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Żyj zdrowo i aktywnie

SZCZYGŁOWICE. BIAŁA SOBOTA W PRZYCHODNI BRACKIEJ

Bezpłatne badania
dla całej rodziny

Porzuć złe nawyki i zbędne kilogramy, żyj
zdrowo i aktywnie – zachęca Centrum Fizjoterapii
Fizjofit

W czasie tzw. Białej Soboty, w
godz. 11.00-17.00 wszyscy zainteresowani będą mogli zbadać wzrok,
zmierzyć objętość i pojemność płuc
(spirometria), potwierdzić lub wykluczyć osteoporozę, zmierzyć poziom
cukru i ciśnienia.
Konsultacji udzieli lekarz pediatra i fizjoterapeuta, zaś ortopeda

OJCA

ZAPROSZENIE

Panu ROBERTOWI FURTAKOWI
Radnemu Rady Miasta Knurów
oraz
Rodzinie i Najbliższym
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

PRZYSZOWICE

Spotkajmy się!

Zmalował

- To już dwunaste takie spotkanie! - nie
kryją radości Franciszek Szołtysek i Czesław Kuźma. Panowie odwiedzili naszą
redakcję, by zaprosić wszystkich byłych
pracowników PRUK Koksorem na obchody Dnia Hutnika.
9 maja o godz. 16.30 spotkają się w restauracji Kredens Śląski (dawny Kosmos).
- Będziemy wspominać stare dzieje zachęcają.

Policjanci z knurowskiego komisariatu poszukują sprawcy zniszczenia dwóch podjazdów do posesji
w Przyszowicach. Pod osłoną nocy
wandal obrzucił je trzema słoikami
farby. Usunięcie zabrudzeń z kostki
granitowej i betonowej będzie kosztować właściciela około 1 tys. zł.

Z powodu śmierci

OJCA

wyrazy szczerego współczucia
Panu ROBERTOWI FURTAKOWI
Radnemu Rady Miasta Knurów
oraz Rodzinie i Najbliższym
składa
w imieniu Rady Miasta Knurów
Jan Trzęsiok
Przewodniczący Rady Miasta

/g/

/g/

KNURÓW

KNURÓW

Patrol Straży Miejskiej i Policji w porę interweniował na ul. 1 Maja
po tym, jak pewien knurowianin powiadomił w SMS-ie bliską mu osobę,
że chce targnąć się na swoje życie. Mężczyznę zbadał lekarz, który zdecydował, by umieścić niedoszłego samobójcę na obserwacji w Szpitalu
Psychiatrycznym w Toszku.

Policjanci z knurowskiego komisariatu zatrzymali w niedzielę na
ul. Kapelanów Wojskowych 27-letnią
kobietę, która zepchnęła ze schodów 29-latka. W wyniku upadku
mężczyzna skręcił sobie dwa palce
prawej ręki.

Charakterna

Chciał się zabić

/g/

KNURÓW

Domy celem złodziei

/g/

GIERAŁTOWICE, KNURÓW

Ranne
ptaszki

5 maja w godzinach popołudniowych nieznani
sprawcy okradli trzy domy jednorodzinne
w rejonie Farskich Pól. Złodzieje weszli
przez balkony
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Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

/bw/

We wszystkich trzech przypadkach scenariusz włamania był taki
sam. − Złodzieje przewiercili drzwi
balkonowe − informuje kom. Marek
Słomski, rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Policja otrzymała zgłoszenie
o godz. 19. − Dlatego można przypuszczać, że do włamań doszło w
godzinach popołudniowych, kiedy
mieszkańcy byli w pracy lub szkole −
dodaje Marek Słomski.
Złodzieje szukali wartościowych,
łatwych do wyniesienia, przedmiotów: biżuterii, elektroniki i oczywiście

skontroluje wady postawy u dzieci i
młodzieży.
- Aby móc skorzystać z badań i
konsultacji nie trzeba się wcześniej
rejestrować - informują organizatorzy Białej Soboty.
Szczegółowe informacje o akcji
można uzyskać pod numerem 32
236 35 99.

nekrologi
Foto: Archiwum Fizjofit

Znajdujące się o rzut kamieniem od Knurowa – bo w Bojkowie – Centrum zaprasza do udziału w bezpłatnym programie prozdrowotnym. Kieruje go do osób pełnoletnich, które
czują, że czas najwyższy pozbyć się złych przyzwyczajeń
żywieniowych. Do chcących stracić obciążającą „oponkę”, a
w zamian zyskać witalność i sportową aktywność.
Program obejmuje m.in. bezpłatną konsultację lekarską i fizjoterapeutyczną z oceną wstępną i przygotowaniem
indywidualnego planu treningowego, gratisowe doradztwo
dietetyczne z analizą masy i składu ciała, wraz z odpowiednio
przygotowaną dietą.
Uczestnicy przejdą 12 treningów obejmujących funkcjonalne ćwiczenia korekcyjne, wzmacniające i poprawiające
wydolność organizmu. Będą mieć też zapewnioną 30-dniową
opiekę dietetyka i trenera-fizjoterapeuty. Możliwy będzie
również dostęp do Strefy Regeneracji Centrum.
Najbliższy termin spotkania kwalifikującego do programu wypada 10 maja (sobota, w godz. 8-13), następny – 16
maja (piątek, w godz. 16-20). Zapisać się można przychodząc
osobiście do siedziby Centrum (ul. Szparagowa 19) lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 32 234 07 25.
Projekt rozpocznie się 26 maja.
Wraz z CF Fizjofit przedsięwzięcie organizują: Dobry
Dietetyk Agnieszka Bratek i Specjalistyczna Poradnia Lekarska Łukasz Szczygieł.

10 maja każdy, niezależnie
od tego, czy jest pacjentem
Przychodni Brackiej w
Szczygłowicach czy nie, będzie
mógł skorzystać z bezpłatnych
badań oraz konsultacji

gotówki. Straty wciąż są szacowane.
Zazwyczaj w takich przypadkach
złodzieje dużo wcześniej obserwują
dom, aby poznać zwyczaje domowników. Wiedzą, kiedy wychodzą i
wracają do domu. Prawdopodobnie
za kradzieżami stoją zawodowcy, a ci
rzadko popełniają błędy i skutecznie
zacierają ślady. Dlatego, jak mówi
Marek Słomski, wspólnie z knurowską Policją i Wydziałem do walki z
Przestępczością Przeciwko Mieniu
KMP zdecydowano o powołaniu
specjalnej grupy tropiącej szajkę.
jb

Redaktorowi Naczelnemu Przeglądu Lokalnego
BOGUSŁAWOWI WILKOWI
oraz jego Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

TEŚCIA

W poniedziałek rano gliwicka
drogówka kontrolowała trzeźwość
kierowców. Egzaminu nie zdało
dwóch, którym w głowie szumiał
jeszcze alkohol wypity w majowy
weekend.
Po godz. 6.00 na ul. Roboty funkcjonariusze zatrzymali 29-letniego
mieszkańca Przyszowic. Kierował
motorowerem, mając promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
Tuż przed 10.00 drogówka zaprosiła na badanie alkomatem 63-letniego rowerzystę, którzy przemierzał
ul. Emilii Plater. Alkomat wskazał u
knurowianina 1,4 promila alkoholu.

składają koleżanki i koledzy z redakcji
oraz dyrekcja i pracownicy Centrum Kultury
w Knurowie
ogłoszenie

/g/
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Foto: JRG Knurów

Dachowanie
na autostradzie

Poszukiwani
przez Policję

Foto: JRG Knurów

Kryminalni z knurowskiego komisariatu
próbują ustalić miejsca pobytu Krzysztofa
Kozłowskiego, Marka Misiaka, Rafała
Stachnio i Tomasza Witkowskiego.
Liczą na pomoc naszych Czytelników

Krzysztof Kozłowski

Marek Misiak

Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku wypadku, który
wydarzył się w rejonie węzła Sośnica na autostradzie A1
Do zdarzenia doszło w ubiegłą
środę, 30 kwietnia, ok. godz. 10.30 na
wysokości zjazdu z A1 na A4.
- Kierujący volkswagenem caddy tłumaczył, że chciał zjechać
z autostrady, ale inny samochód
zajechał mu drogę – informuje mł.
bryg. Wojciech Gąsior, dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

w Knurowie. – Kierowca, nie chcąc
doprowadzić do kolizji, odbił w
lewo, ale zahaczył o barierkę energochłonną.
Samochód obrócił się wokół
własnej osi i dachował. Po czterech
obrotach jeszcze przez kilkanaście
metrów sunął na jednym z boków
po asfalcie.

Łania
pod kołami
WILCZA

W piątek, tuż przed godz. 16.00, pod koła jadącego DK78 w Wilczy fiata seicento wbiegła łania. Zwierzę zginęło na
miejscu. Kierowca wyszedł z kolizji bez szwanku.
Zdjęcia ze zdarzenia publikujemy dzięki uprzejmości
pana Michała.
2 dni wcześniej, około godz. 4.50, strażnicy miejscy
udali się na ul. Dworcową, gdzie samochód potrącił sarnę.
Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce do czasu przybycia
drogówki.
/g/

Łania nie miała szans w zderzeniu z seicento
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Na szczęście kierowca i pasażer
samochodu nie odnieśli poważnych
obrażeń. Mimo początkowego sprzeciwu zostali zabrani do szpitala.
Miejsce wypadku zabezpieczali
strażacy z JRG Knurów, a usuwanie
skutków zdarzenia zajęło ok. 1,5
godziny.
DC

Rafał Stachnio

17 września 2009 roku Sąd
Rejonowy w Gliwicach wydał list
gończy za Krzysztofem Kozłowskim (sygn. akt IX K 1457/05).
Od tamtej pory knurowianin jest
nieuchwytny.
Policja ściga go za przestępstwo z art. 280§1 kodeksu karnego: - Kto kradnie, używając
przemocy wobec osoby lub grożąc
natychmiastowym jej użyciem
albo doprowadzając człowieka
do stanu nieprzytomności lub
bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
Kozłowski mieszkał ostatnio
przy ul. Kilińskiego 8D/8.
Marek Misiak poszukiwany
jest na podstawie listu gończego,
jaki 26 października 2009 roku
wydała za nim Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód (sygn. akt
2Ds-909/09).
Knurowianin popełnił przestępstwo z art. 158§1 kodeksu
karnego: - Kto bierze udział w bójce
lub pobiciu, w którym naraża się
człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
nastąpienia skutku określonego w
art. 156§1 lub w art. 157§1, podlega
karze pozbawienia wolności do lat
3. Ma też na koncie kilka innych
przestępstw.
Ostatnie znane miejsce zamieszkania Misiaka to ul. Dworcowa 17/2.
8 kwietnia 2008 roku gliwicki
Sąd Rejonowy wydał list gończy
za Rafałem Stachnio (sygn. akt
III K 96/07). Knurowianin ścigany jest za przestępstwo z art.

Tomasz Witkowski

286§1 kodeksu karnego: - Kto, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do
niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem
za pomocą wprowadzenia jej w
błąd albo wyzyskania błędu lub
niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Poszukiwany zamieszkiwał
ostatnio przy ul. Szarych Szeregów 1B/10.
Tomasz Witkowski poszukiwany jest listem gończym, jaki 27
lutego 2014 roku wydał za nim Sąd
Rejonowy w Gliwicach (sygn. akt
IX K 866/11). Ma odpowiedzieć za
uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Grozi mu
za to grzywna, kara ograniczenia
wolności lub pozbawienia wolności
do 2 lat. Ostatnio Witkowski mieszkał przy ul. Piłsudczyków 13A/6.
Każdy, kto wie, gdzie ci mężczyźni przebywają, powinien
zawiadomić najbliższą jednostkę
policji. Za ukrywanie ich lub
pomoc w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie
informacje mogące przyczynić
się do ustalenia miejsca pobytu
poszukiwanych, bądź ich zatrzymania, należy kierować pod numery telefonu: 32 337 25 37, 32 337
25 38, 32 337 25 00, 997 lub 112,
ewentualnie na adres: knurow@
gliwice.ka.policja.gov.pl
/g/
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rozmaitości
KNURÓW. KIEDY ULGI W OPŁATACH ZA WYWÓZ ŚMIECI DLA RODZIN WIELODZIETNYCH?

OGŁOSZENIE

Ważą się losy
ulgi śmieciowej

Wprowadzenie w życie ulg za wywóz śmieci dla
rodzin wielodzietnych okazało się trudniejsze niż
przypuszczano. Regionalne Izby Obrachunkowe
kwestionują uchwały rad gmin, które zdecydowały
się na taki krok. Knurowski magistrat czeka na
uregulowanie niepewnej sytuacji prawnej
Kiedy w ubiegłym roku urzędnicy tworzyli program Rodzina 3+,
umożliwiający rodzinom wielodzietnym z Knurowa korzystanie na
preferencyjnych warunkach z oferty
miejskich obiektów sportowych i
kulturalnych, zadaliśmy im pytanie o
wprowadzenie ulg w opłatach za wywóz śmieci. Usłyszeliśmy wówczas,
że trwają rozmowy, aby takie udogodnienie wprowadzić w Knurowie.
Minęło ponad pół roku. Naszą
redakcję odwiedził Damian Bąk
- głowa pięcioosobowej rodziny. Miał
przy sobie najnowszy rachunek za
wywóz śmieci.
- Stawka jaka była, taka jest.
Mimo obietnic nic się nie zmieniło skonstatował. - 48,5 zł to 1/5 czynszu,
jaki płacę za mieszkanie.
Przyznał, że wprowadzenie ulgi
za wywóz śmieci byłoby sporym
udogodnieniem dla takich rodzin,
jak jego.
Wydawać by się mogło, że senacka nowela przepisów ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach ułatwi im stosowanie ulg w
opłatach za wywóz śmieci. Niestety,
wszystko skomplikowała.
W Knurowie opłata za wywóz

śmieci uzależniona jest od ilości
osób zamieszkujących nieruchomość, więc zwolnienie z opłaty
ma charakter podmiotowy. Rada
Miasta nie ma jednak uprawnień do
wprowadzenia takiego zwolnienia, a
na przykładzie innych samorządów
widać, że przyjmowane uchwały
unieważnia Regionalna Izba Obrachunkowa. Tak było np. w Świerklanach, Bielsku-Białej czy Węgierskiej
Górce.
- Zdaniem niektórych prawników
oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych stosowane przez samorządy
zwolnienia przedmiotowe w praktyce
mają charakter podmiotowy - czyta-

nekrologi

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA
Panu BOGUSŁAWOWI WILKOWI
Redaktorowi Naczelnemu Przeglądu Lokalnego
oraz jego Rodzinie
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Serdeczne podziękowania

od Męża Władysława Tomaszek
za uczestnictwo w pogrzebie
ś.p.

FLORENTYNY TOMASZEK
dla Rodziny, Znajomych, Sąsiadów
i Zarządu oraz Działkowiczów
„Rodzinnych Ogródków Działkowych
Szyb Wschód”
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my w piśmie Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restruktur yzacji i
Ochrony Środowiska skierowanym
do Komisji Gospodarki, Ochrony
Środowiska i Finansów UM Knurów.
- Według Kolegium RIO w Olsztynie
zwolnienie podmiotowe to wyłączenie
z danego podatku lub daniny publicznej pewnej kategorii podmiotów.
Zwolnienie przedmiotowe to wyłączenie z podatku lub daniny pewnej
kategorii sytuacji faktycznych lub
prawnych.
Jest nadzieja, że gminy będą w
końcu mogły objąć ulgami rodziny
wielodzietne, ponieważ Trybunał
Konstytucyjny orzekł pod koniec
2013 roku, że znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach są niezgodne z
konstytucją. Problematyczne zapisy
ustawy tracą moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku.
Urzędnicy mogą wrócić do tematu ulg dla rodzin wielodzietnych
dopiero po wprowadzeniu przez
ustawodawcę zmian w przepisach.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 8 maja 2014r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z
2013r., poz. 1235 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXXIV/513/13 z
dnia 19 czerwca 2013 r.,
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po
zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania
ulicy Szpitalnej i ulicy 26 Stycznia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 16 maja 2014 r. do 13 czerwca 2014 r.
w Urzędzie Miasta Knurów w Wydziale Urbanistyki, Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych w Knurowie: ul. Niepodległości 7, 44-190 Knurów - w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 czerwca 2014 roku o godz.
14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Knurów (Ratusz) przy ulicy
Niepodległości 7.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść
uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy, należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów z podaniem: imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 czerwca 2014 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje
się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - niniejszy projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, w tym zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa
w postępowaniu. W związku z udziałem społeczeństwa, stosownie
do art. 54 ust. 3 tej ustawy, do wyłożonej do publicznego wglądu
dokumentacji, uwagi i wnioski można zgłaszać na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 czerwca 2014 roku.
Informacje:
o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie
ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej i ulicy
26 Stycznia,
o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego,
o opiniach wydanych do ww. projektu planu miejscowego przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach,
zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

/pg/

ŻERNICA

Drugie życie Domu Kultury
W kwietniu ruszyła przebudowa Domu Kultury w Żernicy. To kolejny
etap zmian, jakie czekają placówkę. W zeszłym roku przeprowadzono
termomodernizację i wymieniono dach. Tym razem metamorfozę
przejdzie sala biesiadna
Dom Kultury to ważny adres na
mapie Żernicy. Miejsce spotkań pasjonatów kultury i zabawy. Jednak
od dawna wymagał gruntownego
remontu.
We wrześniu ubiegłego roku
z a kończono prace z w ią z a ne z
zewnętrzną częścią budynku −
ocieplono elewację i wymieniono dach. W kwietniu 2014 roku

modernizację przejdzie wnętrze
placówki.
Zaplanowano m.in. wymianę
podłóg i drzwi, wykonanie sufitu
podwieszanego, montaż oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz
w ybudowanie now ych schodów
prowadzących na scenę. Schody,
jak czytamy w projekcie budowlanym, będą stalowe z ozdobną balu-

stradą z metaloplastyki w kolorze
srebrnym.
Całość zostanie odmalowana.
− Zakończenie prac przewidywane jest na lipiec 2014 roku
− mówią pracownicy z Referatu
Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Pilchowicach.
jb

Przegląd Lokalny Nr 19 (1105) 8 maja 2014 roku

aktualności
GÓRNICZY EMERYCI KONTRA KOMPANIA WĘGLOWA, CZYLI...

Produkcja sadzy technicznej i olejów budzi
uzasadnione obawy u knurowian

Sądowa batalia
o utracone tony

Foto: YouTube.com

15 maja rusza cykl rozpraw przed gliwickim
Sądem Pracy. Interesy górniczych emerytów,
którym Kompania Węglowa uszczupliła
o tonę deputat węglowy, reprezentuje
mecenas Michał Zapart

KNURÓW. PONAD TYSIĄC KNUROWIAN PRZECIWNYCH SZKODLIWEJ INWESTYCJI

„Nie” dla spalarni
nie kończy sprawy

Przy pomnijmy. Odebranie
tony węgla z należnego górniczym
emerytom deputatu to efekt porozumienia kierownictwa Kompanii
Węglowej i organizacji związkowych. Poszkodowani nie mają wątpliwości, że to ich kosztem spółka
próbuje zażegnać kryzys. Zwarli
więc szyki i walczą o swoje.
- Już około 2 tys. górniczych
emerytów udzieliło pełnomocnictw
radcy prawnemu, który będzie
reprezentował ich interesy w Sądzie Pracy - informuje Franciszek
Szafarz, jeden z inicjatorów akcji.
Pierwsza rozprawa odbędzie
się 15 maja, jednak - jak zaznacza
Szafarz - obecność na niej wszystkich uczestników pozwu zbioro-

wego nie jest obowiązkowa, skoro
ich interesy reprezentuje mecenas.
- O wszystkich decyzjach będziemy na bieżąco informować
zainteresowanych - zapewnia pan
Franciszek. - Podobnie jak o terminach rozpraw przed Sądem Pracy
w Rybniku. Te jeszcze nie zostały
wyznaczone.
/g/

reklama

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach ma sporo zastrzeżeń do inwestycji
planowanej przy ul. Przemysłowej. Jego wątpliwości
podzielił prezydent Knurowa, odmawiając określenia
środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
Budowa przy ul. Przemysłowej
zakładu produkcji sadzy technicznej
i olejów nie spotkała się u knurowian
ze zrozumieniem. Z możliwości złożenia uwag i wniosków do raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko skorzystało ponad
tysiąc osób (spora ich część wyraziła dezaprobatę, podpisując się pod
protestami).
Raport oddziaływania zakładu
na środowisko, złożony przez inwestora, nie przekonał Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska. W
wydanym uzasadnieniu postanowienia o nie uzgodnieniu przedsięwzięcia wypunktował on wszystkie braki
i niezgodności.
Z raportu inwestora nie wynika-

ło m.in. ile zakład będzie pobierać
wody, ile odprowadzi ścieków, ile
wytworzy odpadów. Niewiadomą
pozostały ilości substancji wprowadzanych do powietrza i ich oddziaływanie. Zastrzeżenia budziła też
kwestia warunków pracy instalacji
oraz aspekt zagrożenia pożarem i
wentylacji hali.
- Opis planowanej technologii zawiera wiele sprzeczności - czytamy w
uzasadnieniu postanowienia RDOŚ.
- Deklaracje na temat spełnienia
wymogów prawnych przez planowane przedsięwzięcie nie są należycie
udokumentowane.
W lutym prezydent Knurowa,
Adam Rams, zapowiedział, że nie
będzie zgody na inwestycję, która by-

łaby szkodliwa bądź niebezpieczna dla
zdrowia i życia mieszkańców lub zagrażałaby środowisku naturalnemu.
Pod koniec kwietnia prezydent
podzielił wątpliwości RDOŚ. Z uwagi na brak w przedłożonym przez
inwestora raporcie rzetelnej analizy
oddziaływania instalacji na środowisko oraz pełnej zgodności z obowiązującym prawem odmówił określenia
środowiskowych uwarunkowań dla
planowanego przedsięwzięcia.
Przedsiębiorca ma 14 dni na
odwołanie się od niekorzystnej dla
niego decyzji. Sądząc po jego determinacji, jest więcej niż pewne, że
to zrobi.
Paweł Gradek

KNURÓW. SAMORZĄD PRZYSTĄPIŁ DO HURTOWEGO ZAKUPU ENERGII

Tańszy prąd oświetli ulice
Knurów jest jednym z 27 śląskich samorządów, które
wspólnie zakupią energię elektryczną. Dzięki temu cena
prądu będzie korzystniejsza
Współpraca Knurowa z miastami zrzeszonymi w Górnośląskim
Związku Metropolitalnym rozpoczęła się w 2011 roku i dotyczyła
hurtowego zakupu energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia
ulicznego na 2013 rok.
Porozumienie pozwoliło wynegocjować korzystną cenę energii
elektrycznej.
- Dzięki temu 1MWh kosztowała w 2013 roku 235,71 zł - mówi
naczelniczka wydziału Gospodarki

Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska w Urzędzie
Miasta Knurów, Anna Lewandowska. - W tym roku cena jednostki
jest już o 20 proc. niższa i wynosi
185,30 zł netto.
Naczelniczka podkreśla jednak,
że na cenę obowiązującą w 2014
roku wpływ miał nie tylko hurtowy
zakup, ale również zniżkowy trend
na rynku energetycznym.
Niedawno 27 samorządów i
162 samorządowe jednostki z wo-
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jewództwa śląskiego podpisały
kolejną umowę. Wśród nich są
niezrzeszone w GZM: Mikołów,
Ornontowice, Wielowieś, Czeladź.
Obecnie trwają przygotowania do
przetargu na 2015 rok.
/pg/

Z danych za 2013 rok wynika, że
roczne zużycie energii na potrzeby oświetlenia ulicznego w Knurowie wyniosło około 2030 MWh
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KNURÓW. MATURA 2014

W maju „Wesele”, w sierpniu... poprawiny?
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i „Potop”
Henryka Sienkiewicza - z tymi dwoma lekturami
mierzyli się tegoroczni maturzyści podczas
egzaminu dojrzałości

W poniedziałek rozpoczął się
maturalny maraton. Na pierwszy
ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. Uczniowie mieli
do wyboru dwa tematy. Pierwszy
dotyczył zachowania i stanów emocjonalnych bohaterów cytowanego
w arkuszu egzaminacyjnym fragmentu „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W drugim maturzyści musieli
porównać stanowiska Gospodarza i Poety w „Weselu” Stanisława
Wyspiańskiego wobec możliwości powstańczych Polaków oraz
ich poglądy na poezję narodową.
Większość wybierała drugi temat.
Opinie co do trudności egzaminu
były podzielone.
– Polski mnie przeraził – komentowała na gorąco Wiktoria Gajos.
– Był trudny i przede wszystkim spodziewałam się trochę innych lektur.
Większym optymistą był Marcin
Goncerzewicz, który pisał o „Potopie”. – Ten temat wydawał mi się
znacznie łatwiejszy.
- W maju „Wesele”, w sierpniu
poprawiny. Tak żartuje większość
uczniów na temat egzaminu z języka
polskiego – śmiał się nauczyciel języka niemieckiego w Paderku, Dawid
Szymała. – Przekonamy się pod ko-

Maturzyści z L.O. w Knurowie krótko po egzaminie z matematyki

niec czerwca, jak im poszło.
Drugiego dnia maturzyści mierzyli się z królową nauk - matematyką. – Była dla mnie dużo łatwiejsza
niż polski – oceniła Wiktoria Gajos.
– Było kilka podchwytliwych zadań i
trzeba było uważać na parę haczyków,
ale nie było najgorzej.
Podobnego zdania był Adam
Waszak. – Nie martwię się o to, czy
zdam, tylko czy uzyskam jak najlepszy
wynik.
Inaczej egzamin oceniła Monika. - Był trudny, szczególnie zadania
otwarte.
Marcin zauważył, że część zadań
różniła się od tych z ubiegłego roku
jedynie danymi, dlatego był zdania,
że do części egzaminu można było
się przygotować „w ciemno”.
W czasie egzaminów stres dopadł
także nauczycieli.
– Najgorsze jest to, że my teraz
nic nie możemy zrobić. Możemy tylko
zastanawiać się, jak poszło naszym
uczniom i trzymać za nich kciuki
– usłyszeliśmy od Katarzyny Sontag,
nauczycielki matematyki w Paderku.
Wyniki egzaminów maturalnych
poznamy 27 czerwca.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

KNURÓW. TRWA PRZEBUDOWA BIEDRONKI NA OSIEDLU WOJSKA POLSKIEGO II

Większa powierzchnia,
większy komfort

Prawdopodobnie w połowie czerwca zakończy się modernizacja
dyskontu Biedronka przy ul. Witosa
Sklep jest nieczynny od prawie
trzech tygodni. W tym czasie robotnicy zdążyli rozebrać wszystkie
elementy budynku pamiętające
czasy, kiedy mieścił się w nim sklep
ABC. Zdemontowali elewację z falistej blachy, by - jak tłumaczy biuro

prasowe Jeronimo Martins Polska
- powiększyć salę sprzedaży.
- Dzięki temu zwiększy się komfort prowadzenia zakupów naszych
klientów.
Klienci dyskontu muszą uzbroić
się w cierpliwość, ponieważ mo-

dernizacja potrwa co najmniej do
połowy czerwca. Nieoficjalną datą
ponownego otwarcia sklepu jest
12 czerwca, ale pracownicy zdradzają, że remont uda się skończyć
wcześniej.

Biedronka przypomina w tym momencie jeden, wielki plac budowy. Ta sytuacja
utrzyma się do połowy czerwca, kiedy sklep zostanie otwarty ponownie

DC

KNURÓW. OD NEWTONA DO EINSTEINA

E=mc

2

Foto: Dawid Ciepliński

Trzynaście pytań w półtorej godziny. To
zadanie, z którym musieli zmierzyć się
uczniowie okolicznych gimnazjów w IV
edycji regionalnego konkursu z fizyki dla
gimnazjalistów „Od Newtona do Einsteina”,
zorganizowanym w Liceum
im. I. J. Paderewskiego

8

Pierwszy etap konkursu odbył
się w ubiegłym wtorek, 29 kwietnia.
Wzięło w nim udział około 100
gimnazjalistów reprezentujących
10 placówek z: Gierałtowic, Przyszowic, Paniówek, Czerwionki i
Knurowa.
– Musieli odpowiedzieć na 13
pytań - 10 testowych i trzy otwarte
– wyjaśnia Grzegorz Cuber, nauczyciel fizyki w Paderku. – Oczywiście pytania były dostosowane
do poziomu ich wiedzy i różne dla
poszczególnych klas.

Drugi etap – finałowy - rozegrany zostanie jeszcze w tym
miesiącu. O tym, kto ostatecznie
zwycięży w całym konkursie, zadecyduje suma punktów z dwóch
etapów.
Warto walczyć o zwycięstwo,
bowiem nagrodą główną jest indywidualny tok nauki fizyki w Paderku. Na resztę młodych fizyków
czekają nagrody rzeczowe.
Tekst i foto:
Dawid Ciepliński
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Parafianie ze wzruszeniem wysłuchali występów uczniów,
nauczycieli i absolwentów szkół w Paniówkach

Pokłady dobra

„Wolontariusze pokładem dobra
w Knurowie” – to tytuł projektu, którego
realizację rozpoczęło Stowarzyszenie
Cztery Pory Roku
Przedsięwzięcie odbywa się w
ramach Centrum Wolontariatu,
prowadzonego od 2011 roku. Przyczyni się do promocji działalności
społecznej knurowskich organizacji
pozarządowych.
Organizatorzy m.in. zorganizują szkolenie dla koordynatorów
wolontariuszy, opracują podręcznik
o organizacjach pozarządowych w
Knurowie i nową bazę kontaktową.
Projekt zostanie podsumowany na

IV Dniu Wolontariusza, podczas
koncertu charytatywnego zaplanowanego na 5 grudnia.
Inicjatywa jest zadaniem publicznym, współfinansowanym z budżetu
Gminy Knurów.
/sisp, bw/

Więcej o projekcie można znaleźć
na stronie www.centrumwolontariatuknurow.pl i na Facebooku
(www.facebook.com/CWKnurow)

foto-migawka

Sanctus

PANIÓWKI. WSPOMNIENIE KANONIZACJI JANA PAWŁA II

27 kwietnia był dla społeczności szkół w Paniówkach wyjątkowym
dniem. Kanonizację patrona placówki, Jana Pawła II, uczczono
uroczystym koncertem
W niedzielne popołudnie mieszkańcy sołectwa przybyli do kościoła
pw. św. Urbana, by wysłuchać różnorodnych i poruszających w treści
utworów muzycznych. Zaprezentowano rozbudowane muzycznie kompozycje chóralne przygotowane przez
uczniów, nauczycieli i absolwentów
gimnazjum.
Koncert wzbogaciły prezentacje
multimedialne oraz fragmenty homilii i kazań wygłoszonych przez Ojca
Świętego do młodzieży.

Wymownie wybrzmiała finalna
kompozycja koncertu „Sanctus”,
wieńcząca wielotygodniowe oczekiwanie na kanonizację.
Publiczność nagrodziła gromkimi brawami solistów: Aleksandrę
Zarembę, Tomasza Noconia, Magdalenę Pindur, Szymona Piontka,
Patrycję Domin, Barbarę Benson,
Martę Szołtysek oraz flecistkę Magdalenę Walugę.
Warto dodać, że nad przygotowaniami do koncertu czuwała Beata

Łakomska, zaś aranżacje współtworzył Robert Kosiński.
Radość z wydarzenia miała ciąg
dalszy, gdy uczestników i gości zaproszono na poczęstunek, w czasie
którego mogli wymienić wrażenia
z koncertu.
- Ten dzień był i na zawsze będzie
wyjątkowy w historii szkół w Paniówkach - nie ma wątpliwości dyrekcja.
- Wtedy patron szkoły Jan Paweł II
został ogłoszony Świętym!
oprac. /g/, foto: Żaneta Borowiak

KNURÓW

Zaśpiewali dla świętego
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Sylwia Lipka, Monika Stasiak i
Aleksandra Śmieja. A akompaniowali im Wiktor Kołodziej (gitara), Aleksandra Kutypa (gitara
klasyczna), Dominika Linardt (flet
poprzeczny), Dominik Olejniczak
(perkusja), Arkadiusz Smołka
(keyboard) i Mateusz Styczeń (gitara solowa).

Nie zabrakło „Barki” i „Hallelujah”. Te kompozycje z biegiem lat
stały się jednym ze znaków rozpoznawczych chóralnych koncertów.
Występ młodzieży został nagrodzony burzą oklasków.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Chórzyści z gimnazjalnej „Trójki” pod kierunkiem
Jacka Żyły po raz pierwszy zaśpiewali dla Jana Pawła
II w pierwszą rocznicę Jego śmierci. Teraz, gdy Polak
został wyniesiony na ołtarze, ponownie oddali mu
hołd
Koncert papieski przygotowywany
przez chór z Miejskiego Gimnazjum nr
3 w Knurowie to już tradycja. Z roku na
rok przyciąga szerokie grono odbiorców.
Inaczej nie mogło być teraz, w tak ważnym dla większości Polaków momencie,

jakim była kanonizacja Jana Pawła II.
Młodzi artyści, przygotowani przez
Jacka Żyłę, zagrali pełen pasji koncert.
Towarzyszył im zespół wokalno-instrumentalny z Centrum Kultury w Knurowie. Piosenki wykonywały solistki:
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Frekwencja na koncercie dopisała
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rozrywka nr 19

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński, Paweł Gradek

Zoﬁa Laksander

ur. 17.04.2014r., 3050g, 51cm

Nadia Sawa z Knurowa

ur. 27.04.2014 r., 4020 g, 54 cm

Julia Konopko z Czuchowa

ur. 28.04.2014 r., 2720 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). Wśród
autorów praw id łow ych odpow iedzi

rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr.17/2014 brzmiało: „KONTRATAK”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
ANNA PODRAZA. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Amelia Masternak z Knurowa

ur. 28.04.2014 r., 3850 g, 53 cm

Filip Śniegulski z Leszczyn

ur. 25.04.2014 r., 3850 g, 52 cm

Kinga Stolarczuk z Knurowa

ur. 27.04.2014 r., 3630 g, 54 cm

Marcel Kręplewski z Knurowa

ur. 28.04.2014 r., 3310 g, 53 cm

Zoﬁa Szurman a Knurowa

ur. 28.04.2014 r., 2970 g, 52 cm
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8.05.2014 r.
CZWARTEK
Niebo istnieje... naprawdę
− godz. 16.00
Imigrantka
− godz. 18.00
Niesamowity Spider-Man 2
2D napisy
− godz. 20.00
9-10.05.2014 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Niebo istnieje... naprawdę
− godz. 16.00
Transcendencja
− godz. 18.00, 20.15

Karol Kalinowski z Leszczyn

ur. 29.04.2014 r., 4140 g, 56 cm

13-14.05.2014 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK
Amazonia. Przygody małpki
Sai
− godz. 16.30
Transcendencja
− godz. 18.00, 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Justin Bator z Czerwionki

ur. 2.05.2014 r., 3140 g, 53 cm

Paweł Michałek z Czerwionki

ur. 3.05.2014 r., 3370 g, 52 cm

Marcelek Głód z Knurowa

ur. 5.05.2014 r., 3460 g, 52 cm
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KNURÓW. NIETYPOWA PROMOCJA OFERTY CENTRUM KULTURY

Animatorzy kultury
W tym tygodniu w sieci zadebiutował krótki
animowany film, promujący działalność Centrum
Kultury
Praca nad nim trwała prawie 3
miesiące i podzielona była na trzy
etapy.
– Staraliśmy się napisać scenariusz, który odzwierciedlałby to, co
Centrum Kultury ma do zaoferowania – opowiada Kuba Skorupa, jeden
z twórców animacji z produktownia.

com. – Następnie pracowaliśmy nad
stroną graficzną, a na końcu nad
animacją całego materiału.
Twórcy chcieli zrobić film, który dorównywałby obowiązującym
trendom.
- Zamierzaliśmy pokazać, że
animacja o tym, co można robić w

reklama

Knurowie nie musi wcale odstawać
jakościowo od podobnych filmów,
które wiodą teraz prym w internecie
– podkreśla Skorupa.
Animacja zadaje kłam twierdzeniu, że oferta Centrum Kultury
ogranicza się do organizowania
koncertów czy prowadzenia kina.
To również biblioteki, gdzie każdy
znajdzie wiele ciekawych tytułów,
zmodernizowany Dom Kultury z
koncertami, czy też wreszcie Klub
Kultury Lokalnej „Sztukateria” i
Hard Rock, w których działa wiele

grup tanecznych i muzycznych.
- Oferta jest bardzo zróżnicowana
i adresowana do różnych grup wiekowych – zauważa Skorupa.
Animację można znaleźć w ser-

wisie YouTube. Będzie też wyświetlana przed wybranymi seansami w
Kinie Scenie Kulturze.
DC

KNURÓW. STARVIN’ MARVIN ZAPREZENTOWAŁ NOWY MATERIAŁ

Foto: Archiwum zespołu

Pięć razy Starvin’ Marvin

informacja wydawcy
informacja wydawcy

Zadebiutowali
w 2011 roku EP-ką
„Marvin mówi”.
W międzyczasie
napisali kilka nowych
utworów.
Od tygodnia pięć z nich
można wysłuchać
w internecie
Trzydziestominutowy minialbum to już drugie wydawnictwo
formacji Starvin’ Marvin. Gitarzysta
zespołu, Kuba Skorupa, broni się
przed nazywaniem materiału płytą.
– To po prostu pięć niepublikowanych wcześniej utworów, które w
międzyczasie nagraliśmy. To także
podsumowanie pewnego etapu naszej działalności. Niemniej jesteśmy
zadowoleni, że udało nam się je
zaprezentować. Chcieliśmy pokazać,
że istniejemy, że dalej gramy i nagrywamy – tłumaczy.
Nowe kompoz ycje pow i nny
zaskoczyć fanów k nurowsk iego
zespołu. – Są to inne utwory, niż te,
które wydaliśmy na pierwszej płycie.
Można zauważyć u nas solidną zmianę – mówi Skorupa. – Przede wszystkim coraz bardziej odchodzimy od
rocka. Jest u nas więcej elektroniki,
syntetycznego dźwięku oraz więcej
wokalu.
DC

Pięć nowych utworów formacji można znaleźć pod adresem: http://soundcloud.com/
starvinmarvinpl/sets/starvin-marvin-2014

informacja wydawcy
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

1/14-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27 lub 663 305 076

1/14-odw.

SPRZEDAM
Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799

3/14-odwM.

Zatrudnimy kucharza lub kucharkę. Tel.
664 040 345, 660 420 077

18-22/14

Zatrudnimy sprzątaczkę (emerytka). Tel.
664 040 345

SZUKAM PRACY
Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

1/14-odw.

Docieplanie elewacji, podbitki, malowanie
elewacji, ankrowanie, gładzie, malowanie,
sufity podwieszane. Adaptacja poddaszy,
kafelkowanie. Remonty kompleksowe. Tel.
602 407 190, 785 948 716
19-22/14

PRZETARG

15/14-odw.

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727
15/14-odw.

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 798 620 720

3-52/14

13/14-odw.

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

Emerytka szuka pracy w charakterze niani.
Tel. 798 620 720

13/14-odw.

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o pow.
43,33 m2 przy ul. Targowej 2 b.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

INFORMACJA

6/14-odw.

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl Tel.
502 611 988, 509 962 089

8-48/14

WYPOŻYCZENIE: AREATOR – WERTYKULATOR DOBA 90 zł. TEL. 507 055 665
19-22/14

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

13/14-odw.

MOTORYZACJA

Informacja Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 8 maja 2014 r.

13/14-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

Szukam pracy dorywczej. Tel. 32 793 66 14
15-22/14

DAM PRACĘ
Praca na stanowisku dostawca-kierowca.
Wymagane prawo jazdy kat. B. Tel. 32 235
23 17

19/14

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625

6-22/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
6-22/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie ogłasza nabór
1 osoby na wolne stanowisko pracy - Referent - Sekretariat.
Szczegółowe informacje umieszczono na stronie internetowej www.
mosirknurow.pl -> BlP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOSiR
Knurów przy ul. Górniczej 2 w Knurowie. Dodatkowe informacje
można uzyskać w siedzibie MOSiR w Dziale Kadr, pokój nr 203 - II
piętro, nr tel. (32) 332-63-67.
Termin składania ofert upływa 14 maja 2014 r. o godz. 10.00.

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

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

1-22/14

18-20/14

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do
opracowania oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów
i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
W związku z powyższym, zainteresowani mogą składać wnioski
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2014 r.:
- pocztą lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów;
44-190 Knurów ul. F. Ogana 5, w godzinach pracy Urzędu,
- ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki, Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych - Urząd Miasta
Knurów ul. Niepodległości 7, 44-190 Knurów, w godzinach
pracy Urzędu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: ua@knurow.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości bądź
terenu, którego wniosek dotyczy.

19-26/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Urbanistyki,
Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu
Miasta Knurów, w godzinach pracy Urzędu, pod numerem telefonu:
(32) 339-22-18 ÷19.

5-22/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

14-22/14

NIERUCHOMOŚCI

Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Mieszkanie do wynajęcia 70 m , c.o.,
gaz, gładzie. Stan bardzo dobr y. Tel.
601 771 672
2

18-20/14

Pokój do wynajęcia. Tel. 662 046 523

INFORMACJA

19/14

Sprzedam dom dwurodzinny. Knurów, ul.
Wolności. Cena 485 tys. – do negocjacji.
Tel. 601 462 766

18-20/14

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, os. WP. Tel. 509 041 270

19-22/14

Sprzedam M-5 WP II, II p., 70,8 m2. Tel.
509 842 310

19-22/14

S p r z e d a m m i e s z k a n i e 2 - p o ko j o w e ,
43 m 2 , I piętro, os. 1000-lecia. Bardzo
dobra lokalizacja (szkoła, przedszkole,
przystanki autobusowe, taxi, kościół).
Mieszkanie słoneczne. Do remontu. Cena
125 tys. Tel. 32 236 97 86, 889 838 767 BEZ
POŚREDNIKÓW!
16-25/14Y

S p r z e d a m m i e s z k a n i e 5 3 m . Te l .
510 567 231
2

19-21/14

S p r z e d a m m i e s z k a n i e 6 3 m 2 . Te l .
514 793 833

19-21/14

Sprzedam pilnie tanio dom. Tel. 508 192 750
19/14

Wynajmę pomieszczenie na działalność
gospodarczą od 20 m2 do 200 m2, Niepodległości. Tel. 696 009 687

19/14
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OGŁOSZENIE

W związku z planowanym generalnym remontem
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 (al. Lipowa 12)
placówki te będą otwarte dla Czytelników
do 30 maja 2014 roku.

O dalszych planach funkcjonowania Bibliotek
poinformujemy w odrębnych ogłoszeniach na łamach
„Przeglądu Lokalnego”, na stronie internetowej MBP
oraz facebook`u.
Podczas remontu bez zmian będą funkcjonowały:
Filia nr 1
Filia nr 3
ul. Dworcowa 10a
ul. Górnicza 1
44-190 Knurów
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-92
tel. (32) 332-63-96

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 5.05.2014 r.
do 25.05.2014 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 13.05.2014 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Słoniny
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

Do Filii nr 1 oraz Filii nr 3 można - przez cały czas trwania remontu
– zwracać wypożyczone z naszych placówek książki.
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Pływacy zakończyli rywalizację
w kolejnej Grand Prix Knurowa
Sekcja Pływacka TKKF
Szczygłowice wraz z Miejsk i m Ośrod k iem Spor t u
i Rek reacji w K nu row ie
mogą z sat ysfa kcją podsu mować kolejny sezon.
Sezon niez w yk le uda ny,
bowiem młodzi knurowscy
pływacy potwierdzili swoją
przynależność do czołówki
nie tylko naszego regionu,
ale i kraju. Jedną z imprez,
która od kilku już lat daje
moż l iwoś ć wew nę t r z nej
rywalizacji jest Grand Prix
Knurowa. Jej kolejna edycja
przeszła do historii i jak zawsze większość startujących
ma powody do zadowolenia,
bowiem dzięki ciężkiej pracy na treningach, rekordy
życiowe sypią się niczym z
rogu obfitości.
- Ucz e stnik ami tego rocznej, ósmej już edycji
Grand Prix byli pływacy
reprezentujący szkoły podstawowe. W każdej kategorii
wiekowej, od klasy pierwszej
do szóstej, nagrodzonych
zostało dziesięć najlepszych
z awodnicz ek i z awodników – informują organizatorzy.
Klasyfikacja generalna
8. Grand Prix Knurowa w
pływaniu:
- 25 metrów stylem dowolnym - rocznik 2006 –
dziewczęta – 1. Patr ycja
Nahibowicz (MSP-2), 2. Zofia Sontag (MSP-2), 3. Zofia
Sopel (TKKF), 4. Wiktoria
Kochowska (TKKF), 5. Paulina Kozik (TKKF), 6. Julia
Powiecka (MSP-9), 7. Oliwia
Machulik (MSP-4), 8. Julianna Wieczorek (TKKF),
9. Katarzyna Gmur (MSP2), 10. Zuzanna Marszałek (TKKF), - chłopcy – 1.
Michał Maciaś (TKKF), 2.
Bartłomiej Baron (MSP-2),
3. Adam Sgolik (MSP-7), 4.
Tymoteusz Sikora (MSP-2),
5. Oskar Głowacki (TKKF),
6. Jakub Gacka (TKKF),
- 2 5 m e t r ów s t y l e m
g r z bie tow y m – ro c z n i k
2006 – dziewczęta – 1. Zofia Sontag (MSP-2), 2. Patrycja Nahibowicz (MSP2), 3. Zofia Sopel (TKKF),
4 . Wi k tor ia Ko chow sk a
(TKKF), 5. Paulina Kozik
(TKKF), 6. Julia Powiecka
(MSP-9), 7. Jagoda Maciejczak (MSP-2), 8. Katarzyna
Gmur (MSP-2), 9. Oliwia
Machulik (MSP-4), 10. Julianna Wieczorek (TKKF),
- chłopcy - 1. Michał Maciaś
(TKKF), 2. Adam Sgolik
(MSP-7), 3. Bartłomiej Baron (MSP-2), 4. Tymoteusz
Sikora (MSP-2), 5. Oskar
Głowacki (TKKF), 6. Jakub
Gacka (TKKF),
- 2 5 m e t r ów s t y l e m

dowolnym - rocznik 2005
– d ziewczęta – 1. Ka lina
Ka leta (TK K F), 2 . A licja
Powiecka (MSP-9), 3. Anna
Szolc (MSP-9), 4. Nata lia
Biegańska (MSP-9), 5. Aleksandra Czerkies (MSP-9), 6.
Oliwia Głowacka (TKKF), 7.
Emilia Szynkowska (TKKF),
8 . Ju st y na Piet r y kowsk a
(MSP-3), 9. Karolina Nowak
(MSP-2), - chłopcy – 1. Jakub
Kaczma rcz yk (TK K F), 2 .
Paweł Szymura (TKKF), 3.
Dawid Pawlik (MSP-7), 4.
Maksymilian Pająk (MSP-3),
- 25 met rów st ylem
grzbietowym – rocznik 2005
– dziewczęta – 1. Alicja Powiecka (MSP-9), 2. Kalina
Kaleta (TKKF), 3. Natalia
Biegańska (MSP-9), 4. Aleksandra Czerkies (MSP-9),
5. Anna Szolc (MSP-9), 6.
Karolina Nowak (MSP-2), 7.
Emilia Szynkowska (TKKF),
8. Oliwia Głowacka (TKKF),
9. Ju st y na Piet r y kowsk a
(MSP-3), - chłopcy – 1. Jakub Kaczmarczyk (TKKF),
2. Paweł Szymura (TKKF),
3. Dawid Pawlik (MSP-7), 4.
Maksymilian Pająk (MSP-3),
- 25 metrów stylem dowolnym - rocznik 2004 –
dziewczęta – 1. Weronika
Morciszek (MSP-1), 2. Anna
Idzikowska (TKKF), 3. Martyna Surówka (MSP-7), 4.
Emi l ia Św ist u ń (MSP-7),
5. Małgorzata Wasilewska
(MSP-7), 6. Oliwia Szkółka
(TKKF), 7. Nina Namysłowska (MSP-2), 8. Natalia Zając (MSP-7), 9. Amelia Roj
(MSP-3), - chłopcy – 1. Jakub
Lewicki (MSP-4), 2. Szymon
Dudziński (MSP-6), 3. Miłosz Marszałek (TKKF), 4.
Marek Lukaszczyk (TKKF),
5. Mateusz Śnieżek (TKKF),
- 25 met rów st ylem
grzbietowym – rocznik 2004
– dziewczęta – 1. Anna Idzikowska (TKKF), 2. Weronika Morciszek (MSP-1), 3.
Martyna Surówka (MSP-7),
4. Oliwia Szkółka (TKKF),
5. Emilia Świstuń (MSP-7),
6. Małgorzata Wasilewska
(MSP-7), 7. Nina Namysłowska (MSP-2), 8. Amelia Roj
(MSP-3), 9. Nata lia Zając
(MSP-7), - chłopcy – 1. Szymon Dudziński (MSP-6), 2.
Jakub Lewicki (MSP-4), 3.
Miłosz Marszałek (TKKF), 4.
Marek Lukaszczyk (TKKF),
5. Mateusz Śnieżek (TKKF),
- rocznik 2003 – dziewc z ę t a – 1. A g at a M a re k
(MSP-7), Magdalena Ociepa (MSP-3), 3. Aleksandra
Suchanek (MSP-7), 4. Alicja Matuszek (TK K F), 5.
Maja Chydzińska (TKKF),
6. Anna Wierzbicka (MSP7), 7. Małgorzata Ornowska
(MSP-2), - chłopcy – 1. Do-
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minik Szafarczyk (MSP-2),
2. Daniel Osada (MSP-2),
3. Jakub Sikora (MSP-2), 4.
Piotr Romańczuk (MSP-7),
5. Ba r t łom iej Gaw r ysia k
(MSP-4),
- rocznik 2002 – dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska
(TKKF), 2. Karolina Kaleta
(TKKF), 3. Wiktoria Furta k (MSP-7), 4. Ka rolina
Szołtysek (TKKF), 5. Maja
Namysłowska (MSP-2), 6.
Klaudia Siedlik (MSP-2), chłopcy – 1. Mateusz Dembia
(TKKF), 2. Bartosz Bieniek
(MSP-2), 3. Ada m Gruba
(TKKF), 4. Aleksander Szczygielski (MSP-1), 5. Marcin
Lukaszczyk (TKKF), 6. Kamil
Grzonka (TKKF),
- rocznik 2001 – dziewczęta – 1. Karolina Kaletka (MSP9), 2. Julia Rozkoszek (TKKF),
3. Joanna Bismor (MSP-2), 4.
Anna Stephan (TKKF), 5. Kamila Slany (TKKF), - chłopcy
– 1. Tomasz Sosna (MSP-7),
2. Szymon Pawlik (MSP-7), 3.
Jakub Witkowski (TKKF), 4.
Karol Rzepa (TKKF).
Dla młodych pływaków
ważne jest nie tylko to, że w
Knurowie mają bardzo dobre warunki do podnoszenia
swych umiejętności, ale i obecność na ich zawodach osób,
które w naszym mieście zajmują się szeroko pojętą „działką”
sportową. W czasie finałowej
rozgrywki Grand Prix młodym pływakom kibicowali, a
następnie wręczali nagrody:
Piotr Surówka (zastępca prezydenta Knurowa), Jerzy Pach
(przewodniczący Gminnej

Rady Sportu i jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Miasta), Joachim Machulik (przewodniczący Komisji Sportu
Rady Miasta), Tomasz Rzepa
(przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Rady Miasta),
Krzysztof Stolarek (dyrektor
MOSiR) oraz Dariusz Brachaczek (kierownik Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice).
Miejscem rywalizacji uczniów szkół podstawowych w
pływackiej Grand Prix Knurowa był basen Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Knurowie-Szczygłowicach.
Piotr Skorupa
Foto: MOSiR

Tenis stołowy
W kwietniu zakończyły
się rozgrywki ligowe w tenisie
stołowym. W II lidze kobiet
pingpongistki Orła Stanica zakończyły sezon na 8. miejscu o
czym zadecydował remis (5:5)
w ostatniej kolejce w Sosnowcu
z tamtejszą Dwójką. Najlepsza
zawodniczka Orła - Anna
Rusin zajęła 1. miejsce w końcowym indywidualnym rankingu II ligi kobiet, odnosząc
48 zwycięstw w 53 meczach.

PiSk

W Lidze okręgowej mężczyzn
najwyższe 5. miejsce zajęła
drużyna Orła Stanica po zwycięstwie w ostatniej kolejce
z Naprzodem II Żernica 8:2.
Punkty dla Orła w tym meczu
zdobyli: Dominik Szmaj, Adrian Szymura i Michał Żyła po
2,5 oraz Marcin Molenda - 0,5.
W zespole Naprzodu punktowali: Paweł Dubec i Krzysztof
Ficek po 1.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 29 KWIETNIA:
1. Czesław Antończyk
2. Jerzy Pluta
3. Piotr Luberta
4. Tadeusz Wodziczko
5. Bogumił Wolny
6. Mieczysław Polok
7. Michał Foit
8. Emil Kasperek
9. Edward Nowak
10. Jerzy Niewiadomski

- 2.399
- 2.302
- 2.052
- 1.984
- 1.956
- 1.843
- 1.814
- 1.669
- 1.651
- 1.641

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
- 20.929
2. Jerzy Makselon
- 20.749
3. Piotr Luberta
- 20.704
4. Joachim Makselon
- 20.671
5. Michał Foit
- 20.427
6. Bernard Wróbel
- 20.067
7. Leonard Spyra
- 19.873
8. Henryk Brola
- 19.711
9. Edward Nowak
- 19.671
10. Czesław Antończyk
- 19.487
Kolejny turniej odbędzie się 13 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama” w Knurowie.
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sport
Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
11 maja, godz. 17
Wilki Wilcza - Jaskółki Chorzów

4. LIGA, GRUPA I
10 maja, godz. 17
Concordia Knurów - RKS Grodziec

Deszcz i zimno nie straszne
W dniu rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja na
obiektach Kompleksu Boisk
Wielofunkcyjnych w Knurowie rozegrano drugą serię
spotkań turnieju piłkarskiego
Deichmann Minimistrzostwa.

Młodym piłkarzom nie przeszkadzało, że grali w deszczu
i przenikliwym zimnie, gdyż
sami potrafili stworzyć gorącą atmosferę, podgrzewaną
dodatkowo przez żywiołowy
doping licznie zgromadzo-

nych rodziców.
W kategorii do lat 9 doszło
do meczu na szczycie pomiędzy zespołami Paragwaju i
Argentyny, które do tej pory
odniosły po pięć wygranych,
z czego ci pierwsi w ygrali

IV liga

Lot udany, lądowanie
na pograniczu
katastrofy
Niech ten sezon się kończy,
bo Concordia nie tylko nie jest
w stanie wywalczyć awansu,
ale i może mieć problemy z
zajęciem miejsca w pierwszej
szóstce, co było planem minimum przed sezonem.
Tuż przed majowym weekendem knurowianie przerwali
serię meczów bez zwycięstwa i
pokonali u siebie Lot Konopiska
1:0. Wspomniana seria trwała

przez siedem kolejek i rozpoczęła się jeszcze w minionym roku.
Po wygranej nad Lotem można
było mieć nadzieję, że teraz rozpocznie się nowa seria - meczów
bez porażki.
Niestety. Kolejny mecz
i kolejna porażka. Tym razem w Tarnowskich Górach
z tamtejszym Gwarkiem 0:2. I
znowu dały znać o sobie problemy z wykończeniem sytuacji

23. KOLEJKA,
GRUPA I:

24. KOLEJKA,
GRUPA I:

Concordia - Lot Konopiska 1:0
1:0 Spórna 2’
Conc ordia: K rasoń, Pilc,
Kr zysztoporski, Mikulski,
Bączkiewicz 80’ Filip, Wieliczko 73’ Karwowski, Maciejewski, Rozumek 69’ Salwa, Jaroszewski, Spórna,
Modrzyński 71’ Kruk.
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - Przyszłość Ciochowice 1:3, RKS Grodziec - Gwarek Tarnowskie Gór y 2:1,
Zieloni Żarki - Slavia Ruda
Ślaska 2:1, MLKS Woźniki Górnik Piaski 0:3, Sarmacja
Będzin - Grunwald Halemba
1:3, Pilica Koniecpol - Raków II Częstochowa 2:0,
LKS Kamienica Polska - Wyzwolenie Chorzów 0:0.

Gwarek Tarnowskie Góry Concordia 2:0
1:0 Krzęciesa 39’, 2:0 Jabłoński 89’
Concordia: Krasoń, Pilc, Mikulski, Krzysztoporski, Jaroszewski, Wieliczko 71’ Karwowski,
Rozumek (żk), Maciejewski 76’
Kruk, Bączkiewicz, Spórna,
Modrzyński 60’ Mawo.
Pr zyszłość Ciochowice Zieloni Żarki 3:2, Grunwald
Halemba - RKS Grodziec
2:2, Slavia Ruda Ślaska MLKS Woźniki 3:4, Lot Konopiska – Zagłębiak Dąbrowa
Górnicza 1:4, Wyzwolenie
Chorzów - Pilica Koniecpol
1:2, Raków II Częstochowa
- Sarmacja Będzin 2:1, Górnik Piaski - LKS Kamienica
Polska 0:1.

23. KOLEJKA,
GRUPA II:

24. KOLEJKA,
GRUPA II:

Czarni-Góral Żywiec - GTS
Bojszowy 2:1, Podlesianka
Katowice - AKS Mikołów 0:3,
GKS 1962 Jastrzębie - Unia
Racibórz 8:0, KS Wisła - Drzewiarz Jasienica 1:3, Górnik
Pszów - Jedność Przyszowice
2:3, Forteca Świerklany - Krupiński Suszec 1:1, Spójnia
Landek - GKS II Katowice 2:2,
Gwarek Ornontowice - Iskra
Pszczyna 1:1.

AKS Mikołów - Czarni-Góral
Żywiec 1:4, Unia Racibórz Podlesianka Katowice 2:0,
Krupiński Suszec - GKS 1962
Jastrzębie 0:1, Drzewiarz Jasienica - Forteca Świerklany
1:1, Iskra Pszczyna - Górnik
Pszów 2:0, Jedność Przyszowice - KS Wisła 4:0, GTS
Bojszowy - Spójnia Landek
2:1, GKS II Katowice - Gwarek Ornontowice 2:1.
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wszystkie mecze nie tracąc
gola. Ten emocjonujący pojedynek zakończył się sprawiedliwym remisem 3:3, dzięki
czemu oba te zespoły prowadzą w 15-zespołowej stawce.
W kategorii U-11 klasą
dla siebie jest drużyna Nigerii,
która zanotowała już sześć
zwycięstw. W sobotę pokonała
kolejno Chorwację, Brazylię
i Portugalię, a jej zawodnik
Jakub Grączewski zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji
strzelców mając na swoim
koncie już 17 trafień.
Komplet wyników znajdziecie na www.kochamsport.pl
Waldemar Jachimowski

bramkowych. Knurowianie, a
konkretnie Łukasz Spórna nie
wykorzystał rzutu karnego i
na sześć kolejek przed zakończeniem sezonu, rozgrywki
trzeba jednak spisać na straty.
Awansu nie będzie, a jeżeli
Concordia nie zacznie regularnie punktować to wypadnie
poza czołową „szóstkę”.
Na otarcie łez należy wspomnieć o awansie rezerw knurowskiego klubu do klasy B.
Sukces podopiecznych Damiana Mehlicha nie jest niespodzianką, ale warto podkreślić, iż
zespół, w którym występują nie
tylko piłkarze w kadry pierwszej
drużyny, ale również juniorzy,
wywalczył awans na sześć kolejek przed zakończeniem sezonu.

4. LIGA, GRUPA II
10 maja, godz. 17
Forteca Świerklany - Jedność Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
10 maja, godz. 17
Wilki Wilcza - Tęcza Wielowieś
11 maja, godz. 15
Tempo Paniówki - KS 94 Rachowice

KLASA A
10 maja, godz. 17
Społem Zabrze - Orzeł Stanica
Naprzód Żernica - Drama Kamieniec
11 maja, godz. 17
Przyszłość II Ciochowice - Jedność II Przyszowice

KLASA B
10 maja, godz. 17
LKS 45 Bujaków - Gwiazda Chudów
11 maja, godz. 17
Naprzód Świbie - Victoria Pilchowice

KLASA C
11 maja, godz. 17
Młodość II Rudno - Concordia II Knurów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.

Piłkarskie przedszkole

Ustalono terminy zajęć w ramach piłkarskiego przedszkola. Treningi odbywać się będą na
knurowskim „Orliku” w poniedziałki (od godz. 15.30) i w czwartki (od 18.00).

PiSk

PiSk

1. Grunwald
2. Piaski
3. Sarmacja
4. Concordia
5. Pilica
6. Kamienica Polska
7. Raków II
8. Przyszłość
9. Slavia
10. Gwarek
11. Woźniki
12. Zieloni
13. Wyzwolenie
14. Grodziec
15. Lot
16. Zagłębiak

50
49
39
39
37
36
36
36
35
34
33
31
26
26
14
10

1. Jastrzębie
2. Iskra
3. Krupiński
4. Gwarek
5. Czarni Góral
6. Bojszowy
7. Jedność
8. GKS II
9. Pszów
10. Drzewiarz
11. Unia
12. Podlesianka
13. Wisła
14. Forteca
15. Mikołów
16. Spójnia

66
48
44
42
41
40
39
30
30
27
26
26
24
21
19
11
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Drużyna Vibovitu Studio
DENIM wzięła udział w Finale
Mistrzostw Polski Lig Środowiskowych, który miał miejsce
w hali widowiskowo-sportowej
w Rybniku-Boguszowicach.
Turniej firmowany przez Futsal
Ekstraklasę i Komisję Futsalu
PZPN zgromadził 12 mistrzów
czołowych lig halowych i miał
za zadanie wyłonić najlepszą
amatorską drużynę w kraju.
Knurowianie w swoim pierwszym spotkaniu przegrali z
mistrzem Wrocławia, wobec
czego stawką ich pojedynku z
drużyną z Pszczyny było pozostanie w turnieju w dniu następnym. Vibovit nie zawiódł
i odprawił do domu swojego
rywala, wygrywając 2:0. W
tym spotkaniu decydującego
gola zdobył bramkarz knurowian Bartłomiej Poręba, który
wybronił strzał przeciwnika,
następnie szybko rozpoczął
akcję i przebiegłszy na drugi
koniec boiska sam zakończył
ją celnym strzałem.
W drugim dniu zawodów
mistrzowie Knurowa najpierw
spotkali się z drużyną z Bielska-Białej, której niestety nie
sprostali, przegrywając 0:5.
Taki wynik sprawił, że Vibovit stracił szanse na awans
do półfinału, a ostatni mecz
z ekipą z Jastrzębia-Zdroju
był jedynie meczem o honor.

Klasa okręgowa
Foto: Waldemar Jachimowski

Vibovit w krajowej
„ósemce”

sport

Cross w Dąbrowie
Górniczej

Tym razem dwoje podopiecznych Marka Lewczuka
stanęło na podium. Monika
Bielińska 5-kilometrową trasę pokonała na pierwszym
miejscu w kategorii K-30 i jako
druga w open. - Po raz pierw-

24. KOLEJKA:

1. Fortuna
2. Łagiewniki
3. Rachowice
4. Orzech
5. Odra
6. Nakło Śląskie
7. Wilki
8. Silesia
9. Mokre
10. Tempo
11. Łabędy
12. Czarni
13. Miedary
14. Unia
15. Gwarek
16. Tęcza

52
45
43
42
36
34
33
33
33
33
32
29
24
23
17
15

1. Kończyce
2. Zamkowiec
3. Zaborze
4. Carbo
5. Zryw
6. Sokół
7. Jedność II
8. Orły
9. Młodość
10. Drama
11. Społem
12. Naprzód
13. Stal
14. Ruch
15. Przyszłość II
16. Orzeł

51
46
45
43
42
37
36
35
35
33
33
29
25
23
21
10

Klasa A
23. KOLEJKA:
Fragment meczu Vibovitu
z zespołem z Pszczyny

Knurowianie pomimo braku
szans na medale stanęli na wysokości zadania i wygrywając
1:0 zostali sklasyfikowani na
miejscach 5-8. – Nie jesteśmy
zadowoleni z osiągniętego wyniku, bo drużyny z Wrocławia i
Bielska–Białej, choć wyniki na
to nie wskazują, były w naszym
zasięgu. W obu tych meczach
przegrywając w końcówce jednym golem, zastosowaliśmy
manewr z wycofaniem bramkarza, a rywal strzelał gole do
pustej bramki, co trochę wypaczyło wyniki – powiedział
golkiper Vibovitu, Bartłomiej
Poręba.
Warto dodać, że pokonana przez knurowian ekipa z

Jastrzębia-Zdroju sięgnęła po
końcowy triumf pokonując w
finale w rzutach karnych zespół
z Wrocławia. Trzecie miejsce
zajęła Łodź, a czwarte Rybnik.
Wyniki Vibovitu Studio
DENIM w rybnickim turnieju
(zespoły startowały pod szyldem swoich miast) i strzelcy
bramek: Knurów – Wrocław 1:6 (Kasiński), Knurów
– Pszczyna 2:0 (Kasiński, Poręba), Knurów – Bielsko-Biała
0:5, Knurów – Jastrzębie-Zdrój
1:0 (Bagiński).
Vibovit zagrał w składzie:
B. Poręba, G. Bęben, R. Kasiński, D. Gigla, K. Kijak, M. Koj,
M. Bagiński.
Waldemar Jachimowski

szy na podium i to od razu
na pierwszym miejscu stanął
Dawid Gołyś w kategorii M-19
- cieszy się Marek Lewczuk.

Eko Bieg Radlin

Wśród młodzików, w biegu na 1600 metrów Kamil Danowski zajął drugie miejsce, a
szósty był Henryk Cieślik.
W rywalizacji seniorów na
4 km Stefan Niedziela został
sklasyfikowany na miejscu
piątym (M-40).

10 km w Raciborzu

- G odne odnoto wani a
jest to, że Monika Bielińska,
jako pierwsza zawodniczka
klubu z Knurowa pokonała 10
kilometrów w czasie poniżej
40 minut - akcentuje trener
Marek Lewczuk. Dodajmy,
że Monika Bielińska wygrała
kategorię K-20, a w open była
4. Jej nowy rekord życiowy to
39 minut i 25 sekund.

Foto: Sokół

W 10-kilometrowym biegu, którego start był w Katowicach, a meta w Siemianowicach, wystartowało trzech
knurowskich Sokołów. Rekord
życiowy poprawił Piotr Bieliński, który z czasem 33.48 zajął
5. miejsce zarówno w open, jak
i swojej kategorii wiekowej.
Dawid Gołyś z czasem 38.28
był 49 w open i 6 w kategorii,
natomiast Monika Bielińska
(czas: 40.20) zajęła 9. miejsce w
open i 4 w kategorii wiekowej.

Wilki Wilcza - Unia Świerklaniec 5:0, Tempo Paniówki - Silesia
Miechowice 0:1, Czarni Pyskowice - ŁKS Łagiewniki 1:2, Sokół
Orzech - Orzeł Mokre 0:0, ŁTS Łabędy - Orzeł Miedary 6:2, KS
94 Rachowice - Tęcza Wielowieś 4:2, Gwarek Zabrze - Fortuna
Gliwice 1:4, Odra Miasteczko Śląskie - Orzeł Nakło Śląskie 3:1.

Unia Świerklaniec - Odra Miasteczko Śląskie 4:2, Tęcza Wielowieś - Tempo Paniówki 0:3, ŁKS Łagiewniki - ŁTS Łabędy 1:0,
Orzeł Mokre - Czarni Pyskowice 3:1, Silesia Miechowice - Wilki
Wilcza 0:5, Orzeł Miedary - KS 94 Rachowice 3:3, Orzeł Nakło
Śląskie - Gwarek Zabrze 4:1, Fortuna Gliwice - Sokół Orzech 1:0.

Z biegowych tras
Bieg im.
Korfantego

23. KOLEJKA:

Trener Zbigniew Lewczuk ze swoimi
wychowankami: Kamilem Danowskim
i Henrykiem Cieślikiem

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

PiSk

Zamkowiec Toszek - Społem Zabrze 1:2, Orły Bojszów - Zryw
Radonia 1:1, Naprzód Żernica - KS MOSiR Stal Zabrze 4:0,
Jedność 32 II Przyszowice - MKS Zabrze-Kończyce 1:4, Przyszłość II Ciochowice - Carbo Gliwice 0:0, MKS Zaborze Zabrze
- Salveo Drama Kamieniec 1:4, Ruch Kozłów - Orzeł Stanica
5:0, Młodość Rudno - Sokół Łany Wielkie 2:3.

24. KOLEJKA:
Społem Zabrze - Ruch Kozłów 1:1, Zryw Radonia - Zamkowiec
Toszek 1:0, Carbo Gliwice - Orły Bojszów 0:1, KS MOSiR Stal
Zabrze - Przyszłość II Ciochowice 0:1, Naprzód Żernica - Jedność 32 II Przyszowice 2:1, Salveo Drama Kamieniec - MKS
Zabrze-Kończyce 2:1, Orzeł Stanica - Młodość Rudno 2:6, Sokół
Łany Wielkie - MKS Zaborze Zabrze 3:4.

Klasa B
20. KOLEJKA:
Quo Vadis Makoszowy - Naprzód Świbie 1:0, FC Kłodnica Gliwice - Walka Zabrze
2:9, Start Kleszczów - Olimpia Pławniowice 0:1, Gwiazda
Chudów - Amator Rudziniec
4:0, Victoria Pilchowice - KS
Bojków 5:1, Piast Pawłów
- Pogoń Ziemięcice 4:0, Korona Bargłówka - LKS 45
Bujaków 0:7.
1. Walka
2. Gwiazda
3. Olimpia
4. Świbie
5. Bujaków
6. Quo Vadis
7. Bojków
8. Amator
9. Start
10. Pawłów
11. Pogoń
12. Victoria
13. Kłodnica
14. Korona

51
49
43
42
36
35
28
27
23
19
18
14
11
7

Klasa C

Awans klepnięty

Niedzielne zwycięstwo nad Naprzodem Łubie zapewniło
rezerwom Concordii awans do klasy B.
21. KOLEJKA
Burza Borowa Wieś - Ślązak Bycina 7:0, Gwarek II Ornontowice – Młodość II Rudno 4:1, Leśnik Łącza - Naprzód Łubie 4:2,
Concordia II Knurów – pauza.

22. KOLEJKA
Concordia II Knurów – Naprzód Łubie 8:0
Bramki: Kozdroń 3, Hałas 2, Walentynowicz, Karwowski i
Kutypa.
Concordia II: Wasilewski, Smętek 61’ Bociek, Paśnicki, Walentynowicz, Kruk 46’ Kempa, Filip, Karwowski 64’ Kutypa,
Klimasara, Guzera, Hałas,
1. Concordia II
54
Kozdroń.
2. Gwarek II
42
Gwarek II Ornontowice –
3. Burza
34
Ślązak Bycina (nie odbył
4. Leśnik
31
się), Leśnik Łącza - Młodość
5. Młodość II
14
II Rudno 3:1, Burza Borowa
6. Naprzód
12
Wieś - pauza.
7. Ślązak
2

Chcesz gwizdać?
Zgłoś się!

Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
Podokręg Zabrze informuje, że prowadzone są zapisy na
kurs sędziowski. Chętni proszeni są o kontakt mailowy:
kurssedziowskizabrze@wp.pl lub telefoniczny z Rafałem
Szurą – 882 156 633.
PiSk
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Dla Przeglądu

informacja własna wydawcy

Tomasz Rzepa: Kolejne, już VI Knurowskie Dni
Integracji „Bądźmy Razem” zbliżają się wielkimi
krokami. Tak szybko minął czas od poprzednich,
że wydaje się, iż one trwają stale. Właściwie tak
chyba jest, a przynajmniej powinno być, żeby integracja nie zaczynała się i nie kończyła w czasie
Dni Integracji, ale towarzyszyła nam co dnia.
VI edycja naszego święta zapowiada się równie
atrakcyjnie, co poprzednie. Warto podkreślić, że
dzień przed oficjalnym rozpoczęciem młodzież
knurowskich szkół będzie miała okazję w knurowskim kinie obejrzeć film pt. „Chce się żyć”.
W środowy poranek, 14 maja, na kompleksie boisk „Orlik” odbędzie
się olimpiada sportowa pod hasłem „Sport na wesoło”. Po południu
na uroczystym otwarciu przedstawiciele osób niepełnosprawnych
otrzymają z rąk prezydenta symboliczny klucz do miasta.
W czwartek rano w MSP nr 2 i w Kinie Scenie Kulturze odbędą się dwa
spotkania knurowskiej młodzieży z dwoma „kulawymi” podróżnikami
- jak o sobie mówią goście honorowi Dni Integracji Michał Woroch
i Maciej Kamiński. W godzinach popołudniowych ponownie na „Orliku”
odbędą się dwa piłkarskie mecze. Na uwagę zasługuje szczególnie
pokazowy mecz goalball – dla osób niewidzących i słabowidzących.
Piątek to tradycyjnie Integracyjne Spotkania Teatralne w kinie.
Impreza, która od lat cieszy się niemalejącym zainteresowaniem
zarówno wśród występujących jak i widzów. Wieczorem w Sztukaterii
zostanie otwarta bardzo ciekawa wystawa grafiki pt. „Przestrzeń wyobraźni” trzech niepełnosprawnych artystów - Anny Koppa, Marcina
Chroboka oraz Krzysztofa Matuszewskiego.
Na sobotę zaplanowaliśmy integracyjne zawody pływackie na pływalni aQuaRelaks. Po południu kompleks handlowy Merkury będzie
miejscem integracyjnego festynu rodzinnego. Wystąpią znane i lubiane knurowskie zespoły. Gwiazdą wieczoru będzie Dorota Osińska,
która w II edycji popularnego programu The Voice of Poland zdobyła
II miejsce. W niedzielę w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego o godz. 10 zostanie odprawiona msza św. dziękczynna
w intencji uczestników i organizatorów.
Warto podkreślić, że VI KDI „Bądźmy Razem” to wspólne przedsięwzięcie knurowskich organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi: Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Caritas, Stowarzyszenia Trion, MG-2, MSP2, MP-13 (wszystkie placówki z oddziałami integracyjnymi), a także
Zespołu Szkół Specjalnych i DPS Zameczek z Kuźni Nieborowskiej. Dni
Integracji odbywają się przy znacznym udziale jednostek miejskich
– MOSiR-u, Centrum Kultury i MOPS-u. Szczególne podziękowania
składamy prezydentowi miasta Panu Adamowi Ramsowi, który po raz
kolejny objął honorowy patronat nad wydarzeniem, za wielką przychylność i pomoc. W imieniu organizatorów i sympatyków serdecznie
zapraszam do uczestnictwa i przyłączenia się do wspólnej zabawy.
Not. bw
informacja własna wydawcy
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Studio Piosenki i Musicalu przy Centrum Kultury w Knurowie przypomni
utwory Boney M. i ABBA w koncercie pt: „Złote Przeboje”. W wykonaniu
trzech zespołów Studia: KOLOROWE NUTKI, HAPPY BAND i BEZ NAZWY
usłyszymy największe przeboje lat 70., tj.: „Sun Of Jamaica”, „Daddy Cool”,
„One Way Ticket”, „Rivers Of Babylon”, „Money, Money, Money”, „Waterloo”.
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