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aktualności
Knurów

nie tylko
na książki

- Nie spodziewałem
się, że stolik sprawi
mi tyle problemów
- mówi Zbigniew
Grützmacher

Książki, zeszyty, kanapki − uczniowski plecak waży sporo. Miejski
Zespół Jednostek Oświatowych postanowił zadbać o dziecięce kręgosłupy. Już od miesiąca uczniowie
Miejskiego Gimnazjum nr 2 mogą
korzystać z ponad 400 szafek zlokalizowanych w przebudowanej szatni.
Gimnazjaliści nie kryją radości z
nowych i praktycznych urządzeń.

Nowe place zabaw cieszą i dzieci, i rodziców

Knurów

więcej miejsc
do zabawy

Knurowskie dzieci z pewnością ucieszy
wiadomość, że już niedługo powstaną
nowe place zabaw. Tym razem przy
szkolnej „Czwórce” i „Szóstce”
Na budowę placów, w ramach
rządowego programu „Radosna
szkoła”, miasto otrzymało dotację w
wysokości 200 tys. złotych. To połowa wszystkich kosztów.
Trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do
ogłoszenia przetargu. Prace budowlane powinny rozpocząć się podczas

przerwy wakacyjnej. Jesli wszystko
pójdzie zgodnie z planem to już w
roku szkolnym 2013/2014 dzieci będą
miały nowe miejsce do zabaw.
Podobnie jak w przypadku innych
placów, planuje się montaż huśtawek,
równoważni i zjeżdżalni z przeplotnią
oraz specjalnej maty, chroniącej dzieci
przed skutkami upadku.
jb
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W ubiegły czwartek knur owsc
y szóstoklasiści, podobnie jak
ich koledzy
w całej Polsce, przystąpili do
sprawdzianu wiedzy zdobytej
podc zas
dotychczasowej edukacji. Na
rozwiązanie zadań mieli 60 minu
t (w
wyjątkow ych przypadkach dłuż
ej), a mak symalna liczba punk
tów, jakie
uczeń może zdobyć na egza
minie wynosi 40. Sprawdzian
szóstoklasisty
jest obowiązkowy, ale jego wyn
ik nie ma wpły wu na ukończen
ie
szko ły. Prace będą oceniać egza
minatorz y z okręgow ych kom
isji
egzaminacyjnych. Na wyniki
trzeba poczekać do 22 czer wca.

ogłoszenie

PrZETarG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o pow.
116,75 m2 (w tym pomieszczenie piwniczne) przy ul. Puszkina 7
(parter).
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz
na stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.
reklama
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Knurów

Kto zapłaci
za naprawę?

Czy w Knurowie powinien
powstać ośrodek
egzaminacyjny?

Zbigniew Grützmacher nie przypuszczał,
że uszkodzenie niedawno zakupionego
stolika przysporzy mu problemów.
– Poszedłem go zareklamować, ale
spotkałem się z odmową – nie kryje
oburzenia. Właściciel sklepu przekonuje,
że uszkodzenie nie podlega reklamacji,
ale proponuje pokrycie części kosztów
naprawy
Zbigniew Grützmacher kupił
przed kilkoma miesiącami stolik w
sklepie meblowym przy ul. Kapelanów Wojskowych.
– Miał być bez szyby, ale jak już
została zamontowana, to go wziąłem
– mówi knurowiannin. – Do tej pory
wszystko było bez zarzutu, jednak
któregoś dnia żona położyła na stole
kawę. Szyba pękła. Gdyby któreś z
nas trzymało tam nogi, to by się całe
pokaleczyło.
Pan Zbigniew jest przekonany,
że szyba w takim stole powinna być
hartowana. Gdyby tak było, mebel do
dziś stałby cały w salonie Grützmacherów.
– Co prawda nie umawialiśmy się,
jaka szyba ma zostać umieszczona,
ale gdyby to pan kupował ode mnie
taki stół, to umieściłbym w nim szybę
hartowaną – zapewnia. – Wtedy można na niej stanąć, a nie pękłaby.
- Poza tym nie powiadomiono
mnie, że to szyba niehartowana,
nawet na rachunku nie było takiej
informacji – mówi.
Knurowianin poszedł do sklepu zarek lamować produkt. Jednak odmówiono mu zwrotu kosztu
naprawy.
– Usłyszałem, że można wstawić
nową szybę. I że zapłacę za to 50 zł
– dodaje. Na to jednak pan Zbigniew
nie chciał się zgodzić. Sprawa utknęła
w martwym punkcie.
Zapytaliśmy o nią Grzegorza
Lachtarę, właściciela sklepu meblowego.
– Nie wiem, na jakiej podstawie
nasz klient sugerował się, że to jest

szyba hartowana. My takich rzeczy
nie mówimy. Ba, nawet takiego potwierdzenia od producenta nie mam.
Dla mnie liczy się, czy stolik jest z
szybą albo bez niej – wyjaśnia pan
Grzegorz.
– Poza tym słyszę, że szyba mu
pękła w momencie postawienia kubka
kawy. Dlaczego mam ponosić koszty
zakupu nowej szyby, skoro nawet nie
mam pewności, w jaki sposób została
uszkodzona. Może coś na nią spadło i
dlatego się rozpadła? – zastanawia się
nasz rozmówca.
Przyjmujący reklamację pracownik sklepu zadzwonił do producenta
stolika.
– Ten poinformował nas, że ta
sytuacja nie podlega reklamacji. Może
dostarczyć nową szybę, lecz jej koszt to
50 zł – mówi Lachtara. – Nasz klient
nie zgodził się jednak na to. Powiedział, że nie będzie płacił.
Właściciel sklepu meblowego jest
pewny, że zachowuje się fair wobec
klienta.
– Wydaje mi się, że wobec tego
pana jestem w porządku. Nie byłoby
problemu, gdyby producent uwzględnił wymianę szyby jako reklamację.
Ja postąpiłbym wtedy tak samo – wyjaśnia.
Pan Grzegorz idzie nawet dalej.
– Jeżeli pan Grützmacher zgodzi się
na zakup szyby, zamówię ją i jestem
nawet w stanie pokryć część kosztów
w ramach rekompensaty – zapewnia.
– Ale na pewno nie będę pokrywał
całej czy połowy wartości naprawy
stołu.
DC

Zdzisław Klimczak
z Pilchowic:
− Na Rybnickiej jest pełno „elek”,
jeżdżących głównie między 14 a
16, czyli wtedy, kiedy jest największy ruch. Kierowcy są trochę
nerwowi, ale przecież każdy rozumie, że trzeba się gdzieś nauczyć
jeździć. Sami nie byli lepsi. U nas
jest dużo chamstwa za kierownicą. Dobrze by było, gdyby taki
ośrodek w Knurowie powstał, bo
do Rybnika jest zdecydowanie za
daleko. To tylko parę samochodów więcej, a przynajmniej może
inni kierowcy będą zmuszeni wolniej jeździć po mieście.
Not. jb

Knurów

atak na
spodnie
6 kwietnia około 16.15 w pobliżu
sklepu Netto przy ulicy Mieszka
I spacerujący mężczyzna został
zaatakowany przez puszczonego
bez opieki psa. Ucierpiała nogawka
knurowianina. Interweniował patrol Straży Miejskiej. Właścicielka
czworonoga dostała mandat karny w
wysokości 200 zł.
jb

Knurów

Kłopotliwy
pacjent
5 kwietnia około godz. 18.40 patrol Straży Miejskiej interweniował w
knurowskim szpitalu. W izbie przyjęć
awanturował się nietrzeźwy mężczyzna. Knurowianin głośno krzyczał,
kopał w drzwi i wykrzykiwał nieprzyzwoite słowa. Straż Miejska przewiozła agresywnego mężczyznę do izby
wytrzeźwień i ukarała go mandatem
karnym w kwocie 500 zł.
jb
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Knurów. uwierzył oszustowi, został bez PieniĘdzy i...

bez widoku
na nowe okna

Mieszkaniec Starego Knurowa
uwierzył oszustowi i zapłacił 3600 zł
za okna, których do tej pory nikt nie
zamontował. - Takich przypadków jest
więcej - mówi dyrektor Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji, Mieczysław Kobylec.
- Tu się nie ma czego wstydzić, tylko
zgłaszać wszystko Policji

Toyota została bardzo
poważnie uszkodzona

wilcza. zderzenie na sKrzyŻowaniu

Kapliczka nie uchroniła
Nieostrożność i niesprzyjające warunki były
najprawdopodobniej przyczyną wypadku dwóch
samochodów w Wilczy na skrzyżowaniu ulic
Rybnickiej i Karola Miarki
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 8 kwietnia, po godz. 14. W
kolizji wzięły udział toyota i opel
na śląskich rejestracjach. Prawdopodobnie jeden z pojazdów nie
zastosował się do znaku „STOP”,
z dużą prędkością uderzył w nadjeżdżający samochód, po czym
zatrzymał się na przydrożnej kapliczce. Ucierpiał też jeden pojazd
stojący na pobliskim parkingu.
Na miejscu wypadku szybko
pojawiło się pogotowie ratunkowe, policja oraz straż pożarna.
Jedna z kierujących nie potrafiła
o własnych siłach wydostać się z
rozbitego auta. Niezbędne było
użycie sprzętu hydraulicznego.
− Dwie poszkodowane, 37- i
38-latkę, prowadzące samochody,
przewieziono do szpitala − informuje aspirant Józef Jaworek,
zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.
− Droga tego dnia była śliska,
warunki pogodowe nieszczególne,
wystarczyła chwila nieuwagi.
Okoliczności wypadku wciąż
bada policja.
jb

Nie tak dawno odnowiony budynek na starym Knurowie, a w nim
okna pamiętające jeszcze ubiegły
wiek - ten dysonans nie uszedł uwadze oszusta, który na początku marca
zapukał do drzwi pana Ryszarda.
Mężczyzna podał się za pracownika Urzędu Miasta i zaproponował
wymianę okien. Nie wzbudził żadnych podejrzeń, dlatego knurowianin podpisał umowę i wręczył mu
3600 zł zaliczki.
Po kilku tygodniach oczekiwania
na okna pan Ryszard zwierzył się z
problemu sąsiadowi. Ten przyprowadził go do dyrektora MZGLiA,
Mieczysława Kobylca.
- Zaliczkę dał, ale nie dostał żadnego pokwitowania. Umowę podpisał,
ale nie ma ani jej oryginału, ani kopii.
Dostał za to fakturę na 6900 zł - mówi
dyrektor.
Na dokumencie widnieje adres
firmy z Oleśnicy (woj. dolnośląskie),
numer konta bankowego, z pieczątki
da się odczytać numer telefonu. Niestety, głos w słuchawce informuje, że
„nie ma takiego numeru”.
Nic nie wskazuje na to, by firma
jeszcze działała. Dane, które znaleźliśmy w internecie są nieaktualne.
Dyrektor poradził panu Ryszardowi, by zgłosił się do Komisariatu Policji. Przyznaje, że do takich
oszustw dochodzi w Knurowie coraz
częściej. - Przestrzegamy ludzi na ze-

braniach wspólnot mieszkaniowych.
Niektórzy wtedy się przyznają, że dali
się oszukać. Tu się nie ma czego wstydzić, tylko zgłaszać wszystko Policji.
Wśród oszustw przywołanych
przez Kobylca jest m.in. sprzedaż
dekodera za 500 zł, który w sklepie
kosztuje 100 zł.
- Domokrążcy często namawiają
na wymianę junkersów. Obiecują
dotację z Unii Europejskiej. Efekt jest
taki, że ludzie dwukrotnie przepłacają
za piecyki. Podobnie jest z wymianą
drzwi. W sklepie zapłaciliby 800 zł,
a płacą 2500 zł - mnoży przykłady
dyrektor MZGLiA.
Najbezpieczniej nie otwierać
obcym drzwi. Jeśli podają się za
inkasentów, pracowników administracji itp., lepiej sprawdzić to
telefonicznie.
(Imię bohatera tekstu zostało
zmienione).

/pg/

Szukają okazji
Tylko w ubiegły poniedziałek polic janci odnotowali na terenie
powiatu gliwickiego 3 próby okradzenia starszych osób. Złodzieje
podawali się za wnuczka, pracownika wodociągów i Ośrodka Pomocy Społecznej. Pyskowiczanka nie
dała się nabrać i zgłosiła sprawę
policji. 86-latka z Gliwic straciła
19 tys. zł, a jej 78-letnia krajanka
5,5 tys. zł.

reklama

W wyniku zderzenia, „oberwało”
też auto na pobliskim parkingu

gierałtowice

wILCZa

3 kwietnia około godz. 23 nieznany sprawca
skradł samochód volkswagen touran, zaparkowany przy ulicy Stachury w Gierałtowicach.
Straty to około 28 tys. złotych. Pojazd należał
do obywatela Niemiec. Tej wizyty w Polsce nie
może uznać za udaną...

Policjanci z gliwickiej drogówki zatrzymali kolejnego nietrzeźwego kierowcę. Tym razem 7 kwietnia
około 15.40 w Wilczy na ulicy Karola Miarki. 23-letni
mieszkaniec Wodzisławia miał ponad 1,45 promila.
Kierującemu fiatem uno grozi do 2 lat więzienia i utrata
prawa jazdy.

nieudana wizyta

jb
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za dużo alkoholu
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KnURóW. OŚRODeK egZAMinAcYjnY DlA KieROWcóW W KnUROWie?

„elki” zatkają ulice?

Foto: Paweł Gradek

Remont czy wyburzenie - dworzec
w Szczygłowicach czeka na wyrok

Dziury
czas łatać

- Kiedy drogowcy zaczną łatać dziury
w jezdniach? Widzę, że na niektórych ulicach poznaczyli je farbą. Od
tego czasu przybyło nowych, więc
niech się spieszą, zanim asfalt całkiem się rozleci.

Andrzej z Knurowa

Nie bądźmy
naiwni

- Zauważyłam przed Biedronką
żebrzącego młodego człowieka.
Miał wykrzywioną nienaturalnie
n o g ę , wi da ć był o, że kal e ka.
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SZcZYgŁOWice. KOMpAniA WĘglOWA nApRAWi SZKODY
i WYpŁAci...

Odszkodowanie
za dworzec?
Miesiąc temu rzecznik prasowy PKP PLK
S.A., Mirosław Siemieniec, zapowiedział,
że remont ponadstuletniego dworca
w Szczygłowicach jest nieopłacalny,
a obiekt czeka rozbiórka. Skąd ta
pewność, skoro Kompania Węglowa
dopiero teraz ogłosiła przetarg na
wykonanie odpowiedniej dokumentacji?

Ośrodek egzaminacyjny w Knurowie? Zdania są
podzielone i część mieszkańców jest za, część
boi się zakorkowania ulic przez „elki”

szli po rozum do głowy. Potrzebowali
na to kilku lat.
Knurowianie krytykowali likwidację WORD-u w Gliwicach.
Większość z okolicznych posiadaczy
praw jazdy właśnie tam zdawało
egzaminy.
Na wieść o ewentualności utworzenia ośrodka w Knurowie większość mieszkańców zareagowała z
aprobatą.
− To dobry pomysł, tylko te drogi
trzeba by było najpierw poprawić. Nie
będą przecież jeździć po takich dziurach! − mówi Anna Narowik.
Podobnego zdania jest pan Zygmunt: − Ja nie mam nic przeciwko.
Myślę, że dla miasta to mógłby być
dobry interes. Powstaną od razu nowe
szkoły, ludzie znajdą pracę. A że korki
będą... No trudno. Coś za coś.
Stanisław Gut, knurowski taksówkarz, zauważa, że młodzi kierowcy gdzieś muszą się jazdy uczyć, a do
Rybnika jest za daleko.
− Jestem zawodowym kierowcą i
dużo jeżdżę po Knurowie, ale „elki”
nie będą mi przeszkadzać. Inni kierowcy może będą się denerwować, ale

jeśli ktoś dobrze myśli, to wie, że każdy
kiedyś zaczynał.
Nie wszyscy podzielają ten entuzjazm.
- Oby nie. Już widzę zalew „elek”
z całej okolicy, ściągających na łatwy
egzamin do Knurowa – pisze internauta karolzet na forum Wirtualnego
Knurowa (www.wirtualnyknurow.
pl, wątek „Egzamin prawa jazdy w
Knurowie?”).
- Zapchamy miasto – wieszczy
akin. Sceptyczni są też Wilq i Knurowianin2000.
Czy Knurów to jednak dobre
miejsce na egzamin?
− Na pewno będzie duża zdawalność! − śmieje się pan Michał. − Nie
ma wielu rond ani trudnych i skomplikowanych dróg.
Mówienie na gorąco o WORDzie w Knurowie to na razie wieszczenie z fusów. Miast-pretendentów
do otwarcia tego typu ośrodków jest
więcej. I znacznie większych, jak
choćby Zabrze, Sosnowiec, Racibórz,
z pewnością Gliwice.

Może z Rumunii, może z Bułgarii,
nie wiem. Kilka osób dało mu po
monecie. Kilka dni później byłam
w Gliwicach. I w McDonaldzie
natknęłam się na tego samego
chłopaka. Był zdrów jak r yba!
Aż korciło mnie, by go zapytać o
knurowski epizod i o to, jak udało
mu się tak szybko ozdrowieć...
Ale dałam sobie spokój. Ciekawe
gdzie i kogo teraz nabiera...

rzy właściciele czworonogów pozwalali swoim pupilom na wiele.
Na trawnikach i – gdzieniegdzie
– chodnikach. Wczoraj widziałam
pana, k tór y sobie wyszedł na
papieroska, a jego piesek walił
kupsko metr od chodnika. Jakbym
miała aparat, to zrobiłabym zdjęcie i wrzuciła do internetu. Czytałam, że publikowanie w internecie
wyroków kierowców jeżdżących
po pijaku przynosi skutki. Może
więc taka „reklama” trafiłaby do
właścicieli piesków i staliby się
bardziej estetyczni...

Iwona

Znowu
te psie kupy...

- Śnieg znika i odsłania to co pod
nim. Śmieci i śmierdzący problem,
czyli psie kupy. Widać, że niektó-

Po raz pierwszy PKP PLK S.A.
przesądziły o losach dworca kolejowego w Szczygłowicach rok temu,
kiedy umieściły go na liście obiektów przeznaczonych do wyburzenia.
Swoją decyzję argumentują skutkami
katastrofy z 2008 roku, kiedy zawalił
się szyb wentylacyjny KWK „Szczygłowice”.
Wtedy uszkodzony odcinek linii
nr 149, przebiegający przez stację
Knurów-Szczygłowice, został wyłączony z użytku.
- Były budynek dworca, w którym
była nastawnia PKP PLK, po demontażu urządzeń został przeznaczony
do likwidacji - zapowiedział przed
miesiącem rzecznik spółki, Mirosław Siemieniec. - Jest w złym stanie
technicznym, a przeprowadzenie
remontu okazało się nieopłacalne.
Tym większe było nasze zdziwienie, kiedy dotarliśmy do informacji,
że Kompania Węglowa przymierza
się do usunięcia uszkodzeń i przy-

jb, bw

Marta ze Szczygłowic

Not. bw

wrócenia torów stacyjnych wraz z
infrastrukturą do stanu sprzed katastrofy. Niedawno ogłosiła przetarg
na wykonanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej dla rejonu
stacji Knurów-Szczygłowice.
Istotną częścią dokumentacji jest
analiza dotycząca sposobu naprawy
szkód w zabudowaniach dworca w
Knurowie-Szczygłowicach wraz z
budynkiem gospodarczym, WC,
rampą i drogą dojazdową.
Zwycięzca przetargu porówna
koszty remontu obiektów z kosztami
wypłaty odszkodowania w wysokości wartości tych budynków powiększonej o koszt ich rozbiórki.
Ten scenariusz, biorąc pod uwagę
wcześniejsze zapowiedzi PKP PLK,
wydaje się wielce prawdopodobny.
Już teraz PKP S.A. zbywają nieczynne
i zbędne dworce, bo ich utrzymanie
pochłania znaczną część budżetu
spółki.
/pg/

Foto: Justyna Bajko

Posłowie przekonywali, że kieruje nimi pragmatyzm. Więcej ośrodków to zarazem mniej samochodów
na ulicach miast, w których obecnie
istnieją Wojewódzkie Ośrodki Ruchu
Drogowego. To też krótszy czas oczekiwania na egzamin. W tej chwili
w niektórych miastach na przystąpienie do egzaminiu czeka się kilka
miesięcy. Nic dziwnego - według
Biura Analiz Sejmowych sytuacja w
Polsce pod względem dostępności
mieszkańców do ośrodków zdawania egzaminów na prawo jazdy jest
znacznie ograniczona. W Holandii
jeden ośrodek przypada na 300 tys.
mieszkańców, w Irlandii na 90 tys.,
natomiast w Polsce na ok. 700 tys.
W województwie śląskim jest
sześć ośrodków egzaminacyjnych.
Mieszczą się w Katowicach, Jastrzębiu Zdroju, Bytomiu, Tychach,
Rybniku i Dąbrowie Górniczej.
Knurowianie najczęściej zdają w
Rybniku. Tutaj na egzamin trzeba
czekać nawet dwa miesiące. Dojazd
do ośrodka też nie jest prosty. Stał
się za to czasochłonny, zwłaszcza od
dnia, gdy Knurów stracił połączenie
PKS-owskie z Rybnikiem.
Czy w Knurowie powstanie ośrodek WORD-u? Na razie za wcześnie
na taki wniosek. Tym bardziej, że
decyzja o lokalizacji ośrodków należy do marszałka województwa
śląskiego.
- To niewątpliwie zmiana prawna
warta uwagi – podkreśla wiceprezydent Knurowa Piotr Surówka.
- Trudno jednak w tej chwili mówić
o konkretach, bowiem ustawa została
przyjęta w piątek, czyli zaledwie kilka
dni temu.
Wiceprezydent zauważa przy
tym, że polityka państwa wobec
ośrodków egzaminacyjnych jest pełna sprzeczności: - Przed kilkoma laty
likwidowano WORD-y. Ofiarą takich
decyzji stał się między innymi ośrodek
w Gliwicach, co budziło ogromny społeczny sprzeciw. Teraz podejmuje się
dokładnie odwrotne działania...
Wygląda na to, że decydenci po-

Foto: Dawid Ciepliński

W ubiegły piątek Sejm przyjął przepisy, dające
możliwość przeprowadzania egzaminu na prawo
jazdy w 40 miastach prezydenckich. Jest wśród
nich Knurów

Co z drzewami?

To zbrodnia wobec natury.. Tyle
drzew wycięli! Przecież ptaki nie mają
gdzie jaj składać, pszczołom zabrano
pokarm! Kto właściwie podejmuje
te decyzje? Drzewa rosły daleko od
okien, nikomu nie przeszkadzały, a
dawały tlen. Obok Miejskiej Szkoły

Podstawowej nr 6 rosły takie piękne
lipy! Tak powycinali te drzewa, że
zostały tylko same kikuty. Jeśli nie
zatrzymamy tego barbarzyństwa, to
Knurów stanie się betonową dżunglą,
bez drzew i bez tlenu!

Anna z Knurowa

Not. jb.
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Knurów. ecHa Śmiertelnego wyPadKu motocyKlisty

Foto: Archiwum

zawiódł system?
Foto: Dawid Ciepliński

W sytuacji zagrożenia życia liczy się każda minuta. Od
wypadku motocyklisty do przyjazdu ambulansu upłynęło
14 minut. W tym czasie poszkodowanego reanimowały
3 osoby. - Jakaś pani próbowała dodzwonić się na
pogotowie. Bezskutecznie. Udało się to dopiero komuś
z tłumu - mówi Mirosław Gmyz, nauczyciel
z knurowskiego Zespołu Szkół Specjalnych
O tragicznym wypadku
na skrzyżowaniu
przypominają znicze

Była środa (20 marca) godz.
14:50:49. Na łuk ul. Kosmonautów
wjechało volvo. Zarejestrował je
miejski monitoring. Chwilę później
samochód stał się uczestnikiem wypadku. Ile potrzebował czasu, by z
łuku dojechać na skrzyżowanie z ul.
Szpitalną? Minutę?
Do zderzenia z motocyklem mogło dojść około godz. 14.52. Z informacji, do jakich dotarliśmy wynika,
że o godz. 14.58 policja przekazała
pogotowiu informację o wypadku.
Kiedy nauczyciel z Zespołu Szkół
Specjalnych, Mirosław Gmyz, przybiegł ze szkolną pielęgniarką na
miejsce wypadku, poszkodowanego,
nieprzytomnego motocyklistę reanimowały już 2 osoby. Jedna z nich
prosiła gapiów, aby powiadomili
służby ratunkowe.
- Jakaś pani próbowała już któryś raz z rzędu, ale nie potrafiła się
dodzwonić. Nie wiem pod jaki numer

Centrum
Ratownictwa Gliwice
to c ał odobow y ośr odek
powiadamiania ratunkowego podstawowych służb
ratowniczych oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego: straży pożarnej,
pogotowia ratunkowego,
straży miejskiej i centrum
zarządzania kryzysowego.
CRG przyjmuje zgłoszenia
o zdarzeniach, umożliwia
alarmowanie odpowiednich
służb i zapewnia koordynację działań. CRG jest
jednostką organizacyjną
miasta Gliwice.

dzwoniła - wspomina Gmyz. - Zadzwoniłem do znajomego strażnika
miejskiego. Miałem nadzieję, że przyspieszy to przyjazd karetki.
W międzyczasie ktoś z tłumu
krzyknął, że pogotowie jest już powiadomione.
Karetka wyjechała do zdarzenia
o godz. 15.00 (8 minut po wypadku), na miejscu pojawiła się o godz.
15.07.
Mirosław Gmyz jest pewien,
że najpierw na miejscu wylądował
helikopter Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, ale to sanitariusze
z karetki pojawili się przy rannym
pierwsi. - Wszystko działo się tak
szybko, że trudno mi określić czas
oczekiwania na pomoc. Mogło minąć
około 10 minut. To jednak zdecydowanie za długo.
Wybierając numer alarmow y
112, dodzwonimy się do dyspozytora
policji w Gliwicach. Ten przekazuje
zgłoszenie Centrum Ratownictwa
Gliwice.

- Gdy potrzebujemy wezwać np.
pogotowie, lepiej dzwonić bezpośrednio pod 999 - radzi rzecznik prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, komisarz Marek Słomski. - Numer 112 obsługuje dwóch policjantów.
Tylko wczoraj (9 kwietnia - przyp.
red.) odebrali 628 zgłoszeń, z czego
30 przekazali pogotowiu, a 4 straży
pożarnej.
Rzecznik zwraca uwagę, że w godzinach szczytu uzyskanie pomocy
pod numerem 112 może być utrudnione. Ci, którzy próbują się dodzwonić, muszą oczekiwać w kolejce.
Tak mogło być 20 marca, kiedy
kobieta próbowała bezskutecznie
wezwać pomoc. Dodajmy, że policja
powiadomiła o wypadku dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej
dopiero o godz. 15.24.
Przez ostatnie lata posiadaczom
telefonów komórkowych wpajano,
że wystarczy zadzwonić pod numer
112, by uzyskać pomoc. Dyżurujący
w Centrum Ratownictwa Gliwice
funkcjonariusz decydował, ja k i
rodzaj pomocy uruchomić: pogotowie, straż pożarną, policję czy centrum zarządzania kryzysowego.
Pod koniec 2012 roku Policja
niespodziewanie wyprowadziła się z
CRG i od tego czasu sama obsługuje
numery alarmowe 112 i 997.
- W CRG całodobowo numer obsługiwali dwaj policjanci i ci sami odbierają teraz zgłoszenia w KMP Gliwice. Jeśli zachodzi potrzeba, kierują
je do pogotowia lub straży pożarnej
- zapewnia komisarz Słomski.
Ile teraz potrzeba czasu, by wpoić
ludziom, że po pomoc najlepiej dzwonić (w zależności od potrzeby) pod
999, 998 lub 997? Ile cennego czasu
traci się na „testowaniu” nowych
rozwiązań?
W sytuacji zagrożenia życia liczy
się każda minuta.
Paweł Gradek

Knurów. awaria w KoPalni

szyb „Paweł” zastrajkował

- Była awaria szybu, trwa usuwanie jej
skutków, nikomu nic się nie stało - mówi
rzecznik prasowy Kompanii Węglowej S.A.,
Zbigniew Madej
Do awarii szybu „Paweł” doszło
w niedzielę. Na pytanie, co się stało,
przedstawiciele Kompanii Węglowej
nabierają wody w usta. - Nic więcej
nie powiem, nie mam takiego obowiązku - ucina rozmowę rzecznik
KWSA, Zbigniew Madej.
Nieoficjalnie mówi się, że uszkodziła się szola, którą górnicy zjeżdżali pod ziemię. Od kilku dni trwa
jej naprawa, więc jest wielce prawdopodobne, że lada dzień znów będzie
służyć pracownikom kopalni.

Do tego czasu zjeżdżają do
kopalni szybem „Jan” lub „Foch I”.
Do drugiego załoga dowożona jest
autokarami.
Przypomnijmy, że w dalszej
perspekty wie kopalnia planuje
rozbiórkę szybu „Foch I”. Docelowo
na Polu Zachód pozostanie szyb
„Foch II”, który będzie pełnić rolę
transportową dla obydwu Ruchów
KWK „Knurów-Szczygłowice”.
/g/

Foto: Dawid Ciepliński
W Szcz ygłowicach odnowiono elewację wieżowców przy al. Piastów. Zadowolenie z nowo pomalowanych bloków wyrazili
mie szka ńcy. Nies tet y,
mur ami zain tere sow ali
się wandale, a wulgarne
wpis y poja wił y się na
nich w błys kaw iczn ym
tempie. – I po co to było
malować, jak zaraz przyszed ł ktoś i nabazgra ł?
– usłyszeliśmy od jednego z mieszkańców.

Wieża wodna stabilizowała ciśnienie
- W ar t ykul e , któr y uk az ał
się przed tygodniem, znalazł się
fragment mówiący, iż „woda pobierana była (prawdopodobnie) z
pobliskiej rzeczki, przepływającej
– jak mówiono – przez „bażoły”.
Po publikacji skontaktował się ze
mną telefonicznie elektryk, dawny
pracownik Wytwórni Chemicznej
Krywałd. Mój rozmówca wyjaśnił,
że woda nie była tłoczona z potoku,
lecz z trzech głębinowych studni.
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Poza tym poziom wody w zbiorniku
odczytywano ze wskaźnika znajdującego się na zewnątrz wieży. Metalowe schody, znajdujące się w środku
wieży, były tak niebezpieczne, iż
musiał schodzić tyłem (podobnie jak
się schodzi z drabiny).
Jestem ogromnie wdzięczna za te
wyjaśnienia i informacje. Oczywiście
dzielę się nimi z Czytelnikami.
Maria Grzelewska
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Knurów

Dla kogo 1 procent?

Niespełna trzy tygodnie zostały do końca rozliczenia
się z fiskusem. I, jeśli ktoś zechce, do przekazania
1 proc. należnego podatku na wsparcie dla
potrzebujących. Możemy sami zdecydować, gdzie
trafią te pieniądze. Warto z tej możliwości skorzystać
i przyczynić się polepszenia czyjegoś losu
W 2012 roku 11 milionów podatników przekazało w sumie ponad
450 milionów złotych na organizacje
pożytku publicznego. Wśród nich jest
pani Barbara z Knurowa.
— Choć niewiele, to jednak tyle
mogę dać — mówi knurowianka.
— Tak wiele osób potrzebuje pomocy,
tyle jest ludzkich dramatów i tragedii,
tyle marzeń do spełnienia. Szkoda,
aby ten 1 proc. z moich podatków
zmarnował się na poselskie pensje.
Z każdym rokiem wzrasta ilość

podatników korzystających z możliwości przekazania 1 proc. Nadal jednak
ponad połowa Polaków nie decyduje
się na udzielenie wsparcia. Dlaczego?
Powodów jest kilka. Najczęściej pojawiającym się argumentem jest brak
wiedzy, jak to uczynić.
Jeśli możesz i chcesz pomóc, ułatwimy Ci decyzję. Przedstawiamy listę
organizacji i osób prywatnych z Knurowa i najbliższej okolicy, którym można
przekazać 1 proc. ze swoich podatków.

Organizacje
Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków
w Knurowie
KRS: 0000141003
Misją stowarzyszenia jest wsparcie osób dotkniętych
cukrzycą, zwaną także epidemią XXI wieku. Diabetycy
organizują spotkania informacyjne, prowadzą punkt
konsultacyjny oraz podejmują wiele innych działań, by
nauczyć knurowian jak żyć i radzić sobie z chorobą.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie
KRS: 0000153196
Najważniejsze cele Stowarzyszenia to kompleksowa
pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną
oraz ich rodzinom, praca na rzecz poprawy warunków
ich życia oraz dążenie do wszechstronnego rozwoju
ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej Szczygłowice
KRS: 0000001095
Ognisko prowadzi kilka sekcji, m.in. pływacką, narciarską, żeglarską, piłki nożnej czy skata. Od lat propaguje
wśród młodzieży zdrowy tryb życia i rozbudza zainteresowanie sportem. Młodzi sportowcy zajmują czołowe
miejsca na wojewódzkich i ogólnopolskich zawodach.
Stowarzyszenie Fight Club Knurów
KRS: 0000403704
„Adepci uczą się wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu. Sukcesy własne i kolegów z klubu wzmacniają wiarę we własne siły, a właściwe, aktywne wykorzystanie wolnego czasu staje się istotną alternatywą
dla „wysiadywania pod blokami” — piszą na stronie
internetowej członkowie Fight Clubu.
Klub Sportowy „Concordia” Knurów
KRS: 0000127455
Występujący obecnie w IV lidze klub Concordia już od
kilkunastu lat popularyzuje sport wśród młodzieży i
dostarcza boiskowych emocji knurowianom.
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym i Chorych Psychicznie „Pomost”
w Kuźni Nieborowskiej
KRS: 0000211563
Stowarzyszenie działające przy Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” skupia się na niesieniu pomocy
osobom niepełnosprawnym. „Pomost” udziela także
wsparcia rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, pracując nad wyrównywaniem szans i polepszeniem ich losu.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Chudowie
„Castellum”
KRS 0000205632
„Ocal przeszłość dla przyszłości” — piszą na stronie
członkowie stowarzyszenia. Organizacja zebrane środki
przeznacza na ratowanie zabytków, m.in. zamku w Chudowie, zamku w Owieśnie czy pałacu we Wierzbnej.
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
Prowadzony Przez Zakon Ojców Kamilianów
KRS: 0000310929
DPS jest placówką pomocy, która poprzez rehabilitację społeczną i zawodową, działa na rzecz aktywizacji
osób niepełnosprawnych. Dom propaguje w zgodzie
z duchem miłości chrześcijańskiej idee zrozumienia,
tolerancji, życzliwości i pomocy wobec potrzebujących
oraz szerzy idee wolontariatu.

Jak przekazać
1 procent?

Składając deklarację roczną,
należy wypełnić punkt „Wniosek o przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego (OPP)”
oraz (w przypadku osób prywatnych) w części „Informacje
uzupe łniające” wpisać „Cel
szczegółowy 1 %”

JB

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Pilchowice Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000002588
Klub wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną na terenie gminy i poza nią. Działa także na rzecz wspólnoty
społecznej, angażując się w inicjatywy dotyczące m.in.
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Osoby prywatne
Hanna Kałużny
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” KRS: 0000037904
z dopiskiem „11513 Kałużny Hanna Maria”.
Hania urodziła się z wadą wrodzoną nogi lewej - brakiem kości strzałkowej. Trzylatka przeszła już jedną
operację, teraz czekają ją kolejne, m.in. założenie
specjalnego aparatu służącego do stopniowego wydłużania. Koszt leczenia, rehabilitacji oraz zakupu specjalnych butów ortopedycznych przekracza finansowe
możliwości rodziny dziewczynki.
Aneta Zając
Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „Sezam”, KRS
0000269884 z dopiskiem „dla Anety Zając”.
Knurowianka choruje na stwardnienie rozsiane od 3
lat. Zaczęło się zwyczajnie, od drętwienia rąk. Każdy
dzień to zmaganie się z barierami stawianymi przez SM.
Choroba postępuje, a koszty leczenia rosną.

Foto: Arch. zespołu
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Od kilku dni krążek Nekromera dostępny jest w sklepach
muzycznych

Knurów. Płytowy debiut Nekromera

Muzyczna modlitwa

Na ten moment zespół z Knurowa czekał 3 lata.
Jego debiutancki album „Pray For Enemies” trafił
właśnie na półki sklepów muzycznych w całej
Polsce. - Kupujcie na kilogramy! - zachęcają
muzycy
O Nekromerze zrobiło się głośno pod koniec 2012 roku. To wtedy
największe portale muzyczne ogłosiły, że zespół z Knurowa trafił pod
skrzydła wytwórni rapera Rycha Peji
- RPS Enterteyment.
Wcześniej Hellfield, Barth i Wołek zarejestrowali album „Pray For
Enemies” w knurowskim „Studio 78”.
Przez 2 lata pukali z nim do drzwi
kilku wytwórni płytowych. Za każdym razem słyszeli, że taka muzyka
nikogo nie interesuje. Metal, hardcore i rock nie sprzedają się tak, jak
produkcje sezonowych gwiazdek.
Paradoksalnie także metalowe
wytwórnie nie wróżyły Nekromerowi sukcesu.
- Nie przemycamy wartości satanistycznych i nie mamy mrocznego

klimatu, a to - zdaniem wytwórni
- eliminuje nas u odbiorców - mówił
nam na początku stycznia Michał
„Hellfield” Kacprzak.
Uwierzył w nich dopiero Peja.
6 kwietnia debiutancki krążek Nekromera trafił do sklepów. Wyrobieni słuchacze odkryją na płycie wiele
inspiracji. Od klasycznego metalu
z naciskiem na death/thrash, przez
elektronikę, rock, kończąc na amerykańskim rapie.
- Spodziewajcie się niespodziewanego! - zapowiadają muzycy.
Po premierze albumu zespół planuje wyruszyć w trasę koncertową.
Niewykluczone, że zawita wtedy do
Knurowa.
/pg/

reklama

Laura Zawada
Fundacja Pomocy Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRS
0000037904 z dopiskiem 3753-Laura-Zawada.
U dziewczynki już kilka miesięcy po urodzeniu stwierdzono mózgowe porażenie dziecięce, małogłowie, astmę oskrzelową, epilepsję i obustronny niedosłuch. Od
momentu diagnozy rozpoczęła się walka o każdą, nawet
najmniejszą szansę poprawy. Niekończące się rehabilitacje, ćwiczenia, nauka podstawowych czynności, jak
jedzenie czy picie.
Zuzanna Kozieł
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, numer KRS
0000037904, z dopiskiem Zuzanna Kozieł (9979).
Zuzia ma 9 lat. - Na starcie od losu otrzymałam przepuklinę oponowo-rdzeniową (dla niewtajemniczonych
rozszczep kręgosłupa) i kilka dodatkowych bonusów
- tymi słowami dziewczynka przedstawia się gościom na
swojej stronie internetowej. Zuzia urodziła się także ze
stopami końsko-szpotawymi, nie ma czucia w nogach.
Maciej Zientek
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, numer KRS
0000037904, z dopiskiem 16096 − Zientek Maciej.
Maciuś urodził się z zespołem Downa, cierpi także
na niedosłuch lewostronny, niedoczynność tarczycy i
zespół Westa. Ma dopiero 3 latka, a już tyle przeszedł.
Rodzice bardzo starają się, by chłopiec był samodzielny,
wymaga to jednak sporych finansowych nakładów.
Wiktoria Matusik
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, numer KRS
0000037904, z dopiskiem 12043- Matusik Wiktoria
Anna.
Wady układu kostnego, niskorosłość, brak prawej nerki,
niedoczynność tarczycy to tylko niektóre problemy,
z jakimi musi borykać się dziewczynka. Aby Wiktoria
mogła prawidłowo się rozwijać, wymagana jest ciągła
rehabilitacja i terapia.

Opracowano na podstawie danych z bazy organizacji pozarządowych (www.bazy.ngo.pl) i informacji własnych.
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Sylwii Lipki przygoda z X Factor

ogłoszenie

Tatiana Okupnik:
kroczysz drogą kariery

porządek obrad sesji

Foto: Produktownia.com

- Zaśpiewałam „You Raise Me Up”. Zdaniem Czesława
Mozila nie potrafiłam przekazać zawartych w piosence
emocji, na co Kuba Wojewódzki przyciął mu, że jest
głuchy jak Beethoven, uznając występ za bardzo
udany – relacjonuje swój udział w telewizyjnym show
knurowianka Sylwia Lipka

Wystartowała trzecia edycja
TVN-owskiego X Factora. Do programu zgłosiły się tysiące kandydatów marzących o wielkiej karierze.
W muzycznym show udział wzięła
nastoletnia knurowianka.
Jednak to nie Sylwia szukała X
Factora, lecz X Factor znalazł Sylwię.
Udział w programie zaproponowali
jej producenci.
– W serwisie YouTube znaleźli
filmiki z moimi występami – mówi
knurowianka. – Zaskoczyli mnie
propozycją przyjścia na precasting.
Zgodziłam się bez namysłu.
Przesłuchanie odbyło się 2 grudnia w Domu Muzyk i i Tańca w
Zabrzu w obecności producenta i reżysera programu. To oni decydowali,
czy Sylwia dostanie się do następnego
etapu programu i wystąpi przed trójką znanych jurorów.
– Cztery dni później jechałam
autobusem, gdy dostałam wiadomość,
że przeszłam dalej. Cieszyłam się tak
bardzo, że ludzie zaczęli się na mnie
dziwnie patrzeć – śmieje się Sylwia.
Casting jurorski odbył się na początku stycznia. Sylwia mówi, że nie
robiła sobie nadziei.
– Byłam jedną z ostatnich osób,
które występowały tego dnia – wyjaśnia. – Na początku wydawało mi się,
że wszystko jest w porządku. Jednak,
gdy wyszłam na scenę, stanęłam przed
jurorami i dwutysięczną publicznością, nie wiedzieć dlaczego dopadł
mnie ogromny stres. Może dlatego, że
występująca przede mną dziewczyna

nie dostała się do następnego etapu
– zastanawia się.
Po krótkiej rozmowie z jurorami
trema znikła. – Poprosili, żebym się
przedstawiła, powiedziała co robię,
trochę pożartowaliśmy i poczułam się
pewniej – wspomina.
Zaśpiewała piosenkę Josha Grobana „You Raise Me Up”. Jej wykonanie zostało nagrodzone przez
publiczność owacją na stojąco. Nie
przypadło jednak do gustu wszystkim członkom jury.
– Czesławowi Mozilowi się nie
spodobało. Jego zdaniem to nie jest
dobra piosenka dla mnie. Twierdził,
że nie potrafię przekazać zawartych
w niej emocji – mówi. – Nie zgodził
się z nim za to Kuba Wojewódzki,
który uznał występ za bardzo udany.
A Czesław usłyszał od niego, że jest
głuchy jak Beethoven. Tatiana z kolei
powiedziała, że jestem na najlepszej
drodze do zrobienia kariery.
Po wygłoszeniu opinii jury zagłosowało. Chwila niepewności
zmieniła się w wybuch radości. Na
„tak” byli Wojewódzki i Okupnik,
na „nie” Mozil.
Sylwia otrzymała zaproszenie
do udziału w następnym etapie w
Warszawie.
Lutow y bootcamp w Teatrze
Polskim nie poszedł już jednak po
jej myśli.
– Odpadłam pierwszego dnia
– wyjaśnia. – Dostaliśmy do wyboru
dziewięć piosenek. Śpiewaliśmy je w 3osobowych lub 4-osobowych grupach,
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po czym jurorzy decydowali o naszej
dalszej przyszłości w programie.
Wybrałam utwór „I have nothing”
Whitney Houston, ale niestety, podobnie jak reszcie osób z mojej grupy, nie
udało mi się przejść dalej.
To niepowodzenie nie zmąciło
młodej knurowiance radości z udziału w programie.
– Zaśpiewałam najlepiej jak potrafiłam. Dałam z siebie 100 procent
– zapewnia. – Oczywiście było uczucie zawodu na początku, ale później
doszłam do wniosku, że na jednym
X Factorze świat się nie kończy.
Nastolatka śledzi dalsze losy
uczestników programu. Z kilkoma
utrzymuje kontakt.
– Czasem pojawia się myśl „To
mogłam być ja”, ale szybko mija. Ciężko byłoby poradzić sobie z tak mocną
konkurencją – mówi. - Wokaliści ze
ścisłego finału prezentują naprawdę
wysoki poziom. Świetnie śpiewają.
Miałam jednak troszkę inne typy, więc
dziwi mnie brak nominacji do odcinków na żywo dla Marty Ławskiej.
Po przygodzie z programem
przed Sylwią kolejne muzyczne wyzwania. To festiwale i konkursy.
Będzie ją też można podziwiać w
głównej roli w musicalu „Grease”,
wystawianym przez grupę junior w
Teatrze Muzycznym w Gliwicach.
Premiera zapowiedziana jest na 20
czerwca.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17.04.2012 r o godz.
15.00 w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7
odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
27.02.2013 r., 20.03.2013 r. oraz 28.03.2013 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między
sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1)		 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
			 Śląskiego w 2013 r.,
2)		 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
			 z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2013 r.
			 do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 921,
3)		 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
4)		 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
5)		 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
			 Gminy Knurów,
6)		 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany
			 fragmentów Studium Uwarunkowań i Kierunków
			 Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Knurów,
7)		 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
			 planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
			 dla obszaru położonego w rejonie ul. Wiosennej i ul. Gen.
			 Jerzego Ziętka,
8)		 w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
			 pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa
			 Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowie			 dzialnością w Knurowie i objęcia w zamian udziałów,
9)		 w sprawie: zawierania porozumień pomiędzy Gminą Knurów
			 a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
			 powiatami, gminami oraz innymi podmiotami, dotyczących
			 pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem
			 religii kościołów i związków wyznaniowych, wpisanych
			 do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych,
			 prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych
			 i Administracji, oraz kościołów i związków wyznaniowych
			 działających na podstawie odrębnych ustaw,
10) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok,
11) w sprawie: wniesienia do Wojewódzkiego Sądu
			 Administracyjnego w Gliwicach skargi na stanowisko
			 Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach w sprawie
			 połączenia Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 i Miejskiego
			 Gimnazjum nr 3 w Knurowie w Zespół Szkół nr 1
			 w Knurowie,
12) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
			 Gliwickiego na pokrycie kosztów niekwalifikowanych
			 związanych z realizacją projektu „PIAP-y dla mieszkańców
			 ziemi gliwickiej”.
10.Wybór laureatów nagrody „Laur Knurowa” w 2013 roku oraz
podjęcie stosownych uchwał.
11.Zapytanie, wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Pach

informacja

Dawid Ciepliński



gierałtowice. co mówi zdjĘcie sPrzed Pół wieKu?

tajemnica
starego ołtarza

Po tym starym, pięknym ołtarzu pozostały
tylko zdjęcia i wspomnienia...

Foto: Archiwum

aktualności

- Co się stało ze starym ołtarzem kościoła
w Gierałtowicach? – pyta nas Czytelnik trzymając w ręku
czarno-białe zdjęcie. - Część została rozdana, a resztę
spalono na podwórku probostwa – wyjaśnia nam Marek
Szołtysek, pisarz, dziennikarz i historyk
publikowanego na Przeglądowych
łamach artykułu Marii Grzelewskiej
pt. „Czar drewnianych kościołów”.
Skontaktowaliśmy się więc z Panią
Krystyną. Niestety, mimo szczerych
chęci, nie znała odpowiedzi na nurtujące nas i Czytelnika pytania.
Krystyna Grodoń zagadnęła
jednak Marka Szołtyska. Autor wielu wydawnictw o Śląsku doskonale
orientuje się w historii Gierałtowic.
Wkrótce otrzymaliśmy – za pośrednictwem pani Krystyny – odpowiedź wyjaśniającą historię.
– Gdzieś koło 1971 roku ówczesny proboszcz Zygmunt Podlejski zabrał się za remont kościoła i w duchu
Jeżeli wśród mieszkańców
Gierałtowic są jeszcze osoby,
które gdzieś w najdalszych
zakamarkach swoich strychów
lub piwnic posiadają elementy
owego ołtarza prosilibyśmy
o kontakt z naszą redakcją.

kompletnie źle zrozumianej „odnowy
posoborowej” (sobór watykański
II) wszystkie rzeźbione elementy z
wnętrza kościoła wyrzucił! – tłumaczy Marek Szołtysek. - Widoczne
na zdjęciu elementy kościoła były
drewniane. Ponoć wszystkie te rzeźby
leżały na podwórku za probostwem i
niektórzy mogli sobie brać do domu
dowolne elementy.
Marek Szołtysek sam otrzymał nawet propozycję zabrania
kilku rzeźb. – Chodziłem wtedy do
pierwszej klasy Szkoły Podstawowej
w Gierałtowicach, a dodatkowo na
lekcje pianina do gierałtowickiego organisty, pana Smołki – wspomina.
– Kazał mi wtedy iść i coś zabrać.
Niestety, nie zrobiłem tego. Zabroniła
mi mama.
Gierałtowiczanin żałuje tego do
dziś, ponieważ może udałoby się jakieś elementy z ołtarza uratować.
- Część została rozdana, a resztę
spalono na podwórku probostwa.
To ogromna strata, bo ołtarz zlecił

Foto: Dawid Ciepliński

Jakiś czas temu do naszej redakcji zgłosił się Czytelnik ze zdjęciem
ołtarza parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach.
– Zdjęcie pochodzi z przełomu
lat 50. i 60. – powiedział. – Zastanawiam się, co się z nim stało, ponieważ
nikt nie potrafi mi powiedzieć, gdzie
znajdują się widoczne na zdjęciu
elementy. Tak jakby zapadły się pod
ziemię.
Próbowa liśmy konta ktować
się w tej sprawie z proboszczem
parafii w Gierałtowicach i uzyskać
informacje, które zaspokoiłyby
ciekawość parafianina. Niespecjalnie skutecznie to wyszło, gdyż w
ubiegłym roku doszło do zmiany
duszpasterza. Obecny ksiądz nie był
w stanie udzielić wyczerpujących
wyjaśnień. Zapewnił też, że jego
poprzednik w tej sprawie niewiele
będzie pomocny.
Akurat w tym samym czasie
napisała do nas Krystyna Grodoń
z Przyszowic, która odniosła się do

no to gramy!
Knurów

Marek Raduli i Tomasz Andrzejewski poprowadzili
warsztaty gitarowe w Klubie Kultury Lokalnej
„Sztukateria” w Knurowie. Ćwiczenia zakończył wspólny
koncert muzyków
Warsztaty odbyły się w sobotnie popołudnie. Miały dwie części.
Pierwszą poprowadził Tomasz An8

drzejewski, a drugą Marek Raduli.
Obaj poruszyli odmienne zagadnienia dotyczące gry na gitarze.

Na spot k a n ie z mu z yk a m i
przyszły osoby dopiero zaczynające przygodę z gitarą, jak i bardziej

zrobić około 1935 roku budowniczy
tamtejszego murowanego kościoła ks.
prob. Władysław Robota – mówi.
- Od tego czasu do dzisiaj kościół nie odzyskał należnego sobie
wyposażenia, które mogłoby choć
trochę być porównywalne estetycznie do poprzedniej sytuacji.
Do dzisiaj też zastanawiam się,
dlaczego ks. Podlejski na taki krok
się zdobył? – ła mie sobie g łowę Szołt ysek. - Przecież był to

bardzo inteligentny, oryginalny i
wykształcony człowiek. A jak do
tego jeszcze dołożymy, że za czasów
tego proboszcza przeniesiono drugi,
stary drewniany kościół z Gierałtowic do Rybnika - to w ten sposób
Gierałtowice zostały już całkowicie ogołocone z elementów sztuki
sakralnej. Jest to niepowetowana
strata dla lokalnej kultury.

doświadczeni.
- Podczas warsztatów nie mogłem zrobić tego, co chciałbym,
ponieważ poziom uczestników był
różny – mówi Andrzejewski. – Skupiłem się na tym, by pokazać kilka
przydatnych ćwiczeń na skalach,
które pomogą im później doskonalić
grę na gitarze. Ten system ćwiczeń
można zastosować zarówno do
adeptów początkujących, jak i zaawansowanych.
Druga cześć kursu była zupełnie
inna.
- Różnica pomiędzy naszymi
w ykł a d ami je st k on se kwe nc ją
naszych doświadczeń. Tomek jest
wirtuozem i wybitnym znawcą tematów technicznych. Jest świetnym
znawcą przedmiotu, jeżeli chodzi
o sk alę, technikę, sprawność i
wdrażanie ćwiczeń, które podnoszą
jakość gry na gitarze – mówi Raduli. – Ja natomiast zajmowałem
się muzyką w sensie ogólnym, czyli
jak zastosować elementy wdrożone
przez Tomka w kontekście muzycznym, jak to powinno zabrzmieć
na bazie przykładów bluesowych,
rockowych bądź jazzowych.
Obaj zgodnie twierdzą, że na gitarze może grać każdy. Potrzebna jest
tylko ciężka i systematyczna praca.
- Jeżeli chce się stale podnosić
swoje kwalifikacje trzeba dużo ćwiczyć. Nie można sobie pozwolić na

odrobinę luzu – mówią.
Na pomysł zorganizowania
warsztatów wpadli wspólnie Tomasz Andrzejewski i Adam Szaruga, knurowski gitarzysta współpracujący z zespołami The Cumpels,
Coincidence oraz Orkiestrą Dętą
KWK „Knurów”.
– Kiedyś było więcej podobnych imprez w Knurowie, czy to
rockowych, czy też rockowo-jazzowych. Od pewnego czasu niewiele
się dzieje – wyjaśnia Adam Szaruga. – W związku z tym postanowiliśmy urozmaicić ludziom
możliwość spędzania wolnego
czasu i zorganizować warsztaty,
które zakończą się koncer tem
Marka, Tomka i moim.
Warsztaty zbiegły się z wystawą
„Drugie życie gitary”, połączoną
ze zbiórką pieniędzy na rzecz osób
niepełnosprawnych.
– Wystawa potrwa do piątku
i zwieńczy ją koncert zespołów
Bez Biletu i Dust - mówi Andrzej
Siciarz, organizator ekspozycji.
– Zachęcamy również do dalszego
oddawania gitar, które zostaną następnie zlicytowane, a cały dochód
przekazany na rzecz podopiecznych
stowarzyszenia „Cała Naprzód”.
Data licytacji zostanie wkrótce
ustalona.

Dawid Ciepliński

DC
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Knurów. sPotKanie autorsKie z romanem PanKiewiczem

gejzery wrażeń spod
lodowego Hvannadalshnúkur

Foto: Andrzej T. Knapik

rozmaitości

Gimnazjalną „Trójkę” odwiedził Roman Pankiewicz,
podróżnik i autor książki „Islanida: Trzeci Żywioł”
- Uczcie się języków i ruszajcie w świat - namawiał
nastolatków pisarz-podróżnik

Spotkanie odbyło się w piątek.
– Musieliśmy je podzielić na dwie
części, ponieważ za jednym razem
wszyscy uczniowie nie zmieściliby się
w sali – w głosie Brygidy Dreślińskiej,
kierownik Miejkiej Biblioteki Publicznej w Knurowie, słychać satysfakcję z wysokiej frekwencji.
Roman Pankiewicz znany był już
wcześniej pracownikom knurowskiej
biblioteki.
– Spotkaliśmy się podczas organizacji spotkania autorskiego z
Wiesławem Drabikiem, twórcą bajek
dla dzieci – w yjaśnia kierownik
Dreślińska.
Pankiewicz to miłośnik podróży.
Zwiedził Rosję i Niemcy, w Islandii
spędził ponad trzy lata. I właśnie
doświadczenia z pobytu na północ-

nej wyspie przelał na papier. Tak
powstała książka pt. „Islandia: Trzeci
Żywioł”. To fascynująca opowieść o
życiu, ludziach, zwyczajach i osobliwościach.
– Jednym z najciekawszych zjawisk jest noc polarna – mówi Pankiewicz. – Trwa cztery miesiące. Ludzie
wpadają wtedy w depresję.
Życiu na Islandii poświęcone
było spotkanie. Autor zachęcał młodzież do podróżowania i nauki języków obcych.
– Bez tego za granicą ani rusz
– podkreślał.
Pamiątką po autorskiej wizycie
jest wpis do kroniki Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie.

– ur. w 1958 r. Krakowianin,
absolwent szkoły hotelarskiej w
Zakopanem. Zachwycały go wędrówki po tatrzańskich szlakach,
co przełożyło się na późniejszą
chęć poznawania świata. Znajomość języków obcych wyniesiona
ze szkoły hotelarskiej zaowocowała wysłaniem go przez pracodawcę
na ponadtrzyletni okres do stolicy
Rosji - Moskwy, a następnie również na trzy lata do Frankfurtu
nad Menem w Niemczech. Umiejętność łączenia pracy zawodowej
z analityczną obserwacją życia
mieszkańców kraju, w któr ym
przebywał uświadomiła mu potrzebę poznawania miejsc, o których nie wspominają turystyczne
przewodniki. W tej chwili zaczął
pisać następną książkę w ramach
zaplanowanego tr yptyku „Trzy
Żywioły” pt. „Niemcy - Drugi Żywioł”. Książka o Islandii powstała
w wyniku spontanicznej decyzji i
skierowana jest w głównej mierze
do młodych czytelników. Zachęcając ich do nauki języków obcych
autor udowadnia jak łatwo można
podjąć pracę w innych krajach,
pr ze znac z ając wolny c z as na
poznawanie kultury i zwyczajów
rdzennych mieszkańców.

stanica

miłość wisi w powietrzu!

Choć pogoda nas nie rozpieszcza, przyroda już
wita wiosnę. W zeszłym tygodniu pojawiły się
jej pierwsze zwiastuny. Do Stanicy przyleciały
bociany
Staniczanie zadbali, by ptaki
dobrze czuły w ich miejscowości.
Codziennie ktoś przynosi jakieś
smakołyki. Troska przyniosła efekty. Mieszkańcy nie kryli zachwytu,
patrząc na miłosne umizgi pana Bociana do pani Bocianowej − to znak,
że ptakom się spodobało i zostaną
na dłużej. Może już niedługo pojawi
się potomstwo. Teraz wiosna nie ma
wyboru − musi przyjść.
Bocianie gody uchwycił na zdjęciach Andrzej Knapik.
− W Stanicy bociany w tym miej-

scu są „od zawsze”. Kiedyś rosło tu
drzewo, potem przeniosły się na
słup elektryczny. Parę lat temu Rada
Sołecka postarała się o ulepszenie
gniazda. Chodziło o zrobienie go
bardziej trwałym, gdyż zdarzało się,
że wichury poprzednie gniazda niszczyły. Starzy mieszkańcy opowiadają,
że żyły kiedyś w świetnej komitywie z
utopcami z pobliskiego stawu − opowiada Andrzej Knapik. − Jak widać
na zdjęciach, czują się tutaj dobrze,
skoro myślą o założeniu rodziny.
jb

Foto: Andrzej T. Knapik

Foto: Dawid Ciepliński

Roman Pankiewicz

* * *

Islandia:
„Polska” wyspa

Polacy są największą, po Islandczykach, grupą etniczną na Islandii. Ich liczebność szacuje się na
7-12 tys. Pracują głównie w rybołówstwie. Najpopularniejszym
rodzajem słodyczy na wyspie są...
wafle Prince Polo.
Jedna z najstarszych książek o
Islandii została napisana w języku polskim. To wydana w 1638 r.
w Lesznie „Islandia albo Krotkie
opisanie Wyspy Islandiy” Daniela
Vettera.

DC

reklama

reklama

Zapraszamy do 1 Oddziaáu w Knurowie
ul. Kosmonautów 18, tel. 32 302 96 20, pn.-pt. 9:30-17:00
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rozrywKa nr 15/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- do wygrania Podwójny bilet do Kina

wojciech Kudła z gliwic

ur. 2.04.2013 r., 3470 g, 54 cm

zuzanna cebula z Knurowa

ur. 6.04.2013 r., 3390 g, 52 cm

tymon woronowicz z leszczyn
ur. 6.04.2013 r., 2690 g, 51 cm

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 odpowie-

Filip lipiński z Knurowa

ur. 4.04.2013 r. 3830 g, 53 cm

natalia czyżak z Knurowa

ur. 6.04.2013 r., 3090 g, 52 cm

łucja szarek z leszczyn

ur. 7.04.2013 r., 3710 g, 54 cm

dzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 12/2013 brzmia ło: „Lotnisko”.
Podwójny bi let do k i na ot r z y muje
Aniela Ryszka. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

dawid zeller z rybnika-Kamienia
ur. 7.04.2013 r., 3800 g, 53 cm

laura Famulska z czerwionki

ur. 8.04.2013 r., 2970 g, 49 cm

12-18.04.2013 r.
PIĄTEK-CZWARTEK
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maja rzeźniczek z Knurowa

ur. 9.04.2013 r., 3000 g, 50 cm

Intruz
- godz. 18.00

Martwe Zło
- godz. 20.15

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

0

maja zniszczoł z Knurowa

ur. 9.04.2013 r., 3940 g, 56 cm

lilianna Kozieł z Knurowa

ur. 10.04.2013 r., 4500 g, 58 cm
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Foto: archiwum MG-4

rozmaitości
- „Czwórka” to fajna szkoła
- zapewniają jej uczniowie

gieRAŁtOWice. SUKceS UcZnióW

Drugoklasiści zdobyli
planetę energia

cuda na otwarcie
Lekcja niemiecko-angielska, matematyka
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
występ zespołu OK, spotkanie z doradcą
zawodowym - to tylko niektóre punkty
scenariusza Dnia Otwartego w Miejskim
Gimnazjum nr 4 dla uczniów i rodziców
klas VI
Goście z Krywałdu i Szczygłowic zapoznali się z działalnością
kół zainteresowań, porozmawiali z
absolwentami gimnazjalnej „Czwórki” przez skype i wzięli udział w
Jarmarku Cudów, badającym ich
zainteresowania i predyspozycje.

Organizatorzy Dnia Otwartego
mają nadzieję, że po takiej dawce
emocji uczniowie zdecydują się na
kontynuowanie nauki w murach
„Czwórki”.
/g/

Dzieci przez trzy miesiące zgłębiały tajemnice energii elektrycznej,
poznawały źródła jej wytwarzania,
zastanawiały się nad rolą, jaką pełni
w codziennym życiu.
−Program konkursu składał się z
cyklu 6 lekcji oraz zajęć dodatkowych.
Treści dostosowałam do możliwości
percepcyjnych najmłodszych− podk reśla Anna Winiarska-Kaletka,
wychowawczyni II a. − Zajęcia miały
charakter opisowy, nawiązywały do
przyrody i codziennego życia.
Gierałtowiczanie uczyli się także
jak udzielać pierwszej pomocy i co
zrobić, aby uchronić się przed tragicznymi skutkami burzy. W czasie
zw iedza nia Muzeum Górnict wa
Węglowego w Zabrzu dzieci szukały
odpowiedzi na pytanie, czy możliwe
jest życie bez elektryczności. Nie zabrakło zabaw. Dzieci wcieliły się w rolę

- Ze względu na powtarzające się wciąż pytania dotyczące
segregacji odpadów, a szczególnie o to, co uznajemy za
segregację prowadzoną poprawnie, a co za jej brak, proponujemy
zamieszczenie na łamach PL wyjaśniających informacji – piszą
do Przeglądu urzędnicy z Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Wyjaśnień nigdy za wiele. Problematyka gospodarki odpadami wedle
nowej formuły (od 1 lipca) przewija
się przez łamy Przeglądu Lokalnego
od kilku miesięcy. To dosłownie temat-rzeka. Pytań i wątpliwości było
i jest mnóstwo. Wiele znalazło odpowiedzi, sporo na nie czeka. Poniżej
treść informacji przekazanych przez
Urząd Miasta.

KnURóW. ŚMieci pO nOWeMU

jak poprawnie
segregować

Foto: Archiwum ZSP Gierałtowice

Uczniowie II a z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
zwyciężyli w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej organizowanej przez
Grupę ENERGA „Konkurs Planeta Energii”. Gierałtowiczanie pokonali
ponad 4,2 tys. uczestników

dziennikarzy i przygotowały program
telewizyjny o prądzie elektrycznym.
W ramach projektu odwiedziły
także swoich młodszych kolegów z
przedszkola oraz Gminną Bibliotekę
Publiczną w Gierałtowicach. Wiedzę
na temat oszczędzania prądu uczniowie wykorzystywali w swoich domach,
prowadząc razem z rodzicami kartę
racjonalnego korzystania z energii.
− Bardzo się cieszę, że udało
nam się zdobyć jedną z dziesięciu
głównych nagród. Poświęciliśmy na
konkurs sporo czasu, zajęcia i lekcje
dokładnie udokumentowaliśmy −
podkreśla Anna Winiarska-Kaletka.
− Dzieci świetnie się spisały!
Na zwycięstwie II a skorzysta cała
szkoła.

− Nagroda główna do wyjazd do
miasteczka naukowego w Katowicach
wszystkich klas I-III − informuje wychowawczyni.
Wygrane przez gierałtowickich
uczniów miasteczko stanie przy Spodku. 25 kwietnia o godz. 9 rano nastąpi
uroczyste otwarcie.
- Ten przesympatyczny przywilej
stanie się udziałem naszej klasy – nie
kryje radości Anna Winiarska-Kaletka. – Wszyscy uczniowie klas I-III
naszej szkoły będą pierwszymi zwiedzającymi Planetę Energia.
Dzieci i młodzież będą mieć
pierwszeństwo do zabawy do godz. 15.
Potem miasteczko otworzy podwoje
dla wszystkich chętnych.
Oprac. jb

informacja własna

Na terenie gminy Knurów istnieje obowiązek segregacji odpadów !!!

Odpady należy segregować na 5 frakcji. Każda frakcja odpadów oznaczona została odpowiednim
kolorem:

Kolor
zielony

Kolor
żółty

- szkło.

– opakowania
wielomateriałowe, metal, tworzywa
sztuczne.

Kolor
czarny
Kolor
brązowy

Kolor
niebieski

– odpady zielone
o r a z u l e g aj ą c e
biodegradacji.

– papier,
makulatura.

Segregację uważa się za poprawnie
prowadzoną, jeżeli zachowany zostanie podział odpadów na poszczególne
frakcje. W czarnym pojemniku/worku nie mogą znajdować się odpady,
które można poddać recyklingowi.
Nieświadoma pomyłka polegająca na
wrzuceniu pojedynczego odpadu do

– pozostałe
odpady
nienadające się
do recyklingu.

niewłaściwego pojemnika/worka nie
będzie traktowana jako brak segregacji. Natomiast rażące nieprzestrzeganie zasad prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, takie
jak np. zmieszanie kilku frakcji odpadów w jednym pojemniku/worku lub
umieszczenie odpadów nadających
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się do recyklingu w czarnym worku/pojemniku będzie świadczyło o
braku segregacji.
Na podstawie art. 10 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach właściciel nieruchomości,
który nie przestrzega obowiązku segregacji podlega karze grzywny.

Oprac. b
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ogłoszenia
Handel i Usługi

MOTORYZACJA

Przyjmę do roznoszenia ulotek, mile widziane prawo jazdy kat. B. Tel. 793 602 405

15/13

Przyjmiemy rzetelne osoby do roznoszenia
ulotek na terenie Knurowa. Tel. 32 236
71 13

12-16/13

Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem (od
zaraz). Tel. 697 706 126

14-15/13

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

6-22/13

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
6-22/13

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l Te l .
509 962 089, 502 611 988

9-44/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

EDUKACJA

50 000 rata 889 zł. Tel. 535 500 095

12-22/13

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

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Docieplanie budynków wraz z materiałem.
Tel. 665 639 146

10-17/13

Docieplanie domów, podbitki, gładzie,
malowanie, sufity podwieszane, amstrong
poddasza, remonty kompleksowe. Tel.
602 407 190

MATEMATYKA dla studentów, maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

15-19/2013

15-17/13

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

SZUKAM PRACY

4-17/13

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

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

1/13-odw.

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ścianki, mozaiki, poddasza, docieplanie domów, podbitki, remonty. Tel. 785 948 716
15-17/13

5-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
D o w ynaj ę c ia M - 3 w K nurowie. Tel.
601 628 762

15-16/13

Kawalerka 36 m2, Sienkiewicza, 89 000 zł.
Tel. 513 654 547
Kafelkowanie, kompleksowe remont y
mieszkań, docieplanie. Tel. 781 020 414

15-18/13

Potrzebujesz szybkiej gotówki na święta
– zadzwoń. Tel. 32 236 71 13

12-16/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar, kompletne wyposażenie łazienek, transport, profesjonalna obsługa.
Tel: 666 852 100, 882 066 201 Gliwice ul.
Rolników 220
14–17/13

15-18/13

Knurów, os. WP – do wynajęcia mieszkanie
na II p., 3-pokojowe. Tel. 792 041 270

15-16/13

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

15/13

Sprzedam Mieszkanie 61 m2 w Knurowie
ulica Ułanów. Kontakt 792 077 077

14-15/13

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

15/13

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe 60 m 2
w Knurowie na ul. Armii Krajowej, umeblowane, sprzęt AGD. Opłata miesięczna
1 350 zł + media. Kaucja 2 500 zł. Tel.
509 670 630
15/13

Wynajmę mieszkanie w Gierałtowicach 90
m2, 600 zł. Tel. 500 408 976

15/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar, kompletne wyposażenie łazienek, transport, profesjonalna obsługa.
Tel: 666 852 100, 882 066 201 Gliwice ul.
Rolników 220
14-17/13

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

1-17/13

RÓŻNE

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.

INSTRUKTOR PRAWA JAZDY (WYKŁADOWCA), 5-letnie doświadczenie zawodowe – SZUKA PRACY. Tel. 512 994 763
10-odw.

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

7-odw.

M ł o da, silna o s o ba p o dejmi e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00
7-odw.

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

1/13-odw.

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.

dam PRACĘ
Kobietę do sprzedaży roślin, targowisko
Knurów – zatrudnię. Tel. 531 965 459

15-17/13

przetarg
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 43,15 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Mieszka I 3B/12 -II piętro.
Cena wywoławcza 83.000,00 zł. Kwota ta stanowi 3/4 wartości
oszacowania mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 18.04.2013 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 8.300,00 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 17.04.2013 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
15.04.2013 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.

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 4/GB/13 nieruchomości lokalowych położonych
w Knurowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 9c11, Kilińskiego 5a3,
Kilińskiego 3b9, Janty 1m7 przeznaczonych do sprzedaży
na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowych części gruntu w drodze bezprzetargowej,
wykaz nr 3/GB/13 nieruchomości gruntowej zabudowanej
garażem murowanym przewidzianym do przeniesienia własności
na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

5-17/13

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709

15-51/13

TRANSPORT, PRZEPROWADZKI. Tel.
507 799 766; transport@michalgulajski.pl

13-17/13

Tynki żwirowe, docieplenia, budowa domów. Tel. 607 991 043
10-14/13

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

1/13-odw.
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sport

Multimedaliści:
idzikowska i godula
Najjaśniejsz ą postacią
w k nu row s k ie j d r u ż y n ie
była Alicja Idzikowska, zdobywczyni pięciu pierwszych
miejsc w konkurencjach indy w idua lnych. Młoda zawodniczka TKKF nie dała
szans sw ym r y walkom na
10 0 i 20 0 met rów st ylem
dowolnym, 100 metrów stylem klasycznym, 50 metrów
stylem motylkow ym i 100
metrów stylem zmiennym.
Na pochwa ł y zasłu ż ył
rów nież Da mia n Godu la,
który triumfował na trzech
dystansach: 100 metrów sty-

lem klasycznym, 50 „motylkiem” i 100 metrów stylem
zmiennym.
Do su kcesów i ndy w idualnych członkowie knurowskiej sekcji pły wackiej
dorzucili trzy zwycięstwa w
rywalizacji sztafet na 4x50
metrów stylem dowolnym
i z m i e n ny m o r a z 4 x 10 0
metrów stylem dowolnym.
Nasz a sz ta feta pł y nę ła w
sk ład zie: A l icja Id zi kowska, Karolina Kaleta, Nina
Na my s łowsk a i K a rol i na
Szołtysek.
PiSk

Alicja Idzikowska
wygrała w Radlinie
pięć konkurencji
indywidualnych i dołożyła
swoją cegiełkę do trzech
zwycięstw sztafety

Foto: SP TKKF

Foto: SP TKKF

R e p r e z e nt a n c i T K K F
Szczygłowice wygrali klasyfikację medalową w kolejnej
edycji Ligi Klubów Śląskich
(rocznik 2002), która odbyła
się w Radlinie. Na drugim
miejscu zawody zakończyli
pływacy UKS Aligator Gorzyce, z kolei najniższe miejsce
na podium zajęła drużyna
UKS Wodnik Siemianowice
Śląskie.

Zespoły siatkarskie
w kategorii kadetek

Pływacy na medal

Wieści spod siatki
Miesiąc marzec był dla
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji coroczną okazją do
organizowania turniejów siatkarskich. Tym razem do rywalizacji przystąpiły zawodniczki w najmłodszych kategoriach wiekowych. Dziewczęta
z klasy pierwszej i drugiej
gimnazjum rywalizowały w
kategorii młodziczek, a starsze
koleżanki w kategorii kadetek.
W tym pierwszym turnieju
dwie z czterech drużyn wystawiła sekcja siatkówki szczygłowickiego TKKF. Zespołom
tym przypadły drugie i trzecie
miejsce. – Dla dziewcząt reprezentujących TKKF była to
pierwsza okazja do zmierzenia
się z tak poważnym rywalem.
Na jego tle nasze zawodniczki
pokazały się z bardzo dobrej
strony i udowodniły, że drzemie w nich spory potencjał. Liczymy na to, że zrobią szybkie
postępy, a przy okazji dodam,

trenerzy Spartana
we władzach pZKickboxingu

Foto: Spartan

Do Centralnego Ośrodka Sportu przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie
przybyło 136 delegatów.
Część z nich obda rz yła
zaufaniem dwóch wysłanników Spartana. Sławomir
Pelec przez najbliższe 4 lata
będzie piastował funkcję
wiceprezesa zarządu Pol-

Foto: Spartan

Reprezentanci Spartana Knurów notują coraz
ba rd ziej spek t a k u la r ne
sukcesy. Tym razem stał
się on dziełem trenerów
i mia ł miejsce w czasie
VII Zjazdu Sprawozdawczo–Wyborczego Delegatów Polsk iego Zw ią z ku
Kickboxingu.

SŁAWOMIR PELEC

w czasie karier y zawodniczej stoczył ponad
sto walk, a do najwięks z yc h s ukc e s ów z alic z a
mistrzostwo wywalczone
w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzież y (1983
rok) oraz wicemistrzostwo
Polski juniorów (1985).
Ma wykształcenie wyższe.

SŁAWOMIR TOKARZ

to m.in. brązowy medalista
bokserskiego Pucharu
Polski i zwycięzca wielu
turniejów. Stoczył 54 walki. Posiada wykształcenie
wyższe i jest założycielem
Spartana Knurów.
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sk iego Zw ią zku K ickboxingu, natomiast Sławomir
Tokarz został wybrany do
informacja

trzyosobowej Komisji Rewizyjnej.

PiSk

że już po wakacjach poszerzamy naszą ofertę treningową dla
pozostałych kategorii wiekowych – powiedział Zbigniew
Rabczewski, przedstawiciel
MOSiR, a zarazem instruktor
siatkówki.
W drugim turnieju, w
kategorii kadetek (III klasa
gimnazjum oraz I klasa liceum) triumfowały siatkarki z
Halemby przed Burzą Borowa
Wieś, a TKKF-owi przypadło
trzecie miejsce.
Warto dodać, że już 21
k w iet nia MOSi R w ra z z e
Starostwem Powiatowym w
Gliwicach zorganizują kolejne siatkarskie zmagania.
W szranki staną tym razem
mężczyźni, którzy rywalizować będą o Puchar Starosty.

Klasyfikacja drużynowa:
- kategoria młodziczek - 1.
Burza Borowa I, 2. TKKF Szczygłowice II, 3. TKKF Szczygłowice I, 4. Burza Borowa II.
Najlepsze zawodniczki z
poszczególnych drużyn: Burza
Borowa I - Dominika Grodzka,
TKKF Szczygłowice II - Karolina Kiszka, TKKF Szczygłowice
I - Sandra Kaliniewicz, Burza
Borowa II - Justyna Moćko.
- kategoria kadetek - 1.
Halemba, 2. Burza Borowa, 3.
TKKF Szczygłowice.
Najlepsze zawodniczki
z poszczególnych zespołów:
Halemba: Klaudia Konieczna,
Burza Borowa: Agata Karbowska, TKKF Szczygłowice: Sara
Kociołek.
WJ

teniS StOŁOWY

igrzyska
młodzieży
W Chybiu odbył się finał Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, w któr ym rejon gliwick i reprezentowały zawodniczki ZSP
Sta nica. Wśród pięt nastu
drużyn, nasze zawodniczk i drużynowo sk lasy f iko-

wane zostały na 9. miejscu.
Indywidualnie najlepiej spisała się Justyna Kitlas, która
zajęła miejsca 17-24. O jeden
szczebel niżej - na miejscach
25-32 - turniej ukończyły Weronika Nyk i Emilia Foit.

Oprac. PiSk

Tenis stołowy
WYNIKI 20. KOLEJKI LIGI OKRĘGOWEJ:
Naprzód Żernica - Spartakus Gliwice 3:7
Orzeł Stanica - ULKS Pławniowice 7:3
(punkty dla zwycięzców: Michał Żyła i Adrian Szymura po 2,5,
Dominik Szmaj 2)
Naprzód Łubie - Wilki Wilcza (przełożony)

Grupa mistrzowska

1
2
3
4
5
6
7
8

KOLEJARZ Gliwice
STRAŻAK Mikołów
WOLEJ II Ruda Śląska
LKS 45 Bujaków
SPARTAKUS Gliwice
AZS Politechniki Śl. Gliwice
RUCH Pniów
NAPRZÓD Żernica

20
20
20
20
20
20
20
20

36
36
30
29
29
22
21
16

152-48
137-63
127-73
133-67
121-79
103-97
106-94
96-104

9
10
11
12
13
14
15
16

STRAŻAK II Mikołów
MŁODOŚĆ Rudno
ORZEŁ Stanica
HALEMBIANKA Ruda Śl.
ULKS Pławniowice
WILKI Wilcza
NAPRZÓD Świbie
NAPRZÓD Łubie

20
20
20
20
20
19
20
19

18
17
16
15
14
10
8
1

100-100
89-111
89-111
82-118
73-127
73-117
72-128
37-153

Grupa spadkowa

1

sport

pokonali „gieKSę”

Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej

Foto: Waldemar Jachimowski

Deker-Bud w ostatniej kolejce sezonu
zapewnił sobie tytuł wicemistrzowski

Deker-bud srebrny,
przychodnia brązowa
Ostat nia kolejka rozgrywek Młodzieżowej Ligi
Piłki Nożnej rozstrzygnęła o kolejności na dwóch
najniższych miejscach na
podium. Mająca nadzieje na
wicemistrzostwo Przychodnia Prognostic, aby utrzymać drugą lokatę musiała
pokonać najlepszy zespół
ligi Concordię 97. Liderzy
pot ra k towa l i jed na k ten
mecz niezwykle prestiżowo
i w ciągu sześciu minut zaaplikowali Przychodni trzy
gole, a do przerwy rozwiali
całkowicie nadzieje rywali
prowadząc 5:1. W drugiej
połowie Przychodnia Prognostic złapa ła właściw y
r y tm, a le w ystarczyło to
tylko do zmniejszenia rozmiarów porażki. W spotkaniu tym toczyła się również
walka o tytuł najlepszego
strzelca ligi. Kacper Idziaszek (Concordia 97) i Mateusz Cybulski (Przychodnia
Prognostic) w bezpośrednim starciu strzelili po dwa
gole i ostatecznie tytuł króla
strzelców podzielili między
siebie mając po 35 trafień.
Porażkę swojego konkurenta w ykorzystał Deker-Bud, który po trudnym
meczu pokona ł APN Pa-

niówki i w y walczył ty tuł
wicemistrzowski. Tuż za podium rozgrywki ukończył
Tritech Junior, który jako
jedyny w lidze zremisował z
Concordią 97.
Już w najbliższą niedzielę
zespoły Młodzieżowej Ligi

Piłki Nożnej zakończą sezon
tradycyjnym turniejem o
Puchar Prezydenta Miasta
Knurowa, podczas którego nastąpi także oficjalne
wręczenie nagród. Początek
zmagań o godz. 9.00.

Waldemar Jachimowski

WYNIKI 16. KOLEJKI (7.04.2013):
Deker-Bud - APN Paniówki 5:3 (2:1)
0:1 B. Jóźwik 6’, 1:1 M. Bogumiło 12’, 2:1 H. Młynarski 13’, 3:1
H. Młynarski 16’, 3:2 B. Jóźwik 18’, 4:2 P. Rostkowski 19’, 4:3 S.
Woźniak 26’, 5:3 M. Nowakowski 28’.
Tritech Junior – Unia I Książenice 3:1 (1:0)
1:0 D. Adamczyk 13’, 1:1 W. Borowiec 17’, 2:1 K. Stencel 24’,
3:1 P. Grzybek 28’.
Concordia 97 – Przychodnia Prognostic 6:3 (5:1)
1:0 K. Idziaszek 1’, 2:0 K. Idziaszek 5’, 3:0 B. Kruk 6’, 4:0 M.
Mikulski 11’, 4:1 R. Jachimowski 13’, 5:1 B. Lewandowski 15’, 5:2
M. Cybulski 20’, 5:3 M. Cybulski 24’, 6:3 M. Kopczyński 27’.
żółta kartka: M. Bociański (Przychodnia Prognostic).
Tritech Junior – APN Paniówki 8:5 (3:3)
1:0 D. Adamczyk 2’, 1:1 D. Jóźwik 6’, 2:1 D. Adamczyk 8’, 3:1
W. Kaczmarczyk 11’, 3:2 D. Jóźwik 12’, 3:3 D. Bartoszek 14’,
4:3 D. Adamczyk 21’, 5:3 K. Stencel 22’, 5:4 M. Roj 24’, 5:5 J.
Nowak 25’, 6:5 J. Skowronek 27’, 7:5 J. Skowronek 29’k. 8:5 K.
Stencel 30’k.
żółta kartka: B. Jóźwik (APN Paniówki).
Concordia 97 – MG-1 2:0 (2:0)
1:0 K. Idziaszek 4’, 2:0 M. Kopczyński 13’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

52
43
40
39
25
24
14
13
12
0

123-19
119-38
119-31
97-47
90-71
65-72
44-91
52-75
35-72
15-243

17
14
13
12
8
8
4
3
3
0

1
1
1
3
1
0
2
4
3
0

0
3
4
3
9
10
12
11
12
18

Drużyna z rocznika
2 0 02/2 0 03 re pre z ent ująca Akademię Piłki Nożnej z
Knurowa zajęła piąte miejsce w turnieju halowym, jaki
odbył się w Rudzie Śląskiej
- Bielszowicach. Największym
przeżyciem dla podopiecznych
Dawida Dybcia był występ
przeciwko GKS-owi Katowice.
Potyczka ta decydowała o tym,
który zespół zajmie wspomnianą piątą lokatę. Knurowianie nie przestraszyli się
bardziej renomowanej firmy
i wygrali po trafieniu Patryka
Wiszniowskiego, który zdobył
gola z rzutu wolnego „stadiony
świata”.
We wcześniejszej fazie
turnieju knurowianie osiągnęli następujące wyniki: 0:0

z MKS-em II Zaborze, 1:0
z UKS-em Szopienice (gol:
Maciej Kowalik), 0:2 MUKP
Dąbrowa Górnicza i 0:0 z
Rozwojem Katowice.
Dodajmy, że sporo emocji
było na zakończenie rozgrywek grupow ych, wszak po
podliczeniu punktów i bramek
okazało się, że nasi „akademicy” i Rozwój mają identyczny
bilans. Organizator postanowił, że o tym, który zespół
zajmie w swej grupie trzecie
miejsce i otrzyma szansę gry
o piątą lokatę w turnieju, zadecyduje seria rzutów karnych.
Jako pierwszy do piłki podszedł Patryk Wiszniowski i
APN prowadził 1:0. Następnie
Jakub Szymajda obronił strzał
zawodnika Rozwoju.

W drugiej serii obserwowaliśmy dwa celne strzały, a
gola dla APN-u zdobył Konrad
Pchełka.
Trzecia seria to popis
bramkarz i ostatecznie knurowianie wygrywają 2:1.
Końcowa k lasy f i k acja
turnieju: 1. MUKP Dąbrowa
Górnicza, 2. MKS Żory, 3.
MKS II Zaborze, 4. MKS I Zaborze, 5. APN Knurów, 6. GKS
Katowice, 7. Rozwój Katowice,
8. Tarnowiczanka, 9. UKS Szopienice, 10. APN Czeladź.
Skład knurowskiej drużyny: Szwagrzyk, Szymajda,
Wiszniowski, Wróbel, Szaruga, M. Jasiński, Biegański,
Pchełka, Szczepanik, Pawlik,
Kowalik.
PiSk

Terminarz Klasy okręgowej
- grupa IV

Zespoły biorące udział w rozgrywkach: Orzeł Nakło Śląskie, Tarnowiczanka, Tempo Paniówki,
MKS Kończyce, Górnik II Zabrze, Sparta Zabrze, Concordia Knurów, Polonia II Bytom, Gwarek Zabrze,
Orzeł Miedary, Silesia Miechowice, ŁTS Łabędy, Sokół Orzech, Fortuna Gliwice, KS 94 Rachowice,
Czarni Pyskowice

16. KOlejKA - 13 KWietniA

21. KOlejKA - 11 MAjA

26. KOlejKA - 8 cZeRWcA

17. KOlejKA - 20 KWietniA

22. KOlejKA - 18 MAjA

27. KOlejKA - 12 cZeRWcA

18. KOlejKA - 27 KWietniA

23. KOlejKA - 25 MAjA

28. KOlejKA - 15 cZeRWcA

19. KOlejKA - 1 MAjA

24. KOlejKA - 30 MAjA

29. KOlejKA - 22 cZeRWcA

20. KOlejKA - 4 MAjA

25. KOlejKA - 2 cZeRWcA

30. KOlejKA - 26 cZeRWcA

Tarnowiczanka - Czarni
Fortuna - Rachowice
Łabędy - Sokół
Miedary - Silesia
Polonia II - Gwarek
Sparta - Concordia
Kończyce - Górnik II
Nakło Śląskie - Tempo

Nakło Śląskie - Tarnowiczanka
Tempo - Kończyce
Górnik II - Sparta 3:0
Concordia - Polonia II
Gwarek - Miedary
Silesia - Łabędy
Sokół - Fortuna
Rachowice - Czarni

Tarnowiczanka - Rachowice
Czarni - Sokół
Fortuna - Silesia
Łabędy - Gwarek
Miedary - Concordia
Polonia II - Górnik II
Sparta - Tempo
Kończyce - Nakło Śląskie

Kończyce - Tarnowiczanka
Nakło Śląskie - Sparta
Tempo - Polonia II
Górnik II - Miedary
Concordia - Łabędy
Gwarek - Fortuna
Silesia - Czarni
Sokół - Rachowice

Tarnowiczanka - Sokół
Rachowice - Silesia
Czarni - Gwarek
Fortuna - Concordia
Łabędy - Górnik II
Miedary - Tempo
Polonia II - Nakło Śląskie
Sparta - Kończyce

Sparta - Tarnowiczanka
Kończyce - Polonia II
Nakło Śląskie - Miedary
Tempo - Łabędy
Górnik II - Fortuna
Concordia - Czarni
Gwarek - Rachowice
Silesia - Sokół

Tarnowiczanka - Silesia
Sokół - Gwarek
Rachowice - Concordia
Czarni - Górnik II
Fortuna - Tempo
Łabędy - Nakło Śląskie
Miedary - Kończyce
Polonia II - Sparta

Polonia II - Tarnowiczanka
Sparta - Miedary
Kończyce - Łabędy
Nakło Śląskie - Fortuna
Tempo - Czarni
Górnik II - Rachowice
Concordia - Sokół
Gwarek - Silesia

Tarnowiczanka - Gwarek
Silesia - Concordia
Sokół - Górnik II
Rachowice - Tempo
Czarni - Nakło Śląskie
Fortuna - Kończyce
Łabędy - Sparta
Miedary - Polonia II

Miedary - Tarnowiczanka
Polonia II - Łabędy
Sparta - Fortuna
Kończyce - Czarni
Nakło Śląskie - Rachowice
Tempo - Sokół
Górnik II - Silesia
Concordia - Gwarek

Tarnowiczanka - Concordia
Gwarek - Górnik II
Silesia - Tempo
Sokół - Nakło Śląskie
Rachowice - Kończyce
Czarni - Sparta
Fortuna - Polonia II
Łabędy - Miedary

Łabędy - Tarnowiczanka
Miedary - Fortuna
Polonia II - Czarni
Sparta - Rachowice
Kończyce - Sokół
Nakło Śląskie - Silesia
Tempo - Gwarek
Górnik II - Concordia

Tarnowiczanka - Górnik II
Concordia - Tempo
Gwarek - Nakło Śląskie
Silesia - Kończyce
Sokół - Sparta
Rachowice - Polonia II
Czarni - Miedary
Fortuna - Łabędy

Fortuna - Tarnowiczanka
Łabędy - Czarni
Miedary - Rachowice
Polonia II - Sokół
Sparta - Silesia
Kończyce - Gwarek
Nakło Śląskie - Concordia
Tempo - Górnik II

Tarnowiczanka - Tempo
Górnik II - Nakło Śląskie
Concordia - Kończyce
Gwarek - Sparta
Silesia - Polonia II
Sokół - Miedary
Rachowice - Łabędy
Czarni - Fortuna

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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Ani „A”, ani „b”

Pi ł k a rsc y k ibice t rz ymający kciuki za swe k luby w ystępujące na szczeblu klasy „A” i „B” również
musieli pogodzić się z tym,
że zimowa aura skutecznie

powstrzymała zawodników
prz ed prz yst ąpien iem do
wiosennej rywalizacji.
Wydział Gier i Ewidencji
Podokręgu Zabrze zdecydował
w ubiegłym tygodniu o od-

sport
wołaniu wszystkich meczów,
które powinny się odbyć w
miniony weekend. Spotkania
klasy „A” zostały jednocześnie
przełożone na 24 kwietnia br.
(godz. 17.30), natomiast odwołane mecze klasy „B” odbędą
się 1 maja (godz. 10.00).

Tritech

PiSk

Terminarz IV ligi
- grupa II

16. KOlejKA - 13 KWietniA

21. KOlejKA - 11 MAjA

26. KOlejKA - 8 cZeRWcA

17. KOlejKA - 20 KWietniA

22. KOlejKA - 18 MAjA

27. KOlejKA - 12 cZeRWcA

Polonia - Wisła
Jastrzębie - Forteca
Jedność - Unia
Nadwiślan - Czechowice D.
Gwarek - Bojszowy
Mikołów - GKS GieKSa II
Drzewiarz - Czarni Góral
Iskra - Rekord

Iskra - Polonia
Rekord - Drzewiarz
Czarni Góral - Mikołów
GKS GieKSa II - Gwarek
Bojszowy - Nadwiślan
Czechowice-D. - Jedność
Unia - Jastrzębie
Forteca - Wisła

Mikołów - Polonia
Drzewiarz - Gwarek
Iskra - Nadwiślan
Rekord - Jedność
Czarni Góral - Jastrzębie
GKS GieKSa II - Wisła
Bojszowy - Forteca
Czechowice D. - Unia

Polonia - Czechowice D.
Unia - Bojszowy
Forteca - GKS GieKSa II
Wisła - Czarni Góral
Jastrzębie - Rekord
Jedność - Iskra
Nadwiślan - Drzewiarz
Gwarek - Mikołów

Polonia - GKS GieKSa II
Bojszowy - Czarni Góral
Czechowice D. - Rekord
Unia - Iskra
Forteca - Drzewiarz
Wisła - Mikołów
Jastrzębie - Gwarek
Jedność - Nadwiślan

Jedność - Polonia
Nadwiślan - Jastrzębie
Gwarek - Wisła
Mikołów - Forteca
Drzewiarz - Unia
Iskra - Czechowice D.
Rekord - Bojszowy
Czarni Góral - GKS GieKSa II

18. KOlejKA - 27 KWietniA

23. KOlejKA - 25 MAjA

28. KOlejKA - 15 cZeRWcA

19. KOlejKA - 1 MAjA

24. KOlejKA - 30 MAjA

29. KOlejKA - 22 cZeRWcA

Polonia - Forteca
Unia - Wisła
Jastrzębie - Czechowice D.
Jedność - Bojszowy
GKS GieKSa II - Nadwiślan
Gwarek - Czarni Góral
Mikołów - Rekord
Drzewiarz - Iskra

Drzewiarz - Polonia
Iskra - Mikołów
Rekord - Gwarek
Czarni Góral - Nadwiślan
GKS GieKSa II - Jedność
Bojszowy - Jastrzębie
Czechowice D. - Wisła
Unia - Forteca

20. KOlejKA - 4 MAjA

Polonia - Unia
Forteca - Czechowice D.
Wisła - Bojszowy
Jastrzębie - GKS GieKSa II
Jedność - Czarni Góral
Nadwiślan - Rekord
Gwarek - Iskra
Mikołów - Drzewiarz

Gwarek - Polonia
Mikołów - Nadwiślan
Drzewiarz - Jedność
Iskra - Jastrzębie
Rekord - Wisła
Czarni Góral - Forteca
GKS GieKSa II - Unia
Bojszowy - Czechowice D.

Polonia - Bojszowy
Czechowice D. - GKS GieKSa II
Unia - Czarni Góral
Forteca - Rekord
Wisła - Iskra
Jastrzębie - Drzewiarz
Jedność - Mikołów
Nadwiślan - Gwarek

25. KOlejKA - 2 cZeRWcA

Nadwiślan - Polonia
Gwarek - Jedność
Mikołów - Jastrzębie
Drzewiarz - Wisła
Iskra - Forteca
Rekord - Unia
Czarni Góral - Czechowice D.
GKS GieKSa II - Bojszowy

Polonia - Czarni Góral
GKS GieKSa II - Rekord
Bojszowy - Iskra
Czechowice D. - Drzewiarz
Unia - Mikołów
Forteca - Gwarek
Wisła Ustronianka - Nadwiślan
Jastrzębie - Jedność

Jastrzębie - Polonia
Jedność - Wisła
Nadwiślan - Forteca
Gwarek - Unia
Mikołów - Czechowice D.
Drzewiarz - Bojszowy
Iskra - GKS GieKSa II
Rekord - Czarni Góral

30. KOlejKA - 26 cZeRWcA
Polonia - Rekord
Czarni Góral - Iskra
GKS GieKSa II - Drzewiarz
Bojszowy - Mikołów
Czechowice D. - Gwarek
Unia - Nadwiślan
Forteca - Jedność
Wisła - Jastrzębie

PiSk

tritech zagrał
z najlepszymi
Szczygłowicka hala MOSiR
była areną turnieju o Puchar
Śląska w futsalu w kategorii U19. Trzy z pięciu drużyn, które
zaprezentowały się na parkiecie
stanowią bezpośrednie zaplecze
klubów Futsal Ekstraklasy, a
młodzieżowa drużyna Rekordu
Bielsko-Biała to aktualny mistrz
Polski w tej kategorii wiekowej.
W tym renomowanym gronie
przyszło się sprawdzić drużynie
Tritechu – najmłodszemu zespołowi występującemu w knurowskiej Miejskiej Lidze Piłki
Nożnej Halowej. Konfrontacja
z najlepszymi przyniosła jedno
zwycięstwo, trzy porażki i w
końcowej klasyfikacji czwarte
miejsce. W meczu z najlepszym
w kraju Rekordem Tritech uległ
zaledwie jednym golem, podobnie było w meczu z inną czołową drużyną w Polsce, Gwiazdą
Ruda Śląska. – Dla mojego zespołu gra z najlepszymi w kraju
była nie lada wyzwaniem i rzad-

pucharowy
Knurów

Foto: Piotr Skorupa

Mikulski
już strzela
W związku z odwołanym trzecim wiosennym meczem ligowym, piłkarze Concordii
Knurów rozegrali kolejny mecz sparingowy.
Sobotnim rywalem podopiecznych Wojciecha
Kempy były 4-ligowe Szombierki Bytom. Mecz
rozegrano na sztucznej murawie, a ostatni egzamin przed ligą wygrali goście z Bytomia 2:1.
Honorowe trafienie dla knurowian było autorstwa Mateusza Mikulskiego (na zdjęciu), który
doszedł już do pełnej sprawności po urazie,
jakiego nabawił się kilka tygodni temu.
Po zamieszaniu związanym z ponownym
atakiem zimy i odwołaniu trzech ligowych kolejek, publikujemy dzisiaj nowe, aktualne wersje
terminarzy 4. ligi oraz Klasy okręgowej.

Foto: Waldemar Jachimowski

Zespoły biorące udział w rozgrywkach: Iskra Pszczyna, Polonia Marklowice, Rekord Bielsko-Biała,
Drzewiarz Jasienica, Czarni Góral Żywiec, AKS Mikołów, GKS GieKSa II Katowice, Gwarek Ornontowice,
GTS Bojszowy, Nadwiślan Góra, MRKS Czechowice-Dziedzice, Jedność Przyszowice, Unia Racibórz,
GKS 1962 Jastrzębie, Forteca Świerklany, Wisła Ustronianka

Boisko knurowskiego
MOSi R-u z e sz t uczną
murawą stało się główną
a reną spot ka ń Puchar u Polsk i na sz cz eblu
Podok ręg u Zabrze. W
sobotę rozegrano na nim
półf inałowe spot kanie
pomiędzy Przyszłością
Ciochowice a Czarnymi
Pyskowice (3:0), natomiast w niedzielę odbyła
się ćwierćfinałowa konfrontacja Gwarka Ornontowice z KS 94 Rachowice
(6:2). Zwycięzca tego meczu będzie półfinałowym
rywalem Concordii Knurów (17 kwietnia).
PiSk
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ką okazją sprawdzenia własnych
umiejętności. Okazało się, że
drużyna środowiskowa może
walczyć jak równy z równym
z futsalowymi tuzami. Jestem
pewien, że doświadczenie z tego
turnieju zaprocentuje już w
przyszłorocznych rozgrywkach
knurowskiej ligi – powiedział
opiekun Tritechu, Wojciech
Górka.
Warto dodać, że poza satysfakcją z dobrej gry zawod-

nikowi knurowskiej drużyny
- Łukaszowi Michalskiemu
przypadł tytuł najlepszego
strzelca turnieju.
Tritech wystąpił w składzie: Mateusz Widera, Miron
Michniewsk i, Przemysław
Ba ra , Sz y mon Napiera ła ,
Krzysztof Górka, Grzegorz
Górka, Krystian Szewczak,
Łukasz Michalski, Dominik
Jabłoński, Michał Istel.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI:
Tritech Knurów – Stal Zabrze 3:5, GKS Tychy – Rekord Bielsko-Biała 0:5, Stal Zabrze – Gwiazda Ruda Śląska 1:3, Tritech
Knurów – Rekord Bielsko-Biała 1:2, Gwiazda Ruda Śląska
– GKS Tychy 4:1, Rekord Bielsko – Biała – Stal Zabrze 1:2, Tritech Knurów – GKS Tychy 2:1, Gwiazda Ruda Śląska – Rekord
Bielsko-Biała 0:0, Stal Zabrze – GKS Tychy 2:0, Tritech Knurów
– Gwiazda Ruda Śląska 2:3.
1.
2.
3.
4.
5.

Gwiazda Ruda Śląska
Stal Zabrze
Rekord Bielsko-Biała
Tritech Knurów
GKS Tychy

10
9
7
3
0

10:4
10:7
8:3
8:11
3:12

gRAnD pRiX KnUROWA
W SKAcie SpORtOWYM
WYNIKI Z 2 KWIETNIA:
1. Willibald Morgalla
2. Edward Nowak
3. Henryk Brola
4. Stefan Dylus
5. Janusz Nowak
6. Piotr Palica
7. Józef Antończyk
8. Dariusz Skowron
9. Konrad Sobieraj
10. Wojciech Napierała
11. Jacek Zacher

- 2.186 pkt
- 2.142 pkt
- 2.106 pkt
- 2.088 pkt
- 2.051 pkt
- 2.050 pkt
- 2.023 pkt
- 1.952 pkt
- 1.916 pkt
- 1.900 pkt
- 1.824 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Stefan Dylus
- 16.552 pkt
2. Zdzisław Mral
- 14.760 pkt
3. Jerzy Pluta
- 14.453 pkt
4. Alfred Wagner
- 14.020 pkt
5. Wojciech Napierała
- 13.743 pkt
6. Kazimierz Fąfara
- 13.735 pkt
7. Jacek Zacher
- 13.439 pkt
8. Edward Nowak
- 13.277 pkt
9. Michał Fojt
- 13.252 pkt
10. Piotr Palica
- 12.764 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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SMOlnicA. KAWAleRYjKA 2013

Kto chętny do bitwy
pod Salichą
25 maja w lasach Smolnicy odbędzie się bieg konny
na orientację pt. „Kawaleryjka 2013 - upamiętnienie 150
rocznicy Powstania Styczniowego. Kampania Edmunda
Różyckiego. Bitwa pod Salichą”. Chętni już teraz mogą się
zgłaszać
- Celem naszej imprezy jest
upamiętnienie 150 rocznicy Powstania Styczniowego. W szczególności Kampanii Woły ń skiej
Edmunda Różyckiego i bitwy pod
Salichą, stoczonej pomiędzy jazdą
polską a rosyjskim oddziałem karnym kapitana Łomonosowa. Było
to jedno z błyskotliwych zwycięstw
oręża polskiego – informuje Piotr
Kulczyna, organizator „Kawaleryjki”, a zarazem leśniczy Leśnictwa
Leboszowice.
Trasa biegu wyniesie około 30
km. Prowadzi przez teren nadleśnictw Rybnik i Rudy Raciborskie.
Celem uczestników jest pokonanie
trasy, odnalezienie czterech, zaznaczonych na mapie, punktów zadaniowych oraz trzech terenowych i
wykonanie wyznaczonych zadań.
- To bardzo fajna impreza – zapewnia leśniczy Kulczyna. – Sa-

Bitwa
pod Salichą

została stoczona 26 maja 1863
roku. Zmierzyły się w niej wojska
polskie pod dowództwem gen.
Edmunda Różyckiego i rosyjski
oddział karny pod wodzą kpt.
Łomonosowa. Po stronie polskiej
było około ćwierć tysiąca żołnierzy
(kawalerzystów), po rosyjskiej
– prawie trzykrotnie więcej (głównie piechota). Jazda konna rozbiła
nieprzyjacielskie oddziały. Było
to tak przekonujące zwycięstwo,
że przybyły na odsiecz wojskom
rosyjskim 600-osobowy oddział
moskiewski nie odważył się zaatakować powstańców.
Bitwa nie miała jednak realnego
znaczenia. Dwa dni po tryumfie
oddział gen. Różyckiego dostał
się na terytorium Austrii, gdzie
dowódca zdecydował o jego rozwiązaniu.

1

mych kawalerzystów jest zazwyczaj
kilkudziesięciu, za to uczestników
tej plenerowej zabawy około pół
tysiąca. Naprawdę warto w niej
wziąć udział...
Kawa ler y jka rozpocznie się

o 5 rano. Na godz. 14 zaplanowano
biesiadę rodzinną przy ognisku.
Zakończenie biegu podsumowanie,
odczytanie wyników i wręczenie nagród przewidziano około godz. 16.

/sisp, bw/

Szczegółowe informacje

KnURóW. W OStAtni tYDZieŃ KWietniA...

pit-a złożysz
w UM

W magistracie przy ul. Ogana znajdzie
swoje miejsce stanowisko gliwickiego
Drugiego Urzędu Skarbowego. Przez
ostatni tydzień kwietnia za jego
pośrednictwem będzie można składać PIT-y

Wzorem ubiegłych lat knurowski magistrat i gliwicki Drugi Urząd
Skarbowy organizują akcję ułatwiającą rozliczenie się z podatku.
Przez ostatni tydzień kwietnia PIT-y
będzie można składać w budynku
Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5.
Już tylko nieco ponad trzy tygodnie zostało na wypełnienie formularzy. Czas jednak szybko płynie.
Kto czuje, że się „nie wyrobi”, ten
powinien zaznaczyć w kalendarzu
dni od 24 do 30 kwietnia. To ty-

dzień, kiedy w UM będzie można
złożyć wypełnione PIT-y i uzyskać
podstawowe informacje od dyżurujących pracowników skarbówki.
Coroczna, wspólna inicjatywa
urzędu i skarbówki cieszy się sporym powodzeniem. Nic dziwnego,
to oszczędność czasu i pieniędzy.
Stanowisko skarbówki będzie
czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 8-14.30, natomiast w
piątek w godz. 8-13.
/bw/

Bezpośrednie wejście
do stanowiska
skarbówki: znajdować
się będzie od strony
parkingu

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Grzegorz „Dread”/kawaleryjka.lesniczowka-smolnica.pl

Przed rokiem bohaterami Kawaleryjki byli ułani

informacja własna wydawcy

CENTRUM KULTURY POLECA

można znaleźć na stronie: www.kawaleryjka.lesniczowka-smolnica.
pl/news,5,Regulamin.html. Można je też uzyskać telefonicznie w smolnickiej leśniczówce, dzwoniąc pod nr. 694 466 004.

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 tor t urodzinow y, zdjęcia, gry i zabawy z animatorem,
prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy. To nie wszystko,
bowiem w zanadrzu mamy jeszcze wspa nia ł y bajkow y sea ns.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina
zadzwonić (32 332 63 81) lub napisać
(e-mail: info@kinoscenakultura.pl).
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