Bez karty ani rusz
KZK GOP wycofuje ze sprzedaży papierowe bilety miesięczne w tempie
ekspresowym. Niestety, wydawanie kart ŚKUP nie idzie już tak sprawnie
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wypadku, w którym ucierpiał 20-letni gierałtowiczanin.
Ze wstępnych ustaleń i relacji świadków wynika, że pieszy
wtargnął na jezdnię przed jadącą ciężarówkę

Zaangażowanie
Zdzisława Duziaka
w zmianę oblicza
osiedla Uchwały
zasługuje na
podziw, a kilka
jego pomysłów na
zainteresowanie
ze strony
samorządowców,
urzędników
i mieszkańców

Co by tu
jeszcze

zmienić?

Szczegóły na str. 3

Dekada

Szczygłowice

Str. 4

Alarm bombowy w magistracie

na trzech filarach

str. 15

W środę po południu
do skrzynki
sekretariatu Urzędu
Miasta przyszedł
e-mail z informacją
o podłożonej bombie.
Prezydent zarządził
ewakuację ponad
100 osób

Czytaj na str. 5

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Nowe rondo oddane do użytku

Już się kręci

Bez orkiestry i fanfar otwarte zostało rondo zbudowane u
zbiegu ulic 26 Stycznia i Szpitalnej. Skrzyżowanie w nowej
formie zyskało na bezpieczeństwie. Ładnie się też prezentuje,
zwłaszcza po zmroku

R

ondo ma 40 m średnicy zewnętrznej. To obiekt
jednopasmowy, czterowlotowy, z wyodrębnionym pasem dla pojazdów skręcających w prawo z ul.
Szpitalnej (jadąc od Gliwic) w projektowaną drogę do
terenów KSSE.
W ramach inwestycji wykonano też nową jezdnię i
ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego z podbudową,

chodnik z szarej kostki oraz kanalizację deszczową.
Rondo zostało odpowiednio oznakowane i oświetlone.
Obiekt zbudował Mostostal Zabrze, Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Jest objęty 5-letnią gwarancją wykonawcy.

Dla Przeglądu
Adam Rams, prezydent Knurowa: - Oddaliśmy do
użytku kolejny obiekt drogowy z nadzieją na poprawę
bezpieczeństwa. Co również ważne, w przyszłym
roku planujemy wybudować 900-metrową drogę od
ronda w kierunku ul. Rakoniewskiego. Tym samym
umożliwiony zostanie dojazd do działek Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W październiku nasze rondo zostanie przyozdobione ciekawą roślinnością. Myślę, że do tego czasu radni miasta zdecydują,
jaką nadać mu nazwę.

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Knurów. Niedziela z wędką

Kto złowi puchar?
Puchar Prezydenta Miasta
Knurowa będzie główną nagrodą
zawodów wędkarskich, które
odbędą się w niedzielę nad
stawami Moczury i Jaskinia

D

o udziału w corocznej imprezie
na Moczurach zaprasza Koło
nr 28 Polskiego Związku Wędkarskiego.
- Zawody cieszą się dużą popu-

larnością, więc także i tym razem
jesteśmy dobrej myśli. Wierzymy, że
znajdzie się wielu chętnych – mówi
prezes koła Damian Chlubek. – W
imieniu naszego związku serdecznie

nekrolog

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Barbarze Jachimowskiej
z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składa
Dyrektor oraz pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Ośrodka Wsparcia w Knurowie

ogłoszenie

-

INFORMACJA

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 07.06.2016r. w godz. 1600 do 1700
będą pełnili dyżur w następujących szkołach:

zapraszam.
Pr z ew id zia no r y wa l i z ac ję w
dwóch grupach wiekowych: młodszej
(do 16 lat) i starszej (od 17 wzwyż).
Zapisy rozpoczną się już o godz.
7, potrwają do 7.45. Start o godz. 9,
gong na koniec wędkowania zabrzmi
w samo południe.
- Potem normalna procedura: ważenie ryb na stanowiskach, obliczenie
wyników, a na koniec same przyjemności, czyli wręczenie nagród – tłumaczy
prezes Chlubek.
Udział młodzieży jest bezpłatny,
wędkarze z grupy starszej zapłacą 10
zł wpisowego.
Nad szczygłowicką Jaskinią zawody rozpoczną się o godz. 8, potrwają do
11. Do udziału zaprasza Stowarzyszenie Wędkarskie „Górnik”.
Obydwie imprezy wpisują się jako imprezy towarzyszące - w tegoroczne Dni Knurowa.
/bw/
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Szkoła
Zespół
Szkoła
Szkoła
Zespół

Podstawowa Nr 2 – ul. Wilsona
Szkolno – Przedszkolny – ul. Michalskiego
Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkół Nr 1 – Al. Lipowa

Dziękujemy

O Czytelnikach Przeglądu nie zapomnieli wczasujący się w okolicy
Passau państwo Zygmunt i Anna Podrazowie. Dowodem piękna widokówka z Bawarii z pozdrowieniami. Oczywiście przyjmujemy i dziękujemy...
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Przyszowice

Zignorował „stop”
Kierowca volkswagena nie zatrzymał się
wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Ucierpiał
motocyklista

D

o wypadku doszło w piątek, 3
czerwca. 32-letni mieszkaniec
Mikołowa kierujący volkswagenem
lupo jechał od strony Chudowa ul.
Polną. Dojechawszy do skrzyżowania z ul. Gierałtowicką, mimo znaku
„stop”, nie zatrzymał się. Skręcając
w lewo, zderzył się z jednym z nadjeżdżających motocykli. Jak informuje

policja, 41-latek z Zabrza, który prowadził prawidłowo jadący motocykl
Suzuki, w wyniku wypadku doznał
złamania trzech kości prawego śródstopia i prawej kości kulszowej. Został
przewieziony do szpitala, gdzie pozostawiono go na obserwacji. Postępowanie w sprawie prowadzi Wydział
Kryminalny KMP w Gliwicach.
MiNa

Foto: Krystyna Kowol

Knurów. Poważny wypadek na przejściu dla pieszych

Śmigłowiec zabrał
ciężko rannego
D

o zdarzenia doszło w poniedziałek, przed godz. 11.00
na ul. 1 Maja. 20-latek został
potrącony przez ciężarowe volvo na
oznakowanym przejściu dla pieszych.
Świad kowie w y pad ku mówią, że
siła uderzenia odrzuciła pieszego na
odległość kilku metrów. Gdyby nie
słupek znaku drogowego, na którym
się zatrzymał, mężczyzna mógł wpaść
pod kolejny samochód.
– Przechodziłam to widziałam jak
leżał na noszach podłączony pod aparaturę, rozebrany – relacjonuje kobieta
stojąca na przystanku.

– Za chwilę może się okazać, że nie
będzie kogo zabrać, nie? – dodaje jej
koleżanka. – Nie wiadomo, jakie ma
obrażenia wewnętrzne.
Na miejscu wypadku błyskawicznie zjawiła się karetka pogotowia i zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
Ratownicy udzielali pomocy poszkodowanemu. W tym samym czasie
strażacy kierowali ruchem.
Stan 20-latka był na tyle poważny,
że sanitariusze wezwali na pomoc
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Helikopter wylądował
na placu przy Ochotniczej Straży Po-

W ciągu ostatnich dni policjanci odnotowali w Gliwicach i powiecie kilka zdarzeń
na przejściach dla pieszych. W większości przypadków sprawcami byli kierowcy
aut, dlatego policja apeluje do nich o ostrożną i rozsądną jazdę. Ostrzega też
pieszych, by wchodząc na jezdnię upewnili się, że bezpiecznie z niej zejdą.

Szczygłowice

Knurów

Komenda Miejska Policji w Gliwicach wyjaśnia
okoliczności wypadku, w którym ucierpiał 20-letni
gierałtowiczanin. Ze wstępnych ustaleń i relacji
świadków wynika, że pieszy wtargnął na jezdnię
przed jadącą ciężarówkę

Opodal
krzaczka...

żarnej, a następnie przetransportował
rannego do szpitala w Sosnowcu.
Nieopodal policjanci przesłuchiwali 35-letniego kierowcę ciężarówki.
Był trzeźwy.
– Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że pieszy wszedł na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Kierowca
nie był już w stanie uniknąć potrącenia
– informuje oficer prasowy KMP Gliwice, nadkom. Marek Słomski.
– Tak to jest, trzeba uważać –
słyszymy od kobiety na przystanku.
– Mój tak zawsze na mnie krzyczy, bo
na pasach człowiek czasem się obejrzy,
a czasem nie.
– A ja to co? – koleżanka podnosi
głos. – Ja to jestem cholernie ostrożna.
– No tak, człowieku idziesz i nie
wiesz, czy dojdziesz...

W pobliżu sklepu przy ul. Lotników leżała nietrzeźwa kobieta. Nie była
w stanie o własnych siłach dojść do
domu, dlatego konieczna była pomoc
strażników miejskich. Mąż musiał
zdębieć na widok ukochanej w asyście
mundurowych.
/g/

Jadą z tym
koksem

Patrol Straży Miejskiej ujął dwóch
mężczyzn, którzy w rejonie stacji PKP
w Szczygłowicach usypali z wagonu
około 4 ton koksu, a następnie ładowali go do worków. Złodzieje zostali
przekazani patrolowi Straży Ochrony
Kolei.
/g/

reklama

/g/

Foto: Paweł Gradek

Przegląd Lokalny Nr 23 (1212) 9 czerwca 2016 roku

3

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Szczygłowice. Każdy może być społecznikiem, ale trzeba chcieć...

Co by tu jeszcze zmienić?
Zaangażowanie Zdzisława Duziaka w zmianę oblicza osiedla Uchwały
zasługuje na podziw, a kilka jego pomysłów na zainteresowanie
ze strony samorządowców, urzędników i mieszkańców

Z

dzisława Duziaka poznaliśmy
1,5 roku temu, kiedy odwiedził naszą redakcję z własnoręcznie wykonanym planem osiedla
tzw. Uchwały (rejon ul. Parkowej i
Kilińskiego). Górniczy emeryt nanosi
na niego uwagi mieszkańców licząc,
że spotkają się one ze zrozumieniem
urzędników. Odręcznie wyrysowane
mapki to także wskazówka dla samorządowców z osiedla Szczygłowice, nad
jakimi problemami warto się pochylić.

Pomysły na polepszenie

Należy wyrwać te karłowate drzewka, zebrać glebę i położyć na ten stary
asfalt nową warstwę ziemi. Następnie
posadzić 3 symboliczne drzewa, bo są
zielone: dąb, świerk i magnolię (ma
jasnozielone kwiaty, które kwitną do
czerwca i pięknie pachną). W ramach
rekompensaty za wycięte drzewo trzeba posadzić dwa drzewka o wysokości
2,5 m.
Odnosząc się do przejścia między ulicami Kilińskiego i Parkową
w kierunku Dworka, pan Zdzisław
wypomina ubiegłoroczną obietnicę
montażu lampy, która jego zdaniem
jest w tym miejscu niezbędna.
- W tym samym miejscu pewna
pani w średnim wieku chodząca o kuli
poruszała temat żwiru na placu zabaw
dla dzieci. Odpowiedź była taka, że za
wieżowcami powstanie w 2015 roku
potężny plac zabaw. Minął rok i rośnie
tam tylko zielona trawa.
Od Alei Piastów do ul. Konopnickiej na nowym asfalcie jest ruch
dwukierunkowy, na starym (do sklepu

Stokrotka) jest szerzej, a mimo to ktoś
wytyczył tylko jeden kierunek. Najwyższy czas rozwiązać też problem ul.
Kilińskiego przy bloku nr 8.
Dalej w tym kraju są spółdzielnie
mieszkaniowe, które dbają o otoczenie:
kwiatki, rabatki - ładnie to wygląda,

Nie wszystko się da, ale...

Kilka tematów podjętych przez
pana Zdzisława poruszaliśmy na
łamach. Są to problemy, których z
różnych przyczyn (zazwyczaj formalnych) nie da się (na razie) rozwiązać.
Przykładem niech będzie teren za
wieżowcami. Tydzień temu w obszernym artykule [„Jedni śmiecą,
inni mają sprzątać” - PL nr 21/2016]
przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki
Węglowej i Urzędu Miasta tłumaczyli,
dlaczego Stara Dolina Potoku Wilcza
leży odłogiem i dlaczego, mimo wielu
chęci, wciąż nie została odpowiednio
zagospodarowana.
Zmiana organizacji ruchu na ulicy
Kilińskiego przy bloku nr 8 - jak dowiedzieliśmy się w magistracie - oznaczałaby dla mieszkańców wzmożony
ruch samochodów, a dla pobliskiego
przedszkola uszczuplenie jego terenu, a na to nie zgadza się dyrekcja
placówki.
Nieco wydumany wydaje się problem podłoża z drobnych kamieni na
placu zabaw w Parku NOT. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska już przed rokiem przekonywali
na naszych łamach, że nawierzchnia
spełnia taką samą funkcję jak gumowe
maty - amortyzuje upadki. Poza tym
spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa i jest łatwiejsza w utrzymaniu.
Przeniesienie placu z parku na
skwer otoczony z trzech stron ulicą
nie wydaje się najszczęśliwszym rozwiązaniem. Dzieci lubią przestrzeń, a
ta na skwerze jest mocno ograniczona.
Ilu ludzi, tyle pomysłów. Rok
temu pojawiła się propozycja, by na
trójkątnym skrawku postawić obelisk
z tablicą upamiętniającą historię KWK
„Szczygłowice” i zmarłych górników.
Szansą na realizację choćby niektórych
z tych planów jest budżet obywatelski,
jednak do tego konieczne jest większe
zaangażowanie mieszkańców.
/pg/

reklama

reklama

Kilka dni temu pan Zdzisław przyszedł do redakcji z zaktualizowaną
wersją planu osiedla i listem do władz
miasta i radnych. Wyłuszcza w nim
kilka pomysłów na poprawę wizerunku rejonu ul. Parkowej i Kilińskiego.
- Kolor zielony na osiedlu Uchwała
to żywopłoty, trawa i drzewa. Piękny kolor szczególnie wiosną, ale na
Uchwale brzydko pachnie, czuć PRL-em i to od lat w naturze: wyglądają
znaki drogowe w żywopłotach, a żywo-

płoty zarastają chodniki – czytamy w
opracowaniu szczygłowiczanina. - A
w tym kraju jest całkiem inaczej: od
chodnika są pasy zieleni z kwiatami,
a dopiero za tym pasem są żywopłoty.
Tu na Uchwale tego nie ma. Są za to
wąskie chodniki, częściowo zniszczone
krawężniki i kostka. 100 m chodnika
o szerokości 3 m jest tańsze od dwóch
chodników szerokości 1,5 mi długości
100 m? Zapraszam urzędników z
liczydłami, niech dokładnie policzą.
To będzie gospodarność i oszczędność.
Właśnie o to chodzi.
Dalszy ciąg tej sprawy to stare
chodniki. Kostka jest w dobrym stanie,
więc należy zrobić przekładkę tej starej
i nową uzupełnić braki. Wtedy jest
oszczędność.
Znowu na arenę wraca „Trójkąt”
(trójkątny skwerek przy ul. Parkowej
- przyp. red.). Wreszcie będzie finał,
bo szczygłowiczanie proszą Szanowną
Radę Miasta o przeniesienie placu zabaw z parku na trójkątny plac. Widać
oszczędności?

ale wspólnoty mieszkaniowe to już
paranoja. Nawet słupy z lampami
stoją krzywo, przez co nie widać ich
zza drzew, których wokół bloków tyle,
że jest ciemno, ponuro i smutno. Gdzie
my żyjemy? Stoimy w miejscu! Obłęd!
- Szanowna Gmino, zrób porządek
po swojemu... Tak jak jest na moim
szkicu – apeluje na koniec autor opracowania.
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PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka”
w Knurowie z siedzibą przy ul. Gen. J. Ziętka 18c
ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego
o powierzchni 56,0 m2, położonego w Knurowie
przy ul. Gen. J. Ziętka 14d.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 22.06.2016r.
o godz. 10.00.
Informacji można zasięgnąć w Spółdzielni w Dziale Technicznym lub
telefonicznie pod numerem 32/235 16 70.

Z ostatniej chwili

Alarm bombowy
w magistracie

Foto: Paweł Gradek

ogłoszenia

PRZETARG
Lokatorsko–Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie

Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie ogłasza
przetarg na najem lokali użytkowych o pow. 14,82m2, 16,50m2,
25,95m 2, 15,65m 2, 45,96m 2, 18,15m 2, 11,72m 2, 31,03m 2 przy
ul. Szpitalnej 8 i pow. 16,85m2 przy ul. Staszica 1.
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone
na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta. (http://www.knurow.bip.
info.pl)
Informacji można zasięgnąć w Dziale Administracji MZGLiA
(pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18.
reklama
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W środę po południu do skrzynki sekretariatu Urzędu Miasta
przyszedł e-mail z informacją o podłożonej bombie. Prezydent
zarządził ewakuację ponad 100 osób

W

ielu urzędników zastanawiało się, czy mamy do
czynienia z ćwiczeniami czy głupim żartem. Tym
bardziej że e-maile o podobnej treści otrzymały magistraty, urzędy skarbowe i sądy w kilku województwach.
Takiej wiadomości nie można było zlekceważyć, dlatego
prezydent Adam Rams zarządził natychmiastową ewakuację budynków.

Przy ul. Ogana pojawiły się policja, straż miejska
i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza, by koordynować
całą akcję. W tym samym czasie z magistratu i ratusza
wychodzili ostatni urzędnicy. Do czasu przyjazdu pirotechników, obiekty sprawdzili i zabezpieczyli policjanci.
Jeśli alarm był głupim żartem, jego autor nie może
spać spokojnie.
/g/

Knurów. Za czym kolejka ta stoi?

Bez karty ani rusz
KZK GOP wycofuje ze sprzedaży papierowe bilety
miesięczne w tempie ekspresowym. Niestety,
wydawanie kart ŚKUP nie idzie już tak sprawnie

-C

zy robili już państwo artykuł o niesamowitych kolejkach pod punktem ŚKUP
(Śląska Karta Usług Publicznych przyp. red.) w Knurowie ?- zapytała nas
pani Roksana. - Moje wrażenia, podobnie
jak większości klientów, są bardzo złe.
Pani pracująca w tym punkcie obsługuje
około jednej osoby na godzinę, a podobno
kart do wydania jest kilkadziesiąt tysięcy
na 21 miast. Jest to śmieszne. Wczoraj
czekałam w kolejce 2,5 godziny (to i tak
niedługo), po czym pani stwierdziła, że
idzie do domu, bo już nie ma siły, a system
sam się zamyka o godz. 18.00. System
zawiesza się też pomiędzy 8.00 a 18.00.
Dzisiaj o 8.40 widziałam jak pani robiła
sobie pierwszą przerwę na papierosa, bo
przecież jest już taka zmęczona. Kolejka
jaka była, taka jest.
Pani Lucyna też narzeka, ale bardziej na kiepską organizację.
- Przyszłam tylko odebrać dyskietkę. Myśli pan, że dostałam ją od ręki?
Pobożne życzenie. Musiałam swoje
odstać, mimo że w kiosku pracują dwie
panie. Tylko jedna obsługuje tych od
ŚKUP, a w kolejce czekają ci, co chcą
złożyć wniosek, dopytać o szczegóły,
doładować dyskietkę lub ją odebrać.
KZK GOP nie spodziewał się, że
tempo wprowadzanych zmian wprowadzi aż taki zamęt. Przypomnijmy. 1
maja ze sprzedaży wycofano papierowe
bilety średniookresowe, zaś 1 czerwca
popularne wśród pasażerów bilety
miesięczne tramwajowe lub autobusowe na terenie dwóch lub więcej miast.
Według danych związku Punkt
Obsługi Klienta przy ul. Kosmonautów

Papierowych biletów
okresowych już nie
kupimy, a karty trzeba
wręcz wystać...

Foto: Paweł Gradek

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w centrum Knurowa na parterze przy ul. Jana
Sobieskiego 6 (obecnie sklep obuwniczy) na prowadzenie działalności handlowej o łącznej powierzchni użytkowej 47,10 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 16.06.2016r. w
siedzibie Zarządu Spółdzielni przy
ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/ o godz. 10:00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 20,00 zł netto, kwota postąpienia
w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 15.06.2016r.
do godz. 15:00.
Wadium w kwocie 3.500,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
13.06.2016r. od godziny 14:00 do 15:00.
Przekazanie lokalu może nastąpić z dniem 1.07.2016 r. po
ustaniu stosunku najmu z dotychczasowym Najemcą.

wydał w dniach 30 maja - 1 czerwca
zaledwie 66 kart ŚKUP. To niewiele,
jeśli spojrzy się na takie miasta jak
Radzionków (253 karty), Pyskowice
(178) czy Świętochłowice (134).
Zarząd KZK GOP, by wyjść z twarzą
z zamieszania, zdecydował o przedłużeniu ważności papierowych biletów
miesięcznych. Wszystkie bilety obowiązujące w maju zachowują ważność do 10
czerwca. Pasażerowie, którzy zdecydują
się podróżować z biletem o przedłu-

żonym czasie obowiązywania, muszą
mieć przy sobie potwierdzenie złożenia
wniosku o kartę ŚKUP.
Ponadto KZK GOP uruchomił
możliwość składania wniosków o
karty spersonalizowane w mobilnych
punktach informacyjnych.
Dodajmy, że ekspresowe tempo,
jakie narzucił KZK GOP, wynika z
obaw o utratę dotacji unijnej na projekt
karty ŚKUP.

/g/
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Knurów

Przeprowadzka na lepsze
Zabudowania knurowskiej III Kolonii stopniowo
zmieniają oblicze. Miejski Zespół Gospodarki
Lokalowej i Administracji przeprowadza remonty
budynków, podwyższając jednocześnie ich standard.
Jedne remonty są w planie, inne już się zakończyły
ało tego – do wyremontowanych budynków wprowadzili się
pierwsi lokatorzy. W kwietniu pisaliśmy o zakończeniu remontu czterech
mieszkań na ul. Janty. Dziś dwupokojowe mieszkanie na Janty z łazienką
i aneksem kuchennym to nowa przystań państwa Szymańskich. Przenieśli
się tu z budynku przy ulicy Dworskiego, który też jest przewidziany do
remontu. Zamierzają tam wrócić, więc
to nowe lokum jest tymczasowe. Ale
to „tymczasem” może potrwać nawet
dwa lub trzy lata, więc nie ma mowy
o prowizorce. Już w ciągu pierwszych
dni udało im się tu stworzyć przytulny dom. Wcale nie narzekają, że ten
okres przejściowy może tyle potrwać
– w końcu przeprowadzka to duże
przedsięwzięcie, warto odsapnąć po
jednej, zanim się człowiek weźmie za
następną. Zapewniają, że mieszkanie
przy Janty im się podoba.
– Jest ładnie, wszystko nowe, świeże – mówi Adrianna Szymańska.
– Ogromną zaletą jest centralne ogrzewanie, to dużo wygodniejsze niż węgiel.
W poprzednim mieszkaniu mieliśmy
piece, więc jasne kolory ścian w ogóle
nie wchodziły w grę. Tu dzięki białym
ścianom jest jaśniej. Dobrym rozwiązaniem dla klatki schodowej jest domo-
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dratowe. Dwa pokoje, kuchnia osobno,
łazienka też. I ten spokój, cisza... człowiek może odpocząć. Nikt z rodziny
Suchanków nie ma wątpliwości, że
przeprowadzka byłą zmianą na lepsze.
Miło jest w świeżo odnowionych wnętrzach. A że do Dworcowej jest ledwie
parę kroków, nie trzeba było rezygnować ze starych znajomości – przybyło
za to nowych.
Mieszkania na Janty i Mickiewicza to pierwsze lokale na III Kolonii,
którym remont realizowany przez
MZGLiA nadał wysoki standard. Następne będa budynki przy Dworcowej
– jeszcze w tym roku budynek nr 13,
następnie kolejno 9 i 11.

MiNa

Jest ładnie – wszystko nowe, świeże – przyznaje pani Adrianna

Górnictwo. Emeryci przypominają władzy państwa o deputacie

Nie rezygnują ze swoich praw
Specjalnym pismem, skierowanym do premier i marszałka RP, emeryci
górniczy z Knurowa i okolicy upomnieli się o odebrany im deputat węglowy.
– Nie rezygnujemy z dochodzenia naszych praw z pomocą wszelkich
dopuszczalnych środków prawnych, zarówno w kraju jak i na szczeblu
europejskim – zapowiedzieli

W

czwartek, 9 czerwca, w Sejmie RP przewidziane jest
pierwsze czytanie obywatelskiego projektu „ustawy węglowej”.
W dokumencie zawarto realizację
deputatu przez państwo. Pod takim
rozwiązaniem podpisało się ponad
126 tys. osób.
W ubiegły piątek w Knurowie
odbyło się spotkanie liderów emeryckich grup stojących za obywatelską
inicjatywą. Stawili się przedstawiciele
kopalń Knurów, Szczygłowice, Chwałowice, Jankowice, Silesia, Siersza,
Rydułtowy. Pod merytorycznym kierunkiem mecenasa Michała Zaparta
z knurowskiej Kancelarii Radców
Prawnych Urban i Zapart, reprezentującej wielu emerytów górniczych,
mieszkańców Knurowa i ościennych
miejscowości, omawiali legislacyjne
zawiłości problematyki związanej
z realizacją deputatu.
Zebrani odnieśli się też to projektu
„ustawy węglowej”. Słowem i czynem,
czego efektem jest specjalne pismo,
które skierowali do władz państwa –
personalnie do marszałka Sejmu RP
Marka Kuchcińskiego i premier Beaty
Szydło (kopia trafi też do prezydenta
Andrzeja Dudy). Podpisali się pod
nim: Franciszek Szafarz, Henryk Hankus, Stanisław Kalisz, Rudolf Kasza,
Grzegorz Grzybowski (wszyscy KWK
Knurów-Szczygłowice), Franciszek
Zeman, Marian Nowicki, Andrzej
Gruszczyński (KWK Silesia), Leon
Adamczyk (KWK Jankowice), Bogumił Kosowski, Rudolf Widera (KWK

Rydułtowy), Andrzej Rokowski, Mieczysław Węgrzyn (KWK Chwałowice).
– Popieramy ten wniosek i liczymy,
że Sejm RP uszanuje to prawo, które
emerytom przysługiwało w górnictwie
od ponad 100 lat – zwracają uwagę sygnatariusze. I zapowiadają: – Górnicza
brać słynie z nieustępliwości, a my jako
liderzy grup emeryckich mamy dodatkowe w tym zakresie doświadczenie.
Liczymy na poparcie naszych postulatów i rozwiązanie kwestii deputatu
węglowego.

– Jak widać staramy się trzymać
rękę na pulsie – mówi Franciszek Szafarz, organizator spotkania. – W 2014
roku wygraliśmy sądową batalię o deputat za 2014 rok. Nadal toczymy boje
o świadczenie za 2015 rok. Myślimy też
o przyszłości i łatwo się nie poddamy.
Sprawozdawcą ustawy obywatelskiej w Sejmie będzie Wacław Czerkawski. Jego czwartkowe wystąpienie
przewidziane jest pod wieczór, najprawdopodobniej nieco po godzinie 18.
Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk
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fon. Kolejną zaletą, z czego wcześniej
nie zdawałam sobie sprawy, jest okno
w łazience. Teraz nie pamiętam już, co
to zaparowane lusterko.
Dużym plusem lokalizacji przy
Janty jest cisza – zupełnie inaczej niż
przy ruchliwej Dworcowej. Jednak
mimo wszystko rodzina Szymańskich nie zmieniła zdania – planuje
powrót do poprzedniego mieszkania.
Decydujący jest metraż – tu mają do
dyspozycji 45 metrów kwadratowych,
tam – o 10 więcej, a może i jeszcze
dodatkowy pokój na strychu. Dla
pary z dzieckiem (i psem) to istotny
szczegół.
W mieszkaniu na Mickiewicza,
świeżo po remoncie, zamieszkała
rodzina Suchanków, która również
przeprowadziła się z Dworcowej. Nie
myślą o powrocie – zamieszkali tu
na dobre.
– Chcieliśmy mieć centralne ogrzewanie, żeby nie trzeba było do pieca
dorzucać – mówi Damian Suchanek.
– Złożyliśmy papiery i już po miesiącu
okazało się, że możemy zamieszkać
tutaj. Żonie się spodobało, mnie i córce
też – ma fajny pokój, blisko do placu
zabaw.
Metraż jest podobny, jak w poprzednim mieszkaniu, 52 metry kwa-

Foto: Mirella Napolska

M

Pan Damian chwali sobie zwłaszcza centralne ogrzewanie,
a także ciszę za oknem

Wspólny cel jednoczy górniczych emerytów z różnych kopalni
– razem starają się zmieniać prawną rzeczywistość...
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Inauguracja kongresu odbyła się w knurowskim ratuszu - młodym społecznikom towarzyszyli dorośli samorządowcy
z Knurowa i Powiatu Gliwickiego

Knurów. Młodzież na kongresie

Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla siebie
Tytułowe słowa wiersza ks. Twardowskiego otworzyły I Kongres Młodzieżowych
Rad Województwa Śląskiego. W piątek i sobotę nastolatki dyskutowały o przyszłości
młodzieżowych rad i sposobach ich funkcjonowania w świecie dorosłych polityków

R

e a k t y wow a na k nu row s k a
Młodzieżowa Rada Miasta
prężnie działa od kilku miesięcy. Pomysł, aby zorganizować kongres,
zrodził się z potrzeby rozpoczęcia
realnej współpracy z innymi radami.
W myśl zasady: „Razem możemy więcej” młodzież spotkała się w Knurowie
w celu wymiany doświadczeń oraz
stworzenia wspólnego frontu starań
o obecność młodych w świecie doro-

słych samorządów.
Pomysłodawcami kongresu byli
Dawid Puchalski, przewodniczący
MRM Knurów i Bartłomiej Maksymowicz, prezes stowarzyszenia „My,
Naród”.
Na kongres przyjechały młodzieżowe rady z całego województwa,
m.in. z Cieszyna, Rudy Śląskiej i Zawiercia. Inauguracja miała miejsce
w Kinie Scenie Kulturze. Udział wzięli

również dorośli samorządowcy.
– To fantastyczna inicjatywa, która, mam nadzieję, przyniesie dobre
efekty – podkreślał prezydent Knurowa Adam Rams. – Życzę owocnych
i merytorycznych dyskusji oraz wypracowania dobrych wniosków.
Organizatorzy kongresu podkreślali, że zależy im na większym
kompetencjach młodzieżowych rad.
Funkcja konsultacyjna to za mało.

Knurów

Wyróżnieni przez ministra

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie otrzymali wyróżnienie w konkursie
„ZOOM na proobronność”, organizowanym przez
Biuro do Spraw Proobronnych Ministerstwa
Obrony Narodowej

D

o konkursu zgłoszono ogółem
41 prac z całej Polski. Mateusz
Kubiak i Kamil Budziński w yróż-

nieni zostali za filmik pt. „Klasy
mundurowe Knurów”, ukazujący
umiejętności oraz zaangażowanie

Młodzież powinna mieć realny wpływ
na podejmowane decyzje. Szczególnie,
jeśli dotyczą one spraw młodych.
– My, młodzi ludzie, jesteśmy spadkobiercami ludzi dorosłych. To my za
parę lat będziemy decydować o tym, co
dzieje się w naszym państwie. Jesteśmy
przyszłymi posłami, burmistrzami,
prezydentami.... – mówił Bartłomiej
Maksymowicz, prezes „My, Naród”.
– Dlatego dorośli powinni traktować
nas poważnie, jako swoich następców,
a nie wrogów.
Natomiast Dawid Puchalski, przewodniczący MRM, zachęcał młodzież

Wyróżniony film

można obejrzeć na stronie
https://youtu.be/pvSMtE3ht6s.

do większej aktywności i pracy na
rzecz poprawy sytuacji.
Kongres trwał dwa dni. W pierwszym dniu młodzież razem z zaproszonymi gośćmi, Ewą Jurczygą,
wicestarostą powiatu gliwickiego oraz
Ryszardem M. Zającem, byłym posłem
na Sejm RP i prezesem „Fundacji Dla
Demokracji”, dyskutowała o przyszłości młodzieżowym rad oraz pracowała
nad dokumentem końcowym, zawierającym postulaty młodzieży. Drugi
dzień wypełniły warsztaty i prezentacje. Kongres zakończył występ zespołu
Jacki Band Quartet.
Justyna Bajko

informacja własna wydawcy

uczniów k las mundurow ych w II
LO w ZSZ nr 2 w Knurowie.
Wyróżnienie odebrali w Ostródzie podczas największych Targów
Proobronnych „Pro Defense”, które odby wały się od 2 do 5 czerwca.

/sisp, bw/

Foto: Archiwum stowarzyszenia MGNP

foto-migawka

Członkowie Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powia
t i pracownicy szpita la z katow ickiego Ochojca wybra
li się
na wspólną wycieczkę. Za cel obrali sobie okolicę,
gdzie stykają się trzy granice: polska, czeska i słowa
cka. Organizatora mi wyjazdu knurowian byli Włodzimierz
Gwiżd ż, Maria n Gruszka i Piotr Barchański, grupi
e katow ickiej
przewodził ks. Andrzej Wieczorek, były proboszcz
knurowskiej parafii pod wezwaniem świętych Cyryl
a i Metodego.
/bw/
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Rozmowa PL. Svit w oczach Henryka Mikosza

Piękne miasteczko, wspaniali mieszkańcy

Knurów i Svit. Polskie i słowackie miasta, które łączy partnerska współpraca licząca niemal
ćwierć wieku. To wiemy, ale mało kto zna kulisy jej początków. Nikt nie wie tego lepiej od
knurowianina Henryka Mikosza. To właśnie jemu Knurów zawdzięcza tę polsko-słowacką
przyjaźń...

Bogusław Wilk: - Jak to było ze
Svitem? Tak od Adama i Ewy począwszy...
Henryk Mikosz: - To był maj 1992
roku. Z żoną wybraliśmy się na wycieczkę. Zamieszkaliśmy na noc w hotelu w
Svicie. Gdy jedliśmy, do stołówki weszło
kilku mundurowych. Zauważyła ich
żona i zwróciła moją uwagę. Podszedłem do nich...
- Coś Pana zaciekawiło?
- Ich mundury.
-?
- Już wyjaśniam: byłem wówczas
zastępcą komendanta Policji w Knurowie. Można powiedzieć, że to byli
koledzy po fachu. Na umundurowaniu
różnych formacji trochę się znałem, ale
takich jak oni nie widziałem.
- Czego się Pan dowiedział?
- Że to funkcjonariusze policji
miejskiej. Formacji – jak by to ująć
– pośredniej między Policją a Strażą
Miejską. Posiadającą więcej uprawnień
niż gminne straże. Okazało się, że wśród
moich rozmówców był wicekomendant
tej policji. Zostawiłem mu wizytówkę.
- Ciąg dalszy nastąpił...
- Tak. W lipcu zadzwonił do Knurowa na komendę Jozef Dluhy, naczelnik,
a po naszemu komendant jednostki.
Akurat mnie nie było, ale dyżurny nagrał rozmowę. Odsłuchałem. Wynikało
z niej, że komendant chce nawiązać
kontakty. Oddzwoniłem. Zostaliśmy
zaproszeni.
- Pojechał Pan?
- W sierpniu. Dostałem specjalną
przepustkę, bo akurat wówczas trwała
jeszcze walka z wielkimi pożarami lasów w okolicy Rud. Pojechałem z żoną,
wraz z nami Ryszard Zaorski, ówczesny
komendant Straży Miejskiej w Knurowie, a zarazem przewodniczący Rady
Miejskiej.
- Czyli nabierało to już cech formalnych...
- A skądże! Byliśmy prywatnie. Gościny udzielił nam Jozef. Przy ognisku
poznaliśmy wicekomendanta Policji
państwowej. Fakt, że na czasie było
wówczas nawiązywanie takich więzi
ponadgranicznych. Zaprosiliśmy Słowaków do nas.
- Przyjechali.
- Oczywiście. Już we wrześniu.
Sześć osób reprezentujących policję
państwową i policję miejską ze Svitu.

Henryk Mikosz (w środku)
często gości przyjaciół ze Svitu
- na zdjęciu z primatorem
Rudolfem Abrahamem
(z lewej) i Jozefem Dluhym
Svit docenił zasługi pana
Henryka – dowodem specjalny
list z podziękowaniami
ze strony władz miasta

Nocowali w Buku, ale wyżywienie oferowaliśmy w domach. Wtedy zapadły
pierwsze uzgodnienia o wzajemnych
odwiedzinach.
- Długo trzeba było czekać na
kolejne?
- To była kwestia tygodni. Muszę
przyznać, że dynamicznie tę znajomość
zaczęliśmy. Choć nadal miała charakter bardziej prywatny niż oficjalny.
Jeszcze we wrześniu wybraliśmy się do
Svitu. Autobusem zorganizowanym
przez magistrat. Jechali policjanci i
strażnicy miejscy, mniej więcej po połowie, z rodzinami. Dojechaliśmy do
granicy, a tam zastopowała nas polska
Straż Graniczna.
- Jak to?
- Ich zdaniem w autobusie za granicę mogły jechać... tylko dzieci. Zadziwiające, ale tak było. Zadzwoniliśmy do
Słowaków, a ci szybko podstawili drugi
autobus. Dojechaliśmy na miejsce. W
Svicie gospodarze zadbali o nas. Były
wycieczki, m.in. nad Strbske Pleso. Miło
to wspominam. Zrewanżowaliśmy się
im za miesiąc.
- Znajomość nabierała rozpędu...
- Niebawem policjanci państwowi
i miejscy przyjechali autobusem. Pokazaliśmy im kilka ciekawych miejsc,
m.in. obóz Auschwitz. Nadal utrzymywałem kontakt z Jozefem. To ciągle była

Knurów

Głosuj na strażaków!
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Knurowie
bierze udział w konkursie na Superjednostkę
Plebiscyt organizuje Dziennik
Zachodni. Obecnie (stan na 8.06)
jednostka z sumą 214 głosów zajmuje
piąte miejsce. Szansa na wygraną jest
więc spora.
Na knurowskich strażaków, którzy codziennie narażają życie dla dobra mieszkańców, można zagłosować
poprzez facebooka lub tradycyjnie na
stronie dziennika. Jest jeszcze trzecia,
8

najbardziej „bogata”, możliwość - głosowanie SMS-owe to aż dodatkowych
10 punktów. Aby oddać głos tą drogą,
należy wysłać sms o treści DZPSP.33
na numer 72355 (koszt to 2,46 zł z
VAT).
Więcej informacji na stronie
www.facebook.com/JRGKNW.
jb

prywatna znajomość.
- Kiedy te więzi nabrały oficjalności?
- Dobrze przysłużyły się temu towarzyskie mecze piłkarskie z udziałem
naszych formacji – knurowskiej Straży
Miejskiej i Policji Miejskiej ze Svitu

(drużyny były wymieszane). We wrześniu 1999 roku w Knurowie gościła
słowacka młodzież. Niedługo później
pojechali tam knurowscy licealiści.
Umowa formalizująca współpracę
obydwu miast została podpisana na
początku 2000 roku.
- Pan i Jozef nie potrzebowaliście
takich formalności...
- Nic a nic. Przyjaźnimy się. Nasza
znajomość poszła swoim trybem. Trwa
bez względu na to, co się dzieje w sferze
oficjalnej. To wspaniały druh. Jeśli
tylko jest w Knurowie, zawsze mnie
odwiedza.
- Nawiązane przez Pana kontakty między Knurowem i Svitem
mocno się rozbudowały. Co Pan o
tym myśli?
- Mam satysfakcję, że prywatną znajomość udało się przekuć na
współpracę angażującą dosłownie
setki ludzi. Ja swoje zrobiłem, to już
jest poza moją osobistą sferą. Cieszę
się, że obydwa miasta, a zwłaszcza ich
mieszkańcy, odnoszą z tego partnerstwa wiele korzyści.
- Współdziałanie służb mundurowych obydwu miast też ma swoje
plusy.
- Zgadza się. Nasi słowaccy goście mieli okazję poznać działalność

Centrum Ratownictwa w Gliwicach,
stanowisko dowodzenia w Urzędzie
Miasta, funkcjonowanie Jednostki
R atow nicz o - Ga śnicz e j. To wa żne, bo przy okazji takich spotkań
można się w y mienić uwagami i
doświadczeniami, wiele dowiedzieć.
A w konsekwencji podnieść swoje
umiejętności, kompetencje i skuteczność działania, czyli wpłynąć
na bezpieczeństwo mieszkańców.
A to najważniejsze w tej profesji.
Przyjemnie mieć świadomość, że ma
się w tym udział.
- Chwalimy partnerstwo ze Svitem, ale co Pana osobiście w tym
mieście zachwyca lub intryguje?
- To pięknie położona podtatrzańska miejscowość. Każdy mieszkaniec
Svitu, kiedy spojrzy na północ, ma
przed oczyma obraz jak z przepastnej
fototapety: monumentalne Tatry.
Tego widoku nie sposób zapomnieć.
Wspaniałą wizytówką miasteczka są
właśnie jego mieszkańcy: niezwykle
sympatyczni i mili, bardzo uprzejmi i
gościnni. Szczerze, od serca, polecam
wypad do Svitu. Jestem przekonany,
że kto raz tam zajrzy, ten będzie do
niego wracać...
Rozmawiał Bogusław Wilk

Foto: Archiwum Henryka Mikosza

foto-migawki

Koncerty chóru kameralnego „Slavica Musa” to nie tylko
spotkanie ze sztuką najwyższej próby. Dzięki konferansjerce dyrygenta Tomasza Pawła Sadownika mają też walor
edukacy jny. W ubiegłą niedzielę przekonali się o tym
słuchacze koncertu muzyki sakralnej kompozy torów współcze
snych. Wystarc zyło zamknąć oczy, by za sprawą
chóralnego śpiewu przenieś ć się do jednej z gotyckic h katedr.

Agat a Ży ła
i Ja ck i Band
Q
ar tet pr zeni
eśli sł uc hacz uy do
je dn eg o z
nowoj or sk ic
h
klubów, gdzi e
le niwie są cz
y si ę
jazz i miaro
wo pulsuje
swing.
W yb rz m ia ło
m .in . ni eś m
ie rte ln e „F ly
m e to th e
m oo n”
z re pe rt uaru
Fr anka Sina
tr
„B la ck co ffe
e” Elli Fi tzge y,
rald
cz y in st ru
m en ta ln ej
w er sj i
„T he Girl fr om
Ipanema”.
War to nadm
ienić, że w
skład
Jacki Band
Quar tet wch
odzą:
Jacek Żyła
(stage pian
o), Bartek Głąbic a
(sak sofon),
Jacek
Ku pk a (p er
ku sj a) i Sz
ym on
Bolisęga (g
itara basow
a).
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Po pokazie Krav Magi znalazło się wielu chętnych
chcących spróbować swoich umiejętności

Zumba czy belgijka to ciekawy pomysł na urozmaicenie
wychowania fizycznego. Dzięki zapałowi nauczycieli
gimnazjaliści z „Czwórki” wiedzą już, ile korzyści płynie z tańca

Zabawa na 102!

W sobotę dzieci nie mogły narzekać na nudę. W Szczygłowicach czekały na
nie pokazy formacji tanecznych, sztuk walki czy przejażdżki motocyklowe,
a na estradzie przy ul. Ogana występy artystyczne i konkursy

MG

-4, organizator festynu rodzinnego „Żyj
mądrze”, zadbało o liczne atrakcje. Największą z nich był pokaz musztry i Krav Magi. Sporym
zainteresowaniem cieszyła się też zumba i belgijka
(tańczył nawet dyrektor szkoły Dariusz Dzindzio).
Nauczyciele i gimnazjaliści spisali się na medal.
Na kręgu przy ul. Ogana zaprezentowały się
zespoły wokalne i taneczne pod egidą Centrum Kultury. Zasłużone brawa zebrała Orkiestra Dęta KWK
„Knurów” pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka. Każde
dziecko, które odpowiedziało na zagadkę, otrzymało
słodki upominek. Chyba każdy żałował, że Dzień
Dziecka wypada raz w roku.

Dzieci z uwagą śledziły występy kolegów i koleżanek
Kto poprawnie odpowiedział na
zagadkę, otrzymywał w nagrodę
słodycze

Foto: Paweł Gradek

Uczestniczki festynu robiły się na bóstwa
Hipnoteria
w akcji

Festyn w parku przy
ul. Ogana przyciągnął
całe rodziny

Motocykliści z dumą prezentowali swoje maszyny
informacja własna
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rozrywka nr 22
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Maja Fabian z Sierakowic

ur. 31.05.2016 r., 3500 g, 53 cm

Dariusz Sharma z Knurowa

ur. 1.06.2016 r., 3200 g, 53 cm

Natalia Kowalska z Czerwionki-Leszczyn
2.06.2016 r., 2800 g, 50 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).

Kinga z Gliwic

ur. 1.06.2016 r., 3370 g, 55 cm

Szymon Francuz z Zabrza

ur. 2.06.2016 r., 3500 g, 53 cm

Marcel Kuzak z Sierakowic

ur. 2.06.2016 r., 3400 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
21/2016 brzmiało: „SKĄPIEC”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Henryka Czenczek.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

10-15.06.2016 r
PIĄTEK - ŚRODA

Tomasz Wierciński z Knurowa
ur. 2.06.2016 r., 2870 g, 50 cm

Pola Wawrzynek z Pilchowic

ur. 2.06.2016 r., 3470 g, 53 cm

9.06.2016 r.
CZWARTEK
Angry Birds 2D
- godz. 16.15
Angry Birds 3D
- godz. 18.00

23

Angry Birds 2D
- godz. 16.00

Nataniel Głowacki z Knurowa

ur. 3.06.2016 r., 3560 g, 53 cm

Zakładnik z Wall Street
- godz. 20.00

Kochaj
- godz. 18.00, 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Dominik Biernacki z Wilczy

ur. 5.06.2016 r., 3550 g, 54 cm

Natan Jabłonski z Gliwic

ur. 5.06.2016 r., 2880 g, 51 cm

Milan Hartman z Rydułtów

ur. 6.06.2016 r., 4210 g, 55 cm
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„Perła” dała knurowianom piękną lekcję patriotyzmu

Knurów

Nie zapominajmy
o Ukrainie!

Roztańczony i rozśpiewany zespół „Perła”
z ukraińskiej Doliny zaczarował knurowską
publiczność. Falujące kolorowe spódnice,
piękne głosy, a w tle – biało-czerwona flaga

C

złonkowie zespołu mają polskie korzenie. Dzięki muzyce
kultywują pamięć o przodkach i budują swoją polsko-ukraińską
tożsamość.
Młodzieżow y Zespół Pieśni i
Tańca „Perła” prowadzony m.in przez
Halinę Regecką powstał w 2008 roku
z inicjaty w y księdza Krzysztofa
Panasowca. Skupia młodzież, która

uczęszcza do sobotnio-niedzielnej
polskiej szkoły, działającej przy parafii
w Dolinie, niedaleko Lwowa.
- Nasze dzieci uczą się języka polskiego, chcą poznawać polskie tradycje
i kulturę. Poprzez muzykę wyrażają
swoją miłość do Polski – tłumaczy ks.
Krzysztof Panasowiec.
Młodzież odwiedziła nasz region na zaproszenie społecznika

Knurów

Angielski otwiera drzwi
W Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego goszczą
Samia z Brazylii oraz Shashwat z Indii. Młodzi
wolontariusze zachęcają knurowian do nauki
języka angielskiego oraz opowiadają o swojej
kulturze

Shashwat i Samia z miejsca zdobyli sympatię
uczniów. Spora w tym zasługa koordynatorki
projektu Karoliny Horak

S

amia Bechelane Cordeiro de Melo
i Shashwat Mukesk Shah są wolontariuszami projektu Global Citizen,
koordynowanego przez młodzieżową
organizację AIESEC, działającą przy
Uniwersy tecie Ekonomicznym w
Katowicach. W Polsce są już kilka
tygodni. Samia wcześniej odwiedzała
Wodzisław, Shashwat - Jastrzębią
Górę. Knurów to kolejny przystanek
na ich europejskiej liście.
Samia jest dziennikarką, mieszka

w Bel Horizonto w Brazylii. Uwielbia
pracę z młodymi ludźmi i ma niezwykły dar – potrafi niepewność, wywołaną spotkaniem z innością, rozbroić
uśmiechem. Dla knurowian ma jedno
przesłanie: - Bądźcie odważni, idźcie
naprzód i uczcie się języka angielskiego, bo angielski otwiera wiele drzwi.
Shashwat mieszka w Mumbaju, drugim co wielkości mieście w
Indiach. Zachwycił się Polską i jej
mieszkańcami. Z pasją opowiadał o

Przegląd Lokalny Nr 23 (1212) 9 czerwca 2016 roku

Tadeusza Puchałki. Wystąpili m.in.
w Przyszowicach i Pilchowicach, w
Knurowie w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2. Zaprezentowali program
„Kocham Cię Polsko” – mozaikę
tańców ludowych i współczesnych
oraz piosenek polskich i ukraińskich.
Rozpoczęli wzruszającym walcem
z filmu „Noce i dnie”, w tle powiewała polska f laga. Zresztą akcentów
patriotycznych było w programie
sporo. Młodzież słowem i gestem
podkreślała swoje przywiązanie do
ojczyzny przodków, prosząc w jednej
z piosenek, aby Polacy nie zapominali o Ukrainie. Dzieci z MSP-2 podziękowały artystom brawami oraz
upominkami. Bogusław Szyguła,
kustosz Izby Tradycji, wręczył obraz
z wizerunkiem knurowskiej Pięknej
Madonny.
- Dziękujemy wam za ten występ –
mówiła na zakończenie Teresa Bochenek, dyrektor MSP-2. – Daliście nam
piękną lekcję patriotyzmu.

informacja własna wydawcy

Tekst i foto: Justyna Bajko

ludziach tutaj spotkanych, czystych
ulicach i… dobrze zorganizowanym
ruchu. Apelował do knurowian, aby
potrafili docenić to, co mają.
Człowiek, który przychodzi z
zewnątrz, często zauważa więcej niż
ten, który jest w środku. Świeżym
spojrzeniem przygląda się światu i
ludziom.
- W Knurowie mamy mały kontakt z cudzoziemcami, więc dla naszych uczniów przyjazd Samii i Shashwata to szansa, aby poćwiczyć
język angielski i zrozumieć, że to nie
jest martwa litera, ale żywy język
komunikacji – mówi Karolina Horak,
nauczycielka języka angielskiego w
„Paderku” , opiekunka gości i koordynatorka projektu. – Co więcej
wolontariusze uświadamiają naszym
uczniom, że powinni być dumni ze
swojej kultury, tradycji, zwyczajów.
Goście spędzili w Knurowie
tydzień – w czasie specjalnych lekcji
opowiadali uczniom „Paderka” o
swojej egzotycznej kulturze, zachęcali do rozmów i dyskusji, do dziwienia
się sobie oraz poznawali miasto. Integracja to nie tylko wspólny język, ale
również wspólne bycie – młodzież
mieszkała u swoich rówieśników,
poznawała ich ścieżki, zaglądała
do miejsc, które odwiedzają knurowianie. W czwartek wolontariusze
zwiedzali sztolnię kopalni KWK
„Knurów”. W niedzielę przeniosą się
do kolejnego miasta.

informacja własna

Tekst i foto: Justyna Bajko
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RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-26/16

www.przegladlokalny.eu

Auto-skup za gotówkę każdy stan. Tel.
507 572 625

Firma produkcyjna w Nieborowicach zatrudni
górniczych emerytów. Tel. 32 335 51 00
22-23/16

17-26/16

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006
1-26/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
Złomowanie samochodów.
Tel. 791 544 346

OGŁOSZENIE

DAM PRACĘ

MOTORYZACJA

Przyjmę do pracy pomoc kuchenną, panią
lub pana do robienia pizzy. Tel. 602 438 872

23/16

Zatrudnię kucharza, kelnerkę i pomoc kuchenną. Tel. 694 569 222

Urząd Miasta Knurów
ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji Miejskich. Warunki które muszą spełniać
kandydaci do zatrudnienia oraz informacja o terminie i wymaganych
dokumentach znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Knurów:
(www. knurow.bip.info.pl

23-26/16

17-26/16

Zatrudnię na docieplanie, remonty – łącznie
z emerytami. Tel. 602 407 190, 785 948 716

21-30/16

Zatrudnię osobę z niepełnosprawnością-sprzątanie, hodowla małych piesków. Tel.
509 441 515

23/16

23-24/16

SZUKAM PRACY

INFORMACJA

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

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
PRZEPROWADZONEGO DNIA 01.06.2016 R.
W SIEDZIBIE MZGLiA PRZY UL. FLORIANA 4 W KNUROWIE

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

Lp.

Oznaczenie
lokalu

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
odrzuconych
ofert

Wysokość wywoławcza stawki
czynszu za najem lub dzierżawę
1m2 powierzchni

Najwyższa
osiągnięta
stawka

Osoba wyłoniona
jako najemca

1.

Szpitalna 8
pok. 301
(pow. 15,09m2)

1

0

1. W przypadku działalności
usługowej- 3,49 zł,
2. w przypadku działalności handlowej
detalicznej - 8,84 zł.

3,50 zł/1m2

Angelika
Arter-Krzyżek
Kancelaria
Adwokacka

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

EDUKACJA
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
23-26/16

NIERUCHOMOŚCI

informacja własna wydawcy

Szukam pracy w charakterze opiekunki
dla dzieci (15 lat doświadczenia). Tel.
664 134 399
1/16-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach
K n u r o wa ( p o k u r s i e, o s o b a z l e k k i m
s t o p n i e m n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ) . Te l .
696 976 968
1/16-odw.

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

DO W YNAJĘCIA LOK AL NA DZIAŁ ALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o pow. około 80 m2.
KNURÓW, UL. KS. KOZIEŁKA 12, PARTER,
PARKING. 1200 zł (do negocjacji – zależne
od wkładu finansowego w remont). Tel. 696
444 726
17-28/16Y

Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w
Knurowie. Tel. 792 001 764
23-24/16

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

22-23/16

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie
przy ul. Kossak-Szczuckiej (boczna ul. Koziełka), uzbrojona. Tel. 604 649 369

23-24/16

Wynajmę lub sprzedam pawilon handlowy o
pow. 50 m2. Knurów, ul. Szpitalna 4 B. Tel.
509 900 293

23-24/16
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Wygląda to imponująco
Od kilku lat mamy w Knurowie dwie sprawnie funkcjonujące
kryte pływalnie. Brakowało z kolei otwartego kąpielisko
z prawdziwego zdarzenia. Już za kilka dni się to zmieni, bo
18 czerwca nastąpi otwarcie nowoczesnego obiektu przy
ulicy Niepodległości.

open, a pół godziny później
wszystkie chętne dzieci zaprosimy do gier i zabaw w wodzie.
Pierwszy taki blok rozpocznie
się o godzinie 11.00, a kolejny
w samo południe.
Na kąpielisku jest też specjalne boisko do plażowej odmiany piłki nożnej. Nie zabraknie więc turnieju piłkarskiego
na piasku, który rozpoczniemy
o godzinie 14.00.
Specjalnie z myślą o paniach, ale zapraszać będziemy

nież o punkty gastronomiczne,
bo po aktywnym wypoczynku
na świeżym powietrzu wielu
z nas będzie chciało zapewne
coś skonsumować.
– Zgodnie z wszystkimi procedurami przeprowadziliśmy
przetarg na prowadzenie takowej działalności. Teraz najemca
czyni starania, aby otrzymać
wszystkie wymagane zezwolenia
i od pierwszego dnia funkcjonowania obiektu móc przedstawić
ofertę gastronomiczną. Lokal

również panów, przewidujemy
dwa bloki aerobiku w wodzie. Tę
formę rekreacji proponować będziemy o godzinie 13.30 i 14.30.
Jak widać, nie będzie czasu
na nudę, bo oprócz tych dodatkowych atrakcji, każdy będzie
mógł korzystać z basenów, zjeżdżalni i placu zabaw.
Rozmawiając z Marcinem
Kasprzykiem zapytaliśmy rów-

ma nieco ponad siedemdziesiąt metrów kwadratowych,
a posiłki i napoje będzie można
spożywać również w specjalnie
przygotowanym ogródku – słyszymy w odpowiedzi.
Dodajmy, że kąpielisko
będzie czynne codziennie od
godziny 9.00 do 19.00, a sezon
trwać będzie do 4 września.

Uroczystego otwarcia obiektu dokona prezydent Knurowa – Adam Rams (18 czerwca, godz. 10.00)

N

azwa kąpieliska – Leśne Zacisze – nie jest
nowością, natomiast
sam obiekt w niczym nie przypomina tego sprzed przebudowy.
– Od początku realizacji
tej inwestycji taki właśnie był
zamysł – mów i k ierow ni k
obiektu, Marcin Kasprzyk.
– Kąpielisko zostało całkowicie

przebudowane i wyposażone
tak, by było nowoczesne, bezpieczne i spełniało oczekiwania
wypoczywających.
Na razie mieszkańcy Knurowa i okolic mogą oglądać
kąpielisko m.in. na zdjęciach
zamieszczanych na naszej stronie internetowej (www.przegladlokalny.eu), ale 18 czerwca
obiekt przyjmie pierwszych

gości i każdy będzie mógł zobaczyć, dotknąć i przede wszystkim skorzystać z wielu atrakcji.
– Tak, 18 czerwca nastąpi
uroczyste otwarcie kąpieliska
i na ten dzień zaplanowaliśmy
kilka dodatkowych atrakcji –
kontynuuje Marcin Kasprzyk. –
Zdajemy sobie sprawę z tego, że
wiele osób przyjedzie na Leśne
Zacisze na rowerze i właśnie dla

Pływali w stolicy
polskiej piosenki

miłośników jazdy na tym popularnym jednośladzie, wspólnie
ze Strażą Miejską organizujemy
akcję znakowania rowerów.
Rozpocznie się ona na parkingu
o godzinie 10.00 i trwać będzie
trzy godziny.
Wykorzystując infrastrukturę wewnątrz obiektu, o godzinie 10.30 rozpocznie się turniej
siatkówki plażowej w kategorii

Piotr Skorupa

informacja

W Opolu odbył się niedawno tradycyjny festiwal polskiej
piosenki, ale dla młodych pływaków z TKKF-u Szczygłowice
ważniejszy był Festiwal Polskiego Pływania, który odbył się
w mieście nad Odrą

Z

awody pływackie w pewnym sensie wzorowane
były na festiwalu piosenki
o czym świadczą Debiuty 2016
i zakończyły się kilkoma sukcesami knurowianek, które
wywalczyły trzy medale. Złoto
zdobyła Martyna Surówka, srebro Weronika Morciszek, a brąz
Karolina Niewiadomska.
Wśród 10-lat ków bar w
TKKF-u broniły: Karolina Niewiadomska (3 miejsce na 100

metrów stylem motylkowym,
6 na 50 metrów stylem dowolnym) i Patrycja Nahibowicz (5
na 50 metrów klasykiem, 6 na
50 metrów motylkiem, 8 na 50
metrów stylem dowolnym i na
50 metrów grzbietem).
W kategorii 11- i 12-latków Knurów reprezentowali:
Martyna Surówka (1 miejsce
na 50 metrów klasykiem, 6 na
50 metrów stylem dowolnym),
Kalina Kaleta (6 na 50 metrów

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

klasykiem, 9 na 50 metrów stylem dowolnym), Jakub Lewicki
(6 na 50 metrów motylkiem, 7
na 200 metrów stylem dowolnym i 8 na 50 i 100 metrów
stylem dowolnym), Weronika
Morciszek (2 na 50 metrów
motylkiem, 4 na 50 metrów
grzbietem, 5 na 200 metrów
stylem dowolnym, 5 na 100
metrów stylem grzbietowym),
Miłosz Marszałek (8 na 50 metrów klasykiem).
PiSk
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Zadecyduje ostatni mecz?

O ile rywalizacja o pierwsze miejsca
zakończyła się już jakiś czas temu, walka
o uniknięcie degradacji trwać będzie do
ostatniej kolejki

Na luzie, na piątkę

Ostatnie spotkanie w tym
sezonie w roli gospodarza Concordia skończyła z przytupem.
Podejmując słabego Górnika
Wesoła i grając bez dodatkowych
obciążeń psychicznych, knurowianie urządzili sobie ostre
strzelanie. Największą frajdę ze
zdobywania goli miał Solomon
Mawo, który trzy razy znalazł
sposób na pokonanie golkipera
gości.

To nie był pierwszy mecz,
gdy Jedność 32 Przyszowice
prowadziła, a ostatecznie schodziła z boiska pokonana. Taki
scenariusz miał też miejsce w sobotę, gdy podopieczni Wojciecha
Kempy dwukrotnie obejmowali

Z liderem
i wiceliderem

Przed zespołami z naszego terenu niezwykle trudne
pojedynki. W ostatniej kolejce
Concordia wyjedzie do mistrza
grupy I – Gwarka Tarnowskie
Góry, z kolei Jedność 32 Przyszowice podejmie wicelidera grupy
II – Polonię Łaziska Górne.
W Tarnowskich Górach gra
toczyć się będzie jedynie o prestiż, natomiast wynik meczu
w Przyszowicach może zadecydować o najbliższej przyszłości
Jedności.
PiSk

29. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - Górnik Wesoła 5:0
1:0 Mawo (11), 2:0 Mawo (16), 3:0 Czajka (26), 4:0 Mawo (59),
5:0 Szczurek (86)
Concordia: Kuczera, Michał Mikulski, Szczurek, Bąk, Czajka (80.
Bociek), Gałach (65. Karwow1. Gwarek T.G.
68
ski), Górka (60. Szewczyk),
2. Radzionków
59
Mateusz Mikulski, Buchalik,
3. Sarmacja
57
4. Grodziec
54
Pstuś, Mawo (86. Lipka).
5. Myszków
53
Przemsza Siewierz - Ruch
6. Poraj
50
Radzionków 3:2, Raków II
7. Slavia
45
Częstochowa - RKS Grodziec
8. Przemsza
45
2:5, Unia Ząbkowice - MKS
9. GKS II K.
43
Myszków 0:3 (walkower), Gór10. Concordia
43
nik Piaski - Przyszłość Cio11. Raków II
39
chowice 4:0, Sarmacja Będzin
12. Piaski
37
- Gwarek Tarnowskie Góry
13. Wesoła
25
14. Żarki
19
1:1, GKS II Katowice - Polonia
15. Ciochowice
3
Poraj 0:4, Zieloni Żarki - Sla16. Ząbkowice
19
via Ruda Śląska 0:2.

29. KOLEJKA, GRUPA II:
Radziechowy Wieprz - Jedność 32 Przyszowice 3:2
0:1 Spórna (32), 1:1 Byrtek (44), 1:2 Spórna (62), 2:2 Pindel (82),
3:2 Błasiak (90)
Jedność: Szindler, Zabawczuk, Szaruga, Pilc, Pastor, Wolniewicz, Kiełtyka (90. Rozumek),
1. Turza Śląska
63
Przybylski (90. Kempa), Spór2. Polonia Ł.G.
57
na, Modrzyński (58. Bartosie3. Radziechowy
49
4. Drzewiarz
46
wicz), Kozdroń (72. Fiedel).
5. Landek
45
Unia Racibórz - Unia Turza
6. Tychy II
43
Śląska 1:1, Drzewiarz Jasie7. Pszczyna
42
nica - GKS II Tychy 2:0, ROW
8. Krupiński
39
II Rybnik - Spójnia Landek
9. Ruptawa
39
1:4, Polonia Łaziska Górne
10. Szczakowianka
38
- Szczakowianka Jaworzno
11. Racibórz
36
5:1, Gwarek Ornontowice 12. Przyszowice
34
Iskra Pszczyna 1:0, Granica
13. Bojszowy
34
14. Ornontowice
33
Ruptawa - GTS Bojszowy 1:1,
15. Świerklany
24
Krupiński Suszec - Forteca
16. ROW II
23
Świerklany 5:0.

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI
Z 31 MAJA:

1. Michał Foit
2. Tadeusz Kamczyk
3. Leonard Spyra
4. Alojzy Kopiec
5. Konrad Sobieraj
6. Piotr Arent
7. Bernard Wróbel
8. Joachim Makselon
9. Bernard Tuczykont
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KLASYFIKACJA
GENERALNA
– 2.641
– 2.309
– 2.001
– 1.978
– 1.958
– 1.957
– 1.900
– 1.853
– 1.842

1. Zbigniew Ciszewski
2. Wojciech Napierała
3. Michał Foit
4. Dariusz Skowron
5. Piotr Palica
6. Tadeusz Kamczyk
7. Bernard Wróbel
8. Jerzy Makselon
9. Edward Nowak
10. Czesław Antończyk

– 28.302
– 25.865
– 25.696
– 25.681
– 24.777
– 24.535
– 24.450
– 24.327
– 24.200
– 24.055

wracają w roli

trenerów
W minionym tygodniu założyciel
knurowskiej Akademii Piłki Nożnej
– Marcin Brosz został trenerem Górnika
Zabrze. Do Knurowa wrócił z kolei
Jarosław Kupis

Marcin Brosz

Nie da się ukryć, że po tym,
jak Marcin Brosz utrzymał
Koronę Kielce w ekstraklasie,
niespodzianką była decyzja
kierownictwa i właścicieli klubu, którzy zrezygnowali z dalszej współpracy z tym szkoleniowcem.
Niespodzianką nie było
z kolei dość duże zainteresowanie usługami Marcina Brosza
wykazywane przez inne kluby.
Mówiło się, że trenera, który 10
lat temu założył w Knurowie
piłkarską akademię chcą zatrudnić m.in. Pogoń Szczecin,
Podbeskidzie Bielsko-Biała
i Górnik Zabrze.
Od kilku dni wiemy, że
Marcin Brosz chwycił za ster
zdegradowanego z ekstraklasy
Górnika. Klubu, w którym był
piłkarzem i teraz wraz ze swymi podopiecznymi podejmie
się kolejnego wyzwania, jakim
będzie próba awansu na piłkarskie salony.
Nie będzie to dla tego szkoleniowca coś z czym nigdy
się nie zetknął. Marcin Brosz

ma przecież w swym trenerskim CV awans do ekstraklasy
z Piastem Gliwice. Awansował
też z Polonią Bytom do II ligi
i Koszarawą Żywiec do III.

Górnik Zabrze, któremu kibicuje wielu naszych
czytelników, ma nowego prezesa - Bartosza
Sarnowskiego (z lewej) i nowego trenera - Marcina
Brosza

Jarosław Kupis

Niespełna 35-letni Jarosław
Kupis wrócił do Concordii.
Były piłkarz knurowskiego klubu ma teraz nieco inne zadania.
– Cieszę się, że znowu jestem w Concordii. Będę pomagał trenerowi Michałowi
Budnemu w pracy z pierwszą
drużyną seniorów, a ponadto
będę trenerem zespołu rezerw
– powiedział nam były piłkarz
takich klubów, jak Miedź Legnica, Piast Gliwice czy Polonia
Bytom.
Po raz ostatni kibice Concordii mogli zobaczyć Jarosława Kupisa w koszulce knurowskiego klubu w sezonach
2010/2011 i 2011/2012. Rozegrał
wtedy 36 meczów, strzelając aż
21 bramek.
Jesienią 2012 roku przeniósł
się jako piłkarz do LKS-u Bełk,
a ostatnio pracował w roli trenera Fortuny Wyry.

Foto: Piotr Skorupa

Wciąż nie mogą być
pewni

prowadzenie w wyjazdowym
spotkaniu z GKS-em Radziechowy Wieprz. Niestety w doliczonym czasie gry stracili gola,
który odebrał im szansę nawet
na remis.

Foto: Górnik Zabrze

Byli zawodnicy

IV liga

Jarosław Kupis (z prawej) na ławce trenerskiej
Concordii w towarzystwie wiceprezesa
knurowskiego klubu i swego imiennika - Jarosława
Idziaszka

PiSk

Finał 10 czerwca
Na bocznym boisku Stadionu Miejskiego
trwają piłkarskie rozgrywki w ramach
kopalnianej spartakiady
Pierwsze mecze odbyły się 16
maja. Na otwarcie turnieju TW
Knurów pokonał 2:1 GG3 Szczygłowice, kolejny mecz pomiędzy
GG3 Knurów i GG1 Szczygłowice
zakończył się walkowerem 3:0,
bowiem zespół ze Szczygłowic ze
względu na obowiązki zawodowe stawił się zdekompletowany.
W ostatnim meczu pierwszego
dnia rozgrywek GG2 Knurów zremisował 1:1 z TW Szczygłowice.
– Tradycyjnie już w rozgrywkach biorą udział typowi amatorzy, jak i zawodnicy, którzy kiedyś
grali w klubach bądź w dalszym
ciągu są czynnymi piłkarzami – informuje Adam Tąpała, organizator spartakiady. – Z tych bardziej
znanych można wymienić m.in.
Łukasza Żyrkowskiego, Jarosława
Kupisa i Piotra Warzechę.
Do spartakiady zgłosiło się
po sześć zespołów z Knurowa
i Szczygłowic.
W kolejnym terminie – 19
maja – padły następujące rozstrzygnięcia: GG1 Szczygłowice
– MM+MP Szczygłowice 2:3,

MM+MP Knurów – TW Knurów
0:5, GG2 Szczygłowice – ME Knurów 1:0, z kolei 23 maja zmierzyli
się: GG1 Knurów – GG2 Knurów
1:6, ME Szczygłowice – GG2
Szczygłowice 0:1, GG3 Szczygłowice – MM+MP Knurów 3:0 (wo).
30 maja górnicy zaprezentowali niecodzienną skuteczność, strzelając 17 goli w trzech
meczach: ME K nurów – ME
Szczygłowice 4:2, TW Szczygłowice – GG1 Knurów 6:1, MM+MP
Szczygłowice – GG3 Knurów 0:4.
W półfinałach TW Knurów
uległ GG3 Knurów 2:4 (bramki:
Sendlewski, G. Wiercioch – Jędrzejczak 3, Warzecha), natomiast
w meczu TW Szczygłowice –
GG2 Szczygłowice padł remis 3:3,
a w rzutach karnych lepsi byli ci
pierwsi, zwyciężając 2:1 (bramki:
Miera 2, Tałajkowski – Bysiec 3).
Finały już jutro (piątek, 10
czerwca od godziny 15.30).
Warto dodać, że mecze w roli
sędziego prowadzi m.in. Artur
Daniluk, który z tymi rozgrywkami jest związany od 25 lat.

Kto pod kreską?
W sobotę wraz z ostatnim gwizdkiem sędziego powinniśmy poznać ostateczny układ tabeli czwartej ligi. I tak
zapewne będzie, co nie oznacza, że poznamy odpowiedź
na pytanie związane z liczbą zespołów zdegradowanych do
klasy okręgowej.
Ten cały galimatias jest związany między innymi
z reorganizacją trzeciej ligi. Swoją cegiełkę dokłada
również Nadwiślan Góra, który został zdegradowany
z drugiej ligi, jednak nie wiadomo, czy przystąpi do
rozgrywek trzecioligowych. Może być tak, że zagra na
przykład w czwartej lidze, a to oznaczać będzie, że grono spadkowiczów z tego szczebla jeszcze się powiększy.
Tak samo będzie, gdy z trzeciej ligi awansu nie uzyska
Odra Opole.
Najbardziej brutalny scenariusz zakłada, że z każdej
grupy zostanie zdegradowanych po pięć drużyn.
Trochę to wszystko skomplikowane, ale jak widać,
o być albo nie być w czwartej lidze, decydować będą nie
tylko ci, którzy dzisiaj w niej rywalizują.
Dziwne to, ale prawdziwe. Zdarzy się zapewne tak, że
niektórzy dowiedzą się, w jakiej lidze zagrają w nowym
sezonie, dopiero po powrocie z urlopu. Czy będą w tym
gronie zawodnicy Jedności 32 Przyszowice?
Piotr Skorupa

PiSk
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Knurowski Festyn Piłkarski odbył się dzięki współpracy samorządu (pierwszy
z lewej Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa), biznesu (Adam Kaczmarek
z Porsche Inter Auto Polska, Piotr Lebiodzik z MVK Line i Artur Bogusz z SBB)
oraz Akademii Piłki Nożnej (pierwszy z prawej założyciel Marcin Brosz)

Rozgrywkom przyglądali się m.in. Marcin Brosz
(trener Górnika Zabrze) i Roman Kasprzyk (były
napastnik reprezentacji Polski i srebrny medalista
juniorskich mistrzostw Europy)

Organizatorzy festynu
przygotowali też kilka
atrakcji dla miłośników
motoryzacji

Knurowianie zdominowali festyn piłkarski
Na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Knurowski Festyn Piłkarski.
Jak na festyn przystało, atrakcji nie brakowało

G

łównym punktem imprezy były dwa turnieje piłkarskie. Ten

adresowany do zawodników
z rocznika 2002 wygrała Akademia Piłki Nożnej Knurów,

W derbowym meczu APN – Concordia kibice
oglądali twardą walkę o każdą piłkę

PiSk
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ze Szczakowianką Jaworzno
i 5:0 z MKS Żory.
Dwóch zawodników APN
otrzymało nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem
turnieju wybrano Dominika
Szwagrzyka, a najlepszym zawodnik iem turnieju został
Michał Jasiński.
K l a s y f i k a c j a k o ńc ow a
w turnieju dla rocznika 2002:
1. APN Knurów, 2. SMS Ruda
Śląska, 3. Concordia Knurów,
4. MSPN Górnik Zabrze, 5.
Szczakowianka Jaworzno, 6.
MKS Żory.
W rozgrywkach rocznika
2004 triumfowała Concordia
Knurów, która straciła punkty
jedynie w meczu z MKS-em
Żory, remisując to spotkanie
1:1. W pozostałych grach podopieczni Zbigniewa Matuszka pokonali kolejno: 2:1 GSF
Gliwice, 2:0 APN Knurów, 3:0
MSPN Górnik Zabrze i 3:0
Slavię Ruda Śląska.
Concordia sięgnęła po okazały puchar, a jej zawodnik

W piłkę grano, za piłkę też się przebierano

– Marcin Matuszek został wybrany najlepszym piłkarzem
turnieju.
Ko ńc ow a k l a s y f i k a c j a
w roczniku 2004: 1. Concordia

Knurów, 2. GSF Gliwice, 3.
MKS Żory, 4. MSPN Górnik
Zabrze, 5. Slavia Ruda Śląska,
6. APN Knurów.

PiSk/Foto: Piotr Skorupa

Trening z (wice) mistrzem
N

ie lada gratkę przygotowali dla chłopaków z Akademii Piłki Nożnej trener Krzysztof Nieradzik i kapitan Piasta
Gliwice, a także reprezentant

Biegi
Endurance Solidarni

A ngel i k a Mac ieje w sk a
wzięła udział w biegu ulicznym w Czernichowie. Na dystansie 10 km uzyskała czas:
53 minuty i 30 sekund (rekord
życiowy), zajmując 9 miejsce
wśród kobiet.

Polski – Radosław Murawski.
Świeżo upieczony wicemistrz
Polski pojawił się w minionym
tygodniu na treningu „akademików” sprawiając młodym
zawodnikom wielką frajdę.
Piłkarz Piasta wziął czynny
udział w zajęciach grając m.in.
w popularnego „dziadka”, prezentując sztuczki piłkarskie
i stojąc w... bramce.
Przedstawiciele APN w podziękowaniu za przyjazd na
trening wręczyli Radosławowi Murawskiemu specjalnie
przygotowaną na tę okazję
koszulkę.

Foto: Piotr Skorupa

10 czerwca rozpoczną się
piłkarskie Mistrzostwa Europy.
Do Francji w roli członka sztabu szkoleniowego reprezentacji
Polski wyjechał mieszkaniec
Knurowa – Remigiusz Rzepka,
który odpowiada za przygotowanie fizyczne zawodników.
Pier wsz y mecz „bia ło-czerwonych” już w niedzielę
z Irlandią Północną. Trzymamy kciuki.

Foto: PZPN

Knurowianin
pojechał
na Euro

z kolei w rozgrywkach rocznika
2004 triumfowała Concordia
Knurów.
Turnieje to tylko część festynu, który przy współorganizacji Akademii Piłki Nożnej
i Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji sfinansowały firmy
MVK, SBB i Porsche Inter Auto
Polska.
W programie tej kilkugodzinnej imprezy znalazły się
takie atrakcje, jak gra w żywe
piłkarzyki, konkursy na celność i jazdy testowe wybranymi
samochodami.
Swe umiejętności zaprezentowali nie tylko piłkarze,
ale i członkinie grupy Jump
z Akademii Tańca Perfect.
Wróćmy do t u rniejów.
W rywalizacji rocznika 2002
rewelacyjnie spisali się podopieczni Dawida Dybcio z knurowskiej APN, którzy w pięciu
meczach nie stracili ani jednej
bramki: 0:0 z MSPN Górnik
Zabrze, 2:0 z Concordią Knurów, 1:0 z SMS Ruda Śląska, 1:0

PiSk
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- Takie spotkania są
zarazem wzruszające,
radosne i piękne - mówił
do jubilatów prezydent
Rams

Knurów. Złote Gody

Uczciwie, wiernie
i dozgonnie
Mogą być wzorem dla wielu młodych par, które często
zbyt łatwo decydują się na rozstanie. W środę,
1 czerwca, knurowskie małżeństwa świętowały
wspólnie Złote Gody

U

roczystość, zorganizowana przez
Urząd Stanu Cy wilnego, miała
miejsce w restauracji „Protos” przy
ul. Szpitalnej. Zaproszono na nią 24 pary,
którym w tym roku przypadła 50. rocznica
ślubu – Złote Gody, 13 „szmaragdowych”
małżeństw (z 55-letnim stażem) oraz 3
małżeństwa świętujące 60-lecie wspólnego
życia (Diamentowe Gody).
Były gratulacje, podziękowania i życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Złożyli je jubilatom: Barbara Bismor –
kierownik knurowskiego USC, prezydent
Adam Rams i przewodniczący Rady Miasta,
Tomasz Rzepa.
- Wasze wspólne życie to wasze wspólne
osiągnięcie – podkreślała Barbara Bismor,
zachęcając pary do wzajemnego podziękoZłote Pary zaproszone
na uroczystość:
Genowefa i Rudolf Adamczykowie,
Małgorzata i Walter Adamczykowie,
Helena i Józef Baluszkowie, Danuta
i Ryszard Biedrowscy, Irena i Adolf
Cieślikowie, Halina i Werner Gaszowie, Irena i Joachim Hobikowie,
Ewa i Werner Janikowie, Zofia i
Franciszek Jeleniewiczowie, Maria
i Przemysław Jabłkowscy, Wanda i
Ryszard Kaczorowie, Helena i Stefan
Kapłankowie, Maria i Jan Klauzowie,
Dorota i Stefan Kleczkowie, Urszula
i Rudolf Klejnotowie, Celestyna i
Henryk Kopcowie, Halina i Paweł
Lenżowie, Łucja Bismor-Łakus i
Roman Łakus, Róża i Erwin Maciejczykowie, Teresa i Michał
Orłowscy, Stanisława i Bogusław
Śledziowie, Alicja i Stanisław Szelejewscy, Teresa Czaplok-Tchórzewska i Tadeusz Tchórzewski, Jadwiga
i Joachim Twardawowie.

wania sobie za zgodne, szczęśliwe i trwałe
małżeństwo.
Prezydent Adam Rams nie ukrywał, że
spotkania ze Złotymi Jubilatami traktuje
zawsze jako radosne, wzruszające i po prostu piękne. W końcu każdy z nich, żyjąc,
pracując, dołożył swoją cegiełkę do rozwoju
społeczności Knurowa. Prezydent docenił
też wielką i odpowiedzialną pracę kobiet,
które zrezygnowały z pracy zawodowej, całkowicie poświęcając się życiu domowemu.
- Pokazujecie, że miłość to nie puste
słowo – to coś, dla czego warto żyć – mówił
Tomasz Rzepa. Przewodniczący nie ukrywał wzruszenia – tym bardziej, że wśród
środow ych jubilatów znalazła się jego
szkolna wychowawczyni, sąsiedzi i znajomi.
Ponieważ spotkanie przypadało na Dzień
Dziecka, Tomasz Rzepa przytoczył słowa
Jacka Pulikowskiego: najważniejsze, co ojciec może dać swoim dzieciom, to uczciwie,
mądrze, wiernie i dozgonnie kochać ich matkę. Złote, Szmaragdowe i Diamentowe Żony
musiały czuć, że są kochane, skoro wytrwały ze swoimi małżonkami taki szmat czasu.
Kulminacyjny moment uroczystości
to odznaczenie Złotych Par medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie. Medale
zostały im przyznane przez prezydenta RP,
a dekoracji dokonał prezydent Knurowa.
Potem przyszedł czas na fotografie i posiłek
przy wspólnym stole.
Tekst i foto:
Mirella Napolska

Małżeństwa obchodzące swoje
55-lecie (Szmaragdowe Gody):
Lidia i Józef Dudowie, Felicja i Alojzy
Gembalowie, Gabriela i Edmund Kitowscy, Łucja i Ryszard Kubiszowie,
Elżbieta i Stanisław Maciołkowie,
Jadwiga i Jerzy Nowakowscy, Zofia i Bogdan Plutowie, Janina i Jan
Pyrytowie, Kazimiera i Eugeniusz
Staroszczykowie, Maria i Waldemar Śmiecińscy, Maria i Stanisław
Szczygiołowie, Urszula i Gerard
Ringelowie, Teresa i Emil Ryndakowie.
Pary świętujące 60-lecie
pożycia małżeńskiego
– Diamentowe Gody:
Zenobia i Zenon Jędraszczykowie,
Marianna i Józef Przybyłowie, Maria
i Konrad Sobierajowie.
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