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rozmaitości

Organizatorzy liczą, że sobotnia akcja spotka się z dużym odzewem
krwiodawców

KnUrÓW

Krwiodawcy muszą spełnić kilka
podstawowych warunków: mieć nie
mniej niż 18 i nie więcej niż 65 lat,
ważyć co najmniej 50 kg i zabrać
ze sobą dokument tożsamości ze
zdjęciem. Nie mogą dzień wcześniej
spożywać alkoholu oraz innych używek. A w dniu akcji powinni zjeść
lekki posiłek i napić się trochę wody
- w czasie upałów krew jest bardziej
gęsta.
Akcja potrwa od godz. 8.00 do
14.00.
/g/

GLIWICE. nOC MUZEÓW

wieczorne wędrowanie
po muzeach

www.mars-one.com

Foto: Archiwum MP-13

Milka wybiera najmilsze miasto
w Polsce. Wielkie miasta i małe
miejscowości próbują udowodnić,
że to właśnie im należy się ten tytuł.
Co trzeba zrobić, by pewnego dnia
obudzić się w najmilszym mieście
w Polsce? Wystarczy zarejestrować
się na stronie www.fioletowastrona.
pl i klikać. Knurów obecnie zajmuje
niezłą 16 lokatę. Finał akcji − 30
czerwca.
jb

i wystawie „Książę Poniatowski i
jego epoka”. O 19 i 22 zaprezentuje
się Teatr Safo. Atrakcje przygotował
także Zamek Piastowski. Zwiedzanie
obiektu o 17, 19.40, 21.30. W międzyczasie można wysłuchać ciekawych
prelekcji. W Czytelni Sztuki o 21.30
− rozmowa o gliwickiej fotografii. W
Noc Muzeów otwarta będzie także
Radiostacja. O pełnych godzinach
między 17 a 22 zaplanowano projekcje filmu „Uwaga! Tu Gliwice”. Wstęp
na wszystkie wydarzenia bezpłatny.
Więcej informacji na www.noc-muzeow.pl.
jb
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Sylwia Napierała, Anna Kamińsk
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Matki
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Po raz szósty Polski Czerwony
Krzyż i Grupa Muszkieterów
zapraszają do akcji „Zbieramy krew
dla Polski”

18 maja w godz. od 17 do 24
drzwi otwarte gliwickich muzeów.
Na odwiedzających Willę Caro czeka
biwak grupy rekonstrukcyjnej Pułku
4 Piechoty Księstwa Warszawskiego
(od 17 do 23 w ogrodach). Między 18
a 20.30 gry i zabawy rodem z PRL.
O 18.30, 20.15 i 21.45 przewodnicy
oprowadzą po wnętrzach Willi Caro

Miasto się
przytula

nie zapomnij

Krew dla Polski
Z tej okazji organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Dla najmłodszych konkurs rysunkowy z nagrodami, instruktaż udzielania pierwszej
pomocy, pokaz strażacki.
- Spośród krwiodawców rozlosujemy 10 profesjonalnych apteczek samochodowych - zapowiada prezes klubu
Honorowych Dawców Krwi im. dra
Floriana Ogana, Adam Pobłocki.
- Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy 18 maja (sobota) na parking przed sklepami: Bricomarché i
Intermarché przy ul. Szpitalnej 40.

KnUrÓW

W wigilię Dnia Matki, 25 maja o
godz. 16 w kościele św. Antoniego i
św. Barbary w Krywałdzie odbędzie
się spotkanie u Matki Pięknej Miłości. Podczas uroczystości nastąpi
wprowadzenie do kaplicy Pięknej
Madonny relikwii Błogosławionego
Jana Pawła II.
− Na znak tego, że Jan Paweł II
drogę do świętości rozpoczynał jako
górnik, w relikwiarzu wykonanym z
węgla „przybędzie” do knurowskiej
Matki Pięknej Miłości − mówią organizatorzy.
Po nabożeństwie − uroczysta
msza święta w intencji rodzin, dzieci
pierwszokomunijnych, młodzieży,
górników, górnośląskich emigrantów
oraz parafian. Homilię wygłosi ks.
January Liberski.
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C zł owie k z ago s p o dar owa ł już
wody i lądy. Przyszedł czas na
kosmos. Coraz bardziej realne
stają się podróże na Czerwoną
Planetę. Narazie bez możliwości
powrotu. Holenderska spółka Mars
One planuje wysłać kilku śmiałków
na Marsa. W formie reality show
relacjonowana będzie zarówno
kosmiczna podróż, jak i pobyt na
tej niegościnnej planecie. Bilet
jest za darmo, ale tylko w jedną
stronę. Na portalu można znaleźć
filmy rekrutacyjne przyszłych podróżników. Napłynęło już 10 tys.
zgłoszeń. Start misji zaplanowano
na 2022 rok.
jb
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Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY

Panu Czesławowi Sobierajskiemu
Radnemu Sejmiku Województwa Śląskiego
oraz Rodzinie i Najbliższym
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów
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szCzygłOwiCe. duŻe straty, na szCzĘśCie bez Ofiar

płonęło mieszkanie
na alei Piastów

Mocno osmolona butla gazowa
Strażacy przyjechali z drabiną, na szczęście nie
musieli z niej korzystać

Nie wiadomo jeszcze, jaka była przyczyna
pożaru mieszkania w bloku przy alei Piastów 9.
Strażacy wstępnie wykluczyli zwarcie w instalacji
elektrycznej. Jako jeden z potencjalnych powodów
biorą pod uwagę zaprószenie ognia

Na miejscu zjawili się także
funkcjonariusze policji

Ogień pojawił się w mieszkaniu
na II piętrze w poniedziałek tuż po
godz. 14. Na miejscu szybko pojawiły
się zastępy strażaków z Knurowa i
Gliwic. Jeden z wozów miał problem
z dojazdem ze względu na remont al.
Piastów. Trafiło na pojazd wyposażony w drabinę.
– Trudno mu było przejechać

przez rozkopaną drogę – usłyszeliśmy od jednego ze świadków zdarzenia.
Na szczęście drabina nie była
potrzebna.
Lokatorzy klatki, w której doszło do pożaru, zostali natychmiast
ewakuowani. Dwójka strażaków w
specjalnych maskach tlenowych wy-

prowadziła z zadymionego bloku lokatorkę, której sanitariusze udzielili
pomocy. Szczęśliwie nic poważnego
jej się nie stało.
W czasie pożaru w mieszkaniu
przebywała jedna osoba. Udało jej
się opuścić budynek zanim ogień się
rozprzestrzenił.
– Pożar strawił jeden pokój, przedpokój oraz część kuchni – informuje
mł. bryg. Wojciech Gąsior, dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie.
Strażacy opanowali żywioł, ale
straty są spore. - Co najmniej w granicach 60 tys. zł – ocenia Gąsior.
– Ogień był na tyle duży, że spaliły
się przewody elektryczne na klatce
schodowej, a także zajęły się drzwi
jednego z sąsiadów - mówi Mieczysław Kobylec, dyrektor Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej i
Administracji.
Przyczynę pożaru starają się
ustalić strażacy.
DC

KnUrÓW

zagrożona przyzwoitość

KnUrÓW

KnUrÓW

Drogie picie Pijany
awanturnik
W piątek po południu na prośbę jednego z mieszkańców patrol
Straży Miejskiej udał się na teren
przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej. Zgłaszający poskarżył się na
osoby pijące alkohol. Dla dwójki
ze sprawców wykroczenia okazał
się to kosztowny napitek. Do ceny
alkoholu musieli doliczyć koszt
mandatów wystawionych przez
strażników.
/bw/

Dzięki szybkiej reakcji nauczycieli i Straży Miejskiej udało się
schwytać 54-letniego mieszkańca Pyskowic, który zachowywał
się... nieobyczajnie w pobliżu Miejskiego Gimnazjum nr 1

W ubiegłą środę wieczorem patrol
Straży Miejskiej i Policji interweniował
w mieszkaniu przy ul. Kościuszki. Powód
dał nietrzeźwy mężczyzna, który wszczął
awanturę i zastraszał domowników.
Funkcjonariusze uznali, że jego obecność
w domu niczego dobrego nie przyniesie.
Przewieźli krewkiego awanturnika do
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Pozostał tam do wytrzeźwienia.
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Pożar wybuchł w mieszkaniu na drugim piętrze

Foto: Dawid Ciepliński

/bw/

St ra ż Miejska ot rz y ma ła
zgłoszenie we wtorek około godz.
10.30. Po przybyciu patrolu nauczycielka w-f w MG-1 wyjaśniła,
że koło boiska szkolnego kręcił
się mężczyzna. Trwały właśnie
zajęcia wychowania fizycznego.
Po paru chwilach pyskowiczanin
udał się w pobliże nieodległego
śmietnika i tam się... onanizował.
Mężczyzna o krępej budowie

ciała miał na sobie charakterystyczną jasnoniebieską koszulkę z
krótkim rękawem. Choć skrupulatnie przeszukano pobliski teren,
54-latka nie znaleziono.
Dzień później delikwent pojawił się znowu. Zauważono go jak
zmierzał w kierunku parku. Nauczyciele ponownie powiadomili
Straż Miejską. Pyskowiczanin
nie spodziewał się strażników,

odpoczywał na parkowej ławce.
Mężczyznę zatrzymano i przewieziono do Komisariatu Policji.
− Należy podkreślić, że to
głównie dzięki szybkiej reakcji
nauczycieli i ich odwadze udało
się ująć zachowującego się nieprzyzwoicie 54-latka − mówią
strażnicy.
Dochodzenie trwa.
jb
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Chudów. Kiedyś był tu asfalt, a teraz...

Wodna czy Błotna?

- Po deszczu nie da się tu przejść, chyba że w Auchanie wszystkie gumiaki wykupimy
- Halina Sosna narzeka na stan ul. Wodnej w Chudowie. Od miesiąca próbuje
zainteresować problemem Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Przyszowicach. Twierdzi, że bezskutecznie...
W pamięci ma zapewnienia,
jakie padły na jednym z zebrań wiejskich: jeżeli będą zastrzeżenia do
prac kanalizacyjnych, chudowianie
mogą dzwonić, a Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej natychmiast sprawą się zajmie.
- W ciągu miesiąca nie pokazał
się tu nikt! - mówi pani Halina.
- Ilekroć dzwonię, słyszę, że tylko ja
mam pretensje.
To samo usłyszeliśmy od Roberta Gabora z Jednostki Realizującej Projekt, odpowiedzialnego za
rozwiązywanie problemów technicznych związanych z budową
kanalizacji m.in. w Chudowie. - Z
początkiem kwietnia były 2 telefony
w sprawie dorównania nawierzchni
przy ul. Wodnej. Od tamtego czasu
nikt nic nie zgłaszał.
Jaka była reakcja na wspomniane
zgłoszenia? - Firma coś tam wykonywała - usłyszeliśmy. Trudno powiedzieć: co, kiedy i czy w ogóle...

- Już jest pogoda! - zauważa Halina Sosna. - Gdzie ta nawierzchnia?
Próbowała rozmawiać o tym z
innymi sąsiadami. Nie wszyscy chcą
się wychylać. - Boją się, że narobią
sobie wrogów. Ich dzieci dorosną, będą
chciały mieć pracę...
- Póki co syn nie może się nauczyć
jeździć na rowerze, bo nie ma gdzie.
Cały Chudów rozkopany - śmieje się
pani Agnieszka.
Z harmonogramu prac, zamieszczonego na stronie Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach wynika, że prace odtworzeniowe ul. Wodnej zaplanowano na...
wrzesień 2013 roku.
Co ze szkodami, jakie powstały
w czasie prowadzenia robót kanalizacyjnych? Zgłoszenia przekazywane są inżynierowi kontraktu.
Robert Gabor zwraca jednak uwa-

Olewani

Pewne jest to, że przybywa niezadowolonych z rozoranej drogi.
Monika Kowol długo siedziała cicho. Kiedy jej mąż zgłosił, że przed
wjazdem na ich posesję powstała
dziura, robotnicy ją zasypali.
- Powiedzieli, że wszystko jest OK
i odjechali. Pech chciał, że przyjechali
za jakiś czas koparką coś zrzucić.
Proszę sobie wyobrazić, że utopili się.

informacja własna

- Dziura na dziurze. Nie możemy bez szkód dojechać do własnych
posesji. Od miesiąca prosimy o pomoc i nic! Mamy dosyć!- skarży się
pani Monika

Mąż wyciągał ich traktorem. Miało
być OK... Jak samochodem mamy tędy
jeździć? - pyta, choć zna odpowiedź.
Kilka dni temu ziemia przed
wjazdem na posesję Kowolów znów
się zapadła. Pani Monika sama

zabezpieczyła dziurę bramką, którą
robotnicy porzucili na jej podwórku.
Kiedy ostatnio odprowadzała
dziecko do przedszkola, zapytała robotników, kiedy nadsypią ul. Wodną.
Usłyszała, że to ich przełożeni decydują, gdzie mają pracować.
- Wracam z przedszkola, a robotnicy wołają: jedzie nasz kierownik,
bierz go pani za ryj. Machali mu, ja
machałam, żeby się zatrzymał, a on
się uśmiechnął i odjechał. Uciekł, olał
nas - chudowianka nie kryje złości.
W cz wa r tek z ad z won i ła do
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i usłyszała, że za chwilę w
sprawie m.in. ul. Wodnej odbędzie
się zebranie.
Tak się złożyło, że krótko po nim
w siedzibie przedsiębiorstwa pojawiła
się pani Halina z mężem. Kolejny
raz, tym razem osobiście, próbowali
zainteresować urzędników szkodami, jakie firma wyrządziła na ich
podwórku, i fatalnym stanem ulicy
Wodnej.
- Olali mnie, dlatego dałam im
czas na naprawę szkód do końca
miesiąca, a później oddam sprawę do
sądu. Nie żądam cudów. Chcę, żeby
dziur nie było, ale tu nie ma z kim rozmawiać - kobieta nie kryje złości.
Przy okazji zapytała o ustalenia
w sprawie ul. Wodnej, ale urzędnicy
wykręcili się od odpowiedzi. Kolejny
raz poczuła się jak natręt.

Byle do września

- Tak, pani Sosna była u nas.
Zgłaszała uwagi do stanu jej podwórka, złożyła pismo, napomknęła też o
ul. Wodnej. Jej uwagi przekazałem

4

inżynierowi kontraktu - potwierdza
Robert Gabor. - W czasie spotkania
Rady Budowy inżynier kontraktu
zlecił przegląd wszystkich dróg i
dosypanie tłucznia tam, gdzie to
konieczne.
Prz y znaje, że prace ka na lizacyjne na ul. Wodnej dobiegły
końca. Ziemia mogła w tym czasie
osiąść. Wszystkie takie przypadki
są zgłaszane inspektorowi nadzoru
drogowego, a bałagan pozostawiony
na ulicy świadczy o robotnikach.
- Pozasypywali studzienki. Później okazało się, że mają być odkryte. Odkryli je, ale zostawili dziury
- zwraca uwagę pani Agnieszka z ul.
Wodnej.
- To nawet nie jest zabezpieczone,
by można było tędy spokojnie przejść
- dodaje jej mąż, pan Marek. - Jak
deszcz pada, robią się kałuże. Na
zebraniu powiedzieli, że jak będzie
pogoda, to zrobią nawierzchnię.

gę na kon iecznoś ć udok u mentowania strat. - Wykonawca jest
ubezpieczony na takie okoliczności
- dodaje.
Być może pani Halina doczeka
się rekompensaty za 4 krzaki róż,
różanecznik i zniszczony trawnik...
- Każdy bez wahania podpisał
zgodę na budowę kanalizacji. Wszyscy
chcemy ją mieć - zapewnia pani Monika. - W umowie było, że droga ma
wrócić do stanu sprzed rozpoczęcia
prac. Kiedyś tu był asfalt, dziś - muldy,
dlatego wojujemy o to, by przynajmniej dziury zasypali.
Robert Gabor zapewnia, że ma
to na uwadze także ze względów
prywatnych - też mieszka w Chudowie. - Dlatego pilnuję, aby wszystko
przebiegało zgodnie z planem.
Tekst i foto: Paweł Gradek
Współpraca: Justyna Bajko

Przegląd Lokalny Nr 20 (1054) 16 maja 2013 roku

Dbamy o cały knurów
preZyDent knUrowa aDaM raMS: - nie Ma poDZiaŁU na lepSZe i gorSZe oSieDla...

Foto: Dawid Ciepliński

aktualności

(Prze)budowa kanalizacji w starym
Knurowie daje się we znaki: wykopy,
błoto, kurz, objazdy... –To uciążliwe,
ale bez tego ani rusz. Wykonanie
zadania otworzy drogę do dalszych
inwestycji w tej części miasta
– zapowiada prezydent Adam Rams
w rozmowie z Przeglądem
Trzeci rok trwa porządkowanie gospodark i ściekowej.
To najw ięk sz a i nwest ycja w
dziejach miasta. Chłonie milion
po milionie. W sumie przeszło
100 milionów złotych. Więcej
niż roczny budżet Knurowa. I
prawie tego nie widać, bo niemal
wszystko skrywa ziemia. Czyżby
pieniądze wyrzucone w błoto?
W ż ad ny m w y pad k u. To
dobrze zainwestowane fundu-

Bogusław
W ilk: - C z y
to prawda,
że hołubi
pan osiedla
zaniedbując
stary Knurów?
Prezydent
Knurowa
Adam Rams:
- Nie. Prawda
jest natomiast
taka, że – co
jest widoczne
- prowadzimy inwestycje w różnych
częściach miasta. Pogląd, że stary
Knurów jest gor zej trak towany
jest nieprawdziwy. Byłoby bowiem
ogromnym błędem faworyzowanie
jednego osiedla kosztem innego.
Wiem, że są osoby mocno zainteresowane kreowaniem opinii, że
prezydent dba o osiedla, a nie o
stary Knurów. Tym samym usiłuje
się podzielić mieszkańców na lepszych i gorszych. Antagonizując
mieszkańców różnych części miasta niczego dobrego się nie zbuduje. Jest to działanie szkodliwe. Na
osiedlach mieszkają tysiące ludzi,
którzy oczekują od nas inwestycji.
I te inwestycje będą realizowane.
Aktualnie w starym Knurowie zaangażowanych jest najwięcej pieniędzy, ponieważ to właśnie w tej
części naszego miasta prowadzone
są najbardziej kosztowne inwestycje, czyli porządkowanie gospodarki ściekowej i sieci wodnej.
- Rozkopanie tej części miasta
daje się mieszkańcom mocno
we znaki...
- Wykonanie nowoczesnej sieci sanitarnej i wodociągowej nieuchronnie wiąże się z prowadzeniem robót
ziemnych. Mając na uwadze szeroki
zakres i stosunkowo krótki termin
zakończenia tej inwestycji, stwarza
to mieszkańcom wielkie uciążliwości. Nie znam przypadku, żeby w
jakimkolwiek innym mieście lub
gminie przeprowadzono bezboleśnie tak duże zadanie. Kiedy planowaliśmy to przedsięwzięcie wiedziałem, że emocje będą dawać się
we znaki. Jednak pamiętałem przy
tym, że musimy skanalizować nasze
miasto, zwłaszcza że Unia Europejska stworzyła takie możliwości. Dopiero uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej otworzy drogę do
innych potrzebnych inwestycji, na
które mieszkańcy czekają.

Dla Przeglądu

sze. Uchronią samorząd przed
unijnymi karami za zanieczyszczenie środowiska, przysłużą
się mieszkańcom miasta. I co
być może najistotniejsze, dadzą
możliwość podjęcia kolejnych
inwestycji, przemiany najstarszej części Knurowa na miarę
XXI-wiecznych potrzeb i możliwości.
/bw/
Przeszło dwa lata temu przystąpiliśmy do największej w historii
naszego miasta inwestycji. Było to
możliwe dzięki pozyskaniu ponad
90 mln zł z Unii Europejskiej. Angażujemy w to również bardzo dużo
środków własnych. Zakończymy to
zadanie w przyszłym roku. Pozostało więc niewiele. Wkrótce potem
planujemy położyć silny akcent na
wykonanie nowych dróg i chodników – zarówno ul. Koziełka, III
Kolonii, jak i Fińskich Domków oraz
osiedla Redyna.
- Nie ma Pan wrażenia, że z
podobnym poglądem rzekomego odrzucenia miasto miało do
czynienia przed kilku laty w odniesieniu do Szczygłowic?
- Faktycznie. Osiedlu Szczygłowice
kilka lat temu kreowano podobny
wizerunek. Trudno nam się było
pogodzić z tym, bo - podobnie jak
teraz w starym Knurowie - inwestycje miejskie w Szczygłowicach
prowadziliśmy w sposób wcześniej
pr zemyślany i zaplanowany. W
rezultacie w Szczygłowicach wykonaliśmy wiele potrzebnych zadań,
między innymi polepszając infrastrukturę drogową, modernizując
obiekty sportowe (hala MOSiR),
oświatowe (termomodernizacja
szkół i przedszkoli), porządkując
park NOT i budując w nim plac zabaw. Teraz przyszedł czas na Dom
Kultury, w którym prowadzone są
prace remontowe, a także na gruntowną przebudowę al. Piastów. Za
parę miesięcy al. Piastów stanie
się pięknym pasażem miejskim.
O tych planowanych inwestycjach
na osiedlu uczciwie informowałem
mie szkańc ów Szc z yg ł owic . Nie
składam obietnic bez pokr ycia,
dotrzymuję słowa.
- A propos obietnic: obiecał
Pan siłownię „pod chmurką” w
Szczygłowicach...
- Tak, złożyłem taką deklarację.
I taka siłownia na powietrzu w
Szczygłowicach powstanie, bo o nią
zwracają się mieszkańcy. Wkrótce
przystąpimy do jej projektowania.
Będziemy analizować lokalizację,
aby zapewnić szczygłowiczanom
dogodne warunki do uprawiania
sportu, relaksu i dbałości o zdrowie.
- Porządkowanie gospodarki
ściekowej w starym Knurowie
zmierza do końca. Co dalej w
tej części miasta?
- Wykonaliśmy projekt pr zebu-

Przegląd Lokalny Nr 20 (1054) 16 maja 2013 roku

Szczygłowice, aleja Piastów w trakcie przebudowy
dowy ul. ks. Alojzego Koziełka na
całej długości, wraz z łącznikiem
z ul. Jęczmienną i Wolności. Będę
proponować radnym miasta, by
zaakceptowali tę inwestycję w projekcie budżetu na 2014 rok, mając
świadomość, że będzie to bardzo
kosztowne przedsięwzięcie. Sukcesywnie po robotach kanalizacyjnych
będą odt war zane nawier zchnie
asfaltowe dróg na III Kolonii oraz
remontowane chodniki. Aktualnie
przystąpiliśmy do modernizacji ul.
Dymka. W tym roku przeznaczymy 2 mln zł na remonty dachów
budynków III Kolonii. Projektujemy rekonstrukcję parku przy ul.
Ogana, gdzie jednym z elementów
będzie kolorowy, nowoczesny plac
zabaw i siłownia zewnętrzna. Chcemy, by ten teren lepiej służył do
wypoczynku mieszkańcom. Projektujemy modernizację ul. Reymonta
na osiedlu Redyna, a jej realizację
c hc emy pr zepr owadzić w 2014
roku. Projektujemy też modernizację ulic Wieniawskiego i Chopina
(Fińskie Domki).
Nie zapominamy również o inwestycjach potrzebnych wszystkim
mieszkańcom, takich jak uczynienie z Zacisza Leśnego miejsca
do wypoczynku i rekreacji przez
cały rok, dalszy etap przebudowy
bazy sportowej, to jest modernizację stadionu miejskiego przy ul.
Dworcowej. Jest to możliwe, bo
wcześniej wybudowaliśmy boiska
treningowe przy MSP-9. Ponadto
budowa żłobka – w tym roku planujemy wykonanie dokumentacji.
Wymienione inwestycje wpisaliśmy
do programów związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych
w perspektywie lat 2014-2020.
- Wróćmy do początku rozmowy. Skąd pogłoski o faworyzowaniu osiedli kosztem starego
Knurowa?
- Zarzucanie mi, że gorzej traktuję
stary Knurów jest tendencyjne i
nieobiektywne, absolutnie niemające pokrycia w rzeczywistości.
Odnoszę wrażenie, że za takimi
stwierdzeniami stoją osoby, które
chcą zrealizować własne cele polityczne, które nie mają nic wspólnego z rozwojem miasta. Koncentracja prac ziemnych w star ym
Knurowie wywołuje u mieszkańców
podenerwowanie. I to jest naturalne. Ten stan emocji społecznych
próbuje się wykorzystać kreując
pogląd o faworyzowaniu osiedli.

Fundusze europejskie
– wkrótce nowe rozdanie
Lata 2014-2020 to nowy okres programowania
unijnego, a tym samym nowe fundusze do pozyskania i wykorzystania. Wzorem ubiegłych lat Knurów
będzie starać się o pieniądze na kolejne, planowane
przez miasto, zadania.
Unia Europejska kładzie silny nacisk na tworzenie
współpracy między miastami i miejscowościami w
ich najbliższym sąsiedztwie. Biorąc to pod uwagę
Knurów przystąpił do partnerstwa miast i gmin
Podregionu Gliwickiego (z udziałem m.in. Gliwic,
Zabrza, oraz Starostwa i gmin Powiatu Gliwickiego). Jego celem jest wypracowanie wspólnej
strategii działania. Wkrótce zostanie przygotowany
plan działania na najbliższych 7 lat. To ,,Strategia
Wzmocnienia Potencjału Gospodarczego Podregionu Gliwickiego”.
- W ramach tego dokumentu określona zostanie wizja rozwojowa, cele, kierunki działań oraz
typy projektów, które realizowane będą przez
poszczególne jednostki. Na zadanie to udało się
pozyskać dofinansowanie unijne w wysokości 2,3
mln zł z Pomocy Technicznej – mówi Krzysztof
Stryczek, kierownik Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi. - Równocześnie Gmina Knurów
aktywnie uczestniczy w rozmowach i konsultacjach
nad przyszłym Programem Rozwoju Subregionu
Centralnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Zgłoszone przez miasto propozycje
projektów obejmują działania, które samorząd
chciałby realizować przy wsparciu finansowym w
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(tzw. ZIT krajowy i regionalny).
Do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego przygotowano informacje dotyczące m.in. budowy nowej
zajezdni autobusowej na osiedlu Szczygłowice,
modernizacji kąpieliska Zacisze Leśne, termomodernizacji zespołu 8 budynków mieszkalnych na
III Kolonii. W zamyśle jest też adaptacja jednego
z budynków przy ul. Dworcowej na Centrum Integracji Społecznej, pod auspicjami którego możnaby realizować programy aktywizujące młodzież,
seniorów oraz osoby bierne zawodowo. W obszarze
infrastruktury komunalnej w przygotowaniu jest
koncepcja modernizacji oświetlenia ulicznego
na największych osiedlach mieszkaniowych oraz
budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów.
W ramach infrastruktur y spor towej zgłoszony
został projekt montażu pomp do ogrzewania Hali
Sportowej i Pływalni w Szczygłowicach, która wykorzystywać będzie energię cieplną z pobliskiej
chłodni wentylatorowej KWK Knurów-Szczygłowice. - Jeśli ramy wsparcia na to pozwolą, będziemy chcieli również zgłosić projekt modernizacji
stadionu miejskiego przy ul. Dworcowej. Ogółem,
łączna ilość środków, o które będziemy aplikować
w nadchodzącym okresie programowania oscyluje
w granicach kilkunastu milionów złotych – dodaje
kierownik Stryczek.
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Meldunek
bez zadyszki

Jeszcze do niedawna za niedopełnienie
obowiązku meldunkowego groziła
grzywna. Obowiązujące od niedawna
przepisy są znacznie mniej restrykcyjne.
I mniej kłopotliwe
Z początkiem roku zmieniły się
przepisy ustawy o ewidencji ludności i
dowodach osobistych. Warto przypomnieć niektóre z nich.
- Przede wszystkim zniesiono niektóre
zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego – mówi Adam Ostalecki, naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich knurowskiego Urzędu Miasta. - Zgodnie więc z
nowelizacją ustawy kwestie meldunkowe
załatwiamy podczas jednej wizyty w urzędzie. Zatem spełnianie obowiązku meldunkowego stało się znacznie łatwiejsze, gdyż
nie trzeba najpierw wymeldowywać się w
jednym urzędzie, aby zameldować się w
drugim. Poza tym wszystkie te czynności
wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą
zameldowania się w nowym miejscu bez
przedkładania zaświadczenia o wymeldowaniu.
Dla wielu, zwłaszcza panów, istotne
jest to, że przy dokonywaniu meldunku
nie ma obowiązku podawania informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki
wojskowej.
- Dłuższy jest też termin na zgłoszenie meldunku – dodaje naczelnik
Ostalecki. - Z dotychczasowych 4 dni
termin został wydłużony do 30 dni. Na
dopełnienie obowiązku meldunkowego

knUrów. beZpŁatnie ZDaSZ oDpaDy

pozbądź się
elektrośmieci
Wyrzucenie starego „kompa” czy
telewizora na śmietnik może być
kosztowne. Grozi za to nawet 5 tys. zł
grzywny. Po co ryzykować, skoro można
pozbyć się starego rzęcha za darmo...

Tu oddasz
elektrośmieci

Knurów - 22 maja
• plac przy OSP przy ul. 1 Maja/
Wilsona (godz. 9-10)
• parking przy targowisku miejskim na ul. Szpitalnej (godz. 10.1011.10)
• parking przy Intermarché na ul.
Szpitalnej (godz. 11.20-12.20)
• parking przy sklepie Biedronka
na ul. Witosa (godz. 12.30-13.30)
• parking przy Kościele Matki Boskiej
Królowej Świata na ul. Zwycięstwa
(godz. 13.40-14.40)
• targowisko miejskie pr zy al.
Piastów (godz. 14.50-15.50)
Knurów - 23 maja
• parking przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Michalskiego
(godz. 9-10)
• parking hurtowni elektrycznej przy
zbiegu ulic Wilsona i Niepodległości
(godz. 10.10 -11.10)
• parking przy Ratuszu na ul. Niepodległości (godz. 11.20-12.20)
• parking przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 od strony ul. Koziełka
(godz. 12.30-13.30)
• ul. Rybna (godz. 13.40-14.40)
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„Elektryczne śmieci”. Najbliższa
okazja nadarza się w najbliższą środę i czwartek (22-23 maja). Warto z
niej skorzystać, tym bardziej, że nic
nie kosztuje.
Więcej informacji na stronie:
www.elektrycznesmieci.pl.

Oprac. bw

Naczelnik WSO Adam Ostalecki

knUrów. DZieŃ hUtnika

koksoremowcy podtrzymują więzi
Co roku w drugi piątek maja byli pracownicy zakładu
„Koksorem” spotykają się, by świętować Dzień Hutnika.
Choć firma nie istnieje już od wielu lat, więzi powstałe
w fabrycznych halach wciąż trwają
Inicjatorem corocznych spotkań
jest Edward Wosz, w latach 1981-1989
dyrektor „Koksoremu”. Pomysłowi
przyklasnęli pracownicy. Pierwsze
spotkanie odbyło się 22 lutego 2002
roku w restauracji Stella w Gierałtowicach. Od tamtej pory tradycja
wspólnego spotykania trwa. Koksoremowcy rozjechali się po całym
świecie, ale nawet za granicą pamięć
o zakładzie i byłych kolegach jest
pielęgnowana.
Na tegoroczne spotkanie w restauracji Kredens (dawny Kosmos)
przyjechało 47 osób. Najstarszym
uczestnikiem spotkania był 91-letni
Mirosław Junkiert.
− Rozpoczęliśmy minutą ciszy za
tych, którzy odeszli na wieczną emeryturę − mówią Franciszek Szołtysek
i Czesław Kuźma. − Oglądaliśmy
także archiwalne filmy z 1965 i 1992
roku. Wspomnień co niemiara!
Uroczystą atmosferę pierwszej
części spotkania podkreśliło wniesienie sztandaru Hutnika, który następnie przeniesiono do knurowskiej
Izby Pamięci.
− Tam poczeka do następnego
roku − mówią pracownicy.

Zawołaniem „Niech się święci dzień
Hutnika” rozpoczęto świętowanie.
Dawni koledzy, choć przepracowali
razem tyle lat, z trudem rozpoznawali
się w nieco starszych twarzach.
− W czasie spotkań zawsze panuje
wyjątkowa rodzinna atmosfera. Żadnych złośliwości. Każdy ma miłe wspomnienia z zakładu. Byliśmy wielką rodziną „Koksoremu”. Szkoda, że firmy

już nie ma... − podkreślają Franciszek
Szołtysek i Czesław Kuźma.
Za dzień, za noc, za chwilę razem
nie będzie nas − słowa tej piosenki
otwierają kronikę nieformalnej organizacji zrzeszającej byłych koksoremowców. Zarząd w składzie:
dyrektor Edward Wosz, Franciszek
Szołtysek, Jolanta Orłoś i Anna
Cholewa dba, by krucha pamięć o

zakładzie i ludziach nie zginęła.
O tym, jak ważna jest dla pracowników tradycja corocznych spotkań
świadczą wpisy w kronice, te sentymentalne: „Dziękuję, za możliwość
spotkania starych przyjaciół. Za miłą
atmosferę i czar wspomnień. Mam
nadzieję, że w przyszłym roku znowu
Was wszystkich zobaczę”, jak i zabawne: „My, Ania Cholewa i Jadzia Łuczok
oświadczamy, że jesteśmy najładniejszymi dziewczynami z „Kokoseremu” i
niech żadna nam nie podskoczy”.
Koksoremowcy zapewniają, że
spotkania będą trwać do końca
świata, bo wspomnień snutych przy
lampce szampana nigdy dość.

jb

Foto: Archiwum pracowników „Koksoremu”

Wokół nas jest coraz więcej elektroniki. Korzystamy z elektrycznych
czajników, suszarek do włosów i
elektrycznych szczoteczek do zębów.
Gra nam radio, oglądamy telewizję,
korzystamy z komputerów, laptopów
i tabletów, używamy elektrycznych
narzędzi, dzwonimy z telefonów komórkowych, a nasze dzieci bawią się
elektrycznymi zabawkami. Jednak
nie wszyscy wiedzą, że w momencie
zakończenia eksploatacji (np. zepsucia
się urządzenia albo... znudzenia nim)
takie urządzenie staje się odpadem. I
to odpadem szczególnym – nie wolno
go wyrzucać do ogólnego śmietnika.
Zgodnie z ustawą o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym elektryczne śmieci powinny
być zbierane w sposób selektywny.
Jedną z form takiego prawidłowego
zbierania są zbiórki prowadzone
na terenie gmin w ramach systemu

zarówno na pobyt czasowy jak i stały
mamy więc 30 dni.
Formalności meldunkowych można
dokonać nie tylko osobiście. Prawo pozwala, by uczynić to w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika.
- Pełnomocnik zatem może m.in.
zarówno zameldować, jak i wymeldować
z miejsca pobytu stałego oraz z miejsca
pobytu czasowego, trwającego ponad 3
miesiące, a także dopełnić zgłoszenia
wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej – precyzuje naczelnik Ostalecki. - Pełnomocnictwo musi być sporządzone przynajmniej
w formie pisemnej, nie jest więc potrzebna
wizyta u notariusza.
Zostały też złagodzone procedury
związane z wyjazdem za granicę. Dotychczas trzeba było zgłosić wyjazd dłuższy
niż 3 miesiące. Obecnie osoba wyjeżdżająca poza granice RP na okres dłuższy
niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić
swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenie
wyjazdu dokonuje się najpóźniej
w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca
pobytu, a zgłoszenia
powrotu najpóźniej w 30

dniu licząc od dnia powrotu.
Od początku roku nie ma również
obowiązku zameldowania obywateli
polskich i oraz obywateli UE na pobyt
czasow y, nieprzek raczający trzech
miesięcy.
Nadto właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady
pracy nie mają obowiązku weryfikowania dokonywania meldunku przez
mieszkańców lub pracowników.
Nie ma także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Póki co, sam obowiązek meldunkowy nadal istnieje.
- Wbrew wcześniejszym zapowiedziom o zniesieniu obowiązku meldunkowego z dniem 1 stycznia 2013 r.,
ustawodawca kolejny raz przesunął
ten termin. W chwili obecnej, zgodnie z
ustawą, obowiązek meldunkowy planuje
się znieść z początkiem stycznia 2016 r.
– dodaje Adam Ostalecki. - Natomiast
zniesione zostały sankcje karne, m.in.
dla obywateli polskich i obywateli UE, za
niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Dotychczas groziła za to m.in.
grzywna.
Oprac. bw

Foto: Archiwum

Elektrośmieci to odpady szczególne – nie wolno ich wyrzucać
do śmietników, powinny być zbierane w sposób selektywny

Foto: elektrosmieci.pl

aktualności

Choć byli pracownicy Koksoremu rozjechali się
po świecie, potrafili skrzyknąć się i co roku spotkać,
by powspominać dawne lata w zakładzie
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Foto: Paweł Gradek

Zanim wrzucisz
na ruszt...

Majówka bez skwierczących na ruszcie kiełbasek?
Mało kto dopuszcza taką ewentualność. Grillowanie
stało się naszym sportem narodowym. Przybywa
amatorów potraw z rusztu, a miejsc, gdzie mogą je
samodzielnie przyrządzić, jak na lekarstwo

Od ra zu lepiej

Kilka tygodni temu, po naszej
inter wencji w Wydziale Gosp
odarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochr
ony Środowiska, mieszkańcy
bloków nr 1 i
2 przy ul. Dywizji Kościuszkowsk
iej doczekali się wycinki skar
łowaciałych
drzew owocowych i uprzątnię
cia śmieci. Nie straszy już zapa
dnięta studzienka kanalizac ji sanitarnej,
którą naprawił o i zabezpieczyło
PWiK.

/g/

Foto: Paweł Gradek

Sezon na kiełbaski, karczek,
ryby i warzywa z grilla rozpoczął się
na dobre. Z supermarketów znikają
najnowsze modele grillów, worki
z węglem drzewnym, a w sklepach
mięsnych coraz częściej padają pytania o dobrą kiełbasę na ruszt.
- Tylko śląska! - uśmiecha się
zza lady pani Marzena i przestrzega:
- Uwaga na podróbki. Kiełbasa, która
kosztuje 6-7 zł, obok śląskiej nawet
nie leżała. Mówi się, że cena dobrego
produktu zaczyna się od 14 zł. I coś w
tym jest...
Kiedy zrobimy zaopatrzenie, trafimy z pogodą, powstaje pytanie: gdzie
grillować? Problemu nie mają właściciele domów z ogródkami czy działkowicze. Wystarczy przejść w słoneczne
popołudnie ul. Jęczmienną, by poczuć
zapach dymu i potraw z rusztu.
Co z tymi, którzy mieszkają w
blokach, nie mają działki, a chcieliby
spędzić przy grillu miłe chwile?
- Balkon odpada - usłyszeliśmy
w administracji Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie. - Zdarzały się
nieliczne przypadki, że ktoś wpadł
na taki pomysł. Zabrania tego nasz
regulamin, mówiący, że nie można
m.in. na balkonach używać otwartego ognia.
Czy jest na tyle restrykcyjny,
że zabrania palenia papierosów w
oknie lub na balkonie? Wszak to też
forma otwartego ognia. Okazuje się,
że nie.
Skoro balkon odpada, to może

Kiełbaski z grilla to nasz ulubiony przysmak

grill na Błoniach, w parku lub na
placu 700-lecia?
- Wykluczone - naczelniczka
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Restrukturyzacji, Anna Lewandowska, nie
ma dobrych wiadomości. - Tereny
zieleni miejskiej, czyli parki, skwery
nie są przeznaczone do takich celów.
Przyznaję, że nikt nam takiej potrzeby
nie zgłaszał. Będziemy musieli się nad
tym tematem zastanowić.
Skoro nie można, to ktoś musi
zakaz egzekwować. Komendant Straży Miejskiej w Knurowie, Andrzej
Daroń, nie przypomina sobie, by
w ubiegłych latach strażnicy interweniowali w sprawie grillujących w
niedozwolonych miejscach.
- To nie może być uciążliwe. Jeśli

PILCHOWICE

spotkanie ze sztuką
Co to jest decoupage, jak ozdabiać jajka
za pomocą filcu, czy z gipsu można zrobić
broszkę? Uczestnicy artystycznych warsztatów
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Pilchowicach odpowiedź już znają

ktoś rozpali grill w sąsiedztwie drogi,
musi liczyć się z konsekwencjami. W
pozostałych przypadkach kończy się
to pouczeniem.
Czy w całym Knurowie nie ma
miejsca, gdzie można by rozpalić
grill, nie narażając się nikomu? Jest,
ale miłośnicy potraw z rusztu muszą
się uzbroić w cierpliwość i pieniądze...
Grill znajduje się na terenie kąpieliska leśnego „Zacisze”, które będzie
czynne dopiero w czerwcu. Niestety,
koszt wynajmu urządzenia to od 30 zł
za pierwszą godzinę + 10 zł za każdą
następną.
Niezmordowany m poleca my
rozejrzeć się za jakąś działką.
/pg/

Podobno piękno tkwi w każdej rzeczy. Czasami należy je tylko odsłonić.
Dodać coś nieoczekiwanego, przetworzyć zwyczajność na niecodzienność.
Rzeczy z pozoru nieciekawe pod palcami artysty zmieniają się w małe cuda.
Comiesięczne spotkania artystyczne w
pilchowickim GOK-u przybliżają świat
sztuki nie tylko mieszkańcom Pilchowic, ale i okolicznych gmin.
− Warsztaty są nie tylko okazją
do zgłębienia pasji rękodzielniczych,
ale także okazją miłego spędzenia
czasu przy nastrojowej muzyce, kawie,
herbacie i małych słodkościach − podkreśla Monika Kustra-Paszek z GOK
Pilchowice.
11 maja w ramach kolejnego spotkania uczestnicy mieli okazję zrobić
piękne ramki i broszki z gipsu. W
planach kolejne warsztaty, tym razem
poświęcone ozdabianiu.
− W związku z tym, że jest duże
zainteresowanie techniką decoupage
planujemy powtórzyć zajęcia 8 czerwca
2013. Już teraz serdecznie zapraszamy
i przyjmujemy zgłoszenia pod nr tel.
32 233 09 96 − informuje Monika Kustra-Paszek.

KnUrÓW

Hajda nad morze!

Choć do wakacji jeszcze trochę czasu, Miejskie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej już przygotowuje
się letnich kanikuł. Zaprasza dzieci na kolonie
do nadmorskich Rowów. Nie ma czasu do
stracenia, zostały ostatnie wolne miejsca!
Kolonia w Rowach to 15 dni
spędzonych nad samym morzem.
Wyjazd − 12 sierpnia, powrót −
26 sierpnia. Za 1200 zł uczniowie
knurowskich szkół będą nie tylko
podziwiać morskie widoki i taplać
się w Bałtyku. Zakwaterowanie w
Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym
„Słowińska Perła”, znajdującym się
50 metrów od morza. W planach

zwiedzanie Słowińskiego Parku
Narodowego, wycieczka do Ustki,
zajęcia taneczne z instruktorami
tańca, bilard, dyskoteki, wieczory
przy ognisku i mnóstwo innych
atrakcji.
MOPP ubezpiecza dzieci oraz
zapewnia opiekę sprawowaną przez
nauczycieli knurowskich szkół.
jb

Informacje i zapisy
codziennie w godz. 8.30–15.30, piątki w godz. 8.30–13.30 w sekretariacie MOPP, al. Lipowa 12, tel. 32 235 27 13 (w budynku MSP 9).

reklama

jb
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KnUrÓW

W przedszkolach wystarcza
miejsc niemal dla wszystkich
Strażacy cieszą się
zaufaniem społeczeństwa

gliwiCe. straŻaCy świĘtOwali

awanse za
dobrą służbę

Przed siedzibą Państwowej Straży Pożarnej
w Gliwicach odbyły się obchody Dnia
Strażaka. Podczas uroczystości, oprócz
okolicznościowego apelu, wręczono
odznaczenia, a także nominacje na wyższe
stopnie służbowe
Praca strażaka to trudna służba. Pełna ryzyka i poświęceń. Nie
zważając na to, tysiące osób oddaje
się codziennie tej pracy bez reszty,
dbając o nasze bezpieczeństwo.
Strażacy cieszą się najwyższym
zaufaniem Polaków ze wszystkich
służb mundurowych.
Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja. Od 10 lat
to też święto zawodowe ustanowione przez polski Sejm.
Strażacy z powiatu świętowali
w ubiegły piątek przed siedzibą
Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej. Na
uroczystości nie zabrakło samorzą-

dowców z okolicznych miast i gmin,
a także przedstawicieli innych służb
mundurowych.
Uroczystości były okazją do
uhonorowania najbardziej zasłużonych. Wręczono awanse oraz
odznaczenia i wyróżnienia. Wśród
nagrodzonych znaleźli się strażacy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie.
Z awansu cieszyli się Hubert
Skórka, Marcin Szyguła i Daniel
Strojny, natomiast wyróżnienia
otrzymali Robert Malec, Dariusz
Szala i Tadeusz Rachański.

W Rybniku do przedszkola nie dostało się 423 dzieci,
w Jastrzębiu Zdroju 621. A w Knurowie? − Problem
z dostępnością przedszkoli dla dzieci mieszkańców
został rozwiązany – zapewniają urzędnicy
z Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych
Dostosowywanie polityki przedszkolnej do realnych potrzeb mieszkańców trwało od dawna. Z dobrym
skutkiem.
− Analiza demograficzna pozwoliła na racjonalną i zrównoważoną
rozbudowę i wykorzystanie bazy lokalowej dla oddziałów przedszkolnych −
podkreśla MZJOŚ. − W nadchodzącym roku szkolnym 2013/2014 powstaną dwa nowe oddziały w szkołach
dla sześciolatków, których rodzice skorzystali z prawa posłania dziecka rok
wcześniej do klasy I oraz sześć nowych
oddziałów przedszkolnych.
Poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Knurowie sięga
82 proc.
W sumie od 20 07 roku w
Knurowie przybyło 14 oddziałów
przedszkolnych. W roku szkolnym
2013/2014 sto procent sześciolatków
i pięciolatków znajdzie miejsce w
placówkach oświatowych. W wyniku

W knurowskich przedszkolach dzieci uczą się i bawią

przesunięcia części zerówek do szkół
podstawow ych, w przedszkolach
zwolniły się miejsca także dla 3- i 4latków. Choć w tej grupie wiekowej
na liście rezerwowej znajduje się 55

Tekst i foto: Dawid Cieplińki

ogłoszenie własne wydawcy

dzieci, wciąż jest jeszcze 18 wolnych
miejsc, m.in. w MP-13 i w MP-3.
− Pozostali chętni będą mogli
skorzystać z miejsc zwalnianych zwyczajowo we wrześniu przez dzieci 3-4
letnie, które nie zaaklimatyzują się w
przedszkolu − informują urzędnicy
MZJOŚ. − Takie przypadki występują
każdego roku.
Na tle innych miast, Knurów
pod względem dostępności miejsc w
przedszkolu wypada bardzo dobrze.
Rodzice mogą być spokojni o swoje
pociechy. Zostanie przedszkolakiem
to już nie sprawa szczęścia i odpowiednio wczesnego zapisu, ale realna
opcja, nie wymagająca długotrwałych
starań. 59 oddziałów przedszkolnych
czeka na małych knurowian.
Tekst i foto:
Justyna Bajko

Liczba oddziałów przedszkolnych w Gminie Knurów

dla przeglĄdu

ogłoszenie

Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Piotr Surówka
Surówka,
zastępca prezydenta Knurowa: - Na
przestrzeni sześciu
lat w naszym mieście przybyło 14
przedszkolnych oddziałów. Można
by rzec, że to tak, jak gdybyśmy
zbudowali trzy nowe przedszkola.
Dzięki tym staraniom problem
z brakiem miejsc w przedszkolach został rozwiązany. Jesteśmy
ogromnie wdzięczni rodzicom
6-latków za zrozumienie sytuacji
i zapisanie dzieci do oddziałów
przedszkolnych w szkołach, dzięki czemu zwolniło się miejsce
w przedszkolach dla 4-latków.
Dbałość o naszych najmłodszych
mieszkańców przybiera tak że
inne formy. Przede wszystkim
należą do nich opłaty, które są
znacznie niższe niż w ościennych
samor ządach. Pozyt ywną nowością jest rozliczany godzinowo
pobyt dziecka w przedszkolu.
Jeśli dodać dobrą bazę lokalową,
bogate wyposażenie placówek,
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, rozwijające zajęcia,
odpowiednią opiekę – to dowód,
jak dużą troskę przykłada nasze
miasto do wychowania najmłodszego pokolenia knurowian.
Not. bw
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KOMuniKat urzĘdu Miasta Knurów
Prosimy właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o
niewpłacanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
konto bankowe przed dniem 1 lipca 2013 r.

Knurów. dni MuzyKi Chóralnej

słuchacze „wymusili” bisy

Tegoroczne, XVIII Dni Muzyki Chóralnej, podzielone zostały na
dwa koncerty. Pierwszy miał miejsce w kościele pw. Matki Bożej
Częstochowskiej
zadania i pokazały pełnię swoich
możliwości. Nagrodzono je owacją
na stojąco. „Zmuszone” zostały do
bisów.
Kolejny występ w ramach XVIII
Dni Muzyki Chóralnej odbędzie
się w niedzielę. Tym razem koncert
będzie miał w miejsce w parafii pw.
świętych Cyryla i Metodego o godz.

18. Zaśpiewają Chór Kameralny
Slavica Musa pod dyrekcją Tomasza Sadownika, połączone chóry
Slavica Musa i Modus Vivendi oraz
Piekarska Orkiestra Kameralna.
Wstęp na koncert jest bezpłatny.
DC

ogłoszenie własne wydawcy

Foto: Dawid Ciepliński

Koncert odbył się w sobotni
wieczór. Przed publicznością wystąpił doskonale knurowianom znany
Męski Zespół Wokalny Calvi Cantores, a następnie zaprezentował się
Chór Kameralny Towarzystwa Śpiewaczego Modus Vivendi z Katowic
pod dyrekcją Anny Szawińskiej.
Chóry stanęły na wysokości

Śpiewa Modus Vivendi z Katowic

reklama
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rOzrywKa nr 20/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński, Paweł Gradek

- dO wygrania pOdwójny bilet dO Kina

Zuzanna Kachelska z Knurowa
ur. 6.05.2013 r., 3000 g, 51 cm

Kinga Dusza z Knurowa

ur. 7.05.2013 r., 3210 g, 51 cm

jaśmina zaraś z Knurowa

ur. 7.05.2013 r., 3040 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 odpowiedzi rozlosujemy

Kacper Kopiec z Zabrza

ur. 6.05.2013 r., 3480 g, 53 cm

jagoda frączek z Knurowa

ur. 7.05.2013 r., 3290 g, 52 cm

Daria Górak z Knurowa

ur. 8.05.2013 r., 3950 g, 54 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wki z nr. 18/2013 brzmiało: „Krówka”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Daniel
Toczko. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

piotr adamczyk z Ornontowic

Liliana Kowalczyk z Knurowa

ur. 10.05.2013 r., 3160 g, 51 cm

ur. 11.05.2013 r., 3320 g, 54 cm

Kaja Szczepanik z Knurowa

wojciech jankiewicz z Knurowa

19-20.05.2013 r.
NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK

17-18.05.2013 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Wielki Gatsby 2D
− godz. 17.15
Wielki Gatsby 3D
− godz. 20.00

Wielki Gatsby 3D
− godz. 17.15
Wielki Gatsby 2D
− godz. 20.00
21.05.2013 r.
WTOREK
Wielki Gatsby 3D
− godz. 17.15, 20.00

20

ur. 11.05.2013 r., 3600 g, 55 cm

Wielki Gatsby - w roli głównej Leonardo DiCaprio

10

Lena Marczyk z Knurowa

ur. 13.05.2013 r., 3080 g, 53 cm

ur. 13.05.2013 r., 3610 g, 54 cm

filip skoneczny z Knurowa

ur. 14.05.2013 r., 3780 g, 55 cm
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Od 8 do 15 maja Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie
czynnie uczestniczyła w obchodach ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek. Jedną z atrakcji był finał konkursu „Śladami Kubusia
Puchatka”

knUrów. atrakcyjna proMocja SZkoŁy

wiedz, że coś
się dzieje!

wszystkim pokazuje, że warto inwestować w młode talenty. Płyta w całości
do odsłuchania także w internecie na
stronie www.soundcloud.com/projekt-paderek/sets/projekt-paderek.

jb

Z kubusiem puchatkiem
w Stumilowym lesie
Konkurs został także zorganizowany w ramach Międzynarodowego
Dnia Książki dla Dzieci.
W szranki stanęły dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2, uczniowie
ze szkolnej „Dwójki”, „Szóstki”,
„Siódemki” oraz Szkoły Podstawowej nr 8 w Bojkowie. Pod ocenę jury
wpłynęło 30 prac.
Zadaniem przedszkola ków i
uczniów ze szkół podstawow ych
było dostarczenie prac związanych z
bohaterami książki A. A. Milne’a pt.
„Kubuś Puchatek”.
– Prace były bardzo ładne i zróżnicowane – mówi Brygida Dreślińska,

Foto: Dawid Ciepliński

Płyta nagrana przez uczniów i
absolwentów Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego to 10 niepowtarzalnych kompozycji w nowych zaskakujących aranżacjach. „Projekt Paderek”
nie tylko promuje szkołę, ale przede

KnURÓW

Mali konkursowicze solidnie zapracowali sobie na nagrody

knUrów. wioSna prZybyŁa

kierownik MBP. – Nikt nie odszedł
z pustymi rękoma i wszystkie dzieci
zostały nagrodzone.
Nim rozpoczęła się ta najbardziej
oczekiwana część, czyli rozdanie nagród, dzieci z Miejskiego Przedszkola
nr 2 pod opieką Gabrieli Bukowskiej

Udany połów zaskrońca

zaprezentowały specjalnie przygotowany na tę okazję występ.
Na koniec zgromadzeni w kinie
wzięli udział w grach i zabawach oraz
quizie dotyczącym Kubusia Puchatka. Wszystko w języku angielskim.
DC

Nagrodzeni:

I miejsca: Zuzanna Hejmo, Klaudia Krzywy, Jagoda Łazarczyk, Julia Łukaszewicz, Damian Michałowski, Wiktoria Masiarek; II miejsca: Lilianna
Milczarek, Magda Marcinowska, Klaudia Marcinowska, Julia Banasik, Kacper
Dyjach, Julia Bęben, Katarzyna Bartnik; III miejsca: Dominika Wydra,
Emilia Kardel; Wyróżnienia: Kinga Kocybik, Szymon Ciupiński, Natalia
Borc, Zofia Bil, Mikołaj Wowkostryl, Angelika Waszak, Karolina Waszak,
Agata Druzgała, Jacek Deska, Rozalia Hasa, Anna Knop, Szymon Wojtyło,
Igor Rybicki, Jagoda Karmowska, Magdalena Majewska.

Dzieciom spodobał się wiosenny spacer...

Foto: Aleksandra Sokół

informacja własna wydawcy

Sikorki karmiące potomstwo i polującego zaskrońca
zapamiętają na pewno uczestnicy wycieczki ścieżką
dydaktyczną wokół stawu Zacisze
Spacer odbył się w środę. Udział
wzięli uczniowie z Koła Przyrodniczego
pod kierunkiem Celiny Piechniczek,
działającego w ramach unijnego programu „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe”. W rolę przewodnika
wcieliła się Aleksandra Sokół, ornitolog z
Górnośląskiego Koła Ornitologicznego.
- Pretekstem do przechadzki były
Europejskie Dni Ptaków Wędrownych i
program Spring Alive (Wiosna Przybywa) – mówi pani Aleksandra. – Naszym
celem było wypatrzenie pierwszych
ptasich zwiastunów wiosny.
Uwagę dzieci przykuły sikorki
bogatki karmiące pisklęta w budce
lęgowej i dziupla zamieszkała przez
rodzinę dzięcioła.
- Mieliśmy też okazję zaobserwować
zaskrońca, który na naszych oczach
upolował i zjadł rybę – dodaje pani
Aleksandra.
Wycieczkę zwieńczył konkurs z
nagrodami.
Oprac. bw
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ogłoszenia
Do wynajęcia kawalerka po remoncie.
Knurów. Tel. 792 001 764

Handel i Usługi

20/13

Do wynajęcia powierzchnia 60 m2 (mieszkanie lub działalność) I piętro w Gierałtowicach. Tel. 604 497 626
18-22/13

18-44/13

Agencja Eventowa Szokled poszukuje pracowników. Mile widziane doświadczenie w
branży. Praca Knurów. Tel. 883 001 114 lub
biuro.szokled@gmail.com
20/13

KNURÓW, osiedle WP II . Mieszkanie
własnościowe-spółdzielcze, 61,7 m2, 3
pokoje , oddzielne WC i łazienka, duży
balkon, 2 piętro w bloku 3-piętrowym. W
pobliżu przedszkole, przychodnia, apteka,
przystanek autobusowy, sklepy, szkoły.
Cena 190 000 zł. Tel. 696 442 671

Pizzeria Gruby Benek w Knurowie zatrudni
kierowcę z własnym samochodem oraz
osobę do wypieku pizzy. Doświadczenie
nie wymagane. Informacje pod numerem
660 456 742

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

18-22/13

20/13

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

dam PRACĘ

20/13

P r a c a w b a r z e , G i e r a ł t o w i c e . Te l .
510 119 325

Przyjmę mechanika samochodowego. Tel.
697 088 899. Knurów, Niepodległości 40.

20-21/13

Restauracja Nasza Bara przyjmie osoby
do pracy na kuchnię i na bar. Możliwość
pracy w Knurowie i w Gliwicach. Tel.
32 239 70 25

19-22/13

Zatrudnię fryzjera/kę. Centrum Gliwic. Tel.
32 231 56 84

19-24/13

Z at r udni ę ksi ęgową /- ego do biura
rachunkowego w Pilchowicach. CV na
biuro@jurczyga.com

20-23/13

20/13

Sprzedam dom w Knurowie o pow. 224 m2,
działka 0,1238 ha. Tel. 535 415 099
19-20/13

50 000 rata 889 zł. Tel. 535 500 095

Sprzedam działkę budowlaną. Tel. 32 235
11 40

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 36 m2 w
Knurowie (Merkury). Tel. 537 118 140

12-22/13

20/13

16-22/13

18-20/13

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

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe po kapitalnym remoncie, niski czynsz, 118 tys.
Tel. 503 639 298

1/13-odw.

19-20/13

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

1/13-odw.

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

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

1/13-odw.

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

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

Skup samochodów po 2003 roku – gotówka. Tel. 791 544 346
16-20/13

Docieplanie domów, podbitki, ankrowanie,
gładzie, malowanie, poddasza, ścianki.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190,
785 948 716

SZUKAM PRACY

19-22/13

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

Docieplenia budynków wraz z materiałem,
remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

18-26/13

5-odw.

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

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783
1/13-odw.

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

Malowanie, tapetowanie, gładź, panele.
Tel. 512 878 630

10-odw.

20-23/13

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

PRZEPROWADZKI, TRANSPORT. Tel.
507 799 766

19-28/13

7-odw.

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar, kompletne wyposażenie łazienek,
transpor t, profesjonalna obsługa. Tel.
666 852 100, 882 066 201. Gliwice, ul.
Rolników 220

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

20-22/13

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

7-odw.

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

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

Do wynajęcia 2 mieszkania 65 m2, gaz, c.o.,
Knurów, ul. Koziełka, kamienica prywatna,
niski czynsz. Tel. 601 771 672
18-20/13

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

Szybka gotówka bez zbędnych formalności. Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę. Tel.
32 236 71 13

Do w ynajęcia 60,5 m (duży balkon),
3-pokojowe, I piętro. Knurów, WP. Tel.
509 041 270

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

1-26/13

17-21/13

12

2

19-20/13

1/13-odw.

1/13-odw.

1/13-odw.
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Krystian Petrusiewicz - złoty
po trzech stoczonych pojedynkach i Dawid Papiernik brązowy po trzech stoczonych
pojedynkach.
- Debiut w tym turnieju
uważam za udany, bowiem
nie spodziewałem się, że wszyscy moi podopieczni staną na
podium. Cieszy mnie fakt, że
trzech z nich zdobyło pierwsze
miejsca. Chłopcy pokazali,

Czeski Bohumin położony tuż za naszą południową
granicą był miejscem, gdzie
zawodnicy Sokoła Knurów
odnieśli dwa indywidualne
zwycięstwa. W biegu na 600
metrów młodzików triumfował Kamil Danowski, z kolei
w biegu głównym na 2 km najlepszy był Michał Bziukiewicz.
– Na to zwycięstwo Michał
czekał pięć lat, natomiast Kamil wygrał w Bohuminie już po

raz drugi – relacjonuje trener
Marek Lewczuk i dodaje, że w
Czechach biegał również inny
jego podopieczny, Henryk
Cieślik, sklasyfikowany na
miejscu 9.
Re pre z ent ac ja S oko ł a
uczestniczyła też w Eko-Biegu w
Radlinie. Młodzicy biegali tam
na 1 km, a miejsca na podium
wywalczył knurowski duet
Kamil Danowski (1. miejsce) i
Henryk Cieślik (3. miejsce).

Foto: Spartan

po raz pierwszy w MMa

że mają charaktery do walki – podsumowuje trener,
Krzysztof Marczuk.
Walki turniejowe odbywały się według przepisów
zatwierdzonych przez komisję MMA działającą przy
Polskim Związku Ju Jitsu.
Do zawodów zgłosiło się ponad 200 zawodników z całej
Polski.

Zawodnik Bokserskiego
Klubu Sportowego Concordia
– Sebastian Szkatuła wygrał
swoją kategorię wagową w prestiżowym, międzynarodowym
turnieju „Srebrna Łódka” im.
Stanisława Ambroziewicza w
Łodzi. W 31. edycji turnieju
reprezentant Knurowa wystąpił w kategorii 60 kg, tocząc
trzy zwycięskie pojedynki. W
ćwierćfinale pokonał jednogłośnie Rafała Kusia (Toruń),
w półfinale wypunktował 2:1
Adriana Borczaka (Konin) i
w finale również stosunkiem
głosów 2:1 pokonał Adriana
Jachimowicza (Suwałki).

Foto: Jan Pluta

Sebastian
Szkatuła
w „Srebrnej
Łódce”

Zawodnicy Spartana Knurów mają za sobą
udany start w zawodach MMA

Spartan Team Knurów
po raz pierwszy uczestniczył
w zawodach MMA - Ogólnopolski Turniej Bytomski
P y rli k . Trener K rz ysztof
Marczuk zgłosił czterech zawodników, z których każdy
wywalczył medal: Damian
Sieradzki – złoty po dwóch
stoczonych pojedynkach, Dawid Meller - złoty po dwóch
stoczonych pojedy nkach,

sport

W Łodzi wystąpił również
i n n y z aw o d nik Concordii
- Da niel Sierotow icz (kat.
57 kg), który w
ćwierćfinale po
w yrównanym
pojedynku przegrał na punkty 1:2
z Dawidem Maciewskim
(Grudziądz).
W Łodzi wystąpiło
niemal 120 zawodników z Litwy, Białorusi
i Polski.

Sebastian Szkatuła

PiSk

brązowe medale anny cory
Dwa biegi, trzy zwycięstwa i Dawida lutyńskiego

Foto: Sokół

PiSk

informacja

Po pięciu latach Michał
Bziukiewicz znowu stanął
na najwyższym stopniu
podium
informacja
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Podium w kategorii seniorek do 56 kg. Od lewej:
Małgorzata Dymus, mistrzyni świata zawodowców
- Iwona Nieroda i nasza Anna Cora

Fight Club K nurów w
Starachowicach reprezentowali również Adam Miętus
i Krzysztof Cziura, którzy
zakończyli udział w turnieju
na szczeblu ćwierćfinału.
Podobnie, jak Anna Cora,
z brązowym medalem wrócił do Knurowa zawodnik
Spartana – Dawid Lutyński.
- Zawodnik startujący w kategorii junior młodszy do 48
kg, w walce o wejście do finału
spotkał się z dobrym przeciwnikiem z Kielc – relacjonuje
trener Sławomir Tokarz. - Od
początku walkę kontrolował
nasz Spartan, zadając mocne
i celne uderzenia kolanami.
Niestety w drugiej rundzie
Dawid otrzymał upomnienie,
co przełożyło się na werdykt
sędziowski i ostatecznie nasz
zawodnik przegrał stosunkiem
głosów 1:2.
Dawid Lutyński jest synem
Arkadiusza, byłego pięściarza

Foto: Spartan

Na „pudło” wbiegła też
Bogumiła Kondzielnik (3.
miejsce na 4 km).
W biegu głównym mężczyzn Michał Bziukiewicz
był piąty, a Piotr Bieliński
– ósmy.

Re pre z ent a nc i dwó c h
knurowskich klubów - Fight
Clubu oraz Spartana - wywalczyli brązowe medale w
Pucharze Polski w K1 Rules.
Turniej odbył się w Starachowicach, gdzie miejsca na podium wywalczyli: Anna Cora
i Dawid Lutyński. Pierwsza z
wymienionych zawodniczek
jest seniorką broniącą barw
Fight Clubu w kategorii 56 kg.
- Grupa Ani obsadzona była
najbardziej utytułowanymi
zawodniczkami. W walce półfinałowej nasza reprezentantka
uległa utytułowanej zawodniczce z Wrocławia, Małgorzacie
Dymus, która z powodzeniem
startuje zarówno w boksie jak
i kickboxingu – relacjonuje
Grzegorz Sobierajski z FC Knurów. - Zdobywczynią Pucharu
Polski oraz tytułu najlepszej
zawodniczki zawodów została
Iwona Nieroda, aktualna mistrzyni świata zawodowców w
kickboxingu. Z kolei na tym
samym stopniu podium co Ania
stanęła aktualna gwiazda KSW
- Marta Chojnowska.

Foto: Fight Club

PiSk

Ojciec i syn: Arkadiusz
i Dawid Lutyńscy

Concordii. I jak twierdzą trenerzy, ma olbrzymi talent,
który po „oszlifowaniu” może
być doskonałym materiałem
na mistrza.
PiSk

1

sport

Sobotnia konfrontacja
Concordii Knurów z Czarnymi Pyskowice przypominała
Trzy bramki w pięciu memomentami spektakl jednego
czach – to bilans strzelecki
aktora. Był nim pomocnik
Dawida Wielic zk i, k tór y
gospodarzy Łukasz Żyrkowzimą wrócił do Concordii
ski, który rządził i dzielił na
po półrocznym pobycie w
Gwarku Ornontowice.
grząskiej murawie Stadionu
Miejskiego, a jak trzeba było rzut wolny. Tym razem z innezamieniał się w egzekutora go miejsca, bardziej na wprost
i bezlitośnie wykorzystywał bramki Czarnych. Wykonawstałe fragmenty gry do tego, ca był ten sam. Efekt również.
by dwukrotnie wpisać się na Łukasz Żyrkowski uderzył
listę strzelców.
piłkę jeszcze silniej, a ta odbiła
Nim sprawy w swoje ręce, się efektownie od wewnętrznej
a raczej nogi wziął były mło- strony poprzeczki i wpadła do
dzieżowy reprezentant Polski, siatki. Concordia wyszła na
złe ustawienie knurowskiej prowadzenie.
defensywy wykorzystał DaGoście w tym czasie ograriusz Dryk. Zawodnik gości niczali się do bronienia douwolnił się spod opieki obroń- stępu do własnej bramki, co
ców i strzałem głową zamienił skrzętnie wykorzystał Dawid
dośrodkowanie
Wieliczko. Piłz prawej strony
karz ten z reboiska na proguły występuje
wadzenie CzarNadmiar żó ł t yc h kar tek na boku bloku
nych.
– to powód braku w skła- defensywnego,
Paweł Kra- dzie Concordii etatowego jednak w sobosoń skapitulował kapitana Łukasz Spórny. tę zagrał na pojego nieobecność kapijuż w 8 minucie Pod
tańską opaskę założył Piotr zycji skrajnego
i jak się później Karwowski.
pomocnika. A
okazało, ów gol
że też dysponuwywołał spore poruszenie w je silnym strzałem, w 39 miszeregach gospodarzy, którzy nucie postanowił wykorzymiędzy 22 a 39 minutą strze- stać ów atut i kapitalnym
lili aż trzy bramki. Nie lada uderzeniem z dystansu
kunsztem popisywał się w tym podwyższył na 3:1.
czasie wspomniany Łukasz
Gdy wydawało się, że
Żyrkowski. Ręce same skła- w drugiej odsłonie knurodały się do oklasków, gdy dłu- wianie zaaplikują rywagimi podaniami rozciągał grę, lom kolejnych kilka
zatrudniając skrzydłowych goli, skończyło
Concordii, którzy po chwili się na jednym i
mogli te podania zamienić na to zdoby t y m
dośrodkowania w pole karne. przez zespół
Po kilku takich dośrodkowa- z Pyskowic.
niach, które krzywdy gościom
Piotr
nie zrobiły, Łukasz Żyrkowski
Skorupa
poszukał innego sposobu na
odrobienie strat.
W 22 minucie odważną
i skuteczną akcję ofensywną przeprowadził Paweł Jaroszewski. Akcja skrajnego
defensora została przerwana
faulem, gdy ten znajdował
się z futbolówką w okolicach
Dziesięć lat temu
na roż n i k a pola k a r nego.
– latem 2003 roku
Gwizdek sędziego i po chwili – Łukasz Żyrkowski
piłkę tuż przed linią rozpo- opuszczał Concordię,
czynającą pole karne ustawił by podpisać kontrakt
Łukasz Żyrkowski. Gdy na z występującym
trybunach spekulowano, jak wówczas w II lidze
były piłkarz Piasta Gliwice Piastem Gliwice. Kwota
i Energetyka ROW Rybnik transferu wynosiła
40 tysięcy złotych
uderzy futbolówkę,
ten huknął jak z armaty i było 1:1. Lot
piłki kompletnie
zaskoczył bramkarza, który nie zdą- Bezsprzecznie najskuteczżył odpowiednio niejszym piłkarzem Concordii w bieżącym sezonie jest
zareagować, gdy ta Łukasz Spórna, który ma
z odpowiednią siłą i na swym koncie 15 goli. W
precyzją przeleciała sobotę na pozycję wicelidera knurowskiej klasyfikacji
nad jego głową.
snajperów wyszedł Łukasz
Cztery minu- Żyrkowski (6 goli), który
ty po wyrównaniu poprawił tym samym wynik
knurowianie w y- z popr zedniego sezonu,
zakończonego z pięcioma
kony wali kolejny trafieniami.

Skuteczny
„Wieli”

Bez etatowego
kapitana

Awans
na pozycję
wicelidera

1

WYNIKI 21. KOLEJKI :
Concordia - Czarni Pyskowice 3:2
0:1 Dryk 8’, 1:1 Żyrkowski 22’
(rzut wolny), 2:1 Żyrkowski
26’, 3:1 Wieliczko 39’, 3:2
Gurowiec 89’.
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Gałach, Jaroszewski, Wieliczko
62’ Krusiński, Kempa, Żyrkowski 85’ Paśnicki, Karwowski, Modrzyński 78’ Łopatka,
Kozdroń 72’ Mastyj.
Tempo Paniówki - ŁTS Łabędy
0:0, MKS Kończyce - Polonia
II Bytom 0:3, Silesia Miechowice - Sokół Orzech 2:1, Górnik II Zabrze - Fortuna Gliwice
1:0, Sparta Zabrze - Tarnowiczanka Stare Tarnowice
1:3, Gwarek Zabrze - KS 94
Rachowice 2:0, Orzeł Nakło
Śląskie - Orzeł Miedary 3:2.
1. Concordia
2. Górnik II
3. Nakło Śl.
4. Miedary
5. Fortuna
6. Czarni
7. Tempo
8. Gwarek
9. Silesia
10. Sokół
11. Łabędy
12. Kończyce
13. Rachowice
14. Sparta
15. Polonia II
16. Tarnowiczanka

56
52
42
39
35
31
31
30
29
27
25
21
20
15
11
9

Jakub Musioł pracę
w roli trenera 4-ligowej
Jedności Przyszowice
rozpoczął od siedmiu
kolejnych zwycięstw.
Obecnie wraz ze swymi
podopiecznymi ma
na koncie serię czterech
meczów bez wygranej
i bez strzelonej bramki…

koszmar trwa
w najlepsze
Jak to możliwe, że zespół
który wygrywał siedem razy z
rzędu, nagle od czterech spotkań nie może strzelić gola?
– to pytanie zadają sobie w
Przyszowicach, wszak drużyna Jedności od kilku tygodni
znajduje się w odwrocie.
Po meczu 20 kolejki i remisie podopiecznych Jakuba
Musioła z kandydatem do
awansu – Czarnymi Żywiec,
można było usłyszeć głosy,
że był to mecz przełomowy
dla Jedności i teraz wszystko

wróci do normy i beniaminek
znow u regularnie zacznie
gromadzić punkty.
Boiskowa rzeczywistość
okazała się jednak niezwykle brutalna i po kolejnym
meczu możemy napisać, że
koszmar Jedności trwa w najlepsze. Przyszowiczanie po
raz czwarty z rzędu nie zdołali
strzelić bramki, a na domiar
złego piłkarze Rekordu Bielsko-Biała okazali się bezlitośni
gromiąc nasz zespół 6:0.
PiSk

WYNIKI 21. KOLEJKI :
Rekord Bielsko-Biała - Jedność Przyszowice 6:0
1:0 Sikora 26, 2:0 Sikora 40’,
3:0 Woźniak 48’, 4:0 Sikora
67’, 5:0 Woźniak 75’, 6:0
Woźniak 78’
Jedność: Szindler, Lokwenc,
Hutka, Mnochy, Szołtysek,
Wiercioch 82’ Mandok, Ciasto 61’ Frankowski, Petzelt,
Kowalski, Pastor 74’ Nakonieczny, Kowalewski.
GKS II Katowice - KS Wisła
0:2, GTS Bojszowy - Forteca
Świerklany 2:3, MRKS Czechowice-Dziedzice - Unia
Racibórz 2:5, Czarni Góral
Żywiec - GKS Jastrzębie 1:2,
Drzewiarz Jasienica - Gwarek Ornontowice 1:1, Iskra
Pszczyna - Nadwiślan Góra
2:3, AKS Mikołów - Polonia
Marklowice 3:0, - 5:1.
1. Nadwiślan
2. Jastrzębie
3. Rekord
4. Czarni Góral
5. Wisła
6. Forteca
7. Jedność
8. Iskra
9. GKS II
10. Drzewiarz
11. Unia
12. Gwarek
13. Mikołów
14. Bojszowy
15. Polonia
16. MRKS

45
43
43
41
39
35
34
33
28
27
23
21
20
19
18
2

Foto: Piotr Skorupa

Paweł Jaroszewski (z lewej)
w tej niecodziennej sytuacji
próbuje znaleźć sposób na
odebranie piłki rywalowi.

informacja

Foto: Piotr Skorupa

egzekutor

IV liga
Foto: Piotr Skorupa

Klasa okręgowa
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gościnni knurowianie
Ponad trzydziestu miłośników gry PES 2013 uczestniczyło w I Mistrzostwach
Knurowa, które zostały zorganizowane przez Adriana
Kasprzyka, byłego piłkarza
Concordii Knurów. Areną mistrzostw był Pub 777, a w finale imprezy spotkali się: Błażej
Prędki z Zawiercia i Marcin
Modrzyński z Knurowa. Pan
Marcin na co dzień występuje w barwach Concordii i w
dotychczasow ych meczach
bieżącego sezonu klasy okręgowej strzelił pięć bramek. W
finale I Mistrzostw Knurowa
PES 2013 zdobył jednego gola
i musiał uznać wyższość przeciwnika, który zrewanżował
się knurowianinowi trzema
trafieniami.

W spotkaniu o 3. miejsce
spot k a ło się dwóch k nu-

row ia n: Ka mi l Ca lov pokona ł 3:2 Pawła Więzi ka.
Mistrzostwa Knurowa zgromad zi ł y nie t yl ko mieszkańców naszego miasta, ale
rów nież Ż or, Gl iw ic , Z abrza, Siemianowic Śląskich,
Katowic, Zawiercia i Rudy
Śląskiej.

Klasa A

Derby gminy
dla wilków

Zmagania uczestników mistrzostw obserwował m.in. Artur Jankowski – knurowianin i
prezes Górnika Zabrze w jednej
osobie. W tym miejscu warto
dodać, że zabrzański klub objął
patronat nad imprezą, fundując
nagrody w postaci gadżetów.
PiSk

III liga kobiet
WYNIKI 15. KOLEJKI

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
18 maja, godz. 17
Naprzód Żernica – Czarni II Sosnowiec

4. LIGA, GRUPA II
18 maja, godz. 17
Jedność Przyszowice – Iskra Pszczyna

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
18 maja, godz. 17
KS 94 Rachowice - Concordia Knurów
Fortuna Gliwice - Tempo Paniówki

KLASA „A”
18 maja, godz. 17
Gwiazda Chudów – Przyszłość II Ciochowice
Start Kleszczów – Wilki Wilcza
Naprzód Żernica – Społem Zabrze
19 maja, godz. 17
Orzeł Stanica – Ruch Kozłów

KLASA „B” - GRUPA I
19 maja, godz. 17
Jedność II Przyszowice – Leśnik Łącza
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach.
Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów
Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.

Jaskółki Chorzów - KKS Zabrze II 3:0, Czarni II Sosnowiec
- Tygryski Świętochłowice 0:2,
Polonia Tychy - Naprzód Żernica 2:1, LKS Goczałkowice
Zdrój - UKS Gamów 2:1, Piast
Leszczyny - pauza.

1. Tygryski
2. Goczałkowice
3. Naprzód
4. Polonia
5. Jaskółki
6. Czarni II
7. Zabrze II
8. Gamów
9. Piast

35
31
25
22
18
18
18
5
3

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 7 MAJA:
1. Jacek Zacher
2. Józef Antończyk
3. Tadeusz Wodziczko
4. Mieczysław Polok
5. Bernard Wróbel
6. Zbigniew Ciszewski
7. Piotr Palica
8. Adam Dudziński
9. Bernard Musiolik
10. Edward Klaczka

- 2.230 pkt
- 1.825 pkt
- 1.823 pkt
- 1.804 pkt
- 1.783 pkt
- 1.733 pkt
- 1.711 pkt
- 1.709 pkt
- 1.685 pkt
- 1.668 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Stefan Dylus
- 21.261 pkt
2. Zdzisław Mral
- 20.832 pkt
3. Wojciech Napierała
- 20.807 pkt
4. Michał Fojt
- 20.707 pkt
5. Jerzy Pluta
- 20.324 pkt
6. Kazimierz Fąfara
- 20.216 pkt
7. Jacek Zacher
- 20.207 pkt
8. Jerzy Makselon
- 19.857 pkt
9. Bernard Musiolik
- 19.828 pkt
10. Alferd Wagner
- 19.805 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 21 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Z każdą kolejką maleją
szanse na awans Orła Stanica.
W miniony weekend drużyna
ta przegrała derbowe spotkanie
z Wilkami Wilcza i ma już sześć
punktów starty do miejsca
gwarantującego premię sezonu
w postaci promocji do wyższej
klasy rozgrywkowej. W derbach gminy Pilchowice padło
aż sześć bramek. Dla Orła gole
strzelali: Grzesik i Łokietek, z
kolei dla Wilków: Kwoska, Stawiarski, Marszolik i Klar.
WYNIKI 23. KOLEJKI:
Orzeł Stanica - Wilki Wilcza
2:4, Amator Rudziniec - Orły
Bojszów 0:2, Stal Zabrze Przyszłość II Ciochowice 1:1,
Naprzód Żernica - MKS Zaborze 3:4, Ruch Kozłów - Społem
Zabrze 3:1, Start Kleszczów
- Carbo Gliwice 2:5, Gwiazda
Chudów - Zamkowiec Toszek
1:1, Zryw Radonia - Tęcza
Wielowieś 2:4.

Wilki po tym zwycięstwie
awansowały na pozycję wicelidera i teraz to one wraz z Tęczą
Wielowieś zajmują miejsca
gwarantujące awans.
O d not ujmy, ż e Wi l k i
mają na swym koncie pięć
zwycięstw z rzędu. Orzeł dla
odmiany nie wygrał pięciu
meczów z rzędu.
Bez zwycięstwa w tym roku
pozostaje Gwiazda Chudów
(cztery remisy i trzy porażki).
PiSk

1. Tęcza
2. Wilki
3. Zryw
4. Zaborze
5. Orzeł
6. Ruch
7. Społem
8. Naprzód
9. Gwiazda
10. Zamkowiec
11. Orły
12. Carbo
13. Amator
14. Przyszłość II
15. Start
16. Stal

47
45
43
40
39
38
36
29
28
27
26
23
23
22
21
21

Klasa B
WYNIKI 17. KOLEJKI
- GRUPA 1:

WYNIKI 17. KOLEJKI
- GRUPA 2:

Piast Pawłów - Start Przezchlebie 3:0 (vo), Olimpia
Pławniowice - KS Bojków
11:1, Orzeł Paczyna - MKS II
Kończyce (obustronny walkower), Leśnik Łącza - Sośnica
Gliwice 1:6, Naprzód Świbie
- Jedność II Przyszowice 2:0,
Pogoń Ziemięcice - Sokół
Łany Wielkie 2:3.

Walka Zabrze - Korona Bargłówka 2:1, Kłodnica Gliwice
- Concordia II Knurów 3:0
(vo), UKS Biskupice - LKS
45 Bujaków 2:3, Tempo II
Paniówki - Quo Vadis Makoszowy 0:3 (vo), Naprzód
Łubie - Drama Kamieniec 0:4,
Victoria Pilchowice - Młodość
Rudno 0:2.

1. Sokół
2. Jedność II
3. Sośnica
4. Olimpia
5. Piast
6. Naprzód
7. Pogoń
8. Bojków
9. Leśnik
10. Kończyce II
11. Orzeł
12. Start

42
41
32
29
28
28
25
22
15
15
3
0

1. Młodość
2. Drama
3. Kłodnica
4. Bujaków
5. Quo Vadis
6. Walka
7. Korona
8. Victoria
9. Biskupice
10. Naprzód
11. Concordia II
12. Tempo II

49
38
34
34
26
22
21
18
16
13
16
4

informacja

Informacja
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie informuje,
iż 18 maja (sobota) Pływalnia Kryta aQuaRelax będzie
nieczynna z powodu organizacji zawodów.
Za utrudnienia przepraszamy.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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Foto: Marcin Brozig

- Bilard wymaga zręczności i opanowania, czyli tego, co w strażackiej służbie
jest nieodzowne – mówią uczestnicy zawodów

knUrów. bilarD ŁĄcZy prZyjeMnoŚĆ Z poŻytecZnyM

Strażacy wbijali do łuz
Damian Steiman okazał się najlepszym bilardzistą
wśród strażaków-ochotników knurowskiej OSP
Zawody odbyły się w miniony
weekend.
- Wpisały się w tegoroczny Dzień
Strażaka – mówi Benedykt Wróż,
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Knurowie. - Bilard jest ulubioną
rozrywką wielu naszych druhów. I
trzeba przyznać, że niektórzy mają
prawdziwą smykałkę do tej gry.
informacja

- Najlepsi otrzymali puchary.
Pozostali dr uhowie oczy wi ście
pałają żądzą rewanżu – śmieje
się prezes Wróż. – Nie wątpię, że
będą mieli ku temu okazję, bo na
pewno zorganizujemy kolejne tego
typu zawody.
/bw/

Dla Przeglądu

K N U R Ó W
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Nic dziwnego, że rozgry wka
okazała się nader wyrównaną. W tej
grze zręczności i opanowania – tak
przecież przydatnych w strażackiej
służbie – najlepiej poradził sobie Damian Steiman. Drugie miejsce zajął
Tomasz Król, trzeci był Kazimierz
Warzocha, natomiast czwarty Marek
Steiman.

Tomasz Rzepa, pomysłodawca Knurowskich Dni Integracji:
- Powszechnie wiadomo, że niepełnosprawno ść kojar z y
się z ograniczeniem
sprawności, niemożliwością pełnego
uczestnictwa w życiu
społecznym, zawodowym czy osobistym.
Na myśl od razu przychodzą bariery, nie
tylko architektoniczne, rehabilitacyjne,
edukacyjne, ale także społeczne - międzyludzkie. Te ostatnie trudno przezwyciężyć, gdyż
wynikają one z wielu złożonych czynników.
Z jednej strony strach przed niepełnosprawnością, poczucie bezradności, litości, niewiedza jak
się zachować. Z drugiej - stereotypy, którym
ciągle dajemy się zwieść, pozbawiające równych
praw, szans, możliwości wyboru. Całe szczęście,
że osoby niepełnosprawne mają cudowną zdolność
czerpania radości życia ze wszystkiego, co ich otacza, zdobywania takich celów, które nam, osobom
pełnosprawnym, często wydają się nieosiągalne.
Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy
chcieć. Podejmując kolejne wyzwania, pokonując
coraz to nowe bariery, skłaniają nas do refleksji:
kto tu jest niepełnosprawny? Oni czy my?
W czasie tegorocznych dni sami niejednokrotnie
będziemy mieli okazję zadać sobie to pytanie.
W środę, 22 maja, od samego rana na Orliku
trwać będzie Olimpiada Sportowa, poprzedzona
pokazowym pojedynkiem szermierzy na wózkach z Jaworzna. O godz. 17 w Kinie Scenie
Kulturze nastąpi oficjalna inauguracja KDI. Prezydent Adam Rams, który od samego początku
sprawuje honorowy patronat nad Knurowskim
Dniami Integracji, przekaże niepełnosprawnym
symboliczny klucz do bram miasta. Będziemy
mieli wtedy okazję poznać gości honorowych naszego święta. Są nimi: Janusz Rokicki – dwukrotny srebrny medalista paraolimpijski w pchnięciu
kulą oraz Mariusz Kupczak – kulturysta, jedyny
w Polsce IFBB-Pro na wózku.
W części artystycznej posłuchamy Grzegorza
Dowgiałło – niewidomego studenta Akademii
Muzycznej w Krakowie (wydział jazzu i muzyki
rozrywkowej na instrumentach klawiszowych),
który zagra z jazzmanem Bernardem Maselim.
Celem występu jest pokazanie jak sztuka, w tym
wypadku muzyka, może integrować sprawnych

i niepełnosprawnych we wspólnych koncertach.
Muzycy będą mieli jedną próbę na przygotowane
wspólnego programu przed koncertem.
W czwartkowy poranek młodzież knurowskich
szkół spotka się z gośćmi honorowymi, a o
godz. 16 na Orliku na sympat yków spor tu
czekają dwa piłkarskie mecze. Bardzo obfity w
wydarzania będzie piątek. W kinie rozpoczną się
Integracyjne Spotkania Teatralne. Ta ciekawa
impreza na stałe i dobrze wpisała się w program
Dni. Równocześnie zaplanowaliśmy integracyjne zawody pływackie na pływalni aQua Relax.
Wieczorem w Sztukaterii zostanie otwar ta
bardzo ciekawa wystawa malarstwa i rysunku
pt. „Lubię ciszę” autorstwa Krzysztofa Korzyckiego. Jego niepełnosprawność podstawowa
to oligofrenia, a zaburzenia współistniejące to
niedosłuch obu uszu, zaburzenie mowy oraz
wrodzona katarakta.
W sobotę o 8 rano do MG nr 2 zaprasza Stowarzyszenie TRION (Turystyka Rehabilitacja Integracja
Osób Niepełnosprawnych), gdzie rozpocznie się - w
ramach programu publicznego „Sport niejedno ma
imię” - rajd na orientację dla osób niewidomych i
słabowidzących ulicami miasta pod hasłem „Znam
miasto Knurów”. Po południu Centrum Handlowe
„Merkury” będzie miejscem integracyjnego festynu
rodzinnego. Gwiazdą wieczoru będzie zespół „Beltaine” –prezentujący muzykę irlandzką.
Finał V Knurowskich Dni Integracji będzie miał
miejsce w niedzielę w kościele pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego, gdzie o godz. 10 zostanie odprawiona msza dziękczynna w intencji
uczestników i organizatorów.
Bardzo ważne w przygotowaniu tego święta
integracji jest WIELKA POMOC miasta. To widoczna w poprzednich latach, i w tym także,
przychylność i wsparcie prezydenta Adama
Ramsa oraz podległych mu jednostek, szczególnie Centrum Kultury i MOSiR-u oraz MOPS-u.
Słowa wdzięczności należą się też osobom
wspierającym i patronom medialnym.
Jestem przekonany, że V Knurowskie Dni Integracji dostarczą wiele powodów do radości i wzruszenia. Co najważniejsze, pozwolą nam jeszcze
lepiej siebie poznać i pomogą zburzyć stereotyp
osoby niepełnosprawnej jako osoby nieporadnej
i niedostosowanej.
Knurowskie Dni Integracji odbywają się pod hasłem „Bądźmy razem”. To krótkie hasło wyjaśnia
całą prawdę o zamyśle naszego święta. Mamy
być razem. Razem pracować, razem się bawić,
razem żyć - tak zwyczajnie, po prostu, stale,
każdego dnia być otwartym na drugiego człowieka. I o taką otwartość Was dziś prosimy.
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