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Knurów

Knurów

Zadbaj o czytelny adres

Przystanek na żądanie

Coraz bardziej realna staje się wizja przystanku
„na żądanie” na ul. Dworcowej w pobliżu
skrzyżowania z ul. Rybną
Foto: Bogusław Wilk

Teraz nie sposób nie trafić do „prezydium” (jak się drzewiej mawiało).
W ubiegłym tygodniu knurowski Urząd Miasta przy ul. Ogana zyskał nowe,
czytelne, rzucające się z daleka w oczy, oznaczenie.

Dobrych fachowców nigdy za
wiele. A już jak się trafi cała ekipa,
na dodatek „najbardziej zaj....a na
Śląsku”, to takich wylewek, jak ona
zrobi, aż żal stopami deptać...

/bw/

31 marca i 1 kwietnia uczniowie z Zespołu Szkół
Specjalnych w Knurowie serdecznie zapraszają do
CH Auchan w Gliwicach na wielkanocny kiermasz

Urzędnicy proszą też mieszkańców Knurowa, posiadających domowe
zwierzęta, by w tym okresie były one
nadzorowane przez nich podczas wyprowadzania. Należy również zwracać
uwagę na miejsce wybiegu, a zwłaszcza
na znaleziony przez zwierzęta pokarm.
/bw/

jb

podpatrzone

Cuda na kiermaszu

Urząd Miasta Knurów przypomina wszystkim
administratorom, właścicielom i użytkownikom
nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia
wiosennej deratyzacji

reklama

domu czy ulicy, ratownicy tracą
minuty tak cenne dla tych, którzy
czekają na ich pomoc.
Umieszczenie tabliczki z adresem to obowiązek właścicieli nieruchomości – za nierespektowanie
owego prawa grozi kara grzywny
lub nagany.
– Tabliczka powinna być powie-

Gliwice

Zły czas dla szczurów
specjalnym komunikacje magistrat powołuje się na Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów (§ 18), zatwierdzony
uchwałą Rady Miasta (nr X/136/2015
z 17 lipca 2015 r.). Zgodnie z nim obowiązkową deratyzację przeprowadza się
między 1 kwietnia a 15 maja.

a wielu budynkach brakuje odpowiednich tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości
i nazwą ulicy, są nieczytelne bądź
nieodpowiednio oświetlone. Zdarza
się więc, że karetka wezwana do
chorego sporo czasu traci na zlokalizowanie miejsca jego zamieszkania.
Rozpytując, gdzie jest dany numer

/bw/

Knurów

W

N

Foto: Bogusław Wilk

odbyła się wizja lokalna z udziałem
wiceprezydent Knurowa Barbary
Zwierzyńskiej, Anny Lewandowskiej
– naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Inwestycji i Restrukturyzacji, radnego Andrzeja Porady,
Anny Boreckiej-Skowrońskiej – naczelnik Wydziału Inwestycji w ZDW
i Lesława Kmiecia – naczelnika
Wydziału Inżynierii Ruchu w ZDW.
– Jest szansa, by ziściły się oczekiwania pasażerów i mieszkańców
– ocenili uczestnicy spotkania. – Od
strony technicznej jest to możliwe,
choć oczywiście trudno na razie mówić o konkretnych terminach.
Być może coś więcej będzie można powiedzieć po kolejnych konsultacjach. Samorządowcy i drogowcy
uzgodnili, że niebawem do nich
przystąpią.

Brak tabliczki, informującej o adresie danego
budynku, znacznie utrudnia pracę służb
ratunkowych. Knurowska Straż Miejska
w odpowiedzi na apele ratowników, prowadzi
akcję „Czytelny adres”

Foto: Bogusław Wilk

– Usytuowanie w sąsiedztwie skrzyżowania ulic Dworcowej
i Rybnej jest możliwe – ocenili uczestnicy spotkania (od
lewej): wiceprezydent Barbara Zwierzyńska, naczelnicy Anna
Borecka-Skowrońska, Lesław Kmieć i Anna Lewandowska
oraz radny Andrzej Porada

– To byłoby spore udogodnienie
dla mieszkańców Farskich Pól –
mówi Andrzej Porada. Knurowski
radny jest wyrazicielem zdania wielu
osób z tej części miasta. – Obecnie
muszą wybierać, czy wsiądą do autobusu przy dawnej fundacji przy
rondzie, czy na Granicy. I w jednym,
i w drugim przypadku czeka je dość
długa przechadzka. Dla starszych,
a także schorowanych, to wręcz wyprawa...
Oczekiwania mieszkańców trafiły na podatny grunt w samorządzie.
Ulicą Dworcową administruje Zarząd Dróg Wojewódzkich, toteż tam
magistrat skierował swoje działania.
ZDW nie mówi „nie”.
Na rozmowach nie poprzestano. Doszło do spotkania zainteresowanych stron. W środę rano
w rejonie ulic Dworcowej i Rybnej

szona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi
ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę
należy umieścić również na ogrodzeniu – tłumaczy Straż Miejska.
Strażnicy co roku sprawdzają,
a zarazem przypominają zapominalskim właścicielom o powinności
umieszczenia tabliczki z adresem.
W 2016 roku podczas akcji „Czytelny adres” straż miejska skontrolowała 107 posesji.
– Uchybienia stwierdzono na 55
posesjach, 42 właścicieli otrzymało pouczenia – informuje Andrzej Daroń, komendant Straży Miejskiej w Knurowie.
W tym roku akcja trwała od 1
marca do 1 kwietnia. O jej wynikach
dowiemy się niebawem.

– Zaprezentujemy własnoręcznie
wykonane przez niepełnosprawną
młodzież i dzieci unikatowe ozdoby,
stroiki, kartki i upominki świąteczne.
Prace naszych uczniów cieszą się
zawsze dużym zainteresowaniem,
jest to dla nich ogromna motywacja
do działania i wychodzenia z nimi

/bw/

Alina Jaworska, dyrektor Zespołu
Szkół Specjalnych w Knurowie.
Kiermasz będzie czynny w piątek, 31 marca, w godz. 14.00-21.00
i w sobotę, 1 kwietnia, w godz. 9.0012.00.

/sisp/ foto: ZSS Knurów

do społeczności ludzi pełnosprawnych. Wierzymy, że dzięki wsparciu
dobrych ludzi nasi uczniowie będą
dalej spełniać swoje marzenia – mówi

Knurów

Wykład o cukrzycy

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Knurowie zaprasza
na wykład pt. „Cukrzyca – epidemia XXI wieku”
Temat ważny i – jak się mawia –
na czasie. Wykład wygłosi prof. dr
hab. n. med. Janusz Gumprecht.

Prelekcja odbędzie się w środę, 5
kwietnia, w Kinie Scenie Kulturze.
Początek o godz. 17.
/bw/

Knurów

Harcerze
powspominają

„Wspomnienia do siebie to mają...”
– takie motto przyświecać będzie I Spotkaniu Knurowskich Harcerzy Seniorów.
Spotkanie odbędzie się 1 kwietnia (to
nie prima aprilis!) w Klubie Lokatorek.
Początek o godz. 17.
/bw/
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Oberża
w ogniu

Foto: OSP Gierałtowice

Foto: OSP Gierałtowice

Chudów

Przez 4 godziny i 42
minuty trwała akcja
gaszenia pożaru,
jaki wybuchł
w niedzielę
w chudowskiej
restauracji

O

koło południa pewien rowerzysta zauważył, że nad
Oberżą „Czarny Koń” unosi
się dym, który wydobywa się nie z
komina, ale bezpośrednio z dachu.
Poinformował o tym obsługę loka-

Knurów

Ugasili głupotę
P

w środowisku naturalnym – ziemia
wyjaławia się, zahamowany zostaje
bardzo pożyteczny, naturalny rozkład
resztek roślinnych oraz asymilacja
azotu z powietrza. Do atmosfery
przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami równo dla ludzi jak i zwierząt – tłumaczy
Państwowa Straż Pożarna.
Od dwóch lat PSP prowadzi
kampanię „Stop pożarom traw.
Ziemia jest tylko jedna”, próbując

MiNa

Knurów

Trakcja-atrakcja
W

e wtorkowy wieczór przy ul.
Kopalnianej patrol knurowskiej policji zatrzymał 41-latka,
który wraz z 17-letnim knurowianinem oraz trzecim sprawcą (na
razie nieznanym policji) ukradł
kabel zasilania sieci trakcyjnej.
Łup „zgarnięty” na szlaku kolejowym miał długość 15,63 metra.
Poszkodowany – PKP Energetyk –
poniósł stratę szacowaną na około
1500 zł. Sprawą zajmuje się Komisariat Policji w Knurowie.
MiNa

Nieborowice

5 lat za sarnę?
27

marca około godz. 10 policja
otrzymała zgłoszenie o kłusownictwie w nieborowskim lesie.
Nieznany sprawca założył wnyki,
czyli specjalne pętle z drutu lub linki
stalowej. Najprawdopodobniej polował
na sarny. Kłusownikowi grozi do 5 lat
pozbawienia wolności. Sprawę prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
jb

Knurów

We wtorkowe popołudnie knurowska Ochotnicza
Straż Pożarna interweniowała przy ul. Zwycięstwa.
Powód – kolejny pożar traw

rzełom marca i kwietnia to
okres, kiedy wyraźnie wzrasta
ilość pożarów traw. Za większość z nich, niestety, odpowiada
człowiek. Tylko w zeszłym roku
spłonęło ponad 12 tys. ha traw. Straty, wynikające z gaszenia pożaru,
oszacowano na ponad 8 milionów
złotych.
Wypalanie nigdy nie jest bezpieczne. Wystarczy chwila, aby pożar wymknął się spod kontroli i objął
obszar znacznie większy niż tylko
ten, gdzie rosną trawy. Zdarza się,
że zagraża domom i ludziom. Rok
temu w wyniku nielegalnych podpaleń zmarło 6 osób. Ogień pustoszy
florą i faunę - zabiera życie tysiącom
zwierząt, niszczy ich miejsce lęgowe.
- Dym uniemożliwia pszczołom i
trzmielom oblatywanie łąk. Owady
giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych
kwiatów, a w konsekwencji obniżenie
plonów roślin - wyliczają strażacy.
Pomimo że wypalanie traw jest
zabronione przez prawo i karalne
(kodeks wykroczeń przewiduje za
to karę grzywny nawet do 5000 zł),
sporo osób decyduje się na ten krok.
Dlaczego? Większość tłumaczy to
chęcią użyźnienia gleby.
- Jest to jednak całkowicie błędne
myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że
wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian

lu. Wezwano straż pożarną. Dzięki szeroko zakrojonej interwencji
pożar strawił jedynie część dachu
budynku.
- Akcja trwała 4 godziny i 42 minuty – informuje mł. bryg. Andrzej Bąk,
zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie. – Sama lokalizacja
źródła trwała stosunkowo długo, ale
ściągnąłem na miejsce tyle sił i środków,
że udało nam się opanować pożar w
pierwszym okresie, zanim ogień się
rozprzestrzenił na resztę dachu.
W walce z żywiołem brali udział
strażacy z JRG PSP w Knurowie, JRG
PSP nr 1 w Gliwicach, JRG PSP w
Pyskowicach oraz Ochotnicze Straże
Pożarne z Chudowa, Przyszowic,
Paniówek i Gierałtowic.
Przyczyna pożaru nie została
jeszcze ustalona. Jedna z hipotez,
oparta na słowach właściciela i pracowników restauracji, sugeruje, że
zarzewiem zdarzenia mogła być gorąca cząstka podwiana pod gont dachu.
Właściciele Oberży informują na
portalu społecznościowym, że mimo
tego przykrego zdarzenia wszystkie
zaplanowane na najbliższy czas
przyjęcia odbędą się planowo.
– Robimy wszystko, co w naszej
mocy, żeby w najbliższą niedzielę restauracja funkcjonowała normalnie –
zapewniają. – Ponadto chcielibyśmy
podziękować strażakom za sprawną
akcję i wszystkim dzwoniącym za
troskę oraz chęć pomocy.

uświadomić ludziom, że wypalając
trawy narażają siebie i przyrodę.
Pomimo apeli, nawet w Knurowie, co rusz słyszymy o palących się
trawach. Ostatni przykład z wtorku
– OSP Knurów gasiło pożar traw
przy ul. Zwycięstwa. Na szczęście
tym razem nikt nie ucierpiał, choć
wiatr z pewnością nie ułatwił pracy
strażakom…
Jb, foto: OSP Knurów

Włamanie
na stadionie
Nocą z wtorku na środę włamano
się do jednego z garaży na terenie
knurowskiego stadionu

J

ak informuje policja, nieznani
sprawcy zerwali kłódki, wygięli
blachę w dachu, po czym skradli
m.in. kosiarkę oraz metalowe
pręty. Zniszczono też dozorowe
oświetlenie przy budynku. Straty

nie zostały jeszcze oszacowane.
To nie pierwsza próba włamania do garażu na terenie knurowskiego stadionu. Żadna z poprzednich nie była jednak skuteczna.

MiNa

reklama

To nie pierwszy raz, gdy paliły się
trawy przy ul. Zwycięstwa
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Foto: Bogusław Wilk

Termin zakończenia prac na zewnątrz żłobka to 7 lipca

Knurów. Budowlańcy kontynuują inwestycję

W żłobku znowu praca wre

Po kilku miesiącach zastoju ponownie ruszyły prace przy knurowskim
żłobku. Zgodnie z umową budowlańcy mają sfinalizować inwestycję
w pierwszych dniach lipca
dokładnie 3 091 974 zł.
Umowa została podpisana 16 marca. Zgodnie z nią termin zakończenia
robót wewnątrz budynku to 9 czerwca,
natomiast na zewnątrz żłobka – do
7 lipca 2017 roku. Miasto zastrzegło
sobie prawo do 7-letniej gwarancji.
Krzątanina na budow ie nie
umknęła uwadze okolicznych knurowian.
- No, dobrze, że znowu to ruszyło
– mówi pan Grzegorz, przechadzając

Zapisy do końca marca

To już ostatni dzwonek! Nabór na rok 2017/2018 w żłobku trwa do końca
marca. Co ważne – karty zgłoszeń muszą złożyć ponownie także te osoby, których dzieci miały uczęszczać do placówki od stycznia 2017 roku.
O złożenie kar ty zgłoszeń proszeni są rodzice lub opiekunowie
wszystkich dzieci, które miałyby korzystać ze żłobka w roku 2017/18.
Dotyczy to także tych, którzy złożyli już karty w ubiegłorocznym
naborze, z myślą o miejscach w nowym budynku placówki. Ze względu
na okoliczności, które uniemożliwiły otwarcie nowo budowanego
żłobka w planowanym styczniowym terminie, dyrekcja prosi tych,
którzy nadal są zainteresowani korzystaniem z usług placówki,
o ponowne zgłoszenie.
Dokładny termin otwarcia nowo budowanego budynku nie jest jeszcze
określony – zostanie podany w późniejszym terminie. Można jednak
liczyć, że nastąpi to przed 1 września. W takim wypadku 72 nowych
dzieci placówka mogłaby przyjąć już przed końcem wakacji (jeśli takie
życzenie wyrażą rodzice w karcie zgłoszenia). 1 września zaś pojawią się
kolejne 23 miejsca – zwolnione przez maluchy uczęszczające do żłobka
w roku 2016/17. Po oddaniu do użytku nowej siedziby żłobek powiększy
się czterokrotnie – zamiast, jak dotąd, 24, pomieści aż 96 dzieci.
Karty zgłoszenia, a także zasady rekrutacji są dostępne przez cały
marzec w Żłobku Publicznym w Knurowie (ul. Lotników 3); można je
także pobrać na stronie internetowej (www.zlobek.knurow.edu.pl).
Wype łnioną kar tę należ y zł oż yć osobiście w siedzibie Żł obka
Publicznego w Knurowie przy ul Lotników 3. Termin upływa 31 marca
2017 roku o godz. 15. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik
rekrutacji.
- W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: osobiście, telefonicznie
(32 4419743) lub za pomocą poczty internetowej: zlobekknurow@wp.pl
– zachęca dyrektor Żłobka Publicznego w Knurowie, Małgorzata Dorabiała.

Drogę do kontynuacji budowy

żłobka otwarło pozytywne rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego, czyli wyłonienie wykonawcy robót. Dodajmy, że drugiego
w krótkim odstępie czasu, gdyż pierwszy został unieważniony
(miasto uznało, że złożone oferty są zbyt drogie).
W drugim przetargu zostały złożone trzy oferty. Zgłosiły się:
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic (zaproponowało cenę: 3 370 269,05 zł), spółka Olax z Mikołowa (3 211 981,45
zł), a także konsorcjum firm Info-Bud z Rybnika oraz Zakładu
Stolarskiego i Remontowo-Budowlanego Toman z Turzy Śląskiej
(3 091 974 zł). Za najkorzystniejszą ofertę uznano tę, którą złożyło
konsorcjum Info-Bud/Toman.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło pod koniec lutego. Ale do podpisania umowy konieczne było jeszcze przesunięcie dodatkowych
pieniędzy w gminnym budżecie (na wyższą niż pierwotnie zakłada-
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się z niewielkim czarnym „wielorasowcem” wzdłuż ogrodzenia przy
żłobku. – Patrząc po tym, jak panowie zaczęli, to robota wręcz pali im
się w rękach.
Pani Iwona ma osobiste powody,
by dopingować budowlańców.
- Moja wnuczka mogłaby tu trafić,
bardzo na to liczę. Na razie dzielimy
się, wszystkie babcie i dziadkowie, obowiązkami, bo rodzice gonią w piętkę
próbując zarobić na życie – wyjaśnia.

- Myślę, że to co złego miało nas
spotkać, jest już daleko za nami –
pisze dyrektor Żłobka Publicznego
w Knurowie Małgorzata Dorabiała
w informacji skierowanej do rodziców. – Z wielką nadzieją razem z
Państwem będę oczekiwała zakończenia prac w wyznaczonym terminie i otwarcia nowo budowanego
żłobka przy ul. Wiosennej zgodnie z
zawartą umową.
bw, MiNa

W środku też sporo się zmienia - tutaj budowlańcy
mają się wyrobić do początku czerwca

no kwotę niewątpliwy wpływ miał też szerszy zakres robót ujętych
w ramach przetargu). Do tego z kolei wymagana była zgoda Rady
Miasta. Stosowna uchwała trafiła do harmonogramu obrad sesji
nadzwyczajnej zwołanej w połowie marca.
Stare powiedzenie mówi, że „diabeł tkwi w szczegółach”. Że tak
w istocie bywa, a pozorne drobiazgi mogą rzutować na duże
przedsięwzięcia (a w tym wypadku nawet przy dobrych intencjach
wszystkich uczestników jeszcze obsunąć budowę w czasie), można
się było przekonać podczas sesji, gdy wywołana została sprawa
wspomnianej uchwały. Podczas omawiania porządku obrad radny
Marek Sanecznik złożył wniosek formalny dotyczący wycofania
projektu uchwały z porządku obrad projektu uchwały. Wniosek
uzasadniał niepowiadomieniem uczestników postępowania o wyborze wykonawcy. Tym samym, zdaniem radnego, została naruszona
procedura, ponieważ uniemożliwiono pozostałym firmom wniesienie protestu co do wyboru oferenta (naruszając prawo zamówień

Ko m p l i k a c j e z b u d ow ą ż ł o b k a
spowodowała zaskakująca rejterada pierwotnego wykonawcy. Pod
koniec października rybnicka firma
Rembud sp. z o.o. nagle wycofała się
z placu budowy. Miasto szybko zareagowało na kłopotliwą sytuację,
rozpoczynając przygotowania do
r oz p i s a n i a n owe g o p r ze t a r g u.
Równolegle prowadziło starania
o uzyskanie zadośćuczynienia (ponad 440 tys. zł) za to, że poprzedni wykonawca nie wywiązał się
z umowy. Wezwanie firmy Rembud
sp. z o.o. do zapłaty kar wynikając ych z umow y pozostało bez
odzewu, toteż inwestor wystąpił
z żądaniem zapłaty do towarzystwa
ubezpieczeniowego.
Foto: Bogusław Wilk

W

budynku i wokół niego uwijają się pracownicy
konsorcjum firm - PPUH
„INFOBUD” Krzysztof Małek z Rybnika (lider) oraz Zakładu Stolarskiego
i Remontowo-Budowlanego „TOMAN” z Turzy Śląskiej. To zwycięzcy
drugiego przetargu na „Dokończenie
budowy żłobka wraz z dostawą i
montażem wyposażenia oraz budową
placu zabaw przy budynku żłobka”.
Za wykonanie zadania otrzymają

Komplikacje
po dezercji

publicznych). W odpowiedzi wiceprezydent Piotr Surówka dociekał,
skąd radny „powziął tę nieprawdziwą informację”. „Ponieważ firma uczestnicząca w przetargu, PRUiM SA, nie otrzymała takiego
zawiadomienia” – wyjaśnił radny Sanecznik (zawodowo Marek
Sanecznik jest prezesem zarządu spółki PRUiM-Mosty, spółki
zależnej PRUiM SA). Wiceprezydent Surówka obstawał jednak
przy swoim informując, że PRUiM SA, tak jak pozostali uczestnicy
przetargu, została powiadomiona (mejlem) o najkorzystniejszej
ofercie. „Firma, o której Pan mówi, potwierdziła odbiór informacji”
– podsumował krótką polemikę wiceprezydent.
Tuż przed głosowaniem radny Sanecznik ponownie wyraził wątpliwości co do procesu przetargowego. Zdecydował się wstrzymać
od głosu. Pozostałych 20 radnych nie miało takich rozterek jednoznacznie opowiadając się za przyznaniem środków na dokończenie
budowy żłobka.
Umowa z wykonawcą została podpisana 16 marca.
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Knurów. Niebawem rozpocznie się oczekiwana inwestycja...

śladem naszych publikacji

PRUiM rozbuduje
ul. 1 Maja

Emocje na zakazie

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA zajmie
się rozbudową ul. 1 Maja w Knurowie. W poniedziałek
w Starostwie Powiatowym w Gliwicach została
podpisana umowa w tej sprawie

Foto: Bogusław Wilk

Lewoskręt z ul. 1 Maja w Kazimierza Wielkiego powinien zapobiec częstym zatorom w tym
miejscu drogi

P

od dokumentami podpisy
złożyli: prezes PRUiM-u Waldemar Macyszyn i dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach Jan Osman. Świadkami
tej chwili byli prezydent Knurowa
Adam Rams i starosta gliwicki Waldemar Dombek.
Prace obejmą odcinek drogi pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami
Kosmonautów i Wilsona (około 1
km). Zakres robót obejmuje m.in.:
przebudowę konstrukcji jezdni, wykonanie lewoskrętu z ul. 1 Maja w ul.
Kazimierza Wielkiego, przebudowę
oświetlenia w obrębie skrzyżowań
z ulicami Dąbrowskiego i Kazimierza
Wielkiego, remont chodnika i ścieżki

rowerowej. Na jezdni pojawią się tzw.
wyspy azylowe dla pieszych.
Wartość zadania wynosi dokładnie 2 387 102,39 zł. Niemal 600 tys. zł
pochodzić będzie z budżetu Knurowa.
Miasto zgodziło się współuczestniczyć
w kosztach przedsięwzięcia.
– To nie pierwszy raz, gdy władze
miasta partycypują w kosztach zadań
realizowanych przez powiat gliwicki –
zauważył starosta Dombek dodając, że
to dowód współpracy, która przynosi
obustronne korzyści.
– To inwestycja bardzo ważna dla
wszystkich mieszkańców Knurowa,
uczestników ruchu drogowego, a także
pieszych. Na pewno wzrośnie komfort
jazdy, jak też bezpieczeństwo w ru-

chu drogowym – podkreślał tuż po
podpisaniu umowy prezydent Rams.
– Cieszymy się na myśl, że zostanie
zrealizowana.
Satysfakcja z pozytywnego rozwoju sytuacji nie przesłania niedogodności, które pojawią się podczas prac
budowlanych.
– Z pewnością nie będzie to łatwa
realizacja – nie ma wątpliwości dyrektor Osman. – Na wykonawcy spocznie
duża odpowiedzialność za odpowiednią organizację robót.
Robotnicy niebawem rozpoczną
inwestycję. Jej umowne zakończenie
to 16 lipca 2017 roku. Inwestycja
będzie objęta 7-letnią gwarancją.

10 lutego uprawomocnił się
wyrok w sprawie pierwszej
z dwóch interwencji Straży
Miejskiej przy przedszkolu na
ul. Ogana
Przypomnijmy. Rok temu opisywaliśmy historię pana Tomasza
(nazwisko do wiadomości redakcji), który odwoził córkę do przedszkola przy ul. Ogana. Knurowianin przyznawał wówczas, że z wygody, tak jak większość rodziców,
parkował samochód bezpośrednio
przed wejściem do placówki, mimo
znaku zakazu zatrzymywania się.
Tak było do wtorku, 9 lutego 2016
roku, kiedy po wyjściu z przedszkola zauważył, że strażnik miejski spisuje numery rejestracyjne
jego samochodu.
– Poprosił o dokumenty. Wsiadłem więc do auta, bo miałem je
w środku i zamknąłem drzwi, żeby
nie utrudniać ruchu innym samochodom – relacjonował rodzic.
– Wtedy strażnik otworzył drzwi
i wyszarpał mnie z samochodu,
twierdząc, że chciałem uciec.
Mę żc z y zna wez wa ł polic ję,
twierdząc, że strażnicy naruszyli
jego nietykalność. Poza tym odmówił okazania im dokumentów.
Wedle słów naszego rozmówcy
interwencja policjantów przyniosła
rozwiązanie: kierowca zgodził się
przyjąć mandat za złe parkowanie
(100 zł), mandat za nieokazanie
dokumentów (300 zł). Przystał też
na to, by sprawa kierowania gróźb
wobec strażników trafiła do sądu.
Co ciekawe, pan Tomasz utrzymywał, że nikomu, a już tym bardziej
strażnikom, nie groził.

– Powiedziałem im, że są nienormalni. Jak mogą mnie wyciągać
z samochodu? Zachowują się jak
strażnicy Teksasu. Taka jest prawda – nie krył oburzenia.
Inaczej zachowanie rodzica
przedstawiał komendant Straży
Miejskiej Andrzej Daroń. – Nie
chciał okazać dokumentu, był
wulgarny i kierował do funkcjonariuszy groźby karalne.
Kiedy policja odjechała, strażnik miał zmienić zdanie co do kary.
Odmówił wystawienia mandatów,
by wszystkie sprawy skierować
do sądu.
2 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach uznał oskarżonego 29-latka za winnego tego,
że w celu zmuszania strażnika
miejskiego do zaniechania przeprowadzenia kontroli ruchu drogowego i wylegitymowania, stosował
wobec niego groźbę popełnienia
przestępstwa przeciwko życiu lub
zdrowiu. Mężczyznę skazano na
karę 5 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszając ją warunkowo
na okres 3 lat próby. Ponadto na
29-latka nałożono grzywnę (1200
zł) oraz obowiązek zapłaty na
rzecz poszkodowanego strażnika
zadośćuczynienia (500 zł). Skazany musi też pisemnie przeprosić pokrzywdzonego oraz pokryć
koszty sądowe.
W sprawie drugiej interwencji
Straży Miejskiej wobec rodzica, do
której doszło 10 lutego 2016 roku,
wyrok jeszcze nie zapadł.
Jar

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Informacja własna

Umowa na rozbudowę ul. 1 Maja została podpisana w Starostwie Powiatowym; na zdjęciu (od
lewej): prezydent Adam Rams, prezes Waldemar Macyszyn, dyrektor Jan Osman i starosta
Waldemar Dombek
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Edukacja

uczniów w kolejnych latach rozkładała się bardziej równomiernie,
MCE zdecydowało się na modyfikację obwodów w szkołach podstawowych nr: 1, 2, 6, 7 i 9. Obwody w nowym kształcie mają obowiązywać
od przyszłego roku szkolnego i będą
dotyczyć tylko tych roczników, które
dopiero rozpoczną edukację.

Reforma wchodzi do szkół
Obejdzie się bez zwolnień nauczycieli, zaś wszystkie
gimnazja zostaną włączone do podstawówek –
pomysł na knurowską oświatę, zaakceptowany przez
kuratorium, wchodzi w życie

Przedszkole w planie
Foto: Justyna Bajko

Reforma reformą, ale najważniejsze są dzieci – starają się o tym pamiętać zarówno
nauczyciele jak i nadzór prowadzący szkoły

R

cielami szkół podstawowych. Nie
będzie konieczności rozwiązywania
z nimi umów o pracę ani zawierania
nowych.

Nauczyciele nie stracą
pracy

Wielu nauczycieli w całym kraju
obawia się, że w związku z reformą
edukacji utracą pracę. W piątek, 31
marca, odbędzie się strajk przygotowywany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, w którym pierwszy
z trzech postulatów to ochrona
miejsc pracy. Plan na knurowską
oświatę, opracowany przez MCE,
także brał pod uwagę tę kwestię.
Wygląda na to, że w mieście uda się
uniknąć zwolnień nauczycieli.
– Po symulacjach przeprowadzonych przez dyrektorów szkół można
już stwierdzić, że zabezpieczymy
wszystkich pracowników dydaktycznych. To efekt długoletniej polityki
kadrowej – mówi dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
Anna Misiura. – Jednak w niektórych
przypadkach będzie to praca w innej
szkole niż dotychczas albo będzie to
etat łączony – w dwóch szkołach.
Koncepcja przewiduje też propozycje doskonalenia zawodowego.
Mają one być tak ukierunkowane,
by nowe kwalifikacje pozwoliły
nauczycielom na łączenie etatów
w różnych placówkach i na różnych
stanowiskach.

Biblioteki pozostaną

Reforma edukacji wzbudziła
też społeczny niepokój dotyczący

przyszłości szkolnych bibliotek.
Chodzi o wykreślenie z podstawy
programowej zapisów o zadaniach
bibliotek szkolnych dla realizacji celów kształcenia, a także o rozważaną
zmianę sposobu wynagradzania
nauczycieli-bibliotekarzy. Jak będzie
wyglądać najbliższa przyszłość knurowskich bibliotek szkolnych? Jak
zapewnia MCE, każda szkoła nadal
będzie miała bibliotekę. Co więcej,
te placówki, które po połączeniu
z gimnazjami „odziedziczą” drugi
budynek, będą mieć dwie siedziby
biblioteki – zarówno w gmachu,
w którym uczą się młodsze roczniki,
jak i w tym przeznaczonym dla starszych klas. Księgozbiory w każdym
z oddziałów biblioteki będą dopasowane do wieku uczniów. Wszystko
po to, aby dzieci, chcąc wypożyczyć
lekturę, nie musiały przemieszczać
się do innego budynku.

Będą nowe obwody

Już w najbliższym roku szkolnym obecne klasy VI, zamiast, jak
to było w ostatnich latach, przejść do
gimnazjów, pozostaną w swoich dotychczasowych szkołach jako klasy
VII. Podstawówki, do których włącza się gimnazja, będą mieć w dwóch
budynkach dość przestrzeni, by
pomieścić więcej uczniów. Jednak
pozostałe szkoły, które wkrótce będą
musiały pomieścić o dwa roczniki
więcej, mają przed sobą nie lada
wyzwanie.
W Knurowie najbardziej narażone na przepełnienie są „Dwójka”
i „Siódemka”. Aby ilość nowych

MiNa

Knurów, Strasburg

Zdrowie w europarlamencie
Pięć pracowniczek Szpitala w Knurowie wzięło
udział w wyjeździe studyjnym do Strasburga.
Wróciły bogatsze o ciekawe merytoryczne
doświadczenia i piękne wrażenia

P

ięć dni (13‒17 marca) w administracyjnym centrum UE
spędziły: Elżbieta Żmuda – kierownik Medycznego Laboratorium
Diagnostycznego, Sabina Lampert
– kierownik Działu Zamówień, Ewa
Fojcik – położna oddziałowa na
Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, Małgorzata Wójcik – oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych
II oraz Beata Gomularz-Szczepaniak
– zastępca kierownika Działu Organizacji.
Wyjazd stanowił okazję do zapoznania się z aktualnymi pracami
legislacyjnymi Parlamentu Europejskiego m.in. w zakresie ochrony
zdrowia.
– Parlament poznałyśmy niemal
od kuchni – mówi Sabina Lampert.
– Miałyśmy okazję przysłuchiwać się

obradom w trakcie sesji plenarnej.
Wiele wątków dotyczyło obecnej
sytuacji, w jakiej znalazła się Unia
Europejska po tzw. Brexicie.
Mowa była też o aktualnej sytuacji sektora ochrony zdrowia w Unii.
Oprócz wizy ty w parlamencie panie miały okazję zwiedzić
Strasburg oraz inne, atrakcyjne
turystycznie, miejscowości, m.in
Baden-Baden i Offenburg.
– Ten wyjazd obfitował w przeżycia – zapewnia Ewa Fojcik. – Poznałyśmy jedno z najpiękniejszych miast
Europy oraz wiele malowniczych
zakątków Alzacji.
Wyjazd doszedł do skutku dzięki
zaproszeniu, jakie poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura
skierował do prezesa szpitala Michała Ekkerta.
/sisp, bw/

Foto: archiwum prywatne

eforma edukacji już we wrześniu wprowadzi w szkołach
nowe porządki. Samorządy
w całym kraju musiały zdecydować,
jak będzie wyglądała sieć szkół –
które placówki połączyć, które (nie
daj, Boże!) zlikwidować, czy uda się
zachować ilość etatów nauczycieli.
Plan wdrożenia reformy edukacji w Knurowie został opracowany
przez Miejskie Centrum Edukacji
w porozumieniu z dyrektorami szkół.
8 marca koncepcja została bez uwag
zaakceptowana przez kuratora oświaty. Kolejnym krokiem było podjęcie
stosownych uchwał przez Radę Miasta Knurów – uczyniono to podczas
ostatniej sesji. Teraz żadne kwestie
formalne nie stoją już na przeszkodzie temu, by 1 września koncepcja
została wprowadzona w życie.
Podstawą opracowania planu
była analiza statystyk z poprzednich lat, a także symulacja potrzeb
edukacyjnych kolejnych roczników.
W oparciu o te dane zdecydowano,
że wszystkie knurowskie gimnazja
zostaną włączone do szkół podstawowych. Dotychczasowe Miejskie
Gimnazjum nr 1 stanie się częścią
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1,
MG nr 2 wejdzie w struktury MSP
nr 6, a MG nr 4 będzie włączone do
MSP nr 4. Zespół Szkół nr 1, w którego skład wchodzą dziś MG nr 3
i MSP nr 9, nie będzie już Zespołem,
lecz Miejską Szkołą Podstawową nr
9. Sprawa zatrudnienia gimnazjalnych nauczycieli też będzie stosunkowo prosta – od 1 września 2017
staną się oni automatycznie nauczy-

Dodatkowym zabiegiem, który
w przyszłości pomoże w zrównoważeniu ilości uczniów w poszczególnych szkołach i znacznie zwiększy
liczbę miejsc przedszkolnych, ma
być plan związany z MSP nr 6.
W latach 2017‒19 „Szóstka”, która
wchłonie Miejskie Gimnazjum nr
2, będzie funkcjonować w dwóch
budynkach. Jednak, gdy wszystkie
klasy gimnazjalne zakończą już edukację, podstawówka ma się zmieścić
w dzisiejszej siedzibie MG nr 2, zaś
w zwolnionym budynku dzisiejszej
MSP nr 6 powstanie przedszkole
dla około 300 dzieci. Tak obszerna
placówka dla najmłodszych pozwoli, w razie potrzeby, zlikwidować
oddział y „zerowe” w „Dwójce”
i „Siódemce”. Dodatkowo zapewni
miejsca pracy dla nauczycieli w kluczowym 2019 r., kiedy jeden rocznik
ostatecznie przejdzie pod władanie

powiatu i może się pojawić widmo
zwolnień nauczycieli.
– Długofalowe plany opracowane przez MCE przewidują ochronę
interesów zarówno uczniów, którzy
mają zagwarantowaną ciągłość
kształcenia w szkołach o pełnej strukturze organizacyjnej (czyli w klasach
I-VIII), rodziców, którzy zwłaszcza
od 2019 r. będą mieć większe szanse
na wybór przedszkola, jak i nauczycieli, którym zabezpiecza się miejsca pracy w gminnych placówkach
oświatowych i proponuje się kierunki
doskonalenia zawodowego zgodne
z potrzebami miasta – komentuje
dyrektor MCE.
Takie są wizje na najbliższe lata.
Póki co, trzeba zadbać o praktyczne
sprawy, tak, aby w nadchodzący rok
szkolny wejść przygotowanym tak,
jak tylko się da przy szaleńczym
tempie reformy.
– Obecnie mierzymy się z planami doposażenia szkół w pomoce naukowe, lektury, meble, wyposażenie
pracowni przedmiotowych. Mimo
zapowiedzi MEN o współfinansowaniu kosztów wdrażania reformy
przez samorządy to jednak na gminie
spoczywa główny ciężar finansowania realizacji wszystkich zgłaszanych
przez dyrektorów potrzeb – informuje dyrektor Anna Misiura.

Dla Przeglądu
Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa: – Do reformy oświatowej przygotowujemy się kompleksowo, w perspektywie wielu lat. Sam proces jest trudny, bowiem przez kilka lat będziemy mieć do czynienia ze stykiem dwóch systemów
– starego (6-latki w szkołach) i nowego. Już dzisiaj wiemy, że jako organ prowadzący w 2019 roku stracimy około 400
uczniów, czyli de facto jeden rocznik. Nasze prace skupiają się na zabezpieczeniu komfortu dzieci i rodziców – temu służą
m.in. odpowiednio zmodyfikowane obwody i zabezpieczenie 8-klasowego ciągu edukacyjnego w szkołach podstawowych.
Mniejsza ilość uczniów musi przekładać się na miejsca pracy, dlatego staramy się jak najlepiej wykorzystać atuty bazy
oraz potencjał nauczycieli i pracowników. Rozmawiamy ze starostwem powiatowym (temu organowi przybędzie jeden
rocznik) i analizujemy sytuację pracowniczych uprawnień emerytalnych. Podejmujemy też wiele innych czynności, aby
– wzorem lat ubiegłych – żaden nauczyciel nie stracił pracy. Jestem przekonany, że to konsekwentne, przemyślane
i spokojne działanie przyniesie zamierzone efekty.
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– To było bardzo pożyteczne doświadczenie – podkreślają
uczestniczki studyjnego wyjazdu do Strasburga
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OSP Knurów podsumowała 2016 rok

Ochotnicy na dobrej służbie

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Knurowie
nie mogli narzekać na nudę – wynika z podsumowania
2016 roku

Strażacy docenili druhów z długoletnim stażem; na zdjęciu:
Kazimierz Warzocha przyjmuje gratulacje od prezesa Piotra
Dudło, przewodniczącego RM Tomasza Rzepy, prezesa
Benedykta Wróża i prezesa Andrzeja Pacha

Foto: Bogusław Wilk

Knurowscy strażacy-ochotnicy kontynuują ponadstuletnie tradycje jednostki, troszcząc się
przy tym o przyszłość; najlepszym tego świadectwem jest dbałość o następców – Młodzieżową
Drużynę Pożarniczą

W

sobotę członkowie knurowskiej OSP spotkali
się na zebraniu sprawozdawczym. Omówili ubiegłoroczną
działalność i zaplanowali najbliższą
przyszłość.
W 2016 roku strażacy-ochotnicy uczestniczyli w 34 akcjach
ratowniczych. Najczęściej w gaszeniu pożarów (23 razy), ale były też
alarmy (4), konieczność likwidacji
miejscowych zagrożeń (4) i działania

zabezpieczające (3). Brali też udział
w kursach i szkoleniach, prowadzili
zajęcia edukacyjne oraz włączali się
w przedsięwzięcia środowiskowe.
Wykonywali również rozmaite prace
porządkowe, remontowe i budowlane
przy remizie.
– To był pracowity, ale też satysfakcjonujący okres – ocenił prezes
OSP Knurów Benedykt Wróż. – Dziękuję wszystkim, którzy nie szczędzili
sił i czasu, udzielając się w naszej

ochotniczej służbie.
Za najważniejsze wydarzenie
w minionym roku strażacy zgodnie
uznali pozyskanie nowego wozu
bojowego. We wrześniu starego
i wysłużonego jelcza zastąpił dobrze wyposażony Mercedes Atego.
Koszt zakupu wozu (prawie 800 tys.
zł) został sfinansowany z budżetu
Knurowa.
Wysoka ocena działalności jednostki przełożyła się na uznanie,

Janina Hadom – wspomnienie

Pokazała, jak kochać muzykę

20 marca zmarła Janina Hadom, wieloletnia nauczycielka knurowskiej
„Jedynki”, współautorka hymnu tej szkoły, związana z Zespołem
Folklorystycznym „Wrazidloki”. Pogrzeb pani Janiny odbył się 23 marca w jej
rodzinnym Cieszynie. – Jej śmierć jest wielkim bólem dla nas wszystkich –
przyznaje, w imieniu swoim i społeczności Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
1, Mirosława Wojtaszek. Niegdyś jej uczennica, później – koleżanka z pracy,
tak dziś wspomina zmarłą...
Foto: archiwum MSP-1/źródło: nk.pl

J

estem uczennicą pani Janiny
Hadom, która w naszej Szkole
Podstawowej nr 1 w Knurowie pracowała od 1963 do 1991 roku.
Dopiero za kilka lat mogłam się
przekonać, że Pani Hadom (bo tak
wtedy o niej mówiłam) była peda-

gogiem bardzo oddanym młodzieży.
Uczyła wielu przedmiotów, ale jej
ulubionym była muzyka. Właśnie dlatego jej cząstka pozostanie na zawsze
w melodii hymnu Szkoły Podstawowej
nr 1, który wykonywany jest do dzisiaj
podczas ważnych uroczystości szkol-
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Kryzysowego. Zebraniu przewodniczył dh Andrzej Pach, prezes honorowy Zarządu Miejskiego Związku
OSP w Knurowie.
– Nasze miasto nie szczędzi
wsparcia służbom ratowniczym, zarówno formacjom państwowym, jak
i jednostkom ochotniczym – zauważył
przewodniczący Rzepa. – Czyni to
od lat, dając dobitny dowód wagi,
jaką przykłada do bezpieczeństwa
mieszkańców.
Służba mieszkańcom i dbałość
o ich bezpieczeństwo będą przyświecać druhom również podczas
tegorocznej działalności.
– Czynimy to od 108 lat i będziemy
robić dalej – zapewniają.
/bw/

Sprostowanie
W artykule pt. „Potrzebni... jak zawsze” [PL nr 12/2017] błędnie podaliśmy
imię Lucjana Bismora, byłego wieloletniego prezesa OSP Szczygłowice. Za
tę niefortunną, niezamierzoną, pomyłkę serdecznie przepraszamy.
Redakcja

przez zespół wielu nagród na arenie
miasta, powiatu i województwa oraz
rozsławianiu polskiego folkloru poza
granicami kraju.
Kiedy wiek i dolegliwości nie
pozwalały już Pani Janinie na aktywne życie, przekonała się, jak duże
znaczenie miała Jej postać w życiu
wychowanków, którzy odwiedzali Ją
w domu i w szpitalu. Pielęgniarki były
zdumione, że ma tylu odwiedzających,
a Ona nie ukrywała, że jest z tego powodu bardzo zadowolona.
Pani Janka zawsze podkreślała,
jak dobrego, kochającego i oddanego
ma męża. Bardzo ciepło opowiadała
o swojej rodzinie, o tym, że zawsze
może liczyć na swoje siostry i ich

rodziny. Wspominając rodziców mówiła: „mamusia” i „tatuś”.
Ksiądz Twardowski miał rację
mówiąc: „Śpieszmy się kochać ludzi,
bo tak szybko odchodzą”. Prawdziwe
są również słowa Johanna Wolfganga
Goethego: „Gdzie słyszysz śpiew, tam
śmiało wstąp, tam dobre serca mają.
Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy
nie śpiewają.”
Myślę, że św. Cecylia zamierza
założyć chór w niebie, bo kompletuje
doborowy skład. Wojciech Młynarski
też się tam wybiera, ale nasza Pani
Janka będzie w niebie pierwsza.
Mirosława Wojtaszek
– uczennica, koleżanka z pracy

Uczniowie tej samej klasy, którzy uczęszczali do „Jedynki”
w latach 1973-1981, spotkali się w 2013 roku w restauracji
Barbórka ze swoją byłą nauczycielką (Janina Hadom siedzi
druga z prawej)

Foto: archiwum MSP-1/źródło: nk.pl

Zdjęcie z 1973 roku: Janina Hadom z uczniami klasy, której
była wychowawczynią

nych. Zaszczepiała w nas, uczniach,
zamiłowanie do muzyki, prowadząc
kółko fletów prostych. Wielu wychowanków Pani Janki wspomina próby
chóru szkolnego, jego występy podczas uroczystości szkolnych, nagranie
piosenki w Polskim Radiu w Katowicach. Myślę, że to właśnie dzięki Niej
wielu z nas śpiewało w chórach po zakończeniu szkoły podstawowej, poszło
na studia muzyczne lub pedagogiczne,
a my, zarażeni muzycznym wirusem,
przekazaliśmy go naszym dzieciom
i wnukom. Pani Janina organizowała
także wieczory artystyczne dla emerytów i rencistów na Krywałdzie.
Po zakończeniu pracy zawodowej
Pani Janka w dalszym ciągu pracowała z dziećmi i młodzieżą – była
kierownikiem chóru w Zespole Folklorystycznym imienia Czesława Jasicy
„Wrazidloki”, który w 2000 r. został
uhonorowany Laurem Knurowa
– najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez miasto. Sądzę, że to
między innymi jej praca i zaangażowanie przyczyniły się do uzyskiwania

jakim druhowie obdarzają jej kierownictwo. Wyrazili to w głosowaniu,
jednogłośnie udzielając zarządowi
absolutorium za 2016 rok. Zasłużone
gratulacje przyjmowali: prezes Wróż,
naczelnik Marek Steiman, zastępca
naczelnika Kazimierz Warzocha,
skarbnik Damian Steiman, sekretarz
Damian Wróż i Łukasz Daroń.
Obradom strażaków przysłuchiwali się goście, m.in. przewodniczący
Rady Miasta Tomasz Rzepa, Piotr
Dudło – sekretarz miasta, a zarazem
prezes Zarządu Miejskiego Związku
OSP w Knurowie, Adam Ostalecki –
dyrektor generalny Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach i Joanna Dymkowska z knurowskiego
Urzędu Miasta, naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich i Zarządzania
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Szczygłowice

Zwycięstwa pójdzie w górę
Rozpoczął się remont 580-metrowego odcinka ulicy Zwycięstwa. Potrwa
około dwóch i pół roku
Foto: Justyna Bajko

Na początek trzeba utworzyć drogę technologiczną, potem
przyjdzie czas na „konkrety”

P

rzebudowa fragmentu drogi
wojewódzkiej nr 924 jest prowadzona w ramach likwidacji szkód
górniczych. Remont obejmie część
ul. Zwycięstwa na obrzeżach starych
Szczygłowic, w okolicach ul. Starowiejskiej. Na odcinku około 580 m
droga zostanie podwyższona – i to
znacznie, bo nawet o 5 metrów.
Prace są niezbędne, aby chronić
zlewnię pobliskiego potoku szczygłowickiego.
W lutym plac budowy został
przekazany wykonawcy. Remont już
się rozpoczął i – jak informuje JSW
SA, na którego zlecenie jest prowadzony – planowo ma się zakończyć
w III kwartale 2019 roku.
Prawie sześćsetmetrowy odcinek
drogi będzie nieczynny przez około

dwóch i pół roku. Jak w tym okresie
będzie wyglądać komunikacja samochodowa między Knurowem a Czerwionką-Leszczynami? Objazd będzie
poprowadzony drogą technologiczną,
która zostanie utworzona na czas remontu. Będzie ona przebiegać równolegle do DW 924. Według informacji
JSW SA, wjazd na drogę technologiczną będzie umiejscowiony przy ul.
Zwycięstwa 101, a wyjazd – w okolicy
Zwycięstwa 106. Objazd będzie się
ciągnąć na prawo od remontowanego
traktu, patrząc od strony Knurowa
w kierunku Czerwionki-Leszczyn.
Przebudowywany odcinek drogi
obejmuje rozwidlenie, na którym po
lewej stronie rozpoczyna się ulica Starowiejska. Objazd, który będzie biegł
po przeciwnej stronie Zwycięstwa,

Knurów

Stacja w oczy kole
– Transformator jest tak obskurny, że przykro
patrzeć w tamtą stronę – mówią mieszkańcy
pobliskich bloków. – To się zmieni – zapowiada
Tauron Dystrybucja SA

U

lica Władysława Jagiełły na osiedlu 1000-lecia. Odnowione bloki,
w pobliżu nowe i estetyczne budynki
TBS, a na trawniku między budynkami 5 i 7 – budynek stacji transformatorowej. Zszarzała, brudna elewacja,
zacieki, rdza, „ozdobniki” wykonane
sprayem – bryła aż prosi się o remont.
Szpetota obiektu na tle kolorowych
elewacji wręcz kłuje w oczy.

– Tyle płacimy za prąd, więc
dostawcę chyba stać, by raz na jakiś
czas to odnowić – mówi mieszkaniec
bloku nr 5. – Mieszkam tu od dwudziestu pięciu lat i nie pamiętam,
by kiedykolwiek remontowano ten
transformator. Jedyne, co zrobiono,
to załatano kiedyś papą dach, bo
przeciekał.

nijak nie łączy się ze Starowiejską.
W związku z tym istniały obawy, że
chcąc tam dotrzeć, trzeba będzie nadkładać drogi jadąc przez ulicę Graniczną w Czerwionce-Leszczynach.
Na szczęście nie będzie to konieczne
– plan prac przewiduje budowę łącznika drogowego ul. Zwycięstwa z ul.
Starowiejską.
Dobra wiadomością dla mieszkańców Szczygłowic jest to, że remont
obejmie także budowę chodnika,
którego tu nie było.
– Pierwotny plan prac również nie
przewidywał utworzenia chodnika
– mówił nam niedawno Jan Furgoł,
miejski radny. – Na posiedzeniu
komisji gospodarki zwróciłem na to
uwagę przedstawicielom JSW. Chodnik jest tam potrzebny i jeśli powstanie, jest większa szansa, że pojawi się
w końcu także na odcinku pomiędzy
wiaduktem kolejowym a tym remontowanym odcinkiem ul. Zwycięstwa.
Najwyraźniej plan został skorygowany – jak zapewnia JSW SA,
przy jezdni powstanie chodnik oraz
oświetlenie.
Prace obejmą także m.in. przebudowę przepustów potoku szczygłowickiego, przebudowę sieci wodociągowej oraz linii energetycznych
20KV i 6kV.
Wykonawcą robót, wyłonionym
w przetargu, jest Przedsiębiorstwo
Budowlano- Melioracyjne,, TOLOS’’
Piotr Walczak – Żory. Przewidywane
koszty zadania to ponad 3,5 mln zł.

Gmina Gierałtowice

Ale jaja!

Wiosna, zaglądająca
do okien, przypomina
o zbliżającej się
Wielkanocy. Gospodynie
z gminy Gierałtowice
już od paru tygodni
przygotowują się
do świąt – podczas
warsztatów uczyły się
zdobienia jajek

D

MiNa

awniej stoły wielkanocne odzwierciedlały charakter domu
– w ozdabianie jajek włączały się
dzieci, czasem mąż i dziadkowie.
Każdy przemycał kawałek swojej
wyobraźni. Powstawały dzieła oryginalne i niepowtarzalne. W gminie
Gierałtowice powrócono do tych
dawnych, dobrych zwyczajów.
8 marca w Przyszowicach spo-

Zarządy wspólnot mieszkaniowych obu bloków stojących najbliżej
stacji transformatorowej prosili administratora budynków o interwencję w tej sprawie u właściciela obiektu.
– Na wniosek mieszkańców przygotowujemy pismo do firmy Tauron
Dystrybucja SA – mówi dyrektor
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lo-

kalowej i Administracji w Knurowie,
Mieczysław Kobylec. – Pisaliśmy już
w tej sprawie, może kolejna interwencja przyniesie skutek.
Czy transformator doczeka się
remontu? Okazuje się, że tak – i to
niebawem.
– Mamy w planach remont stacji
transformatorowej G710 – infor-

tkały się pasjonatki rękodzieła.
– Przez 2 godziny pod okiem Olgi
Palecznej wszystkie chętne osoby
uczyły się, jak ozdabiać świąteczne
jajka sitowiem. Technika ta znana
w okolicach Raciborza jeszcze przed
wojną, obecnie bardziej popularna na
Kurpiach i Podlasiu – tłumaczą panie.
Tydzień później, 15 i 22 marca,
gospodynie zaproszono do Chudowa na warsztaty śląskich kroszonek
metodą rytowniczą.
– Każdy uczestnik na farbowanym jajku wiertłem dentystycznym
wyskrobywał wybrany wzór. Zazwyczaj były to motywy f lorystyczne.
Sztuka ta wymagała precyzji, cierpliwości i czasu. Warsztaty trwały około
3 godzin, a efekt był imponujący
– opisują gospodynie.
Zajęcia w Chudowie prowadziła
Joanna Urbanik, członkini KGW
w Gierałtowicach i laureatka wielu
konkursów zdobienia wielkanocnych jaj.
Oprac. Jb

muje rzecznik prasow y Tauron
Dystrybucja SA, Łukasz Zimnoch.
– Mamy nadzieję, że do miesiąca
stacja transformatorowa będzie wyglądać znacząco inaczej.
Być może to zasługa poprzedniej
pisemnej interwencji MZGLiA.
MiNa

foto-migawka

Foto: Mirella Napolska

Fakt, transformator szczególnie piękny nie jest, ale może po
remoncie objawi się w o niebo ładniejszej postaci...
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„Fotoklika”, czyli grupa fotograficzna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Pilchowicach ruszyła na swój pierwszy wiosenny plener. Dzieci, pod okiem
instr uktor a Andr zeja Knapika,
fotog rafowały rodzącą się do ży-

cia przyrodę. Ukryci wśród traw
hobbyści, z aparatami w dłoniach,
uchw ycili bardz o intym ny moment – parę łabędzi czule się przytulających… Ach, ta wiosna!
Jeśli ktoś chcia łby dołączyć do
młodych fotografów i dowiedzieć

się nieco więcej o fotografii, zajęcia
odby wają się w dwóch miejscach
– w Domu Kultury w Żernicy (sobota, od godz. 11 do 13) oraz w Pilchow icach (świetlica nad pocztą,
piątek od godz. 16 do 18). Więcej
informacji pod nr. tel. 503 978 654.
Jb, foto: Andrzej Knapik
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Knurów

Knurów. Dzień otwarty...

Aleja platanów dla zasłużonych

Trwa rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Z Knurowa startuje sześć drużyn: cztery z nich
tworzą uczniowie z Miejskiego Gimnazjum nr 3, po
jednej z MG-1 i Liceum Ogólnokształcącego im. I. J.
Paderewskiego. Pomysły na to, jak dostać się do sejmu
już powstały, teraz czas na ich realizację

ŚDP zaprasza
Środa, 5 kwietnia, będzie Dniem Otwartym
w Środowiskowym Domu Samopomocy Ośrodka
Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie

P

Foto: Justyna Bajko

lacówka mieści się przy ul. Szpitalnej 29. To tutaj pomoc znajdują ludzie cierpiący na zaburzenia
psychiczne oraz zmagający się z niepełnosprawnością intelektualną.
– W ŚDP wsparcie mogą uzyskać
osoby wymagające częściowej opieki
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych – tłumaczy
Sylwester Kłosowski, kierownik
ŚDP. – Udzielamy pomocy socjalnej,
medycznej i terapeutycznej tym, którzy mają poważne trudności w życiu
codziennym. Zadaniem naszego
domu jest przede wszystkim podtrzy-

mywanie i rozwijanie umiejętności
niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania
w społeczeństwie.
Dom oferuje treningi społeczne,
m.in. zajęcia z funkcjonowania w codziennym życiu, podczas których
uczestnicy uczą się gotować, dbać
o higienę osobistą i gospodarować
pieniędzmi. Domownicy nabywają
również umiejętności komunikacyjnych i społecznych potrzebnych
w relacjach z innymi. Dzięki terapii
zajęciowej (artetarapia, papieroplastyka, rękodziełko, zajęcia technicz-

W magistracie o planach stworzenia alei zasłużonych opowiedzieli młodzieży z MG-3 zastępcy
prezydenta – Barbara Zwierzyńska i Piotr Surówka

W

poniedziałek na zaproszenie prezydenta Adama
Ramsa młodzież z „Trójki” razem z nauczycielką Iwoną
Nachman odwiedziła knurowski
magistrat. Z młodymi spotkali
się zastępcy prezydenta – Barbara
Zwierzyńska i Piotr Surówka. Samorządowcy opowiedzieli gimnazjalistom o zamiarze wsparcia jednego
z projektów, koordynowanego przez
Pawła Rostkowskiego i Bartosza
Rejmana. Paweł i Bartosz wpadli
na pomysł, aby stworzyć miejsce
upamiętniające zasłużonych knurowian, m.in. ks. Alojzego Koziełka
i Antoniego Słoninę.
Za kilkanaście tygodni ruszy
modernizacja deptaku, biegnącego
od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej. Pod-

czas remontu planowane są nasadzenia okazałych i długowiecznych
platanów. Samorządowcy zaproponowali młodzieży, aby kilka z nich,
najlepiej te w sąsiedztwie MG-3,
upamiętniały lokalnych patriotów.
Przy platanach będą umieszczone
specjalne tabliczki informujące
komu drzewo jest poświęcone oraz
kim była upamiętniona osoba. Dzię-

ki takiemu rozwiązaniu aleja platanów będzie miała nie tylko wartość
estetyczną, ale również edukacyjną.
Gimnazjaliści entuzjastycznie zareagowali na zamierzenia włodarzy
miasta.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni za
Państwa pomoc i wsparcie – dziękowała w imieniu uczniów Iwona
Nachman.
Jb

Tomasz Matuszek i Filip Marek startują do sejmu z Miejskiego Gimnazjum nr
1. W ramach procesu rekrutacyjnego panowie organizują grę terenową, która
przybliży ważne dla Knurowa postacie.
– 3 kwietnia o godz. 16 zapraszamy wszystkich mieszkańców do Miejskiego
Gimnazjum nr 1 na wędrówkę po Knurowie. Trasy jeszcze nie możemy zdradzić,
ale obiecujemy, że będzie ciekawa! – zachęcają gimnazjaliści.
Niezwykła podróż w przeszłość, przygotowana przez Tomka i Filipa, to połączenie zabawy i nauki. Kto więc chciałby dowiedzieć się więcej o historii Knurowa,
a przy tym świetnie się bawić – zapraszamy w poniedziałek do MG-1.

Informacja

Pod okiem terapeutów uczestnicy ćwiczą sprawność dłoni
i rozwijają kreatywność, tworząc m.in. wielkanocne stroiki

ne) wzrastają ich umiejętności manualne, pobudzana jest wyobraźnia
i kreatywność. Liczne zajęcia sportowe wypływają na usprawnienie
motoryki. Domownicy uczestniczą
w wycieczkach, konkursach, przeglądach artystycznych, olimpiadach
sportowych co wpływa na integrację
ze społecznością lokalną.
– Uczestnikom, jak i ich rodzinom zapewniona jest również pomoc
pracownika socjalnego w zakresie
doradztwa socjalnego, kontaktu
z równymi instytucjami, pisania
pism urzędowych – wymienia Sylwester Kłosowski.
A to tylko niewielka część bogatej oferty Środowiskowego Domu
Pomocy. 5 kwietnia placówka organizuje dzień otwarty – wtedy też będzie okazja, aby dokładniej zapoznać
się procedurą przyjęcia oraz z tym,
co proponuje ośrodek.
– Zachęcamy do odwiedzenia
wszystkie osoby zainteresowane
prowadzoną działalnością: osoby
przewlekle psychicznie chore i osoby z upośledzeniem umysłowym
(w stopniu głębokim, znacznym,
umiarkowanym i lekkim, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia,
zwłaszcza neurologiczne) oraz ich
rodziny, opiekunów i pracowników
jednostek pomocy społecznej – mówi
Maria Marchewka z tego ośrodka.
Początek o godz. 11.
/sisp, bw, jb/, foto: Justyna Bajko

Przegląd Lokalny Nr 13 (1253) 30 marca 2017 roku

9

ROZMAITOŚCI

www.przegladlokalny.eu

rozrywka nr 13
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Filip Karbownik z Rudy Śląskiej
ur. 21.03.2017 r., 3770 g, 57 cm

Dawid Wdowiak 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 od ukazania się
numeru (decyduje data stempla pocztowego).

13

31.03.2017 r.
PIĄTEK

Piękna i bestia 2D dubbing
- godz. 17.30
Wszystko albo nic
- godz. 19.45

Jakub Skowron z Knurowa

ur. 23.03.2017 r., 3330 g, 51 cm

Filip Bienek z Przegędzy
ur. 24.03.2017 r., 3480 g, 56 cm

ur. 24.03.2017 r., 2640 g, 52 cm

Nikodem Duraj z Knurowa

Filip Cieplechowicz z Czuchowa

Tymon Truss z Knurowa

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
11/2017 brzmiało: „HARLEKIN”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Elżbieta Pietrzak.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 27.03.2017 r., 3960 g, 58 cm

1.04.2017 r.
SOBOTA
Piękna i bestia 3D dubbing
- godz. 15.00
Piękna i bestia 2D dubbing
- godz. 17.30
Wszystko albo nic
- godz. 20.00
2.04.2017 r.
NIEDZIELA
Piękna i bestia 2D dubbing
- godz. 15.00
Piękna i bestia 3D dubbing
- godz. 17.30
Wszystko albo nic
- godz. 20.00

Leon Kamiński z Gliwic

ur. 27.03.2017 r., 3000 g, 52 cm

Wojciech Sidorczuk z Tychów

ur. 27.03.2017 r., 2740 g, 50 cm

3- 05.04.2017 r.
PONIEDZIAŁEK-ŚRODA
Piękna i bestia 2D dubbing
- godz. 17.30
Wszystko albo nic
- godz. 19.45

www.kinoscenakultura.pl

Kino
zastrzega
prawododo
zmian
repertuaru
Kino
zastrzegasobie
sobie prawo
zmian
w repertuaru
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ur. 22.03.2017 r., 3650 g, 54 cm

ur. 22.03.2017 r., 3810 g, 54 cm.

ur. 25.03.2017 r., 3800 g, 54 cm

30.03.2017 r.
CZWARTEK
Ozzy
- godz. 16.15
Wszystko albo nic
- godz. 18.00
Gold
- godz. 20.00

Michalina Raudner z Czerwionki-Leszczyn

Nikodem Sokołowski z Czerw.-Leszczyn
ur. 27.03.2017 r., 2840 g, 52 cm

Lena Gruca z Książenic

ur. 28.03.2017 r., 3390 g, 56 cm
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Szczygłowice. IV Wojewódzki Festiwal Piosenki Frankofońskiej

Wyśpiewali miłość do Francji

Na IV Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Frankofońskiej knurowianki
– Nadia Kaszuba oraz Julia Hemmerling, dzięki niezwykłym głosom
i zdolnościom lingwistycznym zajęły wysokie miejsca na podium

W

ojewódzki Festiwal Piosenk i Frankofońsk iej,
organizowany przez Ewę
Życzyńską, Monikę Wojtkiewicz
i Magdalenę Sarnę, oswaja trudny
język francuski i przybliża tych,
którzy posługują się nim na co dzień.
Gdyby muzyka potrafiła przełamy-

wać granice obcości, szczygłowicki
festiwal byłby obowiązkowy dla
wszystkich, którzy boją się Innego.
Bo choć mówimy innymi językami,
tak samo czujemy – przeżywamy
podobne zawody miłosne, podobnie
zachwycamy się światem…
N a s c e n i e D o mu Ku l t u r y
w Szczygłowicach soliści i zespoły
rywalizowały, walcząc z odpowiednią tonacją i trudną materią języka.
Przesłuchania konkursowe trwały
dwa dni. Jury w składzie: Mariusz
Kowalczyk (przewodniczący), zastępca dyrektora Centrum Kultury,
Stefania Stefaniak, nauczycielka
z MSP-7, Manon Cuppens, lektorka
języka francuskiego z Belgii oraz
Elżbieta Kempny, wykładowca języka francuskiego, główną nagrodę

festiwalu – Grand Prix, przyznało
Emilii Głowie z Gimnazjum nr
25 w Sosnowcu. Emilia wygrała
piosenką „Je t’aime” z repertuaru
Lary Fabien. Sosnowiczanka każdą
wyśpiewaną nutę nasyciła emocją
– i tym zachwyciła jurorów. Dobrze
zaprezentowali się również knurowianie – Nadia Kaszuba zajęła
I miejsce w kategorii szkoła podstawowa klasy I-III, natomiast Julia
Hemmerling III miejsce w kategorii
gimnazjum.
Nagrody laureatom wręczono
podczas finałowej gali w Domu
Kultury w Szczygłowicach, poprowadzonej przez Kingę Włodarczyk
i Dawida Puchalskiego. Dla zwycięzców wystąpiły zespoły z CK – „Marzenie” i „Hipnoteria”.

Wyniki IV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Frankofońskiej „Z francuskim poprzez śpiew”.
GRAND PRIX – Emilia Głowa (Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu)
S O L I Ś C I. SZKO Ł A P O DS TAWOWA
KLASY I-III. I miejsce - Nadia Kaszuba (Centrum Kultury w Knurowie), II
miejsce - Antonina Pordzik (SP 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu), III
miejsce - Aleksandra Adamus (SP nr
14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu). SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY
IV- VI. I miejsce - Alicja Danel (ZSP nr
1 w Gliwicach), II miejsce - nie przyznano, III miejsce - Aleksandra Kowol
(SP 14 z Oddziałami Integracyjnymi
w Zabrzu). GIMNAZJUM. I miejsce Emilia Głowa (Gimnazjum nr 25 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu),
II miejsce - Hanna Mruzek (Zespół

Emilia Głowa, zdobywczyni
Grand Prix

Festiwal zorganizowano dzięki
wsparciu Centrum Kultury, Miejskiego Gimnazjum nr 3 i Młodzieżowej Rady Miasta.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Szkół Urszulańskich w Rybniku), III
miejsce - Julia Hemmerling (MG 3 w ZS
1 w Knurowie). SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. I miejsce - nie przyznano, II
miejsce - Weronika Dykacz (I LO w ZSO
nr 10 w Gliwicach), Anna Drewniok (ZS
nr 2 w Rybniku), III miejsce - Arkadiusz Politowski (ZSO nr 2 w Bytomiu),
Krzysztof Kłak (V LO w Gliwicach).
Wyróżnienie: Magdalena Dereniowska
(III LO Mistrzostwa Sportowego w ZSO
nr 3 w Sosnowcu).
ZESPOŁY. KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA IV- VI. I miejsce - nie
przyznano, II miejsce - nie przyznano,
III miejsce - zespół w składzie: Martyna Klaus, Milena Marciniak, Oliwia
Wywiał, Magdalena Zdeb (SP nr 14
z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu). SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA.
I miejsce - Wiktoria Kubicka i Michalina
Żurawska (IV LO im. Staszica w ZSO nr
15 w Sosnowcu), II miejsce - Weronika

Nadia Kaszuba anielskim
głosem zaśpiewała piosenkę
„Enfant de paix” i wygrała
swoją kategorię wiekową

Wrona i Kacper Bendig (Technikum
nr 3 Gastr onomic zno–Hotelar skie
w Centrum Kształcenia Zawodowego

Knurów. Uczniowie „Paderka” zorganizowali koncert charytatywny

Zagrali dla Grzesia

Kolejny raz knurowska młodzież pokazała, że warto i należy pomagać.
Podczas czwartkowego koncertu charytatywnego w Zespole Szkół
im. I. J. Paderewskiego, zebrała ponad 1800 złotych na leczenie Grzesia
Aleksandrzaka

D

la Grzesia zaśpiewało wielu utalentowanych artystów z „Paderka” i miejscowych gimnazjów. Wystąpili: Oliwia Duraj, Wiktoria Pilanz,

Chwila nieuwagi...
W lipcu 2016 roku Grześ przejeżdżał na rowerze przez przejście
dla pieszych w Gierałtowicach. Był
już prawie na chodniku, gdy ude-

i Ustawicznego w Sosnowcu).

Laureaci festiwalu z jurorami i organizatorami konkursu

Marek Stasiak (z akompaniamentem
Aleksandry Staliś), Wiktoria Jarząb,
Patryk Grzegorzyca, zespół Meitner
(Błażej Bęben, Maksymilian Haponik,
Michał Mazur i Kamil Kowalczyk),
Anna Kruk, Laura Henel oraz absolwentki „Paderka” – Julia Lisoń, Aleksandra Śmieja (z akompaniamentem
Aleksandry Kutypy), Szymon Bolisęga

i Szymon Boduch. Na koniec zagrał
The Last Room w składzie: Grzegorz
Czapek, Filip Dyl, Adrianna Lepiorz,
Piotr Kaczkowski, Dawid Łączyński.
Gwiazdą wieczoru był zespół MjusiQ,
który zaserwował słuchaczom solidną
dawkę pozytywnych emocji i rockowego brzmienia. Podziw wzbudziły
grupy taneczne – Mix Tape (Dance

Academy) i Zespół Flagrante (Fabryka
Tańca). Warto dodać, że opiekunka
„Mixów” – Dominika Leśniowska jest
absolwentką knurowskiego liceum.
Sporo działo się na scenie i poza
nią. Krótki wykład o tym, jak ważne
jest odpowiedzialne zachowanie na
drodze dał st. asp. Janusz Szydło
z policyjnej drogówki, a zarazem
knurowski radny, szefujący Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych. Młodzież ze
szkolnego koło wolontariatu razem
z nauczycielem Bartoszem Kaczmarczykiem przygotowała dwa stoiska, na
których sprzedawane były różne przysmaki. Można było zmienić barwy na
twarzy bądź zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie w policyjnym radiowozie.
Każdy gość odwiedzający LO mógł
je opuścić bogatszy o odblaskowe ga-

dżety. Było to możliwe dzięki wsparciu
Starostwa Powiatowego w Gliwicach,
gmin Knurów i Gierałtowice oraz
fundacji Amber, pod której opieką jest
Grześ Aleksandrzak.
– Jestem bardzo zadowolony z koncertu – mówi Dawid Szymała, organizator „Koncertu dla Grzesia”. – Takie
imprezy są potrzebne. Przynoszą skutek, ale też uświadamiają młodzieży,
że warto pomagać w każdy możliwy
sposób. Dodam, że bez zaangażowania
całej społeczności szkolnej – uczniów,
nauczycieli, dyrekcji i obsługi – byłoby
bardzo trudno osiągnąć efekt, jaki od
lat możemy obserwować jako widzowie.
Wymierny wynik koncertu to
dokładnie 1803,87. Pieniądze zasilą
konto Grzesia. Zostaną przeznaczone
na leczenie i rehabilitację chłopca.
Tekst i foto: Szymon Kędzierski

rzył w niego samochód. Chłopiec
trafił do szpitala z ciężkim urazem
czaszkowo-mózgowym, złamaniem
podstawy czaszki i obojczyka oraz
wielokrotnych złamaniem twarzoczaszki. Przez kilkanaście godzin
lekarze wyrywali go z rąk śmierci…
Grześ wygrał walkę o życie, teraz
walc z y o samodzielność. Wielu
podstawowych rzeczy, jak mówienie, chodzenie, musi nauczyć się na
nowo. Konieczna jest intensywna
i kosztowna rehabilitacja.
/jb/

Młodzież częstowała gości uśmiechem i przysmakami
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Na scenie zespół Meitner

Dla Grzesia zagrali
i zaśpiewali utalentowani
uczniowie „Paderka” oraz
knurowskich gimnazjów
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OGŁOSZENIA
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06, 793 181 986

7-26/17

DAM PRACĘ

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
1-15/17

ZDROWIE I URODA
Docieplanie i malowanie elewacji, gładzie,
sufity powieszane, malowanie, kafelkowanie, remonty. Tel. 602 407 190

Firma budowlana z Knurowa poszukuje
pracowników na stanowisko pomocnik.
Wymagania: brak nałogów. Wynagrodzenie
od 2200 zł na rękę. Tel. 607 402 057

13-14/17

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni brukarzy, murarzy, stolarzy i ogrodników. Mile widziani emeryci. Tel. kontaktowy
696 413 216 lub 660 795 216.
11-15/17

Pizzeria Gruby Benek zatrudni kierowcę
do rozwozu pizzy. Tel. 608 327 604

10-13/17

13-14/17

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

Przyjmę do pracy pracownika w wieku 18 –
50 lat jako instalator c.o. lub do przyuczenia.
Tel. 606 722 691

5-26/17

Docieplenia budynków, remonty mieszkań.
Tel. 665 639 146

13/17

2-13/17

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 32 238 21 93

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

Foto: archiwum Fight Club Knurów

USŁUGI

www.przegladlokalny.eu

9-15/17

10-13/17

Kuchnie - nieodpłatny pomiar, projekt, atrakcyjne ceny, szybkie terminy. Tel. 784 449 717
11-13/17

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

11-13/17

SZUKAM PRACY

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

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

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

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

1-13/17 Y

11-13/17

NIERUCHOMOŚCI

XPERT NIERUCHOMOŚCI
CHCESZ KUPIĆ LUB SPRZEDAĆ:
Mieszkanie, Działkę lub Dom ZADZWOŃ:

TEL. 664 257 601, 32/726 54 94

KNURÓW, UL. KAPELANÓW WOJ. 2D
I PIĘTRO NAD RESTAURACJĄ „KREDENS”

Dwurodzinny dom w Pilchowicach.
Cena: 385 tys. zł
M3, 38 m, I piętro, po remoncie.
120 tys. zł
M3, 49 m, balkon, III piętro. 150 tys. zł
4 pokoje, 73 m, os. WP. 152 tys.

3-26/17

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.

Lokal do wynajęcia. Knurów, ul. Witosa 23,
74 m2, piętro, media, parking, 4 km od autostrady A4 i A1. Tel. 505 701 587, 32 236 03 34
11-14/17

Lokal handlowy do wynajęcia. Centrum
osiedla Knurów Łokietka. Tel. 515 344 855
10-13/17

Szukam pracy w charakterze opiekunk i d l a dz i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399
1/17-odw.

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

1/17-odw.

Mieszkanie Szczygłowice 52m 2, 2 pokoje,
109 000 zł Nieruchomości-Michał Gulajski,
telefon 507 799 766

12-13/17

Knurów, Radlin. Sukces zawodników Fight Club

Przywieźli worek
z medalami

Sporym sukcesem dla knurowskiego Fight
Clubu zakończyły się tegoroczne Otwarte
Mistrzostwa Polski Nowoczesnych Sztuk
Walki Silesia Samurai. Podopieczni trenera
Grzegorza Sobierajskiego przywieźli z
Radlina przywieźli aż 17 medali – cztery
złote, sześć srebrnych oraz siedem
brązowych

O

siągnięcie jest tym bardziej
godne docenienia, że dla wielu
młodych kick-boxerów był to pierwszy występ na zawodach. W sumie
we wszystkich grupach o medale rywalizowało około 270 zawodników.
Mocną, o czym świadczą medale, reprezentację miał Fight Club Knurów.

- Konkurencja była bardzo mocna, szczególnie wśród dzieci – zauważa Grzegorz Sobierajski, trener
knurowskiej drużyny. – Oczywiście
z naszych wyników jestem bardzo
zadowolony.
Szymon Kędzierski

Sprzedam działkę budowlaną 1250 m Krywałd. Tel. 507 925 080
2

11-15/17

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1200 m2
w Knurowie ul. Chabrowa. Tel. 693 689 208

Foto: archiwum Fight Club Knurów

11-13/17

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 28.03.2017 r.
do 17.04.2017 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres 3 lat
w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną położoną
w Knurowie przy ul. Targowej 2 — jedną część działki nr 1700, stanowiącą fragment targowiska miejskiego.

MOTORYZACJA
A u t o s k u p z a g o t ó w k ę, k a ż d y s t a n .
Tel. 507 572 625

13-26/17

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

1-13/17

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/16-41/17

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

13-26/17
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Fight Club Knurów reprezentowali:

Patryk Herdzina - 1. miejsce w Modern Light Contact (MLC), 1. miejsce
w Modern Point Fighting (MPF), 2. miejsce w Soft Stick Fight (SSF); Łukasz
Gulcz - 1. miejsce w Modern Light Contact (MLC), 4. miejsce w MPF; Jarosław
Kraska - 1. miejsce w MLC , 4. miejsce w SSF; Łukasz Gregeracki - 2. miejsce
w MPF, 4. miejsce w MLC; Filip Bulanda - 2. miejsce w MLC, 2. miejsce w SSF;
Damian Łoza - 2. miejsce w MLC; Jakub Mosakowski - 2. miejsce w MLC; Przemysław Wilk- 3. miejsce w MLC, 3. miejsce w SSF; Wiktoria Rokita- 3. miejsce
w MLC, 3. miejsce w SSF; Daniel Radek – 3. miejsce w MLC; Filip Pawlina – 4.
miejsce w MLC; Karol Kapłanek – 3. miejsce w SSF, 4. miejsce w MLC; Paweł
Niemczyk – 3. miejsce w MLC, 5. w miejsce SSF; Piotr Poloczek – 4. miejsce
w MPF, 4. w miejsce SSF; Kacper Michalczyk – 4. miejsce w SSF, 5. miejsce w
MPF; Marcin Marcol – 4. miejsce w SSF, 5. miejsce w MPF; Bartłomiej Adamczyk - 5. miejsce w SSF, 5. miejsce w MPF; Mikołaj Tucki – 5. miejsce w SSF,
5. miejsce w MPF SSF.
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Do wiosennej rywalizacji seniorów o ligowe punkty już się
przyzwyczailiśmy. W miniony weekend po raz pierwszy
w tym roku na boiska wybiegła młodzież. I od razu doszło
do derbowej potyczki APN z Concordią

Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej

Vibovit
po raz 10.

Derby na powitanie wiosny
K
Debiut
Michała Zielińskiego

W z e spole C oncord i i
doszło zimą do wielu zmian
personalnych. Łącznie z tą
na stanowisku trenera, bowiem Patryka Pietraczyka
zastąpił Michał Zieliński.
Tak, tak - Michał Zieliński,
były piłkarz kilku klubów
ekstraklasy i reprezentacji
Polski.
Jego podopieczni ustępowali rywalom, wszak APN
to spadkowicz z 2 ligi, który
ma jasno określony cel i chce
wrócić na wyższy szczebel
rozgrywkowy.

Piszczek zaczął,
Piszczek skończył

Zespół z Akademii Piłki
Nożnej dość szybko uzyskał
przewagę bramkową. Pierwszego gola już w 7 minucie
strzelił Eryk Piszczek. Można
rzec, że nazwisko zobowiązuje, dlatego nastolatek z
APN-u do swej premierowej
bramki „dorzucił” jeszcze
jedną finalizując podanie
Kacpra Guzery.
Jak się później okazało, to
była niedziela Piszczków. W
południe Eryk Piszczek dał
sygnał do strzelania swym
kolegom z APN-u, z kolei
wieczorem Łukasz Piszczek
zdobył gola dającego zwycięstwo reprezentacji Polski z
wyjazdowym meczu z Czarnogórą.

To jeszcze nie ekstraklasa,
ale przykład trzeba
brać od najlepszych

Fragment meczu Vibovit - Team Stalmet.
Przy piłce Ariel Mnochy

W

Tekst i foto: Piotr Skorupa

Na prowadzenie piłki
przez Kacpra Guzerę
patrzy się z wielką
przyjemnością

To była niedziela Piszczków. W południe Eryk
strzelał bramki dla APN, a wieczorem Łukasz
dał zwycięstwo reprezentacji Polski

APN Knurów - Concordia Knurów 7:0
1:0 Piszczek (7), 2:0 Imiołek (15), 3:0 Wiora (18), 4:0 Piszczek
(31), 5:0 Imiołek (33), 6:0 Żylski (34), 7:0 Imiołek (41).
APN: Kaliszewski, Barczyk, Rybicki, Mechliński, Sokalla,
Szkatuła, Nowicki, Imiołek, Wiora, Żylski, Soberka, Szewczyk,
Surówka, Guzera, Piszczek.
Concordia: Sz ymanek, B łaszc z yk, Cich, Cypel, Hajduk,
Kostrzanowski, Krzan, Orylski, Pająk, Rzepiela, Wojtowicz, Biliński, Kotula, Kubiszewski, Nizar, Radzikowski, Steiman.

Michałów dwóch, czyli
Michał Grodoń (APN)
i Michał Zieliński
(Concordia) starają się
jak najlepiej przygotować
swoich podopiecznych
do wymarzonej kariery
piłkarskiej
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nurowianie z rocznika 2003 stanęli po
pr z e c iw nyc h s t ro nach boiska w ramach meczu 3 ligi wojewódzkiej.

Wyróżnienie
zawodników APN

W

gronie 39 młodych piłkarzy z rocznika 2006
powołanych na ubiegłotygodniową konsultację kadry Podokręgu Zabrze było czterech
reprezentantów Akademii
Piłki Nożnej Knurów.
Wydział Szkolenia Podokręgu Zabrze wyróżnił
następujących podopiecznych Krzysztofa Nieradzika:
Jana Cieślara, Dominika
Dudka, Kacpra Stępnia i
Kacpra Jattę.
W tym tygodniu odbyła
się kolejna konsultacja, na
którą powołania otrzyma-

li: Dominik Dudek i Jan
Cieślar.
Konsultacja miała na
celu wyłonienie zawodników, którzy wyjadą z kadrą
Podokręgu Zabrze na turniej im. Jerzego Wyrobka.
PiSk

27-letniej historii Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej jeszcze nigdy losy
mistrzostwa nie rozstrzygnęły się w tak dramatyczny
sposób jak w poniedziałek.
Przed ostatnią kolejką szanse
na końcowy triumf posiadały jeszcze trzy zespoły:
Vibovit, IPA Knurów i Team
Stalmet. Ci ostatni stracili je
zaraz po pierwszym spotkaniu tego wieczoru, w którym
IPA pokonała Paderek Team,
ale w spotkaniu z Vibovitem stawką dla „Stalowych”
pozostało wicemistrzostwo,
Vibovit natomiast, aby zdobyć tytuł, musiał wygrać. W
bardzo wyrównanym meczu
Team Stalmet aż pięciokrotnie obejmował prowadzenie
i za każdym razem Vibovit
doprowadzał do wyrównania, a piątego gola zdobył
zaledwie na 12 sekund przed
końcową syreną. Grając z
lotnym bramkarzem Vibovit
szybko odzyskał piłkę, zdołał

przeprowadzić jeszcze jedną
akcję i coś, co wydawało się
niemożliwe, stało się faktem:
Robert Kasiński w ostatniej
sekundzie meczu zdobył gola
na wagę 10. mistrzostwa w
historii tej drużyny. Po tym
golu w szeregach zwycięzców
zapanowała nieopisana radość, a „Stalowi”, którzy dali z
siebie wszystko, jeszcze długo
po meczu nie mogli uwierzyć
w to, co się stało. Śmiało można stwierdzić, że scenariusz
ligowego finiszu w sezonie
2016/17 był godny mistrza
suspensu Alfreda Hitchcocka.
10 k w ie t n i a d r u ż y ny
MLPNH po raz ostatni wybiegną na parkiet szczygłowickiej hali, by rywalizować
w Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Knurowa. Tego
dnia odbędzie się również
oficjalne zakończenie rozgrywek połączone z ceremonią
wręczenia nagród. Początek
o godz. 18.30.
Waldemar Jachimowski

21. KOLEJKA Z 27 MARCA 2017:
IPA Knurów – Paderek Team 8:3 (4:3)
J. Stępień 2, Ł. Spórna 2, W. Kempa, D. Dybcio, K. Bochniak, M.
Rozumek – J. Bajer 2, B. Czopek
żółta kartka: B. Czopek (Paderek Team).
IPA Knurów : T. Metz, W. Kempa, Ł. Spórna, M. Rozumek, D.
Tałajkowski, K. Bochniak, K. Wesoły, D. Dybcio, J. Stępień.
Paderek Team: P. Burliga, S. Pawlik, B. Czopek, J. Bajer, S. Szulc,
B. Barzak, A. Mirowski.
Tritech – TKKF Mistral Intermarché 0:5 (0:1)
R. Jachimowski 3, M. Bogumiło 2
Tritech: K. Istel, K. Górka, G. Górka, B. Lewandowski, K. Idziaszek,
M. Michniewski, S. Napierała, B. Pietras.
TKKF Mistral Intermarche: P. Ignasiak, K. Stencel, P. Grzybek, K.
Przydatek, R. Jachimowski, M. Bogumiło.
Vibovit – Team Stalmet 6:5 (2:2)
Ł. Pilc 2, P. Przesdzing 2, A. Mnochy, R. Kasiński – M. Stopa 2,
B. Flis, A. Suchiński, samobójcza
żółte kartki: P. Jędrzejczak (Vibovit) – A. Suchiński, M. Mularczyk.
Vibovit: B. Poręba, A. Marek, Ł. Pilc, A. Mnochy, M. Bagiński, R.
Kasiński, P. Jędrzejczak, P. Przesdzing.
Team Stalmet: A. Dziuba, D. Maciaszczyk, B. Flis, D. Flis, M.
Stopa, D. Kraska, M. Mularczyk, A. Suchiński, P. Molata.
TABELA KOŃCOWA
1. Vibovit
2. IPA Knurów
3. Team Stalmet
4. Tritech
5. TKKF Mistral Intermarché
6. Paderek Team
7. Bud-Expert Team

18
18
18
18
18
18
18

42
42
36
26
18
10
8

131-66 13
110-57 13
79-58 11
98-65 8
66-91 6
43-131 3
49-108 2

3
3
3
2
0
1
2

2
2
4
8
12
14
14
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IV liga

III liga kobiet

Trzy karne, dwa hat-tricki,
dwie porażki
To nie była dobra kolejka dla drużyn z naszego terenu.
Concordia i Wilki przegrały swoje mecze wyjazdowe
tracąc łącznie siedem bramek
20 minut - 3 karne

Do niecodziennej sytuacji doszło w czasie meczu
Gwarek Ornontowice - Concordia Knurów. Pierwszy,
drugi i trzeci gol w tym spotkaniu padły po strzałach z
11 metrów. Sędzia wskazał
na „wapno” trzy razy w ciągu
20 minut. Dwa rzuty karne
zostały podyktowane przeciwko Concordii, a jeden na
jej korzyść.

Dwa hat-tricki

W meczach z udziałem
Concordii i Wilków Wilcza
odnotowano dwa hat-tricki. Bramkarza knurowian
trzy razy pokonał Sadowski z
Gwarka Ornontowice, z kolei
patent na golkipera z Wilczy
miał Dolny z rezerw Podbeskidzia Bielsko-Biała.

8:0 to za mało

Wracając do meczu 19.
kolejki, w którym Concordia
rozgromiła 8:0 Krupińskiego
Suszec informujemy, że nie
było to najwyższe zwycięstwo
knurowian w najnowszej historii klubu. Ta liczona jest

od sezonu 2003/2004 (po
likwidacji GKS Concordia i
powołaniu KS Concordia) i
do tej pory rekordowe zwycięstwo knurowianie odnieśli w
rozgrywkach klasy okręgowej
(2006/2007) pokonując aż
11:0 Dramę Zbrosławice. Tre-

20. KOLEJKA
Gwarek Ornontowice - Concordia 4:1
1:0 Sadowski (38 - karny), 2:0 Sadowski (58 - karny), 2:1 Zieliński
(59 - karny), 3:1 Sadowski (73), 4:1 Ferensztain (78)
Concordia: Stanek, Gałach 80. Gałązka, Mateusz Mikulski, Lipka
67. Kominiak, Bociek, Knot 66. Michał Mikulski, Buchalik, Czerniak, Górka, Gajek 80. Hałas, Zieliński.
Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Wilki Wilcza 3:1
1:0 Dolny (3), 2:0 Dolny (12), 2:1 Bartoszewicz (67), 3:1 Dolny (90).
Wilki: Pietrek, Kruk, Steuer, Rajca, Zalesiński, Karcz 52. Tabiś,
Żyrkowski, Bartoszewicz 85. Jóźwik, Seweryn, Mnochy 60.
Podyma, Gajewski.
Unia Racibórz - GKS Radziechowy Wieprz 1:2, Krupiński Suszec
- Granica Ruptawa 2:5, Spójnia Landek - Szczakowianka Jaworzno 0:3, Drzewiarz Jasienica - Beskid Skoczów 0:2, LKS Czaniec
- MKS Lędziny 2:2, LKS Bełk - Polonia Łaziska Górne 2:0, Iskra
Pszczyna - Orzeł Mokre 1:1.

MAJER
A Klasa

ZINA Klasa okręgowa
17. KOLEJKA
GRUPA I:

17. KOLEJKA
GRUPA II:

Pogoń Nowy Bytom - LKS
G oc z a ł kowic e Zdrój 1:1,
JUW-e Jaroszowice - Unia
Kosztowy 2:7, Urania Ruda
Ś l ą s k a - GTS B o j s zow y
2:1, Tempo Paniówki - ZET
Tychy 4:2, LKS Łąka - Piast
Bieruń Now y 3:3, Podle sianka Katowice - Grun wald Halemba 2:3, Sparta
Katowice - Pogoń Imielin
0:2, Wawel Wirek - A KS
Mikołów 2:0.

Czarni Pyskowice - ROW
1964 II Rybnik 1:4, Dąb Gaszowice - ŁTS Łabędy 4:0,
Sokół Łany Wielkie - Naprzód
Rydułtowy 0:4, Unia Książenice - Drama Zbrosławice
1:1, LKS 1908 Nędza - Jedność 32 Przyszowice 1:1,
Rymer Rybnik - Zameczek
Czernica 3:2, Młodość Rudno - Przyszłość Ciochowice
1:3, KS 94 Rachowice - Buk
Rudy Wielkie 2:1.

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

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

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

41
37
34
31
31
30
28
27
23
20
20
20
16
15
14
6

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

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

46
35
29
29
29
28
27
24
23
22
21
20
19
14
11
4

nerem Concordii był wtedy
Józef Dankowski.
War to rów nież wspomnieć, że w ubiegłym sezonie
Concordia pod wodzą Michała Budnego rozstrzelała 9:0
Przyszłość Ciochowice.
PiSk

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

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

42
40
39
37
35
34
33
30
28
28
27
26
25
22
19
13
13
7

10. KOLEJKA:
Conc ordia K nurów - UKS
Gamów 1:0
1:0 Roksana Olszak (2).
Concordia: Marcelina Pawlik
75. Wanesa Kapol, Patrycja
Biadacz 75. Nikola Pieczka,
Marta Jastrzębska, Sabina
Nowosielska 52. Justyna Wanat, Roksana Olszak 65. Adrianna Czech, Sylwia Lorenz,
Agnieszka Ochota, Aleksandra Potaczek 52. Anna Drwięga, Weronika Słupik, Magda
Stachnik, Barbara Iwańska.
Wisła Skoczów - LKS II Goczałkowice Zdrój 0:3, Gimnazjum Istebna - ROW Rybnik
1:6, Gwarek Or nontowic e
- Rekord II B ielsko - B ia ł a
2:1, AKS Mikołów - Polonia
Tychy 1:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

30
24
22
20
12
10
10
7
6
3

15. KOLEJKA:

Zaborze Zabrze - Olimpia
Pławniowice 2:2, Naprzód
Żernica - Gwarek Zabrze
1:2, Zamkowiec Toszek Carbo Gliwice 2:1, Ruch
Kozłów - Społem Zabrze 2:3,
Tęcza Wielowieś - Gwiazda
Chudów 2:3, Zr y w Radonia - Amator Rudziniec 1:1,
Gwarek II Ornontowice Piast Pawłów 1:1, Drama
Kamieniec - MOSiR Stal
Zabrze 0:1.

Leśnik Łącza - Start Sierakowice 0:3, Start Kleszczów - LKS 45 Bujaków 7:3,
Ruch II Kozłów - Concordia
II Knurów 3:0 (vo), Naprzód
Łubie - Orzeł Stanica 0:4,
Pogoń Ziemięcice - Sośnica Gliwice 3:4, Napr zód
Świbie - Wilki II Wilcza 2:0,
Quo Vadis Makoszow y Burza Borowa Wieś 1:3.

9 kwietnia odbędzie się
finałowa kolejka Knurowskiej
Ligi Piłki Siatkowej.
Zestaw par przedstawia się
następująco:
AWRUK Team - Gram Ki-

Zaborze
Gwarek
Wielowieś
Carbo
Chudów
Kozłów
Żernica
Radonia
Pawłów
Stal
Toszek
Pławniowice
Rudziniec
Kamieniec
Ornontowice II
Społem

40
34
33
29
27
26
24
24
23
23
22
18
17
16
13
11

12. KOLEJKA:
Drama II Kamieniec - Zaborze
II Zabrze 0:9, Walka Zabrze Ślązak Bycina 2:3, GSF Gliwice - pauza, Korona Bargłówka
- Młodość II Rudno 5:1, Orły
Bojszów - Gwiazda II Chudów
1:0, Kłodnica Gliwice - LKS 45
II Bujaków 3:4.

1 kwietnia, godz. 13.30,
Concordia - AKS Mikołów,
23 kwietnia, godz. 15.00,
Concordia - KKS Wisła
Skoczów, 28 k wietnia,
godz. 19.30, Concordia GKS Gwarek Ornontowice,
6 maja, godz. 15.00, Concordia - KKS Polonia Tychy,
2 0 m a j a , g o d z . 13. 3 0
(termin do potwierdzenia),
Concordia - LKS II Goczałkowice.
PiSk

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

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

bicuję Pomagam, TKKF Szczygłowice - SALVATOR, Ekipa
Czwartkowa - MOSiR Knurów.
Zapraszamy do hali MOSiR w Szczygłowicach.
PiSk

Skat
sportowy

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

39
38
33
29
27
26
25
21
15
14
8
6
0
25

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

W minioną sobotę
rundę wiosenną zainaugurowały zespoły kobiet
w ystępujące w 3 l id ze.
Informowaliśmy już o terminach meczów Concordii, które będą rozgrywane w Knurowie (sztuczna
trawa), jednak w ostatnich
d niach nastąpi ło k i l k a
zmian i obecnie w ykaz
spotkań przedstawia się
następująco:

Knurowska Liga
Piłki Siatkowej

Sushi Kushi B Klasa

17. KOLEJKA:

Zmiany
w terminarzu

Bojszów
Walka
Bujaków II
Bycina
Zaborze II
Kłodnica
Chudów II
Bargłówka
GSF
Rudno II
Kamieniec II

28
24
23
19
17
15
13
10
10
7
7

WYNIKI Z 21 MARCA:
1. Janusz Kopeć
- 2.148
2. Zbigniew Ciszewski - 2.139
3. Alfred Wagner
- 2.029
4. Józef Antończyk
- 1.903
5. Piotr Wroblowski
- 1.874
6. Jacek Zacher
- 1.857
7. Edward Nowak
- 1.766
8. Zdzisław Mral
- 1.740
9. Jerzy Pluta
- 1.656
10. Bogdan Litwin
- 1.636

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Tadeusz Kamczyk
2. Michał Foit
3. Jerzy Pluta
4. Zbigniew Ciszewski
5. Janusz Nowak
6. Kazimierz Fąfara
7. Jacek Zacher
8. Piotr Luberta
9. Stefan Wroblowski
10. Edward Nowak

- 12.121
- 11.508
- 11.243
- 10.865
- 10.853
- 10.671
- 10.657
- 10.622
- 10.439
- 10.431

Kolejny turniej odbędzie się
4 kwietnia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

informacja własna
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Lotna premia w Knurowie?!
Dla Przeglądu

Czy uczestnicy Tour de Pologne przejadą ulicami Knurowa?

22

marca organizatorzy Tour de Pologne poinformowali, że jeden z tegorocznych
etapów tego największego w
naszym kraju wyścigu kolarskiego rozpocznie się w
Jaworznie. Niewykluczone, że
peleton przejedzie w tym roku
przez Knurów.

- Śląsk jest mocno zaludnionym regionem i z jednej
strony fakt ten sprawia, że pod
względem organizacyjnym
napotykamy z tego tytułu na
wiele problemów. Z drugiej
jednak zdajemy sobie sprawę,
że to region, w którym nie
brakuje kibiców i zawodnicy bardzo lubią się ścigać w

Pamiętacie pobyt Podolskich
w Knurowie?

U

tytułowany reprezentant Niemiec - Lukas
Podolski gościł w Knurowie w czerwcu 2007 roku.
Jego wizy ta na stadionie
przy ulicy Dworcowej była
związana z rozgrywanym
tam turniejem piłkarskim
oldbojów Auder Cup. W
turnieju tym wystąpił m.in.
ojciec Lukasa - Waldemar,
który przed laty był piłkarzem Górnika Knurów.
Popularny „Poldi” przed

kilkoma dniami zakończył
reprezentacy jną karierę,
strzelając w swoim pożegnalnym występie kapitalną
bramkę - jedyną i zarazem
zwycięską - w konfrontacji
z Anglią.
Nieco wcz eśniej z a
naszą zachodnią granicę
wybrało się trzech byłych
piłkarzy z Knurowa: Janusz
Bodzioch, Zenon Gałach
i Bronisław Siwiec. Celem
tego wyjazdu były odwie-

dziny Waldemara Podolskiego, który tradycyjnie
zadbał o kilka atrakcji dla
swych kolegów.
- Pierwotnie mieliśmy
pojechać do Niemiec na
pożegnalny mecz Łukasza,
ale ostatecznie wybraliśmy
się tam nieco wcześniej - relacjonuje Bronisław Siwiec.
- I dzięki temu mieliśmy
okazję zobaczyć inne, równie atrakcyjne spotkanie,
bowiem Waldek Podolski

takich miejscach. Należy też
podkreślić, że spotykamy się
w tym regionie z życzliwością
samorządów - informuje nas
w rozmowie telefonicznej
Lech Piasecki z Lang Teamu.
To, że Knurów jest w gronie miast, które są brane pod
uwagę przez organizatorów
TdP potwierdza nadkomi-

zaprosił nas do Monachium
na mecz Bayer nu z Eintrachtem Frankfurt. Z wysokości trybun Allianz Areny zobaczyliśmy nie tylko
zwycięstwo gospodarzy, ale
i dwie bramki Roberta Lewandowskiego.
Inną atrakcją, jaką przygotowali Podolscy dla gości
z Knurowa była wizyta w
siedzibie firmy Adidas.
PiSk

Damian Durkacz
na zwycięskim
szlaku
W

Foto: prywatne

Knurowie, czy na innym krajowym ringu,
ba, również w międzynarodowej konfrontacji Damian
Durkacz kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa.
- Wyjazd na Ukrainę
mogę zaliczyć do udanych, bo

Foto: Piotr Skorupa

PiSk

Damian Durkacz (z prawej) wygrał
z Ukraińcem na jego ringu

Lukas Podolski 10 lat temu w Knurowie i Janusz Bodzioch,
Waldemar Podolski, Zenon Gałach oraz Bronisław Siwiec
niespełna trzy tygodnie temu na Allianz Arenie w Monachium
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sarz Marek Słomski, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
Oficjalne ogłoszenie trasy
74. edycji Tour de Pologne
nastąpi w połowie maja.
Wyścig odbędzie się w
dniach 29 lipca - 4 sierpnia br.

Foto: prywatne

Czytacie ostatnie wydanie Przeglądu Lokalnego przed 1 kwietnia, więc zastanawiacie się zapewne, które informacje są wyssane
z palca. Gdybym był na Waszym miejscu, na żart primaaprilisowy
typowałbym wiadomość o tym, że przez Knurów przejedzie peleton Tour de Pologne.
Wydaje się, że taką informację bez chwili zastanowienia można włożyć między bajki, ale po dłuższym namyśle bez problemu
można sobie wyobrazić pędzących kolarzy ulicami Kosmonautów,
Niepodległości czy 1 Maja.
Pomyślcie sami. Kiedyś do Knurowa zawitał sam Lukas Podolski. Ba. Gościliśmy Andrzeja Gołotę. Był tu Tomasz Adamek. Na
stadionie przy ulicy Dworcowej zagrał Milan Baros. Była tu również
Irena Szewińska. No i Ryszard Szurkowski. A skoro był Szurkowski
to i Czesław Lang może tu przyjechać ze swoją imprezą.
Pisząc o Ryszardzie Szurkowskim i kolarzach, przypominają
mi się lata dzieciństwa i Wyścig Pokoju. Impreza, którą żyło niemal całe społeczeństwo, bez względu na płeć i wiek. Dla nas, ówczesnych małolatów, dany etap tego wyścigu nie kończył się wraz
z przyjazdem na metę wspomnianego Szurkowskiego, Stanisława
Szozdy, Lecha Piaseckiego, Aavo Pikkuusa, Olafa Ludwiga czy
Uwe Amplera. Gdy ci wielcy kolarze brali kąpiel po wyczerpującej
i zwykle emocjonującej walce, spotykałem się z kumplami przed
blokiem i trzymając w dłoni kapsle rozpoczynaliśmy swój wyścig.
Emocji nie brakowało, a po najdłuższych etapach wracaliśmy do
domów z krwawiącymi palcami, bo to nimi nadawało się prędkość
i technikę jazdy swoim „zawodnikom”, których - jak na kapsle
przystało - cechowały cholernie ostre krawędzie.
Prima aprilis?

Foto: tourdepologne.pl / Szymon Gruchalski

Gra w kapsle

Piotr Surówka,
zastępca
prezydenta
Knurowa:
- Wpłynęło do
nas zapy tanie
od organizator ó w w y ś c i g u,
c z y j e s t e ś my
zainteresowani współorganizacją jednego z etapów tegorocznego Tour de Pologne. Po analizie tej propozycji złożyliśmy
wstępny akces. Jeżeli dojdzie
do konkr etnyc h r ozmów to
dołożymy wszelkich starań, by
trasa takiego etapu przebiegała przez główne ulice naszego
miasta. Bierzemy również pod
uwagę zorganizowanie w Knurowie premii lotnej, ale zdajemy
sobie sprawę z tego, że podobne
plany ma wiele innych miast.
Dlatego nie pozostaje nam nic
innego, jak cierpliwie czekać na
decyzje organizatorów wyścigu.

pokonałem tam jednogłośnie
mistrza tego kraju - podsumowuje pięściarz Spartana
Knurów, który uczestniczył
za wschodnią granicą w meczu Ukraina - Polska.
PiSk
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Szczygłowice. Koncert charytatywny dla Drużyny A

Miłość do trzeciej potęgi
Jest ich troje: Ania, Alicja i Aleksander. Mają
po trzy latka i tworzą dzielną Drużynę A.
Przez wiele tygodni walczyły o życie, dzisiaj
– walczą o zdrowie. W sobotę w Domu
Kultury w Szczygłowicach na maluchów
wystąpiły muzyczne gwiazdy

H

istoria Drużyny A
rozpoczęła się dramatycznie.
- 2 kwietnia 2014 roku, w
25 tygodniu ciąży, nagle odeszły mi wody. Decyzja lekarza
dyżurnego - rozwiązanie ciąży.
Godzinę później cała trójka
była już na świecie: Ania, Alicja, Aleksander. Nasza Drużyna A – opowiada Agnieszka
Czerkies, mama trojaczków.
Dzieci łącznie dzieci ważyły 2410 gramów.
- Nie słyszałam ich płaczu,
nie mogłam ich przytulić.
Nawet ich nie widziałam.
Wpatrywałam się jedynie w
zdjęcie zrobione przez męża

telefonem – wspomina.
Maluchy na pięć miesięcy
trafiły do Zabrza.
- Tego widoku nigdy nie
zapomnę. Tych małych rączek
i nóżek. Moich dzieci, niewiele
większych od dłoni, podłączonych do mnóstwa kabli, kabelków. Moich dzieci walczących o
życie. Każdego dnia po drodze
do szpitala modliłam się o to,
by żaden z inkubatorów nie
był pusty. Ta niepewność przy
przekraczaniu progu OIOMu.
Szybki rzut oka na cieplarki
i… ufff! Jest cała trójka, co
za ulga. Z czasem ta obawa
cichła. Szczególnie, gdy dzieci
oddychały już samodzielnie.

Choć bezdechy Olka podnosiły
nam poziom adrenaliny we
krwi. Niełatwo jest patrzeć na
reanimację własnego dziecka.
Czasem kilka razy w ciągu
dnia… - pisze pani Agnieszka.
- W Dzień Dziecka pierwszy raz
mogłam wziąć na ręce jedno z
dzieci – Anię. Po niemal dwóch
miesiącach od ich narodzin.
Uczucie, którego nie da się
opisać słowami. Ta chwila nie
trwała długo, Ania była jeszcze
zaintubowana, Arek trzymał
rurkę respiratora, ale była to
chwila tylko dla nas. Świętujemy ich urodziny podwójnie – w
dniu, w którym się urodziły i 12
lipca – w dniu, w którym miały

się urodzić. Gdy opuściliśmy
mury szpitala, nasza walka o
dzieci się nie skończyła – zmieniła tylko front. Teraz walczymy
o ich zdrowie.
Dzieci od początku zmagają się z objawami wczesnego
wcześniactwa. Codziennie
walczą m.in. z padaczką, mózgowym porażeniem dziecięcym, refluksem pęcherzowo-moczowodowym, opóźnieniem w rozwoju. Ania nie widzi
świata, Alicja prawdopodobnie
też ma problemy ze wzrokiem.
Pieniądze są bardzo potrzebne
– dzieci wymagają nieustannej
i intensywnej rehabilitacji.

Śląskie reagge
dla maluchów

O ile łatwiej zmagać się
z chorobą, z optymizmem

Jula i Kola

czekać na kolejny dzień, gdy
są obok ludzie, dla których
jesteśmy ważni. Drużyna A
ma sporo takich osób wokół
siebie. Dowód? W sobotę w
Domu Kultury w Szczygłowicach dla trojaczków wystąpili artyści związani ze śląską
sceną muzyczną. Zaśpiewali Tomek Ciba, Jula i Kola,
Claudia i Kasia Chwołka, Leszek Filec oraz zespół Muzy-

kanty. Koncert poprowadziła
Barbara Golec. Muzyków,
którzy podarowali swój czas
i talent, aby maluchom było
choć trochę lepiej, oklaskiwała publiczność z Knurowa
i okolic. Wzruszeni rodzice
dziękowali wszystk im za
obecność i wsparcie, prosząc,
aby nie zapominano o ich
dzielnej małej drużynie.
Jb, foto: Justyna Bajko

Na stronie www.milosc-do-potegi-trzeciej.pl codzienną walkę trojaczków
opisuje mama dzieci. Warto zajrzeć, aby dowiedzieć się więcej.

Publiczność dopisała i bawiła się świetnie

Trojaczki w objęciach bliskich

Dzieci czekają na wsparcie – można im pomóc na dwa różne sposoby.
Sposób 1 – wpłata na konto.
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa,
nr: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615,
tytułem: 25337 Czerkies Anna darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
Sposób 2 – przekazanie 1 proc.
KRS 0000037904, cel szczegółowy - 25337 Czerkies Anna
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