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Knurów. Seniorzy nie stronią od technicznych nowinek

Gliwice

Komputer wcale
nie straszny D

ojrzali knurowianie związani z
Uniwersytetem Trzeciego Wieku
regularnie, w czwartki, spotykają się
na kursie informatycznym w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego (ul.
Dworcowa 38 a). Zajęcia odbywają
się w dwóch grupach – dla początkujących i średnio zaawansowanych.
– Podchodzimy do sprawy praktycznie
– mówi Halina Huczek, prezes Fundacji Rozwoju Lokalnego. – Chodzi
o to, by uczestnicy kursu poznali narzędzia, korzystali z internetu, portali
społecznościowych, edytora tekstu. Aby
potrafili wykorzystywać komputer w
codziennym życiu.
Cotygodniowe spotkania mają też
swój wymiar integracyjny – jest kawa,
herbata, ciasteczka i rozmowy. Co
roku kurs cieszy się sporym powodzeniem. Zapisy na kolejny rok akademicki rozpoczną się we wrześniu – warto
o tym pamiętać.

Przelew on-line czy sformatowanie pisma dla
niektórych seniorów pozostają niedostępne.
A przecież wcale nie musi tak być! Dla
słuchaczy UTW komputer to narzędzie jak
każde inne – dzięki kursom Fundacji Rozwoju
Lokalnego
Pomysł komputerowych zajęć dla seniorów okazał
się strzałem w dziesiątkę - kurs cieszy się dużym
zainteresowaniem

Foto: Arch. FRL

MiNa

W środę, 16 marca, w auli Wydziału Studiów
Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
w Gliwicach przy placu Piłsudskiego 9 odbędą
się targi pracy

O

rganizatorem targów jest Akademickie Biuro Karier i Rozwoju. To druga edycja tej imprezy.
Ubiegłoroczna cieszyła się dużym
zainteresowaniem, stąd decyzja o
kontynuacji.
Nie zabraknie ofert staży, praktyk
oraz pracy. W programie też warsztaty tematyczne oraz konsultacje z
przedstawicielami firm i doradcami
zawodowymi.
- Będzie również okazja do zasię-

Nie zmarnuj swojego życia
młodzież, aby nie zmarnowała swojego
życia na używki.
Koncert odbywa się pod patronatem ŚDM Dekanat Knurów. Wstęp
wolny.
jb

informacja własna wydawcy

gnięcia informacji o ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa,
zwłaszcza w zakresie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń – informuje
Natalia Ulanowicz, specjalista ds.
studenckich karier i praktyk.
Targi rozpoczną się o godz. 10,
potrwają trzy godziny. Warto zabrać
dokumenty aplikacyjne.
Wstęp wolny.
/sisp, bw/

nekrolog

Pani Ewie Jurczydze
i całej pogrążonej w smutku Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci

MAMY

i łączymy się w bólu po stracie
Najukochańszej Osoby
Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy
Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie

Knurów

Knurów

10 marca o godz. 18 w Technikum
nr 1 wystąpi grupa RYMcerze. Zespół
tworzy dwóch hip-hopowych muzyków- Bęsiu i Dj Yonas. Raperzy ewangelizują poprzez muzykę, zachęcają

Targi pracy w WSB

Walne
diabetyków

W czwartek, 10 marca, odbędzie
się walne zebranie Knurowskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
Zebranie odbędzie się w klubie
Gama. Początek o godz. 15.30.
W harmonogramie obrad przewidziano zatwierdzenie sprawozdań
– merytorycznego i finansowego.
- Serdecznie zapraszamy wszystkich członków do udziału – zachęcają
prezes KSD Lidia Lach i sekretarz
Krystyna Palka.

podziękowania

Wszystkim, którzy okazali nam wsparcie
w trudnych dniach
po śmierci ukochanej
Mamy, Babci i Prababci
śp.

serdeczne podziękowania
za słowa współczucia, udział w pogrzebie,
złożone kondolencje i okazaną pomoc
składa
Ewa Jurczyga z Rodziną

/bw/

Foto: morgueﬁle.com

MARIANNY CZECHOWICZ

reklama

Powiat. Majowy spływ

A kto chętny
na kajaki?

Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe „Wiking” przy Zespole Szkół
Techniczno-Informatycznych w Gliwicach organizuje VI Ogólnopolski
Spływ Kajakowy rzeką Kłodnicą i
Kanałem Gliwickim etap Dzierżno
– Kędzierzyn Koźle
Impreza odbędzie się 13-14 maja.
Organizatorzy rozpoczęli przyjmowanie zgłoszeń. Chętni mają czas
na zgłoszenie do 12 maja. Mogą to
uczynić drogą elektroniczną – email:
wiking.ssk@gmail.com.
Karta zgłoszeniowa i informacje
szczegółowe dotyczące spływu dostępne są na www.sskwiking.com.pl.
/sisp, bw/
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Knurów, Bełk. Policjanci rozpracowali przestępczą szajkę

„Dziupla” zlikwidowana,
koparko-ładowarka odzyskana

Dwaj knurowianie są wśród czwórki mężczyzn podejrzanych o kradzieże z włamaniem
do aut oraz posiadanie i udzielanie narkotyków. Zostali zatrzymani przez rybnickich
policjantów w następstwie likwidacji samochodowej „dziupli” w Bełku. Grozi im nawet
do 10 lat więzienia

P

olicjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu rybnickiej
komendy, rozpracowywali przestępców
przez kilka miesięcy.
- Śledczy namierzyli złodziejską „dziuplę”
mieszczącą się w Bełku, do której trafiały skradzione wcześniej auta – informuje sierż. Anna
Karkoszka, oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Rybniku. - Na terenie posesji odnaleźli
skradzioną w Zabrzu koparko-ładowarkę wartą
110 tys. zł.
Nie były to jedyne łupy. W hali policjanci
znaleźli części oraz elementy pochodzące z innych pojazdów, głównie marki BMW, których
kradzież zgłoszono policji w ostatnich miesiącach. Mundurowi zabezpieczyli także prawie 220
gramów marihuany.
- Części pojazdów zostały zabezpieczone do
dalszych badań identyfikacyjnych – informuje
Policja.
Funkcjonariusze zatrzymali dwóch męż-

czyzn: 41-latka z Knurowa i 33-letniego mieszkańca Dolnego Śląska. Kryminalni zajmujący
się przestępczością przeciwko mieniu ustalili, że
związek ze sprawą mają jeszcze dwaj inni mężczyźni. 27-letni mieszkaniec Knurowa i 38-latek
z Zabrza zostali zatrzymani kilka dni później.
- Złodziejska szajka od prawie roku działała
w Rybniku oraz na obszarze województwa śląskiego – dodaje rzecznik Karkoszka. - Podejrzani usłyszeli zarzuty za kradzież z włamaniem
do 12 samochodów BMW oraz 2 koparko-ładowarek, paserstwo, a także za posiadanie i
udzielanie środków odurzających.
Wartość skradzionych samochodów oszacowano na blisko 550 tys. złotych. Podejrzani zostali
objęci policyjnym dozorem. Teraz o ich dalszym
losie zadecyduje sąd. Za wymienione przestępstwa
mogą spędzić w więzieniu nawet 10 lat.
/KMP Rybnik, bw/
Foto: Archiwum KMP Rybnik

Na terenie posesji
policjanci natrafili na wiele
samochodowych części
Odnalezione fragmenty
pojazdów posłużą do badań
identyfikacyjnych

BMW - akcesoriów tej marki było najwięcej
reklama

Myślał, że kradzieże w osiedlowych sklepach ujdą
mu płazem, ale przeliczył się. Dzięki determinacji
ekspedientek Straż Miejska schwytała złodzieja
Knurów. Straż Miejska ujęła sklepowego złodzieja

Piwo jak paliwo,
kawa na ławę

W

sobotę rano do niewielkiego
sklepu spożywczego przy ul.
Kosmonautów wszedł łysy mężczyzna. Według ekspedientki mógł
mieć około 40 lat. Wyróżniały go
zadrapania na twarzy i strupy na
rękach. Najwidoczniej potrzebował
„paliwa”, bo sięgnął po dwa czteropaki piwa (o wartości 20 zł) i ani myślał za nie płacić. Wyszedł ze sklepu

i oddalił się w nieznanym kierunku.
Sprzedawczyni powiadomiła
dyżurnego Straży Miejskiej, by następnie objechać z patrolem rejon
osiedla w poszukiwaniu złodzieja.
Po mężczyźnie nie było jednak śladu.
Około godz. 11.35 dyżurny odebrał kolejne zgłoszenie o sklepowej
kradzieży. Tym razem z ul. Batorego.
Z relacji ekspedientki wynikało,
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że mężczyzna z podrapaną twarzą
chciał wynieść ze sklepiku dwa słoiki
kawy o łącznej wartości około 50 zł.
Kobieta odzyskała jeden słoik, z drugim złodziej oddalił się w kierunku
ul. Jagiełły. Z zeznań sprzedawczyni
wynikało, że mógł ukryć się w jednej
z klatek schodowych.
- Strażnicy postanowili sprawdzić
ten trop, ale w międzyczasie zobaczyli
mężczyznę idącego w kierunku szkoły
„Szóstki”. Odpowiadał on rysopisowi
przedstawionemu przez obie ekspedientki - informuje komendant SM,
Andrzej Daroń.
Strażnicy znaleźli przy zatrzymanym 32-letnim bezdomnym słoik
z kawą.
Delikwentem zajął się Komisariat Policji w Knurowie.
/g/
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ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w niżej wymienionych dniach w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana
Ogana 5 w sali narad (II piętro) przeprowadzone zostaną pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali
mieszkalnych wraz z ułamkowymi częściami gruntu związanymi z lokalami
I. Przedmiotem I przetargów ustnych nieograniczonych jest prawo własności nw nieruchomości usytuowanych w budynku przy ul. Floriana 4 zapisanych w ewidencji gruntów:
działka nr 1790/6 o pow. 0,2182 ha obręb Knurów, arkusz mapy 21, księga wieczysta nr GL1G/00087165/4: Nieruchomości znajdują się na terenach objętych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego FH3-11MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej FH-013D – tereny drogi wewnętrznej.
II. Terminy przetargów, ceny wywoławcze i wysokość wadium:
Lp

Wielkość udziału w
częściach wspólnych
budynku i gruncie

1.

0,0154

2.

0,0155

3.

0,0240

4.

0,0243

5.

0,0154

6.

0,0243

7.

0,0154

8.

0,0154

9.

0,0308

10.

0,0089

11.

0,0310

12.

0,0309

13.

0,0226

14.

0,0153

15.

0,0234

16.

0,0245

Opis lokalu mieszkalnego

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Lokal mieszkalny nr 22 znajduje się na II piętrze pięciokodnygnacyjnego budynku położonego w Knurowie przy ul. Floriana 4. Składa się
z 1 pokoju z aneksem kuchnnym, 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.

Cena
wywoławcza w zł

Wadium
w zł

Data przetargu

Godzina
przetargu

86 250,00

4 400,00

26.04.2016 r.

11.00

86 370,00

4 400,00

26.04.2016 r.

11.30

131 570,00

6 600,00

26.04.2016 r.

12.00

133 360,00

6 700,00

26.04.2016 r.

12.30

87 940,00

4 400,00

27.04.2016 r.

9.00

136 640,00

6 900,00

27.04.2016 r.

9.30

87 060,00

4 400,00

27.04.2016 r.

10.00

86 790,00

4 400,00

27.04.2016 r.

10.30

172 850,00

8 700,00

27.04.2016 r.

11.00

50 400,00

2 600,00

27.04.2016 r.

11.30

173 600,00

8 700,00

27.04.2016 r.

12.00

173 080,00

8 700,00

27.04.2016 r.

12.30

126 950,00

6 400,00

28.04.2016 r.

9.00

86 860,00

4 400,00

28.04.2016 r.

9.30

130 650,00

6 600,00

28.04.2016 r.

10.00

136 500,00

6 900,00

28.04.2016 r.

10.30

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 wyżej podanych dni i 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 21 kwietnia 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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Knurów, Gliwice

Foto: Paweł Gradek

Postępowanie
znów przedłużone

Na wyjaśnienie okoliczności śmierci kibica
na stadionie Concordii trzeba jeszcze poczekać

G

dy w styczniu prokuratora przedłużyła do marca termin zakończenia postępowania w sprawie śmierci 27-latka na knurowskim stadionie,
brano pod uwagę, że ten czas może
być niewystarczający. I rzeczywiście
– termin został ponownie przesunięty

o kolejne dwa miesiące – do 3 maja
2016 roku.
- Nie ma jeszcze opinii biegłych –
tłumaczy Piotr Żak, rzecznik prasowy
Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
Prokuratorzy oczekują jednej,
kompleksowej opinii obejmującej

Knurów. Przebudowa ruszy w wakacje

Wolności
uwolni się
od dziur

fonoskopię, balistykę i monitoring.
Jak informuje rzecznik, biegli otrzymali obszerny materiał wizualny.
Jego analiza z wykorzystaniem dostępnych możliwości technicznych
wymaga czasu.
MiNa

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, jeszcze w tym roku
znaczna część ul. Wolności
zmieni się na lepsze

iebawem ul. Wolności ma szansę wyglądać jak równoległa do
niej ul. Koziełka. Kilka dni temu
miasto ogłosiło przetarg na przebudowę tej jednej z najstarszych ulic w
Knurowie.
Inwestycję poprzedził y prace
związane z kanalizacją i przebudową oświetlenia. Zanim wybrana w
przetargu firma przystąpi do pracy,

gazownicy muszą jeszcze zabudować
odcinek przyłącza.
Naczelnik Wydziału Inwestycji
Miejskich, Ewa Szczypka podkreśla,
że w tym roku zostanie przebudowana
część ul. Wolności od skrzyżowania z
ul. 1 Maja do budynku nr 53. Wiąże się
to z czasową zmianą organizacji ruchu.
Inwestycja obejmuje wykonanie
nowej nawierzchni z podbudową,

Skradł przez okno
Nocą, 5 marca, nieznany sprawca
przewiercił otwory w oknie tarasowym domu jednorodzinnego, dzięki
czemu włamał się do środka. Złodziej
przeszukawszy parter skradł dwa
portfele z dokumentami, laptop marki
Apple, 3,9 tys. zł gotówki, zegarki,

biżuterię, monety i banknoty różnych
państw. Łączna suma strat poniesionych przez poszkodowanych wynosi
około 50 tys. zł Postępowanie w tej
sprawie prowadzi KP w Knurowie.
MiNa

ogłoszenie

Foto: Paweł Gradek

Jeszcze w marcu powinniśmy
poznać nazwę firmy, która
przebuduje ul. Wolności
na odcinku od skrzyżowania
z ul. 1 Maja do budynku nr 53

N

Chudów

budowę chodników z kostki brukowej,
zjazdów na posesje, progu najazdowego i odcinka kanalizacji deszczowej.
W tym roku urząd zleci wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wolności do skrzyżowania z
ul. Jęczmienną. Jeśli znajdą się pieniądze, inwestycja zostanie dokończona
w przyszłym roku.
/g/

śladem naszych publikacji

Śmierć w kopalni

OGŁOSZENIE
LAUR KNUROWA
W terminie do dnia 31.03.2016 r. można zgłaszać kandydatów
do nagrody „Laur Knurowa” w 2016 roku.
Nagroda „Laur Knurowa” przyznawany jest za wybitne działania
rozsławiające miasto lub działalność mającą wpływ na podniesienie
poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach (gospodarka,
kultura, służba zdrowia, sport, itp.) w kategoriach:
a) osób fizycznych,
b) instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek
organizacyjnych.
Kandydaci do Lauru Knurowa zgłaszani są na podstawie wzoru
wniosku do Biura Obsługi Rady Miasta przez:
a) Prezydenta Miasta,
b) komisje stałe Rady,
c) organizacje posiadające osobowość prawną,
d) związki, zrzeszenia,
e) grupę co najmniej 50 pełnoletnich mieszkańców miasta Knurowa.
Druki wniosków oraz regulamin nagrody „Laur Knurowa” dostępne są
w Biurze Obsługi Rady Miasta (Urząd Miasta ul. Niepodległości 7, I-sze piętro
pokój nr 19), na stronie internetowej www.knurow.pl w menu Rada Miasta
oraz na stronie BIP Urzędu Miasta www.knurow.bip.info.pl w Spisie podmiotów
w zakładce Rada Miasta - Wyróżnienia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa
reklama

Trwa badanie okoliczności śmiertelnego wypadku, do jakiego
doszło 2 tygodnie temu w kopalni „Knurów-Szczygłowice”.
W związku z tym Specjalistyczny Urząd Górniczy nie wydał
jeszcze żadnej decyzji

20

lutego na zmianie „A”, rozpoczynającej się o godz. 6.00,
sztygar zmianowy oddziału WSZ 2-Sz
skierował czterech pracowników do
obsługi i konserwacji urządzeń na
poziomie 880 m. Kiedy zakończyło się
wydobycie, dwóch pracowników miało do godz. 10.00 zabudować smarownice łożysk klap łupinowych wylotu nr
1 i 2 ze zbiornika retencyjnego urobku.
- Jeszcze w trakcie prowadzenia
transportu urobku, około godz. 8.30,
dwaj pracownicy wyszli z pomieszczenia obsługi z zamiarem zabudowy
smarownic. W pomieszczeniu został
sztygar i dwóch pracowników oddziału WSZ 2-Sz - czytamy w informacji
opracowanej na podstawie danych
pochodzących z SUG.

Kiedy ślusarze rozpoczęli pracę
przy wylocie nr 2, sterujący urządzeniami uruchomił z pomieszczenia
obsługi napęd zsuwni nr 2. Przesuwający się element docisnął głowę
51-latka do konstrukcji górnego
pomostu obsługi.
Z ustaleń SUG wynika, że około
godz. 8.53 pracownik odpowiedzialny
z obsługę urządzeń zauważył na monitorze telewizji przemysłowej górniczy
hełm spadający na przenośnik. Mężczyzna wyłączył w trybie awaryjnym
napęd urządzenia, po czym wraz ze
sztygarem udał się w rejon zbiornika
retencyjnego.
Tam dwóch pracowników udzielało pierwszej pomocy nieprzytomnemu
ślusarzowi leżącemu na pomoście.
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O zdarzeniu powiadomiono dyspozy tora ruchu. Następnie akcję
ratowniczą kontynuował lekarz. O
godz. 10.06 stwierdził zgon poszkodowanego.
- Przyczyną wypadku śmiertelnego, według wstępnych ustaleń, było
dociśnięcie głowy pracownika do konstrukcji górnego pomostu obsługi przemieszczającą się zsuwnią - czytamy w
komunikacie SUG.
Rzecznik Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach zastrzega, że
wyjaśnianie okoliczności zdarzenia
jeszcze się nie zakończyło.
Ślusarz przepracował w zakładzie
32 lata, z czego 21 na dole. Za rok miał
przejść na emeryturę.
/g/
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Szczygłowice. Jan Przybyła nadal prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej

Stary prezes, dobry prezes
„Stary” nie wiekiem, lecz doświadczeniem - prezes OSP
Szczygłowice Jan Przybyła kieruje szczygłowicką
Ochotniczą Strażą Pożarną już od 20 lat. W sobotę
strażacy-ochotnicy powierzyli mu szefowanie jednostką
na kolejną pięcioletnią kadencję

D

ecyzja zapadła podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Strażacy-ochotnicy
jednogłośnie udzielili absolutorium
dotychczasowemu zarządowi za ubiegły rok. Równie jednomyślni byli
akceptując plan działalności jednostki
na rok 2016.
Szybko i sprawnie przeprowadzono procedury związane z wyborami
do nowych władz jednostki. W najbliższych latach OSP Szczygłowice pokierują: Jan Przybyła (prezes), Tomasz

Przybyła (naczelnik), Piotr Pawlata
(skarbnik), Dariusz Poloczek (sekretarz) i Adam Przybyła. W skład komisji rewizyjnej weszli: Karolina Jonda,
Andrzej Jonda i Marek Dubiniec.
Gratulując nowemu zarządowi
wyboru, strażacy docenili osiągnięcia ustępującego. Szczególne słowa
wdzięczności kierowali do długoletniego naczelnika OSP – druha Lucjana Bismora. Z racji wieku nie może
(przepisy tak stanowią) kontynuować
służby w dotychczasowej roli, choć

niejeden ze szczygłowickich ochotników zapewne tego sobie życzyłby.
Obradom strażaków przysłuchiwali
się goście, m.in. reprezentujący samorząd
Piotr Dudło - sekretarz miasta, a zarazem
prezes Zarządu Miejskiego Związku OSP
w Knurowie, Adam Ostalecki – dyrektor

generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Joanna Dymkowska z knurowskiego Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego. Zebraniu
przewodniczył dh Andrzej Pach, prezes
honorowy Zarządu Miejskiego Związku
OSP w Knurowie.
Miejscowi strażacy-ochotnicy bronią i chronią okolicznych mieszkańców od 1911 roku – 105 lat jednostce
„stuknęło” 14 stycznia.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 26 kwietnia
2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr.
Floriana Ogana 5 w sali narad (II piętro) przeprowadzony
zostanie drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 348,
położoną w Knurowie w rej. ul. Dymka.
Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej przetarg
ogranicza się do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
I. Przedmiotem drugiego przetargu ustnego ograniczonego jest
prawo własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej
własność Gminy Knurów, położonej w Knurowie w rej. ul.
Dymka stanowiącej działkę nr 348 o pow. 0,0375 ha zapisaną
w operacie ewidencji gruntów: m. Knurów, obręb Knurów, arkusz
mapy 7, jed. rejestrowa G.1870, dla której w Sądzie Rejonowym w
Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00076721/0.
Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.
Działka położona w Knurowie w rejonie ul. Dymka bez dostępu
do drogi publicznej. Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie ogrodów działkowych oraz zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Posiada kształt zbliżony do kwadratu. Teren działki
jest płaski, równy, porośnięty trawą.

Prezes OSP Szczygłowice Jan
Przybyła

I przetarg odbył się 9.02.2016 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul.
dr. Floriana Ogana 5, sala narad - II piętro w dniu 26.04.2016 r.
o godz. 10.30
II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 39.035,00 zł
Szczygłowiccy strażacy-ochotnicy kontynuują dzieło swoich poprzedników, zapoczątkowane
w 1911 roku

Wylicytowana cena nieruchomości powiększona zostanie o należny
podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Gierałtowice. Tomasz Rożek poprowadzi kontynuację kultowego programu

Startuje „Sonda 2”

III. W przetargu mogą brać udział osoby, które:

W poniedziałek, 14 marca, o godz. 21.50 telewizyjna „Dwójka” wyemituje
dwa premierowe odcinki programu popularnonaukowego „Sonda 2”. Jego
gospodarzem jest dr Tomasz Rożek z Gierałtowic, fizyk i publicysta
m.in. „Gościa Niedzielnego”

W

wiosennej ramówce nowe
władze Telewizji Polsk iej
postawiły na znane i sprawdzone
formaty, przywracając „Pegaza” i
„Teleranek”. Trwają rozmowy nad
reaktywacją „Wielkiej Gry”.
Po 27 latach przerwy na antenę
wraca też „Sonda” - program, na
którym wychowały się pokolenia.
Parę prowadzących, Andrzeja Kurka
i Zdzisława Kamińskiego (zginęli w
wypadku samochodowym), zastąpił
dziennikarz i doktor nauk fizycznych, Tomasz Rożek z Gierałtowic.
Widownia telewizyjna zna go przede
wszystkim z cyklu popularnonaukowego dla programu śniadaniowego
„Dzień dobry TVN”.
Przed gierałtowiczaninem stoi
niełatwe zadanie, bowiem musi
zmierzyć się z legendą. Nie zamierza
robić programu wspominkowego,
choć przyznaje, że przy pracy nad
nowymi odcinkami będzie korzystać
z przepastnego archiwum TVP.
„Sondę 2” pomyślano jako konfrontację wyobrażeń twórców dawnego cyklu ze współczesną wiedzą na

6

Dr Tomasz
Rożek ma
niełatwe
zadanie
zmierzenia
się z legendą
Andrzeja
Kurka i
Zdzisława
Kamińskiego

temat techniki i nauki. Zapowiada się
interesująco, tym bardziej że wiele z
nowinek, o których przed laty mówili
Kurek i Kamiński, weszło w życie.
Dr Rożek w przystępny sposób
poruszy zagadnienia z fizyki, chemii,
informatyki oraz biologii i medycyny,
odwiedzi instytucje naukowe i porozmawia z gośćmi.

Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany do uiszczania
należności z tytułu podatku o nieruchomości naliczonego przez
Wydział Finansów.

Emisja „Sondy 2” rusza w najbliższy poniedziałek, 14 marca, o godz.
21.50. Tematem pierwszego odcinka będą sondy kosmiczne, w tym
Voyager wystrzelony w 1977 roku.
Wtedy też telewizja pokazała pierwszy odcinek kultowej dziś „Sondy”.

a) dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5
w kopercie z dopiskiem „sprzedaż działki nr 348” - do dnia
21.04.2016 r. do godz. 15.30 tj.:
– 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 z 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 przetargu,
b) wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych) do
21.04.2016 r. w wysokości 2.000,00 zł
na konto Urzędu Miasta Knurów nr konta 39 1560 1081
2121 0517 3581 0025
z dopiskiem „wadium – dot. działki nr 348”
Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Knurów.
c) dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowód wpłaty wadium,
Ogłoszenie oraz szczegółowe warunki przetargowe zostały
wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów ul. dr.
Floriana Ogana 5. Ponadto informacje o przetargu zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl. Dodatkowych informacji na
temat przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, tel.
32 339-22-29.

/pg/, foto: materiały prasowe
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Szczygłowice

foto-migawka

Śmierć na
oczach wielu
S

zczygłowice, okolice ul. Staszica.
Jest poniedziałek, godz. 20.30.
Na kadrze filmu z monitoringu
widać ciąg samochodów i kilku mężczyzn stojących pod sklepem – mają
ciemne kurtki i kaptury głęboko
nasunięte na głowę. Wszyscy zerkają
w jedną stronę. Patrzą, jak młody mężczyzna kopie swojego psa – niewielkiego mieszańca amstaffa z bokserem.
Patrzą, jak uderza nim o ziemię, raz po
raz wali pięścią. Słyszą wycie, piski. Na
filmie nie widać, aby którykolwiek z
panów ruszył na pomoc, aby próbował
powstrzymać oprawcę. A ten zachowuje się jakby był w amoku - kiedy pies
nie ma siły iść, ciągnie go po ziemi, a
potem chwyta za łapy i zarzuca sobie
na plecy jak worek ziemniaków. Film
urywa się po dwóch minutach.
Kilka godzin po nagraniu pies
zmarł. Właściciel twierdził, że udławił
się kością…

Świadek działa

z zespołem. Artystka
W sobotę w Kościele Nowe Życie wystąpiła Ania Świątczak
Ich Troje, kilka lat
znana szerszej publiczności jako była wokalistka zespołu
przemian towatemu zupełnie odmieniła swoje życie. W tym trudnym czasie
o wierze, o poszukirzyszył jej Bóg.Podczas występu Ania Świątczak śpiewała
i opowieściami
waniach szczęścia i spokoju. - Koncert był przeplatany szczerym
e zjednała sobie
Ani o swoich doświadczeniach i przeżyciach, czym ogromni
Życie.
publiczność - mówi Anna Ferfecka-Telenga z Kościoła Nowe
ość z żalem żegnała
Na koniec zespół otrzymał owacje na stojąco. Publiczn
się z artystką.
Jb, foto: arch. Kościół Nowe Życie

Podaruj 1 procent

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy ściągę
ułatwiającą podjęcie decyzji, komu przekazać
1 procent podatku. Dziś uzupełniamy zestawienie
o sylwetki kolejnych dzieci, którym drobny gest
może bardzo pomóc

po otrzymaniu zawiadomienia, ale
oprawcy nie udało się złapać. A opinia
pana Michała, że zrobili za mało, to
jego subiektywne odczucie.

Kara: do 2 lat więzienia

27–latek, który skatował swojego
psa, póki co nie został zatrzymany
przez policję – przebywa w szpitalu.
Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że trafił tam z powodu problemów z psychiką. Szczygłowiczanin nie
był wcześniej karany. Na osiedlu miał
opinię osoby, która nie unika substancji psychoaktywnych. Czy był pod ich
wpływem, gdy katował swojego psa?
-Nawet jeśli, to nie jest to przesłanka łagodząca, a raczej obciążająca
– tłumaczy Jarosław Dyło, zastępca
komendanta knurowskiego komisariatu – Za swój czyn odpowie z artykułu
35. Grozi mu do dwóch lat więzienia.
Policja czeka z rozpoczęciem
czynności procesow ych do czasu
wyjścia szczygłowiczanina ze szpitala.
Dowody są mocne – śledczy zabezpieczyli nagranie z monitoringu, a świadkowie złożyli obciążające zeznania.

Okrucieństwo w nas

Śmiercią psa w Szczygłowicach
zajmuje się również Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt. Sprawą
zainteresował ich pan Michał. OTOZ
dla dobra prowadzonego postępowanie odmówił komentarza, ale pracownicy podkreślają, że tak drastyczne
przypadki znęcania się nad zwierzęta-

reklama

Pan Michał (imię zostało zmienione) widział przez okno, co się dzieje.
Zadzwonił na policję. Ta przyjechała
po 30 minutach, ale oprawca zniknął.
Wrócił po godzinie, ciągnąc wycieńczonego psa. Pan Michał próbował
ratować zwierzę.
- Nie mogłem już wytrzymać tej
bezradności. Postanowiłem wziąć
sprawę we własne ręce. Razem z ojcem
pobiegliśmy za właścicielem psa, ale
znowu gdzieś zniknął, może wszedł do
klatki – relacjonuje pan Michał. – Po
kilkunastu minutach zobaczyliśmy
policjantów w radiowozie. Podaliśmy
im wszystkie znane nam informacje,
m.in. imię i nazwisko oprawcy oraz
gdzie znajduje się monitoring, który
mógł nagrać całe zdarzenie. Wydawało
nam się, że nie byli specjalnie zainteresowani. Wrócili dwa dni później…
Zapukali do moich drzwi z pytaniem:
„To, co się właściwie stało i gdzie jest
ten monitoring”…
Pan Michał czuje, że policja go
zawiodła.
- Przecież te wszystkie informacje,
o które pytali w środę, podałem im już
w poniedziałek. Gdyby wtedy od razu
zareagowali, pies mógłby żyć… - mówi
oburzony.
Policja tłumaczy, że funkcjonariusze na miejscu pojawili się od razu

Kilka lat temu ktoś przywiązał niewielkiego psa do
słupka w lesie na obrzeżach Knurowa; wtedy los
był łaskawy dla czworonoga - został uratowany

Foto: Archiwum PL

27-latek znęcał się nad swoim psem. Zwierzak był
kopany, rzucany o chodnik, ciągnięty po ziemi.
Umierał w ciszy, zmaltretowany przez tego, który
miał być jego opiekunem
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mi, jak opisane, zdarzają się niezwykle
rzadko i dlatego są wstrząsające.
- Mamy nadzieję, że postępowanie w sprawie tego psa przyniesie
sprawiedliwe zakończenie – mówią
inspektorzy z gliwickiego oddziału
OTOZ. - Jednak przede wszystkim,
jako społeczeństwo powinniśmy dążyć
do tego, aby każdy z nas czuł moralny
obowiązek reagowania w sytuacji niehumanitarnego traktowania zwierząt.
- To, co stało się w Szczygłowicach,
jest dla nas kompletnie niezrozumiałe.
Trudno dopuścić do siebie myśl, że
wśród nas są ludzie, którzy nie wiedzą,
że zwierzęta w taki sam sposób, albo
i bardziej intensywny, odczuwają zarówno te pozytywne emocje, jak miłość,
radość, jak i te negatywne - strach i ból
– podkreślają obrońcy praw zwierząt.

Julia Wochnik

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem: „22943 Wochnik Julia”
W 17 miesiącu życia nagle
przestała chodzić i siadać. Lekarze
nie potrafili zdiagnozować, co jej
jest. Rodzice podjęli walkę o samodzielność Julki. Ćwiczenia i liczne
konsultacje lekarskie przynoszą
pierwsze efekty. Można wspomóc
dziewczynkę, zwłaszcza że jest nadzieja na szczęśliwe zakończenie.

Maria Kusz

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
pomocą”, KRS 0000037904 z
dopiskiem: „21009 Kusz Maria”
Marysia to uśmiechnięta i radosna 10-latka. Od 6 lat boryka się
z cukrzycą typu I (tzw. insulinożerną) i celiakią (nie toleruje glutenu).
Wydatki związane z leczeniem i żywieniem dziecka są duże. Rodzice
proszą o wsparcie.

Nienawiść rodzi
nienawiść

Po publikacji w interenecie nagrania z monitoringu, w mediach
społecznościowych zawrzało. Pojawiły się nawoływania do samosądu i
wymierzania sprawiedliwości w myśl
zasady: oko za oko, ząb za ząb. Użytkownicy internetu szybko rozszyfrowali tożsamość oprawcy. W ciągu
kilku godzin na koncie facebookowym
szczygłowiczanina zamieszczono
wiele obraźliwych wpisów. Wpisów,
które przerażają, podobnie jak to, co
zrobił 27-latek. Nienawiść zrodziła
nienawiść. I to też jest przerażające...
jb

Piotr Konopski

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
pomocą”, KRS: 0000037904, z
dopiskiem: „Piotr Konopski 7731”.
Piotruś niedługo skończy 10
lat. Los już na starcie nie był dla
niego łaskawy. Chłopca dotknęło
dziecięce porażenie mózgowe, ma
wodogłowie i padaczka. Nie potrafi
samodzielnie chodzić ani siedzieć
- nieustannie potrzebuje pomocy
drugiej osoby. Piotruś, pomimo
cierpienia, bardzo stara się uśmiechać. Aby uśmiech był łatwiejszy,
potrzebuje rehabilitacji i sprzętu
do ćwiczeń. A to kosztuje.

Patryk Niewiadomski

Fundacja „ Promyc zek ”, KR S
0000378132, z dopiskiem: „Patryk Niewiadomski”
Patryk ma 19 lat. Chłopiec
cierpi na mózgowe porażenie
dziecięce. Z trudnością się porozumiewa. Potrzebuje pomocy
przy chodzeniu i podstawowych
życiowych czynnościach. Każdego
dnia walczy o zdrowie - nie jest
łatwo, bo bez stałej i intensywnej rehabilitacji jego stan się
pogarsza.
7
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Knurów. Uwaga, rodzice!

Wizualizacja: Archiwum UM Knurów

Trwa nabór do żłobka

Przez cały marzec można składać karty zgłoszeń
do knurowskiego żłobka. Dotyczy to także nowych
miejsc w powstającym właśnie budynku przy
ul. Wiosennej

J

ak informuje dyrektor Żłobka
Publicznego w Knurowie, Małgorzata Dorabiała, zapisy do pla-

cówki na rok 2016/2017 rozpoczęły
się 1 marca i potrwają do końca tego
miesiąca. Rodzice lub opiekunowie

dziecka, zainteresowani przyjęciem
go do żłobka, powinni wypełnić kartę zgłoszenia i złożyć ją osobiście w

Z zawodu jestem
optymistką

Szczygłowice

„Trójka” na szóstkę
Rodzice dzieci uczęszczających do Miejskiego
Przedszkola nr 3 i mieszkańcy osiedla nie kryją
zachwytu piękniejącą z roku na rok placówką

8

mieszkańcom.
Dyrekcja postanowiła iść za
ciosem, dlatego wykorzystała ferie
zimowe do przeprowadzenia remontu szatni i zmywalni.
- Dzięki tym inwestycjom dzieci
czują się wyjątkowo w naszym pięknym i kolorowym przedszkolu - podkreśla dyrektorka.
/g/

Foto: Archiwum MP-3

Jolanta Szwalbe - autorka książek z inspirującymi
i motywującymi myślami gościła w Gierałtowicach.
Łodzianka opowiedziała o swojej wyboistej
i niełatwej drodze do szczęścia

adowolenia nie kryje też dyrektorka przedszkola Iwona
Stańczyk. Dzięk i nak ładom f inansowym na oświatę (100 tys. zł)
wyremontowano w ubiegłym roku
pokój nauczycielski i toaletę dla
personelu, wymieniono ogrodzenie
i zagospodarowano teren przy wejściu. Szczególnie poprawa estetyki
wokół placówki przypadła do gustu

MiNa

S

Gierałtowice

Z

siedzibie placówki (ul. Lotników 3).
Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu
na wynik rekrutacji. Ważne tylko, aby
zmieścić się w terminie, a ten upływa
31 marca o godz. 15.00.
Co ważne, marcowa rekrutacja dotyczy nie tylko miejsc dostępnych od 1
września br. w dotychczasowej siedzibie
placówki. W styczniu 2017 roku ma zostać oddany do użytku budynek żłobka
przy ul. Wiosennej. Dzięki przeprowadzce w placówce przybędą 72 nowe
miejsca. Co prawda żłobek w nowej
siedzibie rozpocznie działalność dopiero
za 10 miesięcy. Jednak każdy, kto liczy na
przyjęcie swojego dziecka na Wiosenną,
już teraz, w marcu br., powinien złożyć
dokumenty. Także karty zgłoszeniowe
dzieci, które z powodu braku wolnych
miejsc nie zostaną przyjęte od września,
będą rozpatrywane podczas tworzenia
grup do nowego żłobka.
Karty zgłoszenia, a także zasady
rekrutacji do żłobka można pobrać w
Żłobku Publicznym przy Lotników lub
na stronie internetowej: www.zlobek.
knurow.edu.pl
- W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: osobiście, telefonicznie
(32 2352772) lub za pomocą poczty
internetowej: zlobekknurow@wp.pl –
zachęca Małgorzata Dorabiała.

potkanie z autorką, zorganizowane przez
Gminną Bibliotekę Publiczną przy współpracy z Gierałtowickim Centrum Rozwoju i
Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej, miało tytuł
„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”.
Jolantę Szwalbe zaprosiła Lidia Pietrowska,
dyrektorka GBP.
Życie dało jej w kość. Poznała, co to
znaczy niepewność, kiedy pieniędzy ledwo
starcza do pierwszego.
- Jolanta Szwalbe to kobieta, która pokonała siebie - mówi Lidia Pietrowska.
Nie poddała się, ale zawalczyła o swoje
marzenia. Założyła wydawnictwo i wydała
już pięć książek z motywującymi cytatami.
Na spotkaniu w Gierałtowicach autorka
opowiadała o poszukiwaniu recept na piękne
i radosne życie. Mówiła o swoim życiu, początkach kariery i ludziach, których spotkała
na swojej drodze.
- Zaznaczała, że nie warto odgrywać w
życiu fałszywych ról, lepiej być sobą. Wtedy
jesteśmy naprawdę wolni, a stąd tylko jeden
krok do czerpania radości z faktu istnienia relacjonuje dyrektor GBP.
Publiczność ciepło przyjęła panią Jolantę, która mówi o sobie, że z zawodu jest
optymistką.
- Spotkanie bardzo się podobało - dodaje
dyrektor Pietrowska. - Słowa pani Jolanty
wzruszyły i napełniły słuchających wiarą we
własne możliwości.
Jb, foto: Tadeusz Puchałka

Być kobietą...

Lepiej
wykształcone,
a gorzej
zarabiają
Kobiety muszą
przepracować w ciągu
roku prawie dwa
miesiące więcej, aby
ich zarobki zrównały
się z zarobkami
mężczyzn

Wskaźnik zatrudnienia wśród
kobiet w krajach Unii Europejskiej
wynosi 63 proc., wśród mężczyzn 75 proc. Kobiety stanowią 80 proc.
zatrudnionych w obszarze służby
zdrowia i opieki społecznej. Sektory, w których większość stanowią
kobiety, oferują niższe wynagrodzenia niż sektory zdominowane
przez mężczyzn.
Kobiety stanowią tylko jedną
trzecią naukowców i inżynierów w
całej Europie. Nawet w sektorach
zdominowanych przez kobiety są
one słabo reprezentowane na stanowiskach zarządczych, szczególnie na stanowiskach najwyższego
szczebla. I tak na przykład wśród
członków zarządów największych
spółek giełdowych 21,2 proc. to
kobiety.
Struktury pracujących kobiet
i mężczyzn ogółem według wykształcenia są wyraźnie odmienne.
Pracujące kobiety najczęściej posiadają wykształcenie wyższe (40,3
proc. ogółu pracujących), a następnie średnie (31,6 proc.). Wśród
pracujących mężczyzn dominują
posiadający wykształcenie średnie
(33,5 proc.) i zasadnicze zawodowe
(32,6 proc.)
Do najbardziej sfeminizowanych sekcji gospodarki narodowej
należą: opieka zdrowotna, pomoc
społeczna i edukacja, w których
kobiety stanowią około 8 na 10
pracujących.
Źródło: Kurier PAP
- www.kurier.pap.pl

Knurów

Słowo
na nowo

Kościół Nowe Życie zaprasza
na spektakl „Pasja”. Przedstawienie
opowiada historię Jezusa od chrztu
w Jordanie do zmartwychwstania.
Twórcy spektaklu, korzystając z
oszczędnych środków (nie ma scenografii, kostiumów, publiczność
otacza scenę), starają się dotrzeć
głębiej -pokazują nie tylko ludzki
w y miar w ydarzeń, a le przede
wszystkim ich duchowe znaczenie.
- Usłysz na nowo słowo Jezusa,
poczuj zapach wieczerzy paschalnej, podziel się chlebem z uczniami
- zachęcają organizatorzy przedstawienia.
Spektakl - 11 marca o godz. 18
w Kościele Nowe Życie (ul. Żwirki
i Wigury 3). Wstęp wolny.
jb
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Przyszowice. Zaskakujące kontrowersje wokół nazwy oczyszczalni ścieków

Kto wycofa się rakiem?
Foto: Archiwum PGK w Przyszowicach

Jurorzy ze swojego werdyktu czy może grupa mieszkańców Przyszowic, protestująca
przeciwko nazwie nowo otwartej oczyszczalni?

Budowa nowoczesnej oczyszczalni jest
dużym sukcesem samorządu gminy obiekt został otwarty w środę

K

iedy w październiku
2015 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Przyszowicach
ogłosiło konkurs na nazwę
dla nowoczesnej oczyszczalni
ścieków, mieszkańcy zasypali
je propozycjami.
Wyk a za li się prz y t y m
pomysłowością i poczuciem

humoru, stawiając przed jurorami trudne zadanie. Co
lepsze? „Szuwarek”, „Szczota”,
„Kryształek”, „Alga”, „Błysk”
czy znany ze śląskich podań
„Utoplec”? A może w tym morzu pomysłów postawić na prostotę i wybrać „Oczyszczalnię
Przyszowice”? Albo wykazać
się poczuciem humoru, celując

w „Gminnego czyściocha” lub
„Szlamik”?
W połowie lutego komisja, której przewodniczył wójt
Gminy Gierałtowice Joachim
Bargiel, wybrała nazwę „Raczek”. Skorupiak żyjący w czystych wodach wydał się jurorom dobrym nawiązaniem do
oczyszczalni.

Autor zwycięskiej propozycji otrzymał w nagrodę ekspres
do kawy, pamiątkowy zestaw
piśmienniczy (pióro i długopis)
oraz zaproszenie do udziału w
imprezie wieńczącej projekt
budowy kanalizacji sanitarnej
wraz z oczyszczalnią w Gminie
Gierałtowice.
Nikt z jurorów nie przypuszczał, że werdykt będzie
jak kij włożony w mrowisko.
Tym większe było ich zdumienie, kiedy grupa mieszkańców Przyszowic oprotestowała
„Raczka”.
- Połączenie nazwy zbiornika z fekaliami z nazwiskiem
rodu „von Raczek”, z którego
spuścizny do dziś mieszkańcy
Przyszowic ochoczo korzystają,
jest nie na miejscu - czytamy w
petycji skierowanej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. - Od 200 lat Raczek
kojarzy się w Przyszowicach
wyłącznie ze szlacheckim nazwiskiem właścicieli pałacu i
parku wokół niego, i nich tak
pozostanie.

28 protestujących (inicjatorzy zapewniają, że jest ich
znacznie więcej) proponuje
nadać oczyszczalni inną nazwę.
Najlepiej którąś z już nadesłanych, ewentualnie sugeruje
ogłosić nowy konkurs lub skorzystać z ich pomysłów.
- W Przyszowicach lepszy byłby - na przykład - rak.
Oczyszczalnia „Rak” brzmi
dobrze i nie budzi kontrowersji
- przekonuje Jolanta Krawiec.
- Możliwości jest nieskończenie
wiele: „Czyścioch”, „Pianka”,
„Eko-Aqua”, „Perełka”, „Szambuś”...
Prezes PGK w Przyszowicach, Bartosz Wydra, uczestniczył w pracach jurorów przy
wyborze nazwy dla oczyszczalni. Zdradza, że wygrała
ta, która otrzymała najwięcej
punktów.
- Dla nas jest to przede
wszystkim skorupiak żyjący
w czystej wodzie. Przez myśl
nam nie przeszło, że może to
być odwołanie do rodu „von
Raczek”, dlatego nie do końca

zgadzam się z argumentacją prote stując ych - mów i
prezes.
Co więcej, nie widzi nic
złego w tym, by ta największa
inwestycja w Przyszowicach
upamiętniała też zacny ród. Jak
tłumaczy, nowoczesna oczyszczalnia to nie zbiornik z fekaliami, jak utrzymują protestujący.
Reg u la min konkursu
mówi, że decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie. Prezes Wydra
tłumaczy, że ugięcie się pod
presją niezadowolonych nastręczy organizatorom wielu problemów formalno-prawnych
związanych z rozstrzygnięciem
konkursu.
- Decyzję co do ewentualnej
zmiany nazwy zostawiłem wójtowi - mówi, dodając, że gdyby
to od niego zależało, zostałby
przy „Raczku”.
W środowe południe oficjalnie otwarto nowo wybudowaną oczyszczalnię. Póki co,
„Raczek”...
/pg/

śladem naszych publikacji

Emocje na zakazie

Foto: Mirella Napolska

Nie milkną echa wydarzeń opisywanych przez nas w tekście
„Emocje na zakazie” [PL nr 7/2016]. Incydent w pobliżu
przedszkola przy ul. Ogana podzielił odczucia knurowian, nie
uszedł też uwadze ogólnopolskich mediów. Sprawa oparła się
również o forum Rady Miasta – w poniedziałek poświęcono
jej nadzwyczajne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych

Gościem komisji RM był
komendant Andrzej Daroń

ościem komisji był komendant Straży Miejskiej w Knurowie, Andrzej
Daroń. Komendant przedstawił relację z wydarzeń z
9 i 10 lutego. Zdementował
przy okazji pogłoskę, rozpowszechnianą przez niektóre media, o rzekomych
„łapankach”, jakie strażnicy mieliby organizować na
kierowców parkujących w
okolicach przedszkola. Jak
usłyszeli członkowie komisji,

w 2015 roku Straż Miejska nie
prowadziła na ul. Ogana ani
jednej czynności związanej z
wykroczeniem drogowym. W
2016 roku zanotowano przy
Ogana pięć takich wykroczeń
– wszystkie te sprawy zakończyły się pouczeniem.
Następnie radni i goście posiedzenia zadawali
komendantowi Daroniowi
pytania dotyczące szczegółów
wydarzeń przy knurowskim
przedszkolu, przygotowania
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funkcjonariuszy SM i metod
ich działania.
– Wniosek jest jeden: oby
jak najmniej takich sytuacji –
podsumował posiedzenie radny Janusz Szydło, przewodniczący komisji. – Jednak nie
nam oceniać w tej sprawie. Od
tego jest prokuratura, musimy
czekać na jej decyzję. Obecnie
możemy jedynie żałować jednej i drugiej strony.
MiNa

reklama
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rozrywka nr 10
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Hanna Hutniczak z Andrychowa

ur. 1.03.2016 r., 3330 g, 53 cm

Nadia Habura z Gliwic

Jagoda Jankowska z Knurowa

ur. 2.03.2016 r., 2920 g, 49 cm

Dorota Maziarz z Wilczy

ur. 2.03.2016 r., 3830 g, 57 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).

Piotr Wołodźko z Knurowa

ur. 1.03.2016 r., 4170 g, 56 cm

ur. 2.03.2016 r., 3490 g, 52 cm

Kewin Serwatka z Wilczy

ur. 2.03.2016 r., 3520 g, 54 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 8/2016 brzmia ło: „ PRÓŻ N I A”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Bronisław Kwolek. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

12-13.03.2016 r.
SOBOTA- NIEDZIELA
Robinson Crusoe 2D
- godz. 15.30

Hanna Fornagiel z Knurowa

ur. 4.03.2016 r., 3750 g, 54 cm

Bartosz Kajtoch z Leszczyn

ur. 4.03.2016 r., 3350 g, 55 cm
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10.03.2016 r.
CZWARTEK
Robinson Crusoe 2D
- godz. 16.15

7 rzeczy, których nie wiecie
o facetach
- godz. 17.15, 19.15
Carol
- godz. 21.15

Pokój
- godz. 18.00
Zjawa
- godz. 20.15
11.03.2016 r.
PIĄTEK
Robinson Crusoe 2D
- godz. 15.30
7 rzeczy, których nie wiecie
o facetach
- godz. 17.15, 19.15
Carol
- godz. 21.15

14-15.03.2016 r.
PONIEDZIAŁEK - WTOREK
Robinson Crusoe 2D
- godz. 16.30
7 rzeczy, których nie wiecie o
facetach
- godz. 18.15
Carol
- godz. 20.15

ur.7.03.2016 r., 3360 g, 55 cm

Hanna Kowol z Przyszowic

ur. 7.03.2016 r., 3900 g, 55 cm

16.03.2016 r.
ŚRODA
7 rzeczy, których nie wiecie
o facetach
- godz. 19.00
Carol
godz. 21.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Emilia Konik z Rud Raciborskich

Jagoda Ślązok z Knurowa

ur. 7.03.2016 r., 4090 g, 56 cm

Amelia Waluszek z Knurowa

ur. 8.03.2016 r., 3130 g, 52 cm
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Knurów. XII Regionalny Konkurs Języka Angielskiego

Kto jest mistrzem
angielskiego?

Zdobywca
I miejsca:
Filip
Kleiber
z MSP-1

Foto: Mirella Napolska

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Foto: Mirella Napolska

To jedyny konkurs w Knurowie, gdzie uczniowie
podstawówek mogą sprawdzić swoją znajomość
angielskiego rywalizując z rówieśnikami z innych szkół

Każdy uczestnik zasłużył na dyplom

Knurów. Koncert laureatów

Dosięgnąć gwiazd
na francuskim niebie

Na scenie Domu Kultury w Szczygłowskich
wystąpili laureaci III Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki Frankofońskiej. - Uczestnicy łączą pasję
do muzyki z miłością do języka francuskiego mówi Ewa Życzyńska, organizatorka festiwalu

i Jerzy Pach, wiceprzewodniczący
Rady Miasta. Koncertowi przysłuchiwali się knurowscy radni, m.in. Paweł
Szkatuła.
- Życzę wam, młodzi artyści,
międzynarodowej kariery - mówił
Jerzy Kosowski, dziękując uczestnikom za udział w konkursie.
Festiwal piosenką Edith Piaf
rozpoczęła Laura Velasquez, zdobywczyni głównej nagrody. Laureaci, najlepsi z najlepszych, sięgnęli
po repertuar bardzo różnorodny.

W

ubiegły czwartek Miejska
Szkoła Podstawowa nr 7
stała się areną lingwistycznej rywalizacji. Już po raz dwunasty
„Siódemka” zorganizowała Regionalny
Konkurs Języka Angielskiego o Tytuł
Mistrza Poziomu Podstawowego. W
szranki stanęło 21 uczniów z 11 szkół
podstawowych. To dla nich solidny
sprawdzian znajomości zarówno gramatyki języka angielskiego, jak i słownictwa. W pierwszej części uczestnicy
mieli za zadanie rozwiązanie testu, w
drugiej napisanie wypracowania, tym
razem – na temat Londynu.
Konkurs jest świetnym treningiem
przed zbliżającym się sprawdzianem
szóstoklasisty. To tym cenniejsze, że
dla uczniów podstawówek nie organizuje się olimpiad językowych.
Tytuł Mistrza Poziomu Podstawowego przypadł Filipowi Kleibertowi (MSP-1 Knurów). Jak przyznają
organizatorzy, Filip to się nie tylko
najlepszy, ale i bodaj najsympatyczniejszy uczestnik konkursu – uśmiech
nie znikał z jego twarzy. II miejsce

zajął Igor Bunar (MSP-7), III ex-aequo:
Maciej Dymkowski (MSP-4) i Natalia
Stawinoga (MSP-7). Na IV miejscu (z
równą ilością punktów) uplasowali się
Julia Balina i Mateusz Goik.
Od lat sponsorami konkursu organizowanego przez MSP-7 są Szkoła
Języków Obcych Level i Wydawnictwo
Pearson (dawny Longman). Zdobywcy
I i II miejsca w nagrodę otrzymali
słowniki, przejdą też semestralny
kurs angielskiego w SJO Level. Jak
zwykle, nikt z uczestników konkursu
nie wyszedł z pustymi rękami. Oprócz
dyplomów otrzymali słowniki, książki
z płytami, puzzle, kubki, koszulki,
piórniki, ołówki.
Sponsorzy i organizatorzy zadbali
o to, by ani minuta z konkursowego
spotkania nie została przez nikogo
zmarnowana. Podczas gdy uczniowie
pisali, dla nauczycieli zorganizowano
szkolenia Pearson. Z kolei dzieci, w
oczekiwaniu na ogłoszenie wyników,
mogły obejrzeć komediowy hit w oryginalnej, anglojęzycznej wersji.
MiNa

informacja własna wydawcy

Język francuski traci na popularności, ale piosenka francuska
cieszy się niezmiennym uznaniem

W

lutym prawie 100 utalentowanych osób z całego województwa walczyło na nuty i słowa na
przesłuchaniach - liczyła się nie tylko
muzykalność, ale także znajomość języka. Jury w składzie: Tadeusz Strassberger, Mariusz Kowalczyk, Odile
Bayot i Tomasz Pyka miało twardy
orzech do zgryzienia. Po długiej i
burzliwej naradzie Grand Prix festiwalu przyznano Laurze Velasquez z
Jastrzębia Zdroju.
Konkurs zorganizowało Miejskie
Gimnazjum nr 3 przy współpracy
z Centrum Kultury i Młodzieżową

Radą Miasta.
- Uczestnicy z roku na rok prezentują wyższy poziom - mówi Ewa Życzyńska z MG-3, organizatorka i pomysłodawczyni festiwalu. - Sprawia
mi dużą przyjemność obserwowanie
jak poprzez śpiew rozwijają język francuski. Uczestnicy to pasjonaci - łączą
miłość do muzyki i języka.
3 marca zdobywcy trzech pierwszych w miejsc w czterech kategoriach
wiekowych wystąpili w koncercie laureatów. Gości przywitali organizatorzy
- Marzena Rudzewicz, dyrektorka
MG-3, Jerzy Kosowski, dyrektor CK
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Zabrzmiały melancholijne ballady,
przeplatane energetycznymi i zawadiackimi piosenkami. Pięknie
zaprezentował się Dawid Puchalski
z knurowskiego MG-3, który zaśpiewał „Le temps des cathédrales”.
- Miałam ciarki - przyznaje Ewa
Życzyńska.
III Wojewódzki Festiwal Piosenki Frankofońskiej udowadnia, że
francuski, język przecież niełatwy,
wciąż ma wielu miłośników. Organizatorzy już planują kolejną edycję
konkursu.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Docieplanie domów, malowanie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190
10-13/16

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
poddasza, ścianki, kafelkowanie, elewacje.
Tel. 785 948 716

10-13/16

Meble na wymiar. Tel. 792 727 353

www.przegladlokalny.eu

Odstąpię lokal handlowy CH Merkury, parter.
Tel. 509 571 247

9-11/16

Pilnie kupię kawalerkę lub M3 w Knurowie
na par terze, 1 piętrze. Płacę gotówką.
Tel. 600 399 408

9-10/16

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 15a
Szczygłowice Słoneczna. Cena 60 000
do negocjacji. Tel. 509 272 347, 502 042 954
6-10/16

4-15/16

S p r z e d a m M 3 , M 4 , M 5 w K n u r o w i e.
Tel. 600 399 408

9-10/16

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

Tanio sprzedam działkę budowlaną 1250 m2
Krywałd. Tel. 507 925 080

2-13/16

SPRZEDAM
Sprzedam łóżko rehabilitacyjne z pilotem
+ materac pr zeciwodleżynow y (now y).
Tel. 32 235 75 43, 669 959 477
9-10/16

SPRZEDAM MEBLE IKEA MAMUT: dwie
komody (czerwono-różowa i niebieska),
szafa (czerwono-różowa), regał (czerwony). CENA 300 ZŁ. Tel.. 695 614 334
4-11/16M

NIERUCHOMOŚCI

Emerytka szuka pracy sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

3/16-odw.

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/16-odw.

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

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399
1/16-odw.

8-10/16

1-13/16

WYSOKIE ODSZKODOWANIE. Wypadki
drogowe, na chodniku, w pracy, b łędy
medyczne. Tel. 666 038 835

ogłoszenie

SZUKAM PRACY

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
3-13/16

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

DAM PRACĘ

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625
3-13/16

Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 26 kwietnia
2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr.
Floriana Ogana 5 w sali narad (II piętro) przeprowadzony
zostanie trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem ułamkowych części
gruntu w użytkowanie wieczyste.
I. Przedmiotem III przetargu ustnego nieograniczonego jest
prawo własności lokalu mieszkalnego nr 20 o pow. użytkowej
30,20 m2 usytuowanego na IV piętrze pięciokondygnacyjnego
budynku mieszkalnego położonego w Knurowie - Szczygłowiach
przy al. Piastów 7d oraz udział w nieruchomości wspólnej wraz
z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu tj. 115/10.000 części działki nr 854/76 o pow. 0,3166 ha,
zapisanej w ewidencji gruntów: m. Knurów, obręb Szczygłowice, jedn.
rej. G.455 dla której przez Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzona jest
księga wieczysta nr GL1G/00041402/4.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, symbol planu – P 1.3
MW.
Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z
wc, przedpokoju. Posiada pomieszczenie przynależne – piwnicę
o pow. 1,39 m2. W budynku znajdują się instalacje: wodna,
kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie.

gotówka.
3-22/16

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

II. Terminy przetargów, ceny wywoławcze i wysokość wadium:

1-13/16

Lp

MATRYMONIALNE

1.

Lokal zatrudni do sprzątania emerytkę.
Tel. 664 040 345
10/16

Sklep meblowy w Knurowie poszukuje pana
do montażu mebli. Tel. 513 030 301

10/16

Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską. Knurów,
ul. Witosa. Tel. 32 725 76 80
Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe.
Okazyjna cena. Tel. 602 638 719

10-12/16

8-10/16

Zatrudnię na docieplenia. Tel. 602 407 190

I N F O R M A C J A

W związku z obowiązkową kontrolą zbiorów bibliotecznych tzw. SKONTRUM
Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie – Filia nr 1 (ul. Dworcowa 10a)
będzie zamknięta w terminie 29.02 – 11.03
Za utrudnienia przepraszamy.
Zapraszamy do Biblioteki Głównej – al. Lipowa 12, tel. (32) 332-63-89

10-11/16

Cena
Adres lokalu
wywoławcza
mieszkalnego
w zł
al. Piastów
38 970,00
7d/20

Wadium
w zł

Data
przetargu

Godzina
przetargu

1 950,00

26.04.2016 r.

10.00

Cena wylicytowanego lokalu obejmuje: lokal wraz z pomieszczeniami
przynależnymi - w rozumieniu ustawy o własności lokali - zwolniony
z podatku VAT (zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10, 10a ustawy o podatku
od towarów i usług, Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
oraz udział w nieruchomości wspólnej (I opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu w wysokości 20% ceny gruntu powiększonej
o należny podatek VAT podlega wpłacie przed spisaniem aktu
notarialnego).
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do partycypowania
w kosztach zarządu nieruchomością wspólną i kosztach remontu
zgodnie z udziałem w tej nieruchomości.
Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany do uiszczania
należności z tytułu podatku od nieruchomości naliczonego przez
Wydział Finansów.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty sądowe nabywca
zobowiązany jest do uiszczenia w dniu spisania aktu notarialnego
w kancelarii notarialnej.
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 ….......” - do dnia
21.04.2016 r. do godz. 15.30 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 wysokości 1.950 zł do dnia 21.04.2016 r. na konto Urzędu
Miasta Knurów nr konta: 39 1560 1081 2121 0517 3581
0025 z dopiskiem wadium – Knurów, „sprzedaż lokalu przy
al. Piastów 7d/20”.
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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I po egzaminie

W Czerwionce odbyły się
egzaminy na stopnie uczniowskie w kickboxingu, w których
uczestniczyli zawodnicy filii
knurowskiego Fight Clubu.
- Egzamin składał się z testu
techniki, dla osób po korekcie

błędu z testu siły oraz na wyższe
stopnie z testu walki i testu pracy
na przyrządach - informuje
jeden z członków komisji egzaminacyjnej, Grzegorz Sobierajski. Razem z nim przebieg
egzaminu oceniali: Tomasz

Perliński, Anna Cora i Sylwester Białecki.
Łącznie promowano 32
osoby, a najwyższy 5 stopień
uczniowski uzyskał Łukasz
Gregeracki.
PiSk

Foto: Fight Club

Foto: UKS Eugen

Do Sosnowca pojechała 4-osobowa grupa
zawodników knurowskiego klubu

O Puchar Polski i wyjazd
na mistrzostwa świata
Sosnowcu odbyły się zawody o Puchar Polski w
wyciskaniu sztangi leżąc, które
były jednocześnie eliminacją
do kwietniowych mistrzostw
świata, które rozegrane zostaną w Danii. O jak najlepsze
wyniki walczyli m.in. reprezentanci UKS Eugen Knurów.
- Pojechaliśmy w skromnym,
bo czteroosobowym składzie,
ale i tak mieliśmy dwie zawodniczki, które były najlepsze w
swych kategoriach wagowych.
Mowa tu o Sylwii Mularczyk i
Jadwidze Gieniusz - relacjonuje
Eugeniusz Mehlich.
Wspomniana Sylwia Mularczyk zakończyła rywalizację
z wynikiem 67,9175 punktów
Wilksa (50 kg) i w klasyfikacji
open juniorek do lat 18 zajęła
czwarte miejsce. Tuż za nią - na
piątym miejscu - sklasyfikowana została Jadwiga Gieniusz,
która zgromadziła 65,75 punktów Wilksa (65 kg).
Dobry występ w Sosnowcu
zanotowała Dorota Tomaszew-

Dorota Tomaszewska
zajęła II miejsce
w rywalizacji
o Puchar Polski

Foto: UKS Eugen

W

informacja

ROZWIĄZANIE KONKURSU
ska w juniorkach do lat 23,
która zajęła drugie miejsce z
58,0405 punktami Wilksa i
ciężarem 57,5 kg.
Rodzynkiem w tym gronie

był Przemysław Grochal, który
ustanowił rekord życiowy wyciskając 90 kg. Taki wynik dał
mu 9. miejsce w kategorii open
juniorów do lat 23.

PiSk

foto-migawka

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Biegi

- Choć skoki odwołane, kibicować można - to
sobotni komentarz naszego
redakc yjnego
kole gi Wojt ka
Polaka, który z
córką Gabr ysią
był przygotowany na oklaskiwanie uczestników
ko nk ur s u s ko ków narciarskich
w Wiśle.

Zawodnik Klubu Biegacza
Endurance Solidarni Knurów
wziął udział w żorskim biegu
przełajow y m Tropem Wilczym Ku Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Na dystansie 5 km

Artur Bujnowski uzyskał czas
19 minut i 11 sekund, zajmując
V miejsce w open i I w kategorii
wiekowej M-20.
PiSk

„Solidarni” czekają
na nowych biegaczy
Foto: prywatne
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Przez trzy tygodnie wspólnie z firmą VIROsport (sklep
stacjonarny w Gliwicach ul. Na Piasku 3 - obok Placu Piastów)
zapraszaliśmy do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym
piłkarskich Mistrzostw Europy.
Model piłki, którą rozgrywane będzie EURO 2016 wygrała
Żaneta Banasik. Gratulujemy!
PiSk
Nagrodę można odebrać w gliwickim sklepie.

K

nurowski klub biegaczy
Endura nce Solida rni
zaprasza do wspólnych treningów i startów. - Zajęcia
w naszym klubie prowadzi
instruktor LA z dyplomem

AWF, mamy swój profil na
Facebooku, a chętnych prosimy o kontakt telefoniczny:
600 629 603 lub 692 498 014
- zapraszają.
PiSk

Atak z drugiego rzędu

L

eonard Spyra i Tadeusz Żogała to dwóch najlepszych
zawodników pierwszego marcowego turnieju z cyklu Grand
Prix Knurowa w skacie sportowym. Ów duet zaatakował spoza
pierwszej dziesiątki i Leonard
WYNIKI
Z 1 MARCA:

Spyra dzięki wygranej awansował na ósme miejsce w klasyfikacji generalnej.
Warto jeszcze zauważyć, że
podium nawet nie drgnęło.
PiSk

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Leonard Spyra
- 2.496 1. Wojciech Napierała - 11.198
- 10.836
2. Tadeusz Żogała
- 2.227 2. Piotr Palica
3. Piotr Palica
- 2.005 3. Jerzy Niewiadomski - 10.307
4. Zbigniew Ciszewski - 1.979 4. Zbigniew Ciszewski - 9.926
5. Jerzy Hadrawa
- 1.968 5. Kazimierz Fąfara - 9.844
6. Emil Kasperek
- 1.951 6. Czesław Antończyk - 9.786
7. Joachim Foit
- 1.951 7. Janusz Myszka
- 9.570
8. Kazimierz Fąfara
- 1.867 8. Leonard Spyra
- 9.553
9. Alojzy Kopiec
- 1.822 9. Adam Dudziński
- 9.372
10. Dariusz Skowron
- 1.789 10. Michał Foit
- 9.357
Kolejny turniej odbędzie się 15 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Kuczera, Michał Mikulski,
Szczurek, Mateusz Mikulski,
Czajka, Bąk, Górka, Pstuś,
Buchalik, Mawo, Młynek.
Kilka dni później, w grze z
Przyszłością Ciochowice zanotowaliśmy tylko jedną zmianę,
Bąka zastąpił Gałach.
Dodajmy, że w sobotę nie
odbył się mecz z MLKS-em
Woźniki, który zrezygnował
z przyjazdu do Knurowa. W
zamian rozegrano niedzielne spotkanie z zespołem z
Ciochowic.
Przed ligą, która ruszy 19
marca i zweryfikuje dotychczasowe mecze towarzyskie,
knurowianie zagrają jeszcze jeden sparing. W sobotę
rywalem Concordii będzie
Drama Zbrosławice.
PiSk

Tuzin i jeszcze
jedna

T

o była pracowita sobota
Jedności 32 Przyszowice. Podopieczni Wojciecha
Kempy wyjechali do Zabrza,
gdzie w dzielnicy Zaborze rozegrali dwa mecze. Najpierw
na sztucznej murawie doszło
do konfrontacji z najstarszymi
juniorami zabrzańskiego klubu, która zakończyła się wygraną Jedności 12:0. Następnie
przyszowiczanie zmierzyli się
z seniorami MKS-u Zaborze
remisując 1:1.

Solomon Mawo strzelił już 10 goli w tegorocznym meczach sparingowych
Jedynego gola dla Jedności w spotkaniu
z seniorami MKS-u Zaborze Zabrze strzelił
Piotr Szołtysek

Kobieta potrafi facetowi
zawrócić w głowie

Jako ciekawostkę dodajmy,
że w pierwszym meczu trzy
gole strzelił trener Jedności
Wojciech Kempa, a jedyną
bramkę w drugiej potyczce
zdobył z rzutu karnego Piotr
Szołtysek.
Kibiców powinna zainteresować również informacja
o występie w Jedności pomocnika Grzegorza Krusińskiego z
Concordii Knurów.
PiSk

Srebrne Jabłko
dla Mirelli i Jerzego
Mirella i Jerzy Dudkowie to Para Roku 2015 w plebiscycie
miesięcznika „Pani”.
Gala wręczenia Srebrnych Jabłek odbyła się 29 lutego br.

PiSk

informacja

Poniedziałkowe późne popołudnie, albo jak kto woli,
wczesny wieczór można spędzić
w rodzimym towarzystwie.
Wtorkowe i środowe wieczory szanujący się mężczyzna
rezerwuje na spotkania z europejską elitą.
W czwartek warto wygospodarować trochę czasu na skonsumowanie kolacji w nieco mniej
atrakcyjnym, ale wciąż międzynarodowym towarzystwie.
Piątek jest dla facetów
początkiem prawdziwej trzydniowej uczty, bo zaczynają napływać zaproszenia na

Piotr Skorupa

Rafał Krzyśka
w kadrze
na Kazachstan

S

elekcjoner futsalowej reprezentacji Polski - Andrzej Bianga ogłosił kadrę
na pierwszy z dwóch meczów
barażowych, których stawką
będzie awans do mistrzostw
świata.
W kadrze na mecz z Kazachstanem, który odbędzie
się 22 marca w Szczecinie
znalazł się m.in. Rafał Krzyśka, który ma za sobą m.in.
występy w Concordii Knurów. Obecnie bramkarz ten
jest zawodnikiem AZS UŚ
Katowice.
PiSk
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90-minutowe randki z Niemiec,
Anglii, Hiszpanii i Włoch. Nie
wspominając o naszym pięknym kraju. I tak aż do późnych
godzin wieczornych w niedzielę.
Och, jak my kochamy tę
piłkę, bo piłka to przecież kobieta jest, a że kobieta potrafi
zawrócić w głowie, to niekiedy
nie wiemy, czy to już piątek, czy
dopiero środa jest.
A tak na poważnie , to
wszystkim Paniom wszystkiego
najlepszego. Tak bez okazji, bo
dzisiaj przecież czwartek jest, a
nie wtorek...

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

oncordia nie ma litości
dla niżej notowanych rywali. Knurowianie zanotowali
kolejne dwa zwycięstwa w
grach kontrolnych. Najpierw
pokonali 4:2 ŁTS Łabędy, a
następnie rozgromili 11:1
Przyszłość Ciochowice. W
pierwszym meczu po raz kolejny skutecznością błysnął
Tomasz M ł y nek, st rzelec
trzech goli (czwarty padł po
strza le samobójczy m). W
drugim cztery razy na listę
strzelców wpisał się Grzegorz
Górka, po dwa gole zdobyli
Karol Pstuś i Tomasz Młynek,
a po jednym „dorzucili” Michał Szczurek, Piotr Buchalik
i Solomon Mawo.
Przeciwko ŁTS-owi trener
Michał Budny zmontował
następujący skład wyjściowy:

Foto: Piotr Skorupa

C

Foto: Piotr Skorupa

Weryfikacja
coraz bliżej

Były zawodnik
Concordii utrzymuje
reprezentacyjną formę
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Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej

Krzysztof Nieradzik miał okazję
podpatrzeć m.in. metody pracy
Józefa Dankowskiego

Foto: prywatne

W

Jak się uczyć
to od lepszych

T

rener Krzysztof Nieradzik
z knurowskiej Akademii
Piłki Nożnej odbył tygodniowy
staż w Górniku Zabrze.
Szkoleniowiec z Knurowa
miał możliwość podpatrzeć,

szlag ierow y m meczu
17. kolejki Miejskiej Ligi
Piłki Nożnej Halowej drużyna
IPA Knurów spotkała się z DFK
Schlesien Rokita i po wyrównanym pojedynku musiała uznać
wyższość rywala przegrywając
1:2. Początek meczu ułożył się
dobrze dla lidera, bo już w 5. minucie Tomasz Młynek uzyskał
dla niego prowadzenie, jednak
jeszcze przed przerwą swojego
51. gola w rozgrywkach strzelił
najlepszy snajper ligi Ariel Mnochy. Wymiana ciosów w drugiej
połowie długo nie przynosiła
zmiany rezultatu, aż wreszcie,
gdy do końca meczu pozostawały 4 minuty, zespół z Zabrza
skutecznie rozegrał rzut wolny,

a potem wybronił się w sytuacji,
gdy IPA ostatnie fragmenty grała
z lotnym bramkarzem. Wygrana DFK spowoduje, że walka
o mistrzowski tytuł będzie się
toczyła do ostatniej kolejki, a w
pozostałych czterech meczach
trudniejszych rywali ma IPA
Knurów.
Tak jak nie rozstrzygnięta została rywalizacja o mistrzostwo, tak sprawa trzeciego
miejsca na podium pozostaje
otwarta. Tritech po porażkach
z Vibovitem 0:4 i 0:10 wreszcie pokonał swojego rywala i
ciągle ma jeszcze szanse po raz
pierwszy w historii znaleźć się
w pierwszej trójce rozgrywek.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 17. KOLEJKI Z DNIA 7.03.2016

jak pracują trenerzy drugiego
zespołu Górnika - Józef Dankowski i Marek Kostrzewa, którzy przed laty byli piłkarzami
Concordii Knurów.
PiSk

Bud-Expert Team - Keno Energy Team 7:3 (3:1)
K. Boroń 3, P. Sadło 2, M. Gmyz, M. Adamczyk – Jacek Karmański
2, D. Bartoszewicz
Team Stalmet - TKKF Mistral Intermarché 7:2 (3:1)
D. Flis 4, B. Flis, D. Kraska, R. Adamkowski – M. Bogumiło,
D. Jóźwik
żółta kartka: P. Ignasiak (TKKF Mistral Intermarché)
Vibovit – Tritech 4:5 (1:2)
K. Kijak 2, P. Jędrzejczak, R. Kasiński – M. Szczurek 2, G. Górka
2, S. Napierała
żółta kartka: M. Szczurek (Tritech).
IPA Knurów - DFK Schlesien Rokita 1:2 (1:1)
T. Młynek – A. Mnochy, D. Rakowiecki
żółte kartki: M. Rozumek, T. Młynek (IPA Kurów).

Foto: Waldemar Jachimowski

DFK nie odpuszcza

Fragment meczu IPA
Knurów - DFK Schlesien
Rokita. Przy piłce Marcin
Rozumek (nr 6)
1.
IPA Knurów
17 41 107-48 13
2.
DFK Schlesien Rokita
17 39 114-39 13
3.
Vibovit
17 34 87-48 10
4.
Tritech
17 29 81-70 9
5.
Team Stalmet
17 23 84-61 7
6.
Bud-Expert Team
17 19 58-98 6
7.
TKKF Mistral Intermarché 17 7 52-110 2
8.
Keno Energy Team
17 6 53-151 2
STRZELCY
Ariel Mnochy
DFK Schlesien Rokita
Rafał Hajok
DFK Schlesien Rokita
Dariusz Flis
Team Stalmet

2
0
4
2
2
1
1
0

2
4
3
6
8
10
14
15
51
30
30

PROGRAM 18. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 14 MARCA):
Vibovit – TKKF Mistral Intermarché (18.00), Team Stalmet – Tritech
(18.45), Keno Energy Team – IPA Knurów (19.30), DFK Schlesien
Rokita – Bud-Expert Team (20.15).

Wizualizacje: archiwum MOSiR Knurów

informacja

O

dliczamy dni do otwarcia
Kąpieliska Zacisze Leśne.
Zostały trzy miesiące „z hakiem” – jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem – i now y,
pięk n iejsz y, z dec ydowa n ie
atrakcyjniejszy obiekt otworzy
swoje podwoje przed spragnionymi wypoczynku i rozrywki
plażow iczami. I oczy w iście
słońca, choć na nie akurat wpływu nie mamy, ale wierzymy, że
swoim blaskiem (i gorącymi
stopniami) opromieni odmieniony knurowski kompleks.
Wizualizacje, niczym widokówki z hiszpańskich kurortów, zaostrzają apetyt. Rzucające się zza w oczy zza ogrodzenia placu (jeszcze) budowy
zjeżdżalnie, niecki basenów,
działają na wyobraźnię. Jeszcze
100 dni. A potem? Przekonaj
się sam...
/bw/

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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Wspomnienie. Aleksander Wilczek (1927-2016)

Człowiek wielkiego
talentu i siły woli

Pan Aleksander na scenie
czuł się jak ryba w wodzie

Foto: archiwum prywatne

www.przegladlokalny.eu

W

2014 roku pan Aleksander podzielił się
z Przeglądem swoimi wojennymi wspomnieniami.
Podkreślał wtedy, że nigdy,
nawet w sytuacjach beznadziejnych, nie tracił nadziei
w Bożą Opatrzność.
- Powtarzałem sobie,
że Bóg jest wszędzie. Wszędzie. W żagańskich koszarach, w Danii, w Norwegii
i powrotnym pociągu do
domu. Wszędzie czuwał,
abym wrócił. I wróciłem mówił pan Wilczek.

Wiarę podkreślał słowem
i śpiewem. Potrafił to jak
mało kto. Obdarzony wyjątkowym talentem artysta był
przez wiele lat związany z
Operetką Śląską w Gliwicach.
Jako solista udzielał się w
Chórze Mieszanym Słowik.
Nie odmawiał udziału w środowiskowych przedsięwzięciach. Wyrazem ogromnego
szacunku i dobrej pamięci
są wspomnienia przekazane
przez Towarzystwo Miłośników Przyszowic.

Aleksander Wilczek (1927-2016)

11 stycznia 2016 r. odszedł od nas Aleksander Wilczek, znany powsze c hnie jako Ole ś.
Człowiek niezwykły, encyklopedia wiadomości o
dziejach Przyszowic i jej
mieszkańcach. Odszedł
artysta, jak go określił
ks. proboszcz Adam Niedziela. Zaznaczał swoją obecność śpiewem
wszędzie tam, gdzie się pojawiał - w czasie
uroczystości kościelnych, na spotkaniach organizacji społecznych i na prywatnych przyjęciach.
Śpiewał wszędzie. Jego dewizą było: „Jeden
mówi, wszyscy śpiewają”.
Urodził się 24 lipca 1927 r. w rodzinie Pawła i Anastazji (z domu Mika). Ochrzczony został w kościele
pod wezwaniem św. Mikołaja przez ks. proboszcza
Franciszka Pogrzebę. Ojciec Olesia - podobnie jak
wielu innych powstańców śląskich - został uwięziony w maju 1940 r. i osadzony w obozie koncentra-

/bw, jb/

Aleksander Wilczek przez lata udzielał się
w wielkanocnych „Pasjach” - ostatni raz
w ubiegłym roku

cyjnym w Dachau. Zginął po powrocie do domu, w
styczniu 1945 r. od odłamka pocisku czołgowego.
Oleś pochodził z sześcioosobowej rodziny, miał
trzech braci i dwie siostry. Po ukończeniu szkoły
podstawowej (dwa lata w szkole niemieckojęzycznej) w 1941 r. władze niemieckie zaproponowały
mu albo landowę (wyjazd na roboty do Niemiec)
albo pracę w zarekwirowanym przez Niemców
majątku Jana Kosza. Wybrał to drugie.
W 1943 r. mając ukończonych 16 lat, został
wezwany do rejestracji wojskowej, zaś w roku
1944 dostał przydział do obsługi lotnisk w bazie
lotniczej nad Morzem Północnym, gdzie pełnił
funkcję pomocnika Luftwaffe. Po krótkim urlopie
i przeszkoleniu znalazł się w transporcie do Danii
do portu Aarhus na Półwyspie Jutlandzkim, skąd
popłynął do Norwegii. Tam pociągami zostali przetransportowani do Trondheim. Nie wojował tam
wiele, po kapitulacji Niemiec dostał się do niewoli
angielskiej. Anglicy odseparowali Górnoślązaków,
Francuzów i innych od Niemców i pozwolili im
wrócić do domu, jemu do Przyszowic. Po powrocie
zaczął pracować jako spawacz, początkowo na
kolei, później w Montochemie w Gliwicach.

Foto: Bogusław Wilk

Dwa miesiące temu zmarł Aleksander Wilczek – człowiek
wielkiego talentu, siły woli i wewnętrznego dobra, którym
obdzielał otoczenie. Przyszowianin, syn powstańca
śląskiego, którego życie z powodzeniem mogłoby
wypełnić karty kilku fascynujących książek i filmów...

W 1952 r. Operetka Śląska w Gliwicach ogłosiła
nabór do baletu, chóru i orkiestry. Razem z bratem wzięli udział w konkursie i zostali przyjęci do
chóru. Angaż amatorów przyszowickiego chóru
do chóru w operetce był dla tych chłopców ze wsi
wyjątkową nobilitacją. Po przyjęciu nie ominęła
ich jednak trzyletnia nauka w szkole muzycznej w
Gliwicach. Oleś w operetce przepracował 10 lat.
W 1956 r. ożenił się i wraz z żoną Magdaleną zamieszkał w domu Glinków. Tam spędził, jak mówił,
17 szczęśliwych lat, chociaż nieszczęście też ich
nie ominęło. W 1971 roku pod kołami motocykla
zginęła ich ukochana córka Zuzanna. Rok później
urodził im się syn Wojciech. W 1973 roku rodzina
zamieszkała we własnym domu, zakupionym przy
ul. Powstańców Śląskich.
Wcześniej, bo już w 1962 roku, z powodu słabych
płac Oleś opuścił operetkę i zatrudnił się w kopalni
Makoszowy. Nie zaprzestał jednak działalności
śpiewaczej. Występował na koncertach w kopalnianym Domu Kultury, a w 1965 r. ponownie związał się na trzy lata z Operetką Śląską w Gliwicach.
Zawsze też znajdował czas dla przyszowickiego
chóru „Słowik”, w którym udzielał się jako solista.

Solo śpiewał głównie w operetkach i teatrach
wystawianych przez chórzystów, ale również
podczas uroczystości kościelnych np. Triduum
Paschalnym, po raz ostatni w 2015 roku. W roku
2012 Towarzystwo Śpiewacze „Słowik” przyznało
mu tytuł Honorowego Członka Chóru.
Aleksander Wilczek niemało swoich wspomnień
przekazał Towarzystwu Miłośników Przyszowic,
którego był członkiem. Dzięki jego fenomenalnej
pamięci udało się uściślić i uchować od zapomnienia wiele faktów, które zostały na zawsze
zapisane na kartach książek o Przyszowicach
wydanych w ostatnich latach. Bardzo często
ubarwiał spotkania swoim śpiewem, budząc powszechny podziw nie tylko dla pięknego głosu, ale
też dla niespotykanej werwy i doskonałej – mimo
podeszłego wieku - pamięci.
Żegnamy człowieka cenionego i powszechnie
lubianego, który przez całe swoje życie niósł na
ustach śpiew radujący nasze serca i dusze. Pożegnajmy Go pozdrowieniem śpiewaków:
Cześć Pieśni!

(ejp)
Towarzystwo Miłośników Przyszowic

Informacja własna wydawcy
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