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Knurów

Knurów. Akcja krwiodawców

Powstanie droga
do strefy ekonomicznej

Krew dla Polski
*UXSD0XV]NLHWHUyZL3ROVNL&]HUZRQ\.U]\Ī
]DSUDV]DMąGRZáąF]HQLDVLĊZNDPSDQLĊ
Ä=ELHUDP\NUHZGOD3ROVNLRGODW´

-DNSU]\FLąJQąüLQZHVWRUyZGR.DWRZLFNLHM6SHFMDOQHM
6WUHI\(NRQRPLF]QHMZ.QXURZLH"3REXGRZLHURQGD&]WHUHFK
3yU5RNX8U]ąG0LDVWDSU]\PLHU]DVLĊGREXGRZ\SUDZLH
NLORPHWURZHJRRGFLQNDGURJLSURZDG]ąFHMGRWHUHQyZ.66(
nwestycja jest pierwszym etapem większego przedsięwzięcia,
czyli budowy obwodnicy od ul.
Szpitalnej do ul. Rybnickiej. Dodajmy, przedsięwzięcia rozłożonego
na lata.
Droga dojazdowa do terenów
KSSE poprowadzi od ronda Czterech Pór Roku w głąb pola i kończyć

I

Knurów, Chorzów

Awans na
komendanta

się będzie ślepo przed torami. Będzie
mieć 7 metrów szerokości i 900
metrów długości. Projekt zakłada
stworzenie przy niej pasów postojowych (3 m szerokości), ścieżki rowerowej (2,5 m szerokości) i chodnika
(1,5 m szerokości). Nawierzchnia
jezdni ulicy wykonana będzie wraz
z podbudową. Ponadto zakres prac
obejmie odwodnienie ulicy i budowę
oświetlenia.
Czy nowa droga ułatwi mieszkańcom pobliskich osiedli dotarcie

do cmentarza przy ul. Rakoniewskiego? Na razie nie.
Naczelnik Wydziału Inwestycji
Urzędu Miasta w Knurowie, Ewa
Szczypka, zapewnia, że pomyślano
o tym przy okazji budow y centrum przesiadkowego Foch. Projekt
przewiduje poprowadzenie ścieżki,
łączącej drogę do KSSE z ul. Rakoniewskiego. Jednak nie będzie jej
można przemierzać samochodem, a
jedynie rowerem lub pieszo.
/g/

Gliwice

Igry na start

jubileuszowej edycji akcji swój
udział zaznaczy też Knurów.
Specjalistyczny ambulans zatrzyma
się 20 maja (sobota) obok Bricomarché przy ul. Szpitalnej 40.
- Serdecznie zapraszamy w godzinach od 9 do 14 – zachęca do udziału
Adam Pobłocki, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra
Floriana Ogana w Knurowie.
Krew mogą oddać osoby w wieku
18-60 lat
- Starsi krwiodawcy, jeśli cieszą się
dobrym zdrowiem, mogą – za zgodą

W

lekarza – oddawać krew nawet do 65
urodzin – zastrzegają organizatorzy.
Osoby, które oddadzą krew w
sobotę, zostaną obdarowane drobnymi, ale przydatnymi, upominkami:
breloczkami pierwszej pomocy z rękawiczkami nitrylowymi i maseczką
do sztucznego oddychania.
Zainteresowani a kcją mogą
znaleźć dodatkowe informacje na
stronach internetowych: wwwpck.
pl, www.oddajkrew.pl i www.muszkieterowie.pl.
/bw/

Knurów

Walne woprowców
Zarząd Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie zaprasza członków WOPR na IX Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze.
Zebranie odbędzie się 26 maja (piątek) w Klubie Gama przy ul. Kapelanów Wojskowych 2 (I piętro). Początek o godz. 17.
/bw/

informacja własna wydawcy

3RUD]VWXGHQFL3ROLWHFKQLNLĝOąVNLHM
]DSUDV]DMąQDVZRMHĞZLĊWR.XOPLQDF\MQ\P
SXQNWHPJOLZLFNLFKMXZHQDOLyZEĊGąNRQFHUW\
]QDQ\FKLXW\WXáRZDQ\FK]HVSRáyZ
growy maraton już trwa, choć
of icja l n ie roz poczn ie się w
czwartek przekazaniem studentom kluczy do miasta. Następnie
barwny korowód przejdzie ulicami Gliwic w stronę uczelnianego
kampusu. Tam od godz. 18.00
odbywać się będą koncerty. Usłyszymy m.in. Całą Górę Barwinków (reggae i ska), Pidżamę Porno
(punk, rock) i Leniwca (punk,
rock, reggae, folk).
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,,NRPLVDULDWX
Z&KRU]RZLH
owego Komendanta Komisariatu II uroczyście wprowadził
zastępca komendanta miejskiego
policji w Chorzowie, młodszy inspektor Piotr Sielecki. Wręczając rozkaz o
powołaniu na nowe stanowisko, życzył podkom. Pawłowi Rybarczykowi
wytrwałości oraz wielu sukcesów w
życiu zawodowym i osobistym.
Rybarczyk służy w Policji od
1991 roku. 20 lat poświęcił służbie
w Knurowie, gdzie był policjantem
Plutonu Pogotowia Policji, dzielnicowym i kierownikiem ogniwa
patrolowego. W 2011 roku został
specjalistą zespołu organizacji służby KMP w Katowicach. Po 3 latach
awansował na zastępcę naczelnika
Wydziału Ruchu Drogowego, by w
2015 roku zostać zastępcą komendanta VI Komisariatu Policji w
Katowicach.

N

Równie ciekawe zapowiada się
piątek. Wystąpią: 8 lat w Tybecie,
czyli polski, brudny, surowy, energetyzujący rock ze Śląska Cieszyńskiego, Buka (rap), Tabu (zespół z
powiatu wodzisławskiego grający
muzykę reggae), a na deser Kult.
Komu będzie mało, organizatorzy zapraszają po koncertach do
klubu Spirala w CKS Mrowisko na
after party.
/g/
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Å3Rů\F]DMċµVNXWHU\
PDMDZFLąJX]DOHGZLHWU]HFK
JRG]LQQLH]QDQLVSUDZF\VNUDGOL
WU]\VNXWHU\LMHGHQPRWRF\NO
1DV]F]ĊĞFLHFKFLHOLVLĊW\ONR
SU]HMHFKDü«
aczęło się na ulicy Koziełka.
O godz. 20.50 właściciel skutera marki Aprilla zauważył brak
pojazdu – nieznany sprawca chyba
przestraszył się konsekwencji, bo
skuter porzucił.
Trzy godzin później, tym razem
na ul. Batorego, amatorzy cudzej
własności „pożyczyli” motocykl

ŒOċVN.QXUyZ&XG]R]LHPF\QDUXV]\OLSUDZR

1DEDNLHU]SU]HSLVDPL
)XQNFMRQDULXV]HĞOąVNLHJRRGG]LDáX6WUDĪ\
*UDQLF]QHMVNRQWURORZDOLZZHHNHQGOHJDOQRĞü
SRE\WXFXG]R]LHPFyZ(IHNW"SU]\SDGNyZ
QDUXV]HQLDSU]HSLVyZ

K

ontrole, które przeprowadzono w Knurowie, Częstochowie, Katowicach, Cieszynie,
Pogórzu, Opolu i Przysieczy, wykazały naruszenie obowiązujących
przepisów przez szesnastu Ukraińców i jednego Nigeryjczyka.
Dwunastu cudzoziemców korzystało z wiz niezgodnie z zadeklarowanym celem: nie podjęli pracy
w Polsce, tylko wyjechali do Czech

i Włoch w celach zarobkowych lub
odwiedzić znajomych. W kolejnych
trzech przypadkach cudzoziemcy
nie posiadali dokumentów pozwalających im legalnie przeby wać
w Polsce lub przeterminowali pobyt
na terytorium państw Schengen.
Zatrzymano również cudzoziemca,
którego pobyt w Polsce był niepożądany. Jedna z cudzoziemek
legitymowana w Knurowie po-

marki Yamaha o wartości 5 tys. złotych oraz dwa skutery: marki Romet
(wart 500 zł) i Keeway (wart 1500
zł). Wszystkie pojazdy należały do
mieszkańców Knurowa.
Postępowanie w tych sprawach
prowadzi knurowski Komisariat
Policji.
jb
)RWRSH[HOVFRP$OH[DVB)RWRV

Z

Policja radzi

siadała przy sobie tylko paszport.
Dokument pobytowy pozostawiła
w Niemczech, gdzie - jak ustalono
- posiadała legalny pobyt. W stosunku do szesnastu osób wszczęto
postępowania administracyjne,
które w piętnastu przy padkach
zakończyły się wydaniem decyzji
zobowiązujących cudzoziemców do
powrotu.
oprac. /g/

MDN]DEH]SLHF]\üVNXWHUPRWRF\NOSU]HGNUDG]LHĪą
 0LHMVFH MHVW QDMZDĪQLHMV]H 3DUDGRNVDOQLH LP ZLĊFHM OXG]L ZRNyá W\P
SRMD]GMHVWEH]SLHF]QLHMV]\-HĞOLPLHV]NDV]ZPLHĞFLHMHVWV]DQVDĪHRNROLFD
SR]RVWDMH SRG NRQWUROą NDPHU PRQLWRULQJX 7R EDUG]R VNXWHF]QH ]DEH]SLH
F]HQLHQLHW\ONRSU]HGNUDG]LHĪąDOHUyZQLHĪDNWDPLZDQGDOL]PX8QLNDMWDN
]ZDQ\FKFLHPQ\FK]DXáNyZLQLH]RVWDZLDMMHGQRĞODGXZWDNLFKPLHMVFDFKQD
QRF=áRG]LHMHLZDQGDOHW\ONRQDWRF]HNDMą
2FKURQD:DUWRZ\SRVDĪ\üVLĊZJUXE\áDĔFXFKVWDORZąOLQNĊDZRVWD
WHF]QRĞFLGLVFORFN EORNDGDQDWDUF]ĊKDPXOFRZą 6WDUDMVLĊSU]\SLQDüPRWR
F\NOVNXWHUGRVWDá\FKHOHPHQWyZNUDMREUD]X'REUHVąODWDUQLHLVWDORZHSáRW\
=NROHLEORNDG\QDNRáDWDUF]HPDMąMHGQą]GHF\GRZDQąZDGĊ±QLHFKURQLą
SU]HGZáDGRZDQLHPPRWRF\NODQDODZHWĊLZ\Zy]NĊ
2]QDNXMVZyMPRWRF\NO, XPLHĞüVSHFMDOQąQDNOHMNĊLQIRUPXMąFąĪHZUD
]LHNUDG]LHĪ\IDNWWHQ]RVWDQLHRGQRWRZDQ\ZED]LHSRMD]GyZNUDG]LRQ\FK.
1LH]RVWDZLDMPRWRF\NODQD]E\WGáXJR. -HGQRĞODGVWRMąF\ZMHGQ\P
PLHMVFXSU]H]NLONDGQLLQRF\NXVL]áRG]LHL

ħUyGáRZZZMHGQRVODGSO

6]F]\JãRZLFH

3RůDU
ZZLHůRZFX
13

maja o godz. 16.34 straż pożarna otrzymała wezwanie
do pożaru na Alei Piastów. Ogień
wybuchł w mieszkaniu na trzecim
piętrze – spaliły się meble oraz zostały
okopcone ściany. Przyczyna pożaru
na razie nie jest znana.
jb

3DQLyZNL

maja o godz. 16.48 na ul. Zabrskiej w Paniówkach doszło
do groźnie wyglądającego wypadku.
32-letnia mieszkanka Mikołowa,
kierująca samochodem marki Opel
Astra, skręcając w lewo, nie ustąpiła
pierwszeństwa i uderzyła w 25-letniego motocyklistę. Mieszkaniec
Myszkowa wymagał pomocy lekarskiej – doznał wybicia prawego barku.
Postępowanie prowadzi Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach.
jb

reklama

&KZLOD
QLHXZDJL
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:ůãRENXSUDFDZUH
Foto: Mirella Napolska

Knurów

5RZHU\PDMċ
znaczenie
Knurów

:XELHJá\PW\JRGQLX6WUDĪ
0LHMVNDZ.QXURZLHUR]SRF]ĊáD
NROHMQąVH]RQRZąDNFMĊ
]QDNRZDQLDURZHUyZ:DUWR
VNRU]\VWDüERWRQLFQLHNRV]WXMH
DPRĪH]QLHFKĊFLü]áRG]LHMD
OXESRPyFZRGQDOH]LHQLX
]DJLQLRQHJRMHGQRĞODGX

J

uż pierwszego dnia akcji, 10
maja, mimo niesprzyjającej
pogody, do siedziby SM przyjechała czwórka rowerzystów. Okazja
do oznakowania rowerów będzie co
tydzień, w środy, pomiędzy 14.00
a 19.00, w garażu przy siedzibie
SM (ul. Niepodległości 5). Mogą
z niej skorzystać ci właściciele pojazdów, którzy są mieszkańcami
Knurowa. W tym roku akcja będzie
trwać do 27 września. Znakowanie
jednego roweru trwa mniej więcej kwadrans. Na ramie roweru
zostaje wygrawerowany unikalny
numer. Oznaczenie jest widoczne
tylko w promieniach ultrafioletowych. Oprócz tego na rowerze jest
umieszczana naklejka informująca,
że rower został oznakowany –
taki szczegół powinien odstraszyć

złodzieja mającego chrapkę na
jednoślad. W tym roku właściciele
pojazdów będą też otrzymywać
ulotki przypominające o zasadach
ruchu drogowego.
Kto zechce skorzystać z akcji
Straży Miejskiej, powinien zabrać
ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem, paragon lub fakturę potwierdzającą zakup roweru bądź kartę
gwarancyjną. W razie braku takich
dowodów własności trzeba będzie
na miejscu złożyć odpowiednie
oświadczenie. Jeśli właściciel jest
niepełnoletni, musi przybyć w towarzystwie dorosłego opiekuna.
Akcja knurowskiej SM jest prowadzona od 2011 roku. Do tej pory
oznakowano łącznie 613 rowerów
(w tym 163 w ubiegłym roku).
MiNa

V\JQDä\F]\WHOQLNÑZ
ZĚǌĂǌǏĞƌĂ
ďĂůƵƐƚƌĂĚħ

Foto: arch. prywatne

QLPĞPLHFL%DUG]RQLHSU]\MHPQLH
VLĊLG]LHWąGURJąGRNRĞFLRáD0DP
ZUDĪHQLHĪHSREXGRZLHZODWDFK
 ]XSHáQLH ]DSRPQLDQR R W\P
MHGQ\P ] QDMEDUG]LHM FKDUDNWH
U\VW\F]Q\FK RELHNWyZ QDV]HJR
PLDVWD
Szymon

 3UDJQĊ ]ZUyFLü XZDJĊ QD
IDWDOQ\VWDQEDOXVWUDG\ELHJQąFHM
Z]GáXĪ FKRGQLND QD QDV\SLH XO
/LJQR]\ 1D FDáHM GáXJRĞFL MHVW
VNRURGRZDQD =UHV]Wą Z ]á \P
VWDQLH MHVW FDá\ QDV\S 3HáQR QD

4

ZĞŵŽŶƚƵũŵǇ
ǌŐųŽǁČ

 1LNW QLH PD ZąWSOLZRĞFL ĪH
UHPRQWXO0DMDMHVWSRWU]HEQ\
1DZHWQLHGRJRGQRĞFL]QLP]ZLą
]DQH PRĪQD MHV]F]H SU]HáNQąü
JG\E\ QLH WR ĪH UyZQRF]HĞQLH
GURJRZF\SRMDZLOLVLĊQDXO6]SL
WDOQHM -DN WX WHUD] GRMHFKDü GR
SUDF\ Z FHQWUXP .QXURZD" 8O 
0DMD QLHSU]HMH]GQD D QD 6]SL
WDOQHMJLJDQW\F]Q\NRUHNERNWRĞ
QDJOHSU]\SRPQLDáVRELHRáDWDQLX
G]LXU =DPLDVW XáDWZLü Ī\FLH NLH

:ĪáRENRZ\PRJUyGNXURĞQLHEH]SLHF]Q\SODF]DEDZ

Mocne tempo
narzucili
pracownicy
firm Infobud
i Toman na
EXGRZLHĪáREND
(IHNW\ZLGDü
JRá\PRNLHP

W

oczy rzuca się zwłaszcza
kolorowe w yposażenie
przyszłego placu zabaw
przy żłobku. Część z urządzeń została zamontowana, inne czekają na
swoją kolej.
- Właśnie kładziemy nowoczesne,
bezpieczne podłoże – słyszymy od
krzątających się robotników.
Spore zmiany zaszły też w środku budynku. I tutaj uwagę zwracają
barwne malowidła na ścianach korytarzy i sali. Kompozycje roślinne
z pewnością przypadną do gustu
nauczycielom, rodzicom, a przede
wszystkim dzieciom.

=W\áXEXG\QNXSUDFRZQLF\
WHĪĞSLHV]ąVLĊ]URERWą
1DĞFLDQDFKSRZVWDMą
EDUZQHNRPSR]\FMH

/bw/
)RWR%RJXVáDZ:LON

32 332 63 77
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
URZFRP NWRĞ SLĊWU]\ SU]HG QLPL
SU]HV]NRG\
ĩHE\QLHE\áRUHPRQWRPPyZLĊ
ÄWDN´DOHW\ONRMHĞOLVąSODQRZDQH
LZ\NRQ\ZDQH]JáRZą
Wkurzony kierowca

WƌǌĞĐŝǁŶĂ
ƉƐƚƌŽŬĂĐŝǍŶŝĞ

3URV]ĊQDSLVDüZJD]HFLHĪH
8U]ąG0LDVWDOXEVSyáG]LHOQLDSR
ZLQQ\ Z\GDü ]DU]ąG]HQLH Z NWy
U\P]DND]\ZDá\E\ZEORNDFKZVWD
ZLDQLD RNLHQ LQQ\FK QLĪ ELDáH 7R
VDPR SRZLQQR GRW\F]\ü GRPyZ
-HVWHP SU]HFLZQD SVWURNDFLĨQLH
NWyUDUR]SDQRV]\áDVLĊZPLHĞFLH
1D =DFKRG]LH WHJR QLH PD 1DM
Z\ĪV]\ F]DV ]DGEDü R HVWHW\NĊ
Z.QXURZLH
Knurowianka
not. g, bw

Stwórz logo i wygraj
   ] á R W \F K W R J á yZ Q D Q D J U R G D
Z NRQNXUVLH QD ORJR L QD]ZĊ QRZHJR
ĪáREND'RXG]LDáX]DFKĊFDNQXURZVNL
8U]ąG0LDVWD
 &HOHP NRQNXU VX MHVW Z\á RQLHQLH
QDMOHSV]HM SUDF\ ] SU]H]QDF]HQLHP QD
RILFMDOQ\ ORJRW\S ZUD] ] QD]Zą ĪáREND
SXEOLF]QHJR D WDNĪH GREUD ]DEDZD
XF]HVWQLNyZ±F]\WDP\QDVWURQLHLQWHU
QHWRZHM PDJLVWUDWX ZZZNQXURZSO 
=DSRĞUHGQLFWZHPZLWU\Q\PRĪQDSR
EUDüUHJXODPLQLZQLRVHNNRQNXUVRZ\
 /RJR ZUD] ] QD]Zą SRZLQQ\ QDZLą
]\ZDü GR ORNDOL]DFML ĪáREND VąVLDGXMą
FHJR]RVLHGOHP&]WHU\3RU\5RNXOXE
QD]ZDPL SREOLVNLFK XOLF ± ]DVWU]HJD
RUJDQL]DWRU  3URMHNW PXVL E\ü QLH
SRZWDU]DOQ\ RU\JLQDOQ\ L QRZRF]HVQ\
RUD] RGZRá\ZDü VLĊ GR WUHĞFL L IRUP
Z\UD]X SURPXMąF\FK QRZą LQZHVW\FMĊ

PLHMVNąRUD]ZDUWRĞFL]ZLą]DQ\FK]UR
G]LQąLZ\FKRZ\ZDQLHPG]LHFL
3UDFH NRQNXUVRZH ] GRSLVNLHP Ä.RQ
NXUVQDORJRZUD]]QD]ZąĪáRENDSX
EOLF]QHJR´ QDOHĪ\ SU]HVáDü GR 8U]ĊGX
0LDVWDZ.QXURZLHGRF]HUZFD ĞUR
GD URNX GRJRG] 
1DJURGDJáyZQDW\V]á=DPLHMVFD
GUXJLHLWU]HFLHODXUHDFLRWU]\PDMąNRP
SOHW\PDWHULDáyZSURPRF\MQ\FKPLDVWD
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.QXUyZ1RZRF]HVQDVRUWRZQLDVSyãNL.RPDUW

.RV]WHPPOQHXURVSyáND.RPDUW]PRGHUQL]RZDáD
VRUWRZQLĊ(IHNWHPGXĪRZ\ĪV]\SR]LRPRG]\VNXLUHF\NOLQJX
RGSDGyZRUD]]ZLĊNV]RQH]DWUXGQLHQLH:PLQLRQąĞURGĊ
RELHNW]ZLHG]LOLVDPRU]ąGRZF\

O

Lepsze ponad dobre
- Dotychczas funkcjonująca sortownia właściwie spełniała swoje
zadanie, jednak – zgodnie ze strategią naszej spółki – postawiliśmy na
dalszy postęp – podkreślała prezes
Makarowicz. - Podstawowym celem
było zwiększenie ilości odzyskanych
surowców wtórnych.
Prace montażowe zlecono firmie
Sutco-Polska. Zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2016 roku.
- Rozbudowa polegała na modernizacji i doposażeniu linii do
segregacji zmieszanych odpadów
komunalnych o cztery separatory
optyczne, separator balistyczny,
dwa separatory metali żelaznych,
jeden separator metali nieżelaznych,
przebudowie sita bębnowego, kabiny
doczyszczania surowców i układu
przenośników – wyliczał wiceprezes
Różański. – Dzięki temu możemy się
pochwalić jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Polsce.
Skutek był natychmiastowy. Już
w styczniu, czyli pierwszym miesiącu działania zmodernizowanej
sortowni, wytwarzanie surowców
wtórnych wzrosło dwukrotnie w
stosunku do stanu przed rokiem. W
kolejnych miesiącach wyniki były
jeszcze lepsze.
Wzrosła przepustowość odpadów komunalnych. Sortowaniu podlegają odpady komunalne zmieszane
i pochodzące z selektywnej zbiórki.
Wydzielane są m.in. kartony, gazety,
złom stalowy i aluminiowy, szkło,
folia, odpady PET (z podziałem na
trzy kolory) i odpady organiczne.
Firma jest w stanie obsłużyć nawet
400 tysięcy mieszkańców.
- Szczególnie warte podkreślenia
są efekty ekologiczne – zaznaczała
prezes Makarowicz. – Zwiększył się

poziom odzysku i recyklingu odpadów
papieru, szkła, tworzyw sztucznych
i metali pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych. Tym
samym ograniczana jest ilość odpadów kierowanych do składowania. Z
kolei wytwarzanie komponentów do
produkcji paliwa umożliwia odzysk
energetyczny odpadów komunalnych.
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W Knurowie
ďĞǌƉŽĚǁǇǏŬŝ

Podczas spotkania w ratuszu
mowa była też o zmianach w przepisach gospodarowania odpadami i ich
skutkach dla gmin. Rozporządzenie
Ministra Środowiska z 2016 roku nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia określonego poziomu recyklingu
– w 2020 roku powinien wynieść 50
proc. Jeżeli gmina nie spełni tych
wymogów, czekają ją dotkliwe kary
finansowe. Dzięki dalekowzrocznej
polityce firmy Komart, knurowianie mogą spać spokojnie – zmodernizowana sortownia umożliwi
osiągnięcie wymaganego poziomu.
Sporo gmin, kierując się wyłącznie
niską ceną, a nie jakością obsługi,
wybrało firmy, które nie są w stanie
spełnić wymogów stawianych przez
ministerstwo. Teraz mają problem.
Zresztą nie jedyny. W lipcu wejdą w życie ujednolicone dla całego
kraju zasady segregacji odpadów
komunalnych. W wielu miejscowościach wdrożenie nowych przepisów
skutkować będzie wyższymi opłatami za odbiór śmieci. Knurowianie
nie muszą się tym martwić.
- W Knurowie nie ma takiego
niebezpieczeństwa – słyszymy w magistracie. – Nowy system nas nie zaskoczy, bo stosujemy go od 2013 roku.
Wyższe opłaty też mieszkańcom
miasta nie grożą, bowiem obecnie
stosowane stawki będą obowiązywać
do 30 czerwca 2019 roku.
- Przypominacie sobie państwo, jak
gorąca była dyskusja podczas przygotowywania przetargu na obsługę systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
Zdecydowaliśmy się wówczas na rozpisanie przetargu na cztery lata. Było
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wiele emocji. Powiem wprost: wiele
złych emocji – nawiązał do sytuacji
sprzed dwóch lat prezydent Adam
Rams. – Pojawiły się również akcje
polityczne, które miały na celu zasypanie miasta anonimami, oskarżającymi
samorząd o drenowanie portfeli mieszkańców. Tymczasem dzisiaj, dzięki tej
decyzji, możemy spokojnie patrzeć w

lustro – nasz system jest dostosowany
do znowelizowanej ustawy.
Z perspektywy czasu widać, że
to była odważna, dalekowzroczna
i pragmatyczna decyzja. Z pewnością też korzystna dla mieszkańców
miasta.
Po spotkaniu w ratuszu samorządowcy zwiedzali nową sortownię

przy ul. Szybowej.
- To doskonała okazja, aby „od
kuchni” zobaczyć, co dzieje się z odpadami – usłyszeliśmy od jednego
z radnych. – I trzeba przyznać, że
obiekt robi spore wrażenie. Podobnie
jak świadomość, że znacząca część
śmieci, które tu trafiają, zacznie
drugie życie...
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Knurów
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obra wiadomość dla mieszkańców ulicy Jęczmiennej
i okolic: skończą się problemy kierowców przejeżdżających przez nieutwardzony odcinek
pomiędzy ulicami Wolności a ks.
Koziełka. Remont ma zostać przeprowadzony w tym roku.
Miasto uzyskało zezwolenie na
realizację prac w trybie specustawy
drogowej. Przetarg na realizację robót wygrała Firma Usługowo-Budowlana Fil-Bud z Gliwic. Umowa z
wykonawcą została już podpisana.
Konieczne będą jeszcze formalności związane z projektem zmiany
organizacji ruchu, a po nich będzie
można przystąpić do prac.
Według informacji uzyskanych
w Wydziale Inwestycji Urzędu
Miasta Knurów, prace powinny się
rozpocząć w czerwcu. Na dokonanie
remontu wykonawca będzie mieć 18
tygodni (licząc od dnia, w którym
zostanie mu przekazany plac budowy). Można się zatem spodziewać,
że w październiku droga zostanie
przekazana do użytku.

D

Szutrowy łącznik skrzyżowań
Jęczmiennej z ulicami Koziełka i
Wolności od lat jest dla kierowców
prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza wiosną. Ten temat niejednokrotnie był poruszany na naszych
łamach. W 2015 roku Gmina miała
zamiar w yremontować łącznik
przy okazji prac na ul. Koziełka,

Foto: Mirella Napolska

dwiedziny zakładu poprzedziło spotkanie w knurowskim ratuszu. Prezes Komartu Katarzyna Makarowicz i wiceprezes Janusz Różański przybliżyli samorządowcom profil działania spółki
i omówili jej najnowszą inwestycję.

jednak była zmuszona z tego zrezygnować, bo nie uzyskała zgody
wszystkich właścicieli tamtejszych
gruntów. Tym razem uda się wyremontować Jęczmienną – w trybie
specustawy, która ma odmienną
procedurę, umożliwiającą szybsze
działanie.
MiNa
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Stereotyp instytucji, która wyłącznie pobiera składki, ciąży od lat
na wizerunku ZUS-u. Zdaniem dyrektor Oddziału w Zabrzu to obecnie
zbyt krzywdząca ocena. Zamierza to
zmienić. Nie słowem, lecz czynem.
Niektóre z planowanych przedsięwzięć odnoszą się do Knurowa.
Ich omówieniu służyło spotkanie
dyrekcji ZUS-u z władzami miasta.
O przybliżenie planów zapytaliśmy
dyrektor Ewę Brożek.
***
Bogusław Wilk: - Zdaniem Pani
dyrektor ZUS powinien mocniej zaistnieć w społecznej świadomości.
Dlaczego?
Ewa Brożek, dyrektor Oddziału
ZUS w Zabrzu: - Zakład Ubezpieczeń
Społecznych to instytucja, z którą na
różnych etapach życia ma styczność
niemal każdy z nas. Jednak wiedza o
sensie jej istnienia i zasadach funkcjonowania nie jest powszechna. To z
pewnością ma wpływ na odbiegające
od rzeczywistości, a więc i od prawdy,
postrzeganie ZUS-u. Naszym celem
jest zmiana wizerunku i zburzenie
stereotypu instytucji, która wyłącznie
pobiera składki.
- To niełatwe zadanie...
- Trudne, ale nie niemożliwe. W
misję ZUS-u wpisana jest innowacyjność. Dążymy do tego, by Zakład był
postrzegany jako instytucja, która w
sposób przyjazny i rzetelny przyjmuje
swoich klientów i obsługuje świadczeniobiorców.
- Jak daleko do takiego ideału?
- Realne, codzienne funkcjonowanie ZUS-u jest lepsze niż jego
postrzeganie. Chcemy pokazać tę
prawdziwą, lepszą stronę. Przy czym
ocieplenie wizerunku nie jest celem
samym w sobie. Najważniejsze jest
bowiem przekazywanie wiedzy i
uświadamianie, jaka jest istota
ubezpieczeń społecznych. Taka „praca organiczna” wymaga czasu. Nie
przychodzi to łatwo, bo i sfera ubezpieczeń jest skomplikowana. Nawet
dziennikarze „z branży” mają z nią
problem, co też ma przełożenie na
pewien niedosyt informacyjny...
- Jak ZUS zamierza to zmienić?
- Jak nadmieniłam: szerząc wie6

dzę. Trzy lata temu ZUS rozpoczął
realizację programu propagującego
edukację o ubezpieczeniach społecznych w Polsce. Szczególnie mocno
zależy nam na tym, by dotrzeć do
świadomości młodzieży – nastolatków ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- W myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie...”?
- Zgadza się, to istota pracy od
podstaw. Chcemy trafić do osób młodych, które zaczynają zastanawiać
się nad swoją przyszłością, jako że
niebawem wejdą na rynek pracy.
Tym samym znajdą się w kręgu działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zamierzamy im to ułatwić
wyjaśniając istotę systemu.
- W jaki sposób?
- Na kilka sposobów... Pierwszy
z nich to cykl pt. „Lekcje z ZUS” –
specjalny program opracowany przez
specjalistów i nauczycieli. Składa się
on z czterech lekcji, które mogą być
realizowane w ramach lekcji przedsiębiorczości.
- Kto miałby je prowadzić?
- Zarówno przeszkoleni nauczyciele, jak i specjaliści od komunikacji
społecznej z naszego zabrzańskiego
oddziału ZUS-u.
- Czy w regionie tego typu
przedsięwzięcie jest wykonywane?
- Zainteresowanie jest i rośnie. W
Piekarach Śląskich wszystkie szkoły
zgłosiły chęć wprowadzenia tych
lekcji. Mocno namawiam placówki
w Knurowie do włączenia się w tę
ważną inicjatywę. Kończy się rok
szkolny, jest więc czas, by zdążyć
przed nowym, po wakacjach.
- Czego konkretnie uczniowie
mogą dowiedzieć się podczas „Lekcji z ZUS”?
- Prawdy. Podajemy sytuacje z
życia wzięte. W przystępny sposób
analizujemy, tłumaczymy i podpowiadamy. Zwracamy uwagę na
ryzyko wiążące się z wykluczeniem
z systemu ubezpieczeń społecznych,
sposoby jego uniknięcia, a jeśli już do
czegoś złego doszło, to na możliwości
uzyskania pomocy. Uzmysławiamy korzyści z udziału w systemie
ubezpieczeń społecznych. Wszystko na konkretnych sytuacjach, np.
uświadamiając, co się dzieje, gdy
młoda osoba pracuje na umowę
cywilnoprawną bądź „na czarno” i
ulega wypadkowi. Wskazujemy na
zagrożenia. Pokazujemy, kto i jak
może pomóc, skąd wziąć fundusze na
leczenie i rehabilitację, na przeżycie
do czasu ponownego podjęcia pracy.
Podkreślamy znaczenie solidarności
społecznej. Kiedyś ludzie pracowali
do końca życia. Gdy ojciec ulegał
wypadkowi, trzeba było jego rodzinie
pomóc. Współpracownicy zrzucali
się, starając się ulżyć w potrzebie.
To początki solidarności społecznej,
a zarazem istota funkcjonowania
systemu zabezpieczenia społecznego.

- Wydaje się, że to oczywiste...
- A jednak nie. Życie pokazuje, że
wiele osób „budzi się”, gdy zdarzy
się coś złego. Ignoruje system, a to
niedobre podejście. Poza tym ZUS
często bywa mylony z Powszechnym
Zakładem Ubezpieczeń. Warto pokazywać różnice i mieć świadomość
z ich konsekwencji.
- Co, oprócz „Lekcji z ZUS”,
Zakład proponuje nastolatkom?
- Gorąco zachęcamy uczniów
szkół ponadgimnazjalnych do udziału w olimpiadzie „Warto wiedzieć
więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Konkurs ma trzy szczeble:
miejski, wojewódzki i centralny. W
tym roku wojewódzki odbył się w
Chorzowie, nasz region reprezentowali uczniowie z Tarnowskich Gór.
Liczymy na to, że zwiększy się ilość
przedstawicieli z obszaru objętego
Oddziałem w Zabrzu. Dlatego też
namawiam uczniów z Knurowa
do spróbowania sił w olimpiadzie.
Udział biorą trzyosobowe reprezentacje szkół, więc jest raźniej w takich
zespołach.
- Warto?
- Oczywiście. Gwarantowana
nie tylko osobista satysfakcja, ale
i nagrody dla reprezentowanych
przez siebie placówek. Ostatnio było
to wyposażenie sali komputerowej.
Laureaci olimpiady mogą zdobyć
indeksy na wyższe uczelnie (np. na
Katolicki Uniwersytet Lubelski) lub
dodatkowe punkty, które mogą im
pomóc w dostaniu się na studia. Jest
to możliwe, ponieważ ZUS ma podpisane umowy z wieloma wyższymi
uczelniami. Ilość ośrodków akademickich, z którymi współpracuje,
rośnie z roku na rok.
- Czy mając lat nieco więcej niż
„-naście” można liczyć na porady
ze strony ZUS?
- Oczywiście. Dla dorosłych
mieszkańców Knurowa mamy też
specjalny pakiet propozycji. Zarówno dla czynnych zawodowo, jak i
tych, którzy pozostają bez pracy. Nie
zapominamy również o emerytach i
osobach zamierzających przejść na
świadczenie emerytalne.
- W jaki sposób ZUS chce do
nich dotrzeć?
- Oczywiście służymy, jak zawsze,
pomocą bezpośrednio w siedzibie
Oddziału w Zabrzu przy ul. Szczęść
Boże 18. Można przyjść osobiście,
zadzwonić, napisać. To standard.
Ale nie chcemy na tym poprzestać.
Zamierzamy nawiązać lepszy kontakt z osobami zarejestrowanymi
w Powiatowym Urzędzie Pracy i
starającymi się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Jeśli będzie takie oczekiwanie, bardzo
chętnie przeprowadzimy szkolenie w
siedzibie PUP, ułatwiając przyszłym
przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności. Staramy się być mobilni, toteż
gotowi jesteśmy do otwarcia punktu

konsultacyjnego dla mieszkańców
Knurowa. Nie trzeba będzie przyjeżdżać do Zabrza, bo podczas dyżurów
(np. 1-2 w miesiącu) byłaby możliwość uzyskania potrzebnych informacji na miejscu. Temu, ale nie tylko,
było poświęcone niedawne spotkanie
z władzami Knurowa. Jesteśmy dobrej myśli, że uda nam się rozpocząć
współpracę, która przyniesie korzyści
mieszkańcom miasta.
- O czym była mowa?
- Zastanawialiśmy się nad możliwościami współdziałania. Oprócz
cyklicznych dyżurów specjalistów
ZUS-u realna byłaby nasza obecność
podczas dorocznych imprez, np. Dni
Knurowa czy innych cyklicznych
wydarzeń. Moglibyśmy ustawić specjalny punkt doradczo-informacyjny. Wiele dobrego usłyszeliśmy o
aktywności miejscowych organizacji
społecznych. Jesteśmy otwarci na
współpracę ze społecznikami i polecamy się ich uwadze. Spotkania,
wykłady czy prelekcje specjalistów
ZUS-u – to tylko niektóre z propozycji
pod rozwagę.
- Firmy i zakłady pracy?
- Oczywiście, jeśli tylko będzie
takie oczekiwanie ze strony pracodawców lub pracowników – jesteśmy
gotowi uczynić zadość oczekiwaniom
jednych i drugich. W dobie dość
szybko zmieniających się przepisów
bardzo ważne jest nadążanie za nimi.
Dość przypomnieć, że w październiku
wchodzi w życie ustawa obniżająca
wiek emerytalny. Zapewne sporo osób
zechce przejść na świadczenie emerytalne. Z myślą o nich w lipcu rozpocznie działalność doradca emerytalny
w ZUS-ie. Namawiam do konsultacji,
szkoleń – także w takich przypadkach
chętnie udzielimy wsparcia.
- Jeśli zaciekawienie przerodzi
się w konkretne decyzje przedsiębiorców, gdzie zainteresowani mają
się skierować?
- Do siedziby naszego Oddziału w
Zabrzu, do pana Macieja Wrońskiego – koordynatora ds. komunikacji
społecznej i edukacji.
- Jaka jest pani ocena ZUS-u
jako instytucji?
- Kieruję oddziałem, więc mogę
być posądzona o nadmierny subiektywizm – mam tego świadomość. Ale też jestem przekonana,
że obiektywnie na przestrzeni lat
dostrzegalne są zmiany w funkcjonowaniu Zakładu. ZUS działa

w ramach przepisów prawa, które
wyznaczają mu ważną społecznie
rolę. Oczywiście niekiedy niewdzięczną, gdy mamy na myśli pobieranie
obowiązkowych składek, ale też
potrzebną, jeśli zważyć, czemu to
wszystko służy. Jesteśmy obwarowani
przepisami, ale staramy się jak najlepiej wykonywać przypisaną nam
rolę. ZUS mocno kładzie nacisk na
doskonalenie. Mamy ISO, standardy
obsługi klienta, prowadzimy audyty
i badania. Panie przy okienkach to
nasze „frontmanki”, które muszą
służyć profesjonalizmem, rzetelną
informacją i obsługą. Wiele osób
przychodzi z problemami – staramy
się im pomóc wyjść z kłopotów, m.in.
poprzez system ulg, rat i umorzeń.
Rozszerzamy wachlarz spraw załatwianych od ręki. Rozbudowujemy
platformę elektroniczną.
Monitorujemy sytuację i reagujemy na nią. W ubiegłym roku został
przeprowadzony przegląd systemu
ubezpieczeń. Zastanawiano się, co
trzeba zrobić i zmienić natychmiast,
a co w dalszej perspektywie czasowej.
Została spisana tzw. „Biała księga” dotycząca różnych propozycji,
rozważań i kwestii naszej sytuacji
demograficznej, gospodarczej w kontekście zmian systemu ubezpieczeń
społecznych.
- Będą zmiany?
- Tak. Chodzi o to, by było lepiej,
łatwiej, profesjonalnie. Dowodem reagowania na oczekiwania klientów są
starania o uproszczenie formalności.
Podjęliśmy je przy współpracy z Pracownią Prostego Języka Uniwersytetu
Wrocławskiego. Dzięki temu niebawem wejdą uproszczone formularze
i dokumenty. Krótsze i skondensowane. Z pewnością będą łatwiejsze
do wypełnienia. Kolejnym celem
jest upraszczanie pism urzędowych.
To też nasz cel. Oczywiście decyzje
administracyjne muszą zachować
rygory formalne, niemniej przy zwykłych pismach (informujących, wzywających) forma będzie uproszczona.
Reasumując: chcemy i staramy się, by
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak
najlepiej wypełniał wyznaczoną mu
rolę. Jesteśmy otwarci na wszelkie
uwagi, sugestie i propozycje, które
uczynią funkcjonowanie ZUS-u
jeszcze bardziej efektywnym i przyjaznym dla mieszkańców...
5R]PDZLDá%RJXVáDZ:LON

=DLQWHUHVRZDQ\ZVSyáSUDFą]=86"
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Foto: archiwum Klubu HDK
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Knurów
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awody odbyły się w sobotę.
Udział wzięło sześć drużyn z
Bełku, Mysłowic i Knurowa.
Organizatorem był Klub Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana
Ogana.
- Okazaliśmy się bardzo gościnni,

reklama

Z

zadowalając się trzecim miejscem, a
dwa najwyższe stopnie podium oddając gościom – śmieje się prezes klubu
Adam Pobłocki.
Ze zwycięstwa cieszyli się krwiodawcy z klubu „Baśka” z Mysłowic,
wicemistrzostwo zdobyli ich koledzy

informacja własna wydawcy

iezwykła to stodoła. Ze ścian
spoglądały na gości święte obrazy, takie jak kiedyś wisiały w każdym śląskim domu. Gdy spojrzało
się do góry, widać było stare rowery
przyczepione do sufitu i mnóstwo
poroży. Przy jednej ze ścian stał
dawny kredens, obok którego gospodynie uwijały się, aby nikomu
nie zabrakło ani picia, ani jedzenia.
Erwin Sapik każdego gościa witał z
uśmiechem, każdemu podał rękę. A
na spotkanie z nim ciągnęły tłumy byli i miejscowi miłośnicy historii, i
władze gminy, i mieszkańcy. Przed
stodołą zaparkował mercedes z 1937
roku, a po placu w zakonnym habicie przechadzał się Henryk Postawka – prelegent z Rybnika. Nieopodal
panowie rozpalali grilla.
- O będą kiełbaski – cieszył się
jeden z gości.
I dopiero gdy już wszystkie
ławki w stodole były zajęte, Waldemar Pietrzak, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Pilchowicach,
otworzył Noc Muzeów w „Klamorach u Erwina”.

N

z drugiej drużyny.
W klasyfikacji indywidualnej
Knurów również zajął III miejsce
– za sprawą udanego występu Bogdana Witka.
/bw/

Prezent od opy
Miłość pan Erwina do rzeczy narodziła się, gdy był jeszcze
bajtlem. Zbierał monety, potem
medale.
- U opy we szranku znalazłem
niemiecki krzyż. Opa trocha się bał
mi go dać, ale w końcu dał. Potem
zbierałem hełmy strażackie. Mam
ich 16 i brakuje mi tylko czeskiego –
śmieje się pan Erwin.
„Klamory u Erwina” wilczanin
otworzył w 2011 roku. Od tego momentu prywatne muzeum rośnie,
a rzeczy przybywa. Nie wszystkie
eksponaty mieszczą się w domu,
więc część trafia do stodoły. Skąd
ich aż tyle?
- Przyszła baba do księdza i
mówi, że ma obraz. Ksiądz powiedział, że on obrazów nie będzie
zbierał, bo za chwilę mu w kościele
miejsca braknie, i że ma zanieść do
Przegląd Lokalny Nr 20 (1260) 18 maja 2017 roku

Erwina, bo on wie, co z tym zrobić –
śmieje się pan Erwin. – I tak różne
rzeczy do mnie trafiają.

ͣĂǁŶŽƑđ͟ŽǏǇųĂ

Podczas wilczańskiej Nocy Muzeów gospodarz pokazywał skarby,
dzielił się anegdotami, zachęcał do
„przymierzania” hełmów. O działalności cystersów opowiadał Henryk
Postawka, historię nieborowickich
bunkrów przybliżali panowie ze
Stowarzyszenia Prochownia 1910,
zaś Krzysztof Waniczek przywołał
obraz dawnych Pilchowic. Swoją
niezwykle bogatą kolekcję pocztówek zaprezentowali Józef Nierychło
oraz Janusz Czechowski. Goście
mogli również zobaczyć zbiory
nieżyjącej historyczki Aleksandry
Czechowskiej-Gąbki. Młodsi z
podziwem przyglądali się militarnym makietom stworzonym przez
14-letniego Pawła Żyłę ze Stanicy.
Nie sposób słowami oddać
atmosfery panującej na spotkaniu
– o historii rozmawiano bez nadęcia, z pasją, ale i z lekką nostalgią.
Prelekcje zaproszonych gości były
dla uczestników pretekstem do
wspomnień, czasem zabawnych,
czasem gorzkich. Panu Erwinowi
udało się stworzyć miejsce bezpretensjonalne, gdzie trudna śląska
historia łączy, a nie dzieli.
Jest w nas wzruszająca potrzeba
powrotu do świata, który istniał
przed nami. Przywołujemy imiona
przodków, przypominamy historię
miejsc, odnawiamy rzeczy. Wilczańska Noc Muzeów była czasem,
gdy „dawność” ożyła i stała się bardziej fascynująca niż teraźniejszość.
Organizację spotkania wsparli
Gmina Pilchowice, pilchowicki
GOK, Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom, Stowarzyszenie Prochownia 1910 oraz sołtys i
Rada Sołecka Wilczy.
Więcej zdjęć na www.przegladlokalny.eu
jb
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ch przyjaźń przetrwała wiele
– upadek systemu, zamknięcie
zakładu, wyprowadzki za granicę.
Od kilku lat, z inicjatywy Edwarda
Wosza, byłego dyrektora zakładu,
pracownicy P.R.U.K. „Koksorem”
wspólnie świętują Dzień Hutnika.
Przyjeżdżają ze wszystkich stron
świata, aby snuć wspomnienia o
czasach, gdy razem pracowali, razem przeżywali smutki i radości. Na
biesiadach nostalgia miesza się z radością spotkania. I choć na twarzach
Koksoremowców przybywa zmarszczek, niewiele się zmienia – więzy
wciąż są tak samo silne jak przed laty.

I

&KRüODWSU]\E\ZDSDPLĊü
Ä.RNVRUHPRZFyZ´RE\á\P
]DNáDG]LHMHVWFLąJOHĪ\ZD

- Wszyscy się dziwią, że nam
się udaje utrzymać kontakt. Ja sam
jestem zaskoczony frekwencją na
naszych spotkaniach, a z każdym
rokiem przybywają nowe osoby
– mówi Franciszek Szołtysek, członek Zarządu Byłych Pracowników
„Koksoremu”.
Kok soremowc y t radyc y jn ie
świętują w drugi piątek maja – celebrują przyjaźń, ale i pamiętają
o t ych, k tórz y ju ż odeszli. Od
niedaw na of icja lnej części obchodów towarzyszy sztandar z
wizerunkiem patrona hutników
św. Floriana.
W tym roku pracownicy „Koksoremu” spotkali się 12 maja w restauracji „Kredens”.
- Gościliśmy 36 osób. Było bardzo miło. „Koksorem” to jednak
silna rodzina – śmieje się pa n
Franciszek.
Nie mamy możliwości, aby zatrzymać czas i zapewnić trwanie
kruchemu istnieniu. Jednak są sprawy, które od nas zależą – wiedzą o
tym „Koksoremowcy”, którzy dbają
i o przyjaźń i o pamięć minionych,
wspólnie przeżytych, dni.
Jb, foto: arch. prywatne

informacja własna wydawcy

Knurów
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mprezę zainaugurowała olimpiada sportowa pod hasłem „Sport
na wesoło”. Pełno- i niepełnosprawni ramię w ramię rywalizowali w
niecodziennych konkurencjach,
wspólnie przeżywając radość wygranej i smutek porażki.
- Cieszę się, że jestem z wami,
że mogę podziwiać wasze zmagania – mówił, otwierając olimpiadę,
Marcin Chroszcz, dyrektor Ośrodka Caritas Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie. - Cieszmy się sobą, swoją obecnością, ale
najważniejsze - razem się bawmy.

I

Wszystkim życzymy powodzenia!
Uczestników olimpiady oklaskiwali samorządowcy – Tomasz
Rzepa, tutaj w podwójnej roli:
jako pomysłodawca KDI i przewodniczący Rady Miasta, oraz
wiceprzewodniczący RM Jerzy
Pach. Zmaganiom przypatrywał
się również Krzysztof Stolarek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
KDI potrwają do niedzieli.
Zachęcamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.
Tekst i foto: Justyna Bajko

-DW\DOHSU]HGHZV]\VWNLP
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Knurów, Kraków

Foto: archiwum KB Endurance

7UXGZ]ERůQ\PFHOX
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D

zieli ich wiek, płeć, poglądy na świat, ale łączy cel:
upa mięt nienie rocznic y
kanonizacji Papieża-Polaka. Trzecią rocznicę tego wyjątkowego dla
wielu rodaków wydarzenia członkowie Klubu Biegacza Endurance
postanowili uczcić pielgrzymką
biegową do Krakowa. Jak uradzili,
tak zrobili.
Wyruszyli 27 kwietnia tuż po
porannym nabożeństwie w kościele Matki Bożej Częstochowskiej.
Przenikliwe zimno, wiatr i tnący
po twarzach deszcz nie osłabiły siły
woli knurowian. Zmieniając się na
trasie pokonywali kolejne kilometry. Zatrzymali się w Wadowicach
i Kalwarii Zebrzydowskiej – dwóch
bardzo ważnych miejscowościach w
życiu Karola Wojtyły.
- Była chwila na modlitwę, złożenie kwiatów przed papieskim pomnikiem i zapalenie zniczy – wspominają
pielgrzymi.
Kres wysiłku przyniosło dotarcie
do Grodu Kraka – przed okno miejscowej Kurii.
- To symboliczne miejsce. Chyba

wszyscy pamiętamy stojącego w tym
oknie św. Jana Pawła II, prowadzącego wzruszający dialog z wiernymi
– mówią knurowianie.
Pielgrzymi zostali przyjęci przez
arcybiskupa metropolitę krakowskiego Marka Jędraszewskiego.
- Trwająca pół godziny audiencja
była ogromnym przeżyciem – zapewniają. – Zostaliśmy oprowadzeni po
budynku kurii. Szczególne wrażenie
zrobiła na nas sala z papieskim
oknem i kaplica, w której Karol
Wojtyła przyjmował święcenia kapłańskie.
Z Krakowa biegacze wrócili w
pełni usatysfakcjonowani.
- Wypełniliśmy dane sobie i św.
Janowi Pawłowi II słowo... – mówią.
– Udało się to również dzięki sporemu
gronu osób dobrej woli, które wsparły
nasze przedsięwzięcie. Dziękując
wszystkim, którzy nas wspomogli,
szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do dyrektora KWK „Knurów-Szczygłowice” Grzegorza Michalika,
NSZZ Solidarność Ruchu Knurów i
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie.
%RJXVáDZ:LON
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o wyjątkowa edycja Dni Knurowa,
bowiem pierwsze skrzypce grali
w niej mieszkańcy. Najpierw zgłaszali
Centrum Kultury ulubionych artystów, by później wybrać w plebiscycie
tego najbardziej oczekiwanego. Co
prawda inne zobowiązania koncertowe uniemożliwiły występ w Knurowie
Ewie Farnej i Ewelinie Lisowskiej,
niemniej w sobotę (17 czerwca) usłyszymy Natalię Przybysz, która w
głosowaniu zajęła III miejsce. Zanim
zdobywczyni dwóch Fryderyków i
znakomita interpretatorka piosenek
Janis Joplin wejdzie na scenę, między
16.00 a 20.00 odbędzie się przegląd
kapel działających pod skrzydłami
Hard Rock.
Wystąpią: Last Room, Aeroplan,
Le Fleur, Tina Tribute Band i MjusiQ.
W przerwach usłyszymy Agnieszkę
Gabryś (uczestniczkę Idola), której akompaniować będzie Daniel
Grychtoł.
Po koncercie Natalii Przybysz,
około godz. 21.30, wystąpią gwiazdy
wieczoru - Bracia Cugowscy. Ich piosenki: „Nad przepaścią”, „Wierzę w
lepszy świat”, „Jeszcze raz” i „Zaklęty
krąg” przez wiele tygodni gościły na
listach przebojów.
Chcąc pogodzić misję z rozrywką,

T

Centrum Kultury łaskawszym okiem
spojrzało na gatunek, który przeżywa
ostatnio renesans. Dlatego w niedzielę, oprócz zespołów działających pod
egidą CK, wystąpią artyści z nurtu
disco-polo.
Znawcom gatunku nieobce powinny być hity: „Skarbie mój”, „Ty
jedna na świecie”, „Moje ciało oszalało”, „Chodź kochanie”, „Ruszaj mała”,
„Ta dziewczyna to facet”, „Tylko ty”,
„Zwariowałem”, „Lejde”... Kto nie
zna, będzie miał okazję usłyszeć je
w wykonaniu Mariusza Sobczyka i
zespołów Cliver i Playboys.
Dodajmy, że imprezę poprowadzi
Paweł Zięba.
Dyrektor Centrum Kultury, Jerzy
Kosowski, podkreśla, że to nie koniec
atrakcji. Podobnie jak w ubiegłych
latach na plac 700-lecia zjadą klasyki (stare samochody) i motocykle.
Będzie więc można przyjrzeć im się
z bliska, a nawet nimi przejechać.
Impreza nie mogłaby się odbyć bez
wesołego miasteczka i stoisk z małą
gastronomią. Z pewnością każdy
znajdzie coś dla siebie.
Więcej szczegółów Dni Knurowa
wraz z godzinowym rozkładem opublikujemy niebawem.
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rozrywka nr 20
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- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska
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ur. 8.05.2017 r., 2900 g, 52 cm

ur. 8.05.2017 r., 3420 g, 52 cm

%DUWRV]&K\OD].QXURZD

$JDWD.D]XOD].QXURZD

ur. 9.05.2017 r., 3360 g, 51 cm

ur. 9.05.2017 r., 3570 g, 54 cm

3DZHã3RORZ\].QXURZD

0DMDŒZLWDãD]%HãNX

ur. 9.05.2017 r., 3460 g, 52 cm

ur. 10.05.2017 r., 3280 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 18/2017 brzmiało: „WĘGORZEWO”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Henryka
Czenczek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

%DUWRV]3LRQWHN]/HV]F]\Q

Wiktoria Sopala z Gliwic
ur. 15.05.2017 r., 3160 g, 52 cm

ur. 12.05.2017 r., 3170 g, 54 cm

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
18.05.2017
r.
Niepodległości
5, 44-190 Knurów
– wraz
&=:$57(.
z kuponem w
ciągu 10 dni od ukazania się
'XGL&DáDQDSU]yG
numeru (decyduje
data stempla pocztowego).
JRG]

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
20-21.05.2017
r.
38/2016 brzmiało:
„GKA”. Podwójny
bilet
62%27$1,('=,(/$
do kina otrzymuje
AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
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otycka świątynia położona jest
G
na gliwickiej starówce. Wyniosła i masy wna wieża została

19.05.2017 r.
3,Ą7(.
'XGL&DáDQDSU]yG
JRG]

'XGL&DáDQDSU]yG
JRG]
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JRG]
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Gliwice. PTTK poleca

22-24.05.2017 r.
321,('=,$à(.ĝ52'$
'XGL&DáDQDSU]yG
JRG]
-XWUREĊG]LHP\V]F]ĊĞOLZL
JRG]

www.kinoscenakultura.pl

wzniesiona na przełomie XV i XVI
w. Wznosi się na 63 metry (wraz z
krzyżem). Z jej okien rozciąga się
piękny widok na Gliwice i okolice.
To jedno z najbardziej atrakcyjnych
turystycznie miejsc w regionie.
W tym roku wieża widokowa
została udostępniona w niedzielę.
Będzie dostępna dla zwiedzających
(tylko z przewodnikiem) do 30 września. Wejścia będą organizowane w
niedziele w godz. 16-17. W pozostałe
dni tygodnia grupy należy zgłaszać
w Biurze Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, Rynek 11, tel. 32 231 05 76.
Cena biletu wynosi 5 zł.

Foto: wikipedia.org

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).

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/

/bw/

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Knurów. Nastolatków gra miejska...

%DUWRV]5HMPDQL3DZHá5RVWNRZVNL]0LHMVNLHJR
*LPQD]MXPQUSU]\ZUDFDMąSDPLĊüRW\FKGOD
NWyU\FK.QXUyZE\áF]\PĞZLĊFHMQLĪURG]LQQą
PLHMVFRZRĞFLą

=DZRGQLNyZZVSLHUDOLRUJDQL]DWRU]\
JU\±%DUWRV]5HMPDQL3DZHá5RVWNRZVNL

N

astolatki startują do Sejmu Dzieci i Młodzieży z
projektem poświęconym
upamiętnieniu zasłużonych knurowian. Bartosz i Paweł pierwotnie
chcieli przypomnieć księdza Alojzego Koziełka i Antoniego Słoniny,
z czasem dołączyli kolejne ważne

dla Knurowa postaci. Realizacji
starań na drodze do parlamentu
służy m.in. gra miejska, którą rozegrano w środę w Klubie Kultury
Lokalnej „Sztukateria”.
Gi m na zja l iści z aprosi l i do
udziału kolegów z knurowskich
podstawówek. Zadaniem 14 uczest-

ników było odnalezienie kopert
(skrywających kolejne wyzwania)
schowanych w różnych częściach
miasta. W tym złożonym przedsięwzięciu najlepiej poradziła sobie
drużyna szkolnej „Siódemki”, czyli
rodzeństwo – Wiktoria i Jakub
Nosiadek. Drugie miejsce zdobyły
Alicja Powiecka i Aleksandra Czerkiew z MSP-9, zaś trzecie drużyna z
„Trójki”: Szymon Szydłowski, Daria
Horwat i Zofia Borkowska. Nagrody
zostały ufundowane przez Młodzieżową Radę Miasta (wspierającą też
organizacyjnie Bartosza i Pawła) i
Radę Rodziców z MG-3.
Zadowolenia z przebiegu zawodów nie kryła Iwona Nachman,
nauczycielka z MG-3, opiekująca
się kandydatami na posłów. Organizatorzy podziękowali Justynie
Kosi k i Ew ie Pu l it z Cent r u m
Kultury za logistyczne wsparcie
oraz dyrektorom i nauczycielom
szkół za emocjonujące współzawodnictwo ich podopiecznych.
Honorow y m patronem gr y był
przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa.

)RWRDUFKLZXPĞZLHWOLF\=63*LHUDáWRZLFH

3R]QDMċ]DSRPLQDQ\FK

foto-migawka

FDFKZ]ERJDFLáD
ĝZLHWOLFD=HVSRáX6]NROQR3U]HG V]NROQHJRZ*LHUDáWRZL
VLH3ODVW\F]Q\P
VZyMGRUREHNRNROHMQHVXNFHV\:2JyOQRSROVNLP.RQNXU
SU]H] &HQWUXP
Ä1DMSLĊNQLHMV]D SLVDQND ZLHONDQRFQD´ ]RUJDQL]RZDQ\P
9D ]GRE\áD
NODV\
]
6]RáW\VHN
.DUROLQD

.RĪXFKRZLH
Z
.XOWXU\ Ä=DPHN´
HMVFDZNDWHJRULL
,,PLHMVFH ZĞUyGXF]H VWQLNyZGRODW=GUXJLHJRPL
NODV\ ,,,D
]
3RORF]HN
-XOLD
WHĪ
VLĊ
FLHV]\áD

NODV
K
SUDF SODVW\F]Q\F
DVW\F]Q\P Ä5D
']LHZF]\QNDZ]LĊáDXG]LDáZ:RMHZyG]NLP.RQNXUVLH3O
VSyá
PSU]H]=H
JDQL]RZDQ\
]\]Q\´]RU
HMPDáHMRMF
WRZDQLH]DE\WNyZQDV]
XUVyZGRFH QLáR
6]Nyá2JyOQRNV]WDáFąF\FKQUZ *OLZLFDFK -XU\NRQN
Z\NRQDQLD
WHFKQLNĊ
RUD]

VWDUDQQRĞü

NUHDW\ZQRĞü ZDORU\ DUW\VW\F]QH
63Z*LHUD áWR
±SRGNUHĞODMą%HDWD.XODVDL(ZD :LGXFKQDXF]\FLHONL=
ąVZRMHWDOH QW\
ZLFDFKSRGNWyU\FKRN LHPODXUHDWNLNRQNXUVyZGRVNRQDO
LXPLHMĊWQR ĞFL
/bw/

Tekst i foto: Justyna Bajko
informacja własna wydawcy

.QXUyZ(GXNDFMD

)L]\F]QLHZ3DGHUNX

:=HVSROH6]NyáLP,-3DGHUHZVNLHJRQLHEUDNSDVMRQDWyZ
IL]\NLNWyU]\RGQRV]ąZWHMG]LHG]LQLHQLHPDáHVXNFHV\
edną z miłośniczek tego przedmiotu jest Syntia Paliszewska
(kl.1c LO), która została finalistką
XXIII Ogólnopolskiego Konkursu
„Fizyka a Ekologia”, organizowanego przez Pałac Młodzieży w
Katowicach.
- Syntia napisała pracę pt.
„Energetyka rozproszona czy scentralizowana?” – informuje Grzegorz Cuber, nauczyciel fizyki w
Paderku. – Wykonała też makietę
działającego solara – światło zamieniane w energię elektryczną otwiera
drzwi garaży, włącza oświetlenie
osiedla, porusza modelami samochodów... W wykonaniu makiety
pomógł jej kolega z klasy 1a, Bartek
Widman.
Syntia zaprezentowała swoją
pracę podczas uroczystego finału
konkursu, który odbył się 6 kwietnia w Pałacu Młodzieży.
Sukces na polu fizyki osiągnął
też Bartek Cichy (również kl. 1 c)
– został laureatem Międzynarodowego Konkursu z Fizyki „Lwiątko”,
wzorowanym na matematycznym
„Kangurze” i zdobył zaszczytny
tytuł „Kaon”.
W „Lwiątku” wzięło udział
około 26000 uczestników z ponad
1500 szkół.

J

)RWRDUFKLZXP=6LP,-3DGHUHZVNLHJR

)DVF\QXMąF\ĞZLDWQDXNLSU]\FLąJD
PáRG\FKSDVMRQDWyZIL]\NL

– Sukces Bartka jest tym większy,
że jest dopiero uczniem pierwszej
klasy Liceum i zamierza kontynuować naukę fizyki na poziomie
rozszerzonym – podkreśla Grzegorz
Cuber.
Warto przypomnieć, że Paderek
od kilku lat organizuje regularnie
konkurs dla gimnazjalistów (nie
tylko z Knurowa) „Od Newtona
do Einsteina”. Lada dzień, 23 maja,

Przegląd Lokalny Nr 20 (1260) 18 maja 2017 roku

odbędzie się jego tegoroczny finał.
Dzięk i temu konkursowi gimnazjaliści mają okazję przekonać
się, że fizyka nie jest ani straszna,
ani nudna, lecz pasjonująca. Są
już widoczne owoce Paderkowej
działalności – z roku na rok rośnie
liczba pierwszaków w klasach z
rozszerzonym programem matematyczno-fizycznym.

informacja własna

Oprac. MiNa

11

2*ã26=(1,$
86ã8*,

www.przegladlokalny.eu

6NXS VDPRFKRGyZ SáDFLP\ QDMZLĊFHM
7HO
1-21/17

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
&=<ĝ&,.7HO

1/17-odw.

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

7-26/17

'RFLHSODQLH GRPyZ 0DORZDQLH HOHZDFML
P o d b i t k i . A n k r o w a n i e . R e m o n t y.
7HO
18-21/17

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO

6NXSVNRURGRZDQ\FKUR]ELW\FKGRZ\UHMHVWURZDQLD7HO
13-26/17

Sprzedam RENAULT MEGANE 1996 r.,
przebieg 135 tys. Cena do uzgodnienia.
Tel. 512 702 242, wieczorem 507 578 799

=DWUXGQLĊ SUDFRZQLND SL]]HULL ± JDVWURQRPLL Z .DUF]PLH 2VWRMD Z 6]F]\JáRZLFDFK
7HO
19-22/17

6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUDFDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS:ZLHNXRNRáR
ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
7HO
15-odw.

17-odw. Y

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
'RFLHSOHQLDEXG\QNyZPDORZDQLHGRPyZ
UHPRQW\HOHZDFML7HO

='52:,(,852'$

5-26/17

.2081,( SU]\MĊFLD FDWHULQJ .DZLDUQLD
.DSU\V7HO

1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU]H RSLHNXQN L G O D G] L H F L  O DW G R Ğ Z L D G F ]H Q L D 
7HO

20/17 Y

0DORZDQLH H[SUHV WDSHW\ JáDGĨ 'RMD]G
Z\FHQDJUDWLV7HO

1/17-odw.

20/17

6]XNDP SUDF\ Z RFKURQLH Z RNROLFDFK
.QXURZD SRNXUVLHRVRED]OHNNLPVWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    

1-21/17

1/17-odw.

6HUZLV NOLPDW\]DFML ± SURPRFMD  ]á
7HO

'$035$&õ

16-39/17 Y

: \ PL DQD R S R Q ± S U R P R F M D     ] á 
7HO
16-21/17 Y

1,(58&+202ć&,

785<67<.$
3 U ] H Z á R N D  8 V W N D   Y L O O D O L P D  X V W N D  S O
7HO     1RZ\ RELHNW :LIL
Aneks.
20-24/17

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDGF]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
LWS RUD] SU]HUyENL NUDZLHFNLH .QXUyZ L
RNROLFH7HO
14/17-odw.

'R Z\QDMĊFLD NDZDOHUND Z\UHPRQWRZDQD
7HO
18-20/17

'R Z\QDMĊFLD VDORQ IU\]MHUVNL ] ZV]\VWNLPL SR]ZROHQLDPL SU]\ XO .R]LHáND 
7HO
18-20/17

0PSDUWHUSRUHPRQFLHRV:3,,
7HO
20-23/17

6SU]HGDPG]LDáNLEXGRZODQHRSRZRN
mZ.QXURZLH.U\ZDáG7HO
18-21/17

02725<=$&-$
$ X W R  V N X S  ] D  J R W y Z N Ċ   N D Ī G \  V W D Q 
7HO
13-26/17

6NXS VDPRFKRGyZ PRWRF\NOL ± JRWyZND
7HO
17-26./17

12

(PHU\WNDV]XNDSUDF\±VSU]ąWDQLHLP\FLH
RNLHQ7HO

)LUPD]DWUXGQLQDVWDQRZLVNRĞOXVDU]DRVREĊ
RSHUDW\ZQą]SUDZHPMD]G\NDW%0RĪOLZRĞü
SU]\XF]HQLD7HO
20/17

3-26/17

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HMZ]DNUHVLH
SU]HUyENL ZV]\ZDQLH ]DPNyZ VNUDFDQLH
]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQLWS ZGRPX
3RVLDGDP GREUą PDV]\QĊ GR V]\FLD PDUNL
6LQJLHURSUyF]WHJRSLHF]HQLHFLDVWZGRPX
OXEXNRJRĞJRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO
19/17-odw.

0 ĊĪF ] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
7HO
1/17-odw.

0 R QW X M ą F \ DXWR P DW \F ]Q H ] D P N QL Ċ F L D
GREUDPV]XNDSUDF\7HO
15-odw.

2SLHNXQGR]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLHSVyZ
7HO
2/17-odw.

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
7HO
1/17-odw.

3RV]XNXMĊ SUDFRZQLNyZ GR Z\NRĔF]HĔ
ZQĊWU]LRFLHSOHĔ7HO
20/17

3UDFDSU]\]LHOHQL7HO
20/17

3UDFDZ*OLZLFDFKRG]DUD].RQWURODMDNRĞFLGáXJRWUZDáDZVSyáSUDFDDWUDNF\MQHZ\QDJURG]HQLH=DG]ZRĔLXPyZ
VLĊQDVSRWNDQLHUHNUXWDF\MQH
20/17

3U]\MPLHP\ GR VSU]ąWDQLD Z UHVWDXUDFML
7HO
19-20/17

5HVWDXUDFMD Ä=DFLV]H /HĞQH´ ]DWUXGQL NXFKDU]DLSRPRFNXFKHQQą7HO
20-21/17

=DWUXGQLĊ HNVSHGLHQWNĊ Z VNOHSLH RJyOQRVSRĪ\ZF]\P Ä%DUWHN´ Z 6]F]\JáRZLFDFK
7HO
19-22/17
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Foto: MOSiR

2OLPSLMVNLH]PDJDQLD
SU]HGV]NRODNyZ
,JU]\VND2OLPSLMVNLHRGE\ZDMąVLĊFRF]WHU\
ODWDQDWRPLDVWNQXURZVND2OLPSLDGD*LHU
L=DEDZGOD3U]HGV]NRODNyZMHVW
RUJDQL]RZDQDUD]ZURNX-HMF]ZDUWD
HG\FMDRGE\áDVLĊQLHGDZQRZKDOL0LHMVNLHJR
2ĞURGND6SRUWXL5HNUHDFMLZ6]F]\JáRZLFDFK

Foto: Spartan

piosenkę, byli świadkami
otwarcia dokonanego przez
przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Rzepę, po czym
uczestniczyli we wspólnej
rozgrzewce.
Rywalizacja była raczej
dobrą zabawą, która dostarczyła pozytywnych emocji
i wrażeń. Organizatorzy na

każdym kroku podkreślali,
że każdy uczestnik olimpiady jest zwycięzcą czego potwierdzeniem było wręczenie
wszystkim przedszkolakom
złotych medali, dyplomów i
niespodzianek przygotowanych przez MOSiR.
PiSk

Wszechstronny
%ãDůHMâRGR
łażej Łodo ze Spar tana Knurów z powodzeniem łączy starty w zawodach
strongmanów z rywalizacją w
wyciskaniu sztangi.
Strongmani spotkali się w
zawodach „Pociąg do stacji forma” w Czechowicach-Dziedzicach. Błażej Łodo wystartował
w kategorii open powyżej 100
kg, w której ostatecznie wystąpiło siedmiu zawodników.
Reprezentant Spartana wygrał
dwie konkurencje, jednak na-

B

$GDP'áXJDV]HNL'DZLG3DSLHUQLNSRZDONDFK
ZUDPDFK$PDWRUVNLHM/LJL00$

wóch zawodników Spartana Knurów r y walizowało w Katowicach w ramach Amatorskiej Ligi MMA
131. Trenerzy Przemysław
Wejner i Tomasz Jabłonka
desygnowali do walki Adama Długaszka oraz Dawida
Papiernika. Pierwszy z nich

D

w ćwierćfinale odniósł zwycięstwo, natomiast pojedynek półfinałowy przegrał i
zakończył udział w zawodach
zajmując trzecie miejsce. Drugi Spartan musiał uznać wyższość rywala już w pierwszej
walce.

Przegląd Lokalny Nr 20 (1260) 18 maja 2017 roku

informacja

leży wspomnieć, że przed tym
startem zawodnik nabawił się
kontuzji w postaci zerwanie
mięśnia klatki piersiowej.
Kolejny start siłacz z knurowskiego klubu zanotował w
Żywcu, gdzie odbyły się ogólnopolskie zawody w wyciskaniu sztangi leżąc. Błażej Łodo
startując w kategorii wagowej
do 107 kg osiągnął najwyższy
wynik - 203 kg, zostając bezapelacyjnym zwycięzcą.
PiSk
Foto: Spartan

Walczyli
w oktagonie

Foto: MOSiR

ak na olimpijskie zmagania
przystało, przed pierwszymi konkurencjami wszyscy
uczestnicy zaprezentowali
się w uroczystej defiladzie.
Na parkiet hali wyszli reprezentanci Miejskich Przedszkoli numer 2, 3, 5, 7, 12, 13
i Przedszkola Wesołe Nutki,
którzy zaśpiewali olimpijską

J

PiSk

informacja własna

%áDĪHMàRGR SLHUZV]\]OHZHM 
FKĊWQLHVWDUWXMHZNLONXG\VF\SOLQDFK
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52:
,VWHEQD
&RQFRUGLD
Tychy
2UQRQWRZLFH
0LNRáyZ
*DPyZ
*RF]DáNRZLFH,,
5HNRUG,,
6NRF]yZ





19
16
15

8


8ĞPLHFK
QDWZDU]\WUHQHUD
=ELJQLHZD0DWXV]ND
ĞZLDGF]\RGREU\FK
Z\QLNDFKMHJR
SRGRSLHF]Q\FK

)RWR3LRWU6NRUXSD DUFKLZXP

16. KOLEJKA:
5HNRUG ,, %LHOVNR  %LD á D Concordia Knurów 1:3, *ZD
U H N 2 U Q R QW R Z L F H  : L V á D
6NRF]yZ/.6,,*RF]Dá
NRZLFH =GUyM  8.6 *DPyZ
 $ .6 0LNR á yZ  52:
5\EQLN  3RORQLD 7\FK\ 
Gimnazjum Istebna 

MAJER A Klasa
0(&==$/(*à<.2/(-.,
6SRáHP=DEU]H026L56WDO=DEU]H

25. KOLEJKA:
=U\Z5DGRQLD=DERU]H=D
EU]H  $PDWRU 5XG]LQLHF
 *ZDUHN =DEU]H  5XFK
.R]áyZ  7ĊF]D :LHORZLHĞ
 *ZDUHN ,, 2UQRQWRZLFH
 = DPNRZ LHF 7RV ]HN 
'UDPD.DPLHQLHF1DSU]yG
ĩHUQLFD  6SRáHP =DEU]H
 &DUER *OLZLFH  3LDVW
3DZáyZ  2OLPSLD 3áDZQLR
ZLFH  *ZLD]GD &KXGyZ
026L56WDO=DEU]H


















:LHORZLHĞ
=DERU]H
*ZDUHN
&KXGyZ
.R]áyZ
&DUER
ĩHUQLFD
6WDO
7RV]HN
5DGRQLD
3DZáyZ
3áDZQLRZLFH
5XG]LQLHF
.DPLHQLHF
6SRáHP
2UQRQWRZLFH,,

50
49
48














Sushi Kushi B Klasa
21. KOLEJKA:
1DSU]yG ĝZLELH  1DSU]yG
àXELH  4XR 9DGLV 0DNR
V]RZ\  5XFK ,, .R]áyZ 
6RĞQLFD *OLZLFH  6WDUW 6LH
UDNRZLFH  %XU]D %RURZD
:LHĞ  /.6  %XMDNyZ 
:LONL ,, :LOF]D  &RQFRUGLD
,, .QXUyZ  YR  /HĞQLN
àąF]D  2U]Há 6WDQLFD 
3RJR Ĕ =LHPL ĊF LF H  6W DU W
.OHV]F]yZ
















%XU]D
6RĞQLFD
6LHUDNRZLFH
6WDQLFD
.OHV]F]yZ
ĝZLELH
4XR9DGLV
%XMDNyZ
=LHPLĊFLFH
àXELH
.R]áyZ,,
:LONL,,
àąF]D
&RQFRUGLD,,


45

41
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Klasa C
=$/(*à(=.2/(-.,
ĝOą]DN%\FLQD0áRGRĞü,,5XGQR.RURQD%DUJáyZND2Uá\
%RMV]yZ

18. KOLEJKA:
=DERU]H,,=DEU]H.áRGQLFD
*OLZLFH QLH RGE\á VLĊ  :DO
ND =DEU ]H  2Uá \ %RMV]yZ
 *6) *OLZLFH  .RURQD
%DUJáyZND  *ZLD]GD ,,
&KXGyZ  SDX]D 'UDPD ,,
.DPLHQLHF0áRGRĞü,,5XG
QR  ĝOą]DN %\FLQD  /.6
,,%XMDNyZ













%RMV]yZ
%XMDNyZ,,
Walka
%\FLQD
.áRGQLFD
=DERU]H,,
&KXGyZ,,
*6)
%DUJáyZND
.DPLHQLHF,,
5XGQR,,

41
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Raz, dwa,
WU]\PDãR
P
o sobotnim zw ycięstwie piłkarze Concordii mogli radośnie
zaśpiewać: raz, dwa, trzy,
mało! Mieli ku temu podwójną okazję. Po pierwsze
strzelili rywalom aż cztery
bramki. Po drugie zanotowali piąty mecz z rzędu bez
porażki. Takiej serii knurowianie w bieżącym sezonie
jeszcze nie mieli.
PiSk

28. KOLEJKA:
&RQFRUGLD.QXUyZ*.65D
G]LHFKRZ\:LHSU]
 =LHOLĔVNL    *yUND
 7U]RS 
&RQFRUGLD 6WDQHN $RNL 0L
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Porównanie
legendy
ǌǏſųƚŽĚǌŝŽďĞŵ
Ci, którzy interesują się knurowską piłką doskonale pamiętają, jak w ubiegłym roku z niedowierzaniem oswajali się z
informacją, że trenerem Concordii został Marek Motyka. Postać
nietuzinkowa w rodzimym futbolu i jednocześnie żywa legenda
krakowskiej Wisły.
Pana Marka oceniam, jako gościa na poziomie. Jaki był w
szatni nie wiem. Wiem natomiast, że trenera ocenia się przede
wszystkim na podstawie osiąganych wyników. Jeżeli są one takie
sobie czy wręcz kiepskie, nikt nie patrzy na nazwisko, wcześniejsze dokonania, doświadczenie i tak zwany warsztat. Gdy
nie ma wyników, trenerzy dostają kopniaka i lądują na bruku.
Doświadczają tego najlepsi, łącznie z selekcjonerami. Doświadczają też ci anonimowi, pracujący w klubach na najniższych
ligowych szczeblach.
Po „Marcysiu” rodem z Żywca, o którym można przeczytać
m.in. w Wikipedii, knurowskich piłkarzy przejął Zbigniew Matuszek. Można powiedzieć - żółtodziób, bo mimo, że już jakiś
czas jest trenerem, angaż w klubie 4-ligowym jest dla niego
największym sukcesem.
Laik pomyśli tak, skoro z Markiem Motyką drużyna plasowała się w dolnej części tabeli to ze Zbigniewem Matuszkiem
może zaliczyć zjazd na niższy poziom.
Powiedzmy, że po 10 kolejkach trener żółtodziób mówi takiemu laikowi - sprawdzam. I co się okazuje? Concordia pod wodzą
byłego defensora „Białej Gwiazdy” w 10 meczach zgromadziła 9
punktów. Matuszek wraz ze swymi zawodnikami po takiej samej
ilości spotkań ma - uwaga - 16 „oczek”. Mało tego, po minionym
weekendzie uwzględniając pięć ostatnich kolejek, Concordia jest
liderem w swojej grupie 4 ligi.
Cud? Nie, to normalne piłkarskie zjawisko, o którym wszyscy
zapomną, gdy przytrafi się jedna czy druga porażka. Nim jednak
do tego dojdzie, a dojdzie na pewno, warto docenić te ostatnie
wyniki. Tym bardziej, że - teoretycznie - Matuszek dysponuje
słabszą kadrą od Motyki.

3ã\ZDOQLDQLHF]\QQD
M
iejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji informuje, że
19 maja (piątek) Pływalnia
Kryta „aQuaRelax” będzie

nieczynna w godzinach 8:0015:00. W tym czasie odbywać
się tam będzie miting pływacki olimpiad specjalnych.

)RWR026L5

III Liga kobiet
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24. KOLEJKA
GRUPA II:

25. KOLEJKA
GRUPA II:
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=JRGQLH]QDV]ąXELHJáRW\JRGQLRZąLQIRUPDFMąZ.QXURZLH
JRĞFLáE\á\NRODUVNLPLVWU]ĞZLDWD/HFK3LDVHFNL7DZL]\WDPLDáD
NRQNUHWQ\FHOL]ZLą]DQDE\áD]SU]HELHJLHPWHJRURF]QHJR7RXU
GH3RORJQHF]\OLMHGQHJR]QDMZLĊNV]\FKZ\ĞFLJyZNRODUVNLFKQD
ĞZLHFLH:LHOHZVND]XMHQDWRĪH.QXUyZRGHJUDZWHMLPSUH]LH
]QDF]ąFąUROĊD]DWHPRGGDMP\JáRVE\áHPXPLVWU]RZLDG]LVLDM
G\UHNWRURZLGRVSUDZVSRUWRZ\FKZ/DQJ7HDP6S]RR
- Pańska wizyta w Knurowie i przebieg rozmów w
Urzędzie Miejskim oznaczają, że gościć będziemy
uczestników Tour de Pologne. Kiedy to nastąpi?
Lech Piasecki: - Do
Knurowa przyjedziemy 1
sierpnia w ramach 4 etapu,
natomiast wyścig rozpocznie się 29 lipca w Krakowie.
30 lipca pojedziemy z Tarnowskich Gór do Katowic,
a dzień później z Jaworzna
do Szczyrku. 1 sierpnia etap
rozpocznie się w Zawierciu,
a meta będzie w Zabrzu.
Kolejne etapy odbędą się na
trasach: Olimp Nagawczyna
- Rzeszów, Wieliczka - Zakopane i wreszcie Bukowina
Tatrzańska.
- Czy Knurów będzie
miejscem rozegrania tak
zwanej lotnej premii?
- Tak, to będzie dodatkowa atrakcja dla mieszkańców i kibiców, którzy

nie będą musieli nabywać
biletów, by z bliska, a nawet
z okna własnego mieszkania
móc podziwiać najlepszych
kolarzy na świecie. Będzie
to premia specjalna. Rozmawiamy jeszcze o tym, na jakiej ulicy zostanie rozegrana,
ale władze miasta niemal
jednoznacznie wskazują na
ulicę Kosmonautów. Tam
prawdopodobnie zgromadzi się najwięk sza liczba
kibiców, tam też na szkolnych boiskach będzie można
zorganizować dodatkowe
imprezy, by umilić czas oczekiwania na kolarzy.
- O której godzinie planujecie przejazd przez Knurów?
- Start tego etapu nastąpi
prawdopodobnie o godzinie
13.15 w Zawierciu. Zakładamy średnią prędkość jazdy peletonu na 41-42 km/godzinę, a
to z kolei pozwala nam stwierdzić, że w Knurowie będziemy
między godziną 17.46 a 18.06.

Te godziny mogą oczywiście ulec nieznacznej zmianie, bowiem nie jesteśmy
w stanie przewidzieć, czy
przyjedzie do was zwarty peleton, czy wcześniej na trasie
nastąpi ucieczka jednego czy
też większej liczby kolarzy.
Knurów znajdzie się na około 194 kilometrze tego etapu.
- Ile łącznie kilometrów
liczyć będzie 4 etap?
- Nie da się ukryć, że
jest to najtrudniejszy etap
do zorganizowania. Liczyć
będzie 240 km, a z Knurowa
udamy się przez Bojków do
Zabrza, gdzie zlokalizowana
będzie meta.
- Czy trwające roboty
prz y przebudow ie u lic y
1 Maja są d la was, ja ko
or g a n i z ator ów s p or y m
utrudnieniem związanym
z wytyczeniem trasy etapu
i bezpieczeństwem zawodników?
- Przy tak dużej imprezie

nie da się ominąć wszystkich
miejsc, które w danym czasie
są remontowane. Dla nas
to nie jest ani nowość, ani
problem. Mu simy być na
takie sprawy przygotowani,
bowiem pod względem logistycznym organizujemy największą imprezę w Polsce,
a nasz wyścig jest oceniany,
jako najlepiej zabezpieczony,
od razu po Tour de France.
- Mimo tego knurowianie i osoby przejeżdżające
przez nasze miasto muszą
się liczyć z utrudnieniami.
- Ruch poprzeczny i równoległy do trasy wyścigu odbywać się będzie normalnie
niemal do ostatniej chwili
przed przyjazdem kolarzy.
Wcześniej zamknięty zostanie
ruch „pod prąd”.
Zdajemy sobie sprawę, że
żyjemy w czasach, gdy każdy chce dotrzeć do celu jak
najszybciej i nie toleruje przy
tym stania w korkach, czy ob-

)RWR3LRWU6NRUXSD

Premia specjalna na ulicy
Kosmonautów?
/HFK3LDVHFNLVZRMHGRĞZLDGF]HQLH
]ZLHOROHWQLFKVWDUWyZZQDMZLĊNV]\FK
Z\ĞFLJDFKZ\NRU]\VWXMHWHUD]ZUROL
G\UHNWRUDVSRUWRZHJR/DQJ7HDPX
RUJDQL]XMąFHJR7RXUGH3RORJQH

jazdów. Dodatkowo ludzie są
roszczeniowi. Dlatego staramy
się zminimalizować utrudnienia na drogach, ale mimo
wszystko trzeba być przygotowanym na to, że w niektórych
miejscach ruch zostanie zamknięty na 40-60 minut.
- Może Pan w kilku zdaniach przedstawić Tour de
Pologne „od kuchni”?
- Przed nami już 74. edycja wyścigu, który gromadzi
wokół siebie nie tylko organizatorów i kolarzy, ale i
setki polskich miast, tysiące
kibiców, wiele firm, a także
media. Do miast, które z nami
współpracują wysyłamy około
300 listów.
Cała obsługa w yścigu
może się ze sobą komunikować. Jako ciekawostkę powiem, że w razie potrzeby
jesteśmy w stanie spowolnić
kolarzy. Do takich sytuacji
dochodzi, gdy peleton dojeżdża do miejsca, gdzie wcze-

śniej doszło na przykład do
kolizji lub wypadku. Ponadto
przed kolarzami trasę pokonuje tak zwany „meteorolog”,
który sprawdza siłę wiatru
i inne warunki atmosferyczne. Takie informacje trafiają
poprzez radio wyścigu do
dyrektorów ekip i kolarzy,
którzy dzięki takiej wiedzy
mogą ustalić taktykę na najbliższy odcinek trasy.
W wyścigu uczestniczą
trzy pojazdy medyczne, które
są w stałym kontakcie zarówno z obsługą imprezy, jak i
miastami przez które przejeżdża peleton.
Transmisja telewizyjna
prowadzona będzie z dwóch
helikopterów i czterech motocykli. Jeżeli chodzi o „knurowski” etap to bezpośrednia relacja rozpocznie się od Rybnika,
a to oznacza, że przejazd
przez wasze miasto będzie
transmitowany live.
Piotr Skorupa

)LOPSURPXMąF\ÄNQXURZVNL´HWDSPRĪHFLH]REDF]\ü
QDQDV]HMVWURQLHZZZSU]HJODGORNDOQ\HXLIDQSDJH¶X
ZZZIDFHERRNFRPSU]HJODGORNDOQ\

Skat sportowy
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C

órka cesarza Izabela woli
się bawić niż wychodzić za
mąż za księcia Wilhelma.
Bardziej ceni sobie złote upierzenia słowika niż jego piękny śpiew.
Księcia nie zraża odmowa, wręcz
przeciwnie - przebiera się za świnopasa, aby dać księżniczce nauczkę.
Perypetie tych dwojga z zapartym
tchem śledziły dzieci w Domu Kultury w Szczygłowicach. Maluchy
śpiewały razem z aktorami i bardzo
emocjonalnie reagowały na to, co
działo się na scenie.
Przedstawienie Teatru „Bąbel”
to coroczna tradycja. Teatr tworzą

rodzice i nauczyciele z Miejskiego
Przedszkola nr 3. Sami wymyślają
scenariusz i choreografię, reżyserują,
dobierają muzykę i projektują scenografię. Na tych kilkanaście minut
zabierają dzieci w wykreowany, bajkowy świat, gdzie zawsze wszystko
dobrze się kończy. I choć „Bąbel” istnieje już od 23 lat, wciąż nie brakuje
pomysłów i zapału. Teatr w MP-3
wymyśliła Maria Kamińska-Mosio,
była dyrektorka przedszkola.
- Jestem dumna, że mogę kontynuować dzieło mojej poprzedniczki
– mówi Iwona Stańczyk, obecna
dyrektorka „Trójki”. - To niezwykłe

uczucie oglądać tak profesjonalnie
przygotowaną bajkę. Doskonała
gra aktorska, bajeczna scenografia i
wyjątkowy nastrój, który za każdym
razem tworzy pani reżyser ze swoimi
aktorami.
W czwartek „Bąbel” wystąpił
aż pięć razy dla ponad 1000 dzieci.
Spektakl bardzo spodobał się małej
publiczności.
- Trochę się bałam, że książę tak
się obraził na księżniczkę, że już jej
nie pokocha, ale na szczęście pokochał… - mówi 7-letnia Kasia. – Teraz
będą żyli długo i szczęśliwe!
Tekst i foto: Justyna Bajko
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3DSLQDFHVDU]7RPHN0D]XUGDP\GZRUX(ZD'ąEURZVND=X]DQQD.R
ZDO%RJXVáDZD*URQGDOVND6DELQD:LĞQLHZVND0DáJRU]DWD%LHOLFND*L]HOD
$QQD6]\PDĔVNDVáXĪąF\&]HVáDZ*URQGDOVNLVáXĪąFD.VHQLD'ąEURZVND
6FHQDULXV]UHĪ\VHULDRSUDFRZDQLHPX]\F]QH±.U\VW\QD*U]HVLN
&KRUHRJUDILDWDQHF]QD±0DáJRU]DWD%LHOLFND.U\VW\QD*U]HVLN
'HNRUDFMH±QDXF]\FLHONL]0LHMVNLHJR3U]HGV]NRODQU
*RUąFH SRG]LĊNRZDQLD ]D SRPRF SU]\ UHDOL]DFML EDMNL GOD 0DáJRU]DW\
%LHOLFNLHM /XGPLá\ -DQNRZVNLHM -RDQQ\ 0XUDĔVNLHM .U]\V]WRID )UąF]ND
,]DEHOL6REDQLDNL+DOLQ\3DSLQ\
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