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aktualności
Nie ma wątpliwości, że śmieci trzeba ujarzmić; pozostaje pytanie, jak to
uczynić w zgodzie z przepisami i zdrowym rozsątkiem...
Foto: Arch. MSP-6 i MP-2

Niech żyje bal! W Miejskiej Szko
le Podstawowej nr 6, w „tłusty
czwartek”,
patr onka szko ły królowa Jadw
iga zapr osiła uczniów na bal.
W baśniowej
atmosferze, w złotych koronach
, dzieci wśród gwaru i śmiechu
tańc zyły
na parkiecie. Kto się zmęczył,
mógł posilić się pączkami albo
wziąć udział
w konkursie. Czas minął zbyt
szybko, kolejny taki bal za rok.
Mw, jb

knUrów. MASZ wĄtPliwoŚCi - PoDZiel SiĘ...

Śmieci po nowemu

Gdzie zgłaszać deklaracje o ilości osób w domu, co to są PSZOK-i, co robić
z odpadami niebezpiecznymi, jak segregować śmieci, skąd wziąć worki i
jak pozbyć się sporych mebli – dociekają knurowianie
wiają się kolejne kwestie do wyjaśnienia.
Jeśli chcesz o coś dopytać – dzwoń (32 332 63 76) lub
pisz (redakcja@przegladlokalny.eu, ewentualnie listownie: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów).
Tekst i foto: Foto: Bogusław Wilk

nie zapomnij

21 II – Międzynar
odowy Dzień
Jęz yka Ojc zystego,
Dzień Walk i z R e ż i m e m Ko
l o n i a l ny m
22 II – Dzień Myśli Bra
terskiej, Europejski Dzień Ofiar
Przestępstw
23 II – Międzynar
odowy Dzień
Pom ocy Pot rze buj
ący m, Og ólnopolski Dzień Walki
z Depresją
26 II – Dzień Spania
w Miejscach
Publicznych, Dzień
Pozdrawiania
Blo nd yn ek, Dz ień
Din oza ura
27 II – Dz ień Nie
dźw ied zia
Polarnego

Drogie sikanie

W poniedziałkowy wieczór patrol
Straży Miejskiej został wezwany do
jednego z bloków przy ul. Szpitalnej.
Funkcjonariuszom powód do interwencji dał pan, który... wysikał się na
klatce schodowej. Szybko wyszło na
jaw, że mężczyzna jest pod wpływem
alkoholu. To nielegalne sikanie okazało się dość kosztowne – mężczyzna
został ukarany mandatem.

/bw/

Knurów
Knurów
ZbiórkA elektroŚMieCi

Graty
na straty

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o zbiórce zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Było
ich tak wiele, że akcja przesunęła się
do czwartku (dzień wydania PL),
toteż nie mogliśmy podać dokładnej
ilości, jaką udało się zebrać.
– Zbiórka cieszyła się największą,
spośród dotąd zorganizowanych,
popularnością. Łącznie zebraliśmy
4,6 ton elektrośmieci – informuje Janusz Szydło, inicjator akcji i miejski
radny. – To ponad dwa razy więcej
niż ostatnio, kiedy zebrano około 2
ton staroci.
DC
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Przedszkolaki z Miejskich Prze
dszkoli nr 2 i 12 wyruszył y
na ferie do
Rabki Zdrój. Dzieci bawiły się
w śniegu, spacerowały po Park
u Zdrojowym i tańc zyły przy góralskie
j muz yce. O sposobac h bezp
iecznego
poruszania się w górach opow
iadał im ratownik GOPR. Aż
żal było
wrac ać z tak pięknego miejsca!
jb

Knurów

nacięli się...

W sobotnie przedpołudnie uwagę
strażników miejskich zwrócili panowie wycinający spawarką metalowe
elementy przy ul. Zwycięstwa. Jak
się niebawem okazało, nie mieli na to
zgody właściciela. Dalsze czynności
w tej sprawie prowadzi knurowski
Komisariat Policji.

/bw/

wyjAŚnienie

W ubiegłym numerze w tekście o
nowo wydanej publikacji „Knurów i
Krywałd według Alojzego Koziełka”,
z przyczyn od nas niezależnych,
błędnie podaliśmy nazwę księgarni,
w której można nabyć książkę, oraz
cenę kroniki.
Bogato ilustrowana opowieść o
Knurowie jest dostępna w księgarni
Merkury przy ul. Łokietka w cenie
24 zł.
Redakcja

Foto: Justyna Bajko

System gospodarowania odpadami, który wejdzie
w życie 1 lipca 2013 roku budzi wiele pytań. W kilku
poprzednich wydaniach Przeglądu publikowaliśmy odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez knurowian.
Za tydzień na Przeglądowych łamach ukaże się kolejny
tekst, poświęcony tej problematyce. Telefon dzwoni, poja-

ogłoszenie

PrZETArG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

Knurów

właścicielu,
gdzie jesteś?!

Nie wiadomo jak długo Rudzielec
błąkał się po knurowskich ulicach.
Czy to były tylko godziny czy dni?
Został wyrzucony czy się tylko zgubił? Przygarnęli go knurowianie,
którzy wierzą, że właściciele szukają
swojego psa
- Znaleźliśmy go w środę, 13 lutego
około godz. 10 na ulicy Jedności Narodowej – tłumaczy pan Doberstein.
– Przyplątał się do wnuczki. Piesek
jest zadbany, nie boi się ludzi. Pewnie
miał dom i się zgubił. Widać, że tęskni. Nazywamy go „Rudzielec”.
„Rudzielec” to niewielki piesek,
bardzo ufny i przyjazny. Szczególnie
lubi dzieci. Nie wygląda na bezdomnego, jest tylko trochę przestraszony.
Na szczęście znalazł dobrych ludzi,
którzy nie wahali się zabrać go do
domu.
Rudzielec czeka na swoich właścicieli u państwa Dobersteinów.
Bezpośredni kontakt pod numerem:
697 558 549.

Mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,75 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone
w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 16B/2 - parter.
Cena wywoławcza 91.600,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 28.02.2013 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 9.160,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 27.02.2013 r. do godz.
15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
25.02.2013 r. od godz. 15:00 do 16:00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
reklama

jb
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knUrów, ZAbrZe, bielSko-biAŁA

knUrów. HiStoriA jeDneGo PortFelA

Gang w rękach policji

Uczciwi nie wymarli

Foto: materiały Policji

Oficerowie z wydziału do walki z przestępczością
samochodową komendy wojewódzkiej w Katowicach,
funkcjonariusze z Bielska-Białej, śląscy antyterroryści
i celnicy rozpracowali grupę przestępczą,
której łupem padło co najmniej 70 luksusowych
samochodów

W ręce funkcjonariuszy wpadło
sześciu gangsterów w wieku od 30
do 45 lat. Są to mieszkańcy Knurowa, Zabrza i Bielska-Białej. Z ustaleń
śledczych wynika, że gang działał co
najmniej od połowy 2011 roku. W
tym czasie przestępcy skradli ponad
70 samochodów różnych marek.
Pojazdy demontowali w wynajętych
warsztatach, by później sprzedawać
części na giełdach samochodowych
i w internecie.
W kilku przypadkach kradli
samochody, by oferować właści-

Mógł zabrać i wydać. W końcu 500 zł to kwota
niemała. Zrobił inaczej. Znalazł i oddał. − Znowu
poczułem wiarę w ludzką uczciwość − mówi
knurowian, któremu nieznany mężczyzna zwrócił
zagubiony portfel
Pan Ryszard (dane do wiadomości redakcji) nie chce podawać
swojego nazwiska.
− Nie ma co się chwalić, że byłem
taki nieuważny − śmieje się.
Knurowianin wrócił do domu
po świątecznych zakupach i nagle
spostrzegł, że nie ma przy sobie
portfela.
− Przeszukałem cały dom. Próbowałem przypomnieć sobie wszystkie
miejsca, w których wcześniej byłem i
nic. Pytałem ludzi, ale nikt nie widział
mojej zguby.
Utratę przedmiotu zgłosił na
Policję.
− Myślałem, że ktoś mi go ukradł.
To nie byłby pierwszy raz. Kilka lat
wcześniej ukradziono mi teczkę w
sklepie meblowym, potem straciłem
portfel w czasie powrotu z wakacji,
znad morza.
Pan Ryszard już zdążył spisać na
straty dokumenty i pieniądze, gdy

po dwóch tygodniach niepewności,
zadzwonił telefon.
− To była kierowniczka ze sklepu Netto. Zapytała, czy czasem nie
zgubiłem portfela. Okazało się, że
moją zgubę znalazł jakiś pan i oddał
kasjerce. Ze środka nic nie zniknęło,
gotówka, prawie 500 zł, i dokumenty
były na swoim miejscu.
Knurowianin nie krył swojej radości i zdumienia zarazem. Uczciwy
znalazca nie zdradził swojej tożsamości.
− Jestem bardzo wdzięczny temu
panu. W czasach, kiedy morduje się za
kilka złotych, to miła niespodzianka,
że istnieją uczciwi i szlachetni ludzie.
Nie mam możliwości podziękować
mu osobiście, dlatego chciałbym to
uczynić na łamach PL. Bardzo panu
dziękuję, bo przywrócił mi pan wiarę
w ludzką bezinteresowność.
jb

reklama

cielom pomoc w ich wykupie lub
znalezieniu. Za takie usługi zainkasowali w sumie kilkadziesiąt tysięcy
złotych.
Gang specjalizował się ponadto w organizowaniu f ikcy jnych
kolizji i wyłudzaniu odszkodowań
od firm ubezpieczeniowych. Podczas przeszukań wynajmowanych
przez przestępców garaży policja
zabezpieczyła części z samochodów ma rk i Vol k swa gen, Aud i,
Peugeot, Citroen, Ford oraz Volvo.
W mieszkaniach zatrzy manych

funkcjonariusze znaleźli duże ilości
narkotyków.
Na wniosek prokuratorów sąd
aresztował dwóch zatrzymanych.
Pozostali zostali objęci dozorem
policyjnym, musieli też wpłacić poręczenia majątkowe. Podejrzanym
grozi 10 lat więzienia.
- Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wykluczamy kolejnych
z atrzy mań - informuje Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach.
/g/, /kwp katowice/

Knurów

Areszt dla recydywisty

Tydzień temu pisaliśmy o pobiciu 34-latka w lokalu przy
ul. Ułanów. Przytomna reakcja świadka, który wezwał Policję,
pozwoliła stróżom prawa zatrzymać dwóch napastników. Jeden
z nich trafił do aresztu na 45 dni
Przypomnijmy. 12 lutego dwaj
knurowianie (24- i 29-latek) zaatakowali 34-letniego klienta lokalu
przy ul. Ułanów. Podchmieleni
mężczyźni (w ich żyłach krążył
ponad promil alkoholu) kopali i bili
ofiarę, by ukraść jej 800 zł i zegarek
wart 150 zł.
Nie wiadomo jak skończyłaby
się ta noc dla poszkodowanego, gdyby nie reakcja świadka, który w porę
wezwał Policję. Funkcjonariusze
zatrzymali agresorów i przewieźli
ich do izby zatrzymań.
Pobity ze wstrząśnieniem mózgu trafił do szpitala.
Ciąg dalszy tej historii dopisał
Sąd Rejonowy w Gliwicach. Na
wniosek knurowskich policjantów
i prokuratora zastosował wobec
29-latka areszt na 45 dni. Kryminalni udowodnili chuliganowi kilka
kradzieży alkoholu z knurowskich

marketów, w tym m.in. kradzież
rozbójniczą. W międzyczasie okazało się, że knurowianin jest recydywistą, który za podobne przestępstwa
odsiedział już kilka lat w więzieniu.
Może tam wrócić nawet na 15 lat.
- Ten przykład znakomicie ilustruje, w jaki sposób reakcja obywa-
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tela (nawet anonimowego) i szybkie
powiadomienie policji przyczyniają
się do poprawy bezpieczeństwa podkreśla gliwicka komenda. - W
tym przypadku zgłoszenie poskutkowało odizolowaniem chuligana od
społeczeństwa.
/g/
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Knurowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „zdobyło”
następne fundusze na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Tym razem
ponad 12 milionów złotych dotacji. Umowa została podpisana
w ubiegły wtorek
knUrÓW. pWik pozYskało koLejne FUndUsze na bUdoWĘ kanaLizaCji

jek tem w ra z z roz szerzeniem
to 30 czerwiec 2015 r.
Ponadto, niezależnie od dotacji unijnych, PWiK sp. z o.o.
pozyskało bezzwrotną dotację z
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

12 milionów piechotą nie chodzi
wodociągowej, umożliwiający przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 224
mieszkańców, otrzymał akceptację
Ministerstwa Środowiska.
- Od tego momentu rozpoczęła
się intensywna praca nad przygotowaniem niezbędnych analiz
i harmonogramów w celu wykazania wykonalności planowanych
prac zarówno pod względem finansowym jak i terminowym. Na
uzupełniający zakres o wartości
14,8 mln zł pozyskano dodatkowo
12 mln zł dotacji – dodaje prezes
Tyszkowski.
Termin w ykonania wszystk ich prac z w ią z a nych z pro-

w kwocie 467 tys. zł dla właścicieli
nieruchomości, którzy zawarli z
PWiK umowę na odpłatne wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.
Pozyskana dotacja stanowi 45 proc.
kosztów netto.
- PWiK sp. z o.o. prowadzi równolegle budowę sieci kanalizacyjnej
w ramach projektu „Porządkowanie
gospodarki ściekowej Gminy Knurów
– budowa i przebudowa systemów
kanalizacyjnych” oraz budowę przyłączy zleconych przez mieszkańców
w rejonach, gdzie nowa sieć kanalizacyjna już działa – podsumowuje
prezes Tyszkowski.
/b/

Spółka pozyskała dodatkowe
pieniądze na realizację rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu
pn. „Porządkowanie gospodarki
ściekowej Gminy Knurów – budowa
i przebudowa systemów kanalizacyjnych”. Potwierdza to umowa zawarta 12 lutego. Pod dokumentem
podpisy złożyli prezes PWiK sp. z
o.o. w Knurowie Bogusław Tyszkowski oraz Krystian Szczepański

i Barbara Wiśniewska, reprezentujący Zarząd Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
- Dzięki polityce samorządu i
nakreślonym kierunkom działania
władz miasta, nasza spółka podjęła
skuteczne działania w celu pozyskania dodatkowych środków – mówi
Bogusław Tyszkowski, prezes PWiK
Sp. z o.o. - Mając na uwadze potrze-

by inwestycyjne, związane głównie z
siecią kanalizacyjną w intensywnie
rozbudowujących się rejonach zwartej zabudowy mieszkaniowej, PWiK
wystąpiło do NFOŚiGW w Warszawie o rozszerzenie zakresu projektu
zarówno w zakresie rzeczowym jak i
ekologicznym oraz finansowym.
Wniosek, obejmujący zwiększenie zakresu rzeczowego o 7 km
sieci kanalizacyjnej i 2 km sieci

PL: - Panie Prezesie, jakiego
terenu dotyczy
rozszerzenie
projektu?
- Bogusław
Ty s z k o w s k i ,
prezes PWiK Sp.
z o.o. w Knurow i e: - O b s z a r
objęty zakresem
dodatkowym to teren intensywnie rozbudowujących się rejonów
zwartej zabudowy mieszkaniowej,
lecz mieszczący się w dotychczasowych rejonach realizowanych robót
budowlanych. Teren ten obejmuje
rejon:
1) p o m i ę d z y u l. J ę c z m i e n n ą ,
ul. Wolności i ul. Dymka,
2) ul. Rakoniewskiego – boczne
ulice,
3) ul. Wzgórze – boczne ulice oraz
pr zedł użenia w ykonanyc h
kanałów,
4) ul. N i e p o d l e g ł o ś c i – p r ze dłużenia wykonanych kanałów
w bocznych uliczkach,
5) p o mi ę dz y ul. Si e nk i ewi c z a
i ul. Karłowicza,
6) ul. Kozie łka - pr zedł użenia
wykonanych kanałów w bocznych uliczkach.

jako możliwe do projektowania kanalizacji tereny z istniejącą zabudową lub tereny, dla których przynajmniej wydano pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa dla
zadań obecnie realizowanych przygotowywana była w 2008 r. i 2009 r.
W tym czasie na terenach objętych
zakresem dodatkowym znajdowały
się pola uprawne. Obecnej na terenach tych powstało wiele domów i
budowane są następne. Tak więc
zachodzą warunki umożliwiające ich
zakwalifikowanie do wykonania sieci kanalizacyjnej i uzyskania na jej
przygotowanie i realizację dotacji z
Funduszu Spójności.
- Kiedy ruszą prace?
- Termin wykonania to koniec
czerwca 2015 r., ale w tym czasie muszą zostać przygotowane
dokumentacje projektowe i na
ich podstawie wykonane roboty
budowlane. Wybór zarówno projektantów jak i wykonawców robót
musi się odbyć zgodnie z ustawą o
zamówieniach publicznych. Przetarg na wybór projektanta już został ogłoszony. Wybór wykonawcy
i rozpoczęcie robót planowane są
na pierwszy kwartał 2014 r.
- Jak w stosunku do planów
przebiega realizacja podstawowego zakresu projektu?
- Dla dotychczas realizowanych
zadań końcowy termin wykonania
to listopad 2013 r. Mimo licznych
kolizji i niespodziewanych utrudnień, występujących chociażby

na ul. Koziełka i ul. Sienkiewicza,
termin ten powinien zostać dotrzymany.
Wy j ą te k s t an owi z a dan i e, na
któr ym roboty zostały wstrzymane do czasu wyboru nowego
wykonawcy. Zadanie to obejmuje
m.in. ulice Sienkiewicza, Słoniny,
Mickiewic za, Kopernika, Poc ztową, Spółdzielczą oraz Żwirki i
Wigury. W ramach tego zadania
roboty rozpoczną się na wiosnę
tego roku od ul. Sienkiewicza,
tak by jak najszybciej oddać do
użytkowania ulicę z odtworzoną
nawierzchnią asfaltową. Prace te
zakończą się w 2014 r.
- Jakie kor z yś c i pr z ynie sie
mieszkańcom wykonanie projektu, a co zyska PWiK?
- Po zrealizowaniu projektu PWiK
zyska zadowolonych klientów,
ponieważ to przedsięwzięcie wykonywane jest z myślą o mieszkańcach. Projekt ma cel, którym
je s t p opr awa jako ś c i ż yc ia w
mieście poprzez polepszenie stanu
środowiska naturalnego na terenie
gminy. Chodzi o zahamowanie dalszej degradacji zasobów wód podziemnych, poprawę jakości wód
powierzchniowych i umożliwienie
podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej oraz likwidację szamb.
Tak że o dblokowanie te r e nów,
gdzie nie mogły być prowadzone
inwestycje miasta ze względu na
zły stan techniczny lub brak kanalizacji sanitarnej.

- Dlaczego od razu nie objęto
tego obszaru pierwotnym projektem?
- Wytyczne, na podstawie których
zlecane były projekty, wskazywały
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Foto: Paweł Gradek

Foto: Archiwum PWiK

Umowa została podpisana w Warszawie;
na zdjęciu: prezes PWiK Bogusław Tyszkowski
i kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Małgorzata Derela

Wstyd!

- Ludzie! Jesteśmy w Europie, w
Unii, a zachowujemy się gorzej od
z wi e r z ą t. J ak m o ż n a p o d r zu c a ć
śmieci? To świństwo. Przy ścieżce
za mostem, między ul. Niepodległości a Wilsona, już od piątku leżą
3 stosy butelek. Po tanim winie, po
szampanie... Takie coś jest nie do
zaakceptowania. Jeżdżę tamtędy i
boli mnie ten widok.

Franciszek Gajdzik

Nie podoba
mi się

Jak sprzedają,
to niech odbierają

- Słówko o śmieciach. Należałoby zobowiązać super- i hipermarkety do odbierania części odpadów. Na Zachodzie jest
tak, że butelki można zdać w każdym
dużym sklepie. I nie trzeba wykazywać
się paragonem. Nie dość, że odbierają
butelki, to jeszcze za nie płacą. Moim
zdaniem takie wielkopowierzchniowe
placówki powinny też przyjmować inne
posegregowane produkty, np. plastik. I
jeszcze jedno: co stoi na przeszkodzie,
by worki na segregowane śmieci były
dawane za darmo?

Mieszkaniec

- Nie podoba mi się ten nowy „śmieciowy” system. Moim zdaniem to
wyłudzanie pieniędzy. Mamy 30metrowe mieszkanie. Ogrzewamy je
węglem. W sezonie idzie 1,5-2 tony
opału. Moi sąsiedzi mieszkają na 80
metrach. Idzie im jakieś 5 ton węgla.
Z pięciu ton jest znacznie więcej popiołu niż z dwóch. Powinno to się wziąć
pod uwagę.

Knurowianin

Weźcie się za dziury!

- Apeluję do drogowców: weźcie się
za dziury w jezdni. Na niektórych
drogach można stracić zawieszenie.
Dworcowa, Lignozy, Zwycięstwa – te
ulice trzeba doprowadzić do porządku.
Na 26 Stycznia też jest co łatać, no i
na Książenickiej, gdzie przy skrzyżowaniu obok Biedronki asfalt rozlatuje
się na drobne.

M.
Not. /g/, bw
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aktualności
Mammobus wyposażony jest
w specjalistyczny sprzęt, dzięki
czemu badania przeprowadzane są
sprawnie i w komfortowych dla pań
warunkach

Foto: Justyna Bajko

gierałToWiCe. napiĘTe sTosUnki MiĘdzY saMorządeM a kWk „soŚniCa-MakoszoWY”

Związkowcy przekonują, że w obronie miejsc pracy gotowi są
doprowadzić w drodze referendum do odwołania całej Rady Gminy.
Władze nie dość, że nie mogą być obojętne na interesy kopalni, to przede
wszystkim muszą robić wszystko, by zapewnić mieszkańcom gminy
Gieratłowice poczucie bezpieczeństwa. A to po powodzi z 2010 roku
zostało nadwątlone
4 lata temu, podczas opiniowania planu ruchu KWK „SośnicaMakoszow y” na lata 2010-2012,
wójt gminy Gierałtowice, Joachim
Bargiel negat y wnie ocenił eksploatację pok ładu 405/2 ścianą
i60 i warunkowo zaa kceptowa ł
eksploatację pokładu 405/1 ścianą
h47. Ponowne rozpatrzenie planu
eksploatacji obu ścian uzależnił
od wykonania przez kopalnię regulacji potoków Paniówka i Chudowskiego.

Tanio działek nie sprzedadzą

Mimo gotowego w 2006 roku
projektu regulacji potoku Chudowskiego, KWK „Sośnica-Makoszowy” do dziś nie rozpoczęła prac,
ponieważ nie chce się ugiąć pod
roszczeniami finansowymi właścicieli zalewanych działek, przeznaczonych do wykupu. Przełamaniem
impasu mogła być zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (mpzp), jednak na
takie rozwiązanie nie godziła się
gmina.
- Od 2010 roku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Gliwicach toczy się postępowanie
o uchylenie mpzp dla Gierałtowic
- zauważa rzecznik prasowy WZZ
Sierpień 80, Patryk Kosela. - Gmina
robi wszystko, by ten proces przeciągnąć w czasie.
W grudniu 2012 roku Rady
Sołeckie Gierałtowic, Paniówek
i Przyszowic oraz Komisja Górnictwa Rady Gminy negaty wnie
zaopiniowały projekt rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia planu
ruchu KWK „Sośnica-Makoszowy”
na lata 2013-2015.
Dy rektor kopa lni, Grzegorz
Mendakiewicz, przyznał w liście
otwartym do wójta Gierałtowic, że
wydobycie węgla bez wywoływania
niekorzystnych skutków jest niemożliwe, a zmniejszenie komfortu
życia na powierzchni - nieuniknione. - Dalsza eksploatacja spowoduje
kolejne zmiany, ale stwarza zarazem wielką szansę na utrzymanie
ważnej pozycji gminy w stosunku do
gmin sąsiednich.
Dyrektor przywołał w liście wydarzenia sprzed kilkunastu lat, kiedy
to negatywna opinia burmistrza dla
części projektowanego wydobycia

przyczyniła się do likwidacji kopalni
„Dębieńsko”.

spodarczej. Chodzi o umieszczenie
na ogrodzeniu gminnego boiska w
Przyszowicach tablic informujących
o prowadzonym przez niego i żonę
„nie” dLa pLanU
W obronie stanowiska kopalni gospodarstwie rolnym i działalności
stanęło ponad 200 mieszkańców przedsiębiorstwa, w którym Błaszgminy Gierałtowice (pracowników czyk ma większość udziałów.
Z wyjaśnień złożonych przez
KWK „Sośnica-Makoszowy”). W
apelu do wójta wyrazili obawę o przewodniczącego podczas posieprzyszłość swoich rodzin. Wstrzy- dzenia gminnej komisji samorządu,
manie wydobycia w kopalni ozna- przestrzegania prawa i utrzymania
czałoby dla nich bezrobocie, dlatego porządku wynika, że nie wiedział
wezwali wójta do wydania pozytyw- o tablicach na ogrodzeniu boiska.
Nied ź w ied zią prz ysł ugę zrobi ł
nej opinii o planie ruchu zakładu.
Żywotnych interesów kopalni mu prezes klubu Jedność, który
nie sposób pominąć, jednak Gmina chciał w ten sposób poinformować
o s woi m g ł ówGierałtowice też
Prokuratura prowadzi pony m d a rcz y ńc y
ma mocne argustępowanie z zawiadomiei sponsorze bez
menty uzasadniania Najwyższej Izby Konjego wiedzy.
jące jej stanowisko.
troli, dotyczące legalności
Opierając
Wójt Joachim Barwydobycia węgla pod Giesię na opi niach
giel dopatrzył się w
rałtowicami. Z kolei kopalplanie zagrożenia nia domaga się przed są- praw ni ków, kodla podstawowych dem unieważnienia mpzp. misja stwierdziła brak podstaw
interesów mieszkańców. Jego zdaniem dewastacja te- do w ygaszenia mandatu Marka
renów i niszczenie dorobku pokoleń Błaszczyka, ponieważ nie doszło
uniemożliwi dalszy rozwój gminy. do korupcji, skoro przewodniczący
Wśród zarzutów kierowanych pod o tablicach nie wiedział, żadnych
adresem kopalni wymienia m.in. umów nie zawierał i nie czerpał
niezgodność projektowanej eks- z tego t y tułu żadnych korzyści
ploatacji z koncesją oraz zapisami finansowych.
- Sitwa trzyma się mocno – domiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), co w sadnie komentuje komisji rzecznik
przyszłości może doprowadzić do WZZ Sierpień 80, Patryk Kosela.
powstania nowych niecek bezodpły- - Kompania Węglowa robi wszystko,
wowych, powiększania się istnieją- by naprawić szkody górnicze, ale
cych zalewisk i dalszej degradacji „do tanga trzeba dwojga”. Gmina
środowiska, oraz niezrealizowanie chce ewidentnie zarżnąć kopalnię.
przez kopalnię istotnych prac hydro- W Bytomiu walczono z górnictwem
technicznych, związanych z bezpie- i dla tamtejszych władz źle się to
czeństwem przeciwpowodziowym skończyło.
Związkowcy przekonują, że w
gminy (w tym m.in. regulacji potoku
obronie miejsc pracy gotowi są doChudowskiego).
Pod koniec grudnia, wbrew sta- prowadzić w drodze referendum do
nowisku wójta, dyrektor OUG w Gli- odwołania całej Rady Gminy.
W całej tej skomplikowanej sytuwicach, Roman Sus, zatwierdził plan
acji racji nie sposób odmówić obydwu
ruchu kopalni na lata 2013-2015.
stronom. Szczególnie trudne jest położenie samorządu. Władze nie dość,
aTak personaLnY
Na linii gmina Gierałtowice - że nie mogą być obojętne na interesy
KWK „Sośnica-Makoszowy” znów kopalni i jej 300 pracowników z sozaczęło iskrzyć, kiedy przykopal- łectw wchodzących w skład gminy
niany Związek Zawodowy Ratow- Gierałtowice, to przede wszystkim
ników postawił przewodniczącemu muszą robić wszystko, by zapewnić
Rady Gminy Gierałtowice zarzuty swoim mieszkańcom poczucie bezkorupcyjne. Zdaniem związkowców pieczeństwa. A to po powodzi z 2010
przewodniczący Marek Błaszczyk roku zostało nadwątlone.
wykorzystuje mienie gminy do rePaweł Gradek
Foto: Archiwum PL
klamowania własnej działalności go-
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knUrÓW. bezpłaTna MaMMograFia

Upewnij się,
że jesteś zdrowa
Do piątku panie w wieku 50-69 lat mogą
skorzystać z bezpłatnej mammografii
w Knurowie
Od początku t ygodnia obok
Intermarché stoi mammobus gliwickiego Instytutu Onkologii. Specjalistyczny pojazd wyposażony jest
we wszystko, co pozwala wykonać
badania mammograficzne.
Przypomnijmy, że do bezpłatnej
mammografii uprawnione są kobiety
w wieku 50-69 lat (roczniki 19441963). Jeśli któraś z pań nie miała

czasu przebadać się, może to jeszcze
uczynić. W czwartek (21 lutego) w
godzinach 10-17, natomiast w piątek
w godzinach 10-15.
Na badanie nie trzeba się wcześniej zapisy wać. Nie ma znaczenia adres zamieszkania. Wystarczy
przyjść, zabierając ze sobą kartę
chipową lub dowód osobisty.
/bw/

Czar drewnianych
kościołów
Pragnę wnieść kilka sprostowań
dotyczących przyszowickich kościołów drewnianych, o których pisze
Pani Maria Grzelewska w artykule
pt. „Czar drewnianych kościołów” [PL
nr 7/2013].
Najnowsze badania dokumentacji kościelnej pozwoliły ustalić,
że kościół drewniany św. Mikołaja,
który powstał na zgliszczach kościoła
murowanego, zniszczonego przez
wojska gen. Ernsta Mansfelda, został
zbudowany ok.1677/78 r. Świadczy
o tym wpis w protokole wizytacji biskupiej z 1679 r., a w nim znamienne
zdanie: „est ex lateribus extructa”, co
znaczy: usunięto już cegłę pochodzącą
z rozbiórki (kościoła murowanego).
Podaje się też wymiary nowej świątyni, które są tożsame z kościołem w
Borowej Wsi.
Od 20 maja 1676 r. nowym właścicielem Przyszowic został Jerzy
Fryderyk Paczyński. Udało mu się
scalić Przyszowice, zależało mu na
nich, a w testamencie zaznaczył, by
ich w przyszłości nie rozdrabniać.
Należy domniemywać, że to on był
fundatorem nowej świątyni. Warto
tu przy okazji nadmienić, że w kościele tym w nawie bocznej znajduje się

ołtarz pochodzący jeszcze z kościoła
murowanego, na którym po renowacji
odsłoniły się herby jego fundatorów,
a poczet ten otwiera Dunin - herb
rodziny Przyszowskich.
W uzupełnieniu informacji trzeba
jeszcze dopowiedzieć, że początkowo
dzwonnica kościoła była usytuowana
oddzielnie, a połączenia jej z bryłą
kościoła i nadania świątyni ostatecznego kształtu mógł dokonać Ludwik
Jarosław Szymoński ok. 1737 r. Co
do kaplicy św. Krzyża - już w 1656 r.
Joachim Przyszowski w testamencie
pisał: „Ponieważ nie bardzo pamiętałem o Bogu, kościół św. Krzyża w
Przyszowicach podupadł...”.
Można jedynie zgodzić się z tym,
że kościół stojący dziś na Kubalonce
nie może być oryginałem z początków
XVII w. lub nawet jeszcze wcześniejszych lat, lecz odbudowanym na nowo
w 1760 r., jednak w przyszowickim
archiwum kościelnym brak na to
dowodów.
Więcej o przyszowickich kościołach możecie Państwo przeczytać w
nowo wydanej książce mojego współautorstwa (i p. Edwarda Pyki) pt.:
„Przyszowice piórem i obrazem”.
Krystyna Grodoń, Przyszowice
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aktualności
Knurów

więcej ofert,
więcej bezrobotnych
Sytuacja jest paradoksalna. Choć w urzędach nie
brakuje ofert pracy, wzrasta liczba bezrobotnych.
Powód? − Wykształcenie niedostosowane do potrzeb
rynku − podkreśla Krystian Pluta z knurowskiego
Urzędu Miasta
Aktualnie trudności ze znalezieniem pracy mają 1374 osoby,
w tym 832 kobiet y. Z prawa do
zasiłku korzysta 185 knurowian.
Stopa bezrobocia w całym powiecie gliw ick im utrzy muje się na
poziomie 10,8 proc. To najgorszy
wynik od lat.

Portret beZrobotneGo

Bezrobocie dotyka coraz więcej
knurowian. Ani studia wyższe, ani
wysługa lat nie gwarantują pracy.
− Pierwsza grupa bezrobotnych
to młodzi ludzie, świeżo po studiach, bez wymaganego doświadczenia − wyjaśnia Krystian Pluta.
− Drugą stanowią osoby po 45 roku
życia, bardziej kosztochłonne dla
dzisiejszego pracodawcy. Niestety,
firmom opłaca się zwolnić osobę,
która piastuje stanowisko od lat
i zatrudnić młodego na jego miejsce, ponieważ dzięki temu ponosi
niż sze koszty. Trzecia g r upa to
osoby na co dzień korzystające z
pomocy opieki społecznej, świetnie
obeznane w przepisach, celowo nie
szukające stałej pracy, wybierające
dorabianie na czarno.
Dla większości bezrobotnych
brak zatrudnienia to dramat. Szczególnie jeśli całe życie sumiennie wykonywali swoje obowiązki, by potem
przegrać z nieubłaganym prawem
rynku.
− Przychodzą do Biura Infomacji
dla Osób Bezrobotnych osoby po 50

roku życia. One czują, że stoją nad
przepaścią. Nagle po 30 latach pracy
znalazły się w sytuacji bezrobotnego −
mówi Krystian Pluta. − Nie mają pojęcia, co zrobić, kogo prosić o pomoc.
Osobnym zagadnieniem są kobiety, które ukończyły 45 lat i przez
długie lata nie funkcjonowały na
rynku pracy. Zajęte wychowywaniem potomstwa, prowadzeniem
domu, czekaniem z obiadem na
męża, aż wróci w kopalni, nie zajmowały się karierą zawodową. Po wielu
latach, odchowaniu dzieci, chcą
wrócić. I tu pojawia się problem, bo
pędzący świat pozostawił je daleko
w tyle. A ofert jak na lekarstwo.
W powiecie gliwickim około 10
proc. bezrobotnych to absolwenci
szkół wyższych. Studia obiecywały
zatrudnienie i spory zarobek. Obecnie pracodawcy, czytając CV, większą
wagę przywiązują do doświadczenia
zawodowego niż ilości uzyskanych
tytułów. Otrzymanie dyplomu przestało być równoznaczne z nabyciem
umiejętności. Rozwiązaniem jest
staż.
− Studia przygotowują. Staż
uzbraja w doświadczenie praktyczne − zaznacza Pluta. − Pracodawcy
zupe łnie ina cz e j rozmaw iają z
takimi osobami.
Absolwenci popularnych i obleganych niegdyś kierunków, jak marketing i zarządzanie czy ekonomia,
ustawiają się w kolejce w Urzędzie
Pracy.

− W firmie produkcyjnej, czy w zakładzie pracy, większe wzięcie będzie
miał np. inżynier spawalnik niż osoba
kończąca markieting i zarządzanie.
Marketing ładnie brzmi, natomiast
nie daje konkretnego przygotowania
− podkreśla Krystian Pluta.

kUrS nA SZkoleniA

Ofert pracy nie brakuje. Co piątek
na stronie Powiatowego Urzędu Pra-

cy pojawia się około 60 propozycji.
Poszukuje się głównie logistyków,
magazynierów, kasjerów, wózkowych
czy inżynierów na place budowy.
− Nasz rejon obfituje w inwestycje, w
marcu rusza centrum Europa Centralna.
Nabory trwają, łącznie około 1500 osób
może tam znaleźć pracę − informuje
Pluta. − W połowie roku mogą rozpocząć
się kolejne rekrutacje do firm zlokalizowanych w strefie ekonomicznej w Przyszowicach przy ulicy Granicznej.
Wyzwaniem dla urzędów pracy
jest nie tyle tworzenie nowych miejsc
pracy, bo one są lub będą, ale dostosowanie umiejętności bezrobotnych do
potrzeb rynku. Wychodząc naprzeciw
tym zapotrzebowaniom, Powiatowy
Urząd Pracy organizuje szereg szkoleń. 11 lutego rozpoczął się nabór na
obsługę wózków widłowych wraz z
bezpieczną wymianą butli, trwa rekrutacja na kursy prawa jazdy C+E, D.
Już od 1 marca urzędnicy będą przyjmować zgłoszenia na kurs robotnik
budowlany o różnych specjalnościach,
8 marca − na kurs grafiki reklamowej
i projektowania stron www.

tylko DlA AbSolwentów

Choć kopalnie nie planują zwolnień, dla ubiegających się o posadę
w górnictwie nie ma dobrych wiado-

od września na nowej nawierzchni
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Tekst i foto: Justyna Bajko

Co piątek oferty
pracy wywieszone
przed Biurem
sprawdza
kilkanaście osób

Knurów

W ubiegłym roku nowej hali doczekali się uczniowie Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego, natomiast w tym zostanie przeprowadzony
kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie. Obiekt radykalnie poprawi bazę
sportową placówki

mości. Według nowych ustaleń w tym
roku Kompania Węglowa ograniczy
się do zatrudniania absolwentów
szkół i uczelni górniczych, z którymi
ma zawarte umowy patronackie.
Uczniowie knurowskiego Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 o kierunkach
związanych z górnictwem mogą spać
spokojnie.
− Średnio na emeryturę przechodzi
około 3-4 tys. pracowników rocznie.
W minionych dwóch latach uzupełnialiśmy tę liczbę, przyjmując nowych
pracowników. W tym roku, wobec
sytuacji na rynku węgla i planowanego
zmniejszenia wydobycia, zamierzamy
ograniczyć przyjęcia do absolwentów −
tłumaczy rzecznik Kompanii Węglowej Zbigniew Madej.
Takie działania znacząco zredukują koszty szkoleń, które musiały
przechodzić osoby będące poza branżą górniczą. Polityka zatrudnieniowa
niepokoi związkowców. Nastroje
próbuje uspokoić wicepremier Janusz
Piechociński.
− Po niełatwym roku polskie
górnictwo osiągnęło dobre wyniki i
zwiększyło nakłady na inwestycje. Nie
ma zagrożenia dla utrzymania miejsc
pracy w górnictwie – przekonuje
wicepemier.

Prace rozpoczną się w marcu.
Potrwają do sierpnia. Do tego czasu
uczniowie ZSZ nr 2 skorzystają m.in.
z sali znajdującego się po sąsiedzku
Technikum nr 1.
– Chcemy, żeby uczniowie w nadchodzącym roku szkolnym rozpoczęli
zajęcia wychowania fizycznego już
w odnowionej sali – mówi Jacek
Czapkiewicz, zastępca dyrektora w
ZSZ nr 2.
Obiekt przejdzie gruntowny
remont. Wymiany doczeka się dach,
oświetlenie, bramki, kosze, a dotychczasowy parkiet będzie zastąpiony
nową nawierzchnią.
– Na dwóch ścianach, za bramkami, zostaną również zamontowane
specjalne maty do łagodzenia uderzeń
piłek, a pod sufitem zawiśnie nowa
świetlna tablica wyników – dodaje
wicedyrektor Czapkiewicz.

Oprócz hali sportowej, na której wyznaczone będą boiska do
piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i badmintona, wyremontowane zostaną też szatnie
z natryskami, magazyn i gabinet
wuefistów.
– Nie zabraknie także dodatkowego wejścia na halę oraz przejścia z
korytarza na siłownię, żeby wszystko
tworzyło jeden kompleks sportowy
– zapewnia Czapkiewicz.
Obiekt będzie dostępny nie
tylko dla uczniów, lecz i amatorów sportu spoza szkoły. Co
istotne, sala będzie dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budżecie Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztu modernizacji hali zabezpieczono kwotę
ok. 1 mln zł. Powiat ubiega się też
o dofinansowanie modernizacji
hali ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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knUrów. Co w CZwArtek SPADŁo Z niebA?

ogłoszenie

Może to meteor...

W piątek rano media obiegła informacja o deszczu meteorów,
który spadł na Czelabińsk (Rosja). Do naszej redakcji zgłosił
się pan Tadeusz, by podzielić się tym, co zauważył na
knurowskim niebie kilkanaście godzin wcześniej...
Jak co wieczór, wyprowadził psa
Finka na spacer. Kiedy doszli na róg
ulic Ziętka i Legionów, uwagę knurowianina zwróciło niespotykane
zjawisko na niebie.
- Około godz. 21.30 w kierunku
Mysiej Góry przemieszczała się kula
światła. Za nią był warkocz - raz długi,
raz krótki - relacjonuje pan Tadeusz.
Z początku myślał, że to motolotnia, którą wiele razy widywał na
niebie. - Szybko zmieniłem zdanie,
bo nie słyszałem silnika. Niebo było
pochmurne tej nocy, nie było widać
śladu, jaki pozostawiają po sobie
odrzutowce.
Pan Tadeusz wyciągnął telefon
komórkowy i zrobił kilka zdjęć, by
uwiecznić zjawisko.
Tw ierdzi, że św iet lny punkt
do ś ć sz y bko pr z em ie ś c i ł się w

kierunku Mysiej Góry, po czym
znikł.
Knurowianin wrócił z czworonogiem do domu i pewnie szybko
zapomniałby o tym, co ujrzał
na niebie, gdyby z rana nie
zobaczył w telewizji relacji
z Uralu.
- Te meteory nad Czelabińskiem
pr zy pominały
ten z Knurowa
- pan Tadeusz
nie ma wątpliwości. - Wiem,
że są ludzie na
osiedlu, którzy
mają w domach
teleskopy. Może
ktoś zauważył
to, co ja?

Jeśli rzeczywiście był to meteor,
to znalazca meteorytu (meteor po
upadku - przyp. red.) mógłby
na nim sporo zarobić.
- Pewnie upadł na
czyjeś pole... - podejrzewa knurowianin.

/g/

Pan Tadeusz jest przekonany, że
sfotografowany przezeń obiekt przybłąkał się
nad Knurów z dalekiego kosmosu
reklama

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje o szóstej edycji projektu pn. „Aktywność drogą do sukcesu”.
Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zwiększenia motywacji
do zmiany sytuacji życiowej.
Wyszczególnione cele projektu to:
- podwyższenie kwaliﬁkacji
- nabycie nowych umiejętności dostosowanych do wymogów rynku
pracy
- wzrost umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
- zwiększenie umiejętności dbałości o wygląd własny i otoczenie
- uświadomienie poczucia własnej wartości i akceptacji
- nabycie umiejętności zachowań asertywnych
- umiejętność spędzania wolnego czasu
Co możesz uzyskać uczestnicząc w projekcie:
- szkolenia zawodowe
- warsztaty z doradcą zawodowym
- szkolenia aktywizująco-motywujące
- zapewnienie opieki nad osobą zależną dla uczestników projektu
- wsparcie ﬁnansowe dla uczestników projektu
W ramach projektu odbędą się w dniu 24.04.2013 r. Dni Otwarte
Ośrodka Wsparcia przy MOPS Knurów w godzinach 13.00-17.00
przy ul. 1 Maja 45 w Knurowie, na których przybliżymy mieszkańcom Knurowa m.in. zasady funkcjonowania, warunki i atmosferę
Ośrodka.
W dniu 15.06.2013 r. odbędzie się „FESTYN RODZINNY”, start
o godzinie 15.00, zakończenie imprezy około godziny 20.00.
Festyn odbędzie się na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2. W ramach imprezy
odbędą się:
- występy artystyczne lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych,
- miasteczko zabaw dla dzieci,
- konkursy i zabawy dla dzieci.
W projekcie przewidziany jest również Punkt Informacyjny
dla Osób Niepełnosprawnych.
W punkcie można uzyskać informację i pomoc odnośnie:
- obowiązkowych przepisów w zakresie ulg i praw przysługujących
osobom niepełnosprawnym,
- o programach realizowanych przez PFRON skierowanych do osób
indywidualnych i organizacji pozarządowych,
- pomagamy w wypełnianiu wniosków na: turnus rehabilitacyjny, sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze,
usuwanie barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
- możliwość wsparcia ﬁnansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych, kierowanie do odpowiednich instytucji,
- uzyskania wsparcia w postaci pracy socjalnej, porady psychologa,
- uzyskania stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia Lekarza
Orzecznika,
- informacji o organizacjach i instytucjach prowadzących działania
na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne.
Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Ośrodek Wsparcia
ul. 1 Maja 45, 44- 194 Knurów, tel. (32) 335 50 17
w środę w godz:15.30 - 17.30
oraz w pozostałe dni w godzinach pracy
MOPS Knurów pierwsze piętro pokój nr 6, tel. 32 335 50 09
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie
ul. Ks.A.Koziełka 2, 44-190 Knurów
Biuro PROJEKTU „Aktywność drogą do sukcesu”
Pierwsze piętro, pokój nr 11 w budynku MOPS.
tel. (32) 335 50 08
fax. (32) 335 50 06
e-mail: ops@knurow.pl
witryna internetowa: www.aktywnoscdrogadosukcesu.pl

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

reklama
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Gasz i Sobierajski
zaśpiewali dla Antosi

stęp musiałby być poszerzony o sekcję
rytmiczną oraz kwartet lub kwintet
smyczkowy – wyjaśnia Gasz. – Fajnie
byłoby wystąpić razem podczas Dni
Knurowa – dodaje.
- Nasz repertuar nadaje się zarówno na dużą scenę, jak i na kameralne koncerty – zauważa Sobierajski.
– Połączenie muzyki klasycznej z
rozrywkową jest też zachętą dla
słuchaczy, by odwiedzić operę bądź

Publiczność
owacją na stojąco
nagrodziła
koncert Michała
Gasza i Adama
Sobierajskiego.
Dochód
z imprezy zostanie
przekazany na
leczenie Antosi
Wieczorek

Antosia razem z rodzicami Lilianą i Radkiem (w środku) podziękowali Michałowi Gaszowi (z lewej)
i Adamowi Sobierajskiemu (z prawej) za występ i pomoc w zbieraniu funduszy na operację małej
knurowianki

hotelu w Krynicy.
- Zaofiarował nam pomoc w wydaniu płyty – zdradza Gasz. – Mamy
nadzieję, że jego słowa nie są rzucone
na wiatr.
W staraniach może wesprzeć
knurowian również kompozytor i
dyrygent Adam Sztaba.
Artyści planują koncerty na
większych scenach. – Wtedy taki wy-

operetkę albo udać się na koncert
muzyki rozrywkowej.
Czy to jedyny taki koncert w
Knurowie obydwu artystów? Niekoniecznie.
- Jak tylko zostaniemy zaproszeni,
to na pewno zagramy – śmieją się. Być może na wiosnę uda się ponownie
razem zaśpiewać.

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Jak karnawał to karnawał – knurowscy seniorzy uczcili
jego finał wspaniałą zabawą

Knurów

Knurów

Gry z Schumanem

Co wiesz o eurosposłach? Czy trudno zarządzać Unią
Europejską? Które miejsca w Knurowie powstały dzięki
funduszom europejskim? − na te i inne pytania szukała
odpowiedzi młodzież w czasie pierwszej gry miejskiej
Grę miejską zorganizowało
Stowarzyszenie Czter y Por y
Roku, w ramach projektu „Spotkania z Parlamentem Europejskim”. Młodzież od 17 do 20 lat
i dzieci z „Ferajny” zgłębiali wiedzę na temat Unii Europejskiej i
sposobach jej funkcjonowania.
− Celem gry było poszerzenie wiedzy na temat Parlamentu
Europejskiego zwłaszcza wśród
osób, które w 2014 roku będą



Not. bw

Foto: Archiwum PZERiI Koło nr 4 w Knurowie

spotykaliśmy się więc z Adamem
na jednej scenie, lecz jednak zawsze
osobno – mówił Michał Gasz. – Przed
rokiem stwierdziliśmy więc, że fajnie
byłoby coś razem stworzyć.
Pomysł wcielili w czyn. Efektem
były już dwa koncerty – najpierw w
Krynicy, drugi w Knurowie. Dalszym
celem jest wydanie wspólnej płyty.
– W Polsce nie słychać głośno
jeszcze o takim połączeniu muzyki
klasycznej z muzyką rozrywkową
– mówi Adam Sobierajski. - Udało
się nam nawiązać kontakt z Józefem
Wojciechowskim, byłym właścicielem
Polonii Warszawa. Spodobał mu się
nasz koncert, który daliśmy w jego

To m a s z
R zepa,
w s p ó ł o rganizator
ko nc e r t u:
- To b y ł
wspaniały koncert! Jestem pod
wrażeniem talentu i artyzmu Adama i Michała. Nie tylko ja, gdyż
podwójna owacja na stojąco mówi
sama za siebie...
Zachętą do uczestnictwa w tego
typu przedsięwzięciach niechaj
będą słowa taty Antosi zamieszczone na ich blogu: „Niesamowite
jest dla nas to, jak ten nasz mały
Kruszek potrafi otwierać serca
różnych ludzi, często całkiem nam
dotychczas nieznanym. Czasami
czuję, że Antosia „pozwala” innym
robić dobre rzeczy, przez co oni
stają się lepsi. Kiedy dostajemy
informację o przebiegu, bądź podsumowaniu jakiejś akcji dla Antosi,
zwykle ta wiadomość dociera do
nas z masą pozytywnej energii,
której nie da się opisać. Z pewnym
rodzajem podniecenia tym, jak
wiele osób było w tę inicjatywę
zaangażowanych, że udało się
zrobić coś fajnego dla Antosi, ale
też z korzyścią dla większej lub
mniejszej społeczności. Te emocje
są dla nas bezcenne. To one napędzają nas do dalszych działań.
Dzięki!”.
Dodam jeszcze, że sukces niedzielnego koncer tu sprawił, iż
myślimy o powtórzeniu występu.
Dzięki temu, kto nie miał okazji
posłuchać Adama Sobierajskiego i
Michała Gasza na żywo, ten będzie
mieć szansę, by wziąć udział w naprawdę wyjątkowym koncercie.

Foto: SCPR

Artyści wystąpili w niedzielę w
knurowskim Kinie Scenie Kulturze. Publiczność wypełniła salę do
ostatniego miejsca. Usłyszała znane
i lubiane utwory, zarówno rozrywkowe jak i klasyczne. Zabrzmiały
m.in. „Pod papugami” Czesława
Niemena, „Goodbye My Love Goodbye” Demisa Roussosa, „We Are The
Champions” grupy Quenn czy też
piosenka „Hallelujah”. 
Gasz i Sobierajski nie tylko śpiewali. Wspominali. O tym, jak chodzili do tej samej podstawówki, a potem
do jednej klasy w liceum. O swoich
pierwszych krokach na muzycznej
scenie i o dalszych muzycznych losach. I o tym, jak ich artystyczne drogi znowu się zbiegły, doprowadzając
do wspólnego koncertu, początku ich
dalszej współpracy.
- Od jakiegoś czasu współpracujemy razem z Mariuszem Kowalczykiem, wicedyrektorem Centrum Kultury, a zarazem dyrygentem orkiestry
KWK Knurów, który zaprasza nas na
występy przy okazji Dni Integracji czy
parafialnych festynów. Do tej pory

Dla Przeglądu

miały okazję wziąć udział w
wyborach do tej instytucji −
zaznacza Aneta Nowak, prezes
SCPR.
Meandr y wielkiej polityki
wyjaśniali knurowianom europosłowie, z którymi łączono się
drogą internetową, o funduszach europejskich opowiadał
Krzysztof Stryczek z Urzędu
Miasta.
jb

Całusy dla śledzia

Jedni grzebią śledzia, a inni... całują. Tę drugą
wersję pożegnania karnawału przyjęli, bawiąc się na
balu, członkowie knurowskiego Koła nr 4 Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Impreza odbyła się w sobotę. W kondukcie, żegnającym śledzia, a prowadzonym przez przewodniczącego
rejonu PZERiI Zygfryda Mazura, znaleźli się... księża,
siostry zakonne i płaczki.
Smutku jednak nie było. Karnawałowe ostatki upłynęły uczestnikom balu pod znakiem dobrej zabawy.
- Pomysłów na spędzenie czasu mamy co niemiara

– przekonuje Stanisław Rudzki, przewodniczący koła.
– Ten rok wypełnią ciekawe przedsięwzięcia – spotkania,
wycieczki, wczasy, imprezy, bale. Każdy emeryt, rencista
czy inwalida może się do nas przyłączyć. Spotykamy się
w poniedziałki w Klubie Gama, o godz. 16. Serdecznie
zapraszamy.
/bw/
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Dzikie zwyczaje
na Polu Zachód
Kardynał Dziwisz
własnoręcznym podpisem
potwierdził autentyczność
relikwi

knUrów. relikwie PAPieŻA-PolAkA DotArŁy Z krAkowA

Z Franciszkańskiej
do krywałdu

14 lutego kardynał Stanisław Dziwisz przekazał
proboszczowi parafii św. Antoniego
w Krywałdzie, ks. Markowi Kamieńskiemu,
relikwie bł. Jana Pawła II

Złodzieje zwietrzyli okazję i - zdaniem naszego
Czytelnika - wywożą muł z osadników na Polu
Zachód. - Potem sprzedają to jako floto-muł.
Z tego co wiem muł jest rakotwórczy, zasiarczony,
a wszystko idzie w powietrze
Pan Witold (imię zmienione)
nie zgodził się na ujawnienie swoich
personaliów na łamach gazety.
- Obawiam się tych ludzi - tłumaczy.
To, co zaobserwował w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków, zaniepokoiło go. - Złodzieje znaleźli nowy
sposób na szybką kasę. Wywożą muł
z osadników. Są tak bezczelni, że
czasami nawet pojawi się tam koparka i nikogo to nie interesuje.
Zdaniem pana Witolda rakotwórczy i zasiarczony muł trafia do
sprzedaży jako floto-muł. Odbiorcy
palą nim w piecach, a szkodliwe

związki trafiają do powietrza.
- Teraz są czasy, kiedy patrzymy na jakość powietrza, którym
oddychamy. Może to państwa zainteresuje i ktoś zacznie pilnować tych
osadników - dodaje knurowianin.
Zainteresowaliśmy tematem
rzecznika KWK „Knurów-Szczygłowice”, Zbigniewa Gałkowskiego.
Po naszym telefonie pojechał na
Pole Zachód.
- Przeszedłem cały ten rejon
i nie stwierdziłem żadnych śladów kradzieży. Rozmawiałem też
z pełnomocnikiem do spraw ochrony kopalni. Nie odnotował takich

przypadków - zapewnia rzecznik
Gałkowski.
Pole Zachód patrolowane jest
przez ochroniarzy, dodatkowo
ustawione gdzieniegdzie znaki zakazu informują postronnych, by nie
wchodzili na teren kopalni.
Rzecznik Gałkowski podkreśla,
że obecnie trwają roboty zabezpieczające m.in. osadniki. - Wzdłuż
torowiska powstaje fosa, dzięki której dojazd i dojście na teren kopalni
będą znacznie utrudnione.
/pg/, foto: google.pl

Pomysł zrodził się wśród para- człowiekiem, promieniuje od niego
fian, wynikał z potrzeby obecności, bliskość do wiernego.
nie tylko duchowej, Jana Pawła II.
Metropolita krakowski otrzyŁączność między Krakowem a kry- mał w darze od knurowian nowo
wałdzką świątynią dodatkowo pod- wydaną kronikę Alojzego Koziełka,
kreśla rzeźnumizmaty i
ba Pięk nej
publikacje o
M a d on ny,
Pięknej Mapodobna
donnie.
znajduje się
Relikna Franciszwiarz zostakańskiej.
nie wykona− Kardyny z węg la .
nał Dziwisz
To nawiązaprzyjął nas w
nie nie tylko
swoim gabinedo Knurowa
cie − opowiaja ko miasta
da ks. Marek Kardynał Stanisław Dziwisz i ks. proboszcz
gór n icz ego,
K a m i e ń s k i . Marek Kamieński
a le ta k że do
− I z wielką czcią ofiarował nam bł. Jana Pawła II, który swoją drogę
relikwie, kroplę krwi bł. Jana Pawła do świętości rozpoczął od pracy
II, razem z dokumentem potwierdza- górnika.
jącym jej autentyczność
Relikwie swoje miejsce znajdą
Księdzu proboszczowi towa- w kaplicy Matki Pięknej Miłości.
rzyszyli przedstawiciele Rady Para- Uroczyste przywitanie Jana Pawła
fialnej, m.in. Andrzej Pach i Sylwia II w krywałdzkiej świątyni już niePolak.
bawem.
jb, foto: Sylwia Polak
− Zaskoczył nas sam wystrój i
wiekowość Kurii Metropolitalnej
− opowiada Andrzej Pach. − GabiJuż ponad 100 świątyń może poszczycić się relikwiami bł. Jana
net kardynała wypełnia mnóstwo
Pawła II, wśród nich knurowska
obrazów, głównie portretów. Sam
parafia Cyryla i Metodego.
kardynał Dziwisz jest bardzo ciepłym
reklama

Niek tórz y kierowcy, przejeżd
żający przez las pomiędz y Stan
icą a Pilchowic ami, przecierali oczy ze zdumienia. Niec
zęsto trafia się bowiem okaz
ja zobaczenia na własne
oczy stada jeleni. Te, któr e ujrze
li na drodze, post arały się, by
je dobr ze zapamięt ać.
– Jelenie dostojnie przedefiladow
ały w popr zek jezdni, nic sobi
e nie robiąc z obecności
samochodów – mówi Mariusz
Kowalczyk, autor zdjęcia. – To
była piękna chwila, cieszę
się, że udał o się ją uwiecznić
...
Not . bw
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roZrywkA nr 8/2013

- Do wyGrAniA PoDwójny

bilet Do kinA

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet
do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z nr. 6/2013
brzmiało: „Strzelec”. Podwójny bilet do kina otrzymuje
Mateusz Wiśniewski. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji. „Zele” Marek Zbigniew Lewczuk

Dzwoneczek i sekret
magicznych skrzydeł
3D
− godz. 11.00
Piękne istoty
− godz. 17.45, 20.00
22.02.2013 r.
PIĄTEK
Żółwik Sammy 2 3D
− godz. 10.00
Ralph Demolka 3D
− godz. 15.30
Niemożliwe
− godz. 17.45
Piękne istoty
− godz. 20.00
23.02.2013 r.
SOBOTA
Ralph Demolka 3D
− godz. 15.30

Niemożliwe
− godz.17.45
Piękne istoty
− godz. 20.00
24 – 25.02.2013 r.
NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK
Ralph Demolka 2D
− godz15.30
Piękne istoty
− godz.17.45
Niemożliwe
− godz. 20.00

8

21.02.2013 r.
CZWARTEK

26- 27.02.2013 r.
WTOREK− ŚRODA
Ralph Demolka 3D
− godz.15.30
Niemożliwe
− godz. 17.45
Piękne istoty
− godz. 20.00

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Michał tarnawski z Czerwionki-leszczyn
ur. 10.02.2013 r., 3230 g, 54 cm

kacper kozłowski z Gostynia

ur. 11.02.2013 r., 2990 g, 53 cm

Anna laskowska z Gliwic

ur. 13.02.2013 r., 3260 g, 50 cm

0

jagoda badura z Gliwic

ur. 11.02.2013 r., 3390 g, 51 cm

Paulina olender z rybnika

ur. 12.02.2013 r., 3230 g, 50 cm

wiktor Czapla z knurowa

ur. 14.02.2013 r., 3500 g, 57 cm

Anna Chudyk z knurowa

ur. 11.02.2013 r., 2840 g, 48 cm

Maciej wójcik z knurowa

Miłosz Drozd z leszczyn

kornel karolik z knurowa

ur. 11.02.2013 r., 2650 g, 53 cm

ur. 11.02.2013 r., 2830 g, 50 cm

ur. 12.02.2013 r., 3030 g, 52 cm

ur. 13.02.2013 r., 3660 g, 52 cm

oskar Hampel z knurowa

Amelia Mierzwa z rudy Śląskiej

tymon iwańczyk z leszczyn

Magdalena Szymura z Czerwionki

Michalina kobeszko z knurowa

ur. 14.02.2013 r., 4280 g, 55 cm

ur. 14.02.2013 r., 3450 g, 56 cm

ur. 13.02.2013 r., 3420 g, 54 cm

ur. 15.02.2013 r., 3120 g, 53 cm
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fotoreportaż

Ferie w domu też
mogą być ciekawe!

Foto: GOK Gierałtowice

knUrÓW, gierałToWiCe, piLCHoWiCe

W czasie ferii dzieci się nudzą? Niekoniecznie. Lokalne ośrodki
kultury zadbały, żeby uczniowie, którzy podczas dwutygodniowej
przerwy od szkoły zostali w domach, mogli spędzić aktywnie czas,
biorąc udział w ciekawych i atrakcyjnych zajęciach, wycieczkach
oraz imprezach
oprac. Dawid
Ciepliński

Zajęcia plastyczno-techniczne, ruchowe, sportowe, gry i zabawy
świetlicowe to propozycje przygotowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Gierałtowicach. W czasie ferii dzieci odwiedziły też
zamek w Tarnowicach Starych, gdzie wzięły udział w zajęciach pt.
„W świecie górnośląskich legend i kultury ludowej”

Ula, Paweł i Mateusz postanowili, że
wykorzystają ferie na ulepienie bałwana

Kulig porwał z kopyta dzieci w Pilchowicach. To tylko
jedna z licznych atrakcji zorganizowanych przez
tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury

Foto: Andrzej Knapik

Mateusz i Damian ferie spędzają w domu.
Nie narzekają na nudę zjeżdżając na
sankach na pobliskiej górce

Foto: LWSM

W ubiegłym tygodniu knurowski Klub Kultury
Lokalnej „Sztukateria” tętnił życiem. Dzieci
uczestniczyły w zabawach taneczno-ruchowych,
miały okazję pojechać do Teatru Nowego
w Zabrzu i pochwalić się przed rodzicami
własnoręcznie zrobionymi kukiełkami

W klubie „Lokatorek” w Knurowie
dzieci doskonaliły umiejętność gry
w ping-ponga
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Propozycję dla najmłodszych miały też Akademia
Tańca Perfect i knurowskie Centrum Kultury,
które zorganizowały zajęcia taneczne w szkolnej
„Dziewiątce”
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ogłoszenia
Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie. Tel.
792 001 764

Handel i Usługi
50 000 rata 889 zł. Tel. 32 271 06 05

8/13

Kawalerka 36 m Sienkiewicza, 89 000 zł.
Tel. 513 654 547
2

1-9/13

8-9/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie po remoncie. Knurów. Tel. 506 342 864

4-9/13

8/13

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

Sprzedam działkę budowlaną w okolicy ul.
Koziełka, pow. 997 m2. Tel. 605 822 561

1/13-odw.

7-8/13

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

Sprzedam garaż Mieszka I/1 Maja. Cena
38 000 zł. Tel. 792 842 939. Pośrednikom
dziękuję.

1/13-odw.

CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICEREK. Kompleksowe sprzątanie mieszkań, domów, biur. Tel. 605 482 820,
668 416 198

7-10/13

Sprzedam kawalerkę 30 m2 w Knurowie po
kapitalnym remoncie. Tel. 887 226 208

1/13-15/13

7-10/13

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

Sprzedam mieszkanie w domu prywatnym w Knurowie + mała działka. Tel.
661 179 747

4-17/13

8-10/13

Docieplenie domów, podbitki, malowanie
elewacji, ankrowanie, gładzie, malowanie,
sufity podwieszane, adaptacja poddaszy.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190

Tanio sprzedam duży dom – 7 pokoi, 2 łazienki, działka 1500 m2. Tel. 512 292 478
8/13

8-13/13

Wynajmę mieszkanie 90 m w Gierałtowicach – 600 zł. Tel. 500 408 976
2

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

8/13

1/13-odw.

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ścianki, poddasza, docieplanie domów,
podbitki, malowanie elewacji, ankrowanie i
remonty kompleksowe. Tel. 785 948 716
5-9/13

Sprzedam działkę budowlaną w okolicy ul.
Koziełka, pow. 997 m2. Tel. 605 822 561

7-8/13

Sprzedam garaż Mieszka I/1 Maja. Cena
38 000 zł. Tel. 792 842 939. Pośrednikom
dziękuję.
7-10/13

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

Sprzedam kawalerkę 30 m2 w Knurowie po
kapitalnym remoncie. Tel. 887 226 208

7-10/13

Remonty od A do Z. Tel. 666 852 100

Sprzedam mieszkanie w domu prywatnym w Knurowie + mała działka. Tel.
661 179 747

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

Tanio sprzedam duży dom – 7 pokoi, 2 łazienki, działka 1500 m2. Tel. 512 292 478

6-9/13
6-9/13

1/13-13/13

8-10/13

8/13

Wynajmę mieszkanie 90 m2 w Gierałtowicach – 600 zł. Tel. 500 408 976
8/13

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

EDUKACJA

6-9/13

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

1/13-odw.

5-odw.

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

1/13-odw.

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

2/13-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727
2/13-odw.

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725
7-odw.

M ł o da, s i lna o s o b a p o dejm i e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00
7-odw.

1/13-odw.

5-17/13
1-10/13

Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521
Usługi geodezyjne. Tel. 792 900 609

SZUKAM PRACY

Korepetycje - angielski. Tel. 792 237 177

2-9/13

MOTORYZACJA

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

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/13-odw.

Szukam pracy jako opiekun dla osoby
starszej. Doświadczenie, dyspozycyjność.
Wiek 55 lat. Tel. 883 962 030

Wyprzedaż pożyczek. Oddłużenia + gotówka do ręki. Tel. 32 236 71 13
7-10/13

1-9/13

dam PRACĘ
Kierowcę kat. D zatrudnię, może być rencista, emeryt lub praca dodatkowa. Tel.
785 048 585
5-9/13

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego
z własnym samochodem - wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 601 641 641,
601 631 631, 500 183 102, 513 660 970
7-10/13

Do wynajęcia mieszkanie M-3 w Knurowie.
Tel. 601 628 762

7-8/13

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie, ul.
Koziełka. Tel. 602 365 617

7-8/13

Restauracja Mała Toscania zatrudni kucharza/kucharkę z doświadczeniem oraz
dziewczynę na bar w weekendy. Tel.
531 450 009
8-9/13

porządek obrad sesji
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.02.2013 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, odbędzie się sesja
Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
		 w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
		 21.12.2012 r. oraz 23.01.2013 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
		 1) w sprawie: oddania w najem pomieszczeń z przeznaczeniem
			
na siedzibę Przeglądu Lokalnego,
2) w sprawie: oddania w najem pomieszczenia przeznaczonego
			
pod bankomat,
		 3) w sprawie: oddania w najem pomieszczeń dla Związku
			
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło
			
Miejskie Knurów,
		 4) w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu
			
partnerskiego efektem którego będzie opracowanie
			
i realizacja dokumentu pn. „Strategia wzmacniania
			
potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”,
		 5) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
			
przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania,
			
na czas określony 15 lat, nieruchomości położonej
			
w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 zabudowanej
			
budynkiem użytkowym – przychodnią zdrowia,
		 6) w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
			
przez Gminę Knurów na rzecz Województwa Śląskiego
			
prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej pas
			
drogowy drogi wojewódzkiej nr 921, ulicy Niepodległości
			
w Knurowie,
		 7) w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek
			
Oświatowych w Knurowie,
		 8) w sprawie: podziału środków na dofinansowanie form
			
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2013,
		 9) w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
			
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków
			
i sposobu ich przyznawania,
		 10) w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli
			
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
			
prowadzonych przez Gminę Knurów,
		 11) w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 1
			
w Knurowie,
		 12) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
			
pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
			
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia
			
w zamian udziałów,
		 13) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
		 14) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
		 15) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
		 16) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
			
Gminy Knurów,
		 17) w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta Knurów
			
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
		 18) w sprawie: skargi pani B. M. na działalność Dyrektora
			
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie,
		 19) w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
			
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy
			
Knurów.
10.
Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok

Przyjmę do pracy w brukarstwie. Tel.
609 775 488, 783 775 488

7-8/13

Restauracja 777 zatrudni kelnera/kelnerkę. Oferty proszę przesyłać mailem:
pub_777@wp.pl lub 506 146 216
8/13

Do wynajęcia mieszkanie M-3 w Knurowie.
Tel. 601 628 762

7-8/13

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie, ul.
Koziełka. Tel. 602 365 617

7-8/13

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie. Tel.
792 001 764

8/13

Kawalerka 36 m Sienkiewicza, 89 000 zł.
Tel. 513 654 547
2

8-9/13

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie po remoncie. Knurów. Tel. 506 342 864
8/13
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Od 25 lutego br. Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Knurowie
zaprasza do korzystania z nowej
sali fitness, która mieścić się
będzie w Szczygłowicach przy
ul. Górniczej 2 (hala sportowa)
- Wzbogacając naszą ofertę
zajęć rekreacyjnych stworzyliśmy możliwość korzystania
z nowego, profesjonalnego
sprzętu, na który składa się
m.in. bieżnia elektryczna, rowerki treningowe, orbitrek
oraz wioślarz – informuje
Krzysztof Stolarek, dyrektor
MOSiR. – Warto w tym miejscu dodać, że od 25 lutego do 8
marca w wyznaczonych godzi-

nach (patrz informacja obok
– przyp. red.), do dyspozycji
ćwiczących będzie wykwalifikowany instruktor fitness,
który z przyjemnością udzieli
informacji na temat korzystania ze sprzętu, doboru ćwiczeń
oraz stosowania odpowiedniego treningu aerobowego.
Zajęcia fitness to doskonały sposób na rozruszanie
się i poprawę kondycji. - Tre-

informacja

ning tlenowy – aerobowy - to
idealny przykład aktywności
ruchowej dla osób w każdym
wieku, angażujący duże grupy mięśniowe – przyznaje
instruktor Patryk Pietraczyk.
– Systematyczny udział w
zajęciach umożliwi nam poprawę kondycji i wytrzymałości tlenowej, pozwoli spalić
i zredukować poziom tkanki tłuszczowej, no i poprawi
samopoczucie, wszak każdy
będzie mógł zrzucić zbędne
kilogramy, wzmocnić mięśnie
i ukształtować sylwetkę.
Nie da się ukryć, że fitness
to znakomita propozycja nie
tylko dla pań.

Póki trzyma mróz warto wybrać się
na knurowskie lodowisko

– Tak się składa, że przerwa w nauce to dla nas okres
wytężonej pracy z dziećmi i
młodzieżą. Poza wymienionymi zajęciami, zgodnie z terminarzem odbywają się rozgrywki młodzieżowej ligi piłki
nożnej, a przed nami jeszcze
m.in. turnieje tenisa stołowego
– mówi Zbigniew Rabczewski,

Foto: MOSiR Knurów

Foto: MOSiR

Fitness – propozycja
nie tylko dla pań

W pierwszym tygodniu
szkolnej zimowej laby z zajęć
sportowo-rekreacyjnych organizowanych na obiektach
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji wzięło udział około
300 dzieci.
Najmłodsi, którzy ferie
spędzają w miejscu zamieszkania mogą doskonalić swoje
umiejętności w kilku dyscyplinach: piłce nożnej, siatkówce oraz łyżwiarstwie z elementami gry w hokeja. Zajęcia prowadzą instruktorzy i trenerzy
Concordii, APN-u, TKKF-u
oraz MOSiR-u. Tradycyjnie,
największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia piłkarskie, z kolei miłośnicy jazdy na łyżwach, którzy wybrali
się na knurowskie lodowisko
w walentynkowe popołudnie
otrzymali od organizatorów
drobne upominki.

przedstawiciel knurowskiego
MOSiR-u.
Dodajmy, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza najmłodszych do korzystania z krytych pływalni. W
czasie ferii, od godziny 12 do
15, wejściówki kosztują tylko
złotówkę.

WJ, PiSk

Ferie to świetna okazja
do sportowych zabaw
dzieci z rodzicami

Foto: MOSiR

Z tych urządzeń będzie można
korzystać od 25 lutego

Ferie z Mosir-em

sport

informacja

Zaproszenie
na obiekty

PiSk
Informujemy, że z obiektów MOSiR Knurów w czasie ferii zimowych można
korzystać w następujących terminach:
- pływalnia kryta w Szczygłowicach (poniedziałek
– p i ą t e k o d 12 .0 0 d o
22.00, sobota, niedziela
od 10.00 do 20.00). Wstęp
dla dzieci za 1 zł w godz.
12.00–15.00,
- pływalnia kryta „aQuaRelax” w Knurowie (codziennie w godz. 10.0022.00). Wstęp dla dzieci za
1 zł w godz. 12.00–15.00.
- siłownia (czynna w godzinach funkcjonowania
kasy przy ul. Górniczej 2,
czyli poniedziałek–piątek
od 12.00 do 22.00, sobota, niedziela od 10.00 do
20.00),
- lodowisko (codziennie
w godz. 10.00–21.00, ostatnie wejście o godz.
20.00, - przerwa techniczna w godz: 14.00-15.00).

PiSk

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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sport

Foto: Piotr Skorupa

Napastnik Concordii Knurów - Damian Kozdroń był
w sobotę o krok od popisania się klasycznym hattrickiem. Wcześniej to jednak rywale z Ciochowic
strzelili trzy bramki w 25 minut…

14

Po naporze gospodarzy,
ostatnie słowo należało do
Przyszłości Ciochowice. Najpierw znakomitą interwencją
popisał się trzeci z knurowsk ich bramkarzy - Daw id
Suchocki, a następnie goście
znaleźli sposób na pokonanie 16-letniego kandydata
do gry w Legii Warszawa i
mecz zakończył się wygraną
4-ligowców 4:2.
Wyjściowy skład Concordii: Kołtko, Gałach, Kempa,
Mikulski, Pilc, Krusiński,
Żyrkowski, Łopatka, Filip,
Kozdroń, Promny. Grali również: Widera, Suchocki, Spórna, Jaroszewski, Rozumek,

Wojciech Kempa
po bezpardonowym
zagraniu rywala zszedł
z boiska z bólem kolana

Juzwuk, Idziaszek, Łyziński
i Kruk.

Piotr Skorupa

ZIMOWY ROZKŁAD
JAZDY CONCORDII:
2:4 z Gwarkiem Tarnowskie
Góry, (bramki: Filip, Juzwuk)
3:1 z Jednością Przyszowice
(bramki: Spórna, Mikulski,
Rozumek)
2:4 z Przyszłością Ciochowice, (bramki: Kozdroń 2)
23 lutego - Unia Racibórz
2 marca - Piast Gliwice (Młoda Ekstraklasa)
6 marca - Wilki Wilcza
9 marca - LKS Bełk
13 marca - Błyskawica Drogomyśl
16 marca - Szombierki Bytom

nabór

Tylko sparing,
ale kości trzeszczą
Wynik meczu sparingowego nie ma znaczenia – to
jedno z określeń, które często
można usłyszeć z ust tych,
którym taki mecz towarzyski
nie wyszedł. Ci, którzy zawsze
grają o zwycięstwo twierdzą
coś zupełnie innego: - Walczyć

trzeba i na treningu, i w czasie
sparingu, i później w meczu o
punkty - mówią.
Kto ma rację? Tr udno
rozstrzygnąć. Najważniejsze,
by po każdym treningu, sparingu, czy meczu o punkty,
wszyscy byli zdrowi.

W minioną sobotę tak nie
było, wszak z grymasem bólu
na twarzy plac gry opuszczał
m.in. grający trener Concordii Knurów – Wojciech
Kempa.
PiSk

informacja

Foto: Piotr Skorupa

Trzeci zimow y sparing
k nurow ianie rozpoczęli z
t r z ema te stowa ny m i pi łkarzami. Między słupkami
Concordii po raz pierwszy
stanął Marek Kołtko z Sokoła
Łany Wielkie, w ataku debiutował Krystian Promny, który kibicom może być znany z
bramek strzelanych dla LKS
35 Gierałtowice, natomiast
w drugiej linii, już nie po
raz pierwszy, z jak najlepszej
strony próbował się zaprezentować Artur Łopatka z
Sokoła Łany Wielkie.
Najkrócej na boisku przebywał Kołtko, który miał wyjątkowego pecha, wszak między 5 a 30 minutą skapitulował
trzy razy i trener Wojciech
Kempa desygnował do gry
Mateusza Widerę.
Zespół z Ciochowic rozpoczął piorunująco, a knurowianie, którzy optycznie mieli
więcej z gry, po raz pierwszy
zagrozili bramce rywala dopiero w minucie 36. Nie popisał się w tej sytuacji Łopatka,
który z dwóch metrów posłał
piłkę nad poprzeczką.
Odrabianie strat Concordia rozpoczęła po zmianie
stron. I niewiele brakowało, a mecz zakończyłby się
w ygraną k nurowian, a jej
„ojcem” mógł zostać Damian
Ko z d r o ń . Ó w n a p a s t n i k
strzelił dwa gole, chociaż…
- Piłka wpadała do siatki
trzy razy, ale raz ze spalonego
więc strzeliłem prawie hattricka – mówił z uśmiechem
na t warzy strzelec dwóch
bramek.
Bliski strzelenia gola był
też główny „dyrygent” knurowskiej drużyny – Łukasz
Żyrkowski, który fryzurą przypominał w sobotę Brazylijczyka Neymara. Pomocnik Concordii groźnie strzelał m.in. z
rzutu wolnego, gdy futbolówka
trafiła w poprzeczkę.

PiSk

Nietrudno odgadnąć, jaki
był temat rozmowy prezesa
Concordii - Zbigniewa Kosmali
z bramkarzem, Pawłem
Krasoniem

Foto: Piotr Skorupa

prawie „hat-trick”

Concordia K nurów
w iosną wa lcz yć będ zie o
awans do 4. ligi, a jednym
z tych, którzy do ewentualnego sukcesu mogą dołożyć
swoją „cegieł kę” jest bez
wątpienia bramkarz Paweł
Krasoń. To od niego trener
Wojciech Kempa w rundzie
jesiennej zaczynał zestawiać
drużynę na mecze ligowe.
Czy podobnie będzie wiosną? Na to py tanie trudno
dziś jednoznacznie odpowiedzieć, bowiem bramkarz
chce skorzystać z wyzwania,
jakim jest gra w 3-ligowej
Szczakowiance Jaworzno.

Foto: Piotr Skorupa

Bramkarza kusi 3. liga

Damian Kozdroń
po trzech zimowych
sparingach jest
najskuteczniejszym
piłkarzem Concordii

Naprzód Żernica ogłosił
nabór dziewcząt i kobiet do
drużyny piłkarskiej. Klub na
co dzień reprezentowany jest
w rozgrywkach śląskiej grupy
3. ligi. I ma realne szanse na
wywalczenie awansu, wszak
po rundzie jesiennej plasuje
się na trzecim miejscu.

K a ndyd at k i do g r y w
barwach Naprzodu Żernica
mogą kontaktować się bezpośrednio z trenerką Joanną
Szulc – tel. 600 19 38 30 lub
kapitanem drużyny Justyną
Pytko – tel. 505 08 13 85.
PiSk
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Chwalą
i korzystają

Przez kilka miesięcy funkcjonowania w Knurowie najnowszego boiska piłkarskiego
ze sztuczną nawierzchnią, z
dobrodziejstw obiektu do woli
korzystają zawodnicy Akademii Piłki Nożnej i Concordii.
Wolne „okienka” w grafiku
zajęć chętnie wykorzystują
drużyny z zewnątrz. Przy Alei
Lipowej byliśmy już świadkami treningu beniaminka
T-Mobile Ekstraklasy – Piasta
Gliwice, a wcześniej z obiektu, który posiada certyfikat
FIFA Star 2 – na zasadach
komercyjnych - korzystali
m.in. piłkarze młodzieżowej
reprezentacji Polski, GKS-u II
Katowice, Gwarka Ornontowice i KS 94 Rachowice.
Jak widać obiekt cieszy się
sporym zainteresowaniem, co
potwierdza pozytywne opinie
wygłaszane już przy okazji
jego otwarcia.

Miejska liga
piłki nożnej halowej

WYNIKI 28. KOLEJKI (13.02.2013):

Foto: Piotr Skorupa

Wychowankowie
Concordii, a obecnie
trenerzy Piasta Gliwice
– Marcin Brosz (na
pierwszym planie)
i Dariusz Dudek
– podobnie, jak inni,
wypowiadają się o
knurowskim obiekcie
w samych
superlatywach

PiSk

Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej

gimnazjum czekało
na gwizdek
Cztery punkty w dwóch
meczach zdobyli piłkarze
Miejskiego Gimnazjum nr 1 w
sobotnich rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej.
Dorobek ten mógł być większy,
gdyby zawodnicy popularnej
„Jedynki” w meczu z Unią I
Książenice nie czekali na gwizdek sędziego licząc, że ten przerwie akcję, w której ich zdaniem
piłka opuściła boisko. Rywale
kontynuowali grę i zdobyli tym
sposobem wyrównującego gola,
który dał im pierwszy punkt
po pięciu z rzędu porażkach.
Na osłodę zawodnikom MG-1
pozostało zwycięstwo w meczu
z drugim zespołem z Książenic,
który zamyka ligową tabelę.
Po raz kolejny bł ysną ł
skutecznością 16-letni Łukasz
Beker. Najlepszy strzelec Jedności Przyszowice w meczu z
Unią II Książenice strzelił aż
9 bramek, a jego drużyna odniosła rekordowe zwycięstwo
notując na swoim koncie aż
20 goli. Honor zespołu Unii II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Concordia 97
Przychodnia Prognostic
Jedność Przyszowice
Deker-Bud
Tritech Junior
APN Paniówki
LKS Gierałtowice
MG-1
Unia I Książenice
Unia II Książenice

WYNIKI 10. KOLEJKI (16.02.2013):
Jedność Przyszowice - Unia I Książenice 4:2 (2:1)
1:0 R. Gawlik 4’, 1:1 K. Szaraniec 8’, 2:1 G. Błaszczyk 14’, 2:2
M. Woźniok 16’, 3:2 Ł. Beker 21’, 4:2 M. Moś 30’.
MG-1 – Unia II Książenice 6:1 (3:0)
1:0 D. Strycharski 1’, 2:0 K. Maśliński 8’, 3:0 K. Maśliński 12’,
4:0 D. Gołębiowski 18’, 5:0 P. Nieradzik 19’, 6:0 P. Michałek 20’,
6:1 P. Szczech 30’.
żółta kartka: P. Michałek (MG-1).
Jedność Przyszowice – Unia II Książenice 20:1 (10:0)
1:0 R. Gawlik 1’, 2:0 Ł. Beker 2’, 3:0 G. Błaszczyk 3’, 4:0 Ł. Beker
5’, 5:0 Ł. Beker 7’, 6:0 P. Czarnecki 8’, 7:0 K. Trembaczowski
9’, 8:0 Ł. Beker 11’, 9:0 Ł. Beker 12’, 10:0 B. Legęcki 13’, 11:0
Ł. Beker 17’, 12:0 M. Moś 18’, 13:0 G. Błaszczyk 19’, 14:0 B.
Legęcki 21’, 15:0 Ł. Beker 22’, 16:0 Ł. Beker 23’, 17:0 M. Moś
26’, 18:0 G. Błaszczyk 27’, 19:0 M. Moś 28’, 20:0 Ł. Beker 30’,
20:1 K. Bajor 20’.
żółta kartka: R. Gawlik (Jedność Przyszowice).
MG-1 – Unia I Książenice 2:2 (2:1)
1:0 K. Maśliński 2’, 2:0 K. Maśliński 9’, 2:1 M. Woźniok 11’, 2:2
M. Woźniok 25’.
żółta kartka: J. Mazur (Unia I Książenice).

obronił Kordian Bajor, który
zdobył dla swojej drużyny
jedynego gola na kilkanaście
sekund przed końcem gry.
Dzięki swojemu wyczynowi
Łukasz Beker awansował na
pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców, jego drużyna z
12 34
9 22
13 22
10 21
10 21
12 15
12 13
13 12
13 8
12 0

80-13 11 1
64-14 7 1
76-42 7 1
64-21 7 0
56-26 6 3
34-50 5 0
34-55 4 1
45-57 3 3
23-60 2 2
13-151 0 0
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TkkF rozdaje
karty

kolei znalazła się na trzecim
miejscu w tabeli, mając jednak
więcej rozegranych meczów
od swoich rywali.
Waldemar Jachimowski

PROGRAM 31. KOLEJKI
(25.02.2013,
PONIEDZIAŁEK):

PTK DB Schenker – IPA Knurów (18.00), Sanit – Mati Vet
FC (18.50), Black&Decker
– Tritech (19.40), TKKF Apteka Św. Barbary – Vibovit
Studio DENIM (20.30), Team
Stalmet – TKKF Mistral Intermarche (21.20).

W decydującą fazę wkraczają rozgrywki Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej.
Na cztery spotkania do końca sezonu, na głównego rozgrywającego wyrosła ekipa
TKKF Mistral Intermarché.
Przed trzema tygodniami
drużyna ta zremisowała z
obrońcą tytułu Pamarem,
natomiast w poniedziałek
pokonała drugiego z faworytów do mistrzostwa, Vibovit Studio DENIM. TKKF
rozpoczął ten mecz od prowadzenia, jednak Vibovit
za sprawą Tomasza Dury
dwukrotnie wychodził na
prowadzenie. O losach meczu zadecydowały proste
błędy popełnione przez piłkarzy Vibovitu, które bezlitośnie wykorzystał Dawid
Wieliczko strzelając w ciągu
dwóch minut trzy gole. Porażka Vibovitu sprawiła, że
na czele tabeli znalazł się
Pamar, który łatwo uporał
się z Sanitem, natomiast
TKKF Mistral Intermarché
skorzysta jeszcze na bezpośrednim pojedynku dwóch
pierwszych zespołów w tabeli i być może powalczy
o coś w ięcej niż miejsce
trzecie.
Wysokie zwycięstwo odniosła najmłodsza drużyna z
ligi - Tritech. Zespół, którego opiekunem jest Wojciech
Górka pokonał doświadczony, ale będący ostatnio bez
formy PTK DB Schenker.
„Petekowcy” ostatnie punkty zanotowali na swoim koncie 14 stycznia.

Black&Decker - Milenium 4:2 (2:2)
0:1 M. Gajda 1’, 0:2 W. Żur 7’, 1:2 R. Kalkowski 11’, 2:2 T. Szczepaniak 19’, 3:2 R. Kalkowski 21’, 4:2 R. Kalkowski 38’.
PTK DB Schenker – Mati Vet FC 3:9 (1:4)
0:1 P. Tomecki 5’, 0:2 M. Mazur 11’, 0:3 M. Mazur 13’, 0:4 G.
Tomecki 14’, 1:4 M. Wasita 16’, 1:5 D. Kajzer 23’, 1:6 M. Mazur
30’, 1:7 P. Tomecki 35’, 2:7 S. Wawrzonkowski 36’, 3:7 A. Fleszar
38’, 3:8 P. Tomecki 40’, 3:9 P. Tomecki 40’.
Vibovit Studio DENIM – Concordia Oldboje 5:1 (1:1)
1:0 A. Zabłocki 17’, 1:1 A. Majorczyk 20’k. 2:1 K. Kijak 25’, 3:1 K.
Kijak 37’, 4:1 M. Bagiński 40’, 5:1 M. Sikora 40’.
żółte kartki: M. Bagiński, G. Bęben (Vibovit Studio DENIM).

WYNIKI 29. KOLEJKI (18.02.2013):
Tritech - PTK DB Schenker 11:2 (2:1)
1:0 G. Górka 3’, 1:1 M. Wasita 4’, 2:1 M. Filip 15’, 3:1 S. Napierała
24’, 4:1 M. Filip 25’, 5:1 M. Michniewski 25’k. 6:1 G. Górka 32’,
6:2 J. Nowosielski 34’, 7:2 D. Jabłoński 37’, 8:2 M. Istel 38’, 9:2
K. Górka 40’, 10:2 G. Górka 40’, 11:2 M. Widera 40’.
żółte kartki: T. Nowosielski, A. Fleszar (PTK DB Schenker).
Sanit – Pamar 3:11 (3:6)
0:1 D. Kozdroń 1’, 1:1 A. Czerkies 3’, 1:2 Ł. Spórna 4’, 2:2 A.
Bicz 5’, 2:3 M. Rozumek 7’, 2:4 S. Jezierski 13’, 3:4 K. Boroń
17’, 3:5 Ł. Spórna 18’, 3:6 M. Rozumek 20’, 3:7 S. Jezierski 24’,
3:8 D. Kozdroń 29’, 3:9 D. Kozdroń 32’, 3:10 D. Kozdroń 34’, 3:11
Ł. Spórna 40’.
Team Stalmet – Milenium 10:3 (4:0)
1:0 B. Flis 3’, 2:0 G. Brózda 9’, 3:0 D. Flis 15’, 4:0 G. Brózda 17’,
5:0 D. Flis 21’, 6:0G. Brózda 22’, 6:1 D. Żur 23’, 7:1 D. Flis 24’, 7:2
W. Żur 29’, 8:2 D. Kraska 33’, 9:2 M. Stopa 35’, 10:2 G. Brózda
37’, 10:3 W. Żur 40’.
żółte kartki: D. Kraska (Team Stalmet), D. Żur (Milenium).
IPA Knurów – Mati Vet FC 8:2 (4:1)
1:0 J. Stępień 2’, 1:1 D. Kajzer 8’, 2:1 T. Macha 10’, 3:1 J. Stępień
15’, 4:1 J. Stępień 19’, 4:2 J. Zdrzałek 22’, 5:2 J. Stępień 30’, 6:2
J. Stępień 39’, 7:2 T. Macha 40’, 8:2 M. Klaczka 40’.
żółte kartki: T. Macha, K. Kwietniewski (IPA Knurów), M. Zdrzałek, G. Tomecki (Mati Vet FC).
Vibovit Studio DENIM – TKKF Mistral Intermarché 3:5 (2:1)
0:1 A. Niewiedział 6’, 1:1 M. Pawlak 14’, 2:1 T. Dura 17’, 2:2 M.
Mularczyk 28’, 3:2 T. Dura 31’, 3:3 D. Wieliczko 34’, 3:4 D. Wieliczko 35’, 3:5 D. Wieliczko 36’.
żółte kartki: M. Bagiński, G. Bęben (Vibovit Studio DENIM).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pamar
Vibovit Studio DENIM
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
Mati Vet FC
Concordia Oldboje
IPA Knurów
Tritech
PTK DB Schenker
TKKF Apteka Św. Barbary
Sanit
Black&Decker
Milenium

grand priX knUroWa
W skaCie sporToWYM

Oprac. PiSk

WYNIKI Z 12 LUTEGO:
1. Stefan Dylus
2. Zdzisław Mral
3. Janusz Nowak
4. Jerzy Pluta
5. Jan Chwolka
6. Henryk Brola
7. Konrad Sobieraj
8. Józef Antończyk
9. Wojciech Napierała
10. Alfred Wagner
11. Jacek Zacher

- 2.488 pkt
- 2.320 pkt
- 2.295 pkt
- 2.061 pkt
- 2.015 pkt
- 1.932 pkt
- 1.815 pkt
- 1.805 pkt
- 1.780 pkt
- 1.761 pkt
- 1.718 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Stefan Dylus
- 4.291 pkt
2. Jacek Zacher
- 3.924 pkt
3. Zdzisław Mral
- 3.917 pkt
4. Józef Antończyk
- 3.765 pkt
5. Jan Chwolka
- 3.628 pkt
6. Wojciech Napierała
- 3.492 pkt
7. Michał Fojt
- 3.311 pkt
8. Jan Pikus
- 3.268 pkt
9. Alfred Wagner
- 3.257 pkt
10. Jerzy Pluta
- 3.134 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 26 lutego o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Popisem Ja rosława
Stępnia było spotkanie IPA
Knurów – Mati Vet FC. Ten
doświadczony zawodnik,
były gracz futsalowego zespołu UPOS Komart, strzelił ry walom pięć z ośmiu
goli. Dzięki tym trafieniom
Jarosław Stępień znalazł się
na drugim miejscu w klasyfikacji strzelców z 32 golami. Prowadzi w niej niezagrożony Łukasz Spórna,
który strzelił w obecnych
rozgrywkach 48 bramek.
Waldemar Jachimowski

PROGRAM 31. KOLEJKI
(25.02.2013,
PONIEDZIAŁEK):

PTK DB Schenker – IPA Knurów (18.00), Sanit – Mati Vet
FC (18.50), Black&Decker
– Tritech (19.40), TKKF Apteka Św. Barbary – Vibovit Studio DENIM (20.30),
Team Stalmet – TKKF Mistral Intermarché (21.20).

15

reklama

oferta ważna od 27.02.2013 do 06.03.2013
lub wyczerpania zapasów *
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moc: 380 W
cięcie pod kątem: 0-45O
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