesdzing 8’, 3:2 P. Galbierz 10’, 3:3 D. Kraska 19’, 4:3 R. Kasiński 20’,
5:3 P. Przesdzing 22’, 5:4 D. Kraska 26’.
Tomsat – Mistral 11:4 (4:1)
1:0 P. Botor 6’, 1:1 A. Manista 14’, 2:1 P. Botor 15’, 3:1 S. Dolaciński
17’, 4:1 M. Stopa 19’, 4:2 A. Manista 24’, 4:3 D. Lewandowski 24’, 5:3
R. Metelski 26’, 5:4 W. Kandzior 33’, 6:4 S. Kubisz 34’, 7:4 R. Metelski
34’, 8:4 S. Kubisz 38’, 9:4 M. Stopa
1. Vibovit
37
39’, 10:4 S. Dolaciński 40’, 11:4 R.
2. Soccer Sport Pub
35
Metelski 40’.
3. TKKF Intermarché
28
TKKF Intermarché – TKKF Apteka
26
4. Tomsat
Św. Barbary 7:2 (1:1)
5. Team Stalmet
22
1:0 P. Kośmider 13’, 1:1 M. Duraj
6. FC Apinex Czerwionka 22
13’, 2:1 Ł. Stawiarski 27’, 3:1 A.
7. Concordia Oldboje
19
Kasprzyk 28’, 4:1 Ł. Stawiarski 29’,
8. Apteka Św. Barbary
13
5:1 D. Tkocz 29’, 5:2 D. Kramorz
9. IPA Knurów
9
30’, 6:2 Ł. Winiarczyk 33’, 7:2 M.
10. TKKF Stary Knurów 7
Mularczyk 36’.
11. Mistral
7
żółta kartka: K. Majewski (TKKF
3
12. LineTrans
Apteka Św. Barbary).

II LIGA - Wyniki 15. kolejki (11.1.2012 r.):
Milenium – Concordia 94/95 0:8 (0:3)
0:1 M. Szczurek 9’, 0:2 S. Juzwuk 13’, 0:3 S. Napierała 18’, 0:4 P.
Talar26’, 0:5 G. Górka 33’, 0:6 M. Szczurek 34’, 0:7 P. Talar 37’, 0:8
G. Górka 39’.
żółte kartki: M. Gajda, W. Steuer (Milenium), P. Talar (Concordia
94/95).
Black&Decker - Orchidea 4:6 (1:4)
1:0 R. Kalkowski 13’, 1:1 S. Janosz 14’, 1:2 P. Kubin 18’, 1:3 G. Cygan
19’, 1:4 K. Pacek 20’, 2:4 R. Kalkowski 22’, 3:4 W. Kalkowski 25’, 4:4
R. Kalkowski 28’, 4:5 K. Pacek 36’, 4:6J. Pacek 38’.
żółta kartka: P. Probierz (Orchidea).
Soft Processing - Sanit 10:5 (6:1)
1:0 P. Tomecki 5’, 1:1 Z. Kuśmierz 6’, 2:1 T. Leszczyński 7’, 3:1 T.
Leszczyński 10’, 4:1 T. Leszczyń- 1. PTK DB Schenker
21
ski 11’, 5:1 T. Leszczyński 16’, 6:1 2. Orchidea
19
A. Marszolik 20’, 7:1 T. Leszczyń- 3. Soft Processing
19
ski 27’, 8:1 A. Marszolik 29’, 8:2 4. Contra
13
T. Barwicki 33’, 9:2 D. Kajzer 34’, 5. FelgusMeksyk
13
9:3 T. Barwicki 35’, 9:4 G. Kroczek 6. Nacynianka
13
37’, 9:5 T. Barwicki 38’, 10:5 Lesz- 7. Concordia 94/95
13
czyński 40’.
13
8. Sanit
żółte kartki: K. Tomecki, K. Waw- 9. Milenium
13
rzynek (Soft Processing).
10. Black&Decker
7

W najbliższy poniedziałek (23 stycznia) spotkają się: Mistral
– IPA Knurów (18.00), Concordia Oldboje - LineTrans (18.45),
TKKF Stary Knurów - Vibovit (19.30), FC Apinex Czerwionka
– Soccer Sport Pub (20.15), Team Stalmet – Intermarche (21.00),
TKKF Apteka Św. Barbary - Tomsat (21.45).
W środę (25 stycznia) zagrają także zespoły drugiej ligi: PTK DB
Schenker – Felgus Meksyk (20.00), Contra - Nacynianka (20.45)
oraz Orchidea – Milenium (21.30).

TENIS STOŁOWY

Naprzód przeskoczył Orła
Po pierwszej tegorocznej
serii spotkań w lidze okręgowej Naprzód Żernica wyprzedził w tabeli Orła Stanica.
Naprzód pokonał u siebie
imienników ze Świbia 9:1,

a Orzeł przegrał z Wolejem
Bielszowice 1:9.
Najwyżej sklasyfikowana
drużyna z naszego terenu
– Wilki Wilcza rozpoczęła rok
2012 od zwycięstwa 8:2 nad

ULKS II Pławniowice.
Po 13. kolejkach Wilki
zajmują szóste miejsce, Naprzód jest dwunasty, a Orzeł
trzynasty.
PiSk
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Przed debiutem
w reprezentacji Polski
pracował w Holandii
„na taśmie”
Michał Zieliński

„Misiu” w barwach
Concordii i Polonii
Bytom

Foto: Piotr Skorupa

świadczy o tym, że jakiś tam
mały sukces osiągnąłem. Z
drugiej strony wiem, że przede
mną jest jeszcze wiele do zrobienia. Marzeniem jest zdobycie
mistrzostwa Polski lub Pucharu
Polski. Stary jeszcze nie jestem
więc jest szansa na poprawienie
swoich bilansów. Nie pozostaje
mi nic innego, jak dobrze prezentować się w meczach ekstraklasy i w ten sposób wzbudzić
zainteresowanie swoją osobą
przedstawicieli klubów, które
walczą o najwyższe laury.
- Po tym, jak latem wrócił
Pan z Katowic do Kielc można było mówić o doskonałym
początku sezonu. Strzelał
Pan dla Korony bramki, jak
na zawołanie, jednak później
coś się zacięło…
- Po powrocie z wypożyczenia do „GieKSy” miałem
rzeczywiście bardzo dobry
początek w Kielcach, bo w
trzech meczach strzeliłem trzy
bramki. Później było gorzej.

Przed występami na podgrzewanych murawach
i nowoczesnych stadionach, Michał Zieliński grał
w zgoła odmiennych warunkach...
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Trener nie dawał mi już okazji
do gry od pierwszej minuty.
Mimo tego okazje na strzelenie
kolejnych goli były, ale brakowało chyba takiej pewności
siebie. To pokazuje, że cały
czas trzeba solidnie pracować i
czekać na kolejne szanse.
- Który moment w dotychczasowej karierze był dla
Pana najważniejszy?
- Grając w Concordii nie
mogłem się skoncentrować
tylko na treningach i meczach,
bo z tego nie było pieniędzy,
jakie są potrzebne na przeżycie
od pierwszego do ostatniego
każdego miesiąca. Z tego powodu, w pewnym momencie
postanowiłem wyjechać do
pracy do Holandii. Po powrocie znowu grałem w Concordii i wtedy nastąpił ten
najważniejszy moment w mojej
przygodzie z piłką. Stało się
tak dzięki trenerowi Józefowi
Dankowskiemu, który z tego
co wiem polecał mnie Odrze
Wodzisław, Górnikowi Zabrze
i Polonii Bytom. To zaowocowało moimi przenosinami do
Bytomia. Cieszę się, że trafiłem
właśnie na takiego trenera,
który zauważył we mnie to, że
mam predyspozycje do tego,
by osiągnąć coś więcej i dał
mi szansę, by sprawdzić się na
wyższym szczeblu.
W Bytomiu trafiłem na
okres dobrej gry w pierwszej
lidze, który zaowocował awansem do ekstraklasy i tak rozpoczął się dla mnie ten poważniejszy etap w życiu piłkarza.
- Czy wyjazdowi do Ho-

landii towarzyszyły chwile
zwątpienia w to, że może Pan
w piłce osiągnąć coś więcej,
aniżeli gra w klasie okręgowej lub czwartej lidze?
- Na ten wyjazd zdecydowałem się mając 22 czy 23 lata,
bo denerwowało mnie to, że
wciąż „siedzę na garnuszku” u
rodziców. Chciałem się usamodzielnić. W Holandii pracowałem na tak zwanej taśmie segregując warzywa. Wyjeżdżając
nie myślałem o piłce…

- Holandia to dobre miejsce dla piłkarzy. Nie myślał Pan o tym, by po pracy
pojechać gdzieś do klubu i
spróbować swych sił w tamtejszych ligach?
- Nie, o tym nie myślałem.
Będąc w Holandii nie straciłem
jednak kontaktu z piłką, bowiem brałem udział w turniejach, które organizowały firmy
zajmujące się sprowadzaniem
Polaków do pracy.
Byłem tam bodajże dwa
miesiące i niewykluczone, że
po kilku kolejnych miesiącach
znowu bym tam wrócił. Do
tego jednak nie doszło, bo tak,
jak już wspomniałem trener Józef Dankowski uznał, że mam
papiery na granie w piłkę.
- Porozmawiajmy przez
chwilę o otoczce spotkań piłkarskich. Był Pan w Koronie
Kielce – klubie, który jako
pierwszy w Polsce mógł pochwalić się nowoczesnym stadionem. Wcześniej grał Pan
na „zabytkowych” obiektach,
takich jak ten przy Olimpij-

skiej w Bytomiu.
- Porównując infrastrukturę
z jakiej korzystają piłkarze w
Kielcach do tego, co jest w Bytomiu czy Katowicach to niebo
i ziemia. Prawda jest jednak też
taka, że moim zdaniem, na Śląsku jest lepszy klimat dla piłki.
Przede wszystkim kibice liczniej
przychodzą na mecze swojej
drużyny i są z klubem bardziej
zżyci. Pod tym względem na
Śląsku jest lepiej.
- Wcześniej powiedział
Pan, że marzy o zdobyciu
mistrzostwa bądź Pucharu
Polski, a gra w klubie zagranicznym Pana nie kusi?
- Nie mogę powiedzieć,
że nie kusi, ale na razie mam
kontrakt w naszej estraklasie
i na tym się koncentruję. Nie
boję się pracy na treningach i
mam nadzieję, że efekty będą
widoczne w meczach. A jak
ktoś uzna, że zasługuję na
sprawdzenie się w klubie zagranicznym to postaram się taką
szansę wykorzystać.
Rozmawiał Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Michał Zieliński w najnowszej historii Concordii
rozegrał 89 meczów ligowych.
Strzelił w nich 49 bramek.
Bieżący sezon rozpoczął w najwyższej klasie rozgrywkowej,
broniąc barw Korony Kielce,
a od kilku dni jest zawodnikiem Górnika Zabrze. Rundę
jesienną zakończył z czterema
golami, a w zimowej przerwie
spotkał się z trampkarzami
knurowskiego klubu (rocznik
1997). Michał Zieliński korzystając z zaproszenia trenera
Damiana Mehlicha uczestniczył w treningu trampkarzy, udzielając wielu cennych
wskazówek i opowiadając o
swojej przygodzie z futbolem.
A co powiedział w rozmowie
z naszym reporterem? Zapraszamy do lektury.  
- Słyszy Pan: Concordia.
Myśli Pan?
- Wracają fajne wspomnienia, a to powoduje, że z wielkim
sentymentem wracam do Knurowa. Można powiedzieć, że
dzięki Concordii zaistniałem
na wyższych szczeblach. Tu
przecież stawiałem pierwsze
piłkarskie kroki, tu wszystko
się zaczęło.
- Niektóre źródła podają,
że jest Pan wychowankiem
Naprzodu Żernica…
- Różne portale internetowe różnie podają, ale prawda
jest taka, że zaczynałem swoją
przygodę z piłką w Concordii
Knurów.
- Jest Pan zawodnikiem
Górnika Zabrze, a więc klubu, któr y w ystępuje w TMobile Ekstraklasie. Ma Pan
też za sobą grę w koszulce
z orłem na piersi. Czy to
znaczy, że spełniły się Pana
piłkarskie marzenia?
- Rzeczywiście już jakiś
czas jestem zawodnikiem ekstraklasy, a poza tym udało mi
się „liznąć” reprezentacji i to

Foto: Piotr Skorupa

sport

Archiwalne zdjęcie trampkarzy Concordii Knurów, a na nim m.in. obecny
zastępca prezydenta Piotr Surówka i napastnik Górnika Zabrze – Michał
Zieliński (w dolnym rzędzie trzeci od prawej)
Michał Zieliński w zamieszczonym obok wywiadzie jasno sprecyzował, w jakim klubie stawiał
pierwsze piłkarskie kroki. Obecny napastnik Górnika Zabrze rozpoczynał swoją piłkarską przygodę pod okiem obecnego zastępcy prezydenta Knurowa - Piotra Surówki.
- Byłem wtedy i trenerem, i wychowawcą Michała Zielińskiego w szkole – wspomina ówczesny szkoleniowiec, a dziś zastępca prezydenta. – „Misiek”, bo taki pseudonim nadali mu koledzy, od początku
grał w ataku. Miał tak zwany ciąg na bramkę rywala. Był filigranowy, szybki, dobry technicznie i
wiedział, jak strzelać, by piłka trafiała do bramki. Uwielbiał dryblować. Wielokrotnie będąc w sytuacji
sam na sam z bramkarzem decydował się na „kiwkę”, a następnie strzelał do pustej bramki.
Michał dojeżdżał do szkoły i na treningi z Żernicy. Mimo nie najlepszego połączenia komunikacyjnego nie zraził się i dzisiaj jest zawodnikiem ekstraklasy. Michał może być wzorem do naśladowania dla młodych piłkarzy, którzy marzą o grze na wysokim poziomie.
Nie ukrywam, że śledząc karierę Michała czuję wielką satysfakcję, a gdy przed kilkoma laty
dowiedziałem się, że został powołany do reprezentacji Polski, to łezka w oku się zakręciła...
Dodajmy, że podopiecznym Piotra Surówki był też m.in. Roland Buchała, obecny napastnik IIligowego Ruchu Zdzieszowice.   

PiSk
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Halowy turniej trampkarzy

Chorzowski patent

Zespoły z Chorzowa mają
patent na zwycięstwa w halowych turniejach organizowanych w Knurowie. 7 stycznia
ósmą edycję turnieju noworocznego w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w ygrał Ruch Chorzów, a w
minioną niedzielę w podobnym
turnieju triumfowała reprezentacja Stadionu Śląskiego
Chorzów. W obu przypadkach
rywalizacja toczyła się wśród
trampkarzy z rocznika 2000.
Niedzielne rozgrywki zorganizowała knurowska Akademia Piłki Nożnej. Klub, którym
zarządza Marcin Brosz (na co
dzień trener I-ligowego Piasta
Gliwice) zaprosił do piłkarskiej
zabawy siedem klubów z okolicznych miast. Oprócz wspomnianego Stadionu Śląskiego,
z zaproszenia skorzystały ekipy

Ponadto wyłoniono najlepszego zawodnika, bramkarza i
strzelca rozgrywek. Spore już
umiejętności organizatorzy
dostrzegli w grze Szymona
Soli ńsk iego z Gwa rk a OrNajmłodsi uczestnicy
turnieju – APN II Knurów

podziękowania

Organizator Halowego Turnieju Piłki
Nożnej dziękuje następującym partnerom i sponsorom za
pomoc w pr zepr o wadzeniu rozgrywek
trampkarzy (rocznik
2000):
MOSiR w Knurowie,
KOMART, TE C H TRANS SYSTEM.

WYNIKI z 10 stycznia:
1. Józef Lipok
2. Piotr Palica
3. Zdzisław Mral
4. Adam Dudziński
5. Jerzy Pluta
6. Wojciech Napierała
7. Piotr Pakura
8. Bernard Musiolik
9. Joachim Makselon
10. Alojzy Kopiec
11. Ryszard Nosiadek

- 2.189 pkt
- 1.989 pkt
- 1.964 pkt
- 1.942 pkt
- 1.928 pkt
- 1.759 pkt
- 1.687 pkt
- 1.683 pkt
- 1.682 pkt
- 1.669 pkt
- 1.659 pkt

klasyfikacja generalna:
gając u niektórych ponadprzeciętny piłkarski talent.
Gospodarze tych rozgrywek zajęli szóste i ósme miejsce.
– Nasze drużyny grały fajną dla
oka piłkę, ale w końcowym rozrachunku zabrakło szczęścia, które
potrzebne było do osiągnięcia
lepszych wyników – podsumowali organizatorzy z APN. – Na
wyniki przyjdzie czas później,
teraz najważniejsze jest to, by po-

przez trening i zabawę doskonalić
piłkarskie umiejętności.
W podnoszeniu sportow ych umiejętności pomogą
trampkarzom zapewne „Zośki”,
którymi organizatorzy obdarowali wszystkich uczestników
turnieju.

nontowice. Między słupkami
najlepiej radził sobie Radosław
Bujok z APN I Knurów, natomiast najczęściej do siatki rywala trafiał Bartłomiej Niemczyk ze Stadionu Śląskiego
Chorzów.

Tekst i foto: Piotr Skorupa

Fragment meczu z udziałem
APN II Knurów – RKP Rybnik

1. Zdzisław Mral
- 26.092 pkt
2. Stefan Wroblowski
- 25.372 pkt
3. Fabian Ginter
- 25.200 pkt
4. Jerzy Pluta
- 24.867 pkt
5. Michał Foit
- 24.538 pkt
6. Jerzy Makselon
- 24.045 pkt
7. Ryszard Nosiadek
- 23.996 pkt
8. Mieczysław Polok
- 23.193 pkt
9. Zbigniew Ciszewski
- 23.034 pkt
10. Wojciech Napierała
- 22.977 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 24 stycznia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
informacja

WYNIKI:
1 kolejka: APN Knurów I – APN Knurów II 3:0, Gwiazda Ruda
Śląska – RKP Rybnik 3:2, Stadion Śląski Chorzów – UKS Szopienice 1:0, Gwarek Ornontowice – Grunwald Ruda Śląska 1:0
2 kolejka: APN Knurów – Gwiazda Ruda Śląska 1:2, RKP Rybnik – Stadion Śląski Chorzów 0:0, UKS Szopienice – Gwarek
Ornontowice 0:0, APN Knurów II – Grunwald Ruda Śląska 0:0
3 kolejka: APN Knurów I – RKP Rybnik 0:1, Gwiazda Ruda
Śląska – Gwarek Ornontowice 0:1, APN Knurów II – Stadion Śląski Chorzów 0:5, UKS Szopienice – Grunwald Ruda
Śląska 2:0
4 kolejka: APN Knurów I – Stadion Śląski Chorzów 0:0, APN
Knurów II – Gwarek Ornontowice 0:2, RKP Rybnik – UKS
Szopienice 0:2, Gwiazda Ruda Śląska – Grunwald Ruda
Śląska 2:0
5 kolejka: APN Knurów I –UKS Szopienice 1:0, APN Knurów II
– Gwiazda Ruda Śląska 0:6, Stadion Śląski Chorzów – Grunwald Ruda Śląska 5:0, RKP Rybnik – Gwarek Ornontowice 1:0
6 kolejka: Gwiazda Ruda Śląska – Stadion Śląski Chorzów
0:1, APN Knurów II – UKS Szopienice 0:1, APN Knurów I
– Gwarek Ornontowice 0:1, RKP Rybnik – Grunwald Ruda
Śląska 2:1
7 kolejka: Gwiazda Ruda Śląska – UKS Szopienice 1:1, Stadion Śląski Chorzów – Gwarek Ornontowice 2:0, APN Knurów I
– Grunwald Ruda Śląska 3:0, APN Knurów II – RKP Rybnik 0:1
Końcowa klasyfikacja: 1. Stadion Śląski Chorzów, 2. Gwiazda Ruda Śląska, 3. RKP Rybnik, 4. Gwarek Ornontowice, 5.
UKS Szopienice, 6. APN Knurów I, 7. Grunwald Ruda Śląska,
8. APN Knurów II
APN Knurów I:
Radosław Bujok, Dawid Kołodziej (5 bramek), Marcel Jankowski, Sebastian Sujecki (1), Kacper Karasz, Paweł Sawicki,
Adrian Maksymiec, Szymon Celejewski, Grzegorz Suchanek,
Kamil Maj (2).
APN Knurów II:
Jakub Kata, Krzysztof Kuta, Maciek Bajorek, Bolesław Pawlas, Adam Burliga, Dominik Brzozowski, Olek Nagórka, Patryk
Wiszniowski, Kacper Laxa, Alan Sadowski, Bartek Nieradzik,
Łukasz Szopa, Paweł Kopaczewski.

Foto: archiwum Marcina Rozumka

Pamiątkowe medale i nagrody
wręczał Marcin Brosz

Gwarka Ornontowice, Grunwaldu Halemba, Gwiazdy Ruda
Śląska, RKP Rybnik i UKS-u
Szopienice. Stawkę zespołów
uzupełniły dwie drużyny APNu. W jednej zagrali chłopcy urodzeni w roku 2000, a w drugiej o
rok, a nawet dwa lata młodsi.
- Wiadomo, że w sporcie
liczy się wynik, ale w naszym
turnieju schodzi on na dalszy
plan, bo najważniejsze jest to,
że poprzez takie turnieje stwarzamy tym chłopcom okazję do
gry, do nawiązania kontaktów z
rówieśnikami z innych klubów,
do podnoszenia swych umiejętności, no i do zabawy – mówili
przedstawiciele APN-u, na czele
ze wspomnianym Marcinem
Broszem. Obecny trener Piasta
Gliwice z uwagą przyglądał się
rywalizacji trampkarzy dostrze-

grand prix knurowa
w skacie sportowym

Stoją od lewej: Marcin Rozumek (trener), Dariusz Jasiński, Łukasz Bem, Sebastian
Pawlik, Daniel Antonowicz, Krzysztof Wesoły, Krzysztof Bochniak, Witold Antonowicz
(kierownik drużyny). W dolnym rzędzie od lewej: Arkadiusz Łukasik, Adam Zawadzki,
Dawid Nowak, Eryk Nowak, Mateusz Wrażeń

KS Concordia

Zagrali w finale

Zespół trampkarzy Concordii Knurów – rocznik 1999
– zajął drugie miejsce w Turnieju o Puchar Dyrektora
OSIR Bytom.
W drodze do finału podopieczni Marcina Rozumka
zanotowali remis, porażkę i
zwycięstwo. Podział punk-

tów nastąpił w konfrontacji z
TP Jastrząb Bielszowice (1:1
– bramka: Eryk Nowak). Wyższość r y wala knurowianie
musieli uznać w spotkaniu z
MOSiR-em Piekary Śląskie
(2:3 – bramki: Łukasz Bem
i Krzysztof Wesoły), z kolei
smak zwycięstwa zespół Con-

cordii poczuł po meczu z ŁKSem Łagiewniki (1:0 – bramka:
Adam Zawadzki).
Finałowym rywalem naszego zespołu był MOSiR Piekary
Śląskie, który i tym razem okazał się lepszy, zwyciężając 6:0.
Do drugiego miejsca w
klasyfikacji zespołowej, knurowianie dorzucili jeszcze
tytuł najlepszego bramkarza
turnieju, który przypadł Sebastianowi Pawlikowi.
PiSk
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Kolędowanie
pod chmurką
żernica

Gloriam”. Do muzyków ochoczo
przyłączyli się żerniczanie i mieszkańcy ościennych miejscowości.
Wspól n ie z a g r a l i i w y śpiewa l i
najpiękniejsze kolędy z różnych
zakątków świata.
Impreza została zorganizowana
przez Radę Sołecką i Gminny Ośrodek. Ustawione wokół widowiskowej

Płonące
w koszach kłody
pozwalały się
ogrzać

Udowodnili, że do śpiewania
nie ma złej pogody. mimo iście
jesiennej aury „kolędowe
Spotkanie” pod chmurką
zgromadziło wszystkie
pokolenia żerniczan
i okolicznych mieszkańców

Orkiestra Dęta z Ostropy, duet Simona i Denis
z Warmątowic, kwartet
saksofonowy z Rybnika i
zespół „Ad Majorem Dei

wiaty kosze z płonącymi kłodami
stwarzały ciepły – i to dosłownie
– nastrój, pozwalając się też ogrzać.
Do kolędowania przyłączyli się

Knurów. jaK wyPromować HeKtary…

wymyśl hasło, zgarnij kasę
10 tysięcy złotych czeka na zwycięzców konkursu na hasło
i logo promujące gminne tereny inwestycyjne. Propozycje
można zgłaszać do 23 stycznia. Czasu niewiele, więc tym
bardziej cenny

Foto: UM Knurów

Koncer t odbył się
poprzednią niedzielę w
miejscowym parku przy
domu k u lt u r y. O muzyczną oprawę zadbali:

Do wygrania jest 10 tys. zł. Na
nagrodę o wartości do 7,5 tys. zł
może liczyć twórca zwycięskiego
logo, natomiast 2,5 tys. zł otrzyma
autor wygrywającego hasła.
- Liczymy na ciekawe i niebanalne
propozycje – mówi sekretarz Dudło.
– Takie, które wyróżnią Knurów spośród innych kampanii samorządów w
województwie.
Prace oceni komisja powołana
na początku stycznia przez prezydenta Knurowa. Największe szanse
na zwycięstwo będą mieć pomysły
oryginalne, innowacyjne, funkcjonalne, wywołujące pozytywne skojarzenia i skuteczne w przekazie.
Ogłoszenie wyników nastąpi w
terminie do 5 dni roboczych od daty
przyjmowania zgłoszeń. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie,
mejlowo i listownie. Wyniki zostaną
podane do publicznej wiadomości na
stronie www.knurow.pl.
/bw/

Regulamin
konkursu

jących gminne tereny inwestycyjne.
Każdy może dostarczyć maksymalnie po trzy hasła i trzy loga.
Powinny nawiązywać do głównego
przesłania kampanii promocyjnej.
Będzie ona rea lizowa na przez
magistrat z udziałem funduszy
unijnych. Projekt nosi tytuł:
„Knurów – zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny
inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4” .

Miasto dysponuje 58 ha terenów inwestycyjnych;
przez dwa lata będzie je mocno promować

Foto: Bogusław Wilk

Kon ku rs og łosi ł k nu rowsk i
Urząd Miasta. - Ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich podmiotów niezależnie od formy prawnej prowadzenia działalności – mówi sekretarz miasta Piotr
Dudło. – Jedynie w przypadku osób
fizycznych warunkiem koniecznym
jest ich pełnoletność.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Zadaniem uczestników jest zaproponowanie hasła i logo, promu-

oraz dokumenty istotne dla uczestników znaleźć można pod adresem
internetowym:
w w w.k nur ow.bip.inf o.pl/dok ument.php?iddok=13940&idmp=3
07&r=r.
Link do strony dostępny jest też
m.in. na www.knurow.pl (informacja pt. „Konkurs na logo i hasło
kampanii promocyjnej terenów
inwestycyjnych”).

Foto: UM Knurów

Piotr Dudło, sekretarz
knurowa: - Liczymy na
ciekawe propozycje,
które wyróżnią nasze
miasto spośród innych
samorządowych kampanii

Termin przyjmowania zgłoszeń
upływa w poniedziałek, 23 stycznia, o godz. 15.30. Prace należy
sk ładać w biurze podawczym w
Urzędzie Miasta przy ul. Ogana
5. Nie można zgłaszać projektów,
które brały udział w innych konkursach i otrzymały w nich nagrody bądź wyróżnienia. Projekty nie
mogą naruszać praw osób trzecich,
w szczególności mająt kow ych i
osobistych praw autorskich.

duchowni oraz samorządowcy z
wójtem gminy Pilchowice i przewodniczącym Rady Gminy.
Tekst i foto: Andrzej Knapik

Hektary
do wypromowania
Miasto dysponuje 17 terenami
inwestycyjnymi (łącznie 58 ha).
Większość położona jest w rejonie
ulic Szpitalnej – za Tesco w stronę drogi trasy Gliwice – Rybnik.
Formalnie ziemia jest w zarządzie
Skarbu Państwa (poprzez Agencję
Nieruchomości Rolnych w Opolu) i
– w mniejszym wymiarze - Kompanii Węglowej. Odpowiednie porozumienia pozwalają samorządowi dysponować tym obszarem.
Akcja promująca tereny inwestycyjne szacowana jest na 390
tys. zł. UE sfinansuje 85 proc.
wartości przedsięwzięcia. Kampania ruszy niebawem, potr wa
dwa lata. Magistrat zapowiada
wzmożoną i urozmaiconą batalię
marketingową.
Złożą się na nią przede wszystkim: * reklamy na bilbordach
przy głównych trasach - zwłaszcza wzdłuż autostrady A-4 - i na
podświetlanyc h t ablic ac h L ED
(cit ylight) w dużych miastach,
* ogłoszenia i artykuły w prasie
ogólnopolskiej i branżowej dla
menedżerów, deweloperów bądź
pośredników nieruchomości, * foldery, * broszury, * wydawnictwa
akcydensowe (np. plakaty, bilety,
ulotki), * płyty DVD, * aktywny
udział w t argach, * spec jalna
strona internetowa dedykowana
inwestorom, * spory reklamowe
emitowane w internecie.
Materiały promocyjne trafią do
ambasad i zagranic znych placówek handlowych, reklamy na
nośnikach wizualnych zaistnieją
na lotniskach, w infokioskach.

urodziny w kinie
Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat?
Jeśli tak, Kino Scena Kultura daje ci
świetną okazję do zorganizowania
niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia,
gry i zabawy z animatorem, pre-

zent y d la soleniza nta i uczestników zabaw y. To nie wszystko,
bowiem w zanadrzu mamy jeszcz e w spa n i a ł y bajkow y s e a n s .
Zajrzyj na stronę w w w.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina
zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać
(e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

