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Knurów

Skatepark cieszy nastolatków
N
- To urządzenia dla was, droga młodzieży. Bawcie
się, ćwiczcie, ale i szanujcie sprzęt, aby służył jak
najdłużej - mówił na oficjalnym otwarciu Skateparku
prezydent Adam Rams, dziękując również wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania królestwa dla
sportowców ekstremalnych

owy skatepark znajduje się
między ulicami Klasztorną
i 1 Maja. Został otwarty
w środę. Od razu zadziałał na wyobraźnię dzieci i młodzieży. Skwer
oblegli miłośnicy niekonwencjonalnej gimnastyki, rolkarze, rowerzyści. Każdy chciał spróbowac
swoich sił.
Jako pierwsi dostąpili tego Kamil Pawlik i Piotr Wojciechowski,
budząc podziw niesamowitymi
ćwiczeniami na urządzeniach do
Street Workoutu. Trudnym ewolucjom przyglądali się liczni samorządowcy, wśród nich prezydent Knurowa Adam Rams, wiceprezydent
Piotr Surówka, sekretarz miasta
Piotr Dudło oraz wiceprzewodni-

czący Rady Miasta Jerzy Pach z
radnymi.
Kamil Pawlik, pomysłodawca
skateparku, od trzech lat związany
ze Street Workoutem, nie krył radości z nowych urządzeń.
- Jestem bardzo zadowolony.
Wcześniej ćwiczyliśmy na prowizorycznych drążkach, które zrobiliśmy
sami. Dzisiaj możemy szlifować
umiejętności na bezpiecznym i
profesjonalnym sprzęcie - mówił
knurowianin.
- Jestem pod wrażeniem - nie
krył satysfakcji radny Marian
Gruszka, inicjator zagospodarowania skweru w sposób wyczekiwany
przez młodzież.
W uroczystości, poprowadzonej przez redaktora Piotra Skorupę,
uczestniczyła też młodzież z MSP-1
i MG-1.
Tekst i foto: jb

Więcej zdjęć z otwarcia skateparku
na stronie www.przegladlokalny.eu

Goście otwarcia z podziwem przyglądali się ewolucjom
w wykonaniu Piotra Wojciechowskiego

Skatepark od razu spodobał się gimnazjalistom „Jedynki”

Knurów

„Doktor”, psia mać!

Prowadząc zwierzę do weterynarza spodziewamy się, że oddajemy je
w ręce fachowców – i z reguły tak jest. Zdarzają się jednak sytuacje, które
każą zachować czujność właścicielom czworonogów

O

statnio przez ogólnopolskie
media przetoczyła się wiadomość o pewnym fałszywym
lekarzu weterynarii, który od kilku
lat prowadzi poradnię w Knurowie.
Leczy zwierzęta i podaje im szczepionki, choć jako technik weterynarii nie ma do tego uprawnień. Klienci
z kolei nie mają świadomości, że
osoba posługująca się pieczątką ze
skrótem „dr”, nie jest lekarzem.

Kot to nie pies

Sprawa zrobiła się głośna, gdy
jeden z jego pacjentów, kot Filuś,
trafił do lecznicy. Weterynarze byli
zdumieni, że kot otrzymywał szczepionki... dla psów. Chcąc poinformować rzekomego lekarza o pomyłce,
odkryli, że to nie był błąd, lecz
świadome działanie technika, który
(być może) z powodu chwilowego
braku szczepionek dla kotów podał
„w zastępstwie” specyfik dla psów.
Czy psia szczepionka podana
kotu może pomóc? Specyfik przeciwko wściekliźnie – owszem, działa
u różnych zwierząt. Pozostałe nie
tylko nie pomogą, a co więcej – mogą
zaszkodzić.
- Inne są choroby wirusowe kotów, inne choroby psów – Krzysztof
Orlik, prezes Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. – Konkretna
szczepionka działa na tę chorobę,
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a nie inną i trudno oczekiwać, by
było inaczej. Podawanie leczniczego
produktu weterynaryjnego niezgodnie z przeznaczeniem jest nie tylko
nieskuteczne, ale i ryzykowne. Może
to wywołać alergię, wstrząs anafilaktyczny i śmierć. Twierdzenie, że kot to
mały pies, jest paranoją.
Akurat kot Filuś przetrwał szczepienia, ale to nie znaczy, że u innego
osobnika nie miałyby one dramatycznego finału.

Technik to nie lekarz

Pewnie niektórzy właściciele
czworonogów, nawet wiedząc, że
mają do czynienia z technikiem, a
nie z lekarzem weterynarii, stwierdzą, że to prawie to samo. Ale w tym
wypadku „prawie” robi dużą różnicę.
Technik weterynarii jest uprawniony
do wykonywania tych czynności,
które nie wymagają specjalistycznej
wiedzy medycznej, wykorzystywanej
przez lekarza weterynarii.
Co to oznacza w praktyce? Technik opiekuje się chorymi zwierzętami, może pobierać próby do badań
laboratoryjnych, wykonywać badania kliniczne, które są niezbędne
do udzielenia pierwszej pomocy.
Udziela pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień,
zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku

porodu. Asystuje przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok
zwierząt. Technik może podawać
leki dostępne bez recepty lub przepisane przez lekarza weterynarii. Za
to na pewno nie może ordynować
leków na receptę ani samodzielnie
prowadzić przychodni. Według wymogów, kierownikiem przychodni
dla zwierząt musi być lekarz weterynarii. Knurowska poradnia, o której
mowa, tych wymogów nie spełnia,
toteż nie jest zarejestrowana w Śląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej.
Takie nierejestrowane placówki nie
podlegają odgórnej, rzetelnej kontroli, a co za tym idzie – korzystanie z
ich usług niesie pewne ryzyko.

do kontynuowania praktyki mimo
braku uprawnień. Teraz głośna sprawa Filusia ponownie zwróciła uwagę
stróżów prawa na ten proceder.
- Medialne doniesienie upoważnia policję do zajęcia się sprawą, co
też czynimy – mówi nadkom. Marek
Słomski, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
W takich sytuacjach przydaje
się jeszcze kontrola Nadzoru Farmaceutycznego, który powinien
sprawdzić, skąd i na jakiej podstawie nie-weterynarz kupuje leki dla
swoich zwierzęcych klientów. Tyle
że aby przeprowadzić kontrolę,

trzeba się na nią najpierw umówić
z kontrolowanym, co nie zawsze
jest łatwe.
Na szczęście, przypadki takiego
nadużycia zaufania klientów i ignorowania przepisów nie zdarzają
się często. Tym niemniej do nich
dochodzi. Mało tego, procedery
trwają w najlepsze miesiącami lub
latami. Knurowski przypadek nie
jest jedyny w powiecie. Jak dowiedzieliśmy się w ŚILW, w Toszku
też działa technik, który prowadzi
praktykę. I również miał już sprawę
w sądzie.
MiNa

reklama

Co po zarzutach?

W przypadkach takich jak opisany wyżej, izby lekarsko-weterynaryjne nie mogą interweniować, ale
mogą to robić policja i prokuratura.
Sprawą technika z Knurowa organy ścigania już się zajmowały. Jak
informował w TVP Paweł Sikora z
Prokuratury Rejonowej w Gliwicach,
mężczyźnie przedstawiono zarzuty
popełnienia przestępstw przeciwko
wiarygodności dokumentów (art.
279 par. 1 Kodeksu Karnego) oraz
zarzuty popełnienia przestępstw z
ustawy o ochronie zwierząt (art. 78).
Jednak jakoś nie zniechęciło go to
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Brał gaz
i dawał
w gaz

Knurów. Kradnąc ryzykował życie mieszkańców bloku

Stanica. Nieostrożny kierowca spowodował kolizję

Uderzył, bo zawracał

W poniedziałkowy poranek strażacy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie otrzymali
wezwanie do Stanicy. Na miejscu zastali trzy
rozbite samochody

J

Auta ucierpiały, ale ludziom
- na szczęście - nic się nie stało

- dodaje rzecznik Słomski.
Miejsce kraksy zabezpieczali
strażacy z JRG Knurów.
- Nasze działania polegały m.in.

na naturalizacji płynów eksploatacyjnych i uprzątnięciu jezdni - informuje JRG.

Jb, foto: arch. JRG Knurów

foto:morgueﬁle.com/ chelle

esień to trudna pora roku dla
kierowców. Gdy za szybą szaro
i ponuro, nawet jednostajny ruch
wycieraczek potrafi uśpić czujność.
W poniedziałek koncentracji zabrakło mieszkańcowi Knurowa.
Według policyjnych ustaleń 76-letni
knurowianin, kierujący oplem corsą,
z prawego pobocza włączył się do ruchu, a następnie próbował zawrócić.
- Podczas manewru nie zauważył
nadjeżdżającej toyoty aygo na gliwickich numerach - mówi komisarz
Marek Słomski, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Pojazdy zderzyły się. Ucierpiało
również trzecie auto, które znalazło
się w pobliżu kolizji. Na szczęście,
mimo groźnie wyglądającej stłuczki,
kierowcom nic się stało. Winę za kolizję ponosi nieuważny knurowianin.
- Policjanci zatrzymali 76-latkowi prawo jazdy. Sprawa trafi do sądu

Nie wiadomo, co by się stało,
gdyby mieszkańcy budynku przy
ul. Kosmonautów nie zawiadomili
w porę pogotowia gazowego...

W

nied zielny w ieczór
mieszkańcy czteropiętrowego bloku wyczuli
na klatce schodowej woń gazu. Nie
zbagatelizowali sprawy – szybko
powiadomili pogotowie gazowe. Z
kolei gazownicy skontaktowali się z
policją, która również pojawiła się
na miejscu. Wsparcie funkcjonariuszy było szczególnie przydatne,
bowiem, jak się okazało, przyczyną
niepokojącego zapachu nie była
awaria techniczna, lecz przestępczy
proceder, który stwarzał niebezpieczeństwo dla całego budynku.
Gdy fachowcy ustalili, że gaz
najprawdopodobniej ulatnia się z
pewnego mieszkania, do akcji ruszyli knurowscy policjanci. Odkryli, że jego lokator „sprytnie” ominął
zdemontowany licznik i na własną
rękę, nielegalnie, podłączył się do
instalacji gazowej, okradając w ten
sposób dostawcę gazu. Kradzież
to jedno, a drugie – stwarzanie
zagrożenia dla wielu osób. 48-latek
narażał sąsiadów z bloku na utratę
życia, zdrowia oraz mienia.
W poniedziałek zapadła decyzja, że mężczyzna usłyszy zarzut z
art. 165 kodeksu karnego. Za sprowadzanie niebezpieczeństwa dla
życia lub zdrowia wielu osób albo
dla mienia w wielkich rozmiarach

jest przewidziana kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Sprawca mieszkał sam. Jak się
nieoficjalnie dowiedzieliśmy, nadużywał alkoholu. Jak długo korzystał z ryzykownego podłączenia?
Na razie dokładnie nie wiadomo.
Policja ma miesiąc, aby wspólnie z
gazownią ustalić szczegóły sprawy.
Nielegalne podłączenia do instalacji gazowych nie zdarzają się często, zawsze jednak niosą ogromne
zagrożenie.
- Tak bezmyślnych ludzi jest na
szczęście niewielu, jednak co roku
w powiecie zdarza się jeden, dwa,
czasem trzy takie przypadki – komentuje nadkom. Marek Słomski,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
O tym, jak bardzo jest to niebezpieczne, przekonaliśmy się w
2014 roku, gdy w wyniku wybuchu
gazu w budynku w Katowicach
zginęła para dziennikarzy – Dariusz Kmiecik z TVN i Brygida
Forsztęga-Kmiecik z TVP Katowice
oraz ich dwuletni syn. Wówczas
mężczyzna podkradający gaz doprowadził do tragedii. W Knurowie, dzięki reakcji mieszkańców
budynku, udało się jej zapobiec.
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Las, pusta - wydawałoby się - droga, a jednak
doszło do kolizji trzech samochodów

Gliwice. Narkotyki ukryte w polu

Plony z amfą i ecstasy

Na granicy Knurowa i Gliwic, tuż obok pól kukurydzy,
dilerzy narkotykowi ukryli 717 tabletek ecstasy, 140
gramów amfetaminy oraz kilka kryształków efedryny.
Dilerską skrytkę wywąchał policyjny pies

P

rzestępcy wykorzystali nieużytki, przylegające do pól kukurydzy, między ulicami Parkową
a Spacerową w Gliwicach. Dzięki
Iberowi, psiemu funkcjonariuszowi
z Komedy Miejskiej w Katowicach,
długo nie nacieszyli się łupem.
- Pies wyraźnie wskazał miejsce,
gdzie mogły być ukryte nielegalne
substancje. Śledczy znaleźli tam foliowy worek, w którym znajdowało się
sześć pakunków - informuje Policja.
W pakunkach było 717 tabletek
ecstasy, 140 gramów amfetaminy
oraz kilka kryształków efedryny.
Policjanci z Katowic i Gliwic zabezpieczyli teren.
Trwa ustalanie właściciela nielegalnego towaru.
- Sprawa jest rozwojowa - mówią
policjanci śledczy.
Jb, foto: arch. Policji

Ktoś tu coś „zasiał”, ale już nie zbierze...

3

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

- Czy wreszcie ktoś zajmie się rozkopanym
chodnikiem przy ul. Wolności? - pyta pan Łukasz.
- Nie da się wyjechać samochodem z podwórka, nie da
się przejechać dziecięcym wózkiem... Zarówno on, jak
i inwestor, dopingują wykonawcę, by jak najszybciej
uporał się z robotą

Po chleb
z przeszkodami

Knurów. Przebudowa ul. Wolności: do przodu, choć z niedogodnościami

Knurów

Śmietnik
z problemami

4

nikiem. Wykonawca ustalał, a następnie przesuwał termin remontu,
tłumacząc się problemami z materiałem. Po naszej ostatniej, poniedziałkowej, interwencji, znowu obiecał, że niezwłocznie wyremontuje
chodnik - tłumaczy Ewa Szczypka.
Naczelniczka dodaje również,
że chodnik to jeden z elementów
przebudowy ul. Wolności, a termin,
który według planu wykonawca ma
na zakończenie remontu, mija 25
października.
Kończąca się przebudowa obejmuje odcinek drogi od ul. 1 Maja

do budynku nr 53. W zakresie prac
jest wykonanie nowej nawierzchni
z podbudową, chodników z kostki
brukowej, zjazdów na posesje, progu
najazdowego i odcinka kanalizacji
deszczowej. Za realizację zadania
wykonawca otrzyma prawie 1,3 mln
zł z budżetu Knurowa.
To nie koniec przygotowywanych zmian na ul. Wolności. Jeśli
znajdą się fundusze, inwestycja (od
posesji nr 53 po skrzyżowanie z ul.
Jęczmienną) zostanie dokończona w
przyszłym roku.

jb

Pan Łukasz
z niecierpliwością
czeka, kiedy
budowlańcy ułożą
chodnik przed jego
domem

Foto: Justyna Bajko

P

rzebudowa ulicy Wolności
trwa od kilku miesięcy. Zajmuje się nią firma Strabag
Infrastruktura Południe z Wrocławia. Mieszkańcy cierpliwie czekali na zakończenie prac, czujnie
obserwując ich postępy. Ostatnio
niektórym puściły nerwy...
Pan Łukasz od lat mieszka
przy ul. Wolności. Pod domem
knurowianina firma odpowiedzialna za remont ulicy rozebrała
chodnik, aby zbudować now y.
I tak od kilku tygodni zamiast
chodnika, mieszkańcy mają po
oknami tor przeszkód...
- Ostatnio, jak lało, zrobiła
się taka kałuża, że można było ją
łódką przepłynąć - opowiada pan
Łukasz. - Obok jest piekarnia.
Ludzie przychodzą po chleb i nie
mają jak przejść. Młodsi jaszcze
jakoś przeskoczą, ale starsze osoby?
Jak mają sobie poradzić? Już raz
się zdarzyło, że szedł facet w nocy
i się wywrócił. Wózek z dzieckiem
też nie przejdzie. Trzeba wyjechać
na ulicę, a przecież to jest niebezpieczne! Już kilka razy dzwoniłem
do urzędu, obiecywali, że się tym
zajmą. Ale na razie bez skutku...
Naczelnik Wydziału Inwestycji
Miejskich, Ewa Szczypka przyznaje, że pan Łukasz zgłaszał do
urzędu problem z chodnikiem, ale
dodaje, że zaraz po wizycie knurowianina, kontaktowała się z wykonawcą przebudowy ul. Wolności.
- Kilkukrotnie interweniowaliśmy u wykonawcy, prosząc o
natychmiastowe zajęcia się chod-

Foto: Justyna Bajko

Przebudowa drogi postępuje,
choć nie tak szybko, jak życzyliby
sobie mieszkańcy i inwestor

Mieszkańcy skarżą się, że Komart
nie zawsze odbiera odpady
ze śmietnika przy ul. Koziełka 37.
A nie odbiera, bo nie może,
jako że dojazd blokują... inni
mieszkańcy. – Od jednych
obrywamy za drugich, bo prośby
skutkują na chwilę – żalą się
magistraccy urzędnicy

P

rzypomnijmy. Śmieciarka
Komartu dwa razy w tygodniu przyjeżdża odbierać
odpady. Odbiór odbywa się zgodnie z harmonogramem znanym
mieszkańcom. Zdarza się jednak,
że śmieciarka wraca bez śmieci. Powód? Drogę do kontenerów blokują
zaparkowane przy drodze samochody. O trudnościach z dojazdem
pisaliśmy kilka tygodni temu.
- Wtedy sytuacja na pewien
czas się poprawiła - mówi Beata
Lubecka, kierownik Referatu ds.
Odpadów-Komunalnych Wydziału
Gospodarki, Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska knurowskiego Urzędu Miasta.
- Niestety, tydzień i dwa tygodnie
temu znowu pojawiły się problemy
z dojazdem.
W poniedziałek firmie Komart

w końcu udało się odebrać odpady.
Jednak zanim pracownicy dostali
się kubłów, zarządca terenu musiał
posprzątać teren. Pojemniki były
przysypane przez kilogramy śmieci. Za śmietnikiem zaś powstało
dzikie składowisko odpadów komunalnych i wielkogabarytowych
- od okien po fotele. Zastaną sytuację Komart udokumentował na
zdjęciach.
Nieudane próby odbioru śmieci
powodują niezadowolenie mieszkańców - śmieci, które wręcz „wychodzą” ze śmietnika to mało
przyjemny widok. Jednak, póki
co, o rozwiązanie problemu mogą
zadbać sami mieszkańcy. Jak?
Wystarczy w godzinach odbioru
odpadów nie parkować w miejscu
dojazdu do śmietnika.
Jb, foto: arch. ﬁrmy Komart

Jeden, dwa „puste”
przebiegi śmieciarki
i przy śmietniku
tworzy się wysypisko
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Knurów. Wraca temat hałasu w rejonie stawu Moczury

śladem naszych publikacji

Bój o święty
spokój

Paląca głupota sieje spustoszenie

Kiedy powstawał knurowski odcinek autostrady
A1, mało kto się spodziewał, że ruch po
estakadzie nad stawem Moczury zmąci spokój
okolicznym mieszkańcom. Teraz po latach
bezskutecznych działań urzędników do walki
o ciszę włączyli się samorządowcy i... poseł

- Jestem przerażona tym, co
wyprawia podpalacz działkowych
altanek. To jakiś degenerat, który
powinien zgnić w więzieniu. Za
nic ma czyjś dobytek, za nic czyjeś
zdrowie, a może i życie (mam znajomych, którzy nieraz nocują w
swoich altanach, strach pomyśleć,

że pożar mógłby ich za skoczyć
we śnie). Zastanawiam się, czy
płonące „dzwony” na śmieci to nie
jest sprawka tej samej osoby. Uważam, że policja powinna zrobić co
się tylko da, by złapać bandziora
zanim ktoś zginie. Jest monitoring
miejski, mają go niektóre firmy i

domy, jest chyba techniczna namierzenia sprawcy. Bo na razie
płoną kubły i altany, a jak zaczną
domy?...
Agnieszka z Knurowa

- Ten pieprzony debil spalił domek mojego znajomego. Zniszczył mu
dorobek i wysiłek wielu lat. Chciałbym spotkać tego durnia. Wtenczas
ja dałbym mu popalić, zapamiętałby
to do końca życia...
M.
Not. bw

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Knurów
przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w sali narad (II piętro) przeprowadzone zostaną
czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych
wraz z ułamkowymi częściami gruntu związanymi z lokalami
I. Przedmiotem IV 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.

Foto: Paweł Gradek

I przetargi odbyły się w dniach 26.04.-28.04.2016 r., II przetargi odbyły się 30.06.-1.07.2016 r.,
III przetargi odbyły się 28.09.2016 r.
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5, II piętro, sala narad

Autostradowy hałas niesie się daleko - usłyszała
go nawet telewizja, poświęcając problemowi jedną
z audycji; na zdjęciu: wypowiada się radny Andrzej Porada

N

ie pomagają ekrany akustyczne, bowiem nie jest to odgłos
przejeżdżających samochodów,
a jednostajny łomot, generowany
przez 19 elementów estakady na
łączeniach. Na dodatek hałas odbija się od lustra wody i niesie się
po okolicy. Radny Andrzej Porada
zauważa, że odgłosy z estakady
dają się we znaki mieszkańcom
Farskich Pól i rejonu Kolonii
szczególnie nocą.
Swego czasu problem próbowali rozwiązać mieszkańcy,
urzędnicy i władze miasta. Alarmowali gdzie się da i kogo się da,
niemniej liczne pisma i interwencje na niewiele się zdały. Sprawa
utknęła w martwym punkcie po
tym, jak katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad odwołał się do Ministra
Środowiska od decyzji Marszałka
Województwa Śląskiego, nakazu-

II. Terminy przetargów, ceny wywoławcze i wysokość wadium:

jącej ograniczenie negatywnego
oddziaływania hałasu na środowisko w rejonie estakady.
Po rozpatrzeniu odwołania
Minister Środow iska uchyli ł
zaskarżaną decyzję w całości i
przekazał sprawę do ponownego
rozpatrzenia Marszałkowi Województwa Śląskiego. Do dziś organ
nie podjął ponownego postępowania w sprawie.
Samorządowcy postanowili
zewrzeć siły. Andrzej Porada zainteresował problemem wicestarostę
gliwickiego - Ewę Jurczygę. Pomoc
w sprawie obiecali radny Śląskiego
Sejmiku Samorządowego Krystian
Kiełbasa i poseł Piotr Pyzik.
Cz y i nter pelacje do ma rszałka i interwencje na szczeblu
rządow ym sprawią, że wokół
zbiornika Moczury zagości w
końcu spokój?

Lp

1.

2.

3.

Data
przetargu

Godzina
przetargu

0,0240

78 950,00

3.950,00

24.11

9.30

0,0243

80 020,00

4.001,00

24.11

10.00

0,0243

81 990,00

4.100,00

24.11

10.30

Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany do uiszczania należności z tytułu podatku od
nieruchomości naliczonego przez Wydział Finansów.
III. W przetargu mogą brać udział osoby, które prawne, krajowe lub zagraniczne bądź osoby ﬁzyczne, które:
a) dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr.
Floriana Ogana 5 w kopercie z dopiskiem „sprzedaż lokalu przy ul. ….......” - do dnia 21.11.2016 r.
w godzinach pracy Urzędu Miasta Knurów zawierające:
– pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z podaniem imienia, nazwiska, ﬁrmy bądź
nazwy siedziby oraz statusu prawnego uczestnika przetargu, numeru kontaktowego,
– datę sporządzenia zgłoszenia,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu oraz warunkami przetargowymi i że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
– dane osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika przetargu wraz z ewentualnymi
pełnomocnictwami z notarialnie poświadczonym podpisem lub oryginał pełnomocnictwa i
dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji uczestnika w przetargu,

8 miesięcy temu 76-letni Roman Leśniak wyszedł
z domu i do tej pory nie wrócił. Czy w rozwikłaniu
zagadki zaginięcia knurowianina pomoże
telewizyjny program?

6

Wadium
w zł

Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty sądowe nabywca zobowiązany jest do uiszczenia w
dniu spisania aktu notarialnego w kancelarii notarialnej.

/pg, sisp/

Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie

że 13 lutego widziały pana Romana.
Najpierw kolega z pracy miał go spotkać na targu, a nawet chwilę z nim
rozmawiać, następnie sąsiad widział
później zaginionego na przystanku
Cegielnia przy ul. Kosmonautów. Potwierdza to zapis monitoringu Straży
Miejskiej. Kiedy oko kamery odwraca
się na moment w innym kierunku, a
później wraca, mężczyzny nie ma już
na przystanku.
W akcję poszukiwawczą na krótko włączyła się detekty w Aneta
Nowak. Wycofała się na wyraźne żądanie rodziny zaginionego. Ostatnio
ponownie zaangażowała się w rozwikłanie zagadki. Być może pomocna
okaże się też emisja reportażu, zaplanowana na 21 października (piątek)
o godz. 15.20 na antenie TVP1.
/pg/

b) wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych) w wymaganej podanej w tabeli w pkt. II
do dnia 21.11.2016 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.

ogłoszenie

ubiegły czwartek na osiedlu
1000-lecia oraz w rejonie ul.
Niepodległości pojawiła się ekipa
Telewizji Polskiej, by nakręcić reportaż do programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie” o zaginięciu
Romana Leśniaka, emerytowanego
ratownika górniczego.
Przypomnijmy. 13 lutego (sobota)
76-latek wyszedł z bloku przy ul. Sobieskiego i udał się na targ. Nie wziął
ze sobą ani portfela z dokumentami,
ani kluczyków od samochodu. Ubrany był w granatową kurtkę, granatowe sztruksy i popielatą czapkę z
daszkiem. Kiedy nie wrócił, rodzina
powiadomiła policję i rozpoczęła poszukiwania na własną rękę. Na mieście pojawiły się plakaty z wizerunkiem zaginionego. W międzyczasie
pojawiły się dwie osoby, utrzymujące,

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 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.

Cena
wywoławcza
w zł

Cena wylicytowanego lokalu zostanie powiększona o obowiązujący podatek Vat.

Knurów

W

Opis lokalu mieszkalnego

Wielkość udziału
w częściach
wspólnych
budynku
i w gruncie

c) dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowód wpłaty wadium,
– w przypadku podmiotów innych niż osoby ﬁzyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego
dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tego
podmiotu(ewentualnie zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), a
gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
– w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność
obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka,
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości lub złożenie oświadczenia o nabywaniu
nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenie dokumentu zniesienia współwłasności
majątkowej małżeńskiej. Własnoręczność podpisu na oświadczeniu powinna być potwierdzona
notarialnie albo oświadczenie należy podpisać w obecności pracownika Wydziału Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów.
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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Z kart historii Knurowa

Pół wieku „Tysiąclatki”
Nie tak dawno knurowskie Liceum Ogólnokształcące
świętowało 60-lecie. Warto przypomnieć, że jego
siedzibie stuknęło pół wieku. Budynek został wzniesiony
w ramach obchodów 1000-lecia państwa polskiego

Lata 70. - budynek LO, przed nim skwer, mocno różniący się od widoku obecnego

P

ierwsza szkoła średnia w Knurowie utworzona została w
1954 roku. W latach 1954-1966
klasy ósma, dziewiąta, dziesiąta i jedenasta, tak zwanej „jedenastolatki”,
znajdowały się w budynku obecnej
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2
przy ulicy T. Wilsona.
W lipcu 1960 roku Samorząd Robotniczy Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów” postanowił o potrzebie
oddzielenia knurowskiego szkolnictwa podstawowego od średniego.
Ważnym krokiem do realizacji takiego zamierzenia miało być wybu-

Foto: Arch. autorki

Otwarcie budynku LO, na trybunie honorowej
goście z ministrem Mitręgą

dowanie osobnego budynku szkolnego Liceum Ogólnokształcącego.
Decyzja zapadła na szczeblu ówczesnego Ministerstwa Oświaty i
Wychowania. Inwestorem budowy
zostało Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Rybniku (10 kwietnia
1964 roku).
Zdecydowano, że gmach powstanie na 1,2-hektrarowej działce
przy ul. 1 Maja, zaszeregowanej
jako grunt orny. Jeśli chodzi o projekt budynku, inwestor nie silił się
na oryginalność. Wybrano typowy,
nie różniący się specjalnie wiele od

innych szkół-tysiąclatek, autorstwa
inż. T. Śliwińskiego z Przedsiębiorstwa Projektowania Budownictwa
Miejskiego w Katowicach. Przewidywał 16 pomieszczeń do nauki (w
tym 12 izb lekcyjnych) o kubaturze
11.108 m3. Projekt został wyceniony
na 418 zł.
Jeszcze wiosną 1964 roku rozpoczęto wykopy. Nadmiar ziemi, który
należało usunąć, określony został
na 317 m3.
Gdy rozpoczynała się budowa,
wzdłuż ulicy 1 Maja przebiegła sieć
kanalizacji deszczowej, wodociąg

Mimo chłodu uroczystość zebrała
sporo osób; na dalszym planie
ul. 1 Maja z zaparkowanymi
samochodami wzdłuż drogi
samochodowej

i napowietrzna linia telefoniczna. ski został patronem szkoły w grudWznoszony budynek od ulicy od- niu 1992 roku).
dzielał plac rekreacyjny. Jeszcze w
Wśród zaproszonych gości byli
latach 60. przecinająca go ścieżka ówcześni włodarze i decydenci oraz
biegła przez przydrożny rów (później postaci znaczące dla Knurowa i
„schowany” w przepuście z betono- okolicy, m.in.: Mieczysław Miłek –
wych rur).
przewodniczący Powiatowej Rady
W momencie oddania do użytku Narodowej w Rybniku, Jan Mitręga
budynku szkolnego, wzdłuż ulicy – minister Górnictwa i Energetyki,
nie było jeszcze nitki gazowej, ale Jan Matuszewski – dyrektor kopalni
przewidywano podłączenie do gazu. „Knurów”, Urszula Przybyła – przeŚwiadczyły o tym kurki gazowe za- wodnicząca Miejskiej Rady Narodomontowane w pracowniach fizyki i wej w Knurowie, Jan Poloczek – pełchemii oraz w kuchni.
niący funkcję I sekretarza Komitetu
Budowa trwała ponad dwa lata. Powiatowego Polskiej Zjednoczonej
Kosztowała 8 650 920 zł, a w y- Partii Robotniczej w Rybniku. Nie
posażenie szkoły
zabrakło dyrektoRocznik 1948
– 1 081 292 zł.
rów knurowskich
jako ostatni zdawał egzamin
1 września
szkół podstawodojrzałości w budynku obecnej
1966 roku, w dniu
wych, młodzieży i
MSP nr 2, natomiast rocznik
1952 był pier wsz ym, k tór y
inauguracji nowesporej liczby mieszprzez cztery lata uczęszczał do
go roku szkolnego,
kańców Knurowa.
nowo wybudowanej szkoły.
nie była jeszcze w
W 1980 roku
całości podpisana
utworzono Zespół
dokumentacja oddania do użytku Szkół, w skład którego weszły Liszkoły. Należało również wyposażyć ceum Ogólnokształcące i Liceum
nowy budynek w pomoce naukowe, Zawodowe (LZ funkcjonowało w
stoliki, krzesła, książki (część sprzę- latach 1980-1998).
tu szkolnego przeniesiono ze szkolObecnie instytucją prowadzącą
nej „Dwójki”). W transporcie po- knurowską szkołę ponadgimnamogła dyrekcja kopalni „Knurów” zjalną jest Starostwo Powiatowe w
i młodzież licealna (kopalnia „Knu- Gliwicach. Budynek zmienia się
rów” była zakładem opiekuńczym wewnątrz i na zewnątrz. Szkoła zo„ogólniaka” w latach 1966-1989).
stała ocieplona, wymienione zostały
Nowy budynek został oddany do wszystkie okna, drzwi zewnętrzne.
użytku 5 listopada 1966 roku. Naukę Kilka lat temu została wybudowana
w nim rozpoczęło 845 uczniów pod nowa hala sportowa z siłownią i
okiem 24 nauczycieli.
zapleczem sportowym. Pracownie
Sale lekcyjne sukcesywnie do- przedmiotowe dostosowano do
stosow y wane były do pracowni standardów multimedialnych. Szkoprzedmiotowych. Pierwotnie na ła umiejętnie korzysta z funduszy
pierwszym i drugim piętrze zapro- unijnych, przeznaczając je na cele
jektowane zostały hole - obecnie są dydaktyczne.
zabudowane i przeznaczone dla ceKnurowskie Liceum Ogólnolów dydaktycznych. Po 2006 roku se- kształcące pełni ogromnie ważkretariat, gabinet dyrektora szkoły i ną rolę w życiu miasta. Dobitnie
pokój nauczycielski przeniesione zo- świadczą o tym liczne osiągnięcia
stały na parter budynku szkolnego. placówki i jej absolwentów na przeW dniu otwarcia szkoły - Pomnika strzeni minionych sześciu dekad. To
Tysiąclecia Państwa Polskiego - go- doskonały prognostyk na kolejne
spodarzem uroczystości była Zu- owocne dziesięciolecia...
zanna Matuszek – dyrektor Liceum
Maria Grzelewska
Ogólnokształcącego im. Aleksandra
Foto: Archiwum Izby Tradycji KWK Knurów
Zawadzkiego (Ignacy Jan Paderew-

reklama

informacja własna
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Knurów

Nie liczą godzin i lat...
Werwą i radością życia mogliby zawstydzić
niejednego młodzieniaszka. 90 członków Koła nr 4
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Knurowie bawiło się we wtorek na balu seniora

N

ajlepszą receptą na jesień
życia jest integracja, a w
Knurowie okazji ku temu
nie brakuje - Koło organizuje
wycieczki, spotkania czy okolicznościowe bale.
We wtorek odbył się jeden z
nich. Najpierw uczestnicy chóralnie odśpiewali „Sto lat”, następnie
wybrzmiały słowa hymnu: Droga
babciu, nie niańcz wnuków, zacznij
teraz żyć. Pracowałaś długie lata,
czy tak musi być? Rzuć dzieci, rzuć
wnuki, pójdź ze mną wraz. Niech
radość i szczęście nie minie nas...
Dobry humor dopisywał. Nikogo nie trzeba było zachęcać do
zabawy. Gdy tylko zespół państwa
Nowackich zaczął grać przebój
Andrzeja Rybińskiego „Nie liczę
godzin i lat”, seniorzy opanowali
parkiet. Do tańca dał się też porwać prezydent Adam Rams, który

chwilę wcześniej życzył zebranym
udanej zabawy.
Anna Śmieja i Stanisław Zaskórski, czyli najstarsi członkowie
koła, otrzymali róże i upominki.
Martę Dańczurę, Irenę Kraczmar-Zaskórską, Krystynę Mirecką,
Adelajdę Szpiech, Marię Szylaj i
Waldemara Mireckiego nagrodzono za długi staż członkowski
w kole.
Kilkugodzinna zabawa obfitowała w konkursy, w których prym
wiedli państwo Hankus i Elfryda
Pluta.
- Nie zwalniamy tempa - zapewnia przewodniczący Stanisław
Rudzki. - 15 listopada organizujemy grill, a 30 listopada zabawę
andrzejkowo-barbórkową.
/g/, foto: Paweł Gradek

Członkom koła z najdłuższym stażem gratulacje
złożyli prezydent Adam Rams i prezes Stanisław Rudzki

Knurów. Święto „Białej Laski”

Samodzielność
ponad wszystko

Codziennie konfrontują się z własną bezradnością, walczą z lękiem
przed światem, który czują, choć go nie widzą. W piątek w klubie
„Gama” osoby niewidome i słabowidzące obchodziły swoje święto

R

ok 1921. Wielka Brytania.
Młody fotograf James Biggs
traci wzrok w wypadku. Gdy

wydaje mu się, że wszystko stracone
i już zawsze będzie zależny od pomocy innych, spotyka niewidomego

Z początku trudno było w to uwierzyć, ale niedowidząc można
zagrać w ping-ponga...

8

Gdy grała muzyka, parkiet
ani przez chwilę nie świecił pustkami

weterana wojennego. Ten na pytanie,
jak się znaleźć w świecie, którego
nie widać, odpowiada: „Bądź samo-

dzielny i jak najczęściej wychodź
z domu”. Młody Bigss posłuchał
starego weterana. Wziął elegancką
laseczkę i poszedł na spacer...
Historia białej laski to zapis
walki osób niewidomych o samodzielność. Przypomniał o tym
Adam Wala, prezes koła PTTK
Trion, podczas obchodów Święta
Niewidomych „Biała Laska”.
- Proszę Was, abyście się z tą
białą laską zaprzyjaźnili - apelował
do osób niewidomych. - Musimy
zrozumieć jedno: bez niej nie damy
sobie rady.
Prezes Wala opowiedział o
tym, jak wiele biała laska zmieniła
w jego życiu i jak łatwo - z wygody
czy ze strachu - z tych osiągnięć
zrezygnował...
- Opowiem wam historię. 4 lata
temu przeszedłem trzy szkolenia
z orientacji przestrzennej. Było
naprawdę super: sam chodziłem po
Knurowie, sam jeździłem do Gliwic.
Ale poznałem osoby, które chciały
mi pomóc: ktoś mnie zawiózł na
zebranie, ktoś pomógł dostać się na
spotkanie. I co się stało? Doszło do
tego, że teraz boję się wyjść sam na
zewnątrz. Nie o to chodzi, że nie
umiem chodzić, że nie wiem, jak
posługiwać się laską. Po prostu się
zablokowałem.
Obchody święta niewidomych
obfitowały we wzruszenia. Pani
Łucja nie widzi od kilkunastu
lat. W maju pierwszy raz od 15
lat spacerowała po Knurowie.
Podczas uroczystości przyjaciele
z Trionu nagrodzili panią Łucję za
jej odwagę.
- Dziękuję wam! Bez was nigdy
by mi się nie udało - mówiła wzruszona knurowianka, odbierając

statuetkę.
Koło Trion do wspólnego świętowania zaprosiło osoby niepełnosprawne z Knurowa i okolic oraz
przedstawicieli instytucji, które
wspierają ich działalność. Pojawiły się reprezentantki MOPS-u,
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i stowarzyszeń, m.in
diabetyków oraz Klubu Abstynenta „Siódemka”, oddziału PTTK,
Polskiego Związku Niewidomych
oraz Fundacji Rozwoju Lokalnego.
Uznanie dla Trionu za aktywność i
zaangażowanie na rzecz mieszkańców wyrazili Jerzy Pach, zastępca
przewodniczącego knurowskiego
Rady Miasta oraz Ewa Jurczyga,
wicestarosta gliwicki. Zaproszenie
przyjęła również Dorota Ziółecka
- psychoterapeutka systemowa od
początku związana z Trionem.
- Każdy z nas cierpi na swoją
własną ślepotę, bo często trudno
nam dostrzec inną, niż nasza własna, perspektywę - mówiła Dorota
Ziółecka. - Kiedy was poznałam,
nasunęło mi się tylko jedno pytanie:
„Skąd bierzecie siłę, aby codziennie
mierzyć się ze światem?”.
O oprawę artystyczną święta zadbało knurowskie Centrum Kultury. Dla gości brawurowo zaśpiewały
Sonia Biedrowska i Anna Kruk ze
Studia Piosenki i Musicalu.
Po części oficjalnej rozegrano
turniej sprawnościowy, m.in. niewidomi zagrali w tenisa stołowego
z widzącymi.
Obchody to czwarty etap projektu realizowanego przez Koło
PTTK Trion, dzięki dofinansowaniu z knurowskiego Urzędu
Miasta.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Knurów. Niezapomniane piosenki Kaliny Jędrusik oczarowały publiczność

Z kim tak ci będzie źle jak ze mną
P

ios en k a rk a z w ycz uc iem
oddała styl i charakter niezapomnianych piosenek do
tek stów Jer z ego Wa sowsk iego
i Jeremiego Prz ybor y. Solistce

akompaniował w kilku utworach
Damian Stroka, utalentowany gitarzysta z Knurowa, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach,
nauczyciel gitary w Państwowej

Szkole Muzycznej w Gliwicach.
W pozostałym programie muzycznym akompaniament przejął
Big-band KWK Knurów pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka. W

Foto: www.foto-hollanda.pl

Artyści śpiewali, grali, ale też - gdy sytuacja
ku temu była odpowiednia - tańczyli

big-bandzie gościnnie - ze swoim
żywiołowym solem na perkusji wystąpił Krzysztof Nowakowski,
wykładowca Akademii Muzycznej
w Katowicach.
Owacja na stojąco, bisy i gorące
brawa świadczyły o tym, że widownia bawiła się wyśmienicie.
- To było wspaniałe i z klasą!
Zarówno prowadzenie słowne jak
i wykonanie muzyczne na najwyższym poziomie – oceniła Bronisła-

wa Hary, wieloletnia nauczycielka
muzyki w knurowskich szkołach.
Jej słowa doskonale oddają odczucia
pozostałych słuchaczy. - Gratuluję
wszystkim artystom – Agnieszce
Bielanik-Witomskiej, Damianowi
Stroce i Mariuszowi Kowalczykowi.
Podziwiam wspaniały big-band,
ciesząc się, że mamy okazję oglądać i
słuchać w Knurowie tak utalentowanych wykonawców.
/MK/

Foto: Jolanta Zygmunt-Więzik/www.foto-hollanda.pl

Tytułowe słowa z repertuaru Kaliny Jędrusik
przyświecały niedzielnemu koncertowi
w szczygłowickim Domu Kultury. Zmysłowym głosem
i sceniczną grą oczarowała publiczność Agnieszka
Bielanik-Witomska

Agnieszka Bielanik-Witomska
na scenie zachwycała śpiewem i urodą...
reklama

Gierałtowice

Organy nie nudzą
Około stu osób wysłuchało 14. edycji Koncertu
Muzyki Organowej w gierałtowickim kościele
parafialnym. – Bywam co rok, przeżywam
cudowne chwile – zdradziła Przeglądowi
knurowianka Daria Szotowicz

R

ok Feliksa Nowowiejskiego
(1877-1946) znalazł odzwierciedlenie w repertuarze niedzielnego
występu poprzez ujęcie i wykonanie
kilku jego utworów.
Dla publiczności grali i śpiewali:
siostry Boniek (Katarzyna - organy,
Anna - śpiew), Marta Kogut (organy), Wojciech Miczka (organy i
śpiew), Robert Nawrat (organy) i
Anna Paśdzior (flet poprzeczny),
Łukasz Wielgosz (organy) i Marta

Pagacz (śpiew) oraz Daniel Kuchta
(organy) i Tomasz Górka (trąbka).
Wykonawców zapow iada ła
Gabriela Więcko, dzieląc się też
ciekawostkami o wykonywanych
utworach i ich autorach.
- Z roku na rok młodzi wykonawcy grają coraz lepiej, tym
razem czynili to jak dojrzali artyści
– ocenia pani Daria. – Muzyka jest
piękna, wypełnia świątynię, rozbrzmiewa po sklepienie.

Knurowian wśród słuchaczy
było więcej.
- Zabrałam kilku znajomych,
byli zauroczeni – podkreśla nasza
rozmówczyni, zastanawiając się,
dlaczego nie wszyscy wierni po
przedkoncertowym nabożeństwie
nie zostają na koncercie. – Może nie
dają sobie szansy myśląc, że jak organy to nuda. A to przecież nieprawda!
Podobnego zdania była publiczność, gorąco oklaskująca muzyków
i śpiewaków.
/bw/

Foto: Jerzy Miszczyk

informacja własna

Wykonawcy i organizatorzy niedzielnego
koncertu organowego
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rozrywka nr 42

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Filip Falkowski z Gliwic

ur. 10.10.2016 r., 2960 g, 50 cm

Konrad Kutek z Knurowa

ur. 13.10.2016 r., 3080 g, 52 cm

Tomasz Kaczor z Gliwic

ur. 17.10.2016 r., 2960 g, 52 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).

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 20.10.16
5, 44-190 Knurów
– wraz
r.
CZWARTEK
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się
numeru (decyduje data stempla pocztowego).
Bociany 2D dubbing
- godz.14.30, 16.15

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
40/2016 brzmiało: „RĘKOPIS”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Leokadia Oślizło.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Maja Konkol z Ornotowic

ur. 10.10.2016 r., 3190 g, 51 cm

Stanisław Steuer z Żernicy

ur. 14.10.2016 r., 3430 g, 55 cm

Oliwia Rogowska z Knurowa

ur. 18.10.2016 r., 2830 g, 53 cm

informacja własna wydawcy

r. rozrywki z nr.
Prawidłowe23.10.16
rozwiązanie
NIEDZIELA
38/2016 brzmiało:
„GKA”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje
AARZ.
Gratulujemy! Po
Zwierzaki
3D dubbing
odbiór zapraszamy
do redakcji.
- godz.
15.00
Zwierzaki 2D dubbing
- godz. 16.45

24-25.10.16 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK

42

Zwierzaki 3D dubbing
- godz. 15.00
Zwierzaki 2D dubbing
- godz. 16.45
Wołyń pl
- godz. 20.15
26.10.16 r.
ŚRODA

Wołyń
- godz. 18.00, 20.30
21-22.10.16 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Zwierzaki 3D dubbing
- godz. 15.00
Zwierzaki 2D dubbing
- godz. 16.45
Wołyń
- godz. 20.15

Kino Seniora. Boska Florence
- godz. 15.30 (bilet 8 zł)
Zwierzaki 2D dubbing
godz.
Wołyń
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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foto-migawki

ą, zorganizowany w szkolnej „Siódemce” pod kierunkiem
Czterdzieścioro dzieci zaliczyło egzamin na kartę rowerow
staliśmy pojazd profilakt yczno-edukacyjny z Komendy
wykorzy
h
zajęciac
policjantów z gliwickiej „drogówki”. – W
Młodzi rowerzyści wykazali się odpowiednią wiedzą
Szydło.
Janusz
Wojewódzkiej Policji w Katowicach – mówi st. asp.
/bw/
i umiejętnościami. Z pewnością będą im przydatne...
Foto: Archiwum KMP Gliwice

G r u p a u c z n i ów k n u r owsk ie go „Pade r ka”
odwiedz iła stolicę Pols k i. G ł ów ny m c e l e m
piątkowej wycieczk i był
parlament. Młodzież
zwiedził a gmach Sejmu
i zapozna ła się z jego
historią . Szczegó lnym
zaintere sowanie m cieszyła się Sala Plenarna,
k tórą uczniow ie znali
tylko z relacji telewiz y j nyc h. D o d a t ko w ą
atrakcją wyprawy było
zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich .
Wyc ie c zkę z wie ńc z ył
czas wolny, który knurowianie spędzili w Złotych Tarasach.
Szymon Kędzier ski

były okazją, aby
dowej w gminie Pilchowice
Obchody Dnia Edukacji Naro
ną i wymagającą pracę. Wójt
trud
ich
za
aty
oświ
ikom
podziękować pracown
kiej oświagogów zasłużonych dla pilchowic
Maciej Gogulla nagrodził 16 peda
w tym roku otrzymali
zy
któr
lom,
zycie
nauc
yjne
ty oraz wręczył listy gratulac
nicząca Rady
zystości wójt Gogulla i przewod
awans zawodow y. Podc zas uroc
atkom nagród
laure
też
ali
ulow
grat
orz
ądz-Kram
Gminy Pilchowice Agata Mosi
rzedszkolnego
, dyrektor ce Zespołu Szkolno-P
spec jalnych: Łucji Sucharze
ej, oraz Madow
Naro
acji
Eduk
odę Ministra
w Wilc zy, która otrz ymała Nagr
Nagr ody
ł w Pilchowic ach - laureatce
Szkó
ołu
Zesp
z
gog
peda
go
rii Serafin,
li wyst ąpiły dzieci z Publiczne
zycie
nauc
Dla
iaty.
Ośw
tora
Śląskiego Kura
Nieborowicach.
w
jnym
racy
integ
iałem
Przedszkola z oddz
Jb, foto: Andrzej T. Knapik

Prow adzo na prze z pilch owic
ki GOK Prac own ia Dzia łań
Twó rczych w
Żernicy, po wakacyjnej prze
rwie, znowu prowadzi zaję cia.
Tym razem
uczestnic y robili m.in. coś szcz
ególnie „na czasie”, czyli dyni
e z papieru.

Knurów. Kabaret Smile wystąpi w kinie

informacja własna wydawcy

To Ci tłumaczę!

Tytułowy program kabaretu z Lublina
wzbudza salwy śmiechu. Zapewne
podobnie będzie w Knurowie, gdzie
w piątkowy wieczór (23 października)
najweselszym miejscem stanie się
Kino Scena Kultura

Ż

ycie jest skomplikowane.
I pełne zasadzek. To wiemy. Ale dlaczego tak jest, doskonale wytłumaczyć potrafi
kabaret Smile. Okazją do poznania tajemnic życiowych
meandrów będzie niemal
dwugodzinny spektakl.
A w nim m.in. dylematy
młodego ojca i problemy z
pięknym polskim językiem,
a także jutuberka o skomplikowanym pseudonimie
artystycznym. Nie zabraknie
nowych technologii i... dopalaczy. Ale bez obaw – nikomu nic
nie grozi. Poza bólem brzucha
i szczęki. Ale to od śmiechu...

Występ rozpocznie się o
godz. 20.30. Bilety w cenie
70 (normalny) i 65 zł (dostawka).
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ogłoszenia

USŁUGI
Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830

41-43/16

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK. Tel. 32 236 57 0 6 Knurów,
793 181 986.

Szybka decyzja gotówka, konsolidacja,
chwilówki skutecznie. Tel. 661 370 370
40-43/16 Y

NIERUCHOMOŚCI

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

1/16-odw.

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 666
13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

37-49/16

1/16-odw.

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084

24-51/52/16

30-51/52/16

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Długoletnie doświadczenie, dyspozycyjna.
Tel. 721 292 214

41-odw.

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

27-43/16

Wróżę. Tel. 513 271 156

38-43/16

Złota rączka – usługi dla domu.
Tel. 793 826 042

38-43/16

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Powierzchnia
około 80 m2. Knurów, ul. Ks. Koziełka 12.
Tel. 696 444 726
39-45/16Y

Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w
Knurowie. Tel. 601 528 689
42/16

Okazja! 20 zł/m 2 działki budowlanej widokowej. Porąbka. Media: gaz, prąd, woda.
Dojazd. Tel. 32 235 22 52
40-43/16

Sprzedam działkę budowlaną 12,5a Krywałd.
Tel. 507 925 080
40-44/16

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

40/16-1/17

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

31-43/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
40/16-1/17

EDUKACJA
English lessons. Tel. 792 237 177

35-43/16

Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów. Tel.
784 02 78 17
41-45/16

ZDROWIE I URODA

Szukam pracy w charakter ze opiekunk i d l a dz i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399
1/16-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 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

DAM PRACĘ
Pomoc domowa potrzebna. Tel. 32 235 22 52
40-43/16

Sprzątaczkę 2 dni w tygodniu zatrudnię. Tel.
509 441 515

42-43/16

Pomoc
mierzona
łapami
Knurów, Gliwice

Od kilku miesięcy szukamy nowych
domów dla czworonożnych
podopiecznych Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami
„Bezpieczna Łapa”. Dzięki Wam,
drodzy Czytelnicy, Mysia i Blanka
znalazły swoje miejsce na ziemi.
Zorba, Lana i Pepi wciąż czekają

N

adchodzi zima - trudny czas
dla zwierząt. Latem łatwiej o
ciepłe miejsce, łatwiej można się
schować przed zimnem i samotnością. Choć wolontariusze i pracownicy schroniska robią sporo, aby
zwierzęta nie odczuły porzucenia,
nic nie zastąpi własnego domu.
Niewielka Zorba szuka człowieka podobnego do niej - ciepłego i
łagodnego. Piesek przeszedł trudne
chwile. Z powodu lekkiego niedowładu tylnych nóg trafił ze schroniska do hoteliku. Powoli wraca do
zdrowia. Zorba będzie wspaniałym
towarzyszem na dobre i złe chwile.
Koleżanka Zorby - Lana, nazywana
księżniczką, jest chodzącą miłością.
- To cudowny, wpatrzony w człowieka psiak - opisują pracownicy
TOZ-u.
Lana ma około 2 lat. Uwielbia
być głaskana i przytulana. Źle znosi
samotność. Na swoją szansę czeka
także mały Pepi - młody i skory do
zabawy piesek.
- Nie dajmy mu zaznać schroniskowego osamotnienia! - apeluje „Bezpieczna Łapa”. - Znajdźmy mu dom!

Pepi

SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy – mycie okien, sprzątanie. Tel. 793 953 727

30-51/52/16

FINANSE

Mysia i Blanka, pieski, które
gościły na naszych łamach, niedawno znalazły dom. W małej
Mysi zakochała się pani Krysia
- wolontariuszka z gliwickiego
hospicjum.
- Pani Krysia otwiera swoje serce
dla ludzi i dla zwierząt, a w naszych
czasach to rzadkość - mówią pracownicy TOZ-u.
Niezwykła Blanka o jednym
oczku szarym, drugim niebieskim
również trafiła do dobrego domu.
Tym pieskom się poszczęściło. Może
do pozostałych, Zorby, Lany i Pepiego, szczęście też się uśmiechnie?
Jb, foto: arch. TOZ

Lana

Zorba

Zainteresowani adopcją psów
proszeni są o kontakt
(tel. 606 302 223),
Więcej szczegółów na stronie:
www.bezpiecznalapa.pl

P O Ż YC Z K I K RÓT KOT E R M I N O W E .
Tel. 32 348 61 68, 504 819 404. Pośrednik
CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.
36-43/16 BOLD
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Biegi

Czterech zawodników
– cztery medale

W

Endurance
Solidarni

Zawodnicy z Knurowa
brali udział w „MultiBiegu
- Biegnę by pomóc”, który
odbył się w Gierałtowicach.
Poszczególni knurowianie
na 10-kilometrowej trasie
osiągnęli następujące wyniki:
Dariusz Kołodziejczyk (czas:
42,24 – 6. miejsce w open),
Artur Bujnowski (czas: 42,48
– 7. miejsce w open), Czesław
Kostrzak (czas: 50,56 – 43.
miejsce w open), Zbigniew
Kołodziejczyk (czas: 1,01,09 –
118. miejsce w open), Angelika Maciejewska (czas: 1,19,46
– 160. miejsce w open).
Warto podkreślić, że zawody wygrała - pokonując i
panie, i panów - knurowianka
Ela Lewicka, biegaczka niezrzeszona
PiSk

Zwycięstwo
kickboksera
M

ateusz Kręplewski wygrał swój pojedynek na
Gali Absortio Fight Night 5
w Rybniku.
Zawodnik Spartana stoczył emocjonujący pojedynek, w którym wypracował

sobie przewagę w dwóch
pierwszy rundach. Mateusz
Kręplewski lepiej prezentował się w typowo bokserskich
elementach walki i zasłużenie
pokonał zawodnika gospodarzy Irka Kuśkę.

PiSk

W

Tarnowie Podgórnym
odbyła się V edycja
Mistrzostw Polski Młodzików im. Pawła Szydły. Turniej zakończył się sukcesem
m.in. Oliwera Zamojskiego
z Bokserskiego Klubu Sportowego Concordia Knurów.
Podopieczny Bogdana Danielaka był niepokonany i
zasłużenie sięgnął po złoty
medal.

Foto: BKS

Mistrz Oliwer

ramach Amatorskiej
Ligi MMA w Świętochłowicach rywalizowano o
Mistrzostwo Śląska w formułach MMA oraz Jiu Jitsu NoGi
(bez kimon) oraz o Akademickie Mistrzostwo Polski.
Czteroosobowa reprezentacja Spartana wywalczyła 4
medale. W BJJ trzecie miejsce w kategorii 66 kg zajął
Adam Długaszek, natomiast
Adam Witkowski startujący
w kategoriach 70 oraz 77 kg
wywalczył odpowiednio złoto
i srebro. Jako ciekawostkę należy dodać, że Adam Witkowski podjął decyzję o występie
dość spontanicznie, w dniu
zawodów.
Czwarty medal – srebrny – zdobył w MMA Dawid
Papiernik (kat. 77 kg).
Dorob ek móg ł by być
pokaźniejszy, ale w trosce
o zdrowie Marcina Male-

Młody pięściarz knurowskiego klubu wystąpił
w kategorii wagowej do 46
kg. W półfinale pokonał
w I r u nd zie przez TKO
Mikołaja Kozieła (Sparta
Złotów), natomiast w finale
odniósł jednogłośne zwycięstwo z Maciejem Bastą
(Tiger Tarnów).

Foto: Spartan

Foto: Spartan

www.przegladlokalny.eu

Zawodnicy knurowskiego klubu wywalczyli
w Świętochłowicach cztery medale

szewskiego zawodnik ten nie
przystąpił do walki, którego
stawką było trzecie miejsce w
turnieju MMA (waga 61 kg).

Mistrz Polski Oliwer Zamojski
z trenerem Bogdanem Danielakiem

rudne przygotowania Adama Witkowsk iego do w ystępu na
zawodowej ga li MM A
w Ostrawie przyniosły
piorunujący efekt. Za naszą południową granicą
zawodnik Spartana po-

konał przez KO Czecha
Adriana Novotnego.
Wit kowsk iego do
walk i przygotow y wali
Przemysław Wejner oraz
Tomasz Jabłonka, a na
miejscu zawodów pomagał Piotr Jasiński.
PiSk

informacja

Skat sportowy

PiSk

KO na gali
zawodowej

T

PiSk

Zawodników z Knurowa
prowadzą trenerzy Tomasz
Jabłonka i Przemysław Wejner.

Piąty turniej,
piąty zwycięzca
K a ż d y z d o t yc h c z asow ych pięciu turniejów
nowej edycji rozgrywek o
Grand Prix Knurowa miał
innego triumfatora. W czasie ubiegłotygodniow ych
rozdań najwięcej punktów
zdobył Tadeusz Wodziczko,
a przypomnijmy, że wcześniejsze turnieje wygrywali
kolejno: Jerzy Makselon,
WYNIKI
Z 11 PAŹDZIERNIKA:

1. Tadeusz Wodziczko
2. Jan Pikus
3. Ginter Fabian
4. Kazimierz Fąfara
5. Piotr Arent
6. Piotr Luberta
7. Jerzy Makselon
8. Jerzy Pluta
9. Zbigniew Ciszewski

– 2.357
– 2.003
– 1.885
– 1.831
– 1.822
– 1.814
– 1.706
– 1.686
– 1.652

Zdzisław Mral, Jacek Zacher i Janusz Myszka.
W czołowej „10” klasyfikacji generalnej plasują
się tylko Jerzy Makselon i
Janusz Myszka, z kolei od
dwóch turniejów w fotelu
lidera zasiada Józef Antończyk.
PiSk

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Józef Antończyk
2. Kazimierz Fąfara
3. Jerzy Makselon
4. Janusz Nowak
5. Joachim Makselon
6. Wojciech Napierała
7. Janusz Myszka
8. Stefan Wroblowski
9. Henryk Brola
10. Tadeusz Kamczyk

– 8.880
– 8.721
– 8.610
– 8.154
– 8.038
– 8.027
– 8.007
– 7.876
– 7.659
– 7.430

Kolejny turniej odbędzie się 25 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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Informacja własna wydawcy

W niedzielę około godziny 13.30 odbędzie się pokaz
kickboxingu i brazylijskiego jiu-jitsu w wykonaniu
zawodników knurowskiego Fight Clubu.
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IV liga

Radosna sobota

Szukanie winnego

Dwunasta próba

4-ligowcy rozegrali już
12 kolejek. Trzy razy zdarzało się, że zespoły prowadzone przez Marka Motykę i Jacka Wiśniewskiego zgodnie
przegrywały. W sobotę karta
się odwróciła, co w klubach
z naszego terenu może być
odebrane, jako pozytywny
impuls przed kolejnymi występami. Trzy punkty dają
przecież wiarę w to, że to co
się robi ma sens i przynosić
będzie radość po następnych
meczach.

Foto: Piotr Skorupa

Takiego weekendu w tym sezonie jeszcze nie było.
Trzy punkty wywalczyła Concordia Knurów.
Ze zwycięstwa cieszyły się również Wilki Wilcza
Dominik Bartoszewicz strzelił swoją pierwszą bramkę
w zespole seniorów, dając sygnał do kolejnych skutecznych
ataków w spotkaniu z Polonią Łaziska Górne

Szczęśliwa
siódemka

Piłkarze Concordii mieli prawo czuć dodatkow y
stres przed kolejnym meczem w roli gospodarza. Powód? Sześć wcześniejszych
występów w Knurowie nie
przyniosło upragnionego
zwycięstwa.
Siódma próba okazała
się diametralnie inna, lepsza. Za kończona pełny m
sukcesem i strzeleniem aż
czterech bramek.

Mecz numer 400

Sobotni mecz był 400
ligowym występem Klubu
Sportowego Concordia. 190 z
nich zakończyło się wygraną
knurowian, 70 razy odnotowano remis, a 140 spotkań
kończyło się wygraną rywali.
Jubi leu sz ow y w y stę p
Concordii był szczególny dla
Dominika Bartoszewicza,
który strzelił w nim swojego
pierwszego gola w zespole
seniorów.

Jedna seria się
skończyła,
inna trwa

Kilka tygodni temu Wilki
miały na swym koncie pięć
kolejnych meczów bez zwycięstwa. Teraz podopieczni
Jacka Wiśniewskiego mają
już za sobą trzy występy, w

Urania Ruda Śląska - LKS
Łąka 3:3, Tempo Paniówki
- Wawel Wirek 0:5, Sparta
Katowice - Podlesianka Katowice 4:1, JUW-e Jaroszowice
- Pogoń Now y By tom 0:0,
Pogoń Imielin - LKS Goczałkowice Zdrój 1:2, GTS Bojszowy - Grunwald Halemba
1:1, ZET Tychy - Piast Bieruń
Now y 4:2, AKS Miko łów Unia Kosztowy 1:1.
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nie leży na sercu, uważają, że
problem należałoby zamieść
pod dywan. I na domiar złego,
uprawiać propagandę sukcesu.
Panowie, nie tędy droga.
Weźcie przykład z piłkarzy,
którzy mimo gigantycznych
problemów organizacyjnych,
w jakich przyszło im reprezentować klub, robią swoje.
Nie szukają usprawiedliwień
i nie zwalają winy za porażki
na dziennikarza, który miał
czelność odnotować serię występów bez zwycięstwa.
Piłkarze robią swoje i miło
było patrzeć w sobotę, jak w
dziecinny sposób ogrywali wyżej notowanego rywala. To jest
postawa godna pochwały, a
nie marudzenie, że publikując
rzetelnie zebrane informacje
szkodzi się klubowi.
Widać gołym okiem, że
ktoś chce na siłę znaleźć winnego sytuacji, w jakiej znalazła się Concordia, ale jak na
razie szuka po omacku.
Piotr Skorupa

Sushi Kushi B Klasa
9. KOLEJKA:

których zdobyli punkty.
Benia minek odpraw ił
w sobotę z przysłowiowym
kwitkiem Spójnię Landek.
W spotkaniu tym nie brakowa ło emoc ji i z w rot u
akcji, wszak Spójnia prowadziła 1:0, później straciła

gola po strzale samobójczym, by ostatecznie ulec
Wilkom 1:3.

Między nami
snajperami

Z czterech bramek strzelonych prz ez C oncord ię

dwie były autorstwa Michała Zielińskiego.
Na uwagę zasługuje kolejne trafienie Dawida Gajewskiego z Wilków Wilcza.
Po kilku tygodniach przerwy
zawodnik ten znowu wpisał
się na listę strzelców i ma już
na swym koncie 7 goli.

12. KOLEJKA
Concordia - Polonia Łaziska Górne 4:1
1:0 Bartoszewicz (21), 2:0 Zieliński (28), 2:1 Mazurek (62), 3:1
Gajek (87), 4:1 Zieliński (90+2)
Concordia: Kuczera, Walkowski, Szczurek, Kominiak, Michał
Mikulski, Bartoszewicz 58. Stebel, Karwowski 62. Buchalik, Przesdzing, Górka 74. Lipka, Czajka 62. Gajek, Zieliński.
Wilki Wilcza - Spójnia Landek 3:1
0:1 Sanetra (18), 1:1 Szczepanik (40 – samobójcza), 2:1 Gajewski
(52), 3:1 Mnochy (78)
Wilki: Matras 60. Pietrek, Rajca, Saborowski, Steuer, Kaczmarek,
Kopczyński 68. Zalesiński, Żyrkowski, Gierczak, Kravtsiv, Mnochy,
Gajewski 90+2. Mąka.
LKS Czaniec - LKS Bełk 0:5, Beskid Skoczów - Szczakowianka
Jaworzno 1:1, Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Krupiński Suszec
4:0 (przerwany w 10 minucie po zdekompletowaniu drużyny gości), MKS Lędziny - Orzeł Mokre 3:2, Gwarek Ornontowice - Unia
Racibórz 1:5, Drzewiarz Jasienica - Iskra Pszczyna 0:1, Granica
Ruptawa - GKS Radziechowy Wieprz 1:3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sparta
Grunwald
Goczałkowice
Kosztowy
Urania
Nowy Bytom
ZET
Imielin
Łąka
Mikołów
Wawel
Paniówki
Podlesianka
Bieruń Nowy
Bojszowy
Jaroszowice

Orzeł Stanica - Wilki II Wilcza
2:0, Quo Vadis Makoszowy
- Start Kleszczów 1:2, Burza
Borowa Wieś - Concordia II
Knurów 1:3, Sośnica Gliwice
- LKS 45 Bujaków 0:1, Pogoń
Ziemięcice - Start Sierakowice
2:2, Leśnik Łącza - Naprzód
Łubie 1:6, Naprzód Świbie Ruch II Kozłów 4:0.

Piotr Skorupa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Radziechowy
Jasienica
Bełk
Czaniec
Lędziny
Łaziska Górne
Ornontowice
Podbeskidzie II
Landek
Skoczów
Racibórz
Wilki
Szczakowianka
Concordia
Ruptawa
Pszczyna
Mokre
Suszec

29
24
24
23
22
20
20
18
18
18
18
14
12
12
11
9
6
4

24
22
22
19
19
16
15
14
14
13
13
12
11
9
8
1

10. KOLEJKA - GRUPA II:
Rymer Rybnik - Drama Zbrosławice 3:2, Sokół Łany Wielkie - Dąb Gaszowice 1:2, Przyszłość Ciochowice - Naprzód
Ryduł tow y 1:2, Zameczek
Czernica - ROW 1964 II Rybnik
0:3, LKS 1908 Nędza - Czarni
Pyskowice 3:3, Jedność 32
Przyszowice - ŁTS Łabędy 7:0,
KS 94 Rachowice - Młodość
Rudno 2:0, Buk Rudy Wielkie
- Unia Książenice 0:1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gaszowice
Przyszowice
Czernica
Rydułtowy
Książenice
Rachowice
Zbrosławice
Buk
ROW II
Rymer
Łabędy
Nędza
Łany Wielkie
Ciochowice
Pyskowice
Rudno

30
23
21
19
17
16
15
14
13
12
12
11
9
8
5
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Concordia II
Stanica
Burza
Sośnica
Kleszczów
Bujaków
Sierakowice
Świbie
Quo Vadis
Łubie
Ziemięcice
Wilki II
Kozłów II
Łącza

24
24
21
20
18
18
14
12
11
9
8
3
1
0

ROW
Istebna
Concordia
Tychy
Goczałkowice II
Mikołów
Ornontowice
Rekord II
Gamów
Skoczów

24
21
19
10
10
9
9
4
3
0

III Liga kobiet
8. KOLEJKA:
Rekord II Bielsko-Biała - Gimnazjum Istebna 0:11, LKS II
Goczałkowice Zdrój - Concordia Knurów 0:12, ROW Rybnik
- UKS Gamów 3:0 (vo), AKS
Mikołów - Gwarek Ornontowice 2:1, Polonia Tychy - Wisła
Skoczów (przełożony).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Turbokozak

T

Klasa okręgowa
10. KOLEJKA - GRUPA I:

Dziwi mnie postawa i tok
rozumowania niektórych osób,
które twierdzą, że poprzez
publikację rzetelnie zebranych informacji działam na
szkodę Concordii. Wiem, że
prawda w oczy kole, ale takie
już prawo, a nawet obowiązek
dziennikarza, który przedstawiając rzetelnie dany temat
powinien zwrócić się o opinię
do każdej ze stron konfliktu.
Nawiązuję w tym miejscu do
ubiegłotygodniowego artykułu zatytułowanego „Piłkarski
labirynt”, w którym o obecnej
sytuacji knurowskiego klubu
mieli okazję wypowiedzieć się
nie tylko obecni decydenci,
ale i ich poprzednik. No i nie
wszystkim się to spodobało.
Nie spodobało się również to,
że na łamy trafiła informacja
o postanowieniu Sądu Rejonowego, który dopatrzył się
nieprawidłowości w KRS-ie i
zagroził likwidacją klubu.
Mam wrażenie, że niektóre osoby, mieniące się tymi,
którym dobro klubu szczegól-

urbokozak to nie tylko
zabawa, a le i element
doskonalenia swych umiejętności piłkarskich. Wiedzą
coś na ten temat m.in. podopieczni K rz ysztofa Nieradzika z Akademii Piłk i
Nożnej. Ów szkoleniowiec
zorganizował swym zawodnikom październikową edycję tej rywalizacji, w której
bezkonkurencyjny okazał się
Dominik Dudek.
Kolejne miejsca zajęli
Ka mi l Ma zurek i Kacper
Jatta.

W zabawie brało udział
12 zawodników z rocznika
PiSk
2006 i 2007.

Dominik Dudek
– Turbokozak
października
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Grzmoty między linami

Foto: Piotr Skorupa

Tadeusz Łada był znany kibicom z naszego
terenu najpierw jako pięściarz, a następnie
trener Concordii Knurów. Na zdjęciu ze swoim
podopiecznym Janem Kowalczykiem, który w 1994
roku zdobył Puchar Polski w Świdniku

Wawszczakiem (Start Częstochowa),
- Matusz Wuzik (junior,
waga 60 kg) zwyciężył 3:0
Marcela Janickiego (UKS
Śląsk Ruda Śląska),
- Marcin Trybalski (junior, waga 81 kg) pokonał na
punkty Bartosza Głowackiego (Akademia Boksu Roberta
Gortata Jaworzno),
- Damian Stanisławski
(senior) wypunktował Konrada Duszyńskiego (Ring
Bielsko Biała).
Najlepszy m zawodnikiem turnieju został Remigiusz Skoczyński z Gardy,
który w nagrodę otrzymał
Puchar Wójta Gminy Gierałtowice.
Puchar dla najlepszego
zawodnika Gardy trafił do
Tomasza Otworowskiego,
najlepszą walką memoriału
uznano pojedynek w wadze
półciężkiej pomiędzy Szymonem Fentonem (Górnik
Sosnowiec) a Mateuszem
Pawłowskim (Nowa Huta).
Wy m ie n ie n i z awo d n ic y
otrzymali Puchary Dyrektora Gminnego Ośrod ka
Kultury w Gierałtowicach.
W k lasyfikacji drużynowej zw ycięż yła Ga rda
Giera łtow ice, która przy
okazji memoriału świętowała 5-lecie istnienia. W
tym miejscu warto dodać,
że od 25 września br. klubem z Gierałtowic kieruje

Na ringu w Gierałtowicach stoczono
wiele ciekawych i stojących na wysokim
poziomie walk

now y zarząd w sk ładzie:
Wojciech Jezusek (prezes),
Adam Spiecha (wiceprezes
ds szkoleniow ych), Grzegorz Mi ku lsk i (w iceprezes ds marketingu), Łukasz
Sieprawski (wiceprezes ds
wychowania i dyscypliny).
Kolejne miejsca w klasyfikacji drużynowej zajęły
ekipy Górnika Sosnowiec
i Akademii Boksu Roberta
Gortata z Jaworzna.
Piotr Skorupa

Foto: Garda

następujących zawodników:
- Dawid Nowok (kadet,
waga 60 kg) pokonał jednogłośnie na punkty Kamila
Pietrzyka (BKS Jastrzębie),
- Remigiusz Skoczyński
(kadet, waga 66 kg) w ypunktował Piotra Kołodzieja
(BKB Magic Boxing Brzesko),
- Paulina Gancarczyk
(kadetka, waga 46 kg) zwyciężyła na punkty Darię Wejman (BKB Magic Boxing
Brzesko),
- Tomasz Otworowski
(junior, waga 69 kg) jednogłośnie wygrał z Danielem

Foto: Agnieszka Nowak

S

zykujcie się na prawdziwe grzmoty! - tak
organizatorzy zapraszali na III Memoriał Bokserski im. Tadeusza Łady.
Tu r n iej t r adyc y jn ie ju ż
odbył się Gierałtowicach,
wszak jego pomysłodawcą
jest trener Gardy, Adam
Spiecha.
W ramach memoriału
odbyło się 27 walk, które śledzili m.in. utytułowani byli i
obecni pięściarze: Krzysztof
Rojek, Józef Gilewski, Dariusz Sęk i Mariusz Wach.
Gospodarze z Gierałtowic wystawili do rywalizacji

Organizatorzy i goście. Od lewej: Michał Pietras,
Józef Gilewski, Adam Spiecha, Mariusz Wach,
Dariusz Sęk, Joachim Bargiel, Piotr Rychlewski

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Pogrom faworytów

D

r uga kolejk a rozg r ywek Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej stała pod
znakiem niespodzianek, a
żadna z drużyn, które przed
tygodniem zainkasowały trzy
punkty, nie potrafiła powtórzyć tego wyczynu.
Już w pierwszym spotkaniu doświadczony Team Stalmet niespodziewanie, ale jak
najbardziej zasłużenie uległ
ekipie TKKF-u. „Stalowi”
krótko przed przerwą przy
stanie 2:2 zapadli w głęboki
sen, czego efektem było 5 kolejnych goli rywala i porażka
w kiepskim stylu.
Zimny prysznic spotkał
również mistrzowską drużynę IPA Knurów w spotkaniu
z Tritechem. Kiedy po kwadransie gry Jarosław Stępień

skompletował hat-tricka, a
jego drużyna prowadziła 3:1,
nic nie zapowiadało dramatu.
Potem jednak fantastyczną
dyspozycją strzelecką popisał
się Dawid Wiercioch, którego
5 efektownych goli pogrążyło
mistrza, a Tritechowi pozwoliło się zrehabilitować za
porażkę przed tygodniem z
Paderek Team.
Wspomniany beniaminek
po raz drugi stoczył zacięty
pojedynek i był bliski wygranej nad Bud-Expert Teamem
prowadząc w drugiej połowie
3:1. Drużyna Piotra Rolnika
walczyła jednak do końca i w
ostatniej minucie zdołała wyrównać zdobywając pierwszy
punkt w rozgrywkach.

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

Waldemar Jachimowski

Bud-Expert Team.
Stoją od lewej: Marek Gola, Piotr Rolnik,
Kamil Paczkowski, Mirosław Gmyz, Krystian Boroń.
W dolnym rzędzie od lewej: Mateusz Sobota,
Adam Czerkies, Krzysztof Szymanik

2. KOLEJKA
Team Stalmet - TKKF Mistral Intermarché 5:9 (2:3)
D. Kraska 2, M. Mularczyk 2, D. Flis – J. Nowak 3, M. Bogumiło 2,
D. Długaj, M. Bociański, P. Ignasiak, samobójcza
żółte kartki: D. Flis (Team Stalmet) – P. Ignasiak (TKKF Mistral
Intermarché).
IPA Knurów – Tritech 4:9 (3:3)
J. Stępień 3, K. Ferenstein – D. Wiercioch 5, M. Szczurek 2,
K. Idziaszek, B. Lewandowski
żółta kartka: B. Lewandowski (Tritech).
Paderek Team – Bud-Expert Team 3:3 (1:1)
S. Szulc, F. Szydło, B. Legęcki – P. Rolnik, M. Gmyz, K. Boroń
żółte kartki: B. Czopek, M. Nowosielski, B. Legęcki (Paderek
Team) – M. Gmyz (Bud-Expert Team).
1. Paderek Team
2. Tritech
3. Vibovit
4. IPA Knurów
5. TKKF Mistral Intermarché
6. Bud-Expert Team
7. Team Stalmet
STRZELCY
Dawid Wiercioch
Jarosław Stępień
Jacek Nowak
Szymon Szulc

2
2
1
2
2
2
1

4
3
3
3
3
1
0

5-4
10-6
6-3
11-10
10-12
6-9
5-9

1
1
1
1
1
0
0

1
0
0
0
0
1
0

0
1
0
1
1
1
1

Tritech
IPA Knurów
TKKF Mistral Intermarché
Paderek Team

5
5
3
3

PROGRAM 3 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 24.10.2016):
Bud-Expert Team – IPA Knurów (19.00), Tritech – Team Stalmet
(19.45), Vibovit – TKKF Mistral Intermarché (20.30).
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Knurów, Pszów

Zwycięstwo
mają we krwi

Orkiestra gra - i to jak! - pod dyrekcją Mirosława Hajduka

Do zakochania
jeden krok

Przyszowice. Brawurowy koncert jubileuszowy Orkiestry OSP

Połową świata rządzi królowa Wiktoria,
Henry Ford dopiero co para się
elektrycznością, a Sienkiewicz nawet
nie myśli o „Krzyżakach”. A Orkiestra
OSP Przyszowice już gra...

18

94 rok. Kto sięgnął
po jedno z wydań
tygodnika „Katolik”, ten pewnie przeczytał
o przyszowickiej orkiestrze,
przygrywającej pod dyrekcją p. Fleischera na nabożeństwach w miejscowym
kościele pod wezwaniem św.
Mikołaja.
- Tych 122 lat jesteśmy
więc pewni – mówi obecny
dyrygent Mirosław Hajduk.
– Jednak notatka w prasie
mówi nie o zespole nowym,
lecz o takim, który już grywa.
Można więc przypuszczać, że
orkiestra ma dłuższą historię. Może kiedyś wyjdzie na
jaw, o ile dłuższą...
Oby, bo to warto wiedzieć. Ale i „setka z hak i e m ” t o w i e k g o d n y.
Współcześni muzycy postanowili go uczcić, czyniąc
jubileuszow ym 2016 rok.
Św iętując 122-lecie i 10.
rocznicę ponownego przyłączenia do OSP.
Inauguracyjny w ystęp
odbył się w styczniu. Zebrał
liczną publiczność, podobnie
jak i następne. Nie inaczej
było w sobotę podczas koncertu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Orkiestra pokazała, co
potrafi, zaskakując fantazją. Niezapomniane wyjątki
z musicalu „Hello Dolly”,
f i l mowego „K róla Lwa”,
piosenki biesiadne, przywołująca Kubę „Paloma”
czy wiecznie żywy przebój
„Do zakochania jeden krok”
został y przy jęte owacy jnie. Podobnie soliści – Tomek Ma k selon, Sz y mon

16

Musioł, Danuta Gemander
i Wojciech Miczka. Brawami
nagrodzono też wykonane
premierowo arie. Bez bisów
się nie obyło... Z ogromnym
z aciek aw ieniem prz y jęto
podróż po dziejach orkiest r y prz ygotowa ną przez
Macieja Górkę, a z zadumą
i szacunkiem pieśń czczącą
pamięć zmarłych muzyków
orkiestry.
Koncert stał się okazją do
publicznego uhonorowania
osób szczególnie zasłużonych
dla orkiestry. Adresatami
podziękowań byli: Jerzy Cwe-

lung, Hubert Dula, Czesław
Jałowiecki, Jan Kaczmarczyk,
Stefan Rolnik, Henryk Sobota, Manfred Sobota i Jan
Walus. W imieniu zespołu
słowa wdzięczności wyrazili prezes OSP Przyszowice
Andrzej Gawlik, dyrygent
orkiestry Mirosław Hajduk
i prezes orkiestry Mirosław
Lis. Do gratulacji przyłączył
się, w imieniu samorządu,
Joachim Bargiel, wójt gminy
Gierałtowice.
Dodatkowa nagroda miała charakter muzyczny – specjalnie przygotowana i bra-

wurowo w ykonana przez
Wojciecha Miczkę i Elżbietę Bylicę piosenka „Gdybym był bogaty” z musicalu
„Skrzypek na dachu”,
Gromkie „100 lat” zebrani odśpiewali dyrygentom
– Mirosławowi Hajdukowi
(2011- dziś) i Henrykowi
Mandryszowi (2006-2011).
Szczere i ciepłe życzenia
przyjmowali dyrektor przyszowickiej szkoły Aleksander Jendryczko i nauczyciele,
docenieni za organizacyjne
wspieranie działalności orkiestry.
- Absolutnie wyjątkowe
znaczenie mają nasi słuchacze – podkreślił prezes
Lis. – Uczestnictwo na naszych koncertach ma wymiar
szczególny w czasach, gdy
w domowym zaciszu każdy
może wybrać – w telewizji
lub przez internet - dowolny
koncert. Ich obecność z nami,
muzykami, cieszy ogromnie.
Niebawem orkiestra wejdzie w 123 rok (co najmniej)
działalności.
- I nie spocznie na laurach
– zapowiada Mirosław Hajduk. – Postaramy się godnie
kontynuować dzieło naszych
poprzedników.
Tekst i foto: Bogusław Wilk

Foto: Archiwum HDK im. dra F. Ogana

Reprezentacja Klubu Honorowych
Dawców Krwi im. dra Floriana
Ogana wygrała II Turniej Szóstek
Piłkarskich „Stop Nałogom”
o puchar burmistrza Pszowa

Knurowska ekipa krwiodawców zasłużenie
wygrała pszowski turniej

Z

awody zorganizował Klub
HDK PCK przy KWK
Anna w Pszowie. Odbyły się
na początku października.
Reprezentanci knurowskich krwiodawców zagrali
znakomicie. Nie dali rywalom
szans, zasłużenie zgarniając
puchar. Co więcej, Marcin
Rozumek okazał się najlepszym zawodnikiem turnieju.

/bw/

W turnieju wystąpili:

Marcin Wieszała, Krystian
Boroń, Wojciech Rozumek,
Piotr Rolnik, Zbigniew
Kuśmierz, Aleksander Marek,
M a r c i n R o z u m e k , P aw e ł
Mastyj, Mariusz Sylwesiuk.

KZK GOP. Komunikacja na Wszystkich Świętych

1 listopada
autobusy za darmo
Komunikacyjny Związek Komunalny
GOP informuje, że w dniach
31 października (poniedziałek)
i 1 listopada (wtorek – Wszystkich
Świętych) w celu poprawy dojazdu
do cmentarzy zostaną zmienione
zasady funkcjonowania komunikacji
miejskiej

W

Publiczność szczelnie wypełniła widownię,
gromkimi brawami nagradzając artystów

A i na tym nie dość, gdyż
bracia Marcin i Wojciech Rozumek pospołu zdobyli tytuły
królów strzelców.

e w torek, 1 listopada, wszyscy pasażerowie będą mogli podróżować wszystkimi liniami KZK
GOP za darmo.
W dniach 31 października
i 1 listopada generalnie będą
obowiązywać rozkłady jazdy ważne w soboty. Jednak
od tej reguły będą wyjątki.
Warto więc przed podróżą
zapoznać się z informacją na
przystankach lub na stronie
internetowej przewoźnika
(www.kzkgop.com.pl).
Wzorem ubiegłych lat w
Knurowie zostanie uruchomiona dodatkowa linia C-10.
Będzie kursować na trasie:
K NURÓW Dworcowa
– Dworcowa – 1 Maja – 26
Stycznia – Szpitalna – Wilsona

– Rakoniewskiego – Cmentarz
Komunalny – Rakoniewskiego
- Wilsona – Rybnicka – Zwycięstwa – Lignozy – Szczygłowice Kopalnia – Lignozy
– Zwycięstwa – Rybnicka –
Wilsona – Rakoniewskiego
– Cmentarz Komunalny –
Rakoniewskiego - Wilsona
– Szpitalna – 26 Stycznia –
1 Maja – Dworcowa – KNURÓW Dworcowa.
W chw i l i z a myk a n i a
tego wydania PL nie były
jeszcze znane godziny odjazdów z poszczególnych
przystanków. Tę informację podamy w przyszłym
wydaniu (27 października)
i na st ronie inter netowej
(www.przegladlokalny.eu).

/bw/

Mogą być utrudnienia

W związku z przebudową ul. Wolności kierowcy docierający
do cmentarza przy ul. 1 Maja muszą się liczyć z ewentualnymi
problemami komunikacyjnymi w pobliżu nekropolii (w rejonie od
strony ul. Wolności). Knurowscy urzędnicy proszą o zwracanie
uwagi i stosowanie się do oznakowania.
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