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Więcej miejsca,
lepsze warunki

Na czas remontu uległa zmianie
siedziba pracowników socjalnych z
rejonu nr II (tzw. „Batorego”) i nr
IV (tzw. „Wojska Polskiego”). Od 1
lutego mieszkańcy są przyjmowani
w Ośrodku Wsparcia przy ul. 1 Maja
45. Szczegółowe informacje, m.in.
godziny pracy pracowników socjalnych, na www.knurow.pl.

Foto: Paweł Gradek

Knurów. Już niebawem w MOPS...

Część budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ul. Koziełka 2 przechodzi remont. - Zależy nam, aby stworzyć
dogodne warunki do przyjmowania osób starających się
m.in. o świadczenia wychowawcze – mówi Małgorzata
Cisek-Sopel, dyrektor MOPS

P

rzez kilkanaście lat niemal połowa budynku przy ul. Ks. A.
Koziełka 2 była użytkowana
przez szkołę. W związku z wprowadzeniem świadczenia 500+, MOPS-owi przybyło klientów. Gdy więc
pojawiła się nagląca potrzeba rozwoju infrastruktury, cześć „szkolna” przeszła na własność ośrodka.
Dzięki tej decyzji poprawią się nie
tylko warunki pracy pracowników
MOPS-u, dotychczas gnieżdżących
się na niewielkiej przestrzeni, ale
przede wszystkim osób korzystają-

cych z pomocy MOPS-u.
Umowę z wykonawcą podpisano 1 lutego, remont ruszył 5 dni
później. Co się zmieni? Oprócz
typowych plac remontowych, jak
ma lowanie ścian czy w y miana
oświetlenia, w planach jest również
zmiana funkcji niektór ych pomieszczeń, m.in. z kuchni powstanie pomieszczenie biurowe i sala
konferencyjna. Wydzielone będzie
również wygodne miejsce dla osób
czekających na załatwienie spraw.
Zmiany mają jeden cel – dostosowa-

Knurów

nie budynku do aktualnych potrzeb
MOPS-u.
- Po zakończeniu remontu, który
planowany jest na koniec czerwca,
do budynku na ul. Koziełka 2 wrócą
pracownicy, którzy do tej pory, z
powodu braku miejsca, przyjmowali
ludzi w Ośrodku Wsparcia przy ul.
1 Maja – tłumaczy dyrektor Małgorzata Cisek-Sopel.
Do budynku wprowadzi się również pełnomocnik ds. profilaktyki i
promocji zdrowia.
Jb

Knurów. Kadry

Dowódca w stan spoczynku
1 lutego dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Wojciech
Gąsior, odszedł na emeryturę

Ż

yciowa przygoda za strażą pożarną zaczęła się dla Wojciecha
Gąsiora w 1979 roku, kiedy obowiązkową służbę wojskową postanowił odbyć właśnie jako strażak.
Zawodowo przez lata był związany
z gliwickimi zakładami Bumar Łabędy. W 1985 roku skończył szkołę
podoficerską w randze starszego
kaprala. W 1993 ukończył krakow-

ską szkołę aspirantów, a w 2000 roku
– studia wyższe w Szkole Głównej
Straży Pożarnej w Warszawie. W
2001 roku zmienia miejsce pracy na
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach, w grudniu 2007 roku został
dowódcą knurowskiej Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej – i był nim do
końca stycznia b.r. Od 1 lutego jego

Pęk melancholii
od Le Fleur
Zespół nie zbacza z obranej przed laty ścieżki.
Podczas kameralnego koncertu w „Sztukaterii”
zaprezentował premierowy materiał na wskroś
przesycony smutkiem

T

wórczości Le Fleur nie da się
zaszufladkować. Znajdziemy
w niej silne wpływy new i cold
wave, odwołania do form progresy wnych. Raz k limatyczna
muzyka łączy się z psychodelicznymi tekstami, by innym razem
zaskoczyć słuchacza zadziornym,
rockowym brzmieniem.
Od jakiegoś czasu kapela z
Knurowa testuje na koncertach
premierowy repertuar, zapowia-

dając drugi album. Część z tych
piosenek mieliśmy już okazję
wysłuchać podczas finału WOŚP
w Szczygłowicach. W niedzielny
wieczór poznaliśmy całość.
„Bliżej”, „Miejskie zaświaty”
czy „Sznur” mają szansę dorównać popularności największemu
przebojowi grupy, „Spacerowi z
Virginią Woolf”. Apetyty na płytę
zostały zaostrzone.
/g/

informacja własna wydawcy

obowiązki pełni zastępca dowódcy
– mł. bryg. Andrzej Bąk.
MiNa

Rybnik

Winyle w teatrze

Zaproszenie

Gratka dla zbieraczy czarnych płyt. W niedzielę,
12 lutego, w rybnickim teatrze odbędzie się
Vinyl Swap, czyli giełda płyt winylowych

Na winylach się nie skończy. Będzie też okazja kupić krążki CD,
książki o tematyce muzycznej, nuty, instrumenty, sprzęt grający.
Giełda odbędzie się w godzinach 9-13. Wstęp bezpłatny – zarówno
dla wystawców, jak i kupujących.
/bw/

Foto: morgueﬁle.com

Diabetycy z
ratownikiem

W czwartek, 9 lutego, o godz.
16.00 w klubie Gama odbędzie
się spot kanie edukacy jne organizowane przez Knurowskie
Stowarzyszenie Diabetyków. Temat ważki i przydatny absolutnie każdemu – pierwsza pomoc
medyczna. Wykład przeprowadzi
ratownik medyczny. Diabetycy
zapraszają członków Stowarzyszenia oraz wszystkich zainteresowanych.
MiNa

reklama

informacja własna
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Knurów

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie intensywnie
pracuje nad tym, by budowa nowego żłobka, mimo
przeciwności losu, została jak najszybciej zakończona
– 30 stycznia został ogłoszony przetarg

T

ermin składania ofert upłynie
15 lutego 2017 r., a zakres prac
obejmie dokończenie budowy
żłobka wraz z dostawą i montażem
wyposażenia oraz budowę placu
zabaw. Na dokończenie prac przyszły wykonawca będzie mieć czas
nie dłuższy niż 16 tygodni od dnia
podpisania umowy.
To już drugi przetarg ogłoszony
po tym, jak 3 listopada ubiegłego
roku generalny wykonawca, Rembud Sp. z o.o. z Rybnika, niespodziewanie opuścił teren budowy,
nie dokończywszy prac. Poprzedni
przetarg, ogłoszony 4 stycznia 2017
r., został 26 stycznia unieważniony.
Powodem był fakt, że jedyna złożona
oferta przekraczała budżet założony
na inwestycję.
6 lutego 2017 r. na terenie budowy żłobka zorganizowano kolejne
spotkanie z potencjalnymi wykonawcami. Wszystko po to, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. W zebraniu
wzięli udział przedstawiciele pięciu
firm zainteresowanych realizacją tej
inwestycji. Można mieć nadzieję, że
tym razem znajdzie się odpowiedni
wykonawca – w końcu do wiosny
coraz bliżej, a to właśnie zima była
podobno czynnikiem, który wzbudzał duże obawy zainteresowanych.
Warto wspomnieć, że od dnia, w
którym niesłowny wykonawca zszedł

z placu budowy, trzeba było w krótkim czasie wykonać ogromną pracę.
– Przygotowanie przetargu musiała poprzedzić inwentaryzacja budowy, w której nie wziął udziału nikt
z przedstawicieli Rembud Sp. z o.o.
– informuje Miejskie Centrum Edukacji. – Jej termin był wyznaczony na
dzień 19 listopada 2016 r., a następnie
na dzień 22 listopada 2016 r. – rozpoczęta w tym dniu inwentaryzacja
została zakończona 29 listopada 2016
r. W związku z faktem, że Rembud
nie uczestniczył w inwentaryzacji
robót, a niezbędne było ustalenie
zakresu i jakości wykonanych robót,
konieczne było wystąpienie do Sądu
Rejonowego w Gliwicach z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu
z oględzin – przy udziale biegłego
sądowego. Taki wniosek został złożony niezwłocznie 2 grudnia 2016 r., a
wyznaczony przez sąd biegły sądowy
zakończył swoją pracę 9 stycznia
2017 r., jednak do chwili obecnej sąd
nie przekazał jeszcze dokumentu
zawierającego opinię i ustalenia
biegłego. Stwierdzony w ten sposób
istniejący stan rzeczy, będzie stanowił
kluczowy dowód w postępowaniu
sądowym skierowanym przeciwko
firmie Rembud Sp. z o.o., a jednocześnie pozwoli nowemu wykonawcy w
sposób nieskrępowany podjąć prace
wykończeniowe.
Równolegle z biegłym sądowym
swoją pracę rozpoczął projektant,

sygnały czytelników
Rak?
To po Czarnobylu...

- Jestem knurowianinem od ponad 60 lat, więc nieźle pamiętam
jak było i co było. Po ostatnich
artykułach mam kilka przemyśleń.
Chcę się nimi podzielić.
Pierwsza sprawa: smog. Wszędzie ten smog: w TV, gazetach,
w radiu. Jakby wszyscy poszaleli.
Kiedyś w Knur owie była koksownia, ale na smog to nikt nie
narzekał. Moim zdaniem to wina
samochodów. Dawniej było ich
niewiele, a teraz pełno, więc to
główny powód złego powietrza, a
nie palenie w piecach. Jak się nie
będzie paliło węglem, to kopalnie
poupadają. Nie podoba mi się ta
nagonka na węgiel...
Druga kwestia: rak. Pamiętacie
Czarnobyl? Ja pamiętam i uważam,
że te liczne zachorowania na raka
to jest właśnie efekt po Czarnobylu. Nie, nie wiem co z tym zrobić,
ale takie jest moje zdanie.
No i jeszcze trzeci temat. Przeczytałem, że złomiarze rozkradli
przeznaczony do remontu budynek na Koloniji. No pewno, że
rozkradli, skoro mieli na to czas.
Trzeba było od razu zabrać się
do roboty, a nie czekać. Dawny
komisariat też zdewastowano,
bo nie był od razu remontowany.
Stare przedszkole naprzeciw kościoła Cyryla i Metodego też trzeba
było rozebrać. Kolejny budynek to

NOT w Szczygłowicach. Czytam,
że niszczeje i żal mi serce ściska.
Trzeba było tam coś zrobić – może
ośrodek zdrowia, może coś innego.
To własność prywatna? Przecież
wcześniej to było kopalniane,
można było wtedy coś wymyślić.
Teraz to ktoś kupi za grosze, bo
ziemia będzie więcej warta niż
zabudowania.
Teraz to tyle, ale jeśli coś nowego się nasunie, to też się podzielę.
Knurowianin

Strzałka,
ale z warunkiem

- Mało brakło, a na przejściu dla
pieszych rozjechałby mnie dzisiaj
jakiś narwaniec. Wcześniej stał
na światłach kilka metrów przed
sygnalizatorem, a gdy zapaliła
mu się zielona strzałka warunkowego skrętu w prawo, to ruszył,
rozpędzając się skręcił w prawo
i... właśnie wtedy o mało co, a by
mnie potrącił, gdy byłam na „zebrze”. Na szczęście zahamował,
a ja odskoczyłam. Przez szybę
widziałam jak mi „nawrzucał”,
pewnie od głupich bab... Cymbał
jakiś. Też jestem kierowcą, 20 lat
jeżdżę, więc wiem, że po zapaleniu
się tej strzałki jego obowiązkiem
było najpierw zatrzymać się przed
samym sygnalizatorem i upewnić
się, czy może wjechać na skrzyżowanie. Nie zrobił tego. A potem
był zobowiązany drugi raz przysta-
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który opracował dokumentację na
pozostały zakres robót i sporządził
kosztorys różnicowy.
W czasie, w którym przygotowywano przetarg, konieczne było
też zadbanie o inną pilną sprawę –
uruchomienie kotłowni. W sytuacji,
kiedy już w listopadzie panowała
zimowa aura, niezbędne było zapewnienie wewnątrz budynku dodatniej temperatury. Uruchomiwszy
kotłownię, można było odetchnąć z
ulgą – napełniona wodą instalacja
centralnego ogrzewania została w
ten sposób zabezpieczona przed
zniszczeniem, jakiego niechybnie
dokonałby mróz.
Trzeba było też zatroszczyć się o
zapewnienie całodobowej ochrony
obiektu.
Ponadto Gmina Knurów wystąpiła z żądaniem wypłaty kary
umownej za odstąpienie przez Rembud od realizacji inwestycji. Żądanie
zostało spełnione – 11 stycznia na
rachunek Żłobka Publicznego w
Knurowie została wpłacona kwota
448 738,51 zł.
Rodzice zapewne zastanawiają
się, kiedy nowy żłobek zostanie oddany do użytku. Jak informuje MCE,
ponieważ sytuacja jest dynamiczna,
trudno o deklaracje ze wskazaniem
konkretnej daty. Jednak tego, że we
wrześniu żłobek będzie już czynny,
można być prawie pewnym.
oprac. MiNa

32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
nąć, by mnie przepuścić. Po co to
mówię? Ku przestrodze. Najpierw
do takich kierowców – z przypomnieniem, że jest przepis, który
należy przestrzegać. A potem do
pieszych, żeby zdwoić ostrożność,
bo co nam po racji, gdy nogi połamane...
Anna R.

Zapomniana
życzliwość

- Mam spostrzeżenie natury
ogólnej, odnoszące się do naszej
sytuacji społecznej i politycznej.
Odnoszą wrażenie, że jako Polacy
za bardzo się zacietrzewiliśmy.
Zanika taka ludzka uprzejmość i
poszanowanie dla zdania drugiej
osoby. Przyjmujemy postawę: każdy kto myśli inaczej to wróg. Nie
potrafimy się wzajemnie słuchać.
Za to próbujemy siłą narzucić
drugiej stronie własne poglądy.
To droga donikąd. Już porobiły się
przynajmniej dwa przeciwstawne
obozy, które idą „na noże”. To źle,
bardzo źle wróży naszemu krajowi.
Stare przysłowie mówi „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Niestety,
teraz rujnujemy swoją psychikę i
naszą ojczyznę. Nie chcę krakać,
ale żeby się nie okazało, że – wzorem innego powiedzenia – „Polak
mądry po szkodzie”...
J. R.
Not. bw

źródlo: Internet

Przetarg po raz drugi

Knurów

Big Mac
w Knurowie?

Lotem błyskawicy niesie się po mieście
pogłoska o planowanej budowie lokalu
przez spółkę McDonald’s

P

rzekazywana pocztą pantoflową wieść rozchodzi się od końca stycznia. Wedle nieoficjalnych
informacji restauracja (z ogródkiem i niedużym parkingiem)
światowej sieci miałaby stanąć
przy centrum handlowym Stara
Cegielnia.
Odpowiedzi weryfikującej pogłoski szukaliśmy u źródła – w
siedzibie McDonald’s Polska.

I... coś jest na rzeczy.
- Pragnę potwierdzić, że podejmujemy działania zmierzające do
pozyskania na terenie Knurowa
działki pod budowę restauracji naszej sieci – poinformował Przegląd
Dominik Szulowski z biura prasowego sieci. - Na tę chwilę to jednak
wszystko, co możemy podać.
/bw/

Żernica

O krok od tragedii

3

lutego około godz. 8.30 na ul.
Gliwickiej w Żernicy doszło do
niebezpiecznego wypadku – 19-latka
uderzyła w drzewo.
Kobieta, mieszkanka Powiatu
Gliwickiego, siedziała za kierownicą
samochodu marki VW Golf.
- Nie dostosowała prędkości do
warunków panujących na drodze i
straciła panowanie nad pojazdem –
informuje komisarz Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. - Samochód uderzył w

drzewo, obrócił się i uderzył w kolejne
drzewo.
W wypadku mocno ucierpiała
pasażerka – 19-latka z Żernicy.
Kobieta ze złamaniami i obrażeniami wielonarządowymi trafiła do
Szpitala Wojskowego w Gliwicach.
Jej stan jest ciężki. Kierująca VW
doznała powierzchownych obrażeń
oraz stłuczenia głowy i klatki piersiowej. Zatrzymano ją w szpitalu na
obserwacji.

jb

Szczygłowice. 45-latek nie żyje...

Tragiczne
popołudnie

W ubiegły czwartek, 2 lutego,
około godz. 16 przy ul. Lignozy
znaleziono ciało mężczyzny

D

ramatycznego odkr ycia w
pobliżu szczygłowickiego targowiska dokonała przypadkowa
osoba. Ciało było powieszone na
rurach ciepłowniczych ciągnących
się wzdłuż nasypu kolejowego. Jak
się okazało, były to zwłoki 45-letniego knurowianina, którego zaginięcie rodzina zgłosiła policji tego
samego popołudnia, niespełna trzy
godziny wcześniej. Jak informuje
policja, jego zaginięcie zostało
zakwalifikowane do kategorii II.
Oznacza to, że okoliczności, w jakich mężczyzna wyszedł z domu,
nie nasuwały podejrzeń, że jego
życie, zdrowie lub wolność mogą
być zagrożone.

Na miejscu tragedii pojawiła
się policja, prokurator oraz firma
pogrzebowa, która zabezpieczyła
zwłoki do dyspozycji prokuratury.
Wstępne przesłanki wskazują, że
zgon nastąpił prawdopodobnie
w wyniku samobójstwa. Na wyjaśnienie sprawy trzeba jednak
poczekać.
– Została zlecona sekcja zwłok,
czekamy na jej wyniki – informuje
Agnieszka Kowalczyk, zastępca
prokuratora rejonowego Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód.
– Okoliczności zdarzenia będą
ustalane w toku prowadzonego
postępowania.
MiNa
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Powiat. Trwa kwalifikacja wojskowa

Kto do woja?

ogłoszenie

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.02.2017 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów.

Dokładnie 621 mieszkańców powiatu gliwickiego
powinno zameldować się na kwalifikacji wojskowej.
Otrzymają kategorię zdrowia decydującą
o przydatności do armii

T

egoroczna kwalifikacja rozpoczę ła się 1 lutego, potrwa do 2 marca. Obejmuje przede wszystk im mężczyzn
urodzonych w 1998 roku (tzw.
rocznik podstawowy), mężczyzn
urodzonych w latach 1993-1997 nie
posiadających określonej kategorii
wojskowej oraz osoby urodzone w
latach 1996-1997, które wcześniej
zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby. Poddać
się jej muszą także urodzone w
latach 1993-1998 studentki i absolwentki kierunków medycznych,
weterynaryjnych oraz psychologicznych.
Kwalifikacja dla mieszkańców
powiatu gliwickiego przeprowadzana jest w Wojskowej Komendzie

Uzupełnień w Gliwicach przy ul.
Zawiszy Czarnego 7. Na pierwszy
ogień poszli knurowianie – stawiają
się do 9 lutego. Mężczyźni z gminy
Gierałtowice zameldują się w WKU
15-16 lutego, a gminy Pilchowice –
23-24 lutego.
1 marca to dzień przeznaczony
dla wezwanych pań, 2 marca jest
dniem dodatkowym.
Ogółem tegoroczną kwalifikacją
wojskową objętych jest 621 osób z
powiatu gliwickiego, w tym 11 kobiet. Są one zobowiązane do stawienia się w WKU nawet wówczas, jeśli
nie otrzymają wezwania imiennego.
Niestawienie się podlega grzywnie
lub karze pozbawienia wolności.
- Celem kwalifikacji jest nadanie
odpowiedniej kategorii zdrowia,

która decyduje o przydatności dla
armii stawiających się mężczyzn i
kobiet. Po jej określeniu i wykonaniu
niezbędnych czynności administracyjnych osoby jej poddane przesuwane są do rezerwy – wyjaśnia ppłk
Roman Nowogrodzki, komendant
WKU.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
21.12.2016 r. oraz 25.01.2017 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1)
2)

/sisp, bw/

Największą grupą

wezwaną do tegorocznej kwalifikacji wojskowej są mieszkańcy
Knurowa – jest to 188 osób rocznika podstawowego, 13 z roczników
starszych, jedna z rocznika wskazanego przez WKU i 5 kobiet. Poza
tym kwalifikacji podlega 88 osób z
Pyskowic, 74 z Toszka, 59 z gminy
Rudziniec, po 57 z gmin Gierałtowice i Pilchowice, 47 z Sośnicowic i 31
z gminy Wielowieś.

3)
4)
5)

6)

7)

Knurów

Matka Teresa od kotów

8)
9)

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami na rzecz
Kotów Wolno Żyjących jest głosem tych, którzy
głosu nie mają. Od trzech lat walczy o lepszy
los czworonogów, żyjących w Knurowie. Można je
wspomóc, biorąc udział w konkursie plastycznym
(to dla dzieci) lub dołączając do zbiórki
(to dla wszystkich)

Z

wierzęta nie mają żadnej
władzy. Zdane są na naszą
łaskę i niełaskę, dobroć i
podłość. Nie powiedzą, czego
chcą, czego potrzebują. Nie opowiedzą o głodzie, jaki je trawi, o
okrucieństwie, którego doświadczają. Są bezbronne i nieme.
Stowarzyszenie powstało pod
koniec 2014 roku z inicjatywy
Krystyny Burzyńskiej. Liczy 10
osób. Zrzesza ludzi, którym nie
jest obojętny trudny los zwierząt.
Każdego dnia panie dokarmiają knurowskie koty – w sumie
około 80 czworonogów. Wędrują
między blokami, zaglądają na
działki, szukając pustych misek.
Na zimę budują kotom domki,
aby choć przez chwilę mogły się
ogrzać. Współpracują z weterynarzami i organizują pogadanki,
wierząc, że wiedza o zwierzętach
może zmienić ludzkie myślenie.
Bez ich wielkiego serca wiele
futrzaków nie doczekałoby zimy.
Danuta Łobacz i Jadwiga Szymańska należą do stowarzyszenia
od początku. Pierwsza z pań ma
pod swoją opieką 20 kotów
- Dzieci bawiące się na placu
przy ul. Kosmonautów nazwały
mnie „Matką Teresą od kotów”

4

- śmieje się pani Danuta. - Gdy karmię koty, dzieci zawsze przychodzą,
rozmawiają, pytają o to, jak trzeba
się opiekować zwierzętami. Te dzieci, kochające czworonogi, są naszą
nadzieją na przyszłość.
Jadwiga Szymańska nie wyobraża sobie, że mogłaby zapomnieć o kocich cierpieniach.
- Czasami bywa trudno, ale nie
możemy patrzeć na to nieszczęście.
Oczywiście można siąść w ciepłym
fotelu przy grzejniku, opatulić się
kocem i udawać, że nic się nie dzieje. Ale ja tak nie potrafię. Grzać
się w domu, wiedząc, że to biedne
zwierzątko nie ma nawet gdzie się
schować – opowiada pani Jadwiga.
Stowarzyszenie nie tylko dokarmia koty, ale też je leczy i sterylizuje.
Tylko w zeszłym roku udało się
wysterylizować 18 kociaków.
- Sterylizacja to najlepszy i najbardziej humanitarny sposób, aby
ograniczyć populację kotów. Ludzie
nie rozumieją, że nam też zależy, aby
koty wolno żyjące się nie rozmnażały – podkreślają wolontariuszki.
- Jednak sterylizacja kosztuje, a po

10)

11)

zabiegu zwierzęta potrzebują kilka
dni odpoczynku na odzyskanie sił.
Pieniądze zbiera się na różne
sposoby – trochę daje gmina, ale
najwięcej zw yczajni ludzie. W
2016 roku stowarzyszenie zebrało
5900 zł.

Konkurs dla kota

Potrzeby wciąż są ogromne,
dlatego panie zdecydowały się połączyć przyjemne z pożytecznym. W
związku z obchodami Światowego
Dnia Kota, który przypada na 17
lutego, zorganizowały dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów
konkurs plastyczny. To nie koniec
– od 13 do 28 lutego w szkołach
będzie trwała zbiórka żywności i
rzeczy dla zwierząt. Potrzebne są
karmy suche i mokre, ryż, makaron, żwirek higieniczny, miseczki
i zabawki.
Rozstrzygnięcie konkursu zapowiedziano na 20 lutego. Zwycięskie
prace będzie można podziwiać od 21
do 23 lutego na wystawie w Klubie
Kultury Lokalnej „Sztukateria”.

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Knurów,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania osobom ﬁzycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji
celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na doﬁnansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej,
w sprawie stanowiska Rady Miasta Knurów dotyczącego
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921,
w sprawie działań związanych z poprawą jakości powietrza
podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego,
w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres co
najmniej 10 lat nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Knurów na których usytuowane są garaże
murowane,
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/320/12 Rady Miasta
Knurów z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Knurów
oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego
opiekuna, zasad jego ustalania oraz ustalenia wysokości
opłat ponoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych),
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz
określenia dokumentów potwierdzających te kryteria
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz zespołów szkolno – przedszkolnych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Knurów,
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz
określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku dysponowania
wolnymi miejscami przez publiczne szkoły podstawowe, dla
których Gmina Knurów jest organem prowadzącym,
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz
określenia dokumentów potwierdzających te kryteria
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia
rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Knurów,
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok,
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/376/16 Rady Miasta
Knurów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy
Knurów na 2017 rok z późn. zm.,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów,
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/181/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa dotyczących budżetu Miasta Knurów,
w sprawie braku przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego Tomasza Rzepy.

10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa

informacja własna

Jb

Więcej o stowarzyszeniu na facebooku. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę:
„Opiekotek”. Darowizny prosimy przelewać na konto stowarzyszenia:
75 2030 0045 1110 0000 0399 3700.

Przegląd Lokalny Nr 6 (1246) 9 lutego 2017 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Willa odzyska dawny blask

Foto: Paweł Gradek

Knurów

Przeszło stuletni budynek, w którym kiedyś mieszkał
dr Florian Ogan, w końcu doczeka się remontu. Kilka
dni temu Zespół Opieki Zdrowotnej ogłosił przetarg
na przebudowę dachu, wymianę stolarki okiennej
i renowację elewacji

W

zniesiona w stylu modernizmu niemieckiego willa
dra Ogana zatraciła swój reprezentacyjny charakter. Przyczyniły
się do tego upływ czasu i brak
środków na bieżące remonty. Na
efekty nie trzeba było długo czekać: przeciekający dach, wilgoć na
elewacji...
Na szczęście ten przygnębiający
obraz niebawem odejdzie w niepamięć, bowiem ZOZ Knurów szuka
firmy, która zajmie się zewnętrznym remontem obiektu.

Zakres prac jest szeroki, dlatego podzielono je na trzy etapy. W
pierwszym zostanie przebudowany dach. Dekarze m.in. naprawią
jego drewnianą konstrukcję oraz
stropy dwóch poddaszy, ułożą w
koronkę dachówkę ceramiczną
(karpiówkę) i zamontują rynny.
Naprawione zostaną też drewniane schody drabiniaste. Drugi
etap obejmie wymianę stolarki
okiennej, zaś trzeci - renowację
elewacji. Zniknie obskurny daszek nad wejściem, a zastąpi go

nowy, szklany, na lekkiej stalowej
konstrukcji.
Jako że mamy do czynienia z
budynkiem liczącym ponad sto lat,
wszystkie prace zostały uzgodnione
z konserwatorem zabytków.
Wykonawcę robót powinniśmy poznać pod koniec lutego. Od
dnia przekazania terenu budowy
będzie miał 120 dni kalendarzowych na uwinięcie się ze wszystkimi pracami.
/pg/

Szczygłowice. Latarnie gasły, choć nie powinny...

śladem naszych publikacji

Dla zegara świt
był wcześniej

Tysiące na nowe piece
- Bardzo dobry ruch z tymi
dopłatami do wymiany pieców. 2
tys. zł to zawsze coś, ale 6 tys. to już
konkretny zastrzyk finansowy. Mój
dobija 15 lat, więc poczekam – o ile
się wcześniej nie zepsuje – na nowe
zasady i złożę wniosek.

Przez około dwa tygodnie na szczygłowickim
odcinku ulicy Zwycięstwa latarnie uliczne gasły,
nie czekając na wschód słońca. – Wszystko już jest
w porządku, a zawiniła awaria zegara sterującego
oświetleniem – zapewniają urzędnicy
ani Joanna mieszka w starych
Szczygłowicach. Do pracy jeździ autobusem, a droga na przystanek ostatnio dostarczała jej sporo
emocji. Wszystko przez egipskie
ciemności, które zasnuwały część
ulicy Zwycięstwa – od kolejowego
wiaduktu do skrzyżowania z Lignozy. Od pewnego czasu na tym
odcinku uliczne latarnie gasły
regularnie grubo przed świtem, bo
tuż po godz. 6 rano.
- Wszędzie indziej świecą, a
tam nie – mówiła w ubiegłym tygodniu szczygłowiczanka. – Kiedy
idę tamtędy o 6.20, jest tak ciemno,
że człowiek nie widzi nawet własnych stóp. I jak tu iść po oblodzonym chodniku? Wszędzie indziej
latarnie świecą nawet jeszcze po
godzinie 7 rano, tylko nie tam. I
tak już od dwóch tygodni.
Jak mówi Czytelniczka, w tym
czasie dwukrotnie zgłaszała rzecz
w urzędzie miasta. Usłyszała, że
zegar regulujący pracę oświetlenia
już został przestawiony. Jednak
latarnie nadal gasły zdecydowanie
zbyt szybko.
O przyczynę tak iego stanu
rzeczy zapytaliśmy w Wydziale
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Knurów.
Jak nas poinformowano, po
pierwszych zgłoszeniach pani Joanny urzędnicy poinformowali

G. R.

- Dopłaty są OK, ale dopóki
nie zmieni się myślenie palących
śmieciami, to nawet najlepszy
piec niewiele pomoże. Choć pod
pomysłem prezydenta podpisuję się
oburącz. Na pewno będzie dobrym
dopingiem do działania.
M. S.

Not. bw
reklama

Foto: Justyna Bajko

P

Willa doktora Ogana w końcu przestanie
straszyć zawilgoconą elewacją

Problemy z ulicznym
oświetleniem warto zgłaszać
do urzędu miasta, bo to właśnie
sygnały mieszkańców są dla
urzędników głównym źródłem
informacji na ten temat

o problemie firmę zajmującą się
konserwacją oświetlenia (Odeon),
a ta zmieniła ustawienia czasowe.
Jednak po trzecim z kolei sygnale
szczygłowiczanki stało się jasne, że
zegar regulujący pracę latarni nie
działa. Wizja lokalna potwierdziła,
że oświetlenie na problematycznym
odcinku spóźnia się o około 50
minut. Powiadomiona o tym firma
wymieniła zegar i – jak zostaliśmy
zapewnieni – latarnie świecą już
zgodnie z pożądanym rytmem.
Trochę to wszystko trwało, ale
się udało. Cóż – tłumaczą urzędnicy – nie zawsze usunięcie awarii jest
natychmiastowe, choćby dlatego, że
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niekoniecznie od razu udaje się zdiagnozować jej przyczynę. Ot, migająca
żarówka aż się prosi, by po prostu
wymienić ją na nową. Tymczasem
bywa, że po wymianie nic się nie
zmieniło, bo – jak się okazuje – winę
ponosi przepalony kabel. Aby znaleźć
miejsce jego uszkodzenia, potrzeba
czasem dobrych paru dni...
Jedno jest pewne – wszelkie problemy z ulicznym oświetleniem warto
zgłaszać do urzędu miasta (GKRiOŚ),
bo to właśnie sygnały mieszkańców
są dla urzędników głównym źródłem
informacji na ten temat.
MiNa
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Knurów

Listonosze nie mieli lekko
Taki wniosek nasuwa się po obejrzeniu wyimków
z imponującej kolekcji Marka Węgorzewskiego, tym
bardziej że koperty z autografami wędrują
do Knurowa z niemal całego świata od 25 lat
Marek w rozmowie z emerytowaną
listonoszką, panią Marianną

N

a wernisażu wystawy, będącej podsumowaniem ćwierćwiecza hobby naszego byłego redakcyjnego kolegi, nie mogło
zabraknąć jej. Obecność pani Marianny, emerytowanej listonoszki,
była dla Marka szczególnie ważna.
To jej wypatrywał każdego dnia,
czekając na ważne dla niego listy.
O to, by na wystawie nie bra-

kło VIP-ów, hobbysta zadbał sam.
Przez 25 lat słał do nich prośby o autografy. Odpowiadali, poświęcając
knurowianinowi swój cenny czas,
czego dowodem jest dziś kolekcja
licząca 30 tys. podpisów. Zbiór jest
dla Marka bezcenny. W wielkim
skrócie: nie na sprzedaż i nie na
wymianę.
Trudno się dziwić, skoro każdy

podpis to kilka sekund z życia podarowane hobbyście z Knurowa.
Węgorzewski zaprezentował w
„Sztukaterii” najciekawsze autografy, celowo pomijając te należące do
polskich polityków. Licznie przybyli
goście mogli się więc zapoznać z charakterem pisma m.in. Angeli Merkel,
Czesława Miłosza, Jana Pawła II, Leo
Messiego...
W pewnym momencie korespondencyjne zdobycze przestały
Markowi wystarczać. Z racji jego
wrodzonej nieśmiałości nie lada
wyzwaniem stało się „polowanie” na
VIP-ów, by wziąć od nich autograf i
zrobić sobie wspólne zdjęcie.
Opowieści o kulisach takich
spotkań, czasem pełnych wzruszeń,
innym razem kończących się wielkim rozczarowaniem, publiczność
słuchała z zainteresowaniem, podobnie jak muzycznych przerywników w
wykonaniu Adama Bielca.
Koperty z autografami wciąż
napływają do Knurowa z tą różnicą,
że dziś z ich ciężarem nie musi się już
mierzyć pani Marianna, tylko sam
Marek, od kilku lat listonosz.

Kolekcja Węgorzewskiego ma także walor edukacyjny.
To ćwierć wieku zaklęte w zdjęciach i podpisach znanych
i popularnych z niemal całego świata
informacja własna wydawcy

Tekst i foto: Paweł Gradek

Wielu gości przybyło na wernisaż posłuchać ciekawych
historii łowcy autografów

Wystawę kolekcji
autografów Marka
Węgorzewskiego
w „Sztukaterii”
można oglądać do 17
lutego w godzinach:
w poniedziałki
od 17.30 do 18.45,
we wtorki, czwartki
i piątki od 16.00
do 18.00, zaś w środy
od 17.00 do 19.00.
6
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Knurów. Chcą dokończyć dzieło Henryka Burzca

Witraż na
70-lecie świątyni

Knurów. Za czym kolejka ta stoi?

W poczekalni
do oporu

W

1966 roku rzeźbiarz Henryk Burzec przerwał prace z powodu braku pieniędzy. Znajdującą się w surowym
stanie kopułę przykrył deskami,
a projekt jej aranżacji odłożył ad acta. Nigdy już do
niego nie wrócił.
Przez 51 lat sufit
odstawał od reszty
w yst roju. Z bliżający się jubileusz 70-lecia
poświęcenia
świątyni stał
się idealnym
pretekstem, by
ten stan rzeczy w końcu
z m i e n i ć . Po
zapoznaniu się
z opinią Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej
arcybiskup metro-

polita katowicki Wiktor Skworc
zatwierdził w połowie ubiegłego

Foto: Bogusław Szyguła

Kolorystykę witrażowej rozety dopasowano do projektu
i wizualizacji sklepienia,
które zostanie pomalowane
jasnoniebieską farbą. Odcień tła
witrażu ma uwidaczniać żółte promienie rozchodzące
się od Trójcy Świętej i podkreślać zstępującego
w chwale Ducha Świętego.

roku projekt malowania sufitu wraz
plafonem.
Tak jak przed laty wierni przynosili artyście materiały nadające
się na mozaikowy fryz, tak teraz
będą mogli włączyć się w
upamiętnienie rocznicy
poświęcenia kościoła, dok ładając się
do witrażu Trójcy
Świętej.
W tym
miejscu
warto nadmienić, że witraż
na sklepienie
świątyni proje k t u A n ny
Śpiewli-Panasewicz powstaje w knurowskiej pracowni
Orso.
Każdy może
zapisać się w historii 70-letniej świątyni i to dosłownie.
- Parafia wyemitowała
pamiątkowe monety - cegiełki
z wizerunkami patronów św.
Cyryla i Metodego, zaczerpniętymi
z ikony „To są Ojcowie nasi” - informuje kustosz Izby Tradycji KWK
„Knurów-Szczygłowice”, Bogusław
Szyguła. - Numizmaty w dwóch wersjach (zwykłej i oksydowanej - przyp.
red.), w cenie 20 i 30 zł, oprawione w
eleganckie kartoniki, będzie można
nabyć m.in. w kancelarii parafialnej,
w Izbie Tradycji lub u wolontariuszy
po mszach św. 14 i 19 lutego.
Każdy darczyńca zostanie ujęty
w wykazie, który następnie trafi
do kapsuły czasu umieszczonej
pod sk lepieniem świątyni, nad
witrażem.
/pg/
Projekt witrażu: Pracownia „Orso”

Knurów. IV Festiwal Piosenki Frankofońskiej...

Z francuskim poprzez śpiew

Już po raz czwarty na scenie Domu Kultury w Szczygłowicach wystąpią
miłośnicy języka francuskiego. Młodzi wokaliści zaprezentują się
w repertuarze artystów tworzących w XX i XXI wieku

W

ystępujący będą oceniani w czterech kategoriach wiekowych (uczniowie klas I-III ,
uczniowie klas IV-VI, gimnazjaliści i uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych) z podziałem na solistów, zespoły wokalne i chóry.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego. Przesłuchania w Domu Kultury w Szczygłowicach zaplanowano na 22 lutego. Laureaci konkursu, czyli najlepsi z
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najlepszych, wystąpią na scenie DK 23 marca.
Konkurs organizują Ewa Życzyńska, Tomasz Pyka
i Magdalena Sarna przy wsparciu instytucji promujących język francuski, knurowskiego Centrum Kultury
i Młodzieżowej Rady Miasta.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne
są na stronie www.mg3knurow.republika.pl.

Foto: Arch. czytelnika

W zamyśle Henryka Burzca, twórcy wystroju kościoła
pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego, kopułę
miała wypełnić mozaika przedstawiająca przestrzeń
kosmiczną. Brak pieniędzy uniemożliwił artyście
ukończenie dzieła. Po 51 latach parafia wraca do jego
projektu, nieco go modyfikując

Ile można czekać w poczekalni na wizytę
u lekarza ortopedy? W przypadku pana Łukasza
nawet 5 godzin. - To gruba przesada, dlatego
wprowadzę zmiany zasad rejestracji
z doprecyzowaniem godziny przyjęcia
- zapowiada kierownik Przychodni Unii Brackiej
w Knurowie, Ewa Czambor-Książek

B

ył wtorek, 31 stycznia. Pan
Łukasz (nazwisko do wiadomości redakcji) zarejestrował się
w Przychodni Brackiej do lekarza
ortopedy. Usłyszał w okienku,
że specjalista przyjmuje od godz.
15.30.
Nadzieje na szybkie przyjęcie
prysły, gdy knurowianin ujrzał w
poczekalni tłum pacjentów.
- Nie ma zapisów na godziny,
nie ma „numerków” - pacjent skarży się na organizacyjny bałagan.
- Moim zdaniem to sytuacja nienormalna i niedopuszczalna, tym
bardziej, że oficjalnie przychodnia
czynna jest do godz. 18.00.
Cierpliwość pana Łukasza wyczerpała się po spędzeniu w poczekalni 5 godzin! Około 21.00
mężczyzna opuścił przychodnię,
fotografując na odchodne 8 najwytrwalszych pacjentów.
- Siedzieli i czekali tak jak ja,
bo nie mieli wyjścia - dodaje i przestrzega innych, by nie tracili czasu
w poczekalni.
Ustaliliśmy, że tego dnia w
godzinach popołudniowych przyjmowało w przychodni jednocze-

śnie dwóch lekarzy ortopedów.
- Liczba pacjentów rejestrowanych jest uzależniona od czasu
pracy danego lekarza. Harmonogramy ich pracy są udostępnione
przy drzwiach gabinetów - wyjaśnia
kierownik Przychodni Brackiej w
Knurowie, Ewa Czambor-Książek.
Przyznaje też, że trudno precyzyjnie określić czas trwania wizyty
poszczególnych pacjentów. O ile
kontrola efektów leczenia, ocena
gojenia rany czy usunięcie szwów
zajmują kilka minut, to zabiegi,
diagnostyka rtg czy usg znacznie
wydłużają wizytę.
- Niemniej zgadzam się z pacjentem, że kilkugodzinne oczekiwanie to gruba przesada, dlatego
wprowadzę zmiany zasad rejestracji z doprecyzowaniem godziny
przyjęcia - obiecuje, jednocześnie
przepraszając pacjentów za zaistniałą sytuację.
Pana Łukasza czeka dalsze
leczenie, choć - jak podkreśla - na
pewno nie w przychodni przy ul.
Dworcowej.
/pg/

informacja własna

jb
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Podaruj 1 procent
Możesz zdecydować, na co przeznaczyć część podatku

Wypełniając zeznanie dla skarbówki, możemy podarować komuś 1 procent podatku dochodowego.
Nam niczego nie ubędzie, a dla innych taki drobny gest może okazać zbawienny. Przygotowaliśmy
ściągę, która ułatwi podjęcie decyzji, kogo wesprzeć 1 procentem

Dawid Ganczarczyk

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”,
KRS 0000186434 z dopiskiem „dla
Dawida Ganczarczyk 172/G”
Dawid choruje na 4-kończynowe wzmożone napięcie mięśniowe
oraz małogłowie. Jest bardzo
pogodnym i wesołym dzieckiem.
Potrzebuje ciągłej rehabilitacji i
opieki. Koszty leczenia znacznie
przekraczają możliwości finansowe rodziców.

Filip Grabowski

Fundacja „Piastun- wyrównywanie szans”, KRS 0000292978
z dopiskiem „Filip”
W lipcu Filip skończy 12 lat, a
przeszedł już więcej niż niejeden
dorosły - godziny spędzone na
rehabilitacji, klika operacji. Urodził
się z zespołem wad wrodzonych,
zespołem dziecka wiotkiego oraz
wadą rozwojową ośrodkowego
układu nerwowego. Każdego dnia
walczy o samodzielność. Aby mógł
się dalej rozwijać, niezbędna jest
kosztowna rehabilitacja.

Maria Janowska
Hanna i Filip Gryta

Fundacja Wcześniak Rodzice Rodzicom, KRS 0000191989 z dopiskiem „Hanna i Filip Gryta”
Bliźnięta urodziły się w 25 tygodniu ciąży – od początku miały pod górkę.
Dzięki wierze wcześniaki wygrały już życie, teraz walczą o samodzielność. Codziennie zmagają się z codziennością: wędrują od specjalistów do specjalistów,
pięć razy w tygodniu mają rehabilitację. Koszty są ogromne.

Bartłomiej Kirszensztejn

Kinga Jarych

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
Pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem „9758 - Jarych Kinga”
Za kilka dni Kinga skończy
17 lat. Życzenie, by była w pełni
sprawną nastolatką, raczej się nie
spełni. Mimo to warto ją wspomóc
w walce z licznymi schorzeniami.
Małymi kroczkami do celu - to
dewiza Kingi, dzielnie znoszącej
intensywną rehabilitację.

Hanna Kałużny

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem
„11513 Kałużny Hanna Maria”
Hania urodziła się z rzadką wadą
wrodzoną lewej nogi. Od początku
walczy, aby bez bólu stawiać samodzielne kroki. Jest już po kilku
operacjach, dzięki którym udało się
wydłużyć kość piszczelową o około
5 cm. Koszty dalszego leczenia i
rehabilitacji są duże.

Dawid Kilian

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem „2944 Kilian Dawid Rafał”
Dzieciństwo powinno być wypełnione beztroską radością, a nie
widokiem szpitalnych sal. Dawid
od urodzenia choruje na zespół
Westa – padaczkę lekooporną.
Robi duże postępy, ale w drodze do
samodzielności potrzebuje ciągłej
rehabilitacji i drogich leków.

Zuzanna Kozieł
Kajetan i Martyna Kowalik

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904 cel szczegółowy
„24460 Kowalik Kajetan Martyna”
Kajetan ma niecałe 5 lat, Martynka w lipcu skończy 3. Są rodzeństwem.
Oboje chorują na rdzeniowy zanik mięśni, czyli SMA. U Kajtusia choroba
postępowała szybko – chłopiec porusza się na wózku. U Martynki choroba
póki co nie daje objawów. Aby dać dzieciom szansę na normalne życie,
trzeba opóźnić SMA.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem
„Zuzanna Kozieł (9979)”
Przyszła na świat z rozszczepem
kręgosłupa. Los nie oszczędził jej też
kilku „bonusów”: wodogłowia, ustawienia końsko-szpotawego stóp i
padaczki. Mimo to Zuzia nie traci nadziei, że jeszcze i do niej uśmiechnie
się los. Warto wspomóc ją w walce
o jaśniejszą przyszłość.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem „21962 - Kirszensztejn
Bartłomiej - darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia”
Problemem Bartka jest autyzm.
Choroba sprawiła, że chłopiec
przestał mówić, reagować na swoje
imię, szybko wpadał w złość. Od 3
lat, dzięki lekom, terapii i rehabilitacji stan Bartka uległ poprawie.
Kosztowne leczenie wymaga kontynuacji.

Piotr Konopski

Fundacja Dziec iom „ Zdąż yć
z pomocą”, KRS: 0000037904
z dopiskiem „7731 Konopski Piotr
Marcin”
Piotrek wkrótce skończy 11
lat. Przez cały ten czas nieustannie
potrzebuje pomocy drugiej osoby.
Porażenie mózgowe, wodogłowie i
padaczka – to ciężki bagaż na życie,
a rehabilitacja i sprzęt do ćwiczeń
sporo kosztują. Dzięki zeszłorocznej pomocy z 1 procenta udało się
kupić m.in. łóżko – to w nim Piotrek
spędza najwięcej czasu.

Marta Labus

Maria Kusz

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” KRS 0000037904 z dopiskiem „21009 Kusz Maria”
Marysia jest radosną i energiczną 11-latką. Kilka lat temu u dziewczynki zdiagnozowano cukrzycę
typu I (tzw. insulinożerną) i celiakię
(brak tolerancji glutenu). Koszty
leczenia i diety są duże, toteż rodzice Marysi liczą na to, że znajdą się
osoby, które zechcą ich wesprzeć w
tych koniecznych wydatkach.

Jeśli w naszym zestawieniu pominęliśmy któregoś z potrzebujących z Knurowa i okolic, prosimy o kontakt z redakcją.
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Fundacja „Piastun- wyrównywanie szans”, KRS: 0000292978
z dopiskiem „Marysia”
Marysia urodziła się w 35 tygodniu ciąży. Cudem uniknęła najgorszego. Dziewczynka cierpi m.in.
na zaburzenia integracji sensorycznej, wiotkość mięśni i zaburzenia
mowy. Codziennie walczy, aby
dogonić swoich rówieśników. Potrzebuje intensywnej rehabilitacji.

Fundacja Dzieciom „ Zdąż yć
z pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem „23165 Labus Marta”
Marta ma 7 lat i od urodzenia
dzielnie zmaga się z przeciwnościami losu. Choruje na przepuklinę oponowo-rdzeniową i końską
stopę, co sprawia, że potrzebuje
większej pomocy niż jej rówieśnicy. Wymaga regularnej rehabilitacji i leczenia – koszty z tym
związane znacznie przekraczają finansowe możliwości jej rodziców.
oprac. jb, MiNa, pg
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Radosław Midura

Nikola Miecznikowska

Joanna Mierzwa

Paulina Napieracz

Patryk Niewiadomski

Wiktoria Reda

Maik Skotniczny

Łukasz Szarf

Sebastian Ślósarczyk

Martin Taboł

Fundacja Rodzin Górniczych, KRS
0000127003 z dopiskiem „Leczenie Radosława Midura”
Raduś, syn górnika z KWK
„Knurów-Szczygłowice”, urodził
się w 2012 roku. Zdiagnozowano
u niego: hipotomię mięśniową,
dysfazję rozwojową, niedosłuch
przewodzeniowy i bezdechy senne. Chłopiec jest niepełnosprawny
ruchowo. Wymaga specjalistycznego leczenia i rehabilitacji.

Fundacja „Piastun - wyrównywanie szans”, KRS 0000292978
z dopiskiem „Wiki”
Gdziekolwiek się pojawi, Wiktoria uśmiechem potrafi rozjaśniać świat. W czerwcu skończy
19 lat. Wiktoria cierpi na Zespół
Downa, ma rozległą wadę serca
z nadciśnieniem płucnym, małopłytkowość i niedoczynność
tarczycy. Prosi o wsparcie.

Fundacja „Iskierka” na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, KRS
0000248546 z dopiskiem „Nikola
Miecznikowska”
Nikola nie ma jeszcze 4 lat, a
już prawie rok toczy walkę o największą stawkę – o własne życie.
U dziewczynki wykryto złośliwego
guza mózgu. Po operacji pojawiły
się komplikacje. Nikola przeszła
intensywną chemioterapię i radioterapię. Przed nią jeszcze wiele
miesięcy leczenia.

Fundacja Dziec iom „ Zdąż yć
z Pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem „15033 Skotniczny
Maik Martin”
Chciałbym mieć skrzydła, żebym umiał latać, wtedy nie będę
musiał chodzić i nie będą bolały
mnie nogi - chłopiec miał takie
marzenie przed zdmuchnięciem
świeczek na urodzinowym torcie.
Tylko codzienna rehabilitacja pozwala mu zmniejszyć efekty mózgowego porażenia dziecięcego i
pokonywać ból.

Joanna Tomska

Fundacja „Piastun - wyrównywanie szans”, KRS 0000292978
z dopiskiem „Tomska Joanna”
Zespół Cornelii de Lange, z
którym zmaga się Asia, objawia
się m.in. niepełnosprawnością
intelektualną, wadami serca i kończyn. Dziewczynka wymaga stałej
opieki wielu lekarzy specjalitów.
Żeby rozwijać się motorycznie, potrzebuje intensywnej rehabilitacji.
Niestety, to sporo kosztuje...

Julia Wochnik

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
Pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem „29959 Mierzwa Joanna”
Śpiącą Królewnę z Knurowa
znają chyba wszyscy. Wszyscy
wierzą też, że zły sen w końcu
minie, a dziewczynka zacznie cieszyć się beztroskim dzieciństwem.
Póki co, codziennie ciężko pracuje
pod okiem specjalistów z Kliniki
„Budzik”, by wrócić do zdrowia.
Pomóżmy jej w tym!

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem „13552 Napieracz Paulina
Zofia”
Urodziła się z wadą genetyczną
chromosomu 21, zespołem Dandy-Walkera i kilkoma innymi schorzeniami. Dzięki pomocy ludzi oraz
swojej wytrwałości Paulinka osiągnęła już bardzo wiele. Przed nią
sporo poświęceń i mnóstwo godzin
rehabilitacji, aby być samodzielną,
żyć i bawić się jak inne dzieci.

Fundacja Dzieciom „ Zdąż yć
z Pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem „16761 Szarf Łukasz”
Stan zdrowia nastolatka, u
którego zdiagnozowano mózgowe
porażenie dziecięce, pogarsza się.
Jedynym ratunkiem na zatrzymanie regresu jest stała specjalistyczna rehabilitacja. Zresztą potrzeb
jest znacznie więcej. Od śmierci
taty Łukasza niepracującej mamie
jest coraz trudniej je wszystkie
zaspokoić.

Fundacja Dzieciom „ Zdąż yć
z Pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem „22943 Wochnik
Julia”
Urodziła się zdrowa. W 17
miesiącu życia przestała samodzielnie siadać i chodzić. Wizyty w
szpitalach i szczegółowe badania
nie dały odpowiedzi na pytanie
„dlaczego”. Rodzice walczą o powrót Julki do pełnej sprawności.
Widzą efekty swojej pracy, dlatego nie ustają w wysiłkach. Warto
ich w tym wspomóc.

Fundacja Pomocy Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem „4732 Ślósarczyk
Sebastian Piotr”
Sebastian ma silną wolę walki.
We wczesnym dzieciństwie kilkakrotnie walczył o życie. Dziś z
sukcesami rywalizuje w turniejach
sportowych – ostatnio, w listopadzie zdobył złoty medal w Ogólnopolskim Mityngu Pływackim
w Rybniku. Do codziennej walki
z przypadłościami – urodził się z
zespołem Downa i wadą serca –
potrzebuje leczenia i rehabilitacji.

Laura Zawada

Fundacja Dzieciom „ Zdąż yć
z Pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem „3753 Laura Zawada”
Tak, to ta Laura od plastikowych nakrętek, której tak chętnie
pomagacie. Dziewczynka cierpi
na mózgowe porażenie dziecięce,
małogłowie, astmę oskrzelową,
epilepsję i obustronny niedosłuch. Tylko regularna rehabilitacja może w jej przypadku zdziałać
cuda.

Jeśli w naszym zestawieniu pominęliśmy któregoś z potrzebujących z Knurowa i okolic, prosimy o kontakt z redakcją.
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Fu n d a c j a „ Pr o myc ze k ” K R S
0000378132 z dopiskiem „Patryk
Niewiadomski”
Przez porażenie mózgowe
20-letni Patryk ma ciężkie życie –
przy chodzeniu i podstawowych
czynnościach potrzebuje pomocy. Z trudem się porozumiewa.
Aby jego stan się nie pogarszał,
konieczna jest stała i intensywna
rehabilitacja, której koszty przekraczają możliwości finansowe
taty Patryka.

Fundacja na rzecz Rozwoju Rehabilitacji dla Dzieci i i Młodzieży „Schody do nieba” KRS
0000397465, z dopiskiem „Martin
Taboł”
W 2015 roku życie Martina
zmienił poważny wypadek. Spadając z wysoka, chłopiec odniósł
poważne obrażenia mózgu, czaszki
i nóg. Wygrał walkę o życie, teraz
stopniowo wraca do zdrowia.
15-latek wymaga intensywnej
rehabilitacji, a wkrótce czeka go
kolejna operacja. Martin i jego
rodzina liczą na wsparcie.

Maciej Zientek

Fundacja Dziec iom „ Zdąż yć
z Pomocą”, KRS 0000037904
z dopiskiem „16096 Zientek
Maciej”
Maciek urodził się z zespołem Downa, zespołem Westa,
ma też niedoczynność tarczycy
i niedosłuch. Aby radzić sobie z
codziennymi czynnościami, musi
wiele pracować. Jest dzielny
i robi postępy, ale potrzebuje
wsparcia.

oprac. jb, MiNa, pg
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rozrywka nr 6

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Alicja Lewicka z Czerwionki-Leszczyn
ur. 31.01.2017 r., 3090 g, 52 cm

Hanna Dąbrowska z Knurowa

ur. 1.02.2017 r., 3100 g, 52 cm

Julia Nieczyporowicz z Chorzowa
ur. 2.02.2017 r., 3530 g, 53 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).

6

Sing
- godz. 16.00
Manchester by the sea
- godz. 18.00
Sztuka kochania.
Historia Michaliny Wisłockiej
- godz. 20.30

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

Michalina Kujawa z Knurowa

ur. 3.02.2017 r., 3350 g, 55 cm

Wiktoria Pitas z Knurowa

ur. 3.02.2017 r., 3600 g, 51 cm

ur. 3.02.2017 r., 3240 g, 49 cm

Karol Pompa z Bełku

Natalia Golińska z Czerwionki-Leszczyn

Jackie
- godz. 20.30

10.02.2017 r.
PIĄTEK
Lego Batman: ﬁlm 2D dubbing
- godz. 15.00, 16.45
Sztuka kochania.
Historia Michaliny Wisłockiej
- godz. 18.30
Jackie
- godz. 20.30

12.02.2017 r
NIEDZIELA
Lego Batman: ﬁlm 3D dubbing
- godz. 15.00
Lego Batman: ﬁlm 2D dubbing
- godz. 16.45
Sztuka kochania.
Historia Michaliny Wisłockiej
- godz. 18.30
Jackie
- godz. 20.30

11.02.2017 r.
SOBOTA
Lego Batman: ﬁlm 2D dubbing
- godz. 15.00
Lego Batman: ﬁlm 3D dubbing
- godz. 16.45
Sztuka kochania.
Historia Michaliny Wisłockiej
- godz. 18.30

13-15.02.2017 r.
PONIEDZIAŁEK-ŚRODA
Lego Batman: ﬁlm 2D dubbing
- godz. 15.00, 16.45
Sztuka kochania.
Historia Michaliny Wisłockiej
- godz. 18.30
Jackie
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10

Kamil Klimasara z Knurowa

ur. 1.02.2017 r., 3880 g, 55 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
03/2017 brzmiało: „OŚRODEK”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Grzegorz Wadowiec. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Weronika Pitas z Knurowa

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 odr.ukazania się
9.02.2017
numeru (decydujeCZWARTEK
data stempla pocztowego).

Zuzanna Lusztyk z Żernicy

ur. 31.01.2017 r., 2980 g, 51 cm

ur. 3.02.2017 r., 3780 g, 53 cm

Maksymilian Kuzak z Knurowa
ur. 5.02.2017 r., 3520 g, 54 cm

ur. 5.02.2017 r., 3020 g, 51 cm

Marcel Netecza z Knurowa

ur. 5.02.2017 r., 3140 g, 53 cm

Przegląd Lokalny Nr 6 (1246) 9 lutego 2017 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Szczygłowice. Remont w przedszkolnej „Trójce”

Mały świat pełen barw

To samo, ale nie takie samo, Miejskie Przedszkole nr 3
powitało dzieci po feriach. Placówka nabrała optymistycznych
barw. Kolorowe wnętrza i równie barwne otoczenie
cieszą oczy przedszkolaków, opiekunów i rodziców

F

eryjne roboty objęły przedsionek,
wewnętrzną klatkę schodową i
szatnię dla personelu. Ściany przybrały miłe dla oka pastelowe kolory z
pięknymi aplikacjami. Odpowiednio
dobrane barwy zdecydowanie ociepliły
wnętrze. W ramach remontu będą zamontowane również nowe poręcze na
klatce schodowej.
Wcześniej, dzięki staraniom dyrektor
„Trójki” Iwony Stańczyk, wyremontowano szatnię dla dzieci i pokój nauczycielski,
postawiono nowe kolorowe ogrodzenie
wokół przedszkola oraz zakupiono urządzenia ogrodowe. Ale nie koniec na tym
– w planach jest remont sal.
- Po remoncie nasze przedszkole jest
więc jeszcze bardziej przyjazne dla przedszkolaków, a najmłodsi mogą rozwijać się
w komfortowych warunkach o standardach europejskich – nie kryją satysfakcji
pracownicy placówki. - A to wszystko
dzięki środkom finansowym, które organ
prowadzący, czyli nasza gmina, przeznacza na knurowską oświatę.

Maluchy uśmiechnięte - nic dziwnego, każdy by się
cieszył w tak barwnych, optymistycznych wnętrzach

Knurów. Biblioteka zaprasza na popołudniowe czytanki

Babciu, poczytaj mi...
Już wkrótce rozpocznie
się kolejna odsłona
cyklicznych spotkań
czytelniczych
w bibliotece. Najbliższe
z nich zaplanowano
na 21 lutego

M

iejska Biblioteka Publiczna,
a konkretnie Filia nr 2 dla
dzieci i młodzieży, we współpracy
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku
w Knurowie, zapoczątkowała cykl
zajęć dzieci dla małych i nieco
większych.
Seniorzy z UTW wyszli z inicjatywą cotygodniowych spotkań,
dedykowanych dzieciom z Knurowa. Ta idea szybko zyskała popularność. Z każdą edycją przybywa
osób zainteresowanych. Odwiedzający twierdzą, że to głównie za
sprawą lektorki, pani Marii Szreter,

która z werwą opowiada lub czyta ciekawe historie.
Najbliższe spotkanie odbędzie
się we wtorek, 21 lutego, o godzinie
15. Serdecznie zapraszamy!
mbp, b

informacja własna

Tekst & Foto: Joanna Murańska

informacja własna wydawcy
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OGŁOSZENIA

3-7/17

50/16-41/17

1/17-odw.

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

Docieplenia budynków, malowanie domów,
remonty elewacji. Tel. 607 969 200

1-10/17

5-26/17

Docieplenia budynków, remonty mieszkań.
Tel. 665 639 146

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

ZDROWIE I URODA

2-13/17

Przedszkole w Paniówkach
zaprojektowała pracownia
Jojko+Nawrocki Architekci

Foto: archiwum organizatorów

Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/17-odw.

DAM PRACĘ
Zatrudnimy do pracy na kuchni.
Tel. 664 040 345

5-8/17

Zatrudnimy sprzątaczkę – mile widziana
emerytka. Tel. 664 040 345

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane.
Adaptacja poddaszy. Kafelkowanie, wyburzanie ścianki, remonty. Tel. 785 948 716

5-6/17

Projekt Centrum Zdrowia
w Przyszowicach
jest dziełem OVO
Grąbczewscy Architekci

5-8/17

Foto: archiwum organizatorów

USŁUGI

www.przegladlokalny.eu

SZUKAM PRACY
Kuchnie - nieodpłatny pomiar, projekt, atrakcyjne ceny, szybkie terminy. Tel. 784 449 717
3-8/17

Łazienki - projekt, remont, materiały, transport. Tel. 882 066 201

3-8/17

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
48/16-8/17 Y

Usługi remontowe, pomiar, wycena, projekt
3D gratis. Tel. 510 027 011

3-8/17

FINANSE
P O Ż YC Z K I K RÓT KOT E R M I N O W E .
Tel. 32 348 61 68, 504 819 404. Pośrednik
CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp. z o.o.
1-8/17 bold

NIERUCHOMOŚCI

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

3-26/17

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/17-odw.

Opiekun do zwierząt/wyprowadzanie psów
nieagresywnych. Tel. 604 482 453

2/17-odw.

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 666
1/17-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/17-odw.

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

1/17-odw.

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

1/17-odw.

Paniówki, Przyszowice

Podoba ci się
– głosuj!

Ruszyło głosowanie w plebiscycie Polska
Architektura 2016. Wśród nominowanych
projektów znalazły się dwa z gminy
Gierałtowice: przedszkole w Paniówkach
i ośrodek zdrowia w Przyszowicach

O

bydwie inwestycje ubiegają się
o miano najlepszej realizacji
w kategorii obiektów publicznych.
Konkurencję mają bardzo mocną.
Wśród nominowanych są m.in.
wysokościowiec Warsaw Spire, zbierające światowe pochwały Centrum
Dialogu Przełomy w Szczecinie,
muzeum Centrum Konserwacji

Wraków Statków w Tczewie czy
fantazyjna Art Walk w Warszawie.
Aby zagłosować, należy wejść
na www.sztuka-architektury.pl. W
zakładce „Aktualności” znajduje się
platforma pozwalająca oddać głos
na wybrany projekt. Jest na to czas
do końca lutego.

/bw/

DYŻURY RADNYCH
D o w y n a j ę c i a g a r a ż m u r o w a ny p r z y
ul. Mieszka I. Tel. 600 358 765

6/17

DO WYNAJĘCIA LOKAL. Knurów, ul. Koziełka
12. Tel. 696 444 726

39/16-10/17Y

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 14.02.2017 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Zespół
Szkoła
Szkoła
Zespół

Podstawowa Nr 2– ul. Wilsona
Szkolno – Przedszkolny – ul. Michalskiego
Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkół Nr 1 – Al. Lipowa

Lokal handlowy do wynajęcia. Centrum
osiedla Knurów Łokietka. Tel. 515 344 855
5-8/17

MOTORYZACJA
Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1-8/17
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W Knurowie odbędą się
mistrzostwa Śląska

Mimo kryzysu, który dotknął boks amatorski,
szermierka na pięści cieszy się w naszym
regionie dużą popularnością

ala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Knurowie-Szczygłowicach
będzie areną Mistrzostw
Śląska Kadetów, Juniorów i
Seniorów w boksie. Impreza odbędzie się w dniach
9-12 marca br.
W najmłodszej kategorii
wiekowej – kadet – wystąpią zawodnicy urodzeni w
latach 2001-2002. W juniorach zobaczymy pięściarzy z
roczników 1999 i 2000, a zawodnicy, którzy ukończyli 18
lat walczyć będą w seniorach.
W juniorach i seniorach
zostanie wyłonionych 10
mistrzów Śląska w następujących kategoriach wagowych:
46-49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg,

3. miejsce Gardy,
8. Concordii,
18. Spartana

Ś

ląski Związek Bokserski
opublikował tabelę współzawodnictwa sportowego za
2016 rok. Bezapelacyjnym
liderem jest 06 Kleofas Katowice (525 punktów), drugie
miejsce okupuje JKB Jawor
Team Jaworzno (367 pkt), a
na najniższym stopniu podium sklasyfikowana została
Garda Gierałtowice (354 pkt).
BKS Concordia Knurów
zajęła ósme miejsce (226 pkt),
knurowski Spartan został
sklasyfikowany na 18 pozycji,
a ogółem w rankingu zostało
ujętych 28 klubów.
PiSk

20 najlepszych klubów z województwa śląskiego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

06 Kleofas Katowice
JKB Jawor Team Jaworzno
KS Garda Gierałtowice
Akademia Boksu Roberta Gortata
RMKS Rybnik
KS Górnik Sosnowiec
BKS Jastrzębie
BKS Concordia Knurów
GUKS Carbo Gliwice
KS Start Częstochowa
MOSM Tychy
TS Czarni Góral Żywiec
KSW Boxing Odra Wodzisław
CSW Fight Boxing Dąbrowa Górnicza
UKS Śląsk Ruda Śląska
BKB Beskidy Bielsko Biała
SKB Beskid Dragon Bielsko Biała
KS Spartan Knurów
SKB Klincz Brenna
KS Żylica Łodygowice

525 pkt.
367
354
346
336
302
265
226
212
161
142
141
135
126
123
109
97
75
70
60

Foto: Piotr Skorupa

H

Na knurowskim ringu wyłonieni
zostaną mistrzowie Śląska

64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91
kg, +91 kg.
W kadetach rywalizacja
odbędzie się w 13 kategoriach

wagowych: 46 kg, 48 kg, 50
kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg,
63 kg, 66 kg, 70 kg, 75 kg, 80
kg, +80 kg.
PiSk

Skat sportowy

Rzutem
na taśmę

WYNIKI
Z 31 STYCZNIA:

Dw ud ziest y turniej w
Grand Prix Knurowa w skacie sportowym wygrał Piotr
Luberta, a na drugim miejscu
uplasował się Stefan Wroblowski, który ostatecznie
wyprzedził dotychczasowego
lidera klasyfikacji generalnej
Janusza Nowaka.
PiSk

1. Piotr Luberta
2. Stefan Wroblowski
3. Czesław Antończyk
4. Bogdan Litwin
5. Jerzy Makselon
6. Michał Foit
7. Zenon Niemiec
8. Jerzy Niewiadomski
9. Piotr Arent
10. Janusz Kopeć

- 2.723
- 1.997
- 1.977
- 1.953
- 1.888
- 1.849
- 1.789
- 1.778
- 1.775
- 1.722

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Stefan Wroblowski
2. Zenon Niemiec
3. Janusz Nowak
4. Jacek Zacher
5. Michał Foit
6. Konrad Sobieraj
7. Piotr Palica
8. Tadeusz Wodziczko
9. Janusz Myszka
10. Zdzisław Mral

- 26.460
- 26.099
- 26.076
- 25.997
- 25.921
- 25.517
- 25.048
- 24.823
- 24.663
- 24.591

Kolejny turniej odbędzie się 14 lutego o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „GAMA”.

Gier a ł tow ick a G a rd a
przed nik im nie zamyka
drzwi do swojego „króle-

stwa”. Sztab trenerski wraz
z pięściarzami są chętni do
współpracy z przedstawi-

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

cielami innych dyscyplin,
czego najlepszym dowodem
są wspólne treningi bokserów

Foto: Garda

Gościnna Garda

Foto: Garda

W gościnnych progach Gardy trenowali
już m.in. piłkarze Górnika Zabrze i Wilków
Wilcza, a także kobiecy zespół Concordii
Knurów

z piłkarkami i piłkarzami.
- W ubiegłym roku za
sprawą Jacka Wiśniewskiego
rozpoczęliśmy współpracę z
Górnikiem Zabrze i Wilkami
Wilcza - mówi trener pięściarzy Adam Spiecha. - Górników prowadził wtedy jeszcze

Leszek Ojrzyński. Z Jackiem
Wiśniewskim współpracujemy regularnie, a niedawno
mieliśmy przyjemność gościć kobiecy zespół Concordii
Knurów.
W przerwie zimowej trenerzy aplikują swoim pod-

opiecznym sporo zajęć mających na celu odpowiednie
przygotowanie wytrzymałościowe. Sala treningowa pięściarzy wydaje się do takich
zajęć dobrym miejscem.
PiSk

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska
(mirella.napolska@przegladlokalny.eu), Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu) DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu) WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk,
Waldemar Jachimowski
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Mistrzowski
debiut na piątkę

Motyle w brzuchu

W Zawierciu zakończyły się XXVII Halowe Mistrzostwa
Polski Oldbojów w piłce nożnej. Po raz pierwszy wystąpiła
w nich Concordia Knurów. W swym debiucie zajęła piąte
miejsce, co należy uznać za spory sukces

D

spotkań, doznając tylko jednej porażki. Bilans - można rzec - znakomity, jednak
przepustki do półfinałów nie
gwarantował.
W pierwszym dniu mistrzostw nasz zespół pokonał
5:1 Żyrardowiankę i 5:4 Koronę Kielce, zremisował z Zagłębiem Dąbrowa Górnicza 4:4 i
zwyciężył 8:2 Szczakowiankę
Jaworzno.
W d r ug i m d niu k nurowianie zremisowali 2:2 z
Polonią Warszawa, ulegli
obrońcom mistrzowskiego
tytułu - Pogoni Szczecin 2:5,

zremisowali 3:3 z Hutnikiem
Kraków i pokonali 5:2 Stomil
Olsztyn.
- Jako ciekawostkę mogę
powiedzieć, że organizatorzy
obliczali ogólny wiek każdej drużyny i okazało się, że
nasz zespół był najstarszy.
Drugą ekipę pod względem
łącznego wieku zawodników
wyprzedziliśmy aż o 50 lat
- informuje nas Marek Wiercioch, który wraz ze swymi
kolegami udzielił kilku lekcji
młodszym zawodnikom z
innych klubów.
Knurowianie ostatecznie

zajęli wraz z Jastrzębiem piąte
miejsce, a nagrodę indywidualną dla najstarszego zawodnika otrzymał Zbigniew
Kapustka.
Tytuł mistrzowski zdobył
Gwarek Zabrze.
Skład Concordii: Tomasz
Mec, Marek Wiercioch, Leszek Adamczyk, Zbigniew
Kapustka, Zbigniew Jureczka,
Damian Jakubowski, Mariusz
Birówka, Tomasz Nowosielski, Marcin Rozumek, Robert
Kasiński, Mariusz Sikora, Janusz Bodzioch, Dariusz Sobel.
PiSk

foto-migawka

Marcin Rozumek (z lewej) wykorzystał okazję
i zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z byłym
królem strzelców naszej ligi, Grzegorzem
Piechną (boiskowy pseudonim Kiełbasa)

Organizatorzy zaglądnęli Zbigniewowi
Kapustce do metryki i okazało się, że był
najstarszym zawodnikiem mistrzostw

Foto: prywatne

Foto: APN

Foto: prywatne

o ry walizacji przystąpiły 22 zespoły.
W wielu z nich roiło
się od byłych zawodników
ekstraklasy. Nie brakowało
również byłych reprezentantów Polski.
- Grzegorz Piechna z Korony Kielce, Dariusz Adamczuk
z Pogoni Szczecin czy Adrian
Sikora i Marcin Malinowski
z Gwarka Zabrze to tylko namiastka nazwisk, które zjechały do Zawiercia - mówi Marek
Wiercioch z Concordii.
W tym zacnym gronie
knurowianie rozegrali osiem

Po jubileuszowym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy opadł już kurz, ale popyt na czerwone serduszka wciąż
jest spory. Tym razem z racji zbliżającego się dnia świętego
Walentego.
Nim popularne Walentynki na dobre rozgościły się w naszym
pięknym kraju, na ich punkcie oszaleli Amerykanie. Później podobno Anglicy, którzy czują motyle w brzuchu nie tylko myśląc
o ukochanej, czy ukochanym, ale również o futbolu.
Nie da się ukryć, piłka nożna potrafi owinąć sobie wokół
palca i młodych, i tych nieco starszych, o tych najbardziej doświadczonych nie wspominając.
Mogliby coś na ten temat powiedzieć nasi oldboje, którzy w
miniony weekend zostawili swe ukochane w domach i wyruszyli
na podbój halowych mistrzostw Polski. Jadąc na ten turniej byli
zapewne podekscytowani tak, jak kilkadziesiąt lat temu, gdy
wybierali się na pierwszą randkę.
Tegoroczne Walentynki przypadają na wtorek, a więc dzień
po pierwszej tegorocznej kolejce Lotto Ekstraklasy. Zapowiada
się piękny weekend z piłką i romantyczny wtorek z ukochaną lub
ukochanym. Tego Wam i sobie życzę, a na zakończenie dwa zdania
wypowiedziane przez pewnego kibica: - Moja żona powiedziała, że
jeśli nie przejdzie mi ta obsesja na punkcie Manchesteru United,
to mnie opuści. Naprawdę będzie mi jej brakowało...

Czy w Knurowie powstała sekcja piłki wodne
j? Nie, to zawodnicy
Akademii Piłki Nożnej w czasie odnow
y biologicznej na krytej
pływalni aQuaRelax.

Raz z górki, raz pod górkę
Dziurawa obrona

Concordia w spotkaniu
z Polonią Poraj raziła nieporadnością zarówno w defensywie, jak i przed bramką rywala. Na pierwszego
gola gości odpowiedział co
prawda Michał Zieliński, ale
kolejnych pięć bramek było
autorstwa zawodników gości.
Knurowianie rozpoczęli
mecz w składzie: Stanek, Hałas, Kominiak, Gałązka, Bociek, Górka, Lipka, Buchalik,
Zieliński, Łopatka, Idziaszek.
- Nie mogłem dzisiaj skorzystać z kontuzjowanego
Bąka i Przesdzinga, którego
zatrzymały obowiązki zawodowe. Ponadto nie zagrał
jeszcze Młynek, który po ciężkiej kontuzji powoli wchodzi
14

w trening - powiedział nam
trener Zbigniew Matuszek.
W drugiej połowie na
boisko wybiegli: Misiak, Mateusz Mikulski, Michał Mikulski, Knot, Wiśniowski i
Nowosielski.
Zawodnikami testowanymi byli: Maciej Stanek
z Piasta Gliwice, Mateusz
Wiśniowski z Żernicy i Artur
Łopatka z Rachowic.

Z juniorami
na remis

W wielu klubach szkolących młodzież, gra w Centralnej Lidze Juniorów pozostaje w sferze marzeń. Owe
marzenia spełnili w ubiegłym
roku młodzi zawodnicy Piasta Gliwice prowadzeni przez

w ychowanka Concordii Marcina Domagałę, który w
minioną sobotę przyjechał do
Knurowa, by rozegrać towarzyskie spotkanie ze swoim
byłem klubem. Mecz zakończył się remisem 3:3, a bramki
dla Concordii strzelali: Knot,
Buchalik i Zieliński.
Wyjściow y skład knurowskiej drużyny: Stanek
(testowany z Piasta Gliwice),
Michał Mikulski, Bociek, Gałązka, Kasprzyk (testowany
z Płomienia Czuchów), Lipka, Buchalik, Górka, Knot,
Łopatka (testowany z KS 94
Rachowice), Zieliński.
Na ławce rezerwowych
mecz rozpoczęli: Misiak,
Goncarzewicz i Mateusz Mikulski.

Foto: Piotr Skorupa

Po trzech meczach kontrolnych piłkarze Concordii
mają na swym koncie zwycięstwo, porażkę i remis.
Po rozgromieniu 7:1 LZS Piotrówka i sromotnej
porażce 1:6 z Polonią Poraj, podopieczni Zbigniewa
Matuszka zremisowali 3:3 z Piastem Gliwice
występującym w Centralnej Lidze Juniorów

Do tej pory Michał Zieliński wpisuje
się na listę strzelców w każdym
zimowym sparingu Concordii

W sobotę
z Łabędami

W najbliższą sobotę Concordia rozegra czwarty tej
zimy mecz kontrolny. Przeciwnikiem będzie ŁTS Łabędy.

Późniejszymi rywalami
knurowian będą: Jedność
32 Przyszow ice (15 lutego), KS Panki (18 lutego),
Odra Miasteczko Śląsk ie
(25 lutego), MLKS Woźniki

(1 marca), Sokół Orzech
(4 marca).
Mecze sobotnie rozpoczynać się będą w samo południe,
a w środy o godzinie 18.00.
PiSk
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Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Wojciech Kempa wraca
na trenerską ławkę
B

ył y trener Concordii
Knurów i Jedności 32
Przyszow ice - Wojciech
Kempa poprowadzi w rundzie wiosennej 4-ligowego
Orła Mokre.
Zespół Orła po rundzie jesiennej plasuje się na

przedostatniej - 17. pozycji
w grupie II, tej samej, w
której występuje Concordia
Knurów (14. miejsce).
Jako ciekawostkę dodajmy, że w drużynie Orła
występują byli zawodnicy
Concordii - Marcin Rozu-

mek i Dawid Wiercioch.
Do konfrontacji Concordii z Orłem dojdzie w
ramach 30 kolejki, która
została zaplanowana na 20
maja br.
PiSk

Fragment meczu IPA
Knurów - Paderek
Team. O piłkę walczą
Jarosław Stępień
(z lewej) i Jakub Bajer

Mają sposób na Vibovit
eszcze dwa tygodnie temu
wydawało się, że w rozgrywkach Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej droga do 10. tytułu
mistrzowskiego stoi otworem
przed drużyną Vibovitu, tymczasem zespół ten stracił swoją
przewagę nad IPA Knurów, a w
rozgrywce o główną nagrodę
pojawił się jeszcze trzeci konkurent. Team Stalmet, bo nim
mowa, w najciekawszym meczu
14. kolejki po raz drugi w tym
sezonie ograł Vibovit i ma już
tylko dwa punkty straty do prowadzącego duetu. Do zwycięstwa poprowadził „Stalowych”
weteran knurowskich parkietów, 47-letni Dariusz Flis, który
strzelił pierwsze dwie bramki.
Team Stalmet od dłuższego
już czasu ma swoisty patent na
Vibovit, gdyż w ostatnich siedmiu meczach pomiędzy tymi
zespołami, „Stalowi” tylko raz
zeszli z boiska pokonani.
W pozostałych dwóch spotkaniach zdecydowane zwycięstwa odniosły drużyny IPA
Knurów i Tritechu. Ci pierwsi
odnieśli pierwsze zwycięstwo
w tym roku, drudzy natomiast
mają na swoim koncie 20 punktów i na pewno nie powiedzieli
ostatniego słowa w walce o
podium.
Waldemar Jachimowski

14. KOLEJKA Z 6 LUTEGO 2017:
IPA Knurów – Paderek Team 11:1 (3:1)
J. Stępień 3, Ł. Spórna 3, W. Rozumek, M. Rozumek, K. Bochniak,
K. Wesoły, G. Brózda – A. Mirowski
Tritech – TKKF Mistral Intermarché 9:1 (6:0)
G. Górka 4, D. Wiercioch 3, M. Mikulski, S. Napierała – M.
Bociański
Vibovit - Team Stalmet 2:4 (0:1)
A. Zabłocki, A. Mnochy – D. Flis 2, M. Mularczyk, B. Flis
żółte kartki: A. Zabłocki, Ł. Pilc (Vibovit) – D. Flis (Team Stalmet).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vibovit
IPA Knurów
Team Stalmet
Tritech
TKKF Mistral Intermarché
Paderek Team
Bud-Expert Team

12
12
12
12
12
12
12

26
26
24
20
12
7
5

75-41
70-38
56-37
67-43
40-61
28-72
29-73

8
8
7
6
4
2
1

2
2
3
2
0
1
2

2
2
2
4
8
9
9

STRZELCY
Łukasz Spórna
Ariel Mnochy
Michał Szczurek
Paweł Mastyj
Dawid Wiercioch
Maciej Stopa
Jarosław Stępień
Kacper Idziaszek
Grzegorz Górka
Adrian Zabłocki
Krystian Boroń
Szymon Szulc
Mateusz Bogumiło
Mateusz Mularczyk

IPA Knurów
Vibovit
Tritech
Vibovit
Tritech
Team Stalmet
IPA Knurów
Tritech
Tritech
Vibovit
Bud-Expert Team
Paderek Team
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet

20
19
17
17
14
12
12
11
11
10
8
8
8
8

PROGRAM 15. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 13 LUTEGO):
Bud-Expert Team – Vibovit (19.30), Tritech – Paderek Team
(20.15), TKKF Mistral Intermarché – IPA Knurów (21.00).

informacja

Foto: Piotr Skorupa
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Bajtel kibicuje
za złotówkę

K

nurów zna lazł się na
mapie miast, które zostały włączone przez Górnika
Zabrze do akcji „Rodzinne
kibicowanie Trójkolorowym”.
- Od początku tego roku
ruszyliśmy z kolejną akcją
adresowaną do kibiców Górnika - słyszymy w dziale marketingu zabrzańskiego klubu.
- Celem tej akcji jest promocja rodzinnego kibicowania,
a wraz z nią atrakcyjne rabaty
na karnety. Dziecięcy, dla
bajtla do 13 roku życia, będzie
można nabyć już za złotówkę.
W ramach akcji Górnik

Zabrze rozprowadza w za- SiR-u. - Rozprowadzamy je poprzy jaźnionych miastach przez kluby i stowarzyszenia,
specjalne vouchery, które wśród uczestników naszych
uprawniają do skorzystanie rozgrywek piłkarskich i siatz atrakcyjnych ra- Vouchery możesz karskich, a także
batów na karnety. odebr ać r ównie ż przez szkoły. PoDo Knurowa trafi- w naszej redakcji. nadto vouchery
Zapraszamy!
ło 5000 voucherów,
można odebrać
które do siedziby Miejskiego w kasach na naszych kryOśrodka Sportu i Rekreacji tych pływalniach w Knurowie
przywiózł „Jorguś”, a więc i Szczygłowicach.
oficjalna maskotka TrójkoRunda wiosenna na zalorowych.
pleczu ekstraklasy rozpocz- Duża część tych vouche- nie się w pierwszy weekend
rów trafiła już do kibiców - marca, gdy Górnik zagra
informuje Krzysztof Stolarek, u siebie z GKS-em Tychy.
PiSk
dyrektor knurowskiego MO-

informacja własna

Przegląd Lokalny Nr 6 (1246) 9 lutego 2017 roku

15

www.przegladlokalny.eu

Ray Wilson
to charyzmatyczny
artysta, mocno
angażujący się
w wyśpiewywane
słowa

Koncert był ucztą
dla zmysłów – piękne
dźwięki i zachwycająca
gra świateł

Szczygłowice. Ray Wilson w Domu Kultury

Artysta, któremu się wierzy

Publiczność nie chciała wypuścić
artystów, prosząc o kolejne bisy

- Czułam, jakby ubyło mi lat, jakby czas się cofnął.
Wspaniałe piosenki, wspaniały głos. To z pewnością
jeden z najlepszych koncertów, na jakich byłam
w życiu! - mówi pani Grażyna. W sobotę, Ray Wilson,
ostatni frontman legendarnego zespołu Genesis,
zagrał w Domu Kultury w Szczygłowicach

D

la miłości zamieszkał w Polsce. I choć tęskni za Szkocją,
to tutaj czuje się jak w domu. Obdarzony niezwykłą charyzmą Ray
Wilson tworzy na scenie spektakl,
zabierając słuchaczy w podróż po
emocjach. Wędrówka biegnie przez
opowieści o zazdrości, która demoluje związek, o przeznaczeniu,
przed którym nie można uciec, o
rozczarowaniu, wpisanym w życie.
Podczas koncertu w DK Wilson połączył historię z tym, jaki jest teraz.
Zaśpiewał kilka piosenek zespołu
Genesis i parę z solowych projektów. Wilson rockowe, energetyczne
utwory, porywające ludzi do tańca,
przeplatał lirycznymi balladami,

przynoszącymi chwilę wytchnienia.
Niezwykły popis dali muzycy towarzyszący artyście – świetnie zgrani,
rozsadzali scenę energią i luzem.
Już pierwsze dźwięki aktorskiej
„Mamy” czy nostalgiczne brzmienie
gitary przy „Another Day” wywołały aplauz publiczności.
- Widziałam Raya na Dniach
Knurowa. Wtedy też mnie zachwycił.
Ale dzisiaj... To była magia! - śmieje
się pani Grażyna. - Oczywiście, że
przypomniała mi się młodość. Czasy, kiedy miałam jeszcze marzenia i
mnóstwo planów.
W przerwie między piosenkami
artysta wspominał dawne czasy.
Przypomniał m.in. swoją pierwszą

wizytę w Polsce w 1998 roku i występ w katowickim Spodku.
- To był świetny koncert! - śmiał
się artysta.
Ray Wilson jest wyjątkowym
artystą nie tylko ze względu na profesjonalizm. Po każdym koncercie
muzyk ze Szkocji w ychodzi do
fanów – cierpliwie pozuje do zdjęć,
rozdaje setki autografów.
- Przemiły człowiek. Bardzo
otwarty, uśmiechnięty – mówi pan
Jerzy. - Nie gwiazdorzy, szanuje
słuchaczy. Prawdziwy artysta na
scenie, artysta, któremu się wierzy, i
wspaniały człowiek poza nią.

informacja

Tekst i foto: Justyna Bajko

Szaleństwo na widowni
i owacje na stojąco
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