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Knurów

foto-migawka

Twoja
krew
ma moc...
P

Knurowie dekarze
Zgodnie z zapowiedziami Zespołu Opieki Zdrowotnej w
odbywają się w
przystąpili do przebudowy dachu szpitalnej kuchni. Prace
dach zachowa swój
uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, dzięki czemu
dotychczasowy kształt.
W przyszłości, po
Inwestyc ję finansuje Starostwo Powiatowe w Gliwicac h.
tu dwa oddziały
urządzić
planuje
szpital
czeń,
pomiesz
u
ntowani
wyremo
gowe.
niezabie
/g/, foto: Martyna Mikołajczyk

Uważaj na
agresywne psy

Ostatnie dni nie były dobre dla kontaktów
człowiek - pies. Straż Miejska dwukrotnie
interweniowała w sprawie „wojowniczych”
zwierzaków, a dla jednego z policjantów
interwencja zakończyła się pogryzieniem łydki

Zachowaj spokój

Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Pies miał - na szczęście dla
funkcjonariusza - komplet szczepień...
Zbliżają się wakacje. To dla
wielu zwierząt okres dramatyczny,
a bywa że i tragiczny. Nieodpowiedzialni właściciele szukają sposobów, by pozbyć się zwierzaków i bez
takiego żywego „bagażu” wyjechać
na urlop. Psy błąkają się polach i
łąkach, szukając domu. Niestety,
bywają też agresywne. Uważać więc
trzeba, zwłaszcza na dzieci.
Jb

Jak się zachować, gdy na naszej drodze pojawi się nieprzychylnie nastawiony zwierzak? Oto kilka zasad bezpiecznego zachowania wobec
zwierzęcia:
1. Nigdy nie wolno uciekać przed psem;
2. Jeśli pies zaczął szczekać lub próbuje zaatakować – zastosuj bezpieczną
postawę: stań bokiem do psa na lekko rozstawionych nogach, nie patrz
mu w oczy, nie okazuj strachu, złóż dłonie na kark i zgiętymi ramionami
zasłoń twarz, jeśli masz rower, torbę, plecak, kurtkę – zasłoń się przed
atakującym psem;
3. Jeśli pomimo to pies zaatakuje – przyjmij pozycję żółwia – ukryj wystające części ciała, leż nieruchomo, twarzą do ziemi;
4. Gdy zostaniesz pogryziony – niezwłocznie udaj się do lekarza. Masz
prawo oczekiwać od właściciela psa aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Gdy nie jest Ci znany właściciel psa – zgłoś
zdarzenie Policji – 997, 112 lub Straży Miejskiej - 987
Źródło: suwalki.policja.gov.pl

informacja własna

OGŁOSZENIE

odziel się nią! - pod takim hasłem odbędzie się IX edycja akcji
„Zbieramy krew dla Polski”, organizowana przez Grupę Muszkieterów wespół z Polskim Czerwonym
Krzyżem. W tę cenną inicjaty wę
będzie można włączyć się w najbliższą
sobotę, 21 maja. Na parkingu przy
Bricomarché (ul. Szpitalna 40) stanie
punkt poboru krwi czynny w godz.
9.00-14.00.
- Gorąco zachęcamy do odwiedzenia nas tego dnia - zaprasza prezes
Klubu Honorowych Dawców Krwi im.
dra Floriana Ogana, Adam Pobłocki.
- Wśród krwiodawców rozlosujemy
apteczki. Ponadto odbędą się pokazy
pierwszej pomocy, a dla dzieci konkursy
rysunkowe.
/g/

Prezydent Miasta Knurów informuje,
że w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów
przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w sali narad (II piętro)
przeprowadzony zostanie czwarty przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
wraz z oddaniem ułamkowych części gruntu
w użytkowanie wieczyste.
I. Przedmiotem IV 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.
I przetarg odbył się 26.11.2015 r., II przetarg odbył się 9.02.2016 r.,
III przetarg odbył się 26.04.2016 r.

Knurów

Chciał audi

Knurów. Gryzą ze strachu albo wściekłości...

26 kwietnia agresywny pies biegał po ulicy Parkowej. Wystraszył
mieszkańców. Wezwali Straż Miejską, a ta poprosiła o pomoc pracowników rybnickiego schroniska. 2
maja o godz. 20.30 funkcjonariusze
otrzymali zgłoszenie o zwierzaku
błąkającym się w okolicach ulicy
Pocztowej. Pies trafił do rybnickiego schroniska.
6 maja podczas interwencji przy
ul. Koziełka funkcjonariusz policji
został pogryziony przez psa.
- W wyniku ugryzienia doznał
punktowej rany kąsanej z niewielkim
krwiakiem podskórnym - informuje
komisarz Marek Słomski, rzecznik

ogłoszenie

II. Terminy przetargów, ceny wywoławcze i wysokość wadium:

Nocą, 15 maja, nieznany sprawca
usiłował skraść audi A3 zaparkowane
przy ul. Wiosennej. Z samochodu wartego około 18 tys. zł wyłamał zamek w
drzwiach i wyrwał stacyjkę, jednak silnika nie zdołał odpalić. Widać bardzo
zależało mu właśnie na tej, a nie innej,
marce, bo podobnie postąpił ze stojącym przy tej samej ulicy audi A4 (wartym mniej więcej 20 tys. zł). Także tym
razem skończyło się na zniszczeniach.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
knurowski komisariat policji.
MiNa

Pilchowice

Lp
1.

Adres lokalu
mieszkalnego
al. Piastów 7d/20

Cena
wywoławcza w zł
27.840,00

Wadium
w zł
1 400,00

Data przetargu
28.06.2016 r.

Godzina
przetargu
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.

Bił kobiety
13

maja przed północą policja zatrzymała w Pilchowicach 34-letniego gliwiczanina. Mężczyzna tak bił
i kopał swoją życiową partnerkę i jej
młodszą siostrę (22-letnią mieszkankę
Pilchowic), że obie kobiety doznały
ogólnych potłuczeń całego ciała.
MiNa

Knurów

Kradną
na targu
W

sobotni poranek, 14 maja do
na komisariat policji wpłynęły
dwa zgłoszenia, świadczące, że knurowskie targowisko jest lubiane nie
tylko przez klientów, ale i przez kieszonkowców. Nieznany sprawca skradł
z torebki pewnej knurowianki portfel,
w którym kobieta trzymała dokumenty. Poszkodowana straciła dowód
osobisty, kartę bankomatową, prawo
jazdy i kartę NFZ, a także gotówkę –
90 zł. Inna kobieta, która tego ranka
wybrała się na targowisko, również
nie zdołała upilnować trzymanego w
torebce portfela. Złodziej pozbawił
ją 175 zł gotówki, a także dowodu
osobistego, karty NFZ i dwóch kart
bankomatowych.

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 al. Piastów 7d/20 ” - do
dnia 22.06.2016 r. do godz. 17.30 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 1.400,00 zł do dnia 22.06.2016 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. 32 236-82-54.

MiNa
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Knurów, Gliwice

Foto: Paweł Gradek

Zdradziła go ślina

Nawet dwa lata więzienia grożą 30-letniemu
knurowianinowi, którego gliwicka drogówka
przyłapała na jeździe pod wpływem... narkotyków
prawo jazdy. Pasażerowie zostaną rozliczeni za posiadanie
marihuany. Całej trójce grozi
do dwóch lat więzienia.
Jak udało nam się dowiedzieć, kierowca i pasażer byli
wcześniej notowani.
Wydawać by się mogło,
że surowe kary i mocne kampanie społeczne skutecznie
zniechęcą kierowców do jazdy
po narkotykach. Bynajmniej.
Wydział Ruchu Drogowego
KMP Gliwice odnotowuje
wzrost takich zachowań, choć
w porównaniu z jeżdżącymi
na „podwójnym gazie” to na
szczęście wciąż niewielka ilość.
Obecnie na wyposażeniu radiowozów znajduje się 10 testów do badania
kierowców pod kątem narkotyków.
Tester y potrafią w ykr yć w ślinie

badanego nie tylko marihuanę, ale
też morfinę, amfetaminę, haszysz,
kokainę i heroinę. W najbliższym
czasie drogówka otrzyma kolejnych
100 testów.

/g/

Knurów

Czyj to rower?
Foto: Mirella Napolska

/g/

ogłoszenie

W ubiegłym roku specjalistyczna
firma opryskała chemikaliami
i wycięła barszcz Sosnowskiego
rosnący w pobliżu cmentarza
przy ul. 1 Maja. Roślina jednak
się odrodziła...

P

T

o pytanie zadają sobie właściciele
posesji przy ul. Rybnickiej, gdzie
niedawno ktoś zostawił jednoślad.
Knurowianie powiadomili o znalezisku Straż Miejską. Ta sprawdziła w
bazie, że rower nie figuruje jako kradziony, dlatego zwraca się o pomoc
w ustaleniu właściciela jednośladu.
Informacje można kierować pod
numer 32 339 22 37.

To nie
„zemsta
Stalina”?
Knurów

Foto: Internet

W

cz wa r tek, około god z .
22.00, patrol drogówk i
chciał zatrzymać do kontroli bmw jadące ul. Rybnicką. Kierowca nie zareagował na wezwanie,
dlatego policjanci ruszyli za nim w
pościg. Bmw przemknęło ul. Rybnicką
i skręciło w Pszczyńską.
- Policjanci zauważyli, że na wysokości myjni samochodowej coś wyrzucono przez okno bmw - mówi nadkom.
Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
- Jak się później okazało, były to jointy,
czyli papierosy wypełnione suszem
marihuany.
Samochód udało się zatrzymać
jeszcze na ul. Pszczyńskiej. W środku
siedziało trzech 30-letnich knurowian.
Kierowca poddał się badaniu śliny, które wykazało, że jest on pod wpływem
narkotyków. Policjanci zatrzymali mu

rzypomnijmy, że akcję zwalczania barszczu przeprowadził
wtedy magistrat - wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska. Nikt nie miał
wątpliwości, że groźna roślina z Kaukazu zwana „zemstą Stalina” prędzej
czy później odrośnie, a walka z nią
może trwać latami.
Minęło lato, jesień, zima. Z sąsiedztwa znikły ogródki działkowe,
pozostał tzw. teren nieurządzony
i... barszcz. Teraz odpowiada za nie
wydział Geodezji, Gospodarki Nie-

ruchomościami i Rolnictwa.
We w torek odbyła się wizja
działki przy cmentarzu, po której
urzędnicy stwierdzili, że roślina
nie jest barszczem Sosnowskiego, a
jedynie czymś go przypominającym.
Czym? Na to pytanie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Pojawiły się za to zapewnienia,
że wydział zleci firmie koszenie tego
terenu, ale już bez opryskiwania
tajemniczej rośliny.
/g/

reklama

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów
informuje, że na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Knurów przy ul. dr.
Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.
info.pl podano do publicznej
wiadomości:
- wykaz nr 3/GD/16 nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy przy
ul. 1 Maja, ul. Kapelanów
Wojskowych, ul. Szpitalnej,
ul. Wilsona przeznaczonych
do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym
na okres do 3 lat.

reklama

informacja własna
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Knurów. 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast leży w Polsce

Coś wisi w powietrzu
W Knurowie nie ma czym oddychać - taki wniosek
płynie z raportu Światowej Organizacji Zdrowia
o najbardziej zanieczyszczonych miastach w Unii
Europejskiej

R

aport potwierdza to, co wiadomo (bo też widać) od ładnych
kilku lat: w sezonie grzewczym nad
Knurowem wisi chmura zwierająca szkodliwe związki chemiczne
(benzo(a)piren, wielopierścieniowe
węg lowodor y a romat yczne, pył
zawieszony PM10 i PM2,5). To one
powodują wylewy, udary, choroby
układu krążenia, przyczyniają się
do poronień.
Przyczyn zanieczyszczonego
powietrza należy szukać w piecach,
gdzie ląduje nie tylko węgiel niskiej

ja kości, a le też zaimpregnowane
drewno, plastikowe butelki, sztuczne tkaniny i guma. To największy
grzech właścicieli jednorodzinnych
domów. Dowód? Wystarczy spacer
po III Kolonii, osied lu Fińsk ich
Domków czy ulicy 1 Maja, by czuć się
jak po wypaleniu paczki papierosów.
Trucicieli w mieście musi być
sporo, skoro w ra n k i ng u W HO
Knurów uplasował się na 17. miejscu. Dodajmy, że palmę pierwszeństwa dzierży Ży wiec, tuż za nim

jest Pszczyna. Nie lepiej z powietrzem jest w Rybniku, Opocznie
i K r a kow ie. W t y m „w y ś c ig u”
wyprzedziliśmy Katowice, Gliwice,
Bielsko-Białą, Sosnowiec, a nawet
Zakopane.
Warto dodać, że w zestawieniu
WHO znalazły się tylko te miasta,
w których prowadzone są pomiary
jakości powietrza. Można śmiało
założyć, że gdyby objęto nimi wszystkie, Knurów nie plasowałby się tak
wysoko w tym zestawieniu. Ale to
marna pociecha, akurat od tego powietrze by się nie polepszyło...
/g/

informacja własna

O smogu i sposobach na polepszenie
jakości powietrza pisaliśmy kilkakrotnie
na początku roku
ogłoszenie
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Pomysły kręcą
w głowach

Foto: Bogusław Wilk

Knurów. Nowe rondo doczeka się nazwy?

Papież i Zacisze

złoty środek, który wszystkich
zadowoli...
Swoich zagorzałych zwolenników ma koncepcja, by
iść wzorem ronda na Zaciszu i
postawić na lokalność.
- Co stoi na przeszkodzie,
by oznaczyć je jako „Rondo
Cztery Pory Roku”, czyli odnieść do pobliskiego osiedla o tej
nazwie – zastanawia się głośno
kolejny rozmówca.
Zupełnie odmienne spojrzenie ma młodsze pokolenie
knurowian.
- Mnie to miejsce kojarzy
się z... kwitnącym rzepakiem
– śmieje się czarnowłosa nastolatka, spacerująca z koleżanką.
– Jeśli ja miałabym nazwać to
rondo, to byłoby to „Rondo w
słońcu”. Bo żółty rzepak daje
po oczach jak słońce, tak jakoś.
Fajnie, prawda?
- Ja bym mimo wszystko postawił na lokalność, ale taką...
hm... światową – zagadnięty,
słusznej postury, mężczyzna
przystaje i chwilkę milczy. –
Może ktoś z zasłużonych dla
Knurowa osób? Niekoniecznie

Przegląd Lokalny Nr 20 (1209) 19 maja 2016 roku

zmarłych. Jurek Dudek – niech
żyje 100 lat – świetnie pasowałby, w końcu rozsławił nasze
miasto na całym świecie.
- Moim zdaniem powinno
to być coś, co łączy, a nie dzieli – włącza się żona naszego
rozmówcy. – Jest kompleks
„Merkury”, jest „Planeta”, nazewniczo neutralne, i nikomu
to nie przeszkadza. Ja poszłabym w tę stronę. Mało się w
Polsce teraz kłócimy, po co nam
to w Knurowie?...
- Panie, ja nie mam czasu
na pierdoły! Żonie zachciało
się pietruszki na działce –
irytuje się starszy pan przed
stoiskiem z nasionami w pobliskim markecie. –Tylko nie
powiedziała jakiej: zwykłej,
naciowej, ozdobnej czy tej tu...
W pierony tego... A i tak wiem
jak będzie: sam to posieję, sam
będę podlewać, sam plewić,
potem zrywać i jeszcze pewnie
jeść. Nienawidzę pietruszki,
a pan mi tu jakimś rondem
głowę zawraca...
Bogusław Wilk

Rondo Zacisze Leśne

pomysłu. Nie to co w Rybniku,
gdzie każde rondo to wręcz
dzieło sztuki...
Czuły na uwagi knurowian magistrat ponawia monity do GDDKiA o większą troskę. Samorząd
wręcz zaproponował, że sam
zagospodaruje i wypielęgnuje
zielone serce ronda. Na razie
bez skutku...

Foto: Marcin Baranowski/mosquidron.pl

„Ż oł nierze Wyk lęci ” i
„Prezydent Lech Kaczyński” to
pierwsze z sugestii, które pojawiły się na giełdzie pomysłów.
- Znak czasów. Postać prezydenta Kaczyńskiego z wiadomych nam powodów przewija się od kilku lat właściwie
wszędzie w kraju, natomiast
„Żołnierze Wyklęci” lub w zamiennej formie jako „Żołnierze
Niezłomni” weszli mocniej
do świadomości w ostatnich
miesiącach – tłumaczy zorientowany w sytuacji knurowski
samorządowiec.
Kolejna propozycja też
stanowi odbicie życia politycznego.
- Chodzi o uhonorowanie
osób, które zginęły w katastrofie
smoleńskiej – tłumaczy nasz
rozmówca.
W tej bardzo delikatnej
materii podobno nie ma jednak
pełnej jednomyślności.
- Dla jednych jest to „katastrofa”, dla drugich „tragedia”
smoleńska, jeszcze inni chcą, by
uwypuklić, że zmarli „polegli”
– dodaje. – Niełatwo będzie o

Rondo Jana Pawła II

Foto: Archiwum UM Knurów

Budowa ronda u zbiegu ulic Szpitalnej
i 26 Stycznia jeszcze trwa, a już „na mieście”
pojawiły się pierwsze propozycje na nazwę
nowego obiektu. Czy doczeka się „chrzcin”,
a jeśli tak, to jakim mianem?

Pierwsze knurowskie rondo
powstało ponad dekadę temu
na skrzyżowaniu ulic Dworcowej, Niepodległości i 1 Maja.
Ma godnego patrona – papieża
Jana Pawła II. Jego wybór wydawał się oczywisty w obliczu
wielkości postaci i znaczenia
pont y f ikatu Ojca Świętego
oraz bliskiego sąsiedztwa parafii świętych Cyr yla i Metodego. Z treścią harmonizuje
forma – obiekt prezentuje się
jak należy, wstydu miastu nie
przynosi.
Zdecydowanie mieszane uczucia budzi r ondo (dr ugie w
kolejności), powstałe przy ul.
Dworcowej przy okazji budowy
autostrady A1. Jego zarządcą
jest Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad. Póki co
jest bezimienne.
- I dobrze, bo rodzi we mnie
tylko negatywne emocje. Ono
jest takie... eee... nijakie,
by nie powiedzieć: dupiate
– irytuje się starszy pan, wychodzący z zakupami z Lidla.
– Co roku zarasta trawskiem,
widać, że nie ma na niego

Tr z e c i e r o n d o w z n i e s i o n o
w Kr y wałdzie, radykalnie
poprawiając bezpieczeństwo
na krzyżówce ulic Niepodległości, Rybnickiej, Michalskiego
i Wilsona. Ono też zostało
„ochrzczone” – w nazwie ma
„Zacisze Leśne”.
- Co prawda były propozycje nawiązujące do polityki,
np. sugerujące, by patronem
został tragicznie zmarły prezydent Lech Kaczyński, ale
przeważył lokalny patriotyzm
– wspomina osoba znająca
kulisy decyzji spr zed kilku
lat. - Odwołanie się do nazwy znanej zapewne wszystkim knurowianom przekonało
większość, stąd takie, a nie
inne, miano.
Są jeszcze inne ronda w mieście. Właściwie mikroronda
- tuż przy kompleksie boisk
Orlika i na osiedlu Cztery Pory
Roku. Bez nazwy.
- I chyba tak zostanie – śmieje się mieszkający w pobliżu
knurowianin. – Za małe na
wzniosłe nazewnictwo...
Na ukończeniu jest budowa
ronda u zbiegu ulic Szpitalnej
i 26 Stycznia. Kolejne pojawi się w Szczygłowicach na
skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa
i Lignozy.
/bw/
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Zakładu nie ma,
ale przyjaźń trwa!
Foto: Zbiory Klubu Byłych Pracowników „Koksoremu”

Jak co roku, byli pracownicy „Koksoremu”
spotkali się w drugi piątek maja
na wspólnym biesiadowaniu

C

ho ć o d z a m k n ię c i a
zakładu P.R.U.K. „Koksorem” minęły już lata,
więź między jego pracownikami okazała się zdecydowanie
trwalsza. W 2002 roku założyli klub, który ma umacniać zawodowe przyjaźnie.
Ten pomysł Edwarda Wosza,
dawnego dyrektora zakładu,
okazał się strzałem w dziesiątkę. Od tamtej pory koksoremowcy spotykają się co roku,
aby wspólnie świętować Dzień
Hutnika. Niektórzy mieszkają

nie zmienia.
Na tegorocznym świętowaniu pojawiły się 33 osoby.
Koledzy pamiętali o tych, którzy odeszli, poświęcając im
minutę ciszy; od poprzedniego
spotkania zmarła trójka współpracowników.
Od kilku lat oficjalną część
obchodów uświetnia obecność odnalezionego sztandaru
„Koksoremu”, któr y na co
dzień jest eksponowany w Izbie
Tradycji.
Wspólne biesiadowanie,
pełne wspomnień i serdeczności, jest dla koksoremowców
nie do przecenienia. Ślady tych
wspólnych chwil pozostają w
pamięci uczestników, a także
w k ronice k lubu. Mimo że
biegną dni za dniami, lata
za latami, warto spojrzeć w
tył, przypomnieć to, co było
piękne, co zakodowało się w
naszych umysłach i pozostało
w naszej pamięci – zapewnia
w kronikarskim wpisie jeden
z uczestników spotkań.
Chyba każdy, niezależnie
od wykonywanego zawodu,
chciałby pracować w takiej
atmosferze, którą mogłoby się
po latach przywoływać. Nie
każdemu się to udaje. Koksoremowcy to prawdziwi szczęściarze. Jak zapewniają, za rok
spotkają się znowu.
MiNa

dziś poza Knurowem, w innych
miastach, krajach, nawet na
innych kontynentach. Jednak
chęć spędzenia czasu w gronie
dawnych kolegów jest tak duża,
że odległość nie stanowi tu
przeszkody.
Tym razem spotkanie odbyło się w restauracji „Kredens”, w piątek, 13 maja. I choć
przesądni mogliby się speszyć
ta datą, to organizatorzy zapewniają, że to był wspaniały
wieczór.
- Na naszych spotkaniach

foto-migawka

panuje prawdziwie rodzinna
atmosfera – mówi Franciszek
Szołtysek, członek zarządu
Klubu Byłych Pracowników
P.R.U.K. „Koksoremu” – Ci,
którzy raz się pojawili, przychodzą co roku, ale oprócz stałych
bywalców zawsze dochodzi ktoś
jeszcze. W tym roku przyszło
sześć nowych osób.
Czasem w pierwszej chwili
trudno rozpoznać niewidzianego od lat kolegę – to normalne, bo czas mija. Ale we
wzajemnych relacjach nic się

Foto: Grzegorz Szyguła

www.przegladlokalny.eu

Knurowscy pielgrzymi
w Częstochowie

Pielgrzymka w biegu

Sześciu biegaczy w asyście dwóch
rowerzystów uczestniczyło w II Pielgrzymce
Biegowej Knurów – Jasna Góra
nicjatywa pielgrzymki jest 100 km pokonuje zazwyczaj
wspólnym dziełem Mariana w... jeden dzień.
Pogoda w tym roku pielPłaszczyka – Rycerza Orderu
Jasnogórskiej Bogarodzicy i grzymów nie oszczędzała. Na
parafii pod wezwaniem świę- Jasną Górę wbiegli zmoczeni
tych Cyryla i Metodego w do cna.
Knurowie. Przed rokiem od- Żaden nie poskarżył się
była się pierwsza edycja, kilka ani słowem – nie kryje podzidni temu jej druga odsłona.
wu Bogusław Szyguła. Kustosz
Tym razem przed oblicze Izby Tradycji KWK Knurów
Matki Boskiej Jasnogórskiej towarzyszył biegaczom w Częudali się: Angelika Macie- stochowie wraz z ks. Mirosłajewska, Adam Przybył, Zbi- wem Pelcem, proboszczem pagniew Kopszak wraz z żoną Li- rafii pod wezwaniem świętych
dią, Czesław Kostrzak, Zbi- Cyryla i Metodego.
Zwieńczeniem pielgrzymgniew Kołodziejczyk i organizator Marian Płaszczyk. Także ki był udział w wieczornym
71-letni Franciszek Gajdzik, Apelu Jasnogórskim.
/bw/
pielgrzym-rowerzysta, który

I

informacja własna wydawcy

Tekst i foto: Justyna Bajko

um nr 3 pokonał y kilkaset osób z całej
Jessica Pępek i Patrycja Smolińska z Miejskie go Gimnazj
Dzieci i Młodzież y w Warszawie.
Sejmu
XXII
ławach
ch
poselski
w
Polski i 1 czerwca zasiądą
h pamięci - „Bieg Powstańmiejscac
o
projektu
etap
kolejny
ały
17 maja dziewczyny realizow
i tego szczególnego
śląskich
powstań
nienia
upamięt
chęci
z
ców”. - Pomysł na bieg zrodził się
em Powstańców. W zmaganiach
dla Knurowa miejsca - mówiły Jessica i Patrycja pod pomniki
im uczestnikom wręczono pamiątwzięli udział knurows cy uczniowie. Na zakończenie wszystk
kowe medale.
Szczygłowice w szczególności panu
- Dziękuje my sponsor owi NSZZ „Solidar ność” KWK Knuróworganizatorzy.
dodają
wsparcie
i
pomoc
za
skiemu
Leśniow
fowi
Krzyszto
Więcej zdjęć na www.przegladlokalny.eu
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Pokręcone losy
pani Izabelli

Zawsze na straży

- Żałuję, że tak późno zaczęłam pisać, ale nie
sądziłam, że potrafię to robić. Przez przypadek
napisałam sobie nowy zawód - opowiadała
Izabella Frączyk w czasie piątkowego spotkania
autorskiego

Pisarka ma fanów w każdym wieku:
od seniorów po maluchy

A

utorkę „Pokręconych losów
Klary” zaprosiła Miejska Biblioteka Publiczna. Izabella Frączyk
stworzyła świat niezwykłych kobiet,
które dorastają na oczach czytelników i znajdują w sobie siłę, o jaką się
nie podejrzewały. Autorka zaczęła
pisać dosyć późno. Skończyła ekonomię, pracowała w korporacji. Pierwszą książkę wydała sama, dopiero
trzecią rozesłała do wydawnictw.
Popularność ją zaskoczyła. Wciąż
pamięta te emocje, kiedy z niedowierzaniem wzięła do ręki pachnącą
świeżym drukiem książkę.
- Przez dłuższy czas nie dopuszczałam do siebie myśli, że ktoś czyta
to, co napisałam - opowiada.
Izabella Frączyk mówi o sobie,
że jest towarzyską domatorką: lubi
przebywać sama, ale czasami potrzebuje ludzi i ich energii. Książki pisze
najczęściej w kuchni, w centrum dowodzenia, aby mieć oko na gotującą
się zupę i bawiące się dzieci.
- Jestem zwykłą kurą domową śmieje się.
Z wdziękiem przyznaje, że nigdy
nie wie, jaka książka jej wyjdzie, bo
bohaterowie robią, co chcą, często

zaburzając pierwotną koncepcję.
Krytykę konstruktywną przyjmuje
z pokorą.
- Ktoś, kto zdecyduje się na upublicznienie, musi liczyć się z tym,
że nie wszystkim spodoba się to, co
stworzył. Nie mam patentu na doskonałość. I nie jestem w stanie skroić
książki dla każdego - tłumaczy.
Autorka podobnie jak jej bohaterki jest silną postacią, którą niełatwo zaskoczyć. Gdy z widowni padło
pytanie, co zrobi, jeśli straci wenę i
skończą się pomysły, odpowiedziała,
że kiedyś nauczyła się kłaść kafelki,
więc może zostanie glazurnikiem...
Na spotkanie z pisarką do Miejskiej Biblioteki Publicznej przyszły
tłumy. Już na kilkanaście minut
przed rozpoczęciem brakowało
wolnych miejsc. Pisarka rozbrajała
publiczność humorem i lekkością.
Z lekką ironią opowiadała o początkach kariery, zmaganiach z wydawnictwem i poszukiwaniu imion dla
bohaterów.
- Wspaniałe spotkanie! Oby więcej było takich w Knurowie - zgodnie
twierdzili uczestnicy.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Tylu było chętnych na spotkanie z pisarką,
że zabrakło wolnych miejsc

Tydzień temu w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Gliwicach odznaczono i awansowano ponad
100 strażaków, także tych z Knurowa

Medal za długoletnią służbę z rąk
wojewody Jarosława Wieczorka otrzymał
mł. ogn. Sławomir Mazur

S

tra ż ac y to gr upa zawodowa
wciąż najlepiej oceniana przez
Pola ków i liderz y ra n k ing u
zaufania. Każdego dnia ciężko na
to pracują, poświęcając i ryzykując
wiele.
Tyd z ień temu w Komend z ie
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach odbyły się obchody
Dnia Strażaka. W uroczystości wzięli
udział: wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Marek Rączka, przewodniczący Komitetu Krajowego NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda, komendanci jednostek PSP, przedstawiciele
władz oraz oni - bohaterowie pierwszego planu.
K nu rów reprez entowa ł Piot r
Dudło, sekretarz miasta a zarazem
prezes Zarządu Miejskiego Związku
OSP w Knurowie.
Ponad 100 strażaków przyjęło
odznaczenia i awanse zawodowe.
Wśród uhonorowanych znaleźli się
strażacy z Jednostki Ratowniczo-Ga-

śniczej w Knurowie. Srebrny medal
„Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał mł. bryg. Andrzej Bąk, brązo-

wym medalem odznaczono Adama
Grochala. Sławomira Paszkiewicza
wyróżniono brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”. Medale za długoletnią służbę
otrzymali: Robert Satora, Wojciech
Dudziński, Sławomir Mazur, Patryk Mika, Wojciech Pająk, Daniel
Strojny, Ireneusz Jabłoński, Adam
Skopek i Adrian Stanioch.
Do stopnia starszego aspiranta
awansował Andrzej Marks, aspirantem został Bogdan Sgolik. Młodszymi ogniomistrzami zostali Dawid
Klimas, Sławomir Mazur i Patryk
Mika. Do stopnia starszego sekcyjnego awansowano Rolanda Cudę i
Szymona Pieniężnego. Rafał Wilczek może pochwalić się stopniem
starszego strażaka.
/g/,
foto: Sebastian Baron/Gliwice 112
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Na budowach praca wre

Gruntownie przebudowywane kąpielisko na Zaciszu; oficjalne otwarcie
zaplanowano na 18 czerwca, ale już dzisiaj widać, że obiekt zaoferuje sporo
atrakcji...

Foto: Marcin Baranowski/mosquidron.pl

Knurów. Miasto inwestuje miliony

- Na knurowskie drogi wylegli drogowcy, by
uporać się z pozimowymi dziurami. Ale na tym nie
wyczerpie się zakres drogowych robót?
- Pozimowe prace remontowe związane są z bieżącym utrzymaniem dróg, ale przed nami również
kilka inwestycji drogowych, zwłaszcza przebudowa
ul. Paderewskiego, bocznych Puszkina, ul. Wolności,
a także budowa ul. Stokrotki.
- Jaki jest cel budowy ronda u zbiegu ulic Szpitalnej i 26 Stycznia?
- Budowa ronda na ul. Szpitalnej i 26 Stycznia
poprawi płynność jazdy i z całą pewnością zwiększy
bezpieczeństwo ruchu. Duże znaczenie ma także to,
że umożliwi dojazd do przyległego terenu objętego
Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
- Sukcesem zakończyła się gruntowna modernizacja ul. Koziełka. Ale apetyt rośnie w miarę
jedzenia – mieszkańcy liczą, że w tym rejonie

infrastruktura uniemożliwia planowanie np. budownictwa mieszkaniowego, więc postanowiliśmy, zgodnie z wnioskami radnych miasta ale także samych
mieszkańców, stworzyć coś dla dzieci i młodzieży.
Powstanie tam street workout, skate park, ścieżka
dla rowerów bądź rolek, zmodernizowana alejka
spacerowa zyska nowe oświetlenie.
- Knurowski samorząd, zachęcając do osiedlania się w mieście, mocno wspiera budownictwo
indywidualne i to w ramach TBS-ów. Na co mogą
liczyć zarówno potencjalni „nowi miastowi” jak
też knurowianie, którzy nie chcieliby wyprowadzać się z rodzinnej miejscowości?
- Nieustająco powtarzam, że Knurów ma bardzo
ograniczoną powierzchnię do zagospodarowania,
dlatego chcemy wykorzystać pod budownictwo
mieszkaniowe każdy wolny teren nadający się do
tego rodzaju inwestycji. Ponadto robimy wszystko co

Rosną mury żłobka...

możliwe, by Knurów był atrakcyjnym i przyjaznym
miastem dla wszystkich, którzy rozważają budowę
domu lub kupno czy wynajem mieszkania.
- Ku końcowi zbliża się remont budynku
Urzędu Miasta przy ul. Ogana. Co zyskają klienci
magistratu?
- Budynek Urzędu Miasta wymagał remontu.
Stan techniczny budził poważne wątpliwości, a
dodatkowo szpecił okolicę. Dodać należy, że był to
ostatni obiekt użyteczności publicznej, po szkołach,
przedszkolach, obiektach kultury i sportu, który
nie był ztermomodernizowany. Udogodnieniem
dla mieszkańców będzie winda, która ułatwi załatwienie spraw, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym czy rodzicom z dziećmi. Przyznaję, że
miło usłyszeć komentarze naszych mieszkańców,
którzy pozytywnie odnoszą się również do tej inwestycji.

- Jakie jeszcze plany inwestycyjne samorząd
zamierza realizować w najbliższym czasie?
- Trudno wymienić wszystkie zadania, które
planujemy podjąć w przyszłości, bo jest ich naprawdę
dużo. Wymienię kilka kierunków dalszego rozwoju,
a są to: * odwodnienie terenów przyległych do ulic
ks. Koziełka i Wolności, wraz z regulacją potoku
Knurówka w tej części miasta, * przygotowanie
kolejnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe
(teren po zlikwidowanej ciepłowni osiedlowej, rejon
ul. Jęczmiennej i Dworcowej, a w dalszej perspektywie
rejon ulicy Rakoniewskiego), a także kompleksowe
remonty budynków z mieszkaniami komunalnymi,
* przebudowa, modernizacja dróg gminnych, a w porozumieniu także dróg powiatowych i wojewódzkich,
* dalszy rozwój bazy sportowej, terenów rekreacji
i wypoczynku.
Rozmawiał Bogusław Wilk

Miasto wspiera budownictwo mieszkaniowe
– kolejny budynek w ramach TBS powstaje przy
ul. Batorego, zamieszkają w nim 24 rodziny

Foto: Bogusław Wilk

Stadion przy ul. Dworcowej: po pracach rozbiórkowych
przyszedł czas na kolejne roboty

miasta kolejne ulice zyskają na jakości. Słusznie?
- Z całą pewnością brakuje jeszcze łącznika pomiędzy ul. ks. Koziełka a ul. Wolności, ale planujemy
go wykonać w 2017 r. Brakuje też utwardzenia bocznych dróg od ul. ks. Koziełka, na to jednak musimy
jeszcze poczekać.
Priorytetową sprawą dla tego obszaru miasta jest
opracowanie i przyjęcie dobrych rozwiązań związanych z odprowadzeniem wód deszczowych. Rzeźba
terenu powoduje, że spływające z pól Bojkowa wody
gromadzą się w rejonie ulic Wolności i ks. Koziełka,
a to uniemożliwia właściwe odwodnienie i warunkuje
dalsze przedsięwzięcia inwestycyjne.
- Miłej dla oka przemianie ulegnie tzw. Stara
Dolina: teren między ulicami 1 Maja i Klasztorną.
Co tam się zmieni?
- Ten teren chcemy wykorzystać pod kątem sportu
i rekreacji, ale także wypoczynku. Istniejąca tam

Foto: Bogusław Wilk

Remont budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana
zbliża się do końca; dużym ułatwieniem dla klientów
magistratu będzie winda

niego korzystać.
- Spore zainteresowanie towarzyszy też budowie nowego żłobka. Jak „idzie” ta inwestycja?
- Budowa żłobka w Knurowie to ważna i bardzo
potrzebna inwestycja. Na razie prace przebiegają w
dobrym tempie. Budynek ten został ciekawie zaprojektowany i mamy nadzieję, że zostanie wykonany
dobrze i w terminie.
- Sporo osób kibicuje modernizacji stadionu
przy ul. Dworcowej. Z terenu obiektu znikło to,
co najbardziej kłuło w oczy. Co dalej?
- Część prac na stadionie mamy już za sobą,
niebawem ruszą następne. Faktycznie, zmienia się
ten pejzaż i jakkolwiek zadanie to podzielone zostało
na kilka etapów, postęp jest już widoczny. Kolejnym
etapem jest budowa m.in. elementów infrastruktury
technicznej, montaż nowego ogrodzenia, piłkochwytów, wiat zawodniczych, a także kontenera kasowego.

Foto: Piotr Skorupa

- „Sztandarową” budową w tej chwili jest przemiana kąpieliska na Zaciszu. Nie bez powodu...
- Modernizacja kąpieliska „Leśne Zacisze” dobiega końca, oficjalne otwarcie nastąpi 18 czerwca. Zdecydowaliśmy się na tę inwestycję z wielu powodów.
Po pierwsze, Knurów, zwłaszcza nasze dzieci i
młodzież, potrzebuje takiego obiektu, by w okresie
lata korzystać z wielu przewidzianych tam atrakcji,
związanych z rekreacją wodną.
Po drugie, przygotowując to zadanie nie mieliśmy
wątpliwości, że po kilkudziesięciu latach eksploatacji
to kąpielisko wymaga gruntownej modernizacji z
zastosowaniem najnowszych rozwiązań.
W końcu po trzecie, „Leśnemu Zaciszu” towarzyszy ogromny sentyment, kilka pokoleń knurowian
z radością korzystało z tego obiektu. Wkrótce nasz
basen przysporzy, mam nadzieję, nie lada uciechy
naszym mieszkańcom i wszystkim, którzy zechcą z

Foto: Martyna Mikołajczyk

Bogusław Wilk: - Rok w rok z wiosną w Knurowie wzmagał się ruch w inwestycjach. Czy tak
jest i teraz?
Adam Rams, prezydent Knurowa: - Zasadą jest, że samorządy starają się większość
zaplanowanych inwestycji w
sensie proceduralnym rozstrzygać w okresie wczesnowiosennym, tak by rozpocząć
ich realizację w sprzyjających
warunkach atmosferycznych.
To powoduje, że już od wiosny, aż do początków zimy,
w różnych częściach naszego miasta odbywają się
prace remontowo-budowlane. Przypomnę, że w tym
roku w budżecie miasta zabezpieczyliśmy po stronie
wydatków majątkowych 50 mln zł.

Foto: Justyna Bajko

Żłobek w budowie, stadion w remoncie, na finiszu nowe rondo i modernizowany gmach
magistratu, a wkrótce otwarcie całkowicie odmienionego kąpieliska na Zaciszu. W Knurowie
budowlańcy różnych specjalizacji na brak zajęcia nie narzekają. – W tegorocznym budżecie
miasta na wydatki majątkowe zabezpieczyliśmy 50 mln zł – mówi prezydent Adam Rams
w rozmowie o miejskich inwestycjach
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ROZMAITOŚCI

www.przegladlokalny.eu

rozrywka nr 20
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Laura Siwy z Wilczy

ur. 10.05.2016 r., 3070 g, 52 cm

Marcin Stolarek z Czuchowa

ur. 12.05.2016 r., 3560 g, 54 cm

Szymon Ciechański z Zabrza

ur. 13.05.2016 r., 2760 g, 49 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).

Katarzyna Orzanna z Knurowa

ur. 12.05.2016 r., 3770 g, 55 cm

Kuba Chojnacki z Knurowa

ur. 13.05.2016 r., 2830 g, 50 cm

Bartosz Rąpała z Bełku

ur. 14.05.2016 r., 2210 g, 46 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
18/2016 brzmiało: „SZCZERBAK”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Ilona Janiszewska. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Kacper Baczyński z Knurowa

20-24.05.2016 r.
PIĄTEK-WTOREK

Maciej Gyenes z Pilchowic

ur. 15.05.2016 r., 2750 g, 49 cm

ur. 15.05.2016 r., 3300 g, 53 cm

Przemysław Riemel z Wilczy

Syn pani Woszczyk z Pilchowic

Dzielny kogut Maniek
- godz. 16.00
19.05.2016 r.
CZWARTEK
Dzielny kogut Maniek
- godz. 16.00

20

Dzień Matki
- godz. 18.00
Nice Guys. Równi goście
- godz. 20.15

ur. 15.05.2016 r., 3790 g, 54 cm

25.05.2016 r.
ŚRODA
Dzień Matki
- godz. 18.00

Były sobie człowieki
- godz. 17.45
Dzień Matki
- godz. 19.30

Nice Guys. Równi goście
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 15.05.2016 r., 2700 g, 48 cm

Zosia Górniak z Gliwic

ur. 16.05.2016 r., 3170 g, 52 cm

Tymon Rosner z Rybnika

ur. 16.05.2016 r., 3460 g, 52 cm
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Knurów. Pozazdrościć ambicji przedszkolakom...

Rosną nam
olimpijczycy

Młodzi czytelnicy rozwiązują
konkursowy test

- Takiej woli walki i ambicji tylko pozazdrościć... – kręcili
głowami z podziwem widzowie obserwujący zmagania
uczestników „Olimpiady gier i zabaw ruchowych”

T

egoroczna edycja zawodów odbyła się w miniony w torek w
hali MOSiR-u. Ry walizowały
przedszkolaki z knurowskich placówek
nr 2, 3, 7, 8, 12 i 13 oraz Niepublicznego
Przedszkola „Światełko”. Lekko nie było,
dziewięć konkurencji to spore wyzwanie
dla kilkulatków.
Dali radę! A to rzucając woreczkami do celu, to tocząc piłkę do bramki
czy... przeplatając szarfę. Z pełnym zaangażowaniem, co docenili widzowie,
zagrzewając dzieci do walki okrzykami,
gwizdkami i pomponami. Wśród oklaskujących byli samorządowcy – przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa
z wiceprzewodniczącym Jerzym Pachem
i Joachimem Machulikiem, szefującym
Komisją Sportu, Turystyki, Rekreacji i
Promocji Zdrowia.
- Lenka od tygodnia mówi tylko o
olimpiadzie – zdradziła nam mama
dziewczynki z przedszkolnej „Trójki”.
Kamil, kolega Lenki, do zawodów przygotowywał się biegając po parku i jeżdżąc
na hulajnodze.
- Debiutuje w takiej olimpiadzie i
ogromnie to przeżywa - przyznała dumna
mama.
Wysiłek i umiejętności przedszkolaków docenił wiceprezydent Knurowa
Piotr Surówka: - Talentów tu nie brakuje,
mam nadzieję, że wyrosną z was prawdziwi olimpijczycy...
Tekst i foto: Martyna Mikołajczyk

W niektórych
dyscyplinach
liczyła się zgodna
współpraca

Knurów

Na tropie tajemnic

W książkach Martina Widmarka dzieci rozwiązują
detektywistyczne zagadki, łamią szyfry
i odwiedzają niewidzialnych wujków. 5 maja
w Miejskiej Bibliotece Publicznej rywalizowali
znawcy prozy Szweda. Wygrała Weronika Losza
z MSP-3

W

konkursie „Znam Martina
Widmarka i jego książki”
udział wzięli czwartoklasiści z Knurowa. Rozwiązywali test.
- Jego pierwsza część obejmowała
wiadomości z zakresu życia i twórczości
autora, druga dotyczyła treści książki
„Tajemnica urodzin”- jednej z wielu popularnej serii „Biuro detektywistyczne
Lassego i Mai” - informują organizatorki: Katarzyna Sołtysik-Andrysiak
z MSP-6 i Jolanta Bazydło z MSP-3.
Odprężenie po konkursow ych
zmaganiach przyniosło oglądanie

Jb, foto: arch. organizatorów

foto-migawka

Krótka przerwa:
czas na regenerację sił
i słodki poczęstunek

Sukces na kolei

Karolina Nowak, uczennica klasy
I c z gierałtowickiego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego, zdobyła
II miejsce w ogólnopolskim
konkursie „Torowisko to nie boisko“

Karolina Nowak bardzo udanie
reprezentowała swoją szkołę
w ogólnopolskim konkursie

Przegląd Lokalny Nr 20 (1209) 19 maja 2016 roku

Jurorzy docenili plastyczny talent dziewczynki, reprezentantki szkoły w konkursie zorganizowanym przez
Urząd Transportu Kolejowego.
Dzięki sukcesowi Karoliny w placówce odbyła się
odsłona akcji „Kolejowe ABC“.
- Gośćmi naszej szkoły byli pracownicy spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A i Urzędu Transportu Kolejowego z
Warszawy wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei
– informuje Karolina Rydz, wychowawczyni pierwszoklasistki. - Uczniowie zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa
obowiązującego na obszarze kolejowym oraz zagrożeniami,
jakie mogą powstać podczas zabaw w pobliżu torów. Podopieczni poznali również specyfikę pracy funkcjonariuszy
Straży Ochrony Kolei, mieli też możliwość zobaczenia krótkiego pokazu umiejętności psa funkcyjnego.
Na zakończenie uczniowie otrzymali drobne upominki wraz z certyfikatami potwierdzającymi uczestnictwo w zajęciach. Szkoła otrzymała również Certyfikat
za uczestnictwo w konkursie na plakat i hasło promujące
bezpieczeństwo na kolei.

Foto: Archiwum świetlicy

Gierałtowice. Ogólnopolski sukces pierszoklasistki

Foto: Archiwum ZSP Gierałtowice

filmu z serii „Biuro detektywistyczne
Lassego i Mai”.
Najwyższe miejsce na podium zajęła
Weronika Losza z MSP-3, tuż za nią
uplasowały się Magdalena Burek z MSP3 oraz Milena Daroń z MSP-7. Trzecie
miejsce wywalczyli Filip Koczwara z
MSP-6 i Alicja Powiecka z MSP-9.
Narody książkowe, dy plomy i
upominki wręczyła laureatom Jolanta
Leśniowska, dyrektor MOPP.
Konkurs odbył się przy współudziale MBP i MOPP.

Kaja Osie wals ka, podopie c zna ś wie tlic y w
Gierałtowicach, zdobyła
w yr óżni e nie p o dc z a s
Wojewódzkiego Konkursu Plas tycznego „Ratowanie zaby tków naszej
ma ł ej ojc z y zny” . Organi zato rem prze dsię wzięcia był Zespół Szkó ł
Ogó lnok szta łcąc ych w
Gliwicach. - Jury doceniło walory artystyc zne,
wkła d prac y, star anność i pomysłowość oraz
tech nikę wyk onan ia –
podkreśla instruktor Beata Kulasa. – Uroc zyste
wręczenie nagród wraz z
wystawą pokonkur sową
odby ło się w Cen trum
Eduk acji im. św. Jana
Pawła II w Gliwicach.
Oprac. bw

reklama

informacja własna

Oprac. bw
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Docieplanie domów, malowanie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190
18-21/16

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
poddasza, mozaiki. Tel. 785 948 716

18-21/16

www.przegladlokalny.eu

Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

gotówka.
3-22/16

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

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

1-21/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

DAM PRACĘ

17-26/16

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

Firma Komstal zatrudni osobę na stanowisko:
pracownik biurowy. CV ze zdjęciem prosimy
przesłać na adres: sekretariat@komstal.pl

19-20/16

19-22/16Y

Pizzeria Gruby Benek zatrudni kierowcę
i barmankę. Tel. 608 327 604
20-21/16

Mycie klatek schodow ych w Knurowie.
Tel. 603 788 659

Sklep medyczny w Knurowie poszukuje
pracownika na pół lub cały etat. Wymagane
wykształcenie: fizjoterapeuta, farmaceuta,
inżynier biomedyczny, technik ortopeda.
Tel. 519 116 221

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

Sprzątaczkę przyjmiemy do pracy w restauracji. Tel. 664 040 345

19-20/16

19-20/16

1-21/16

NIERUCHOMOŚCI

20-21/16

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

3/16-odw.

Szukam pani ze Szczygłowic dostępnej
na telefon w razie potrzeby – zakupy, sprzątanie. Tel. 734 305 816
19-20/16

ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ LUB STAŻYSTKĘ. Salon KOKILOKI. Tel. 733 334 550
17-20/16Y

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

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

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

DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY o pow. około 80 m2. KNURÓW, UL. KS. KOZIEŁKA 12, PARTER,
PARKING. 1200 zł (do negocjacji – zależne od wkładu finansowego w remont).
Tel. 696 444 726

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

17-28/16Y

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 721 292 214

Do wynajęcia pomieszczenie na działalność
handlową w Szczygłowicach 25 m2, parter,
ul. M. Konopnickiej 5F (obok kwiaciarni).
Tel. 696 453 299

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

S p r z e d a m d z i a ł k ę b u d o w l a n ą 12 , 5 a
Krywałd. Tel. 507 925 080

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

20-21/16

17-20/16

Sprzedam działkę rekreacyjną o powierzchni
400 m 2 , na terenie Ogródków Działko w ych „Goździk ” (Kr y wałd – Jagielnia).
Tel. 793 020 824

19-21/16

Wynajmę kawalerkę II p., okolice Merkur.
Tel. 609 372 560

20/16

Wynajmę mieszkanie o pow. 33 m² w Szczygłowicach. Tel. 509 632 926

20-21/16

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

14-39/16

1/16-odw.

1/16-odw.

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
ogłasza przetarg ograniczony – konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 70,83 m2 przy ul. Niepodległości 109 – Kąpielisko „Leśne
Zacisze” z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną związaną
z działalnością Kąpieliska.
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MOSiR Knurów przy ul. Górniczej 2 oraz na terenie
Pływalni Krytej aQuaRelax przy ul. Szpitalnej 23 oraz zamieszczone
na stronie internetowej www.mosirknurow.pl.
Informacji można zasięgnąć u Kierownika Obiektów MOSiR Knurów
ul. Szpitalna 23 tel. 32 338 19 23.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 28
czerwca 2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu
Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w sali
narad (II piętro) przeprowadzony zostanie trzeci
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 trzeciego 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.
I przetarg odbył się 9.02.2016 r., II przetarg odbył się 26.04.2016 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy
ul. dr. Floriana Ogana 5 sala narad II piętro w dniu 28.06.2016
r. o godz. 10.30
II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27.325,00 zł
Wylicytowana cena nieruchomości powiększona zostanie o należny
podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany do uiszczania
należności z tytułu podatku o nieruchomości naliczonego przez
Wydział Finansów.
III. W przetargu mogą brać udział osoby, które:
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
22.06.2016 r. do godz. 17.30 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 22.06.2016 r. w wysokości 1.400,00 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
otwarciem przetargu:
– dowód wpłaty wadium,

komisji

przetargowej

przed

Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miasta
przy ul. dr. Floriana Ogana 5, nie później niż dzień przed wyznaczonym
terminem przetargu. Lista dostępna będzie również w Wydziale
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl.
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.
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Laura rozpoczęła
jubileuszowy
Bieg Młodości
ak ten czas szybko mija. 13
maja br. odbył się już 25.
Bieg Młodości. Rywalizacja
przebiegała przy kapryśnej
aurze, na trasie wytyczonej
w szczygłowickim parku. Na
starcie stanęło kilkaset osób.
- Miałem przygotowanych
500 soczków i batoników, a proszę zobaczyć ile zostało - mówił
pomysłodawca tej cyklicznej
imprezy i jednocześnie prezes
Amatorskiego Klubu Biegacza, Czesław Nowak wskazując na stolik, gdzie pozostało
może 30-40 puszek z napojem.
Można zatem uznać, że impreza, którą AKB zorganizował
wspólnie z Gminą Knurów i
Powiatem Gliwickim spełniła
swoje zadanie.
Symbolicznego otwarcia
zawodów dokonała Laura Za-

wada, którą brawami nagrodzili pozostali uczestnicy, a także
licznie zgromadzeni rodzice
oraz organizatorzy.
Miejsca na podium w poszczególnych kategoriach wiekowych wywalczyli:
- przedszkole
- dziewczynki - 1. Zofia
Sepioł, 2. Lena Dzierniejko, 3.
Nadia Oleś, - chłopcy - 1. Arkadiusz Nahibowicz, 2. Olivier
Niemczyk, 3. Rafał Wymysło,
- szkoła podstawowa
- klasa I - dziewczynki - 1.
Kinga Tajger, 2. Anna Błażejewska, 3. Karolina Tymakiewicz, - chłopcy - 1. Błażej
Wojtowicz, 2. Bastian Wyzga,
3. Daniel Niemczyk,
- klasa II - dziewczynki - 1.
Wiktoria Bralich, 2. Magdalena
Górka, 3. Aleksandra Balbierz,

- chłopcy - 1. Mateusz Kopczyński, 2. Tomasz Smugaj, 3.
Fabian Szkodny,
- klasa III - dziewczynki
- 1. Martyna Jasnos, 2. Agata
Wójtowicz, 3. Alicja Zaręba, chłopcy - 1. Dominik Dudek,
2. Kajetan Zaraziński, 3. Maciej
Sobota,
- klasa IV - dziewczęta - 1.
Kalina Kaleta, 2. Zuzanna Szuma, 3. Zuzanna Rożek, - chłopcy - 1. Jakub Jurczyga, 2. Karol
Szymanik, 3. Kasjan Piernik,
- klasa V - dziewczęta - 1.
Milena Kaletka, 2. Oliwia Cembrzyńska, 3. Klaudia Rogowska, - chłopcy - 1. Kacper Kremiec, 2. Damian Nowakowski,
3. Jakub Lewicki,
- klasa VI - dziewczęta 1. Aleksandra Suchanek, 2.
Amelia Stańczyk, 3. Paulina

Chojnacka, - chłopcy - 1. Eryk
Piszczek, 2. Maciej Dziendziel,
3. Oskar Kubiszewski,
- gimnazjum
- klasa I - dziewczęta - 1.
Angelika Kostka, 2. Klaudia
Wagner, 3. Oliwia Gmyrek, chłopcy - 1. Marcin Zaboroś, 2.
Bartosz Groborz, 3. Bartłomiej
Jankowski,
- klasa II - dziewczęta - 1.
Wiktoria Bała, 2. Weronika
Biskup, 3. Marta Kopernik, chłopcy - 1. Piotr Wojciechowski, 2. Patryk Kowaliszyn, 3.
Szymon Tobiasz,
- klasa III - dziewczęta - 1.
Paulina Gancarczyk, 2. Monika
Szolc, 3. Klaudia Wieczorek, chłopcy - 1. Kamil Danowski,
Daw id Nowok, 3. Mateusz
Jeleniewicz.
PiSk

Więcej zdjęć znajdziecie na www.przegladlokalny.eu

Piknikowo-sportowe
sobotnie przedpołudnie

K

ilkadziesiąt młodych osób
wzięło udział w Europejskim Pikniku Sportowo-Rekreacyjnym, który składał się z

czterech konkurencji: turnieju
siatkówki plażowej, biegu z przeszkodami, turnieju piłkarskiego i
turnieju koszykarskiego.

Piknik zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta Knurów
wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Młodych biegaczy oklaskiwali (od lewej):
Czesław Nowak (prezes AKB), prezydent
Knurowa Adam Rams oraz Tomasz Rzepa
(przewodniczący Rady Miasta)

Trener Artur Bujnowski (drugi z lewej)
ze swoimi podopiecznymi

Foto: KB

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Laura Zawada, jako pierwsza
pokonała trasę Biegu Młodości

Foto: Piotr Skorupa

J
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Chcecie zobaczyć więcej
zdjęć z tej imprezy? Zapraszamy na www.przegladlokalny.eu
PiSk

Biegali z sercem

Foto: Piotr Skorupa

Z
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awodnicy KB Endurance Solidarni brali udział
w Biegowej Akcji Chary tat y w nej - 4 edycji Biega my
z sercem. K nurowsk i k lub
re pre z entow a l i : Z big n ie w
Kołodziejczyk, Czesław Kostrzak, Angelika Maciejewska
i Marcin Maciejewski.
Ponadto z K B Sokół
uczestniczył Kamil Danowski, który na dystansie 1000
m zajął 1. miejsce.
Dla Angelik i i Marcina

Maciejewskich był to debiut
w zawodach (Marcin zają ł
4. miejsce w swojej kategorii
wiekowej).
W Tarnowskich Górach,
gdzie odbył się półmaraton,
w ystąpił z kolei trener KB
Endurance Solidarni - Artur
Bujnowski. W kategorii open
został sklasyfikowany na 21
miejscu, natomiast w kategorii
wiekowe M-20 był drugi z czasem 1.28.06.
PiSk
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IV liga

Jedność wraca do gry

Sąsiedzi płaczą,
my wstrzymujemy
oddech
Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Zespół Concordii nie musiał w miniony weekend walczyć
o ligowe punkty, jednak w niedzielę wielu podopiecznych
Michała Budnego wybiegło na boisko, by zagrać
towarzysko z zespołem żaków

Jakże skrajnych emocji dostarczył zakończony już sezon
piłkarskiej ekstraklasy. I nie da
się ukryć, że główne role w tym
spektaklu odegrali nasi sąsiedzi.
Ci z Gliwic płakali w niedzielę
ze szczęścia, bowiem kopciuszek
zwany Piastem osiągnął historyczny sukces sięgając po tytuł
wicemistrzów Polski.
Łzy płynęły też po policzkach kibiców Górnika Zabrze,
ale w tym przypadku nie mogło
być mowy o pozytywnych emocjach. Bo to były łzy rozpaczy po
degradacji z ekstraklasy.
I w Gliwicach, i w Zabrzu
nie mogą uwierzyć w to, co się
stało, bo zarówno w pierwszym
przypadku, jak i drugim trzeba
mówić o sporej niespodziance.
Przed sezonem nikt przecież nie

był w stanie przewidzieć takiego
scenariusza.
Sąsiedzi płaczą z różnych
powodów, a my? My wstrzymujemy oddech, bowiem niebawem
poznamy werdykt komisji licencyjnej i tym samym dowiemy się, czy Concordia zdołała
uporać się z zadłużeniem. Nie
da się ukryć, że w ciągu kilku
ostatnich dni sytuacja była niezwykle dynamiczna. W pewnym
momencie można było odnieść
wrażenie, że przy Dworcowej
ktoś złowił złotą rybkę, a ta spełnia kolejne marzenia związane
z tym, by w klubie wreszcie było
normalnie. Zastanawiam się
tylko, skąd w Concordii wzięła
się nagle wędka…
Piotr Skorupa

Konkursowe rozstrzygnięcia
Łukasz Pilc był bohaterem sobotniego meczu Jedności 32 Przyszowice

Ba rd z o wa ż ne z w ycięstwo w walce o utrzymanie w
czwartej lidze odnieśli piłkarze Jedności 32 Przyszowice.
Podopieczni Wojciecha Kempy
25. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - Unia Ząbkowice 3:0 (walkower), Raków
II Częstochowa - MKS Myszków 0:3, Przemsza Siewierz
- Górnik Piaski 1:0, Sarmacja
Będzin - Przyszłość Ciochowice 3:0, GKS II Katowice - RKS
Grodziec 5:1, Zieloni Żarki Ruch Radzionków 1:6, Polonia
Poraj - Gwarek Tarnowskie
Góry 1:1, Slavia Ruda Śląska
- Górnik Wesoła 2:2.

w y wieźli komplet punktów
po wyjazdowej konfrontacji z
GTS-em Bojszowy. Zespół z
Przyszowic wygrał 2:0 i na pięć
kolejek przed zakończeniem
sezonu ma realne szanse na
uniknięcie degradacji.
1. Gwarek T.G.
2. Radzionków
3. Grodziec
4. Sarmacja
5. Myszków
6. Poraj
7. GKS II K.
8. Slavia
9. Concordia
10. Przemsza
11. Raków II
12. Piaski
13. Wesoła
14. Żarki
15. Ciochowice
16. Ząbkowice

60
53
50
49
47
41
40
38
34
33
32
27
24
18
3
19

Punkty bez gry

Po tym, jak jakiś czas temu
z rozgrywek wycofała się Unia
Ząbkowice, co tydzień jedna
z drużyn „kasuje” komplet
punktów bez gry. W ramach
25 kolejki najłatwiejsze zwy-

cięstwo w tym sezonie zanotowa li piłkarze Concordii,
którzy nie musieli wybiegać
na boisko, a i tak zdobyli trzy
„oczka”.
PiSk

Tarnowskie Góry, Orła Psary
i MLKS-u Woźniki.
Piłki z autografami piłkarzy Concordii otrzymają: Wojdowski, Jagieniak oraz Istel.
Gratulujemy i informujemy, że
nagrody zostaną wręczone w
czasie meczu Concordia - RKS
Grodziec (25 maja, godzina 18).
PiSk

Frajda dla dzieci

Foto: Piotr Skorupa

Jest wygrana,
jest nadzieja

Znamy zw ycięzców
konkursu, któr y przeprowadziliśmy na naszych łamach wspólnie z Concordią
K nu rów. P r z y p om n ijmy,
że pytanie dotyczyło trenera Michała Budnego, który
przed podjęciem prac y w
Knurowie prowadził zespoły
Pogoni Blachownia, Gwarka

25. KOLEJKA, GRUPA II:
GTS Bojszowy - Jedność 32 Przyszowice 0:2
0:1 Pilc (32 - głową), 0:2 Pilc (43 - głową)
Jedność: Szindler, Zabawczuk, Szaruga, Pilc, Wolniewicz, Szołtysek, Spórna, Przybylski (90.
Fiedel), Kiełtyka (84. Beker),
1. Turza Śląska
57
2. Polonia Ł.G.
47
Mrozek (74. Pastor), Kozdroń
3. Pszczyna
41
(72. Gogolok).
4. Tychy II
41
Radziechowy Wieprz - Unia
5. Radziechowy
39
Turza Śląska 0:2, Granica
6. Landek
38
Ruptawa - Forteca Świerkla7. Ruptawa
37
ny 0:0, ROW II Rybnik - Iskra
8. Drzewiarz
36
Pszczyna 2:4, GKS II Tychy
9. Krupiński
36
- Krupiński Suszec 1:1, Gwa10. Szczakowianka
31
rek Ornontowice - Unia Ra11. Racibórz
31
12. Ornontowice
28
cibórz 4:2, Polonia Łaziska
13. Przyszowice
28
Górne - Drzewiarz Jasienica
14. Bojszowy
27
5:0, Spójnia Landek - Szcza15. Świerklany
21
kowianka Jaworzno 3:1.
16. ROW II
20

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

Zespół żaków można spotkać na
każdym „domowym” meczu seniorów Concordii. Kierownik tej młodej
drużyny - Mariusz Jagieniak chce

swym podopiecznym uatrakcyjnić
każdą wolną chwilę, dlatego po raz
kolejny zorganizował spotkanie z ekipą Michała Budnego. Do tego nieco-

dziennego meczu doszło w niedzielne
przedpołudnie i oba zespoły, a także
kibice znakomicie się bawili.
PiSk
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Foto: APN

A

kademia Piłk i Nożnej
od k ilku lat prowadzi
szkolenie dzieci nie tylko w
Knurowie, ale i w Paniówkach. I właśnie tam zorgani-

zowano imprezę „Piłkarska
Majówka”, w której udział
wzięli młodzi kandydaci na
przyszłe piłkarskie gwiazdy
z Paniówek i Knurowa. W ra-

Klasa okręgowa

rozgromili u siebie „Zuchów” z
Orzepowic, a w sobotę wywieźli punkt ze stadionu wicelidera
- ŁTS-u Łabędy.
Do zakończenia sezonu
pozostało pięć kolejek.
PiSk

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

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

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

50
49
46
41
40
39
39
38
35
34
33
31
29
18
16
14

24. KOLEJKA - GRUPA III:
Czarni Pyskowice - LKS 1908 Nędza 1:1, Wilki Wilcza - Zuch Orzepowice 7:0, Zryw Radonia - Fortuna Gliwice 1:1, Jedność Jejkowice
- Naprzód Borucin 2:2, Zameczek Czernica - Dąb Gaszowice 2:2,
Naprzód Rydułtowy - ŁTS Łabędy 2:2, LKS Krzyżanowice - KS 94
Rachowice 4:0, Silesia Lubomia - Rafako Racibórz 1:1.

25. KOLEJKA - GRUPA III:
LKS 1908 Nędza - Zryw Radonia 5:1, Fortuna Gliwice
- Jedność Jejkowice 2:6, Naprzód Borucin - Zameczek
Czernica 4:2, Dąb Gaszowice
- Silesia Lubomia 1:0, ŁTS
Łabędy - Wilki Wilcza 2:2,
Naprzód Rydułtowy - LKS
Krzyżanowice 2:1, Zuch Orzepowice - Czarni Pyskowice
2:1, Rafako Racibórz - KS 94
Rachowice 4:2.

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

Przegląd Lokalny Nr 20 (1209) 19 maja 2016 roku

nizacji imprezy oprócz osób z
APN włączyło się liczne grono
rodziców.
PiSk

Klasa A

Remis na szczycie, ale...
Po dwóch ubiegłotygodniowych kolejkach zespół Wilków Wilcza wypracował sobie
3-punktową przewagę nad najgroźniejszym rywalem w walce
o awans do IV ligi. Podopieczni
Jacka Wiśniewskiego najpierw

mach tego spotkania odbyły
się trzy mecze, a po nich był
czas na wspólną konsumpcję
przysmaków z grilla.
Tradycyjnie już do orga-

60
57
50
43
42
40
39
38
34
32
31
30
30
22
9
7

25. KOLEJKA:
Tęcza Wielowieś - Ruch Kozłów 5:1, Piast Pawłów - Młodość
Rudno 2:1, Drama Kamieniec - MKS Zaborze Zabrze 3:1,
Jedność 32 II Przyszowice - MOSiR Stal Zabrze 1:3, Gwiazda
Chudów - Sokół Łany Wielkie 1:3, Walka Makoszowy - Gwarek
II Ornontowice 0:3 (wo), Społem Zabrze - Carbo Gliwice 2:0,
Zamkowiec Toszek - Naprzód Żernica 2:2.

26. KOLEJKA:
Carbo Gliwice - Tęcza Wielowieś 1:4, Ruch Kozłów - Piast
Pawłów 5:0, Młodość Rudno
- Drama Kamieniec 5:1, MKS
Zaborze Zabrze - Jedność 32
II Przyszowice 0:1, Gwarek II
Ornontowice - Gwiazda Chudów 0:1, MOSiR Stal Zabrze
- Walka Makoszowy 3:0 (wo),
Sokół Łany Wielkie - Zamkowiec Toszek 2:1, Naprzód
Żernica - Społem Zabrze 5:1.

1. Łany Wielkie
2. Rudno
3. Carbo
4. Zaborze
5. Stal
6. Ornontowice II
7. Kamieniec
8. Żernica
9. Toszek
10. Przyszowice II
11. Kozłów
12. Wielowieś
13. Społem
14. Chudów
15. Pawłów
16. Walka

Concordia II Knurów - LKS 45
Bujaków 6:1, Naprzód Świbie Ruch II Kozłów 1:3, Quo Vadis
Makoszowy - Olimpia Pławniowice 1:3, Start Kleszczów - Leśnik Łącza 3:0, Start Sierakowice - Victoria Pilchowice 9:0,
Burza Borowa Wieś - Amator
Rudziniec 8:2, Pogoń Ziemięcice - KS Bojków 3:0 (vo).

Kłodnica Gliwice - Korona
Bargłówka 7:3, Drama II Kamieniec - Ślązak Bycina 4:2,
Sośnica Gliwice - Orzeł Stanica 2:3, Młodość II Rudno - LKS
45 II Bujaków 0:2, Naprzód
Łubie - Wilki II Wilcza 4:1.

Uczestnicy rywalizowali w
biegu na 60 metrów, w skoku w
dal, w rzucie piłeczką palantową oraz w biegu na 600 metrów
(dziewczęta) i 1000 metrów
(chłopcy).
Klasyfikacja drużynowa:
- dziewczęta - 1. MSP-7, 2.
MSP-6, 3. MSP-1, 4. MSP-2, 5.
MSP-4, 6. MSP-3,
- chłopcy - 1. MSP-7, 2.
MSP-2, 3. MSP-6, 4. MSP-1, 5.
MSP-4, 6. MSP-3.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

1. Rudziniec
2. Pławniowice
3. Borowa Wieś
4. Sierakowice
5. Bujaków
6. Kleszczów
7. Ziemięcice
8. Kozłów II
9. Świbie
10. Quo Vadis
11. Concordia II
12. Łącza
13. Pilchowice
14. Bojków

47
47
43
40
38
35
29
29
28
26
24
18
6
10

Klasa C
15. KOLEJKA:

Obiekt Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 6 był areną
zmagań knurowskich uczniów
w czwórboju lekkoatletycznym.
W roli organizatorów wystąpiła
„Siódemka”, której uczniowie
zwyciężyli zarówno w klasyfikacji dziewcząt, jak i chłopców.
Najlepszą zawodniczką zawodów została Aleksandra
Prokop z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 (225 pkt), z kolei
najlepszym zawodnikiem był
Bartosz Kata z MSP-7 (230 pkt).

63
58
45
42
41
40
39
36
35
34
32
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28
24
16
24

Klasa B
21. KOLEJKA:

„Siódemka”
najlepsza
w czwórboju

Foto: Piotr Skorupa

Majówka z piłką

Foto: Piotr Skorupa
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1. Bujaków II
2. Sośnica
3. Stanica
4. Wilcza II
5. Kłodnica
6. Łubie
7. Kamieniec II
8. Bycina
9. Rudno II
10. Bargłówka

42
36
34
22
22
21
19
10
9
4

Tym razem karty
rozdawał lider
Zbigniew Ciszewski powiększa przewagę nad najgroźniejszymi konkurentami
w rywalizacji o Grand Prix
Knurowa w skacie sportowym.
WYNIKI
Z 10 MAJA:

1. Zbigniew Ciszewski
2. Jan Pikus
3. Jerzy Makselon
4. Jerzy Pluta
5. Dariusz Sikotowski
6. Bogdan Litwin
7. Piotr Arent
8. Janusz Myszka
9. Michał Szczecina
10. Jan Szczeszak

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2.353
2.075
2.034
2.021
1.987
1.786
1.783
1.764
1.654
1.623

Lider pewnie wygrał turniej z
10 maja i ma już 2.128 punktów przewagi nad Wojciechem
Napierałą.
PiSk

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Zbigniew Ciszewski – 26.800
2. Wojciech Napierała – 24.672
3. Piotr Palica
– 24.271
4. Stefan Wroblowski – 23.387
5. Bernard Wróbel
– 23.287
6. Tadeusz Kamczyk – 23.256
7. Janusz Nowak
– 23.224
8. Joachim Makselon – 22.696
9. Czesław Antończyk – 22.631
10. Jerzy Makselon – 22.507

Kolejny turniej odbędzie się 24 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Pan zakochał się w Pani
Szczygłowice

Ania Wyszkoni rozruszała widownię,
zachęcając do „czynnego” udziału
w koncercie
Akustyczne „Oczy szeroko zamknięte”
w blasku światła

W sobotę, na scenie Domu Kultury w Szczygłowicach
wystąpiła Anna Wyszkoni. Artystka świętuje 20-lecie
pracy artystycznej. - Cieszę się, że mogę zaśpiewać
w Knurowie, bo na Śląsku czuję się jak w domu.
Dziękuję, że jesteście - mówiła ze sceny

Z

acz ę ło się a k ust ycznie. W blasku wielkiej
żarówki wiszącej nad
sceną, artystka przy dźwiękach
gitary i pianina zaśpiewała
„Oczy szeroko zamknięte”.
Klimat intymności przerwała
zaskakująca zmiana - kurtyna
rozsunęła się i oczom publiczności ukazała się scena rozświetlona tysiącami mniejszych
i większych świateł. Efekt potęgowały palące się czary ognia.
- Jeszcze czegoś takiego w
Szczygłowicach nie widziałam,
a byłam już na wielu koncertach. Podobno montowali ze

światła od rana - śmiał się pan
Tomek. - Mam tylko nadzieję,
że nic nie spłonie.
Anna Wyszkoni wystąpiła
ze zróżnicowanym repertuarem - od ballad z stylu Michała Bajora po lekkie, popowe
piosenki. Wybrane utwory zabrały publiczność w muzyczną
podróż po 20-letniej karierze
piosenkarki.
- Jestem szczęściarą, bo spełniło się wiele moich marzeń mówiła Anna Wyszkoni. - Gdy
miałam 5 lat, przekonywałam
rodziców, że kiedyś stanę na
scenie w Opolu i udało się.

Kilka lat później wystąpiłam w
telewizji i wyśpiewałam swoją
szansę na sukces. Marzyłam o
współpracy z dobrymi kompozytorami i los postawił na mojej
drodze Marka Jackowskiego,
Roberta Gawlińskiego i innych.
Artystka nawiązała świetny
kontakt z publicznością. W
trakcie wykonywania piosenki
„Czy ten pan i pani”, Ania
Wyszkoni zeszła ze sceny i śpiewała wspólnie z publicznością,
wzbudzając, wśród niektórych,
niemały popłoch.
- Z szoku to jeszcze długo nie
wyjdę! Ania Wyszkoni usiadła

obok mnie i dała mi mikrofon!
- mówiła wyraźnie poruszona
pani Basia, która na koncert
przyjechała aż z Żor. - Nie
spodziewałam się, że jest tak
sympatyczną i miłą osobą.
Piosenkarka jeszcze długo
po koncercie rozdawała autografy i cierpliwie pozowała
do zdjęć.
- Cudowna osoba i piękny
koncert. Śmiałam się i wzruszałam! - opowiada pani Barbara z
Knurowa. - Pani Aniu, apeluję,
niech Pani jeszcze do nas wróci!
Czekamy!

Tekst i foto: Justyna Bajko

Wspólne śpiewanie
z publicznością

Informacja własna wydawcy
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