www.przegladlokalny.eu

Przegląd Lokalny Nr 22 (1211) 2 czerwca 2016 roku

1

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurowskimi przedszkolami i szkołami rządzą - w zdecydowanej większości
- panie i czynią to znakomicie

Knurów

Potrzebna woda

Z myślą o uczestnikach Światowych Dni Młodzieży
w czerwcu zostanie przeprowadzona zbiórka wody.
W Knurowie jej centra znajdą się w wybranych
marketach(lista na www.przegladlokalny.eu)

Z

biórka potrwa dwa tygodnie –
od 1 do 15 czerwca. Zakupioną
w sklepach wodę można będzie składać do specjalnych koszyków. Potem
zostanie przekazana pielgrzymom z
zagranicy, wolontariuszom i uczestnikom spotkań w czasie Światowych
Dni Młodzieży w dekanacie Knurów
oraz młodzieży wyjeżdżającej do
Krakowa.
Butelkowaną wodę mineralną
(zarówno gazowaną, jak i niegazo-

Karma na wakacje

Siedem pań z klasą

T

To dzięki nim szkoły są miejscem, które wspomina się
z sentymentem. Praca dyrektora szkoły wpływa na
bezpieczeństwo, poziom nauczania i uczniowskie
uśmiechy. W środę powołano siedem nowych
dyrektorek szkół i przeszkoli

W

/sisp, bw/

Apel!

Knurów. Nominacje dyrektorskie

ręczenie nominacji miało uroczystą oprawę. W
siedzibie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych, z rąk
prezydenta Knurowa Adama Ramsa i
wiceprezydenta Piotra Surówki, nominacje na stanowisko dyrektora szkoły
otrzymało siedem pań.
Ponownie dyrektorką Miejskiego
Przedszkola nr 7 została Grażyna
Misztalewska. Miejskim Przedszkolem nr 12 nadal będzie kierować Ilona
Wierzbowska-Pluta. W Miejsk iej
Szkole Podstawowej nr 2 również bez

waną) można także przynosić do parafii Matki Bożej Częstochowskiej w
Knurowie – do Domu Parafialnego
przy ul. Kapelanów Wojskowych 5.
Organizatorem zbiórki jest Katolicka Fundacja Młodzi dla Młodych z Katowic, która odpowiada
za przygotowanie Światowych Dni
Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej.

rewolucji - Teresę Bochenek ponownie wybrano dyrektorką placówki.
W Miejskiej Szkole Podstawowej nr
1 stanowisko objęła Barbara Starek,
wieloletnia zastępczyni Anny Misiury
- obecnie dyrektorki MZJOś. Miejską
Szkołą Podstawową nr 7 będzie zarządzała Danuta Pluta. Dotychczasowa
dyrektorka „Siódemki”, Danuta Hibszer, przeszła na zasłużoną emeryturę.
W gimnazjach bez zmian: Barbara
Hankus zostaje na stanowisku dyrektorki MG-1, a Violetta Mucha nadal
będzie zarządzać MG-2.

Panie wybrano w drodze konkursu.
- Dobrze, że już macie to za sobą mówił Piotr Surówka. - Cieszę się, że
będziemy mieli okazję współpracować.
Gratulacje paniom złożył również
prezydent Adam Rams.
- Gratuluję, bo bez wątpienia tworzycie profesjonalny i dobrze przygotowany zespół szefów bardzo ważnych
placówek - podkreślał prezydent.
- Życzę samych sukcesów i satysfakcji
z pracy.

- Pomóżmy
zwierzętom
- apeluje Dorota
Lora

rwa zbiórka żywności dla zwierząt w schroniskach. - Psów
i kotów wciąż przybywa, a zbliża
się okres wakacyjny, dlatego znowu
proszę was o pomoc - apeluje Dorota Lora, organizatorka zbiórki.
Potrzeby są spore, brakuje karm
mokrych i suchych, m.in. ryżu, kasz
i makaronów.
- Dzięki waszej dotychczasowej
pomocy, udało nam się już wesprzeć
schroniska, przytuliska oraz koty
wolno żyjące - podkreśla knurowianka. - Wierzę, że teraz też nie
zawiedziecie!
Wszystkich, którzy chcieli pomóc i przekazać żywność prosimy
o kontakt z Dorotą Lorą - nr tel.
785 955 671.
jb

informacja własna wydawcy

Tekst i foto: Justyna Bajko

Srebro za zasługi

Lato czeka...
K

olejny raz Polski Czerwony Krzyż organizuje
kolonie letnie dla dzieci. W tym roku zaplanował
wypoczynek w Rowach, w hotelu Słowińska Perła.
Turnus potrwa od 26 czerwca do 10 lipca. Cena pobytu nad morzem to 1300 zł. Są jeszcze wolne miejsca.
Zainteresowani proszeni są o kontakt z PCK Knurów
(ul. Wilsona 10, tel. 32 235 22 11).

S

rebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymał Marian Sadecki z Wilczy,
były członek zarządu Powiatu Gliwickiego i były przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich w
Śląskim Związku Gmin i Powiatów. Wręczenie odznaczeń
odbyło się podczas Zgromadzenia Ogólnego ŚZGiP w
Katowicach.
/bw/

/g/

Górnictwo. Sejmowe czytanie obywatelskiego projektu „ustawy węglowej”

Co zdecydują posłowie

9 czerwca w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego
projektu „ustawy węglowej”, nakładającej na państwo obowiązek
wypłaty deputatu emerytom górniczym

P

rojekt został złożony w Sejmie pod
koniec marca wraz ze 126 tysiącami podpisów poparcia. To pokłosie
olbrzymich kontrowersji związanych
z realizacją świadczenia przez spółki
górnicze. Deputat za 2014 rok emeryci
wywalczyli sobie w sądach. Batalia
o węgiel za 2015 rok nadal trwa. Na
razie wyroki nie są po myśli byłych
górników. Spółki zapowiedziały, że w
przyszłości w ogóle zrezygnują z tego
rodzaju powinności na rzecz swoich
dawnych pracowników.

2

Zrodzony ze społecznego protestu projekt obywatelski reguluje tę kwestię systemowo. Nakłada
obowiązek realizacji świadczenia
na państwo. Czy znajdzie poparcie
wśród parlamentarzystów?
- Jesteśmy umiarkowanymi optymistami – słyszymy od zaangażowanych w sprawę emerytów górniczych
z Knurowa. – Nie pozostajemy bierni,
poruszamy niebo i ziemię, by raz na
zawsze udało się to załatwić.
Nie czekając na rozstrzygnięcia

w Sejmie, knurowianie z grupy inicjatywnej spotkają się w piątek, 3
czerwca, by przeanalizować sytuację.
- Uczynimy to pod kątem ewentualnych decyzji w parlamencie oraz
dalszych kroków prawnych, związanych z orzecznictwem sądowym
dotyczącym deputatu za 2015 rok
– informują. – Niewykluczone, że ta
druga kwestia oprze się o Trybunał
Konstytucyjny i Rzecznika Praw
Obywatelskich.

godz.

17.30

/bw/
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Knurów

Seria kradzieży

Złodzieje grasujący w Knurowie są coraz bardziej
zuchwali. W ciągu raptem pięciu dni włamali się do
biura i dwóch kiosków

24

maja około godz. 17 policja
otrzymała zgłoszenie o włamaniu do jednego z biur przy ul. Wilsona.
Aby dostać się do pomieszczenia, złodziej wyłamał kratę i drzwi wejściowe.
Skradł nawigacje GPS, 300 zł oraz
kluczyki do mercedesa. Pewnie łup
nie bardzo go zadowolił, bo włamał
się również do pobliskiego garażu i...
znowu się zawiódł. Z garażu nic nie
zginęło. Łączna suma strat 600 zł.
Dwa dni później, 26 maja, włamywacz
zaatakował na ul. Górniczej. Tym ra-

Knurów

Czołówka na Szpitalnej

We wtorek około godz. 11 na ul. Szpitalnej, tuż
obok targowiska, doszło do kolizji. Zderzyły się trzy
samochody: ford focus oraz renault twingo i thalia. Na
szczęście wszyscy poszkodowani wyszli z pojazdów
o własnych siłach

-A

na ciśnienie, pewnie podskoczyło jej z
nerwów - opowiada świadek.
Ruch na ulicy Szpitalnej przez kilka godzin był utrudniony. Narzekali
kierowcy, narzekali piesi..
- Tak to jest. Jeżdżą jak szaleni,
nie patrzą, a potem wypadki... Tutaj
to w ogóle wyjeżdżają z tych dróg

jb

Bilet w jedną stronę

W kolizji ucierpieli ludzie i pojazdy, ruch na ul. Szpitalnej
przez kilka godzin był utrudniony

osiedlowych, z targu i nie patrzą. Bo a
nuż się uda... - skarży się pan Tomasz,
mieszkający nieopodal. - Rondo by się
tutaj przydało...
Dalsze czynności w tej sprawie
prowadzi Policja.
Tekst i foto: Justyna Bajko

W czasie długiego majowego weekendu
funkcjonariusze Śląsko-Małopolskiego Oddziału
Straży Granicznej zatrzymali 11 cudzoziemców,
który wykorzystywali dokumenty pobytowe
niezgodnie z ich przeznaczeniem

K

ontrole legalności pobytu cudzoziemców przeprowadzono w
Knurowie, Żorach, Cieszynie, Opolu
i Przysieczy. Zatrzymano dziewięciu
obywateli Ukrainy i Mołdawianina.
Co prawda cudzoziemcy okazali
do kontroli dokumenty podróży z
zamieszczonymi tam wizami z prawem do pracy w Polsce, ale - jak się
później okazało - wykorzystywali je
niezgodnie z przeznaczeniem. Praca
w Czechach lub wyjazd turystyczny
za granicę to cel podróży trojga z nich,
kolejni trzej nie stawili się u polskiego
pracodawcy. Ostatni czterej pracowali w Polsce u innego pracodawcy
niż ten, którego dane figurowały w

oświadczeniu.
Wobec wszystkich zatrzymanych
wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji o zobowiązaniu ich do
powrotu.
oprac. /g/

ogłoszenia

reklama

kurat wracałam z zakupów.
Patrzę, wypadek... i rozwalony samochód mojej siostry.
Od razu przybiegłam zobaczyć, czy nic
się jej nie stało - opowiada siostra poszkodowanej. - Do tej pory się trzęsę...
W kolizji brały udział trzy samochody: ford focus, którym kierowała
50-latka z Kuźni Nieborowskiej, oraz
renault twingo, w którym jechała para,
i thalia, prowadzona przez starszego
pana. Zdaniem Policji, winę za wypadek ponosi 50-latek, kierowca renaulta
twingo.
- Słyszałam, że wymusił pierwszeństwo. Wjechał w bok mojej siostrze, która jechała fordem focusem.
Samochodem rzuciło. Auto zaczęło
tańcować na jezdni i uderzyło w renaulta thalię - tłumaczy mieszkanka
Kuźni Nieborowskiej. - Siostra pojechała tylko na zakupy. Zajrzała na
targ i do marketu. Od 18 roku ma prawo jazdy, ale taki wypadek pierwszy
raz jej się zdarzył. Zresztą to pierwszy
taki wypadek w rodzinie i miejmy
nadzieję, że ostatni...
Na miejscu pojawił y się dwie
karetki. Z ich pomocy skorzystała
większość poszkodowanych.
- Siostra ma całą siną rękę, ale wyszła o własnych siłach. Pan z renaulta
thalia skarżył się na kolano, być może
to złamanie, bo człowiek w szoku niewiele czuje. Pani z renaulta twingo też
pojechała do szpitala, bo narzekała

zem wdarł się się kiosku spożywczego.
Uciekł po chwili, spłoszony alarmem, z
pustymi rękoma... 28 maja rabuś znowu upatrzył sobie kiosk. Tym razem
na ul. Szpitalnej. Oderwał drewnianą
deskę i dostał się do środka. Wyniósł
w yroby ty toniowe i dwa telefony
komórkowe. Dorzucił również cztery
torby podróżne. Straty oszacowano na
3 tys. złotych.
Poszukiwania złodziei trwają.
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OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5
w sali narad (II piętro) przeprowadzone zostaną drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkowymi
częściami gruntu związanymi z lokalami
I. Przedmiotem II przetargów ustnych nieograniczonych jest prawo własności nw. nieruchomości lokalowych usytuowanych w budynku przy ul. Floriana 4 wraz z ułamkowymi
częściami gruntu związanymi z lokalami. Ww. grunt zapisany jest w ewidencji gruntów jako działka nr 1790/6 o pow. 0,2182 ha, obręb Knurów, arkusz mapy 21, księga wieczysta
nr GL1G/00087165/4. Nieruchomość znajduje się na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego FH3-11MW – tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej FH-013D – tereny drogi wewnętrznej.
I przetargi odbyły się w dniach 26.04. - 28.04.2016 r.
II. Terminy przetargów, ceny wywoławcze i wysokość wadium:

Lp

Opis lokalu mieszkalnego

Wielkość udziału
w częściach
wspólnych budynku
i gruncie

Cena
wywoławcza
w zł

Wadium
w zł

Data
przetargu

Godzina
przetargu

1.

Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się na parterze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z
aneksem kuchennym, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 30,11 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0154

51 750,00

2.600,00

30.06.2016 r.

9.00

2.

Lokal mieszkalny nr 4 znajduje się na parterze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z
aneksem kuchennym, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 30,15 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0155

51 830,00

2.600,00

30.06.2016 r.

9.30

3.

Lokal mieszkalny nr 5 znajduje się na parterze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z
aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 46,74 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0240

78 950,00

3.950,00

30.06.2016 r.

10.00

4.

Lokal mieszkalny nr 6 znajduje się na parterze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z
aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 47,38 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0243

80 020,00

4.001,00

30.06.2016 r.

10.30

5.

Lokal mieszkalny nr 11 znajduje się na I piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z
aneksem kuchennym, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 30,02 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0154

52 770,00

2.640,00

30.06.2016 r.

11.00

6.

Lokal mieszkalny nr 12 znajduje się na I piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z
aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 47,50 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0243

81 990,00

4.100,00

30.06.2016 r.

11.30

7.

Lokal mieszkalny nr 13 znajduje się na I piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z
aneksem kuchennym, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 29,95 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0154

52 240,00

2.650,00

30.06.2016 r.

12.00

8.

Lokal mieszkalny nr 14 znajduje się na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z
aneksem kuchennym, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 30,06 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0154

52 080,00

2.650,00

30.06.2016 r.

12.30

9.

Lokal mieszkalny nr 15 znajduje się na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju
z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc,
2 przedpokoi o pow. użytkowej 60,17 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0308

103.710,00

5.190,00

30.06.2016 r.

13.00

10.

Lokal mieszkalny nr 16 znajduje się na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z
aneksem kuchennym, łazienki z wc o pow. użytkowej 17,33 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0089

30 240,00

1.520,00

30.06.2016 r.

13.30

11.

Lokal mieszkalny nr 17 znajduje się na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju
z aneksem kuchennym, 2 pokoi, łazienki z wc,
2 przedpokoi o pow. użytkowej 60,43 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0310

104.160,00

5.210,00

30.06.2016 r.

14.00

12.

Lokal mieszkalny nr 18 znajduje się na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju
z aneksem kuchennym, 2 pokoi, łazienki z wc,
2 przedpokoi o pow. użytkowej 60,25 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0309

103 850,00

5.200,00

1.07.2016 r.

9.30

13.

Lokal mieszkalny nr 19 znajduje się na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z
aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 44,11 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0226

76 170,00

3.810,00

1.07.2016 r.

10.00

14.

Lokal mieszkalny nr 20 znajduje się na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z
aneksem kuchennym, łazienki z wc, przedpokoju
o pow. użytkowej 29,88 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0153

52 120,00

2.610,00

1.07.2016 r.

10.30

15.

Lokal mieszkalny nr 21 znajduje się na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z
aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 45,72 m2.
W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0234

78 390,00

3.920,00

1.07.2016 r.

11.00

16.

Lokal mieszkalny nr 22 znajduje się na II piętrze pięciokondygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się z 1 pokoju z
aneksem kuchennym, pokoju, łazienki z wc, przedpokoju o pow. użytkowej 47,78 m2. W lokalu znajdują się instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna,
energia elektryczna, centralna woda użytkowa, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej.

0,0245

81 900,00

4.100,00

1.07.2016 r.

11.30

Cena wylicytowanego lokalu zostanie powiększona o obowiązujący podatek Vat.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty sądowe nabywca zobowiązany jest do uiszczenia w dniu spisania aktu

notarialnego w kancelarii notarialnej.

Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany do uiszczania należności z tytułu podatku od nieruchomości naliczonego przez Wydział Finansów.
III. W przetargu mogą brać udział osoby, które prawne, krajowe lub zagraniczne bądź osoby fizyczne, które:
a) dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w kopercie z dopiskiem „sprzedaż lokalu przy ul. ….......” - do
dnia 23.06.2016 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Knurów zawierające:
– pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z podaniem imienia, nazwiska, firmy bądź nazwy siedziby oraz statusu prawnego uczestnika przetargu, numeru
kontaktowego,
– datę sporządzenia zgłoszenia,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz warunkami przetargowymi i że przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń,
– pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
– dane osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika przetargu wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami z notarialnie poświadczonym podpisem lub oryginał
pełnomocnictwa i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji uczestnika w przetargu,
b) wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych) w wymaganej podanej w tabeli w pkt. II do dnia 23.06.2016 r. na konto Urzędu Miasta Knurów nr konta:
39 1560 1081 2121 0517 3581 0025 z dopiskiem wadium – Knurów, „sprzedaż lokalu przy ul. …....................”.
Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
c) dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

– dowód wpłaty wadium,
– w uzasadnionym przypadku konieczności zmiany osób reprezentujących uczestnika przetargu, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne
pełnomocnictwo.
IV. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządcą budynku tj. Miejskim Zespołem Gospodarki Lokalowej i Administracji, Knurów ul. Floriana 4, tel. 32 339-45-00.
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Płonęły altanki

Knurów

„Domino” na Szpitalnej
W piątek, 27 maja, doszło do zdarzenia
drogowego z udziałem trzech samochodów

Foto: archiwum JRG PSP Knurów

Foto: archiwum JRG PSP Knurów

Knurów

Jak informuje knurowska JRG PSP,
około godz. 20.00 jadący Szpitalną
kierowca Renaul Clio najechał na tył
Volvo. Ten zaś uderzył w znajdującego
się przed nim Volkswagena. Na miejscu pojawiły się straż pożarna, policja

i karetka pogotowia. Dwie poszkodowane osoby zostały przetransportowane do szpitala. Strażacy zabezpieczyli
miejsce zdarzenia, zneutralizowali
płyny i uprzątneli jezdnię.
oprac. / MiNa

reklama

W niedzielny poranek
knurowscy strażacy
dwukrotnie wyjechali
na akcje gaszenia pożarów

N

ajpierw, około godziny 6.00 wybuchł
pożar na ul. Plebiscy towej. Altanka, która
płonęła, była drewniana.
Jak informuje knurowska
JRG PSP, ogień strawił ja
doszczętnie, wraz z wyposażeniem. Jak się okazało, to

nie był koniec pożarów tego
poranka. Około godz. 7.30
strażacy wyjechali, aby opanować żywioł w opuszczonej
altance przy ul. Jęczmiennej.
Na szczęście w żadnym ze
zdarzeń nikt nie ucierpiał.
Oprac. MiNa

Knurów. Obradowała Rada Miasta

Nowe mieszkania w remizie

W ubiegłą środę odbyła się sesja Rady Miasta. Wprowadzając
korekty w budżecie Knurowa zdecydowano m.in. o remoncie
w budynku „starej straży” przy ul. 1 Maja, dzięki czemu
powstaną trzy mieszkania

R

ada zdecydowała się na udzielenie dotacji celowej (maksymalnie 24,5 tys. zł) Województwu
Śląskiemu na konserwację cieku
Knurówka. Zakres prac obejmuje
m.in. wykonanie konserwacji wałów
i rowów opaskowych potoku na długości 970 m oraz koryta na odcinku
niemal 3 km.
Na własność Województwa Śląskiego przejdzie teren w pasie Drogi
Wojewódzkiej nr 921, zajęty pod
chodnik (ul. Dworcowa) i zatokę autobusową (ul. Niepodległości). Rada
przychyliła się do wniosku ZDW
i wyraziła zgodę na nieodpłatne
przekazanie prawa własności wymienionych nieruchomości gruntowych.
Mocą kilku uchwał wprowadzono zmiany w tegorocznym budżecie

miasta.
O 405 tys. zł zwiększono wydatki
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji. Z tej puli 330
tys. zł pozwoli na przeprowadzenie
remontu w budynku przy ul. 1 Maja
11, dzięki czemu powstaną trzy lokale
mieszkalne. Za pozostałych 75 tys. zł
zostanie przebudowane zaplecze sali
OSP Knurów (powstaną sanitariaty).
149 tys. zł – taką kwotę zarezerwowano na zatrudnienie pracowników sezonowych na kąpielisku Leśne
Zacisze i wyposażenie ich w odzież
roboczą.
64 tys. zł zostanie przeznaczonych na „zakup usług remontowych”.
Konkretnie chodzi o wyburzenie
trzech obiektów budowlanych, nie
nadających się do dalszej eksploata-

cji – dwóch blaszaków w rejonie ul.
Targowej i budynku przy al. Lipowej,
w sąsiedztwie kościoła.
25 tys. zł – to pieniądze, które pozwolą MOSiR-owi na zakup oprogramowania komputerowego i kosiarki.
Dwoma tysiącami złotych samorząd Knurowa dołoży się do
współfinansowania zakupu sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości) i w internecie - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.
knurow.bip.info.pl).
/b/

reklama

informacja własna
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- Choć lata lecą , w naszych sercach ciągle maj - zapewniali
uczestnicy spotkania

Region

Gdy ankieter
zapuka do drzwi...
...nie panikuj i sprawdź, czy na
pewno nie masz do czynienia
w oszustem

G

Knurów. 50 lat od matury minęło, czyli...

Jak dobrze się widzieć
Zdawali egzamin dojrzałości w roku obchodów Tysiąclecia
Państwa Polskiego. Od tego czasu upłynęło 50 lat,
a absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie wciąż
wracają pamięcią do czasów młodości. Ostatnio spotkali
się na jubileuszowym zjeździe
informacja własna wydawcy

M

at u rz yst k i sprzed
pół wieku zachowały
dziewczęcy wdzięk,
a oczy ich kolegów niewiele
się zmieniły. Jeszcze nie tak
dawno spotkali się na jubileuszu 60-lecia LO, rozpoznawali
swe podobizny na tableau w
kształcie Polski i wspominali
młodość. Więzi i przyjaźnie
zadzierzgnięte w liceum oparły
się próbie czasu. Dzięki temu
dwie klasy z rocznika 1966
wciąż chętnie uczestniczą w
zjazdach absolwentów.
Złoty jubileusz miał wyjątkową oprawę. Zjechali na niego
maturzyści z różnych części
Polski, a nawet z Niemiec.

- Wyszliśmy na ludzi - śmieje się Bogusław Szyguła, uczestnik zjazdu. - Są wśród nas
lekarze, inżynierowie, a nawet
księża. Dwóch kolegów - Franciszek Malczyk i Brunon Grajcke
- odprawiło mszę św. w kościele
pw. św. Cyryla i Metodego.
Kustosz Izby Tradycji podkreśla, że wybór świątyni nie
był przy pad kow y, bow iem
w czasie matury powstawały
rzeźby upamiętniające Tysiąclecie Państwa Polskiego.
Po mszy Szyguła opowiedział
rówieśnikom o symbolice wystroju kościoła, a następnie
wszyscy pojechali na cmentarz uczcić pamięć zmarłych

łówny Urząd Statyczny
ogłosił, że do 15 lipca
potrwają badania warunków
życia ludności i prosi mieszkańców Śląska o współpracę. Badania służą statystyce.
Każdy może zajrzeć na stronę
GUS-u i sprawdzić np. średnią wieku w swoim mieście,
ilość rolników czy wskaźnik
dochodów.
Co kilka lat przeprowadza się badania statystyczne,
pukając do wybranych domów. Urząd Statystyczny w
Katowicach wylosował 1688
mieszkań w województwie

śląskim. Badania w formie
wywiadu prowadzą pracownicy Urzędu Statycznego w
Katowicach.
- Każdy ankieter posiada
legitymację służbową oraz
upoważnienie do przeprowadzenia badań naukowych
- informuje GUS.
Py tania dotyczą m.in.
oceny stanu zdrowia, aktywności ekonomicznej, warunków mieszkaniowych.
- Wszystkie informacje
uzyskane podczas rozmowy
z ankieterem są całkowicie
poufne! - tłumaczy GUS.
Jb

Sprawdź ankietera!
Niestety, fakt prowadzenia badań mogą wykorzystać oszuści.
Oto jak ustrzec się przed nieuczciwością:
1. Krok pierwszy - poproś o dokumenty
Ankieter powinien mieć legitymację i upoważnienie
2. Krok drugi - potwierdź tożsamość
Aby upewnić się, czy na pewno dana osoba pracuje w Urzędzie Statycznym wystarczy zadzwonić pod nr 32 77 91 291
lub 695 255 244. Można również wysłać e-maila: d.gwozdz@
stat.gov.pl.

wychowawców obu klas, profesorów Tadeusza Ordona i
Alojzego Fojcika.
Andrzej Pach, jeden z absolwentów, ułożył o każdym
z kolegów okolicznościow y
wiersz. Był czas na wzniesienie
toastów, a później na długie
rozmowy i wspomnienia.
- To był nasz ósmy zjazd.
Doszliśmy do wniosku, że szkoda czasu, dlatego następny
planujemy za dwa lata - dodaje
Szyguła.
Tableau ze zdjęciami maturzystów z rocznika 1966 zostało
odświeżone, by cieszyć oko
przez kolejne lata.
/pg/

Gierałtowice

Rywalizują o plac zabaw
2 czerwca zakończyła się pierwsza tura głosowania
na lokalizacje placów zabaw, które ufunduje firma
Nivea. O głosy w drugiej turze proszą Gierałtowice

F

irma Nivea zbuduje rodzinne miejsca do zabawy
i wypoczynku w lokalizacjach,
które zbiorą najwięcej głosów.
W pierwszej turze zostało wybranych 20 miejsc, w drugiej
(potrwa od 3 do 30 czerwca)
kolejnych 20. W sumie powstanie 40 placów zabaw bogato
wyposażonych, m.in. w huśtawkę, karuzele, zjeżdżalnię,
górski szlak i orle gniazdo.

6

Gierałtowice zaproponowały miejsce między ulicą
Targową a Ogrodową. Obecnie gmina (stan na 1.06) z
sumą 1350 głosów zajmuje
247 miejsce w rankingu. Choć
do zakończenie pierwszej tury
tylko kilka dni, walka trwa, bo
za chwilę rozpocznie się tura
druga. Pomóżmy Gierałtowicom zdobyć upragniony plac!
Jb

Jak zagłosować?
To bardzo proste.
Należy wejść na stronę
www.nivea.pl (kliknąć artykuł „Podwórko Nivea”)
lub na www.gierałtowice.
pl (wybrać „Głosujemy na
plac zabaw”). Następnie
w lokalizacjach odszukać
Gierałtowice i zagłosować!
Na daną lokalizację można
oddać głos raz dziennie.
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Jak najbliżej ludzi
Knurów. 25 lat Straży Miejskiej

To praca niełatwa, stresująca i dość niewdzięczna – ich sukcesy są mało
spektakularne i rzadko doceniane. A przecież strach pomyśleć, co byśmy
bez nich zrobili. W poniedziałek pracownicy knurowskiej Straży Miejskiej
świętowali 25-lecie

Stereotypy na bok

Co pewien czas w mediach można
usłyszeć o podnoszonym tu czy tam
postulacie likwidacji straży miejskich.
Zresztą niektóre gminy się na to zdecydowały. Jako społeczeństwo raczej nie
doceniamy pracy strażników. Krąży o
nich wiele stereotypów, nieraz krzywdzących, które nie tylko mijają się z
prawdą, ale nawet wzajemnie sobie przeczą. Bo jak tu pogodzić obiegową opinię,
że straż miejska nic nie robi, z inną – że w
kółko chodzi po mieście rozglądając się
za drobnymi wykroczeniami?
Tymczasem statystyka jest wymowna. W 2015 roku funkcjonariusze
knurowskiej Straży Miejskiej podjęli
2986 interwencji. Co ważne – nie były
to sprawy, za którymi strażnicy musieliby się szczególnie rozglądać. Z reguły
impulsem do podjęcia działań były

Foto: Mirella Napolska

R

ocznicowe spotkanie z prezydentem Adamem Ramsem i
sekretarzem miasta Piotrem
Dudło odbyło się w sali sesyjnej miejskiego ratusza.
- Życzę, byście byli twardzi, ostrożni,
powściągliwi, a jednak konsekwentni,
odważni i roztropni – mówił prezydent
Rams, wyrażając wdzięczność za zaangażowanie zarówno obecnym funkcjonariuszom SM, jak i tym, którzy przewinęli się przez nią w ciągu ćwierćwiecza.
Wręczył też wyróżnienia pracownikom
straży zgromadzonym w ratuszu.
Wspominano czasy sprzed 25 lat,
kiedy po transformacji ustrojowej w
gminach całej Polski zaczęto tworzyć
nowe formacje umundurowane, które
miały stać na straży porządku publicznego i odciążyć policję od działań
prewencyjnych. 1 czerwca 1991 roku
zaczęła funkcjonować Straż Miejska w
Knurowie.
Piotr Dudło świetnie pamięta tamte
czasy – był zaangażowany w tworzenie
SM.
– Dla mnie to był okres wytężonej
pracy – przyznał sekretarz podczas poniedziałkowego spotkania. – Wracam
dziś do tych wspomnień z satysfakcją i
sentymentem.
Obecny komendant SM, Andrzej
Daroń, był jednym z pierwszych zatrudnionych w Knurowie strażników. Zarówno on, jak i Piotr Dudło przyznają, że
początki SM były w całym kraju czasem
swoistego folkloru. Wygląd mundurów
ustalano w każdej gminie z osobna. W
związku z tym wyjeżdżając ze swojej
miejscowości trudno było się zorientować, kiedy miało się do czynienia ze
strażnikiem. Różnorodność ubiorów to
nic wobec niedostatku regulacji prawnych – początkowo funkcjonariusze
na każdym kroku musieli się zastanawiać, czy ich działania idą w zgodzie z
niejasno określonymi kompetencjami.
Kwestie dotyczące zadań, obowiązków
i uprawnień doczekały się uporządkowania dopiero 29 sierpnia 1997 roku,
kiedy weszła w życie ustawa o strażach
gminnych. Ujednolicono też mundury i
oznakowanie radiowozów.

Uroczystość z okazji ćwierćwiecza
knurowskiej Straży Miejskiej odbyła się w ratuszu

sygnały mieszkańców. Także o tym
świadczą liczby – w zeszłym roku na
telefon alarmowy do SM dodzwoniono
się 2813 razy. Oprócz tego mieszkańcy
telefonowali pod inne numery. W sumie
strażnicy odebrali telefon 6101 razy.
Funkcjonariusze SM zajmują się
rozmaitymi sprawami związanymi
z bezpieczeństwem publicznym. Od
prozaicznych, jak oznakowanie dróg,
stan nawierzchni, utrzymanie czystości,
poprzez interwencje w sprawie odławiania bezpańskich zwierząt czy pomoc
nietrzeźwym, po sprawy poważne,
związane z zagrożeniem życia i zdrowia.
Zdarza im się mieć do czynienia z agresywnymi napastnikami, uzbrojonymi w
niebezpieczne narzędzia. Choć ryzykują
podobnie jak ci z innych służb mundurowych, nie doczekali się na razie prawa
do wcześniejszych emerytur.
Knurowska SM od lat współpracuje
ze swoją „starszą siostrą” - Policją. Ma
to miejsce nie tylko od święta, przy
zabezpieczaniu imprez masowych, ale
i na co dzień. Wspólne patrole Policji i
Straży Miejskiej na nocnych zmianach
sprawdzają się świetnie.
Straż Miejska i Policja mają podobne
uprawnienia – do pewnego momentu.
Strażnik musi znać przepisy, aby w konkretnym przypadku wiedzieć, kiedy jego
rola się kończy i trzeba, a kompetentnym
organem staje się policja.
Straż jest od tej drobniejszej, mniej
spektakularnej pracy, co przecież nie
oznacza, że mniej istotnej. Jej misją jest
ochrona porządku publicznego, czyli w
gruncie rzeczy – służba mieszkańcom.
– Rozpoznajemy ich potrzeby i staramy się im sprostać – mówi komendant
Daroń.
Jak? Choćby przez akcję znakowania
rowerów, która jest odpowiedzią na problem kradzieży jednośladów. Od kilku
lat w okresie wiosenno-letnim każdy
knurowski cyklista może przyprowadzić swój pojazd przed siedzibę straży
i bezpłatnie nadać mu niepowtarzalny
numer. Ma to zniechęcić złodziei do
działania, a gdy już dojdzie do kradzieży
– ułatwić odzyskanie roweru.
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Knurowianie mają też dużo zastrzeżeń do placów zabaw – bywa, że
ich stan techniczny czy też czystość w
piaskownicach pozostawiają wiele do
życzenia. Stąd co roku SM prowadzi
akcję „bezpieczny plac zabaw”. W jej
ramach przeprowadza przegląd placów
zabaw, a jeśli są jakieś nieprawidłowości
– interweniuje.
W ramach prewencji strażnicy
uczestniczą w letnich kontrolach okolicznych akwenów, przestrzegając przed
korzystaniem z niebezpiecznych dzikich kąpielisk. Zimą apelują o zdrowy
rozsądek na zlodowaciałych stawach i
zbiornikach.
Zimą są też swoistymi „aniołami
stróżami” dla amatorów mocnych
trunków, którzy alkoholem próbują się
rozgrzać na mrozie. Niejeden zawdzięcza życie strażnikom, którzy w porę
uratowali go przed zamarznięciem.
Konsekwentnie namawiają tułające się
po mieście w mroźne noce osoby bezdomne do korzystania z pobliskich noclegowni i ośrodków pomocy społecznej.
Na słowach nie kończą, bo nie raz, nie
dwa, osobiście pomagali potrzebującym
znaleźć się w odpowiedniej placówce.

Ważna każda interwencja

Z kolei akcja „odpowiedzialny właściciel zwierząt” to odpowiedź na niekulturalne i nierozsądne zachowanie
tych, którzy wypuszczali samopas swoje
czworonogi, co dla innych mieszkańców
było uciążliwe. Straż przygotowała ulotkę z informacjami, jakie są obowiązki
posiadaczy zwierząt i jakie można ponieść konsekwencje, jeśli ich się nie przestrzega. Dowodem na sukces akcji jest
mniejsza ilość interwencji w tej sprawie.
Aby utrzymać ten stan rzeczy, strażnicy
regularnie prowadzą wzmożone patrole
w pewnych, najbardziej newralgicznych
pod tym względem miejscach.
Najbliższe plany knurowskiej SM to
akcja mająca doprowadzić do uporządkowania sprawy numerów budynków.
Często tabliczki na domach są nieczytelne albo nie ma ich wcale. Jak sygnalizują
mieszkańcy – czasem ciężko jest ustalić

adres. Mają z tym problem zarówno osoby prywatne, jak i kurierzy, pogotowie
czy sama straż miejska.
Straż Miejska w Knurowie
w 2015 roku podjęła w sumie 2986 interwencji. M.in.:

191 – w sprawie oświetlenia ulic i
sygnalizacji świetlnej; 12 w związku z awariami elektrycznymi; 121
dotyczyło stanu dróg i chodników;
88 w związku ze stanem znaków
drogowych.
Skontrolowano 55-krotnie place
zabaw; oznakowano 118 rowerów;
przeprowadzono 26 kontroli akwenów
zimą i 101 latem. 85 razy skontrolowano miejsca bezdomnych zimą.
Odłowiono 45 psów i 43 koty. Przeprowadzono 746 kontroli terenu wokół placówek oświatowych. Wszczęto
1313 postępowań o wykroczenia.

Starania knurowskich strażników,
by być blisko ludzi nie ograniczają się do
konkretnych akcji.
- Preferujemy bezpośredni kontakt z
mieszkańcami – zapewnia komendant
Daroń. – Gdy trafiają do nas pisemne
sygnały, staramy się dotrzeć do tych
osób i rozeznać problem u podstaw, w
bezpośredniej rozmowie. Potem sprawdzamy, czy nasze działania przyniosły
efekty. Strażnicy, podobnie jak dzielnicowi w policji, mają wyznaczone rejony
odpowiedzialności, składają miesięczne
raporty. Analizując je można powiedzieć,
że strażnicy się angażują i daje to efekty.
Jak zapewniają, wszystkie interwencje traktują poważnie. Stąd czasem
mieszkańcy skarżą się na to, że straż nie
zjawia się natychmiast i każe na siebie
czekać. Wbrew pozorom, to nie opieszałość, tylko nadmiar pracy.
Niektóre interwencje, choćby te z
osobami nietrzeźwymi, mogą się niektórym wydawać błahe, a nawet bulwersujące – holowanie pijanego do domu, w
dodatku za pieniądze podatnika. Jednak
w istocie jest to działanie mające ratować
ludzkie życie, a to sprawa priorytetowa,
ważniejsza niż niejedno wykroczenie
drogowe.
Jak to jest z tym społecznym zaufa-

niem do SM? Z jednej strony są medialne
przekazy podważające sens jej istnienia,
z drugiej – ilość zgłaszanych spraw.
Chyba już nauczyliśmy się, że jak coś
się dzieje w przestrzeni publicznej, to
wzywamy straż miejską.
Ludzie dzwonią, z czym popadnie,
bywa, że i ze sprawami przekraczającymi kompetencje straży. Ale i wówczas
zgłoszenie nie idzie na marne – jest po
prostu kierowane do odpowiedniego
organu. Najczęściej do policji; nie każdy
pamięta, że sprawy karne leżą już poza
kompetencjami SM. I raczej nie należy
się spodziewać poszerzenia uprawnień
strażnikom (zresztą oni sami nie widzą
takiej potrzeby). Tendencja jest odwrotna – odebrano im możliwość kontroli
prędkości za pomocą fotoradarów. Dla
knurowskich strażników nie miało to
znaczenia. Nie korzystali z tych uprawnień. Wyjątkiem było kilka 2-3-tygodniowych okresów, kiedy na wniosek
mieszkańców na paru konkretnych
odcinkach dróg używali mobilnego fotoradaru, by zdyscyplinować kierowców.
Niejako przy okazji, z rozpędu
cofnięto straży uprawnienia do postępowania w razie braku obowiązkowych
szczepień zwierząt. Ta zmiana, wprowadzona prawdopodobnie przez pomyłkę,
niepotrzebnie przysparza pracy Policji.
Pomyłka zostanie naprawiona, jednak
zanim przepis ponownie wejdzie w życie, upłynie kilka miesięcy.
O ile fotoradary nie były dla knurowskich strażników ważnym narzędziem, o tyle bardzo pomocny jest dla
nich miejski monitoring. Dzięki niemu
udało się ustalić niejednego sprawcę
wykroczeń. W sprawie decyzji co do
miejsca instalowania nowych kamer
monitoringu ważne są wskazania policji,
statystyki zdarzeń, ale i opinie mieszkańców.

Kto zostanie strażnikiem?

Dobry strażnik jest dziś na wagę złota. To więcej niż praca – to swego rodzaju
misja. W tym zawodzie nie ma co liczyć
na gromkie oklaski ani wielkie apanaże,
ale zawodowa satysfakcja i stabilizacja
mogą to wynagrodzić. Kto może znaleźć
pracę w straży miejskiej? Ustawowo
określone kryteria to ukończonych 21
lat i co najmniej średnie wykształcenie.
Osoba ubiegająca się o mundur strażnika nie może być karana sądownie, musi
być sprawna pod względem fizycznym
(wykazują to egzaminy sprawnościowe
i szkolenie podstawowe), a także psychicznym. Nie ma co ukrywać, że to
odporność psychiczna jest nadrzędną
sprawą – to ona ostatecznie decyduje, czy
dana osoba poradzi sobie z praca w tym
zawodzie. Strażnik musi sobie radzić w
pracy ze świadomością zagrożenia życia
i zdrowia. To zagrożenie nie jest hipotezą, lecz codziennością tej pracy; ostatnie naruszenie nietykalności cielesnej
strażniczki miejskiej w Knurowie miało
miejsce w miniony weekend, 28 maja.
Niedobór funkcjonariuszy SM to
ogólnopolski problem, który nie omija
także Knurowa. W tej chwili jest tu
pięć wolnych miejsc. W kwietniu odeszło dwóch funkcjonariuszy (jeden
do Policji, drugi wybrał inną, bardziej
atrakcyjną finansowo pracę). Niedawne
ogłoszenie o naborze nie przyniosło
efektu. W najbliższym czasie zostanie
ogłoszony kolejny nabór. Jeśli ktoś jest
zainteresowany pracą w SM, powinien
śledzić informacje w BIP-ie. Wbrew
wszelkim narzekaniom ten zawód
może dostarczyć wielu pozytywnych
emocji. Bo mimo głośnych narzekań
malkontentów jest wiele osób, które z
wdzięcznością patrzą na strażników
myśląc sobie: „jak to dobrze, że oni są”.
Mirella Napolska
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Coroczne zawody nad Moczurami
wyrobiły sobie dobrą markę, stąd
liczny udział dzieci i młodzieży

Najlepsi
wędkarze
Kategoria 5-9 lat.
Chłopcy:
1. Jan Wieteska, 2. Michał Walczyk,
3. Bartosz Zmuda, 4. Darek Mosz,
5. Karol Miłosz.
Dziewczęta:
1. Maja Miłosz, 2. Aleksandra Krok,
3. Oliwia Kruk, 4. Nadia Kowalska,
5. Paulina Lubiszewska.
Kategoria 10-14 lat.
Chłopcy:
1. Dawid Banz, 2. Wojciech Walczyk, 3. Dominik Kufieta, 4. Damian Godula, 5. Piotr Jędrzejczak.
Dziewczęta:
1. Zofia Bogdanowicz, 2. Karolina
Kosz, 3. Magdalena Poloczek,
4. Paulina Staniczek, 5. Natalia
Staniczek.

Knurów

Na Moczurach ryby brały
Kapryśna aura nie zniechęciła młodych wędkarzy.
W niedzielne przedpołudnie aż 135 dzieci i nastolatków
wzięło udział w zawodach nad stawem Moczury

-W

i d a ć w y rob ili ś my so bie niezłą markę, że co
roku na nasze zawody z

okazji Dzień Dziecka zjawia się tak
wielu chętnych – nie kryje satysfakcji
Damian Chlubek, prezes Koła nr 28

Dominik Kufieta „złowił” trzecie
miejsce, w wędkowaniu pomagał
mu młodszy brat Bernard

Polskiego Związku Wędkarskiego w
Knurowie, organizatora wędkowania. – To z jednej strony spora radość,
z drugiej impuls do dalszej aktywnej
działalności.
Wędkarze zjednali sobie przychylność wielu sponsorów. Dzięki temu
mogli zaoferować wiele atrakcyjnych
nagród. Jednak to nie fanty były
największym magnesem dla dzieci i
młodzieży.
- Nie wędkuje się dla nagród. To
coś więcej niż rywalizacja, a bardziej
sposób na spędzanie wolnego czasu –
przekonuje jeden z doświadczonych
wędkarzy.
Coś w tym jest, skoro do cierpliwości nad wędką nie musiał przekonywać swoich synów Adrian Kufieta.
Młodszy Bernard i starszy Dominik,

Wzorem ubiegłych
lat nad stawem
Jaskinia odbyły się
Zawody Wędkarskie
dla Dzieci
i Młodzieży z okazji
Międzynarodowego
Dnia Dziecka

wspierani doradztwem przez tatę,
starali się samodzielnie o jak najbogatszy połów.
- Jestem pod wrażeniem zarówno
waszej pasji, jak i umiejętności – komplementował młodych wędkarzy sekretarz miasta Piotr Dudło, wręczający
nagrody wraz z wiceprzewodniczącym
Rady Miasta Jerzym Pachem i Joachimem Machulikiem – szefującym
Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji
i Promocji Zdrowia. – Gratuluję Kołu

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Zarząd Koła PZW nr 28 w Knurowie
serdecznie dziękuje następującym sponsorom zawodów: Urząd Miasta Knurów, MOSiR Knurów, Urząd Gminy Gierałtowice, Bogdan Szewczyk „DABO”,
WRD KMP Gliwice, W. Purzycki RAWIMEX Knurów, ZZ KADRA KWK Knurów,
NSZZ Solidarność KWK Knurów, ZZ „PRZERÓBKA” KWK Knurów, Wobler sklep
wędkarski, Joanna Malewska, J. Fornagiel automechanika, AUTOMANIEK T.
Mańkowski, DOMINIUM A. Zulewska, M. Sanecznik radny M. Knurów, iKnurów A. Łyko, IMPERIAL A. Kancelista, LWSM Knurów, PPHU KOMART Knurów,
Pełnomocnik ds. Promocji Zdrowia, M. Rysiewicz, HiE Furgoł, B. Kossowski,
Restauracja Letnia, M. Kulik, ZZG w Polsce KWK Knurów, Vacat materiały
biurowe, ABRAMIS Łomianki, Sklep Kolonia, Karaś sklep wędkarski, S. Żurek
handlowiec, Joanna Suchanek, sklep Cezar W. Meps, członkowie Koła nr 28.
W zawodach uczestniczyło 135 dzieci w wieku od 5 do 14 lat.

Szczygłowice. Dzień Dziecka nad wodą

Wędkowanie nad Jaskinią

I

mpreza była wspólnym dziełem Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Górnik” i knurowskiego MOSiR-u. Do rywalizacji przystąpiło 38 dzieci, które
wędkowały pod opieką osób dorosłych. W kategorii
młodszej (7-10 lat) startowało 23 uczestników, w
starszej (11-15 lat) konkurowało 15 nastolatków.
W sobotni poranek najlepiej powiodło się Michałowi Kądziołce (grupa młodsza) i Kacperowi

Machoczkowi (grupa starsza).
Uczestnicy otrzymali nagrody, puchary i pamiątkowe medale. Gratulacje młodym wędkarzom złożyli
sekretarz miasta Piotr Dudło, wiceprzewodniczący
Rady Miasta Jerzy Pach, przewodniczący Komisji
Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia
Joachim Machulik i reprezentujący MOSiR Zbigniew
Rabczewski.
/bw/

Zwycięzcy
Wędkarskim
medalistom
gratuluje
sekretarz miasta
Piotr Dudło

i jego zarządowi i doświadczonym
wędkarzom umiejętności zaszczepienia
tego zapału wśród najmłodszych...
- Cieszę się, że te zawody tak się
udały mimo nieco kapryszącej pogody –
podkreśla prezes Chlubek. – I już dziś
zapraszam na kolejne, za dwa tygodnie.
Ich stawką będzie Puchar Prezydenta
Knurowa.

W kategorii 7- 10 lat: 1. Michał Kądziołka,
2. Emilia Pochopień, 3. Wojciech Strojny.
W kategorii 11-15 lat: 1. Kacper Machoczek, 2. Jakub Popiel, 3. Piotr Kołczyk.

Foto: Zbigniew Rabczewski

Najmłodszym uczestnikom zawodów
wiernie kibicowali najbliżsi

Na koniec jeszcze pamiątkowa fotka
i można iść do domu podzielić się radosnymi
wieściami o udanym wędkowaniu...
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Uśmiechnięte mamy to szczęśliwe dzieci

Knurów. Rodzinny Festyn

Mamo, dziękuję
Ci za to, że jesteś

- Potrafisz zastąpić każdego, ale nikt nie jest
w stanie zastąpić ciebie. Jesteś przyjaciółką, z której
nigdy się nie wyrasta - tak o swojej mamie pisze Katarzyna Urbanek, zwyciężczyni konkursu „Wiersz dla
Mamy”. Nagrody młodym poetom wręczono w trakcie
festynu rodzinnego na kręgu

C

Laureaci konkursu „Wiersz dla Mamy” z organizatorami

W jednym z konkursów dzieci
rysowały swoje mamy

iemne chmury nad miastem
kontrastowały z kolorowym
skwerem przy kręgu. Wokół
rozstawionych na placu dmuchawców i karuzel biegały rozbawione
dzieci, na scenie zaś pląsali rodzice
i dziadkowie. Do zabawy zachęcały
knurowian zespoły - Iwona i Piotr
oraz gwiazda wieczoru - Kamraty,
serwując muzykę łatwą i przyjemną.
- Cieszę się, że grają „po naszymu”- mówił pan Marian. - Mieszkam niedaleko, więc wpadłem
posłuchać.
Sygnał do zabawy dali przedstawiciele organizatorów. Jerzy Kosowski,
dyrektor Centrum Kultury podziękował knurowianom za ich obecność
i podkreślił, że cieszy się, iż nowo
wyremontowana estrada stała się centrum rodzinnych imprez. Natomiast
Marian Gruszka z zarządu Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat życzył
wszystkim dobrej zabawy.
Imprezę ze swadą i humorem poprowadził Marek „Biesiadny” Malarz.
Organizatorzy przygotowali dla dzieci
mnóstwo atrakcji. Maluchy chętnie
brały udział w konkursach, m.in. jedną
z konkurencji było namalowanie kredą
wizerunku mamy .
- Troszkę jestem niepodobna, ale
kolor włosów się zgadza - śmiała się
jedna z mam, oglądają obraz swojego
dziecka.
W tra kcie fest y nu ogłoszono
również werdykt poetyckich zmagań
„Wiersz dla Mamy”. Jurorami oceniającymi twórcze wersy byli Włodzimierz

Knurów. MOPP zaprasza na kolonie

Kto w góry, kto nad morze?
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej zaprasza
dzieci na wakacyjne kolonie. Do wyboru
beskidzka Rajcza lub nadmorskie Rowy

T

urnus w Rajczy zaplanowano w
terminie 7-12 sierpnia. To sześć
dni w górach dla dzieci w wieku
8-13 lat. Koszt: 400 zł. W tej cenie
zakwaterowanie w domu wczasowym
„Góral”, trzy posiłki dziennie plus
podwieczorek.
W programie przewidziano m.
in. zwiedzanie Milówki i Leśnego
Grodu, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rajczy - Nickuliny, wizytę
w parku linowym i na basenie w
Glince, wycieczkę autokarową do
Wisły (park wodny, zamek Prezydenta RP) oraz spacery szlakami

turystycznymi.
Kolonie w Rowach odbędą się
w dniach 16-25 sierpnia. Obejmą
10 dni nad morzem dla dzieci i
młodzieży od 9 lat. W cenie 850
zł przewidziano zakwaterowanie
w ośrodku wczasowo-kolonijnym
„Słow ińska Perła”, trzy posił k i
dziennie i podwieczorek.
W programie m.in. wycieczki
do Czołpina (ruchome wydmy, rejs
statkiem), Redzikowa (park wodny,
zwiedzanie Słowińsk iego Parku
Narodowego), gry w bilarda i tenisa
stołowego (do dyspozycji też boiska
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do piłki nożnej i siatkowej), turnieje
sportowe, gry planszowe, zabawy,
konkursy, zajęcia plastyczne, zabawy
muzyczne, karaoke, dyskoteki, wieczór przy ognisku.
Jak zastrzega MOPP, z jego budżetu
opłacane jest wyłącznie ubezpieczenie
NNW. Koszt kolonii ponoszą rodzice.
Zapisy przyjmowane są w siedzibie
MOPP Knurów (al. Lipowa 12). Informacje można uzyskać telefonicznie
(tel. 32 235 27 13) i za pośrednictwem
strony internetowej w w w.mopp.
knurow.edu.pl.

Zespół „Kamraty” w towarzystwie Marka Malarza
„Biesiadnego”

Gwiżdż, Marian Gruszka, Jolanta Leśniowska i Joanna Nowak. Nie kryli
podziwu dla wrażliwości i talentu młodych uczestników konkursu. Główną
nagrodę, otrzymała Katarzyna Urbanek
z MG-3 za wiersz „Niespłacalny dług”.
Do tego oryginalny prezent pomysłu i
dzieła Piotra Barchańskiego - szklana
statuetka z wygrawerowanym laserem
fragmentem zwycięskiego wiersza.
- Jesteś w najtrudniejszych chwilach
mojego życia. Zagrzewasz do walki.
Kochasz mimo wad. Sklejasz serce, gdy
ktoś je złamie. Mamo, dziękuję Ci za to,
że jesteś - pisała Katarzyna.
Choć festyn dedykowany był mamom, najlepiej bawiły się dzieci.
Martusia przyszła na festyn razem ze
swoim tatą...
- Mamusia musi pracować, a babcię
boli głowa - wyjaśniła 7-latka. - Bardzo
mi się tutaj podoba! Trochę się bałam
skakać na trampolinie, ale było super!
Radość dzieci udzieliła się również
pogodzie - tuż po godz. 19 wyszło
upragnione słońce.
- Teraz możemy się bawić aż do
wieczora! - śmiał się pan Marian.
Satysfakcję z przebiegu zabawy
mieli inicjatorzy festynu – Piotr Barchański, Marian Gruszka i Włodzimierz Gwiżdż.
Laureaci konkursu
„Wiersz dla Mamy”
Kategoria szkoły podstawowe:
I miejsce - Artur Siwek z MSP-1, II
miejsce - Katarzyna Wajda z MSP-3,
III miejsce - Kamil Sosna z MSP-3.
Kategoria szkoły gimnazjalne: I
miejsce - Katarzyna Urbanek z
MG-3, II miejsce - Oliwia Duraj z
MG-2, III miejsce - Bartosz Rejman
z MG-3.

- To już szósta edycja tej imprezy,
która – w założeniu – miała być (i jest!)
hołdem dla wszystkich mam – usłyszeliśmy od Włodzimierza Gwiżdża,
prezesa Stowarzyszenia Moja Gmina
Nasz Powiat. – Nie mam wątpliwości, że nader udana. Radość dzieci i
zadowolenie rodziców mówią same
za siebie...
- Jesteśmy ogromnie wdzięczni
wszystkim, którzy mają udział w
organizacji i przebiegu festynu – dodaje Marian Gruszka. – Szczególne
ciepłe słowa kierujemy do nauczycieli, rodziców i autorów wierszy.
Dziękujemy...
Tekst i foto:
Justyna Bajko

„Niespłacalny dług”
Nigdy nie udajesz, że chcesz mi
pomóc,
Zawsze wyciągasz pomocną dłoń.
Nie krzywdzisz słowami, które dają
nadzieję,
Mówisz jak jest.
Wyciągasz z dna.
Wybaczasz i zapominasz.
Nie mydlisz oczu.
Wszystko dajesz.
Jesteś w najtrudniejszych chwilach
mojego życia.
Zagrzewasz do walki.
Kochasz pomimo wad.
Sklejasz serce, gdy ktoś je łamie.
Jesteś w stanie zastąpić każdego,
Nik t nie jest w stanie zastą pić
Ciebie.
Jesteś przyjaciółką, z której nigdy
się nie wyrasta.
Nie zostawiłaś mnie, gdy byłam
mała,
Ja nie zostawię Ciebie na dalsze lata.
Jestem Twoją dłużniczką.
Mamo, dziękuję Ci za to, że jesteś...
Katarzyna Urbanek

informacja własna

Oprac. bw
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rozrywka nr 22

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Marcelina Gonsior z Gierałtowic
ur. 22.05.2016 r., 2350 g, 46 cm

Adrianna Sendlewska z Knurowa
ur. 25.05.2016 r., 3660 g, 53 cm

Oliwia Oszywa z Gliwic

ur. 30.05.2016 r., 2820 g, 54 cm

Ignacy Kraska z Knurowa

ur. 25.05.2016 r., 3360 g, 51 cm

Amelia Mencel ze Stanowic

ur. 30.05.2016 r., 3450 g, 53 cm

Mateusz Szostak z Czerwionki-Leszczyn
ur. 30.05.2016 r., 3220 g, 53 cm

informacja własna wydawcy

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).

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 20/2016 brzmiało: „ ŚWISTAWK A”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Zbigniew
Pyryt. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Angry Birds 2D dubbing
- godz. 18.00
Zakładnik z Wall Street napisy
- godz. 20.00

22

2.06.2016 r.
CZWARTEK
Angry Birds 2D dubbing
- godz. 15.30, 19.00
Angry Birds 3D dubbing
- godz. 17.15
Nice guys. Równi goście

8.06.2016 r.
ŚRODA
Angry Birds 2D dubbing
- godz. 18.30

3.06.2016 r.
PIĄTEK
Angry Birds 3D dubbing
- godz. 16.15
Angry Birds 2D dubbing
- godz. 18.00
Zakładnik z Wall Street napisy
- godz. 20.00
4-05.06.2016 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Angry Birds 3D dubbing
- godz. 15.00
Angry Birds 2D dubbing
- godz. 16.45, 18.30
Zakładnik z Wall Street napisy
- godz. 20.15
6-07.06.2016 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK
Angry Birds 3D dubbing
- godz. 16.15

Zakładnik z Wall Street napisy
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Knurów. Dzień Dziecka: dziś życzenia, prezent za dwa tygodnie

Będzie się działo,
będzie zabawa!
Na sobotę, 18 czerwca, zaplanowano
uroczyste i „z przytupem” otwarcie
kąpieliska Leśne Zacisze. To
wymarzony prezent, zwłaszcza
dla najmłodszych...

B

aseny, brodziki, zjeżdżalnie,
plac zabaw, boiska, dużo miejsca do opalania i plażowania...
To tylko część atrakcji, które zaoferuje
gruntownie przebudowany kompleks
na skraju zielonego zakątka miasta.
Nie tylko MOSiR odlicza dni
do „godziny zero”. Zainteresowania
podszytego lekką niecierpliwością nie
kryją najmłodsi mieszkańcy Knurowa.
Zrozumiałe, wszak wakacje tuż, tuż, a

kąpielisko obiecuje nie lada zabawę.
Każdy, kto przechodzi bądź przejeżdża
obok Leśnego Zacisza, wodzi wzrokiem po obiekcie, usiłując dostrzec, co
kryje się za wysokim parkanem.
- Kto przyjdzie, nie zawiedzie się
– obiecują szefowie ośrodka. – Jak
w piosence: będzie się działo, będzie
zabawa!
/bw/

Foto: Marcin Baranowski/mosquidron.pl

Dla Przeglądu

informacja własna wydawcy
Adam Rams, prezydent Knurowa: Dzień Dziecka to doskonała sposobność do złożenia życzeń najmłodszym mieszkańcom naszego miasta.
Rośnijcie w zdrowiu, zdobywajcie
wiedzę i doświadczenie, uczcie się
życia wspierani, gdy trzeba, przez
szczęście i pomyślność, otaczani
mi ł oś c ią r odzic ów, r odzeńst wa
i najbliższych. Niechaj swoistą
kokardką do tej paczuszki życzeń ze
strony miasta stanie się Leśnie Zacisze – kompleks basenów, pięknie
odnowiony i wzbogacony o liczne,
nie tylko wodne, atrakcje. Już dziś
serdecznie zapraszam do odwiedzin
i korzystania z ciekawej oferty...
Not. bw

Paniówki. XI Gminny Konkurs Matematyczny

Mistrzowie logicznego myślenia

W Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach spotkali się
uczniowie z Gierałtowic, Paniówek i Przyszowic, by powalczyć o tytuł Mistrza
Logicznego Myślenia

O

rganizatorzy konkursu, Iwona Długaj-Skrzydeł i Marek
Mnich, przygotowali zestaw zadań,
który bezbłędnie rozwiązała jedynie

Katarzyna Adamczyk z Gierałtowic.
II miejsce zajęli ex aequo Rafał Wyrobek z Paniówek i Marcin Matera z
Gierałtowic.

W tym konkursie nie było przegranych. Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania i dyplomy z
rą k Barbar y Ma nsfeld, k ierownika Referatu Oświaty i Zdrowia
Gminy Gierałtowice i Małgorzaty
Wiśniewskiej, dyrektor ZSP w Paniówkach.
Nagrody (bony upominkowe)
oraz słodki poczęstunek ufundowała
Rada Rodziców Gimnazjum.
- Dziękujemy wszystkim uczestnikom: Paulinie Nieradzik, Anecie
Konieczny, Patrykowi Małyszkowi,
Szymonowi Bieli, Marcinowi Wilczkowi, Maciejowi Krawczyńskiemu
oraz nauczycielom: Gabrieli Buchczyk
i Agnieszce Konopce - dodają organizatorzy.

informacja własna

/g/

Foto: Archiwum szkoły
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Knurów, Porąbka

ogłoszenia

Gwiazdy na horyzoncie

USŁUGI

S k u p s a m o c h o d ó w – g o t ó w k a . Te l .
791 544 346
3-22/16

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, w przyszłorocznym
Charytatywnym Turnieju Siatkarskim wystąpi Piotr
Gruszka – siatkarski mistrz Europy, wicemistrz świata,
trzykrotny olimpijczyk. Do przyjazdu do Knurowa
namówił go... artysta - tenor Adam Sobierajski

1-22/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
17-26/16

Montaż samochodowych instalacji gazowych – haków holowniczych. Gwarancja 5
lat. AUTO GAZ Serwis, Knurów ul. Szpitalna
21A. Tel. 506 581 748

Złomowanie samochodów. Tel. 791 544 346

21-30/16

19-22/16Y

P

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

rzed dwoma t ygodniami w
Porąbce, w pobliżu Bielska-Białej, otwarto Ogólnopolskie
Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne
TriVita. Uroczystość zebrała sporo
znanych osób ze świata nauki, kultury
i sportu, m.in. Izabelę Trojanowską, Karola Strasburgera, Tomasza
Stockingera, Kamila Kosowskiego, a
nawet całą kadrę polskich skoczków
narciarskich z trenerem, Austriakiem
Stefanem Horngacherem.
Wśród zaproszonych znalazł się
knurowianin, tenor Adam Sobierajski, solista m.in. Opery Krakowskiej,
laureat wielu nagród, festiwali i kon-

EDUKACJA

1-26/16

Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów. Tel.
784 02 78 17

22/16

DAM PRACĘ
Firma produkcyjna w Nieborowicach zatrudni
górniczych emerytów. Tel. 32 335 51 00

22-23/16

ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ LUB STAŻYSTKĘ. Salon KOKILOKI. Tel. 733 334 550

17-22/16Y

Zatrudnimy energiczną emerytkę do sprzątania w restauracji. Tel. 664 040 345

22/16

Znani i lubiani, m.in. Anna Guzik, Magda Steczkowska, Odeta
Moro, Piotr Kupicha, Piotr Świerczewski, Rafał Rutkowski
i Adam Sobierajski

Siatkarski mistrz, Piotr
Gruszka, zapowiedział
przyjazd do Knurowa;
na zdjęciu z Adamem
Sobierajskim, Maciejem
Kotem i Piotrem Popławskim

kursów, uczestnik popularnego telewizyjnego show „Superstarcie”.
- Zaprezentowałem kilka znanych
i lubianych utworów – mówi artysta.
– Publiczność przyjęła je żywiołowymi brawami.
- To był fantastyczny show – ocenia
Piotr Popławski, knurowianin, który
również miał okazję i przyjemność
uczestniczyć w uroczystości. – Adam
Sobierajski porwał publikę, która zgotowała mu prawdziwą owację.
Pan Adam, artysta, a zarazem
samorządowiec i społecznik, nie byłby
sobą, gdyby nie spróbował „ugrać”
czegoś dla Knurowa. Tym razem za

Knurów

Młodzież podyskutuje

Młodzieżowa Rada Miasta Knurów
organizuje spotkanie rad młodzieżowych z województwa śląskiego. Kongres rozpocznie się 3 czerwca (piątek) o
godz. 10 w Ratuszu. Przez dwa dni młodzi samorządowcy będą się integrować

i dyskutować o planach na przyszłość.
W planach jest prezentacja młodzieżowych rad, konferencje, warsztaty oraz
debaty. Szczegółowy plan kongresu na
www.mrmknurow.wix.com.
jb

cel obrał sobie wzbogacenie o gwiazdy
Charytatywnego Turnieju Siatkarskiego, którego jest inicjatorem.
- Tegoroczna impreza z udziałem
m.in. Rafała Brzozowskiego, Staszka
Karpiela-Bułecki, Antoniego Królikowskiego czy Sabiny Jeszki spotkała się
z ogromnym i pozytywnym odbiorem
– mówi Adam Sobierajski. – Wieści o
imprezie rozniosły się szeroko i daleko.
Także więc dzięki temu chęć udziału w
kolejnej odsłonie turnieju wyrazili Piotr
Gruszka i Kamil Kosowski.
Kto wie, bo na razie to jeszcze w
sferze wstępnych uzgodnień, być może
do Knurowa zawita też Piotr Świerczewski, podobnie jak Kosowski, były
piłkarski reprezentant Polski. Większe
prawdopodobieństwo, że charytatywną imprezę uświetni Odeta Moro.
- Uczestnictwo każdej tego formatu
osobowości artystycznej i medialnej
będzie sporą korzyścią dla idei naszej
charytatywnej imprezy – mówi Adam
Sobierajski. – Wierzę, że trzecia edycja
turnieju przyniesie – oprócz wymiernych efektów - jeszcze większe emocje
i wzruszenia...

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o pow. około 80
m 2 . KNURÓW, UL. KS. KOZIEŁK A 12,
PARTER, PARKING. 1200 zł (do negocjacji – zależne od wkładu finansowego w
remont). Tel. 696 444 726
17-28/16Y

Knurów. Sprzedam nowe bezczynszowe 76
m2. Tel. 602 638 719

22-23/16

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 49 m2 w
Knurowie, IV p. Tel. 669 654 795

21-22/16

SZUKAM PRACY
Mężczyzna lat 44 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

1/16-odw.

Podejmę się opieki nad kolejnym dzieckiem.
Duże doświadczenie, od września 2016 r.
Tel. 501 385 666
13-39/16

Podejmę się opieki nad osobą starszą w
sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 66

13-odw

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę. Tel.
664 847 725
1/16-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie.
Tel. 721 292 214
14-39/16

Szukam pracy w charakterze opiekunki dla
dzieci (15 lat doświadczenia).
Tel. 664 134 399

/bw/

Foto: Archiwum Adama Sobierajskiego

1/16-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/16-odw

MOTORYZACJA
Auto-skup za gotówkę każdy stan. Tel.
507 572 625
17-26/16

Szukam pracy w ogrodnictwie: porządkowanie ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem,
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel.792 848 084
16-43/16

Knurów

Perła w „Dwójce”

7 czerwca o godz. 13 w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 wystąpi Perła,
czyli dziecięcy zespół folklorystyczny działający przy parafii Narodzenia
NMP w Dolinie (Archidiecezja Lwowska). Na jedyny koncert zespołu w
Knurowie zapraszają organizatorzy: MSP-2, Bogusław Szyguła, kustosz Izby
Tradycji, Tadeusz Puchałka oraz Kamraty ze Ślonski Chaty.
jb

12

Przegląd Lokalny Nr 22 (1211) 2 czerwca 2016 roku

SPORT

www.przegladlokalny.eu

Zawodniczki
sekcji
pływackiej TKKF
Szczygłowice
dwukrotnie
zajmowały
trzecie lokaty
w prestiżowych
zawodach.

N

ajpierw miejsce na
podium wywalczyła Kalina Kaleta w
czasie rywalizacji o Puchar
Rycerza Kmity w Zabierzowie (drugą zawodniczką z
K nu rowa była Weroni k a
Morciszek).
Kolejny sukces naszej
pływaczki miał miejsce w
czasie Mistrzostw Śląska
12-latków w Radlinie, gdzie
brąz wywalczyła Martyna
Surówka (100 metrów stylem
klasycznym).
W mistrzostwach wystąpili również Anna Idzikowska, Małgorzata Wasilewska,
Weronika Morciszek oraz
Jakub Lewicki.
Tymczasem na pływalni
krytej MOSiR w Szczygłowicach odbyła się III runda
Grand Pri x K nurowa. W
poszczególnych kategoriach
wiekowych i konkurencjach
czołowe lokaty zajmowali:
– 25 metrów stylem dowolny m – 8 lat i m łodsi
– dziewczynki – 1. Alicja
Masoń, 2. Julia Paciukanis,
3. Wiktoria Pawlik, – chłopcy – 1. Michał Stolarski, 2.
Maksymilian Mozgawa, 3.

Dawid Bismor,
– 25 metrów stylem grzbietowym – 8 lat i młodsi – dziewczynki – 1. Alicja Masoń, 2.
Julia Paciukanis, 3. Wiktoria
Pawlik, – chłopcy – 1. Michał
Stolarski, 2. Dawid Skowroński, 3. Dawid Bismor,
– 50 metrów stylem dowolnym – 9 lat – dziewczynki
– 1. Karolina Krystek, 2. Julia
Powiecka, 3. Zuzanna Marszałek, – chłopcy – 1. Adam
Sgolik, 2. Błażej Bondza, 3.
Oscar Głowacki,
– 50 metrów stylem dowolnym – 10 lat – dziewczynki – 1.
Karolina Niewiadomska, 2.
Alicja Skowrońska, 3. Patrycja
Nahibowicz, – chłopcy – 1. Michał Sobieraj, 2. Przemysław
Midura,
– 50 metrów stylem grzbietowym – 9 lat – dziewczynki
– 1. Julia Powiecka, 2. Julianna Wieczorek, 3. Karolina
Krystek, – chłopcy – 1. Adam
Sgolik, 2. Błażej Bondza, 3.
Oscar Głowacki, – 10 lat –
dziewczynki – 1. Patrycja Nahibowicz, 2. Zofia Sontag, 3.
Zuzanna Surdel, – chłopcy – 1.
Michał Sobieraj, 2. Przemysław Midura,
– 50 metrów stylem motylkowym – 10 lat – dziewczynki
– 1. Karolina Niewiadomska,
2. Zofia Sontag, 3. Wiktoria
Kochowska, – 11 lat – dziewczynki – 1. Kalina Kaleta, 2.
Justyna Pietrykowska, 12 lat
– dziewczynki – 1. Weronika
Morciszek, – ch łopc y – 1.
Jakub Lewicki, 2. Szymon Dudziński, – 13 lat – dziewczynki

informacja

– 1. Magdalena Ociepa, 2.
Alicja Matuszek,
– 50 metrów stylem klasycznym – 11 lat – dziewczynki – 1. Emilia Szynkowska, 2. Alicja Powiecka, 3.
Oliwia Głowacka, – chłopcy
– 1. Dawid Pawlik, 2. Krzysztof Marek, – 12 lat – chłopcy
– 1. Miłosz Marszałek, 2.
Tomasz Adamus, – 13 lat
– dziewczynki – 1. Alicja
Matuszek,
– 10 0 met rów st ylem
dowolnym – 11 lat – dziewczynki – 1. Kalina Kaleta,
2. Justyna Pietrykowska, 3.
Alicja Powiecka, – chłopcy –
1. Dawid Pawlik, 2. Krzysztof
Marek, – 12 lat – dziewczynki – 1. Weronika Morciszek,
– chłopcy – 1. Jakub Lewicki,
2. Szy mon Dudzińsk i, 3.
Miłosz Marszałek, – 13 lat –
dziewczynki – 1. Magdalena
Ociepa.
PiSk

Foto: KB Sokół

Do Łazisk Górnych pojechali (od lewej): Marcin Maciejewski,
Rafał Danowski, Kamil Danowski, Artur Bujnowski, Paweł
Szkatuła, Mieczysław Dzierniejko, Piotr Bieliński, Dominika
Przybyła, Tomasz Mielnicki

KB Sokół

Biegacze k nurowsk iego
klubu Sokół w końcówce pierwszej części sezonu wystąpili
w Krakowie i w Łaziskach Górnych. W stolicy małopolski Sokoły uczestniczyły w maratonie
w wersji mini, czyli na dystansie 4,2 km. Na uwagę zasługuje
dobr y w ystęp Mieczysława
Dzierniejki, który zajął 2 miejsce w kategorii M-60.
Ponadto w Grodzie Kraka
wystąpili: Paweł Szkatuła, Ma-

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI
Z 24 MAJA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Piotr Arent
– 2.429 1. Zbigniew Ciszewski – 28.266
2. Michał Foit
– 2.147
2. Wojciech Napierała – 25.724
3. Dariusz Skowron – 25.681
3. Michał Szczecina – 2.138
4. Henryk Brola
– 2.076 4. Piotr Palica
– 24.777
5. Janusz Kopeć
– 2.011
5. Edward Nowak
– 24.200
6. Jerzy Niewiadomski – 1.888 6. Janusz Nowak
– 24.024
7. Edward Nowak
– 1.836 7. Jerzy Niewiadomski – 23.975
8. Wojciech Napierała – 1.821 8. Stefan Wroblowski – 23.874
9. Józef Antończyk
– 1.776 9. Jerzy Makselon
– 23.797
10. Janusz Myszka
– 1.755 10. Kazimierz Fąfara – 23.748
Kolejny turniej odbędzie się 14 czerwca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

rek Lewczuk, Tomasz Mielnicki, Dawid Bartkowiak i Piotr
Bieliński.
W Łaziskach Górnych dystans biegu ulicznego wynosił
5 km i tym razem na drugim
miejscu, ale w kategorii open
uplasował się Piotr Bieliński
(czas: 17.02).
W reprezentacji Sokołów
znaleźli się również: Kamil
Danowski, Tomasz Mielnicki,
Paweł Szkatuła, Dominika
Przybyła, Marcin Maciejewski

i Rafał Danowski.
W Łaziskach wystąpił również Artur Bujnowski z KB
Endurance Solidarni Knurów.

Endurance Solidarni

Artur Bujnowski wystąpił
w XV PZU Cracovia Maraton.
Jego czas to 3 godziny 1 minuta
i 46 sekund (rekord życiowy).
Zawodnik i trener Endurance
Solidarni zajął 137 miejsce
w open i 26 w kategorii wiekowej.
PiSk

Siła gospodyń
Foto: prywatne

Kalina i Martyna
na podium

Biegi

Reprezentacja Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Knurowie

W

Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 w Knurowie odbyła się kolejna edycja turnieju w dwa ognie.
Rywalizację trzech zespołów
wygrały gospodynie, które
przygotowa ła Ma łgorzata
Skrzy pek. Drugie miejsce
zajęły uczennice z „Szóstki”
Czuchów.
Reprezentantki knurowsk iej „Jedynk i ” w ystąpił y
również w eliminacyjnym
ogólnopolskim turnieju piłki
ręcznej „Szczypiorniak na
Orlikach 2016”, który odbył
się w Czuchowie. W tej rywa-

lizacji zawodniczki zamieniły
się miejscami i ze zwycięstwa
cieszyły się czuchowianki,
a na drugim miejscu uplasowały się uczennice z knurowskiej „Jedynki”.
W zespole Małgorzaty
Skrzypek wystąpiły: Wanessa
Kaczmarczyk, Julia Jagieniak,
Martyna Wrębiak, Nicola
Pyka, Anna Dach, Oliwia Skoczyńska, Anna Strycharska,
Weronika Morciszek, Julia
Szymańska, Wiktoria Górniak, Olivia Trocińska, Wiktoria Przywara.
PiSk

III Liga kobiet
18. KOLEJKA
Gwarek Ornontowice - Wisła
Skoczów 2:7, KKP Mikołów
- Polonia Tychy 0:3, Granica
Ruptawa - Wilki Wilcza 1:3,
Gimnazjum Istebna - UKS Gamów (nie odbył się), Rekord II
Bielsko-Biała - MKS Żory 12:0.
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1. Tychy
2. Istebna
3. Wilcza
4. Skoczów
5. Gamów
6. Rekord II
7. Ornontowice
8. Mikołów
9. Ruptawa
10. Żory

46
44
40
37
29
26
15
10
9
6
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Klasa okręgowa

IV liga

Horror z happy
endem

Niecodziennych emocji dostarczył mecz
Jedności 32 Przyszowice z Granicą
Ruptawa, z kolei Concordia Knurów
po serii meczów, w których regularnie
punktowała, musiała uznać wyższość
Ruchu Radzionków

Zapewnili sobie
utrzymanie

Po środowym zwycięstwie
1:0 nad RKS-em Grodziec piłkarze Concordii zapewnili
sobie utrzymanie w IV lidze.
Knurowianie wywalczyli
trzy punkty z wyżej notowanym przeciwnikiem po golu
Grzegorza Górki, który trafił
do siatki rywala w drugim meczu z rzędu (wcześniej ustalił
wynik meczu z Przyszłością
Ciochowice – 2:0).
Na uwagę zasługuje seria
spotkań Concordii bez straty
bramki. Mecz z Grodźcem był
czwartym spotkaniem z rzędu,
w którym Mirosław Kuczera
zachował czyste konto (6:0
z Rakowem II Częstochowa,
0:0 z Górnikiem Piaski, 2:0
z Przyszłością Ciochowice, 1:0
z RKS-em Grodziec).

Piękny gol
na otarcie łez

W sobotnim meczu przeciwko Ruchowi Radzionków
kapitalną bramkę strzelił Karol Pstuś. Niestety był to gol

honorowy, bowiem knurowianie przegrali 1:3. Pomocnik
Concordii wpisał się na listę
strzelców po indywidualnej
akcji, schodząc z lewej flanki
w sąsiedztwo narożnika pola
karnego i posyłając futbolówkę
w dalsze okienko.
Z espół z R ad zion kowa
mimo efektownego zw ycięstwa stracił szanse na zajęcie
pierwszego miejsca. Na dwie
kolejki przed zakończeniem
sezonu mistrzem grupy I został
Gwarek Tarnowskie Góry, który w barażu o awans do III ligi
zmierzy się z Unią Turza Śląska.

Uczeń pokonał
mistrza

Do dość ciekawej personalnej potyczki doszło przy okazji
meczu rezerw ROW-u Rybnik
z Jednością 32 Przyszowice.
Obie drużyny walczą o utrzymanie w IV lidze, a ich trenerzy
doskonale się znają, wszak kilka lat temu wspólnie pracowali
w Concordii Knurów. Zespół
z Rybnika prowadzi obecnie
Paweł Krzysztoporski, niegdyś

27. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - RKS Grodziec 1:0
1:0 Górka (85)
Concordia: Kuczera, Michał Mikulski, Szczurek, Bąk (77. Knot),
Gałach, Górka, Mateusz Mikulski, Szewczyk (85. Karwowski),
Buchalik, Pstuś (89. Bociek), Mawo.
Przemsza Siewierz - Przyszłość Ciochowice 6:1, Raków II Częstochowa - Unia Ząbkowice 3:0 (walkower), Górnik Piaski - MKS
Myszków 3:2, Sarmacja Będzin - Ruch Radzionków 1:0, GKS II
Katowice - Górnik Wesoła 4:0, Zieloni Żarki - Gwarek Tarnowskie
Góry 0:3, Slavia Ruda Śląska - Polonia Poraj 2:3.

28. KOLEJKA, GRUPA I:
Ruch Radzionków - Concordia Knurów 3:1
1:0 Wojsyk (57), 2:0 Banaś (62), 2:1 Pstuś (73), 3:1 Wojsyk (83)
Concordia: Kuczera, Michał Mikulski, Szczurek, Szewczyk, Karwowski (69. Knot), Gałach
67
(86. Bociek), Górka, Mateusz 1. Gwarek T.G.
2. Radzionków
59
Mikulski, Buchalik (86. Lipka),
3. Sarmacja
56
Pstuś, Mawo (76. Czajka).
4. Grodziec
51
RKS Grodziec - Przemsza 5. Myszków
50
S i ew i er z 0:3, Pr z ys z ł o ś ć 6. Poraj
47
Ciochowice - Raków II Czę- 7. GKS II K.
43
42
stochowa 0:4, Unia Ząbkowice 8. Slavia
42
- Górnik Piaski 0:3 (walkower), 9. Przemsza
40
MKS Myszków - Slavia Ruda 10. Concordia
39
Śląska 1:2, Górnik Wesoła - 11. Raków II
12. Piaski
34
Sarmacja Będzin 0:5, Polonia
13. Wesoła
25
Poraj - Zieloni Żarki 3:1, Gwa- 14. Żarki
19
rek Tarnowskie Góry - GKS II 15. Ciochowice
3
Katowice 3:0.
16. Ząbkowice
19

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

podopieczny Wojciecha Kempy, który w tym sezonie przejął
ster zespołu z Przyszowic.
Po ostatnim gwizdku sędziego okazało się, że ROW
wygrał to spotkanie 1:0, a to
oznacza, że Paweł Krzysztoporski pokonał bardziej doświadczonego kolegę po fachu.

Przegrywali 0:2 i...
wygrali

Zespół z Przyszowic stoczył kolejny heroiczny bój,

którego stawką jest utrzymanie w IV lidze. Podopieczni
Wojciecha Kempy źle rozpoczęli mecz z Granicą Ruptawa
i szybko stracili dwie bramki.
Nie przeszkodziło im to jednak, by zainkasować komplet
punktów.
Sygnał do odrabiania strat
dał Mrozek, a dwa kolejne gole
strzelił Hajok i w Przyszowicach z optymizmem patrzą
w przyszłość.
PiSk

27. KOLEJKA, GRUPA II:
ROW II Rybnik - Jedność 32 Przyszowice 1:0
1:0 Reinhard (90)
Jedność: Szindler, Zabawczuk, Szaruga, Pilc, Wolniewicz (60.
Rozumek), Szołtysek, Spórna, Przybylski (68. Beker), Mrozek,
Hajok, Kozdroń (60. Modrzyński).
Unia Racibórz - GKS II Tychy 2:2, Spójnia Landek - GTS Bojszowy
3:1, Polonia Łaziska Górne - Forteca Świerklany 6:3, Radziechowy
Wieprz - Iskra Pszczyna 3:1, Granica Ruptawa - Szczakowianka
Jaworzno 1:2, Krupiński Suszec - Drzewiarz Jasienica 0:1, Gwarek
Ornontowice - Unia Turza Śląska.

28. KOLEJKA, GRUPA II:
Jedność 32 Przyszowice - Granica Ruptawa 3:2
0:1 Zabawczuk (17 - samobójcza), 0:2 Wojtków 20 - rzut karny), 1:2 Mrozek
(38), 2:2 Hajok (69 - rzut karny), 3:2 Hajok (84 - rzut karny)
Jedność: Szindler, Zabawczuk
61
(72. Bartosiewicz), Szaruga, Pilc, 1. Turza Śląska
2. Polonia Ł.G.
54
Pastor (51. Wolniewicz), Szołtysek,
3. Radziechowy
46
Spórna, Przybylski (79. Beker), 4. Drzewiarz
43
Mrozek, Hajok, Modrzyński 57. 5. Tychy II
43
Rozumek).
6. Landek
42
GKS II Tychy - Spójnia Landek 1:1, 7. Pszczyna
42
38
GTS Bojszowy - ROW II Rybnik 8. Szczakowianka
38
4:1, Iskra Pszczyna - Polonia Łazi- 9. Ruptawa
36
ska Górne 0:1, Forteca Świerklany 10. Krupiński
35
- Gwarek Ornontowice 1:0, Szcza- 11. Racibórz
12. Przyszowice
34
kowianka Jaworzno - Radziecho13. Bojszowy
33
wy Wieprz 1:1, Unia Turza Śląska 14. Ornontowice
29
- Krupiński Suszec 3:2, Drzewiarz 15. Świerklany
24
Jasienica - Unia Racibórz 4:2.
16. ROW II
23
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czerwca w Knurowie odbędzie się turniej piłkarski
w formie festynu. Oznacza to,
że organizatorzy przygotowują
imprezę, która odbiegać będzie
od standardowych turniejów.
– To ma być wydarzenie
adresowane dla całych rodzin
– mówi Piotr Lebiodzik, właściciel firmy MVK i jednocześnie pomysłodawca i jeden ze
sponsorów. – Głównym punktem Knurowskiego Festynu
Piłkarskiego będą co prawda
turnieje dla dwóch roczników,
ale oprócz tego przygotowujemy wiele niespodzianek nie
tylko dla najmłodszych, ale
i ich rodziców.
Piotr Lebiodzik od zawsze interesuje się piłką nożną
i mimo tego, że kariery piłkarskiej nie zrobił, futbol jest jego
pasją i dlatego wspiera młode
talenty. Zbliżająca się impreza
jest tego najlepszym dowodem.
– Śledzę na bieżąco między
innymi to, jak w zajęcia i mecze
angażują się dzieci z Akademii
Piłki Nożnej. Dlatego wymyśli-

27. KOLEJKA - GRUPA II:
KS 27 Gołkowice - Rymer Rybnik 2:4, Polonia Łaziska Rybnickie - Górnik Pszów 2:0, Naprzód Czyżowice - Wawel Wirek 1:2,
Tempo Paniówki - Orzeł Mokre 0:4, Gwiazda Skrzyszów - Naprzód
Zawada 0:3, Gwarek Zabrze - Przyszłość Rogów 0:1, Urania Ruda
Śląska - Polonia Marklowice 3:1, Naprzód Syrynia - Jastrząb
Bielszowice 2:1.

28. KOLEJKA - GRUPA II:
Wawel Wirek - Polonia Łaziska
Rybnickie 1:1, Górnik Pszów
- KS 27 Gołkowice 3:2, Orzeł
Mokre - Naprzód Czyżowice
7:1, Naprzód Zawada - Tempo
Paniówki 1:0, Przyszłość Rogów - Gwiazda Skrzyszów 2:1,
Polonia Marklowice - Gwarek
Zabrze 3:1, Rymer Rybnik Naprzód Syrynia 1:2, Jastrząb
Bielszowice - Urania Ruda
Śląska 0:2.

1. Mokre
2. Rogów
3. Czyżowice
4. Urania
5. Marklowice
6. Rymer
7. Polonia Ł.R.
8. Skrzyszów
9. Syrynia
10. Zawada
11. Wawel
12. Gołkowice
13. Paniówki
14. Pszów
15. Jastrząb
16. Gwarek

58
57
49
46
46
45
45
41
39
38
36
35
35
21
16
14

27. KOLEJKA - GRUPA III:
Naprzód Rydułtowy - Czarni Pyskowice 3:2, ŁTS Łabędy - Zryw
Radonia 3:0, Zuch Orzepowice - Jedność Jejkowice 4:2, LKS 1908
Nędza - Zameczek Czernica 3:1, Fortuna Gliwice - Silesia Lubomia
2:9, Wilki Wilcza - LKS Krzyżanowice 0:0, Naprzód Borucin - KS
94 Rachowice 3:2, Dąb Gaszowice - Rafako Racibórz 1:1.

28. KOLEJKA - GRUPA III:
Zryw Radonia - Naprzód Rydułtowy 3:4, Czarni Pyskowice
- Wilki Wilcza 1:3, Zameczek
Czernica - Zuch Orzepowice
4:1, Jedność Jejkowice - ŁTS
Łabędy 1:3, KS 94 Rachowice
- Fortuna Gliwice (mecz przy
stanie 9:0 przerwany w 46 minucie z powodu zdekompletowania drużyny gości), Silesia
Lubomia - LKS 1908 Nędza
1:1, LKS Krzyżanowice - Dąb
Gaszowice 3:1, Rafako Racibórz - Naprzód Borucin 0:3.

1. Wilcza
2. Łabędy
3. Gaszowice
4. Lubomia
5. Nędza
6. Borucin
7. Rafako
8. Pyskowice
9. Rydułtowy
10. Krzyżanowice
11. Czernica
12. Rachowice
13. Jejkowice
14. Orzepowice
15. Radonia
16. Fortuna

67
66
52
50
49
46
40
39
37
37
36
35
30
25
12
7

łem ten festyn – to jeszcze raz
Piotr Lebiodzik. – Z pomysłem
podzieliłem się z innymi i do
jego realizacji włączył się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
a także zaprzyjaźnione firmy
SBB Energy oraz Porsche Inter
Auto Polska.
We wspomnianych turniejach wystąpią dwa roczniki.
W jednym – 2002, w drugim
2004. Każdy kto przyjdzie 5
czerwca na Kompleks Boisk
Wielofunkcyjnych przy ulicy
Ułanów będzie mógł wziąć
udział w wielu konkursach
i zabawach z atrakcyjnymi nagrodami. Największym zainteresowaniem cieszyć się będą zapewne mega piłkarzyki, a także
strzały do specjalnej bramki.
Nie zabraknie stoisk gastronomicznych. Z racji tego, że Piotr
Lebiodzik jest również fanem
motoryzacji, zaprezentowane
zostaną samochody takich marek, jak Audi i Volkswagen.
Początek Knurowskiego
Festynu Piłkarskiego o godzinie 9.00.
PiSk
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W tym roku swoje 10. urodziny obchodzi knurowska
Akademia Piłki Nożnej, której założycielem jest były
piłkarz, a obecnie ceniony trener Marcin Brosz

Dekada na trzech filarach
Foto: Piotr Skorupa

trener Kamil Guliński, zawodnik Bartek Adamczyk,
– rocznik 2006, kierownik drużyny Dawid Kołodziej
(trener Krzysztof Nieradzik
przygotowywał podopiecznych
do turnieju), zawodnik Kacper
Stępień,
– rocznik 2007, trener Damian Tkocz, zawodnik Bartek
Simon,
– rocznik 2008, trener Patryk Majorczyk, zawodnik Julia
Kubasa,
– rocznik 2009, trener Dawid Dybcio, zawodnik Kamil
Kołodziej,
– rocznik 2010, trener Paweł Przesdzing, zawodnik Cyprian Machulik,
– Paniówki, trener Arkadiusz Majorczyk, zawodnik
Szymon Szymczyk.

W jubileuszowym turnieju
zagrali zawodnicy urodzeni
w 2006 roku i młodsi

chał Grodoń, zawodnik Szymon Kaliszewski,
– rocznik 2004, trener Marcin Klaczka, zawodnik Kacper
Kremiec,
– rocznik 2005 (grupa I),
trener Mirek Gmyz, zawodnik
Dominik Marek,
– rocznik 2005 (grupa II),
Przed założeniem
APN Marcin Brosz
i Dariusz Dudek
rozmawiali
o Akademii
z prezydentem
Knurowa Adamem
Ramsem i jego
najbliższymi
współpracownikami

Foto: Robert Fijołek

Pomysł na Akademię od
początku polegał na zbudowaniu zaufania i zaproszeniu
do współpracy samorządu,
biznesu i rodziców.
– Te trzy filary gwarantują
stworzenie optymalnych warunków do rozwoju młodych
piłkarskich talentów – mówi
Marcin Brosz. – Na przykładzie Akademii widać to
doskonale, bowiem samorząd
nie tylko wspiera działalność
poprzez dotacje finansowe,
ale również poprzez zbudowanie bazy treningowej. Biznes pomaga nam stworzyć
budżet na takim poziomie,
który gwarantuje stabilność
finansową, natomiast rodzice to jest zupełnie oddzielny
i nasz bardzo ważny partner.
W skrócie mogę powiedzieć,
że bez rodziców tej Akademii
by nie było. Dlatego w imieniu
własnym, jak i trenerów dziękuję wszystkim, którzy już od
dekady są razem z nami.

reprezentują knurowskie stowarzyszenie. Na scenie byli
oklaskiwani trenerzy i przedstawiciele poszczególnych drużyn:
– rocznik 2002, trener Dawid Dybcio, zawodnik Adam
Burliga,
– rocznik 2003, trener MiFoto: Piotr Skorupa

Samorząd, biznes,
rodzice

Poznajmy się

Goście jubilata
Foto: Robert Fijołek

W części oficjalnej jubileuszu, która odbyła się w auli
Zespołu Szkół nr 1, zaproszeni gości mogli się zapoznać
z historią Akademii, a także
poznać tych, którzy obecnie

Wyróżnienia
Śląskiego Związku
Piłki Nożnej

Odzna ka mi Śląsk iego
Związku Piłki Nożnej zostali
wyróżnieni:
– Adam Rams (prezydent
Knurowa) – złota odznaka,
– Joachim Bargiel (wójt
Gminy Gierałtowice), Piotr
Surówka (zastępca prezydenta
Knurowa) – srebrna odznaka,
– Marcin Brosz (założyciel
Akademii), Artur Litwin (koordynator ds organizacyjnych),
Dawid Dybcio (koordynator
ds sportowych) – brązowa odznaka,
– Izabela Brosz (prezes
APN), Andrzej Płatek i Stanisław Cygan (trenerzy, którzy
współtworzyli Akademię) –
odznaka 90–lecia Śl.ZPN.

Urodzinowy turniej

W ramach jubileuszu APN
zorganizowała turniej, w którym uczestniczyli zawodnicy
urodzeni w roku 2006. Rywalizację wygrała reprezentacja
Akademii Sportu Progres Kraków, drugie miejsce zajął ROW
Rybnik, a trzecie MKS Zaborze.
Poza podium uplasowali
się: APN Knurów, Concordia
Knurów, Piast Gliwice i Górnik
Zabrze.
Najlepszym zawodnikiem
turnieju został Jakub Chmiel
(MKS Zaborze), tytuł najlepszego bramkarza przy padł
Bartoszowi Sk rzy pczykowi
(ROW Rybnik), z kolei królem
strzelców został Filip Sarnecki
(AP Progres Kraków).
Relację fotograficzną możecie zobaczyć na www.przegladlokalny.eu

Marcin Brosz
Trenerzy i reprezentanci poszczególnych drużyn APN
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Założyciel APN w roli piłkarza występował w Górniku Knurów, Górniku Zabrze,

Izabela i Marcin Broszowie odbierają
pamiątkową statuetkę od przedstawiciela
Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Szombierkach Bytom, GKS–
ie Bełchatów, KS Myszków,
Koszarawie Żywiec i Polonii
Bytom. W tym ostatnim klubie rozpoczął pracę trenerską
i wprowadził Polonię do II ligi.
Następnie prowadził Koszarawę Żywiec, awansując z tym
klubem do III ligi. Kolejnymi

klubami, gdzie pracował są
Podbeskidzie Bielsko–Biała,
Odra Wodzisław, Piast Gliwice i Korona Kielce. W tym
miejscu warto przypomnieć,
że z Piastem uzyskał awans do
ekstraklasy i do europejskich
pucharów.
Piotr Skorupa

Skoszenie trawy
było ważniejsze
Ktoś kiedyś powiedział, że
historią nie powinno się żyć,
ale historię powinno się znać.
Pozwólcie zatem, że nawiążę
do tego, czego byłem świadkiem
w czerwcu 2006 roku. Niewielu
tę historię zna, a wydaje mi się,
że w obliczu jubileuszu Akademii Piłki Nożnej warto o niej
wspomnieć.
To był dzień otwarcia mistrzostw świata w Niemczech.
Nasi zachodni sąsiedzi grali
akurat z Kostaryką. Pierwszy
gwizdek na stadionie w Monachium zabrzmiał o godzinie
18.00, a kilka minut później
Philipp Lahm dał gospodarzom
prowadzenie. Nie widziałem
tego w bezpośredniej relacji, bo
byłem akurat na terenie obecnego kompleksu boisk wielofunkcyjnych. Wtedy nie było tam
sztucznej murawy równej jak
stół. Teren był lekko pofałdowany i porośnięty trawą. Była dość
wysoka, a że następnego dnia
miał się na niej odbyć turniej
tak zwanych dzikich drużyn,
ów teren trzeba było odpowiednio przygotować, bo ten niby
nic nieznaczący turniej dla
kilkudziesięciu dzieciaków był

równie ważny, jak wspomniane
wcześniej mistrzostwa świata
w Niemczech. Wiedział o tym
Marcin Brosz, wtedy były już
piłkarz i zarazem początkujący
trener. I to on kosztem oglądania meczu otwarcia Mundialu
załadował do samochodu kosiarkę i przyjechał na miejsce,
gdzie za kilkanaście godzin
mieli rozpocząć rywalizację
kilku- i kilkunastoletni chłopcy.
Nie ukrywam, że pomyślałem wtedy, dziwny gość z tego
Marcina. W telewizji otwarcie
mistrzostw, a on pcha przed
sobą kosiarkę i kombinuje, co
by tu jeszcze zrobić, by dzieciaki
miały jak największą frajdę.
Dzisiaj już tak nie myślę.
Dzisiaj chylę czoła przed Marcinem, bo wydaje mi się, że gdyby
wtedy wybrał mecz Niemcy
– Kostaryka, a nie koszenie
boiska, to dzisiaj nie byłoby
APN. Nie byłoby tego pięknego
jubileuszu, spaniałych meczów,
turniejów i obozów. A dzieci byłyby uboższe o nabyte umiejętności i emocje, jakie towarzyszą
sportowej rywalizacji.
Akademio, 100 lat!
Piotr Skorupa
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Szczygłowice. Laureaci zachwycili publiczność

Zaśpiewali na bis

Knurów otwiera
młodym drogę
do światowej
kariery,
zachęcając ich do
nauki języków;
takie inicjatywy
pomagają
młodzieży
rozwijać pasje
i poszerzać
horyzonty...

W ubiegły wtorek odbył się
Koncert Laureatów XXI
Wojewódzkiego Festiwalu
Pieśni i Piosenki
Obcojęzycznej

D
Najmłodsza
laureatka
zachwyciła
jury anielskim
głosem i własnym
akompaniamentem

yrektorzy szkół, jury, nauczyciele, opiekunowie
oraz wykonawcy spotkali
się w sali widowiskowej Domu
Kultury w Szczygłowicach, by
jeszcze raz posłuchać i nagrodzić
zwycięzców konkursu. Wykonawców oceniała komisja składająca się
z profesjonalnych muzyków oraz
językoznawców. Uczestnicy deklarowali udział w jednej z trzech
kategorii: soliści z akompaniamentem, zespoły wokalne i wokalno-

-instrumentalne lub chóry a capella
oraz chóry z akompaniatorem. W
każdej z kategorii wprowadzono
także podział na grupy wiekowe.
Organizatorem tegorocznej edycji
było Centrum Kultury oraz Miejskie Gimnazjum nr 3 w Knurowie.
Przedstawiciele placówek osobiście
gratulowali laureatom, wręczając
dyplomy i statuetki.

Zdobywczyni
Grand Prix
- Klaudia Szulik

Laureaci
XXI Wojewódzkiego
Festiwalu Pieśni
i Piosenki Obcojęzycznej
Knurów 2016
Soliści:
Szkoły podstawowe, klasy IIII: 1. Nadia Kaszuba - SP 7 w
Knurowie, 2. Magdalena Hudzikowska - ZSP w Paniówkach.
Szkoły podstawowe, klasy IVVI: 1. Michalina Porszke i Maria
Porszke - SP 28 w Rybniku, 2.
Sonia Skarupa - SP 19 w Rybniku, 3. Radosław Garbiec - SP
41 w Gliwicach. Gimnazja: 1.
Julia Hammerling - MG 3 w
Knurowie, 2. Szymon Piontek ZSP w Paniówkach, 3. Bartosz
Kaszuba - MG 3 w Knurowie;
wyróżnienia: Agnieszka Mazelanik - Gimnazjum im. A.
Mickiewicza w Jejkowicach,
Marta Malcherek - GP w Suszcu.
Szkoły ponadgimnazjalne: 1.
Patrycja Szendzielorz - LO 2 w
Rybniku, 2. Aleksandra Śmieja I LO w Knurowie, 3. Aleksandra
Korus - ZST w Rybniku.
Zespoły wokalne
i wokalno-instrumentalne:
Szkoły podstawowe, klasy IIII: 1. Zespół „Sikorki”- SP 41 w
Gliwicach, 2. „Stokroty” - SP 28
w Rybniku; wyróżnienie: Zespół
„The Blue Jeans” - SP 41 w Gliwicach. Gimnazja: wyróżnienie:
Chór „Parole Melodiche” - GP w
Suszcu. Szkoły Ponadgimnazjalne: 1. Zespół „Remedium”
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Zespół Przygoda w Rybniku,
2. Duet „Kardamon”: Tatiana
Łochowicz i Maria Olborska Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Zespół Przygoda w Rybniku, 3.
Zespół „Sky Is Not The Limit”
- Zespół Szkół Urszulańskich w
Rybniku.
Grand Prix: Klaudia Szulik - IV
LO w Rybniku.

Informacja własna wydawcy

Tekst i zdjęcia:
Martyna Mikołajczyk

Knurów. Swing w Sztukaterii

Rozkołyszą miasto

4 czerwca (sobota) o godz. 19 w Klubie Kultury Lokalnej
„Sztukateria” wystąpią Agata Żyła i Jacki Band Quartet. Zagrają
swingowe standardy w nowoczesnej aranżacji

A

gata Żyła znana jest knurowskiej
publiczności. Na swoim koncie
na sporo nagród zdobytych na prestiżowych konkursach muzycznych.
W skład zespołu Jacki Band Quartet
wchodzą doświadczeni muzycy: Jacek
Żyła (stage piano), Bartek Głąbica
(saksofon), Jacek Kupka (perkusja) i
Szymon Bolisęga (gitara basowa). 4
czerwca połączą siły i wspólnie wystąpią w Sztukaterii. Ci, którzy skuszą
się na udział w muzycznej uczcie usłyszą m.in. „Amsterdam” Jacka Brela,
„Na brzozowej korze” Agnieszki
Osieckiej i swingowe standardy „Watermelon Man” i „Route 66”.
Wstęp wolny.
/jb/
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