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Domy
z widokiem

Takie widoki przed domem nie cieszą
oczu mieszkańców z ul. ks. Jagły

Knurów

Miasto
w związku?

20 uchwał trafi pod głosowanie knurowskich
radnych podczas czwartkowej (17.03)
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta

W

harmonogramie ujęto m.in.
uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami, dotyczących wstąpienia przez Knurów do Związku
Metropolitalnego.
Radni opowiedzą się w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla
Województwa Śląskiego. Chodzi
o budowę ronda na skrzyżowaniu
ulicy Zwycięstwa i Lignozy i współuczestnictwo w kosztach aktualizacji dokumentacji projektowej.
Rada opowie się też w sprawie
modernizacji ul. Szpitalnej (na odcinku między ulicami Chrobrego i
Kosmonautów) wraz z przebudową
skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów. Zdecyduje o partycypowaniu w kosztach koncepcji przebudowy – po połowie z powiatem
gliwickim, ale z zastrzeżeniem, że
nie więcej niż 50 tys. zł.
10 uchwał dotyczy zmian w tegorocznym budżecie miasta.
Radni zdecydują o dofinansowaniu wykonania dróg wewnętrznych
wraz z odwodnieniem terenu po-

Widok działek przy ul. Ks. Jagły kłuje w oczy
mieszkańców sąsiednich domów. Rozwiązaniem
miałoby być betonowe ogrodzenie

U

lica Ks. Jagły to granica dwóch
światów. Po jednej stronie wąskiej, błotnistej drogi ciągną
się ogródki działkowe widziane od
zaplecza – altany, gołębie, latryny. Po
drugiej dawniej było pole, teraz jeden
po drugim rosną domki jednorodzinne. Widok na działkowy chaos potrafi
zepsuć radość z mieszkania w nowym
domu. Toteż mieszkańcy willi przy
Ks. Jagły liczą na to, że zostanie im
to oszczędzone. Postulują, by wzdłuż
działek stanął mur.
- Trzeba być konsekwentnym: jeśli
my budując domy stosujemy się do planu zagospodarowania przestrzennego,
gdzie narzuca nam się kąt nachylenia
dachu czy kolor dachówki, dlaczego
po drugiej stronie ulicy można sobie
postawić, co się chce? – pyta retorycznie Paweł Zięba, którego dom właśnie
powstaje. – Przecież tam stoją rudery.
Mało tego, wychodzę z domu i widzę
latrynę, nieopodal – drugą i trzecią.
- Wszystko, co tam widać, to radosna twórczość – dodaje Jarosław Góralczyk, mieszkający tu od ubiegłego
roku. – My, właściciele, chcemy mieć
ładniejsze otoczenie. A pierwszy krok w
kierunku poprawy estetyki to postawienie betonowego ogrodzenia. Wiem, że
ogródki działkowe mają to w planach,
ale kiedy to zrobią – nie wiadomo. Jeżeli
nie mają pieniędzy na całość, to może
zrobią to stopniowo?

Może graﬃti?

Mieszkańcy ul. Ks. Jagły mają też
pomysł na zagospodarowanie muru
– można by organizować tu festiwal
2

graffiti. Dzięki temu miejsce stałoby
się też nowym punktem na kulturalnej mapie Knurowa, atrakcyjnym dla
spacerowiczów.
– A gdyby tak przedstawić historię
Knurowa w postaci graffiti? – proponuje Paweł Zięba.
Inny problem, jaki mieszkańcy domów jednorodzinnych mają z
działkowiczami, to sprawa furtek.
Oficjalne wejście na działki jest przy
ul. Jęczmiennej. Jednak ich użytkownicy robią sobie na własną rękę wejścia
do własnych ogródków od strony Ks.
Jagły.
- Wchodzą prosto na swoją działkę
– mówi pan Paweł. - Przyjeżdżają tu
samochodami, więc latem tu się robi
jeden wielki parking. Zanim zacząłem
budować, parkowali też na mojej posesji. Bywało paradoksalnie, że wszystko
wokół było zastawione autami, a ja
sam nie miałem gdzie postawić własnego samochodu.
Mieszkańcy willi przekonują, że
nie rozumieją, jak taka samowola
może być tolerowana. Tam gdzie
prawo działa, działa samowola – podsumowują.

Są takie plany

Pomysł z betonowym ogrodzeniem nie wziął się znikąd – takie stoi
już przy frontowej bramie ogórków
oraz na odcinku ulicy Ks. Jagły przy
skrzyżowaniu z Jęczmienną. Dwa lata
temu udało się je postawić dzięki dotacji z katowickiego okręgu Polskiego
Związku Działkowców. Na ogrodzenie
czeka jeszcze około 160-metrowy ciąg.

Jednak w tej chwili działkowicze nie
mają pieniędzy.
- Z ogródków działkowych korzystają z reguły nie bogacze, ale
ludzie średnio zamożni, a wśród nich
wielu emerytów – tłumaczy Zbigniew
Dziubiński, prezes Stowarzyszenia
Rodzinnych Ogródków Działkowych
im. Ks. Dzierżona. – W ubiegłym roku
podniesiono nam opłaty za wywóz
śmieci, w związku z tym ogród jest w
tej chwili zadłużony na około 2 tysięcy
złotych.
Prezes jest zdziwiony tym, że
nikt z mieszkańców nie zgłosił mu
swoich pretensji. Jak zapowiada, w
kwietniu odbędzie się walne zebranie.
Wtedy okaże się, czy jest możliwość
wygospodarowania jakiejś kwoty na
rozwiązanie problemu. Jeśli tak, być
może już w tym roku stanie kolejna
część ogrodzenia. Jednak na pewno
nie obejmie ona całości, bo na taki
wydatek w jednym sezonie działkowiczów zwyczajnie nie stać. W dodatku
niedawno ogródki im. Ks. Dzierżona
przekształciły się w stowarzyszenie
i dopiero się uczą funkcjonowania
w nowej formie. Jednak, jak zapewnia prezes, także sami działkowicze
chcieliby mieć takie ogrodzenie – i
są plany, aby w przyszłości stopniowo
było stawiane.
Co do nielegalnie montowanych
furtek, sprawa jest prosta – działkowicze nie mają do tego prawa. Ci, którzy
używają furtek, otrzymają pisma z
upomnieniem wzywającym do ich
likwidacji.
Tekst i foto: Mirella Napolska

między blaszanymi garażami przy
ul. Parkowej. Pieniądze (28 tys. zł)
zostałyby przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.
50 tys. zł potrzeba na zaprojektowanie i wykonanie nowych instalacji
basenowych na kąpielisku Zacisze
Leśne. Potrzeba taka wynikła z nowych (weszły w życie w grudniu)
przepisów.
Za zgodą rajców o 302 tys. zł
mogą się zwiększyć wydatki budżetu
na przebudowę ul. Paderewskiego.
O 16 tys. zł może wzrosnąć pula dotacji dla organizacji prowadzących
działalność pożytku publicznego
– pieniądze zostałyby przeznaczone
na „działania aktywizujące mieszkańców” podczas Światowych Dni
Młodzieży.
Obrady odbędą się w ratuszu.
Początek o godz. 14. Harmonogram
sesji i projekty wszystkich uchwał
dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.knurow.
bip.info.pl).
/bw/
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Zatrzymani
za włamania?

Jak dowiedzieliśmy
się nieoficjalnie,
w miniony poniedziałek
ujęto prawdopodobnych
sprawców rozbojów
i włamań

W

edług nieof icjalnych informacji,
jakie dotarły do naszej redakcji, 14 marca policjantom udało się zatrzymać
w Knurowie grupę włamywaczy. Zgodnie z tym,
co udało nam się ustalić,
grupa gliwickich kryminalnych przeszukiwała
mieszkania m.in. przy ul.
Niepodległości. Dzięki
akcji udało się zatrzymać
trzy osoby. Mają to być
młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 27 lat. W środę wszyscy
trzej mieli zostać doprowadzeni do
prokuratury.
Podobno zatrzymanie ma związek z serią włamań i rozbojów, jakich
dopuszczali się osobnicy mniej więcej
od końca stycznia. Niewykluczone, że
to oni stoją za napadami na sklepy sieci
„Żabka”. Czy to oni stoją również za
niedawnym włamaniem do zakładu

Policja
sprawdza, czy
za włamaniem
do zegarmistrza
stoją
zatrzymani
mężczyźni

zegarmistrzowsko-jubilerskiego przy
Niepodległości? Czyżby wpadli tam
nocą „po sąsiedzku”?
Policja na razie nie udziela informacji na ten temat. – Oficjalny
komunikat będzie zapewne lada
dzień, na razie zalecam cierpliwość
– mówi nadkom. Marek Słomski,
oficer prasowy gliwickiej KPM.
MiNa
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Od 3 miesięcy do 5 lat więzienia
grozi 32-latkowi z Knurowa
za zbicie szyby w autobusie
i grożenie kierowcy śmiercią

Co się stało
z Dawidem?
Knurów

Knurów. Chuligański wybryk

Z kopa w autobus

14 marca o godz. 18.40 Dawid
Jedziniak wyszedł z domu przy
ul. Ułanów i wsiadł do samochodu.
Był umówiony z siostrą
w Gierałtowicach. Do tej pory
tam nie dotarł...

W

iadomo, że opuścił mieszkanie o godz. 18.40, pożegnał się z mamą i wsiadł
do samochodu - granatowego renault
laguna o numerach rejestracyjnych
DOL 26096.
- Zachowywał się normalnie.
U brany był w ciemne jean sowe
spodnie, brązową kurtkę z kapturem
i futerkiem. Miał czarne buty - mówi
Aneta Nowak z Agencji Detektywistycznej „Damka”, która na prośbę
rodziny prowadzi sprawę.
Zmierzał w stronę Gierałtowic,
do siostry. O godz. 18.44 monitoring miejski zarejestrował moment
przejazdu Dawida ul. Szpitalną. O
godz. 19 z zaginionym próbowała
skontaktować się siostra. Ten nie
odbierał, ale wysłał uspokajającego
smsa, że będzie za 15 minut. O godz.
20.45 siostra Daw ida ponow nie
wybrała numer brata. Schemat się
powtórzył: zaginiony nie odbierał i
wysłał sms. To był ostatni kontakt
z knurowianinem. Zaniepokojona
rodzina zawiadomiła policję.

We wtorek, około godz. 16, w
skrzynce pocztowej rodzina znalazła
telefon Dawida. Kto go tam podrzucił? Na telefonie nie było żadnych odcisków palców, nawet zaginionego...
Policja sprawdziła miejsca ostatnich
połączeń telefonu z nadajnikami sieci.
- Aparat logował się na ul. Szarych Szeregów i Batorego. Tutaj trop
się urywa. Przy ul. Batorego mieszka
kolega Dawida. Ten twierdzi jednak,
że nie miał kontaktu z zaginionym tłumaczy detektyw.
Co się stało z Dawidem?
- Biorę pod uwagę wszelkie możliwości, nawet te najbardziej nieprawdopodobne jak porwanie - mówi
Aneta Nowak.
Rodzina i przyjaciele Dawida są
w szoku. Jeszcze w poniedziałek rano
knurowianin był w pracy. Mężczyzna
nikomu nie mówił o swoich ewentualnych planach opuszczenia Knurowa.
Najbliżsi twierdzą, że nie wyjechałby
bez pożegnania...
Jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek
informacje na temat zaginięcia Dawi-

W

sobotę, tuż przed godz. 5.00,
autobus linii 47 podjechał na
przystanek Krywałd Zacisze. Jeden z
trzech mężczyzn, którzy tam czekali,
najpierw groził śmiercią kierowcy, a
następnie kopnął z impetem w tylne
drzwi pojazdu. Jak łatwo się domyślić,
szyba rozsypała się w drobny mak.
Koledzy rozdzielili się i uciekli w kierunku ulic Michalskiego i Wilsona.
Kierowca powiadomił o zajściu policję.
Akurat stróże prawa nie dysponowali
wtedy wolnym radiowozem, więc poprosili o pomoc Straż Miejską.
- Patrol udał się w kierunku wskazanym przez kierowcę - opowiada
komendant SM, Andrzej Daroń. - Na
ul. Zwycięstwa zauważył dwóch mężczyzn, odpowiadających rysopisom.
Zatrzymał ich, a następnie udał się z

nimi na ul. Niepodległości, gdzie czekał
kierowca autobusu.
Wskazał strażnikom autora zniszczeń, 32-letniego knurowianina, który w chwili zatrzymania był pod
wpływem alkoholu. Funkcjonariusze
przekazali mężczyznę do Komisariatu
Policji.
- Czekamy, aż Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej Gliwice oszacuje koszt usunięcia zniszczeń - mówi
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, nadkom. Marek
Słomski. - Zatrzymanemu grozi od 3
miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Rzecznik nadmienia, że knurowianin zapłaci też za wstawienie nowej
szyby w autobusie.
/g/

Knurów

Zbierały na życie
da proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji w Knurowie - nr tel.
32 337 25 00, 997 lub 112 lub Biurem
Detektywistycznym „Damka” - nr
tel. 695 105 181.
Jb, foto: arch. rodziny

Piątkowa akcja poszukiwawcza
zaginionego knurowianina nie
przyniosła rezultatów – los
Romana Leśniaka nadal pozostaje
tajemnicą. Na najbliższą
sobotę szykowane jest kolejne
przeszukiwanie terenu, tym razem
z psem tropiącym

11 marca knurowscy funkcjonariusze
zatrzymali dwie kobiety, 25- i 30-latkę,
które pod pretekstem zbiórki na Światowe
Dni Młodzieży wyłudzały pieniądze

O

koło godz. 11 do dyżurnego Straży Miejskiej zadzwonił knurowianin z informacją, że po Kompleksie
Handlowym „Merkury” spacerują
dwie młode kobiety i zbierają pieniądze na ŚDM.
- Fakt ten potwierdzono i zarejestrowano na kamerze monitoringu informują strażnicy miejscy.
Panie nie miały ani odpowiednich
identyfikatorów, ani oznaczonych puszek. Co więcej, jak się okazało, żadna
z knurowskich parafii nic o zbiórce
nie wiedziała... Zgłoszenie przekazano
do dyżurnego Komisariatu Policji w
Knurowie. Panie zostały zatrzymane
przez patrol policji. W czasie prze-

słuchania tłumaczyły, że zbierały na
życie, rozdając święte obrazki. Kobiety
nie są mieszkankami Knurowa. Adres
zameldowania 25-latki to Zakopane,
a 30-latki - niewielka miejscowość w
województwie kujawsko-pomorskim.
W czasie „zbiórki” udało im się zebrać
około 500 zł.
- Panie przyznały się do winy
- mówi Jarosław Dyło, zastępca komendanta Komisariatu Policji w
Knurowie. - Zostały ukarane grzywną
w wysokości 500 zł oraz przepadek
pieniędzy uzyskanych w trakcie nielegalnej zbiórki.
jb

reklama

Knurów

Zaginiony wciąż
poszukiwany
Minął już miesiąc, odkąd 76-letni
emerytowany górnik wyszedł z mieszkania przy ul. Sobieskiego. Miał zrobić
zakupy na targu. Do tej pory nie wrócił. Rodzina Romana Leśniaka zawiadomiła policję. Jak dotąd, nie udało się
odnaleźć zaginionego. Aby sprawdzić
nowy trop, w piątek, 11 marca, zorganizowano akcję poszukiwawczą w
terenie. Policja, Stowarzyszenie Cztery
Pory Roku, straż leśna, myśliwi, a także chętni do pomocy mieszkańcy – w
sumie kilkanaście osób przez ponad
dwie godziny przeczesywali obszar

okolicach Zacisza.
- Przeszukaliśmy teren szerszy
niż zakładaliśmy – relacjonuje licencjonowana detektyw Aneta Nowak.
– W akcji brało udział sporo par oczu
i marne są szanse, aby coś pozostało
niezauważone. Napotykaliśmy w lesie
powalone drzewa, szałasy, ale po zaginionym nie było śladu.
W najbliższą sobotę, 19 marca, zostanie przeprowadzona kolejna akcja
terenowa mająca na celu wyjaśnienie
zniknięcia knurowianina – tym razem
z udziałem psa tropiącego. Grupa po-

Przegląd Lokalny Nr 11 (1200) 17 marca 2016 roku

szukiwawcza będzie kameralna, przypuszczalnie dwu- lub trzyosobowa,
tak, aby nie przeszkadzać psu, który
ma tu do odegrania główną rolę.
- Wspólnie z policją ustalimy, gdzie
należy szukać – mówi Aneta Nowak.
– Moim zdaniem jednym z takich
miejsc są okolice przystanku Cegielnia.
Dzięki monitoringowi wiemy, że zaginiony tam był.
Przypomnijmy: Roman Leśniak
opuścił mieszkanie 13 lutego. Był
ubrany w granatową kurtkę i sztruksy
w tym samym kolorze. Na głowie miał
popielatą czapkę z daszkiem. Każdy,
kto ma informacje mogące pomóc w
odnalezieniu zaginionego, powinien
skontaktować się z policją.
MiNa
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Knurów. Inwestycyjne plany Zakładu Opieki Zdrowotnej

Stary dach
będzie jak nowy

sygnały czytelników
Czas na drogowe
„nowalijki”

Na początku kwietnia Zespół Opieki Zdrowotnej
w Knurowie wyłoni w przetargu firmę,
która przebuduje dach szpitalnej kuchni

D

ziś obiekt stoi zamknięty na
cztery spusty, od kilku lat nikt
z niego nie korzysta. Opustoszały niszczeje, ale - jak przyznaje
zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Knurowie, Henryk Hibszer - tabliczki informujące o tym, że

budynek grozi zawaleniem, są na wyrost.
- Dzięki środkom ze Starostwa
Powiatowego chcemy go zabezpieczyć.
W przyszłości, po wyremontowaniu
pomieszczeń, szpital planuje urządzić
w nim dwa oddziały niezabiegowe ujawnia dyrektor.
Jakie będą to oddziały, tego nie

32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

chce na razie zdradzać.
Podkreśla, że dach kuchni zachowa swój dotychczasowy kształt, a projekt jego przebudowy został uzgodniony z konserwatorem zabytków.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z
planem, prace dekarskie rozpoczną
się w kwietniu.
/g/

- Temat już był w Przeglądzie,
ale co szkodzi przypomnieć: poziomowych dziur w drogach przybywa. Czytałem o wizytacji na ul.
Książenickiej, teraz czekam na
konkretne działania, a nie tylko
wbijanie znaków ograniczających
prędkość. Było do „50”, teraz jest
„40”, a może w zanadrzu ktoś
trzyma „20”. To nie wystarczy,
trzeba połatać i wyrównać drogę.
Podobnie na Zwycięstwa, Dworcowej i na osiedlowych uliczkach.
Drogowcy, nie czekajcie do lata,
zabierzcie się za robotę jak najszybciej, bardzo was proszę... A,
jeszcze jedno – linie też by warto
odświeżyć. Nie zapomnijcie więc o
białej farbie.
Zawodowy kierowca

Bo to zły był pies

wałem się na bojkowskie pola. I
pożałowałem, bo przegoniły mnie
dzikie, a może tylko bezpańskie,
psy. Może napiszecie, do kogo się
poskarżyć i kogo za to ścigać. To
na pewno nie jest śmieszny temat,
mało brakło, a byłby dla mnie bardzo bolesny...
M.

Im dalej w las
tym więcej śmieci

- Niech mi ktoś powie, komu
się opłaca ładować śmieci w auto,
jechać w leśne ostępy i tam je
wyrzucać? Miało być tak fajnie
po tej ustawie śmieciowej sprzed
3 lat, a tu wcale nie jest tak, jak
zapowiadano. Dzikie śmietniska
nie tylko nie znikają, a pojawiają
się nowe. Ostatnio na spacerze
zastałem przy ścieżce części...
motocykla.
Andrzej

- Po latach zastoju zabrałem
się za bieganie. Dwa razy skiero-

Not. bw

Knurów

Knurów. Zmiany w PCK

Chcieć to móc
Knurowski Polski Czerwony Krzyż
w kolejną kadencję wchodzi
z nowym zarządem

J

anusz Sacha (prezes), Tomasz
Reginek (wiceprezes), Aleksandra Surdel (wiceprezes) oraz
Adam Pobłocki i Mirosława Spyt
pokierują Oddziałem Rejonowym
PCK przez cztery lata.
- To ogromny zaszczyt, ale też
niezwykłe wyzwanie, zważywszy na
to, że chodzi o najstarszą organizację
humanitarną w Polsce – mówi prezes
Sacha, odnosząc się do wypadającego
w 2019 roku stulecia PCK. – Będziemy starać się nawiązać do bogatych
tradycji, ale też wnieść nowe pokłady
sumiennej codziennej pracy.
To spore wyzwanie.
- Misją PCK jest zapobieganie
ludzkim cierpieniom i łagodzenie
ich skutków. Także ochrona ludzkiej
godności – dodaje prezes.
Organizacja kojarzona jest przede
wszystkim z opieką i pomocą socjalną.
- Ale to przecież tylko wycinek
naszej wszechstronnej działalności –
podkreśla Sacha. – PCK prowadzi też
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
oraz edukację dzieci i młodzieży,
promuje zachowania prozdrowotne i
ekologiczne, a także ideę honorowego
krwiodawstwa.
Dodać również trzeba niesienie
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pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i
katastrof, odnajdywanie zaginionych
podczas wojen, łączenie rodzin oraz
działalność humanitarną na rzecz poszkodowanych w konfliktach zbrojnych.
- Na naszym lokalnym podwórku
koncentrować się będziemy na statutowych obowiązkach – mówi prezes
Sacha. – Dużą wagę przykładamy do
usług opiekuńczych, bardzo mocnym
atutem jest honorowe krwiodawstwo,
promocja zdrowego stylu życia i ratownictwo. Naszym celem jest mocniejsze
zaktywizowanie środowisk szkolnych,
wierzymy, że wrażliwość młodych ludzi
przyniesie dobre efekty. Chcemy też zacieśnić współpracę z okolicznymi instytucjami i organizacjami społecznymi.
Kierownictwo PCK zapewnia, że
kontynuowane będą przedsięwzięcia
środowiskowe, m.in. coroczna biesiada.
- Dzięki tej imprezie możliwe jest
zorganizowanie kolonii - mówi prezes.
- To ewenement na skalę wojewódzką.
Na 21 rejonów w okręgu tylko Knurów

Zarząd

Foto: Bogusław Wilk

D

okładnie 1215,69 kg żywności to plon dwudniowej
zbiórki w dyskontach Biedronka
przy ul. Szpitalnej i Witosa.
Dzięki hojności mieszkańców
Knurowa i okolicznych gmin
zebrane produkty trafią w formie
paczek i posiłków świątecznych
do mieszkańców i podopiecznych
Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie
Chorych w Knurowie.
- Dziękujemy pracownikom i
podopiecznym Ośrodka, wolontariuszom z Miejskiego Gimnazjum
nr 1 i ich opiekunom za włączenie
się w X Ogólnopolską Zbiórkę
Żywności Caritas - mówią koordynatorzy akcji.

Foto: arch. Caritas Knurów

Foto: Mirella Napolska

Kilogramy
szczodrości

/g/

Knurów

- Siłą Polskiego Czerwonego
Krzyża jest ludzka życzliwość
i chęć niesienia pomocy
– mówi prezes Janusz Sacha

i Katowice mogą się tym pochwalić.
Wolontariuszy PCK widać często
w okolicznych marketach.
- Pomagają klientom, co spotyka
się ze sporą przychylnością i przynosi
wymierne korzyści – tłumaczy Sacha.
– W tym względzie zajmujemy drugie
miejsce w kraju.
Prezes Sacha docenia wsparcie
wolontariuszy i przychylność sponsorów: - Pokłady ludzkiej życzliwości
to niewyczerpalne źródło siły Polskiego Czerwonego Krzyża. Na tym nasza
misja się opiera. Jesteśmy serdecznie
wdzięczni wszystkim ludziom dobrej
woli. Oczywiście polecamy się ich
pamięci w przyszłości...
Bogusław Wilk

Oddziału Rejonowego PCK w Knurowie: prezes Janusz Sacha, wiceprezesi
Tomasz Reginek i Aleksandra Surdel, członkowie zarządu Adam Pobłocki
i Mirosława Spyt; komisja rewizyjna: przewodnicząca Grażyna Balon, Maria
Kijas-Malińska i Krystyna Szafarczyk.

Uczniowie
wspierają
ubogich
2123,93 zł - tyle udało się zebrać
podczas akcji „Godne dzieciństwo”
organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. 5 marca w hipermarkecie
Tesco przy ul. Szpitalnej wolontariusze
zbierali pieniądze na wypoczynek
wakacyjny dla dzieci z najuboższych
knurowskich rodzin.
- W zbiórce uczestniczyli uczniowie
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 oraz
Liceum Ogólnokształcącego im. I.J.
Paderewskiego - informuje PCK.
Kolejna akcja, pod hasłem „Zamień głodne dzieciństwo na godne
dzieciństwo”, odbędzie się 19 marca
w sklepie Stokrotka w Szczygłowicach.
Jb, foto: PCK
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Knurów. Za dwa tygodnie wejdą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki

Woda bez zmian,
o 48 groszy więcej za ścieki
dobrą wodę, od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Jedynie 15 proc. całości dostarczanej naszym
mieszkańcom wody pochodzi z ujęcia
Kwitek. Resztę, to jest 85 proc., musimy
kupić od GPW, co znacząco przekłada się
na koszt wody w naszym mieście.
- W Gliwicach jest taniej, choć –
to moje prywatne odczucie – smak
tamtejszej wody pozostawia nieco
do życzenia...
- Gliwice jako jedni z nielicznych
mają własne ujęcia wody, dlatego u
nich zawsze będzie tańsza. Co do jakości wody powiem tak: u nas w Knurowie
woda jest bardzo dobra.
- Wróćmy do rachunków. Łatwo
znaleźć przykłady miast w Polsce,
gdzie mieszkańcy zapłacą mniej niż
w Knurowie.
- I bardzo łatwo nimi manipulować... Od ręki wymienię miejscowości,
gdzie ceny są drastycznie większe, jak
i te, gdzie są na niższym poziomie. Na
przykład w Starej Kamienicy koło Jeleniej Góry koszt przekracza 50 zł/m3, a
w Warce niespełna 6 zł/m3.
- A na Śląsku?
- Proszę bardzo... Śląskie gminy i
Foto: Bogusław Wilk

Bogusław Wilk: - 1 kwietnia
wzrosną rachunki knurowian za
wodę...
Bogusław Tyszkowski, prezes
PWiK w Knurowie: - To nieprawda!
Woda nie drożeje. Nadal kosztować
będzie 6,04 zł/m3.
- Nie zmienia to faktu, że rachunki jednak wzrosną, ponieważ przedsiębiorstwo podnosi cenę za ścieki.
- Faktycznie, cena za metr sześcienny ścieków wzrasta o 48 groszy.
- O ile więcej zapłaci „zwykła”
trzy-, czteroosobowa rodzina?
- Zakładając, że zużywa 10 m 3
wody, to zapłaci więcej niespełna 5 zł.
- Sumując koszt wody i ścieków,
wychodzi 15,21 zł za kubik. Drożej
niż w Warszawie.
- Dlaczego tak daleko szukać, przecież w Gliwicach jest taniej.
- No właśnie...
- Wytłumaczenie jest proste: Warszawa bierze wodę głównie z Wisły, bez
pośredników, a do Knurowa dociera
ona z Goczałkowic...
- ... tej z Bierawki nikt o zdrowych
zmysłach nie przełknąłby...
- Sam pan widzi... Kupujemy wodę,

miasta, jak również część Małopolski,
zaopatrywane są wodę z Goczałkowic.
I na przykład w Mikołowie cena za
wodę i ścieki wynosi 22,62 zł/ m 3, w
Żorach 14,12 zł/ m3, a w Suszcu ponad
24 zł/ m3. To „suche” liczby, ale porównywanie ich bez wyjaśnienia, skąd się
wzięły, jest zwyczajnie nieuczciwe. Tak
jak porównanie Knurowa z Warszawą.
- Dlaczego?
- Każde miasto ma swoją specyfikę i uwarunkowania, w których
funkcjonuje. Te najbardziej istotne to
lokalizacja i dostęp do wody. Ponadto
ilość mieszkańców, gęstość zabudowy,
długość sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, jej usytuowanie w terenie oraz
stan techniczny. To główne kryteria, ale
nie wszystkie, które wpływają na cenę
wody i ścieków.
- Jak to się ma do Knurowa?
- Sprowadzamy wodę przez pośrednika z kilkudziesięciokilometrowej odległości, bo innej możliwości nie mamy.
To w głównej mierze rzutuje na cenę
wody w naszym mieście. Tym razem
udało się pozostawić ją na dotychczasowym poziomie. Niestety, wzrasta o 48
groszy koszt odbioru ścieków, nie jest
to jednak wynik jakiegoś „widzimisię”
przedsiębiorstwa, ale skutek przepisów.
- To znaczy?
- Zakończyliśmy trwające sześć lat
(2010-2015) porządkowanie gospodarki
ściekowej gminy Knurów, obejmujące
budowę i przebudowę systemów kanalizacyjnych. W ramach zadania wykonaliśmy 62 km sieci kanalizacyjnej i 3
km sieci wodociągowej, 10 km przyłączy.
Około 8 tysięcy mieszkańców Knurowa
uzyskało możliwość podłączenia do
kanalizacji. Dzięki inwestycji obecnie
w Knurowie z usługi odprowadzania
ścieków korzysta prawie 92 proc. mieszkańców. Koszt całego zadania wyniósł

Prezes PWiK
Bogusław Tyszkowski

Foto: Archiwum PWiK Sp. z o.o.

Od 1 kwietnia 2016 r. koszt 1m3 wody nadal będzie
wynosić 6,04 zł, natomiast za odbiór 1m3 ścieków
knurowianie płacić będą 9,17 zł. Skąd takie ceny
zapytaliśmy Bogusława Tyszkowskiego, prezesa
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Knurowie

86 mln zł, z czego niemal 50 mln zł pozyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej.
Wzrost wartości majątku pociągnął za
sobą konieczność naliczenia amortyzacji. I to właśnie jest główny powód
wzrostu ceny za ścieki.
- Nie dało się tego uniknąć?
- Nie, doliczenie kosztów amortyzacji nie jest kwestią woli przedsiębiorstwa, lecz obowiązkiem wynikającym z
przepisów prawa.
- Na co zostaną przeznaczone
środki z amortyzacji?
- Na kolejne inwestycje, które planujemy wykonać w tym roku i w latach
przyszłych.
- Co miastu i mieszkańcom dało
uporządkowanie kanalizacji?
- Bardzo wiele dobrego. Przede
wszystkim uchroniło Knurów przed
płaceniem wysokich kar. Narażone są
na nie samorządy, które nie spełnią
restrykcyjnych przepisów unijnych
dotyczących ochrony środowiska, w
tym wypadku związanych z odbiorem
i oczyszczaniem ścieków. Poprzeczka
wymagań była postawiona bardzo wysoko, ale stanęliśmy na wysokości zadania. Raz jeszcze dziękuję mieszkańcom

za cierpliwość i wyrozumiałość, którą
wykazali się podczas uciążliwych robót
ziemnych, prowadzonych na ogromnym obszarze naszego miasta.
- Jak skomentuje Pan rozpowszechnianie informacji w sprawie
ceny wody i ścieków, mam na myśli
porównanie Knurowa z Warszawą?
- Myślę, że tę kwestię wcześniej
wyjaśniłem. Nie mam wątpliwości,
że jest to działanie mające wywołać
złe emocje i zdyskredytować radnych
miasta, prezydenta, jak i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
którym kieruję.
Dlatego dziękuję, że mogłem za
sprawą Przeglądu Lokalnego merytorycznie odnieść się do tego zagadnienia
i wytłumaczyć, przynajmniej w części,
na czym polega zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i odbieranie ścieków. Zapewniam, że PWiK Sp. z o.o. w Knurowie
jako spółka komunalna nie prowadzi
działalności typowo biznesowej, tylko
realizuje zadania wyznaczone przez
miasto w interesie mieszkańców. Naszym priorytetem jest dbałość o jakość
świadczonych usług.
Rozmawiał Bogusław Wilk

reklama

Przyszowice

Oczyszczalnia otwarta, projekt zamknięty

W ubiegłą środę w Przyszowicach otwarto rozbudowaną oczyszczalnię
ścieków. W uroczystości wziął udział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek,

O

twierając obiekt oficjalnie zakończono realizację projektu
pod nazwą „Kanalizacja sanitarna
wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice”.
Wydajność nowoczesnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków sięga 2150 m³/dobę. W
ramach inwestycji na terenie Gierałtowic, Przyszowic, Paniówek i
Chudowa wykonano m.in. 126,7 km
kanalizacji sanitarnej, 28 przepompowni sieciowych i 2470 podłączeń

kanalizacyjnych. Do nowo powstałej
sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostało już ponad 10 tys.
mieszkańców gminy.
Całkowity koszt zadania w yniósł 107,4 mln zł. Z tej sumy ponad
połowa – 54,4 mln zł – pochodziła z
Unii Europejskiej, a prawie 30 mln
zł przekazał w formie preferencyjnej pożyczki Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
W środowej uroczystości w Przy-

Przegląd Lokalny Nr 11 (1200) 17 marca 2016 roku

szowicach, oprócz wojewody Wieczorka, udział wzięli m.in. prezes
WFOŚiGW w Katowicach Andrzej
Pilot i starosta powiatu gliwickiego
Waldemar Dombek. Honory gospodarzy czynili wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel i prezes PGK
Bartosz Wydra.

/bw/

18,35 zł/m3 – cena wody i ścieków
w gminie Gierałtowice (woda – 7,55
zł/m3, ścieki – 10,80 zł/m3).
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Sumienną codzienną służbą strażacy zapracowują
sobie na szacunek – ocenili zgodnie uczestnicy sobotniego zebrania

Knurów

Strażacy docenili zarząd

- To bardzo dobry zarząd – ocenili strażacy kierownictwo OSP
Knurów. I powierzyli im szefowanie jednostką na kolejną kadencję

B

enedykt Wróż (prezes), Marek
Steiman (naczelnik), Kazimierz
Warzocha (zastępca naczelnika), Damian Steiman (skarbnik),
Damian Wróż (sekretarz) i Łukasz
Daroń kierowali knurowską OSP pięć
lat. W ocenie druhów-ochotników
tworzyli bardzo dobry zarząd. Strażacy dali temu wyraz w sobotę podczas
zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
Najpierw jednogłośnie udzielając mu
absolutorium za 2015 rok, a następnie
równie jednomyślnie decydując o
wyborze w identycznym składzie na
kolejną pięcioletnią kadencję.
Świadkami wyborów byli zaproszeni przez strażaków goście, m.in.
prezydent Knurowa Adam Rams,
dyrektor generalny Śląskiego Urzędu

Wojewódzkiego Adam Ostalecki i
Joanna Dymkowska z Urzędu Miasta
- szefowa Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
W podwójnej roli – prezesa Zarządu
Miejskiego Związku OSP w Knurowie
i sekretarza miasta – uczestniczył Piotr
Dudło. Państwową Straż Pożarną
reprezentował Wojciech Gąsior – dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.
Zebraniu przewodniczył dh Andrzej Pach, prezes honorowy Zarządu
Miejskiego Związku OSP w Knurowie.
Podsumowując ubiegły rok, podkreślono, że działalność strażaków-ochotników to nie tylko udział w
akcjach ratowniczych. Druhowie starają się podnosić umiejętności uczest-

nicząc w ćwiczeniach i szkoleniach.
Prowadzą działania prewencyjne i
edukacyjne (m.in. poprzez pogadanki
dla dzieci i młodzieży), promują macierzystą jednostkę (np. uczestnicząc
w pokazach bojowo-technicznych),
wystawiają reprezentacje rywalizujące
w zawodach (m.in. bilardowych i piłki
nożnej).
Gratulując staremu-nowemu zarządowi, prezydent Rams docenił tę
wszechstronność.
- Nie sposób przecenić operacyjnej,
szkoleniowej i edukacyjnej działalności oraz środowiskowej aktywności
– zaznaczył. - Nic dziwnego, że OSP
Knurów cieszy się dużym szacunkiem.
Uwagę gości zwracała silna reprezentacja nastolatków, członków

reklama

Świątecznie
z Naturhouse
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Kolorowe wielkanocne stoły zachęcają nas
swoim wyglądem, ferią zapachów i smaków, ale
tradycyjne potrawy obfitują w tłuszcze i węglowodany, które mogą pozostać z nami na dłużej
w postaci dodatkowych kilogramów.
Powinniśmy bliżej przyjrzeć się naszemu
corocznemu świątecznemu menu i zastanowić
się, które z użytych produktów można zastąpić
aby całość przygotowywanych potraw pozostała smaczna, ale zarazem mniej kaloryczna.
Im wcześniej zaczniemy komponować nasze
„dietetyczne” świąteczne menu, tym będzie ono
ciekawsze i zdrowsze – podpowiada Agnieszka
Kaczor, dietetyk Naturhouse.
Święta Wiellkiej Nocy to radosny czas,
który spędzamy ze swoimi bliskimi. Wspólne
biesiadowanie nierzadko spędza sen z powiek
osobom na diecie. Nasza rada? Umów się na
wizytę, przyjdź, poznaj i zastosuj swiąteczne
przykazania dietetyków. W wolnym czasie
zrelaksuj się i wypocznij. Korzystaj z tego, że są
święta. Odpocznij psychicznie, a skorzysta na

Prezydent Rams pogratulował prezesowi
Wróżowi wyboru na kolejną kadencję

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
- Istnienie tej formacji ma głęboki
sens – zauważył prezes Dudło. – To są
następcy. Naprawdę warto poświęcić
im uwagę, służąc fachowym doradztwem i przykładem.
Strażacy zapewniają, że nie spoczną na laurach.
- Bezpieczeństwo mieszkańców
musi być i jest przez nas traktowane priorytetowo - zapewnił prezes
jednostki Benedykt Wróż. Nie krył
satysfakcji z dobrej opinii, jaką cieszy
się OSP. – Liczymy też na życzliwość

ze strony mieszkańców i samorządu,
mamy nadzieję na pozyskanie nowego
sprzętu.
Miasto nie uchyla się od wspierania strażaków. Czyni to rok w rok,
przeznaczając spore sumy z budżetu
na doposażenie knurowskich jednostek. Nie inaczej będzie i w tym
roku. Jeśli wszystko pójdzie po myśli
samorządu, strażacy OSP Knurów
będą mogli cieszyć się z nowego wozu
bojowego.
Tekst i foto: Bogusław Wilk

PRZEPIS NA
DIETETYCZNĄ
PASCHĘ:
Składniki:
Jogurt naturalny 200 g
twaróg chudy 350 g
1 saszetka koktajlu Slimbel
(dostępny w Naturhouse)
orzechy włoskie 20 g
kandyzowana skórka
pomarańczowa 10 g
płatki migdałów 20 g
słodzik Pecva ze stewią

tym również Twój żołądek.
Wszystkie chętne osoby sedecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje do naszego
Centrum Dietetycznego przy ul Niepodległości
18 w Knurowie. Odwiedź dietetyka Naturhouse
aby pozbyć się zbędnych kilogramów i jak najszybciej wrócić do formy.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu radosnego wiosennego
nastroju, serdecznych spotkań w gronie najbliższych oraz wytrwałości w dążeniu do upragnionego celu-Personel Naturhouse Knurów

Sposób
przygotowania
Twaróg, koktajl, jogurt i słodzik miksujemy na gładką
masę. Dodajemy bakalie i
dokładnie mieszamy. Gotową miksturę przelewamy do
silikonowych foremek, przykr y wamy folią spoż y wc zą
i wkładamy na godzinę do
zamrażalnika. Gotowy deser
podajemy z owocami i zjadamy ze smakiem, bez obawy o
konsekwencje.

Godziny otwarcia: pon – wt 10-18
środa 11-19
czw pt 8-16
Centrum Dietetyczne Naturhouse, ul Niepodległości 18 Knurów
tel 32 237 00 11
tel kom 784 065 893
e-mail knurow.niepodleglosci@naturhouse-polska.com
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Krywałd

Do tej pory Krystynom Polska wschodnia kojarzyła
się z biedą - zmieniły zdanie po pobycie w Lublinie

Pamięć w granicie
To ważny dzień dla społeczności Krywałdu
– w Niedzielę Palmową zostaną poświęcone
tablice upamiętniające ofiary dramatycznych
wydarzeń sprzed 95 lat

Foto: arch. prywatne

Ząb czas nadgryzł pamiątkowy
obelisk - od kilku dni zastępują
go granitowe tablice

480 Krystyn świętowało imieniny
w Lublinie, wśród nich było 8 knurowianek.
- Mężowie nie zazdroszczą. Oni mają
zadanie śledzić nas w telewizji i meldować
się telefonicznie - śmieją się Krystyny Palka
i Mirecka

U

Wielu wrażeń dostarczył paniom
koncert muzyki Piotra Czajkowskiego. Podczas spotkania z Krzysztofem
Cugowskim dowiedziały się, że służy
mu życie emeryta i że nie tęskni za
Budką Suflera.
Trzy dni szybko minęły. Knurowianki przyznają, że w tym czasie
naładowały akumulatory na najbliższe miesiące. Chciałyby zmobilizować knurowskie Krystyny i spotykać
się z nimi nie tylko z okazji imienin.
Ubolewają, że z roku na rok coraz
mniej imienniczek uczestniczy w
zjazdach. Przyczyn dopatrują się w
koszcie 3-dniowego wyjazdu (około
700 zł).
- W przyszłym roku spotykamy
się w Katowicach. Mija wtedy 20 lat
od pierwszego zjazdu. Warto, by w
radosnym pochodzie wzięło udział
jak najwięcej Krystyn - dodaje pani
Mirecka.
Krysie liczą też, że ich działania
dostrzeże w końcu Urząd Miasta i
przekaże chociaż kilka koszulek, w
których mogłyby promować Knurów
w innych zakątkach Polski.
- Mamy własnoręcznie wykonany transparent z herbem miasta.
Podczas zlotów kilka osób do nas
podeszło, by powiedzieć nam o
swoich związkach z Knurowem.
Czy to nie miłe? - pytają imienniczki.
/pg/

go rzemieślnika, Edwarda Nycza. Na
konstrukcji wykonanej z dziewięciu
granitowych kostek utrwalono jed-

MiNa

Trumny z ciałami ofiar tragedii przewieziono w żałobnym
kondukcie do ówczesnej cechowni

reklama

reklama

śmiechnięte i w ypoczęte
panie odwiedziły w środę
naszą redakcję, by podzielić się wrażeniami z 19. Zjazdu
Krystyn. Dla Palki to już 10 zjazd,
Mirecka uczestniczyła w 6 jego
edycjach. Grupę uzupełniły panie:
Szumilas, Grabowska, Losza, Losza,
Dąbrowska i Jankiewicz.
W tym roku znakiem rozpoznawczym wszystkich Kryś były
turkusowe kapelusze i szale.
- Nie dało się nas nie zauważyć
- mówią knurowianki. - Gdzie się
pojawiłyśmy, tam ludzie nas pozdrawiali, składali życzenia.
Lubelszczyzna urzekła panie
sw ym pięknem, o którym - jak
przyznają - nie miały pojęcia. Do tej
pory Polska wschodnia kojarzyła im
się z biedą.
Temu krzywdzącemu stereotypowi przeczy wszystko, co Krystyny
widziały w Lublinie i okolicach.
Podziwiały architekturę starego
miasta, gdzie obecny jest duch społeczności żydowskiej, smakowały
regionalne potrawy, zachwyciły się
mnogością szkół wyższych i towarzyszącą im zielenią. Przekonały
się, że pałac w Kozłówce z powodzeniem może konkurować z
Wersalem, że rodzinny dom Beaty
Kozidrak nie przypomina pałacu, a
u Janusza Palikota powiewa biało-czerwona flaga.

T

o nie był pierwszy wypadek w
krywałdzkiej prochowni, ale
najbardziej tragiczny w skutkach. W lipcu 1921 roku, około godziny 11 doszło do potężnej eksplozji, w
której zginęło 19 robotników. To nie
był dla fabryki dobry rok; cztery miesiące później znowu nastąpił wybuch.
Tym razem życie straciło pięć osób.
Paradoksalnie w całym tym nieszczęściu i bólu coś się narodziło
– tragiczne wydarzenia zapoczątkowały istnienie świątyni. Po lipcowej
eksplozji trumny z ciałami robotników zwożono do budynku fabrycznej
cechowni. Tam czuwano przy zmarłych, tam odprawiono uroczystości
żałobne. W spontaniczny sposób
cechownia stała się miejscem modlitwy. Załoga zaczęła się domagać, by
uczynić ją fabryczną kaplicą – i tak
się stało.
- Pamiętam, że kiedy miałem kilka
lat, ojciec brał mnie za rękę mówiąc:
„idziemy do cechowni na mszę” – wspomina Jan Furgoł, krywałdzianin. – Ta
nazwa w odniesieniu do tutejszego
kościoła była wtedy ciągle żywa.
Odprawiano wówczas jedną mszę w
niedziele, o godzinie 9.00. Pan Paszek
dowoził tu bryczką księdza z Knurowa. Organy były dmuchane – zawsze
ktoś z mężczyzn musiał pompować
sprężone powietrze, aby grały.
Wreszcie, w 1981 roku utworzono
tu samodzielną parafię, której historia jest nierozerwalnie związana z
historią prochowni.
Wydarzenia sprzed 95 lat przetrwały w opowieściach kolejnych
pokoleń krywałdzian. Około ćwierć
wieku temu doczekały się też materialnego upamiętnienia w postaci
obelisku wykonanego przez tutejsze-

Foto: arch. Jana Furgoła

Krystyny
lubią Lublin

Foto: Jan Furgoł

Knurów, Lublin. 19. Zjazd Krystyn

nak nazwiska tylko pięciu osób, choć
przecież ofiar było o wiele więcej.
Poza tym czas zrobił swoje – trzeba
było pomyśleć o czymś, co zastąpi
obelisk. Ksiądz proboszcz Marek Kamieński i Rada Parafialna wystąpili
do miasta z wnioskiem o dofinansowanie na wykonanie pamiątkowych
tablic. I udało się.
- Dwie solidne, granitowe tablice zostały umieszczone na elewacji
kościoła, po obu stronach krzyża misyjnego – mówi Jan Furgoł, który jest
członkiem Rady Parafialnej Parafii
p.w. św. Antoniego Padewskiego i
św. Barbary. – Wypisaliśmy na nich
nazwiska wszystkich ofiar wypadków
z 1921 roku.
W najbliższą niedzielę, 20 marca,
w ramach wizytacji kanonicznej krywałdzkiej parafii, ks. biskup Marek
Szkudło dokona uroczystego poświęcenia tablic. Nastąpi ono po mszy św.,
która rozpocznie się o godz. 10.00.
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Szczygłowice

- Nie mam czasu na starzenie się - zapewniały
uczestniczki kobiecego święta

W Dolce Vita na wesoło
Było dużo życzeń, ciepłych słów i gratulacji.
Humoru też nie zabrakło

T

Szulc i Łucji Kwaśniewskiej – usłyszeliśmy
od uczestniczek zabawy.
Wielu ciepłych słów nie szczędził też
prezydent Knurowa Adam Rams.
O oprawę muzyczną imprezy zadbał
zespół Duet Centrum Iwona i Mirek.
/bw/

egoroczny Dzień Kobiet w Kole nr
3 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów upłynął na
świetnej zabawie. Przy suto zastawionym stole, jak i na parkiecie.

- Adresatkami powinszowań i życzeń
były wszystkie panie, ale szczególnie miłą
uczestnikom imprezy była obecność Teresy

Foto: Iwona Kobryń

W imieniu panów życzenia
piękniejszej połowie knurowian
złożył prezydent Adan Rams

Knurów

Razem możemy więcej

Koło nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów świętowało Dzień Kobiet. Miłe spotkanie było okazją
do uhonorowania ustępującego zarządu i przywitania nowego

N

ie starzeje się ten, kto nie
ma na to czasu - w myśl tych
słów członkowie Koła nr 2
PZERiI tak organizują sobie czas,
aby jak najmniej myśleć o upływającym życiu. W jesieni życia przeżywają drugą młodość - spotykają się
na rozmowach przy kawie, jeżdżą na

wycieczki, uczą się nowych rzeczy
i razem świętują. Bo ja k mówią:
razem możemy więcej.
Dzień Kobiet koło obchodziło
w barze „Łowisko”. Spotkanie, od
życzeń, rozpoczął nowo w ybrany
przewodniczący - Tadeusz Wolf.
Życzenia paniom złożył również
prezydent Adam Rams.
- Drogie panie, życzę wam, abyście zawsze były otoczone szacunkiem i życzliwymi ludźmi. Niech się
spełnią wasze marzenia, bo każdy
z nas o czymś marzy, nieważne czy
ma 20 czy 50 lat - mówił prezydent
Rams.
Z a z a a nga ż owa n ie w roz wój

Koła nr 2 podziękowano członkiniom ustępującego zarządu: Brygidzie Turowskiej i Gertrudzie Kuśce.
- Praca społeczna, którą panie
wykonujecie, jest niezwykle ważna
dla tego miasta. Bardzo Wam dziękuję! - dodał Adam Rams.
Nowemu zarządowi prezydent
życzył sukcesów, trafnych decyzji i
dobrych pomysłów.
Po części of icja lnej i odśpiewaniu „Sto lat”, panie w otoczeniu
wpatrzonych w nie panów wysłuchały muzycznych niespodzianek
przygotowanych przez Piotra Poloka.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Panie dowiodły, że w swoim towarzystwie czują się wyśmienicie

Knurów

Przebojem przez życie,
z przebojami na zabawie
Stare dobre przeboje przeplatały się z życzeniami
i wspominkami. Ponad 70 pań z Koła nr 4
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów bawiło się w Protosie podczas
obchodów Dnia Kobiet

-B

yły, kwiaty, poczęstunek i upominki – mówi przewodniczący koła Stanisław Rudzki. – Oczywiście piękne życzenia i łzy wzruszenia...
- Panie znakomicie się bawiły
bez swojej brzydszej, męskiej połowy
– zauważa przewodniczący Rudzki.
W jego głosie daje się wyczuć lekką
nutkę zazdrości. – Cóż my, panowie,
mamy począć, skoro o takim święcie
dla nas nikt nie pomyślał...

8

O świetny nastrój zadbała – ze
swadą i humorem – Agnieszka Dobisz.
- Pan Daniel każdej z pań wręczał
róże, pani Teresa – kocie języczki. A
wszystkie panie były naprawdę urocze
i piękne – podkreśla przewodniczący.
Wbrew pozorom panowie nie
będą długo poszkodowani. W kwietniu szykuje się bowiem jednodniowy
wypad do Brennej.

Foto: Archiwum Koła nr 4

informacja

- Myślę, że to będzie pełna atrakcji wycieczka – mówi Stanisław
Rudzki. – Nie jedyna w naszym
całorocznym kalendarzu.
Istotnie. Niektórzy już oczekują
na maj i wczasy nad morzem w Świnoujściu. W lipcu planowana jest
trzydniowa wycieczka do Warszawy
i całodzienny pobyt w Goczałkowicach. W przygotowaniu też wczasy
we Włoszech.
- W sierpniu polecamy tydzień w
Bardo, wypad do Tarnowskich Gór i
biesiadę – dodaje przewodniczący.
Jesienne wieczory okażą się
świetnym pretekstem do Andrzejek
i balu seniora, w grudniu przewidziano opłatek, a zwieńczeniem
aktywnego roku będą wczasy świąteczno-noworoczne w Pokrzywnej.
- Mamy wiele do zaoferowania
– zapewnia Stanisław Rudzki. –
Zainteresowanych zapraszamy do
klubu Gama w każdy poniedziałek
od godz. 16.
/bw/
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Knurów. Rodzina 500+

Aneta Zając dopinguje
Krzysztofa w jego
radiowej pasji

Foto: Paweł Gradek

Pośpiech nie
jest wskazany

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie szacują, że może wpłynąć do nich 3200
wniosków z rządowego programu Rodzina 500+.
W okresie przejściowym na wypłatę pierwszych
pieniędzy (z wyrównaniem) trzeba będzie czekać
do końca czerwca

Skryty i małomówny podczas Warsztatów Terapii
Zajęciowej, gdy zakłada słuchawki siadając
przed włączonym mikrofonem, przełamuje
nieśmiałość. Od 6 miesięcy niepełnosprawny
Krzysztof Piszczelok prowadzi audycje muzyczne
w internetowym radiu

-A
Urzędnicy potrzebują tego czasu na
wnikliwą weryfikację wniosków i
wydanie decyzji.
Formularze można składać osobiście lub przez internet (portal Empatia, Elektroniczna Platforma Usług
Administracji Publicznej). Korzystniej
pofatygować się do MOPS-u. Tam
urzędnicy rozwieją wszelkie wątpliwości, podpowiedzą, jak prawidłowo
wypełnić wniosek, a przy składaniu
sprawdzą go pod kątem poprawności.
- Pośpiech nie jest wskazany - tłumaczy Daria Podgórska. - Kilka dni
temu wpłynął do nas wniosek z platformy ePUAP, ale wypisany na wzorze
dostępnym w internecie. Nie mamy
podstaw prawnych, by go rozpatrzyć,
gdyż wnioski o przyznanie świadczenia mogą być składane od 1 kwietnia
2016 roku.
Warto pamiętać, że formularze są

Paweł Gradek

Nie boją się życia

Przez trzy dni członkowie Koła PTTK Trion szkolili się z obsługi komputera
i komunikacji interpersonalnej. Szkolenie to pierwszy etap projektu
„Komunikacja cyfrowa w życiu niewidomego”, finansowanego przez
knurowski Urząd Miasta
miesięcy temu.
- Lubię tu być. Ciągle coś się dzieje
i człowiek nie jest sam. Potrzebujemy
kontaktu z drugim człowiekiem, bo
jeśli zamykamy się w domu, stajemy się
coraz bardziej wyobcowani i w końcu
dochodzi do tego, że boimy się wyjść tłumaczy żerniczanka.
Pani Łucja była jedną z 12 osób
biorących udział w w yjazdow ym
szkoleniu do Ustronia. Przez trzy dni,
w rodzinnej atmosferze, członkowie
koła uczyli się obsługi komputera
z użyciem specjalnych programów
udźwiękowiających oraz szkolili się z
komunikacji personalnej.
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teraz piosenka zespołu Perfect „Nie płacz Ewka” dla
pani Marysi - 39-latek z Przyszowic
pokazuje nam, w jaki sposób dedykuje utwory na antenie Słonecznego
Radia Party.
Do niedawna nikt w Ośrodku
Matka Boża Uzdrowienie Chorych
w Knurowie nie wiedział o jego
nietypowym zajęciu. Pół roku temu
doświadczony przez los mężczyzna
przyjął zaproszenie kolegi i dołączył
do załogi internetowego radia.
Lubi muzykę (różną, najbardziej
twórczość Perfectu i disco-polo),
oglądać sport w telewizji i kibicować
Górnikowi Zabrze. Każdą wolną
chwilę poświęca radiu. W mig nauczył się obsługi panelu prezentera.
Wie, gdzie wgrywać piosenki, gdzie
szukać wiadomości od słuchaczy.
To zajęcie uczy go sumienności i
obowiązkowości oraz przezwyciężać
nieśmiałość.
- O pasji Krzysia powiedział mi
nasz kierowca, pan Wojtek. Krzyś kiedyś mu się pochwalił, a nawet pozdro-

bezpłatne. Wspominamy o tym, ponieważ pojawili się oszuści sprzedający
je za ciężkie pieniądze.
Dla urzędników twardym orzechem do zgryzienia będzie ustalenie
struktury poszczególnych rodzin,
zwłaszcza tych, w których wychowują
się dzieci z poprzednich związków.
Wśród rodziców pojawiają się głosy tych, którzy proszą pracodawców o
obniżenie wynagrodzenia, by spełnić
kryteria dochodowe i otrzymać 500 zł
na każde dziecko.
- Radzę uważnie poczytać ustawę
- podpowiada im Daria Podgórska.
- Podstawą do wypłacenia świadczenia jest rok bazowy 2014, a nie ostatnie
miesiące. Poza tym prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem
określonych ustawą przepisów o utracie
i uzyskaniu dochodu.

Knurów, Ustroń

Pani Łucja traciła wzrok powoli.
Przez wiele lat była bardzo aktywna:
pracowała w banku, wychowywała
syna, zajmowała się domem i ogrodem. Choroba przyszła niespodziewanie. Żerniczanka musiała ograniczyć
dawną aktywność.
- Bezczynność bardzo źle na mnie
wpływała... Z czasem jednak pogodziłam się z losem - opowiada pani Łucja.
78-latka stara się być samodzielna.
- Chodzę sama po ulicy. Boję się,
ale co mam zrobić - nie mam opiekuna,
nie mam samochodu. Zostały mi nogi
- śmieje się pani Łucja.
Do koła Trion dołączyła kilka

U Krzysztofa
wszystko gra

- Nauczyliśmy się pisać, i wysyłać
maile. Proste, ale potrzebne rzeczy mówi pani Anna, członkini Trionu.
- Najtrudniej było opanować klawiaturę - dodaje pani Łucja. - Nie wiem,
czy zdążę się jeszcze czegoś nauczyć, bo w
końcu mam 78 lat! Ale chciałam pokazać, że na coś jeszcze mnie stać.
Druga część szkolenia z komunikacji interpersonalnej wzbudziła
najwięcej emocji - uczestnicy poznali
techniki, jak zbudować poczucie
własnej wartości i przełamać w sobie
bariery.
- Było bardzo przyjemnie - przyznają zgodnie panie Łucja i Anna.

Foto: Archiwum PTTK TRiON

MOPS spodziewa się 1 kwietnia oblężenia ze strony rodziców
wnioskujących o 500 zł na drugie
i kolejne dziecko. Aby rozładować
kolejki urzędnicy wydłużą tego dnia
godziny pracy i otworzą dwa dodatkowe punkty dla ubiegających się o
świadczenie bez względu na dochód
(Ośrodek Wsparcia przy ul. 1 Maja 45
lub delegatura MOPS przy ul. Staszica
1, pokój 130 czynne od 7.30 do 15.30).
Pozostali ubiegający się o świadczenia na pierwsze (jedyne) i kolejne
dzieci z kryterium dochodowym oczekiwani są w siedzibie przy ul. Koziełka
2 (1 kwietnia czynny od 7.30 do 17.30).
Dodatkowo 2 kwietnia (sobota)
między godz. 8.00 a 13.00 MOPS przy
ul. Koziełka obsługiwać będzie wyłącznie klientów programu Rodzina
500+.
Pierwszy okres, na który ustalane
jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia
i kończy 30 września 2017 roku.
Ten, kto poprawnie wypełni i złoży wniosek w terminie od 1 kwietnia
do 10 czerwca, otrzyma świadczenie
z wyrównaniem do końca czerwca.
Wnioski, które wpłyną do MOPS-u
po 10 czerwca zostaną rozpatrzone i
wypłacone z wyrównaniem do końca
lipca.
Daria Podgórska z Działu Świadczeń Rodzinnych przypomina, że
MOPS ma 3 miesiące na wypłacenie
pieniędzy uprawnionym rodzinom.

Knurów. Słoneczna strona radia, czyli...

wił go na antenie - opowiada Aneta
Zając, terapeutka z Ośrodka Matka
Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie. - Uznałam, że warto, by więcej
osób sprawnych i niepełnosprawnych
mogło posłuchać tego radia.
Krzysztof, Jarosław i Anna na
zmianę prowadzą audycje, w których
prezentują lekką i radosną muzykę.
Ich pracę doceniają słuchacze, pozdrawiając i ochoczo zamawiając
piosenki w koncercie życzeń.
- Dla takich chwil warto grać mówi Krzysztof, obmyślając, jakie
piosenki zaprezentuje w najbliższej
audycji. - Może Akcent?
Pracownicy ośrodka nie mają
wątpliwości, że takie zajęcie jest dla
Krzysztofa formą terapii.
- To dobra inicjatywa i przykład
dla naszych podopiecznych, że warto
robić to, co sprawia radość - dodaje
Aneta Zając.
Słonecznego Radia Party można
posłuchać pod adresem: www.sloneczneradioparty.npx.pl
/pg/

Technika tak „poszła do przodu”,
że niewidomi i słabowidzący
mogą korzystać
z komputerów

- Dowartościowałyśmy się i otworzyłyśmy na ludzi.
Szkolenia prowadziły Alicja Stemaszczyk i Jolanta Pawlik-Rusek.
W ramach projektu „Komunikacja cyfrowa w życiu niewidomego”
Koło Trio planuje jeszcze trzy przedsięwzięcia.

- W czasie Knurowskich Dni Integracji zorganizujemy „Spacer niewidomego”, czyli test na orientację,
następnie wyjazdowe szkolenie z turystyki. Projekt podsumuje Święto Białej
Laski - informuje Adam Wala, prezes
PTTK Trion.
Jb
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rozrywka nr 11
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Emilia Mazur z Gliwic

Julia Smykla z Wilczy

ur. 8.03.2016 r., 3070 g, 51 cm

ur. 8.03.2016 r., 2980 g, 52 cm

Zuzanna Langocz z Ornontowic

Wiktoria Radzikowska z Knurowa

ur. 9.03.2016 r., 3100 g, 51 cm

ur. 9.03.2016 r., 3420 g, 53 cm

Nikodem Stańczak z Czerwionki-Leszczyn Oskar Jabłoński z Czerwionki-Leszczyn

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).
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18 .03. 2016 r.
PIĄTEK
Zwierzogród 2D
- godz. 16.30
Niewinne
- godz. 18.30
Londyn w ogniu
- godz. 20.30
19.03.2016 r.
SOBOTA
Zwierzogród 3D
- godz. 14.30
Zwierzogród 2D
- godz. 16.30
Niewinne
- godz. 18.30
Londyn w ogniu
- godz. 20.30

Oskar Kremeź z Czerwionki-Leszczyn

Robert Bednarczyk z Rachowic

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 11.03.2016 r., 3300 g, 54 cm

ur. 12.03.2016 r., 2810 g, 52 cm

Niewinne
- godz. 18.30
Londyn w ogniu
- godz. 20.30
21-22.03.2016 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK
Zwierzogród 2D
- godz. 16.15
Niewinne
- godz. 18.15
Londyn w ogniu
- godz. 20.15

Szymon Mosek z Knurowa

ur. 14.03.2016 r., 3660 g, 54 cm

Martyna Ciosek z Knurowa

ur. 15.03.2016 r., 3100 g, 53 cm

23.03.2016 r.
ŚRODA
Tajemnica Filomeny
(KinoSeniora - bilet 8 zł)
- godz. 15.45
Niewinne
- godz. 18.15
Londyn w ogniu
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 11.03.2016 r., 2800 g, 49 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 8/2016 brzmiało: „ŚWIĘTOSZEK”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Bożena
Graboś. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

20.03.2016 r.
NIEDZIELA
Zwierzogród 2D
- godz. 14.30
Zwierzogród 3D
- godz. 16.30
17.03.2016 r.
CZWARTEK
Robinson Crusoe 2D
- godz. 16.30
7 rzeczy, których nie wiecie
o facetach
- godz. 18.15
Carol
- godz. 20.15

ur. 9.03.2016 r., 2880 g, 50 cm

Olaf Szewczyk z Żor

16.03.2016 r., 3400 g, 54 cm
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Koncert ewangelizacyjny przyciągnął młodzież w różnym wieku. Podobno na
rapowanie dał się namówić także ks. Piotr Larysz

Knurów. Koncert ewangelizacyjny

Nie zmarnuj swojego życia!

Jak opowiadać młodzieży o Bogu? Rapując! - na pomysł niecodziennej ewangelizacji wpadli
katecheci skupieni wokół parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Zespół RYMcerze przyjechał
do Knurowa z przesłaniem: Nie zmarnuj swojego życia!

informacja własna wydawcy

K

iedyś stali na rozdrożu. Nie
potrafili odnaleźć się w świecie, gdzie rządzą pieniądze, a
jedynym celem jest rozrywka. Łukasz
Bęś i Jonatan Blank, czyli Bęsiu i DJ Jonas założyli zespół RYMcerze. Dzisiaj
dzielą się swoimi doświadczeniami z
młodzieżą .
- Mamy konkretny plan: przekazać
młodym ludziom wartości uniwersalne,
chrześcijańskie i wskazać drogę lepszego życia! - mówią muzycy. - Ostrzegamy przed korzystaniem z używek, zachęcamy do bycia sobą i do rozwijania
swoich pasji.
RYMcerze przyjechali do Knurowa z inicjatywy katechetów, działających przy parafii Matki Bożej
Częstochowskiej.
- Wspólnie omawialiśmy program
rekolekcji szkolnych dla gimnazjalistów
i wtedy pojawiła się myśl, aby przekazać treści wiary w niecodzienny sposób,
inaczej niż w kościele na kazaniu mówi o pomyśle ksiądz Piotr Larysz z
parafii MB Częstochowskiej.
Raperzy najpierw odwiedzili Miejskie Gimnazjum nr 3, potem dali
niezapomniany koncert w Technikum

Bęsiu i DJ Jonas rozwalili scenę energią i przesłaniem

nr 1. Rapowali o Bogu, miłości, pasji.
O poszukiwaniu drogi do lepszego i
piękniejszego życia bez używek. Drogi
prowadzącej przez Ewangelię.
- Lepiej młodemu człowiekowi
słuchać przekazu Ewangelii jego współczesnym językiem. Dziś tym językiem
przekazu jest muzyka rap, która dociera do większości młodych ludzi - dodaje
ks. Piotr.

Gierałtowice

Sztuki po śląsku

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
zaprasza na wyjazd na spektakl
pt. „Rajzentasza – krótkie sztuki po śląsku,
dwie do śmiechu, a jedna nie”

Młodzież często traktuje rekolekcje
jako kolejne wolne dni. Godzina w kościele, a potem luz. Księża i katecheci
szukają sposobów, aby rozbudzić w
młodzieży potrzebę Sacrum i bycia w
kościelnej wspólnocie. Koncert ewangelizacyjny to niecodzienna forma opowiadania młodym o Bogu. Czy skuteczna? Pewnie bardziej niż nudne kazanie.
Jb, foto: Jacek Szurgot

P

rzedstawienie odbędzie się 10
kwietnia (niedziela) w Chorzowskim Centrum Kultury. Spektakl, wyreżyserowany przez Mirosława Neinerta, zaprezentuje Teatr „Reduta Śląska”.
Koszt wyjazdu to 25 zł od osoby.
- Zapisy do 21 marca 2016 roku – osobiście w siedzibie GOK przy ul. Korfantego 7b lub telefonicznie pod numerem
32 301 15 11 – informuje ośrodek. – Ilość
miejsc ograniczona
/bw/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Docieplanie domów, malowanie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190

10-13/16

www.przegladlokalny.eu
Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

gotówka.
3-22/16

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

1-13/16

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

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni brukarza, murarza, stolarza i ogrodnika mile widziani emeryci. Tel. 696 413 216
lub 660 795 216

Dorota Lora wśród
swoich wdzięcznych
podopiecznych

11-15/16

P.W. SAMTRANS zatrudni kierowcę kat. C+E
transport krajowy. Tel. 602 314 300

11–12/16

MATRYMONIALNE

10-13/16

Malowanie, tapetowanie, panele, inne wykończeniowe. Tel. 507 102 386

Zatrudnię na docieplenia. Tel. 602 407 190

10-11/16

Zatrudnimy osoby z Knurowa na stanowisko
doręczyciela/kuriera. Tel. 506 033 215,
795 127 161

11-12/16

Meble na wymiar. Tel. 792 727 353

foto: Dorota Lora

11-13/16

4-15/16

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

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

2-13/16

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

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

11/16

4-11/16M

SZUKAM PRACY
NIERUCHOMOŚCI

Emerytka – sprzątanie sklepów, mniejszych
przychodni, poradni lekarskich w Knurowie, Gierałtowicach, Przyszowicach. Tel.
781 719 783

11/16-odw.

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

3/16-odw.

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

1/16-odw.

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

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą o pow. około 80 m2. Knurów,
ul. Ks. Koziełka 12, parter, parking, do
remontu. 1500 zł. Tel. 696 444 726
11-15/16Y

Nadzieja
na lepszy los
Knurów

1-13/16

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

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

Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe. Okazyjna cena. Tel. 602 638 719
10-12/16

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

1/16-odw.

Trwa zbiórka jedzenia i rzeczy
dla bezdomnych zwierząt.
- Ilość zebranych już darów jest
imponująca, ale to wciąż kropla
w morzu potrzeb - mówi Dorota
Lora, organizatorka zbiórki. - Na
szczęście ludzie chętnie pomagają
za co wszystkim bardzo dziękuję!

D

ary trafiają do schronisk w Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu, do
knurowskiego Stowarzyszenia Opieki
nad Zwierzętami na rzecz Kotów
Wolno Żyjących oraz do gliwickiego
Przytuliska pani Ani.
Potrzeby są ogromne - w schroniskach wciąż przybywa zwierząt.
Szczególnie potrzebne są karmy suche

i mokre, kasza, ryż, makarony oraz
koce, pościel, ręczniki, miseczki itp.
Dary zbiera Dorota Lora - tel. 785
955 671.
- Pomóżcie tym cudownym kotkom
i pieskom uwierzyć w ludzkie dobro apeluje pani Dorota. - Napełnijcie ich
miseczki i podarujcie ciepłe posłanie!
Jb

DAM PRACĘ

9-11/16

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie, 33m 2,
Szczygłowice. 75 000 tys. do negocjacji.
Tel. 508 416 370
11-13/16

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

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

OGŁOSZENIE
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 2/GB/16 nieruchomości gruntowej
zabudowanej przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
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Trzy pytania do Dawidy Dybcio, koordynatora do spraw sportowych w APN Knurów

Dekada piłkarskiej Akademii
rozwija, jest coraz więcej chętnych do wspólnych treningów i
zabawy z akcentem piłkarskim.
Liczne grono „Akademików”
świadczy też o wysokiej jakości
prowadzonych zajęć w naszej
szkółce. A te prowadzą wykwalifikowani trenerzy, którzy - można
powiedzieć - oddają serce swojej drużynie. I dzięki temu jest aż
tylu chętnych młodych chłopców
oraz dziewczynek do gry.
Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że Akademia to nie tylko treningi, ale również różnego
rodzaju imprezy sportowe, takie
jak turnieje, obozy, czy wydarzenia okolicznościowe.
Nawiązując jeszcze do pytania, rzeczywiście dzieci sporo
czasu spędzają przed komputerami, telefonami, tabletami, ale
ta liczna grupa „Akademików”
pokazuje, że są chętni do aktywnego spędzania czasu i świetnie
się przy tym bawią. Podsumowując można powiedzieć „Łączy nas miłość do piłki”.
- Bieżący rok jest dla Akademii szczególny, bo od jej
powstania mija 10 lat...
- 25 stycznia 2006 roku
Akademia została wpisana do

Niedawno trener wraz ze swymi podopiecznymi odwiedził
siedzibę jednego ze sponsorów, gliwicką firmę Marco

rejestru stowarzyszeń działających na terenie powiatu
gliwickiego. To data oficjalnego powstania Akademii Piłki
Nożnej, ale pomysł w głowie
założyciela - trenera Marcina Brosza pojawił się o wiele
wcześniej. To właśnie dzięki
jego zaangażowaniu oraz pracy
i pomocy trenera Stanisława
Cygana, trenerów Andrzeja i
Artura Płatka, APN-owi udało

się przetrwać trudne początki.
Z kolei dzięki wsparciu ze
strony Gminy Knurów oraz
Gminy Gierałtowice, Akademia
co roku otrzymuje dotacje, które
umożliwiają funkcjonowanie i
rozwój naszego stowarzyszenia.
10 lat to bardzo długi okres, w
Akademii w tym czasie pojawiło się wiele zaangażowanych
osób: sponsorów, partnerów,
trenerów, rodziców i zawodni-

ków, dla których dobro Akademii było priorytetem. Niektóre
osoby są z nami do dzisiaj.
W imieniu całego APN-u
serdecznie dziękuję wszystkim
za włożony trud w naszą działalność i rozwój.
Jeżeli chodzi o szczegóły
obchodów 10-lecia to proszę
o cierpliwość, wkrótce o nich
poinformujemy.

Rozmawiał Piotr Skorupa

Dawid Dybcio wśród swoich podopiecznych

Mistrzowie powiatu

Foto: MG-3

ganizowane zostaną spotkania
z rodzicami z poszczególnych
grup, którym przedstawimy nasze pomysły na przyszłość oraz
wysłuchamy ich propozycji i
pomysłów.
Plan na rok 2016 mamy bardzo bogaty, ale nie chcę obiecywać co zmienimy, co poprawimy
i co zorganizujemy. Wolę powoli
wprowadzać nasze pomysły,
tak aby zostały one zauważone
i pozytywnie odebrane przez
lokalne środowisko.
- Zgodzi się Pan z tym,
że ilość drużyn i zawodników zrzeszonych w Akademii
przeczy powszechnej opinii,
że trudno w obecnych czasach
oderwać dzieci i młodzież od
komputerów?
- Zdecydowanie tak. W
Ak ademii trenuje 10 g r up
młodzieżowych. Najstarsza
jest złożona z chłopaków urodzonych w 2002 roku, czyli
mamy tu do czynienia z wiekiem ucznia gimnazjum. Z
kolei najmłodsza jest tak zwana grupa Bambini, do której
uczestniczą dzieci urodzone w
2010 roku i młodsi.
Akademia z roku na rok się

Foto: Marco

- Można chyba tak to ująć,
że początek roku był okazją do
pewnych zmian w Akademii.
Odgrywa Pan w nich jedną z
głównych ról. Co takiego już
się zmieniło w działalności
APN, a co się zmieni w najbliższym czasie?
- Dokładnie tak, z początkiem roku w Akademii nastąpiły zmiany, które planowane
były już od dłuższego czasu.
Dotyczą one podziału obowiązków. Mojej osobie przypadła funkcja koordynatora do
spraw sportowych. Pozostali
są odpowiedzialni za sprawy
organizacyjne, obozy, transfery, aktualizację strony internetowej i wiele innych spraw,
które wynikają z prowadzenia
naszej działalności.
Priorytetem było odciążenie trenerów, aby ci mogli
skupić się na treningu z naszymi
zawodnikami i nie tracili czasu
na sprawy organizacyjne.
Od 1 marca pracę w Akademii rozpoczęło dwóch trenerów,
którzy już od pewnego czasu
brali udział w zajęciach i integrowali się z zawodnikami.
W najbliższym czasie zor-

Knurowianie zdeklasowali rywali w finale na szczeblu powiatu

KTK, czyli coś
dla miłośników
„kosza”

K

nurowskie Towarzystwo
Koszykówki działa, jakby
w cieniu innych klubów sportowych, co nie oznacza, że pod
koszem wieje nudą.
- Już od 2007 roku propagujemy koszykówkę przez
KTK, a naszym celem jest
praca z dziećmi i młodzieżą oraz szkolenie młodych
koszyk arzy - prz y pom i na
trener Janusz Klof. - Oprócz
prac y szkoleniowej mamy
na koncie starty w rozgryw-

kach ligowych, turniejach i
udział w obozach sportowych.
Prowadzimy cykl rozgrywek
dla najmłodszych adeptów
koszykówki w postaci turniejów pod nazwą „Małe zamieszanie“. Cieszą się one dużą
popularnością wśród dzieci z
klas 3, 4 i 5. Na zakończenie
każdego spotkania uczestnicy
otrzymują upominki, medale
i dyplomy.
Szkolimy teraz trzy zespoły w rocznikach 2003 i
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młodsi, 2005 i młodsi i 2007
i młodsi. W zajęciach uczestniczy 50 uzdolnionych sportowo
chłopców. Współpracujemy ze
szkółką sportową AJM Sport, w
której trenują młodzi adepci koszykówki w MSP 7 w Knurowie.
Swego rodzaju ambasadorem KTK jest Maciej Piszczek,
który rozpoczynał przygodę
z koszykówką w Knurowie,
a obecnie jest zawodnikiem
I-ligowego GTK Gliwice.
PiSk

c z n i ow i e M i e j s k i e g o
Gimnazjum nr 3 wywalczyli mistrzostwo powiatu
gliwickiego w koszykówce.
Zespół prowadził Przemysław Kopiecki , który przygotowuje teraz sw ych podopiecznych do w ystępu w
finale rejonowym.
Ty tu ł mist rz a pow iat u
knurowianie zapewnili sobie
po w ysokim 68:28 zw ycięst w ie nad rów ieśni ka mi z
Pyskowic. W spotkaniu tym
wystąpili: Szymon Wąsik, Jakub Soloch, Daniel Kacprzak,
Filip Bulanda, Grzegorz Nowak, Jacek Nowak, Szymon
Tobiasz, Bartosz Majewski,
Daw id Kocięba, Radosław
Rzepka, Tomasz Gontarewicz
oraz Damian Godula.
W finale rejonowym rywalem MG-3 będzie gliwickie
Gimnazjum nr 11.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Zmiana lidera

Zbigniew Ciszewski został
nowy liderem Grand Prix Knurowa w skacie sportowym. Przed
turniejem zaplanowanym na 8
marca, obecny lider zajmował
czwarte miejsce i do najlepszego
„szkaciorza” - Wojciecha Napie-

WYNIKI
Z 8 MARCA:

1. Janusz Nowak
- 2.296
2. Zbigniew Ciszewski - 2.242
3. Piotr Luberta
- 2.158
4. Tadeusz Kamczyk - 1.913
5. Jerzy Pluta
- 1.808
6. Jerzy Niewiadomski - 1.765
7. Jerzy Wroblowski
- 1.760
8. Willibald Morgalla
- 1.702
9. Bernard Wróbel
- 1.694
10. Czesław Antończyk - 1.686

rały tracił 1272 punkty.
Drugie i trzecie miejsce
utrzymali odpowiednio Piotr
Palica i Jerzy Niewiadomski,
z kolei zwycięzca ostatniego
turnieju - Janusz Nowak wciąż
plasuje się poza czołową „10”.
PiSk

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Zbigniew Ciszewski - 12.168
2. Piotr Palica
- 12.093
3. Jerzy Niewiadomski - 12.072
4. Wojciech Napierała - 12.038
5. Czesław Antończyk - 11.472
6. Tadeusz Kamczyk - 11.154
7. Leonard Spyra
- 11.002
8. Kazimierz Fąfara
- 10.806
9. Stefan Wroblowski - 10.718
10. Janusz Myszka
- 10.527

Kolejny turniej odbędzie się 22 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Michał Budny (dyrektor i trener piłkarskiej Concordii):

Respirator
nie jest już
potrzebny

W

ostatnim meczu przed
inauguracją rundy wiosennej zespół Jedności 32 Przyszowice pokonał lokalnego
rywala - Tempo Paniówki 2:1.
Bramki w tym spotkaniu
dla zwycięskiej drużyny strzelali Szołtysek i Bartosiewicz.

powstający stadion przyciągnie automatycznie sponsorów. Nie wyobrażam sobie, że
szanujący się przedsiębiorca
nie będzie się utożsamiać z
nowoczesnym obiektem. My
jako klub, oczywiście też musimy zabiegać o darczyńców,
podtrzymy wać par tnerskie
relacje i przede wszystkim oferować im przejrzyste warunki
współpracy.
- Po stronie problemów, z
którymi boryka się Concordia
trzeba zapisać konf likt na
linii zarząd-kibice. Podejmie
się Pan walki o dwunastego
zawodnika swojej drużyny?
- Wielokrotnie podkreślałem, że dla mnie kibice decydują o obliczu klubu. Co to
za klub bez kibiców? Dla nich
się przecież gra i wylewa litry
potu na treningach. Kibice to
wielka siła. Na tym szczeblu
rozgrywkowym żaden klub nie
dysponuje takimi fanami jak
Concordia, zresztą takich kibiców zazdroszczą nam kluby z
rozgrywek ogólnopolskich.
Już dwa razy dążyłem do

Czy to był dobry prognostyk przed ligowym meczem
z Gwarkiem Ornontowice. O
tym przekonamy się w sobotę.
Pierwszy gwizdek na stadionie
w Ornontowicach o godzinie
15.00.
PiSk

Karwowski
znowu zagrał
w Concordii

Michał Budny od kilku tygodni łączy w Concordii pracę
dyrektora sportowego z obowiązkami trenera

- Lepiej czuje się Pan w
garniturze, czy w dresie?
- To nie ma większego znaczenia, ja się dobrze czuję w
Concordii i ta praca daje mi
dużo satysfakcji. W klubie
piłkarskim jest zawsze coś do
załatwienia, myślę że odnajduję się zarówno na płaszczyźnie
sportowej jak i organizacyjnej.
- Proszę wybaczyć to pytanie, ale po co w IV-ligowym
klubie dyrektor sportowy?
- Uważam, że na to pytanie
wyczerpująco odpowiedział
pan w swoim niedawnym felietonie, właśnie na łamach
Przeglądu Lokalnego. Dodam,
że kluby na Śląsku nadal odczuwają efekt przemian gospodarczych. Kiedyś wystarczył
telefon do dyrektora kopalni,
teraz jesteśmy zdani na siebie
i pomoc miasta. Trochę czasu
upłynie zanim będziemy przypominać sprawnie funkcjonującą firmę, ale pierwszy krok
został wykonany i idziemy w
dobr ym kier unku . Dlatego
dobra współpraca z władzami
Knurowa jest tak istotna, bo

Zwycięstwo
przed ligą

spotkania z nimi, jednak wtedy nie udało się ustalić odpowiedniego terminu. Chciałbym
poznać ich opinię i liczę, że w
zbliżającej się rundzie będą tak jak pan powiedział - naszym
dwunastym zawodnikiem.
- Co zmieni się w klubie
po zarejestrowaniu spółki?
I co stanie się z dotychczasowym Klubem Sportowym
Concordia?
- Krótko mówiąc spółka będzie odpowiedzialna za pierwszą drużynę, stowarzyszenie
będzie odpowiadać za szkolenie
młodzieży. Wszystkie formy
współpracy zostaną zachowane
i mamy nadzieję, że Concordia
tylko na tym zyska.
- Funkcja dyrektora „chodziła” za Panem od pewnego
czasu. Dlaczego nie zdecydował się Pan na propozycję
knurowskiej Akademii Piłki
Nożnej?
- Szczerze mówiąc, propozycja APN to był dla mnie spory
zaszczyt i możliwość rozwoju
zawodowego, jaki daje Akademia należąca do tak znanego

i szanowanego trenera, jakim
jest Marcin Brosz. Ponadto
cenię sobie bardzo dobre relacje
z pracującymi tam szkoleniowcami, którzy profesjonalnie
podchodzą do swoich obowiązków. Niestety, nie dałbym rady
sprawować funkcji dyrektora i
jednocześnie pracować, jako trener z grupami młodzieżowymi.
To byłoby niewykonalne.
Concordia – co podkreślałem – stanowiła dla mnie
zawsze priorytet w pracy zawodowej, a mój emocjonalny
stosunek do klubu trafnie obrazuje analogia z pacjentem.
Gdy przychodziłem do klubu,
Concordia była podpięta do
respiratora na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, teraz
powiedzmy została przeniesiona na normalny oddział szpitalny, jest pod stałą obserwacją
lekarzy i jej stan się poprawia.
Chciałbym doczekać chwili,
gdy w pełni zdrowa zostanie
wypisana do domu, którym
będzie nowy stadion.
Rozmawiał Piotr Skorupa

N

ajwiększą niespodzianką sobotniej konfrontacji
Concordii z Dramą Zbrosławice była obecność w zespole
z Knurowa Piotra Karwowskiego.
Niespełna 32-letni defensor
zajął miejsce na lewej stronie
spychając na ławkę rezerwowych Łukasza Czajkę.
Piotr Karwowski po ubiegłym sezonie przeniósł się z
Concordii do Wilków Wilcza.
Czy sobotni występ w knurowskiej drużynie oznacza jego
powrót? We wtorkowe południe otrzymaliśmy informację
z klubu, że jeszcze wszystkie
formalności nie zostały załatwione, jednak wszystko wskazuje na to, że zawodnik wróci
do Concordii.

Tymczasem w ostatnim
sparingu przed wznowieniem
ligowych rozgrywek knurowianie pokonali Dramę Zbrosławice 3:1.
Concordia musiała w tym
meczu odrabiać straty, a sygnał
do strzelania bramek dał Czajka, który rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych.
Na prowadzenie Concordię wyprowadził Młynek, natomiast wynik konfrontacji
ustalił nowy nabytek - Marcin
Stasiowski.
Wy j ś c iow a je d en a s t k a
Concordii: Kuczera, Michał
Mikulski, Szczurek, Mateusz
Mikulski, Karwowski, Szewczyk, Górka, Gałach, Buchalik,
Gajek, Młynek.
PiSk

W piątek
prezentacja
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marca w Domu Kultury
w Szczygłowicach odbędzie się prezentacja Concordii
przed wiosenną rundą IV ligi.
Początek zaplanowano na

godzinę 19.00, a w programie
oprócz prezentacji drużyny
znalazł się program artystyczny
i pokaz sportowy.
PiSk

informacja

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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Rzuty karne
domeną gości

Zarówno w meczu o trzecie miejsce, jak
i w finale turnieju APN CUP dla rocznika
2003, knurowianie musieli uznać wyższość
rywali, którzy lepiej wykonywali rzuty karne

PiSk

Dominacja Gardy

T

egoroczne mistrzostwa
Śląska w boksie odbyły się
w Bielsku-Białej, gdzie do rywalizacji przystąpiło 147 zawodników z 28 klubów zrzeszonych w
Śląskim Związku Bokserskim.
W k lasyfikacji drużynowej
triumfowała Garda Gierałtowice, a najlepszym juniorem
został wybrany Piotr Kalisz z
BKS Concordia Knurów.

Garda

Foto: Robert Fijołek

Foto: Robert Fijołek

Foto: Robert Fijołek

Po mistrzostwach można
stwierdzić, że wcześniejsze
sukcesy reprezentantów Gardy
nie były dziełem przypadku.
Podopieczni Adama Spiechy
po raz kolejny potwierdzi-
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Foto: BKS Concordia

WYNIKI:
- grupa A
FA Pyskowice - AP Bielik Zabrze 0:4
APN Knurów I - Gwarek Ornontowice 6:0
FA Pyskowice - APN I Knurów 2:3
AP Bielik - Gwarek Ornontowice 6:1
FA Pyskowice - Gwarek Ornontowice 2:0
AP Bielik - APN I Knurów 0:2
- grupa B
FA Kędzierzyn Koźle - APN Knurów II 2:1
Concordia Knurów - Unia Kosztowy 1:0
FA Kędzierzyn Koźle - Concordia Knurów 0:3
APN Knurów II - Unia Kosztowy 1:5
FA Kędzierzyn Koźle - Unia Kosztowy 0:0
APN II Knurów - Concordia Knurów 2:1
Mecz o 7 miejsce:
APN Knurów II - Gwarek Ornontowice 2:1
Mecz o 5 miejsce:
FA Kędzierzyn Koźle - FA Pyskowice 0:3
Mecz o 3 miejsce:
Concordia Knurów - Unia Kosztowy 1:1, w karnych zwyciężyła Unia
Mecz o 1 miejsce:
APN Knurów I - AP Bielik 1:1, w karnych lepszy okazał się Bielik
Nagrody indywidualne otrzymali:
- Mateusz Żylski (APN Knurów I - król strzelców),
- Łukasz Wojnarowicz (AP Bielik - najlepszy zawodnik),
- Oberc (FA Kędzierzyn Koźle - najlepszy bramkarz),
- Kacper Imiołek (APN Knurów I - najlepszy obrońca),
- Kacper Guzera (APN Knurów I - zwycięzca konkursu rzutów
karnych).

Foto: Spartan

R

ozgrywki w hali knurowskiego MOSiR-u zgromadziły osiem zespołów,
które stworzyły emocjonujące
widowisko. Z kolei organizatorzy
- obchodząca 10-lecie istnienia
Akademia Piłki Nożnej - zadbali
również o kibiców, którzy zobaczyli ciekawe przerywniki między meczami oraz mogli wziąć
udział w loterii z pulą nagród o
wartości 10 tysięcy złotych.
W czasie turnieju przeprowadzono również licytację
pamiątek sportowych, w której
można było zdobyć m.in. koszulki piłkarskie z autografami
zawodników takich drużyn, jak
GAF Gliwice, Korona Kielce,
Termalica Bruk-Bet Nieciecza
czy Górnik Zabrze.
Wśród gości znaleźli się
m.in. Piotr Surówka (zastępca
prezydenta Knurowa), Krzysztof
Stolarek (dyrektor MOSiR), Marcin Brosz (założyciel Akademii
Piłki Nożnej Knurów, a obecnie
trener Korony Kielce) i bramkarz
Tomasz Loska.

li, że stanowią bezwzględną
czołówkę w naszym regionie,
dokumentując to jedenastoma
medalami i zwycięstwem w
klasyfikacji drużynowej. Na
najwyższym stopniu podium
stanęli: Dawid Nowok, Remigiusz Skoczyński, Tomasz
Otworowski i Wojciech Czarkowski. O srebrne medale swoją
kolekcję wzbogacili: Adrian
Materna, Mateusz Wiśniewski
i Marcin Trybalski, z kolei z
wywalczenia brązowego krążka
cieszyli się: Szymon Górka, Patryk Woźniak, Mateusz Wuzik
i Mateusz Kossowski.
Ponadto doś w iadcz enie na bielskim ringu zdo-

Ceniony Uniwersytet
Piłkarski
Bywa tak, że profesjonalnie
nagłośniona impreza okazuje
się ostatecznie marnym widowiskiem i podsumowuje się ją
znanym powiedzeniem „Z dużej
chmury mały deszcz”.
Od kilku tygodni z uwagą
przyglądałem się przygotowaniom do APN CUP, czyli turnieju piłkarskiego dla 13-latków.
I momentami przecierałem
oczy ze zdumienia. Bo byłem
na wielu turniejach, również
poza granicami naszego pięknego kraju i jakoś nie trafiłem
na organizatorów, którzy we
współpracy ze sponsorami mogli pozwolić sobie na rozdanie
kibicom nagród na łączną kwotę
około 10 tysięcy złotych.

Na długo przed pierwszym
turniejowym meczem pomyślałem, różne turnieje już się w
Knurowie odbyły, ale tak atrakcyjnej i urozmaiconej imprezy
dla dzieci prawdopodobnie nie
było. No i w sobotę się to potwierdziło. Były emocje, były
atrakcje, no i zapowiadane
nagrody też były.
Można? Można!
A gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, jak się robi takie imprezy, jak APN CUP to polecam
wykłady na (A)kademii (P)iłki
(N)ożnej lub (C)enionym (U)
niwersytecie (P)iłkarskim.
Piotr Skorupa

by wa l i: Daw id Z ając, Daw id Kuś, Aron Nocoń.
Garda Gierałtowice w klasyfikacji drużynowej zdobyła 118
punktów i wyprzedziła Górnika Sosnowiec - 79 pkt oraz
Jawor Team Jaworzno - 68 pkt.

BKS Concordia

Mająca największe bokserskie tradycje w naszym regionie
Concordia przywiozła z Podbeskidzia cztery medale. Kadra
trenerska w osobach Bogdana
Danielaka i Jana Kowalczyka
miała też olbrzymią satysfakcję
z indywidualnego wyróżnienia,
wszak Piotr Kalisz został uznany najlepszym zawodnikiem
wśród juniorów.
Oprócz Kalisza swą kategorię wagową wygrał Mateusz
Podgórczyk, który był jedynym
przedstawicielem w wadze 49
kg. Srebrny medal zdobył Łukasz
Grad, a brązowy - Paweł Sosna.

Spartan

Trenerzy Ireneusz Przywara oraz bracia Sławomir i
Leszek Tokarz wystawili trzech
zawodników. - I każdy z nich
zdobył medal, co świadczy o
świetnym przygotowaniu kondycyjno–technicznym - podkreślają szkoleniowcy.
Pierwszoplanową postacią
reprezentacji Spartana był utytułowany Damian Durkacz.
Faworyt nie zawiódł, odniósł
dwa jednogłośne zwycięstwa i
sięgnął po tytuł mistrza Śląska.
Ów sukces ma być początkiem
tegorocznej drogi do wywalczenia mistrzostwa Polski w
kategorii juniorów.
Dwóch kolejnych zawodników Spartana to debiutanci na
medal. Po srebro sięgnął Jakub
Mleczko, a po brąz Mateusz
Kręplewski.
PiSk
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Knurów

Foto: Mirella Napolska

Pod niebem pełnym cudów

Knurów

- Muzyka i śpiewanie piosenek to przede wszystkim pretekst do
spotkania z ludźmi - powtarza Adam Nowak, lider grupy Raz Dwa Trzy.
W piątek zespół wystąpił w Domu Kultury w Szczygłowicach

Z

espół Raz Dwa Trzy zaistniał na scenie muzycznej
25 lat temu. Serca publiczności
skradł piękną muzyką i mądrymi, a czasami zabawnymi,
tekstami. Śpiewa o sprawach
trudnych i ważnych. Nie boi się
dotykać ostateczności i wiary.

Informacja własna wydawcy
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W jednej ze swoich najpiękniejszych piosenek przekonują:
„Trudno nie wierzyć w nic”, w
innej - nucą o życiu pod niebem pełnym cudów.
Każdy koncert Raz Dwa
Trzy to niezwykle emocjonalne
przeżycie. Adam Nowak zagląda

do duszy, próbując muzyką dotrzeć do obszarów trudnych do
nazwania - opowiada o miłości
nie zawsze szczęśliwej, o miasteczkach, których już nie ma,
o cudach dla tych, co kochają.
W piątek zespół wystąpił
na scenie w Domu Kultury w

Szczygłowicach. Próżno było
szukać pustych miejsc. Knurowianie chętnie skorzystali z
zaproszenia grupy do wspólnej
rozmowy. A ta toczyła się nieśpiesznie - wśród zjawiskowych
dźwięków i nieprostych słów.
Jb, foto: Krzysztof Gołuch

Na huśtawce
za głośno?

Plac zabaw przy MSP-1 musi
przejść przemeblowanie
– tak zadecydował nadzór
budowlany po skardze
mieszkanki pobliskiego
budynku, która domagała się
likwidacji placu

G

dy w 2010 roku szkolna „Jedynka” otrzymała dotację
MEN na budowę placu zabaw,
cieszyły się i dzieci, i dorośli.
Nowy obiekt był otwarty także
dla osób z zewnątrz – popołudniami przychodzili tam rodzice
z dziećmi. Jednak to, co jednym
sprawia radość, dla innych jest
uciążliwe. W sąsiedztwie szkoły
stanął kilkupiętrowy budynek.
Nowi lokatorzy wiedzieli, że
wybierają sąsiedztwo szkoły. Ci,
którzy są rodzicami, chwalą sobie bliskość placu zabaw. Jednak
jedna z mieszkanek po pewnym
czasie zaczęła się skarżyć na
hałas czyniony przez bawiące
się dzieci. Domaga się likwidacji
placu zabaw. Pierwsze pretensje
dotarły do szkoły jeszcze za czasów poprzedniej dyrektor, Anny
Misiury, w marcu 2015 roku.
- Czuję się odpowiedzialna
za sytuację, jednak projekt placu
zabaw przed realizacją został
przecież zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe, był zgłoszony
do nadzoru budowlanego - mówi
Anna Misiura, dziś -dyrektor
Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych.
- Podejmowaliśmy negocjacje
– mówi Barbara Starek, dyrektor
Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 1. – Nawet w pewnym okresie,
szukając kompromisu, skróciliśmy czas dostępności placu zabaw
– był otwarty do godz. 15.00.
Ta k i ha r monog ra m n ie
przetrwał jednak długo – nie
spodobało się to pracującym
rodzicom, którzy stracili możliwość poobiednich wypadów
z dziećmi na bliski i bezpieczny
plac. Dowiedziawszy się o postulatach jego likwidacji, rodzice zebrali podpisy w obronie
zachowania istniejącego stanu
rzeczy.
Z kolei do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wpłynęła skarga mieszkańców bloku, którzy domagają
się likwidacji placu zabaw.
Dla szkoły wizja taka wizja

byłaby trudna do zaakceptowania.
Bliskość miejsca, gdzie uczniowie
mogą sobie bezpiecznie pohasać,
jest nie do przecenienia.
– Pracownicy szkoły regularnie sprawdzają funkcjonowanie urządzeń na placu – mówi
dyrektor Starek. – Jeżeli pojawi
się jakaś usterka, natychmiast
jest usuwana. Nauczyciele wiedzą, że uczniowie są tu bezpieczni. Przy wycieczce na zewnętrzny plac zabaw takiej pewności
nigdy nie mają.
Interwencja w PINB przyniosła skutek, choć nie ta k
radykalny, jak by tego chcieli
sąsiedzi skarżący się na zakłócanie miru domowego. Inspektorat wydał decyzję, na mocy
której szkoła jest zobowiązana
do z d emontow a n i a dwó c h
urządzeń stojących najbliżej
bloku. Zestaw wspinaczkowy i
potrójna huśtawka – bo o nich
mowa – nie zostaną jedna k
całkowicie usunięte z placu zabaw, tylko przeniesione w inne
miejsce, zachowujące przepisową odległość od ogrodzenia.
Huśtawki mają być przemieszczone o około 6 metrów, zaś
konstrukcja do wspinaczek - o
jedyne 13-14 centymetrów. Czy
takie przemeblowanie zmieni
coś w sprawie intensywności
dźwięków dziecięcych zabaw?
Szkoła ma na przebudowę
czas do 30 maja b.r., więc w
czerwcu plac zabaw powinien
być ponownie czynny.
- Obecnie jesteśmy na etapie
tworzenia dokumentacji technicznej – informuje pani dyrektor.
– Jednocześnie cały czas jesteśmy
otwarci na dojście do porozumienia z osobą, która skarży się na
dźwięki dobiegające z placu.
Cz y niezadowolony m
mieszkańcom wystarczy rozwiązanie zadysponowane przez
nadzór budowlany? Czy uda się
wypracować kompromis? Okaże
się w najbliższym czasie.
MiNa
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