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z talentami

210 dzieci zrzeszonych w 16 zespołach wystąpiło
podczas IV Pokazu Zespołów Artystycznych
działających przy Centrum Kultury w Knurowie.
W ten sposób rozpoczęto nowy artystyczny sezon

Zdrowych i radosnych
Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka
i mokrego dyngusa
życzy wszystkim
Czytelnikom
zespół redakcyjny
Przeglądu Lokalnego
oraz dyrekcja
i pracownicy
Centrum Kultury
w Knurowie

reklama

Knurów, ul. Szpitalna 42
G O D Z I N Y O T WA R C I A :

Święci żyją ze świętych
i pragną świętości
Tradycyjnie już wierni parafii świętych Cyryla i Metodego oraz Matki
Bożej Częstochowskiej wspólnie przeszli drogą krzyżową ulicami
miasta. W ten sposób dali wyraz swojej wiary

Czytaj na stronie 2

Poniedziałek - Sobota: 8.00 - 21.00
Niedziela: 10.00 - 20.00
Kiełbasa biała
69
z Naszej Wędzarni

5

99

10/ kg

4 /kg
39

Skrobia / kg
ziemniaczana
Reva
99

10/ kg

Szynka wieprzowa bez kości
Cukier
OFERTA WAŻNA TYLKO
kryształ W CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTĘ

aktualności
Chór Skowronek Gierałtowice

Knurów. Papieska droga krzyżowa

Święci żyją ze świętych
i pragną świętości
Tradycyjnie już wierni parafii świętych Cyryla i Metodego
oraz Matki Bożej Częstochowskiej wspólnie przeszli drogą
krzyżową ulicami miasta. W ten sposób dali wyraz swojej
wiary

Gierałtowice

Puzoniści na chwałę
Gorczyckiemu

W tym roku metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń zasugerował, żeby droga krzyżowa była
etapem przygotowania wiernych do beatyfikacji Jana
Pawła II. Dlatego też rozważania poszczególnych stacji
odnosiły się do papieskich katechez wypowiedzianych
podczas pielgrzymek do Polski. Mottem były słowa
wypowiedziane 16 czerwca 1999 r. przez Ojca Świętego w Starym Sączu: „Święci żyją ze świętych i pragną
świętości”.
Tegoroczna droga krzyżowa miała początek przy
kościele świętych Cyryla i Metodego. Wiernym przez
cały czas towarzyszył krzyż. Przy każdej stacji podejmowała go inna grupa. Dzięki temu w niesieniu krzyża
udział mieli księża, dzieci, młodzież, przedstawiciele
grup działających przy parafiach, samorządowcy i
seniorzy.
Wyjątkowy w swojej formie i treści rytuał zakończył
się na placu kościelnym Matki Bożej Częstochowskiej.
To tutaj został wystawiony żywy obraz intronizacji Jezusa Chrystusa Króla w otoczeniu świętych XX i XXI
w., do których dołącza Jan Paweł II.
Żywy obraz zrobił duże wrażenie na wiernych.
Okazał się niezwykłym przeżyciem dla wszystkich
uczestników. Przy zapalonych świecach długo trwali w
zadumie i modlitwie, nie kryjąc swojego wzruszenia.
Droga krzyżowa została przygotowana przez duszpasterzy i wiernych obydwu parafii.

Występ Śląskiego Chóru Puzonowego był
okrasą Międzynarodowego Festiwalu
im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
w świątyni w Gierałtowicach
Od początku lat 90. gierałtowicki
chór Skowronek wraz ze społecznością parafialną i gminą kultywują
pamięć wybitnego kompozytora
baroku. Czynią to poprzez Spotkania
z Pieśnią Sakralną im. Grzegorza
Gerwazego Gorczyckiego.
Tegoroczna, XIX edycja, wpisała
się w ramy Międzynarodowego Festiwalu poświęconego kapelmistrzowi
kapeli katedralnej na Wawelu.
Pierwsza odsłona imprezy odbyła się w sobotę. Wypełniły ją występy
chórów z gminy Gierałtowice – Bel
Canto z Chudowa, przyszowickiego

Słowika, Cecylii z Paniówek i gieraltowickiego Skowronka.
Druga część, w niedzielę, to popis
puzonistów. Koncert wypełniła głównie muzyka Ludwiga van Beethovena.
Zabrzmiała słynna „Symfonia losu”,
czyli V symfonia c-moll. Ogromne
wrażenie na słuchaczach zrobił też
chorał z symfonii „Odrodzenie”
Mieczysława Karłowicza, „Christus
factus est” Antona Brucknera i chór
pielgrzymów Ryszarda Wagnera.

Przy „starym” kościele

/bw/

Foto: Archiwum chóru Słowik Przyszowice,

Archiwum GOK Gierałtowice

Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Na ul. Ogana

Chór Słowik Przyszowice
Ks. Grzegorz Gerwazy Gorczycki (właściwie Grzegorz Gorczyca), ur.
około 1667 w Rozbarku koło Bytomia - zm. 30 kwietnia 1734 w Krakowie
- duchowny katolicki, kompozytor i dyrygent. Urodził się w rodzinie wolnych
chłopów. Studiował sztuki wyzwolone w Pradze i teologię we Wiedniu. Rektor Akademii w Chełmnie. Od 1698 r. do śmierci był kapelmistrzem kapeli
katedralnej na Wawelu.

Ul. Puszkina

Procesja zmierza w stronę kościoła na osiedlu
Żywy obraz

Stanica

Wielki Czwartek z faklami
O godz. 19.30 rozpocznie się wyjątkowy
spektakl. Staniczanie wyjdą w pola z faklami,
by szukać Pana Jezusa
Fakle to pochodnie zrobione
z kija i brzozowych gałązek. Do
nich przytwierdzone są ,,szczypki”
(smolne drzewo). Mieszkańcy wsi
z płonącymi pochodniami pójdą
szukać Pana Jezusa. Chrystusa
symbolizują drewniane krzyżyki
ukryte w roli. Dzieci szukać będą
też cukierków. Na wzgórzach palone są ogniska. Przy ogniu śpiewane
są postne pieśni.



Wedle dawnych zwyczajów fakle miały symbolicznie
oczyszczać pola, aby uzyskać
dobre plony. Także wyprowadzać ze wsi to, co złe, czyli choroby, biedę i czary. By to zapewnić na granicy wioski spalano
pochodnie aż do popiołu.
/bw/

Na ul. Mieszka I

Papież w drodze do Nieba
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aktualności

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego,
będące czasem głębokiej zadumy,
napełnią serca pokojem i ufnością,
a czas rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole
przyniesie radość i wzajemną życzliwość.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Wielkiej Nocy życzy
Prezydent Miasta Knurów
Adam Rams

W imieniu Rady Miasta Knurów
życzę, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Przewodniczący Rady Miasta Knurów
Jan Trzęsiok

Był KonKurs, jest wystawa
Życzymy wszystkim radosnych i zdrowych
Świąt Wielkanocnych.
Niech będzie to czas wzajemnej życzliwości,
spokoju, pogody ducha
i nadziei, płynącej z Wielkiej Nocy.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego
Tadeusz Mamok
wraz z Radnymi

W imieniu Zarządu
Powiatu Gliwickiego
Michał Nieszporek
Starosta Gliwicki

jaja jak malowane!
Tegoroczna edycja konkursu „Górnośląskie
Kroszonki”, organizowanego przez Muzeum
w Gliwicach została rozstrzygnięta. Wśród
wyróżnionych autorów kroszonek znalazły się
także osoby z Knurowa, Gierałtowic i Przyszowic

Na pełen tajemnicy i nadziei czas Świąt Wielkiej Nocy
życzymy zdrowia, spokoju i rodzinnego ciepła.
Niech w naszych domach zagości życzliwość
i wzajemne zrozumienie,
a świąteczna radość niech wypełni nasze serca
i towarzyszy nam każdego dnia.
Wesołego Alleluja !
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Błaszczyk

Wójt
Gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel
Kroszonki dzieła gierałtowianki Joanny Urbanik urzekają niepowtarzalnym pięknem

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
- świąt zadumy i nadziei życzymy wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy i Gościom
pogody i radości z rodzinnych spotkań, obfitości smaków
na stole oraz dużo wiosennego optymizmu.
Niech nadchodzące Święta przyniosą spokój i radość, jaką
niesie budząca się do życia wiosna. Pełnych szczęścia
i głębokich przeżyć tajemnicy Zmartwychwstania
Świąt Wielkanocnych
życzy
w imieniu Samorządu Gminy Pilchowice
oraz Pracowników Urzędu
Wójt Gminy Pilchowice
Joanna Kołoczek – Wybierek
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Na konkurs wpłynęło w tym roku 46
zestawów prac osób dorosłych (w sumie 230
jaj). Oceniano je w czterech kategoriach – prac
wykonanych techniką rytowniczą, techniką
malowania woskiem, innymi technikami tradycyjnymi oraz tych powstałych przy użyciu
technik nowoczesnych. Plon konkursu – najpiękniejsze kroszonki – można teraz podziwiać
na wystawie w Willi Caro (będzie czynna do
8 maja).
Uroczyste rozdanie nagród odbyło się

9 kwietnia. Wśród wyróżnionych za prace
wykonane techniką rytowniczą znalazła się
mieszkanka Gierałtowic, Joanna Urbanik.
Grażyna Opala z Knurowa otrzymała Nagrodę
Starosty Gliwickiego, zaś Nagrodę Księdza
Biskupa – Agnieszka Szołtysek z Przyszowic.
Pełna lista nagrodzonych – poniżej. Warto
zaznaczyć, że wśród osób uczestniczących
w kroszonkowym konkursie znalazła się aż
dziesiątka debiutantów.
MiNa, /sisp/

Prace wykonane techniką rytowniczą: I nagroda – Klaudia Swoboda, II – Szymon
Dylus, III – Adam Lasota; wyróżnienia – Małgorzata Drożdż, Irena Gwozdek, Leszek
Jęczmyk, Joanna Urbanik. Prace wykonane techniką malowania woskiem: I nagroda
– Teresa Drapała, II – Izabella Terlecka-Synowiec, III – Edward Kandora. Prace wykonane innymi technikami tradycyjnymi: I nagroda – Olga Paleczna, II – Ignacy Magiera,
III – Iwona Magiera. Prace wykonane technikami nowatorskimi: I – Joachim Orłowski,
II – Aniela Jaworska, III nagrody nie przyznano; wyróżnienia – Ewa Gawenda, Elżbieta
Kamińska, Magdalena Kostorz , Kamila Sierpińska, Agnieszka Waratus. Wyróżnienia za
debiut: Małgorzata Drożdż, Marta Paczuła, Katarzyna Sodzawiczny. Nagroda Prezydenta Miasta Gliwice: Joachim Orłowski. Nagroda Starosty Gliwickiego: Grażyna Opala.
Nagroda Księdza Biskupa: Agnieszka Szołtysek.
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aktualności
Ziemia, planeta (brudzących) ludzi

Śmietnik w lesie
To byłby przepiękny zakątek. Byłby, ale nie jest...

- Autobusy jeżdżą puste – tak PKS tłumaczy zawieszenie kursów

Komunikacja

Foto: Bogusław Wilk

Pekaesem
do Rybnika już
nie dojedziemy
Ależ bajzel! Te słowa od razu cisną się
na usta na widok szpetnego gruzowiska.
Łatwo na nie wpaść skręcając z ul. Książenickiej
– na wysokości szybu IV KWK Szczygłowice
- w dróżkę prowadzącą do Wilczy
Już po kilkunastu metrach w
oczy rzucają się pięknie kwitnące
zawilce… upstrzone śmieciami. Ale
to zaledwie wstęp do prawdziwego

wysypiska o rzut kamieniem dalej.
To szpeci pobliże starego, okazałego
dębu. Mnóstwo gruzu, kubły po
farbach, doniczki, kawałki tapicerki,

części auta, plastikowe szpargały
– wygląda to na odpady po remoncie
domu (i garażu na dokładkę). Tylu
śmieci nie dało się przytargać w
bagażniku, któś musiał je tu przywieźć na sporej przyczepie. Teraz
przydałyby się ze dwie ciężarówki.
A i to nie gwarantuje, że zmieściłyby
się na nich wszystkie odpadki, które
walają się w promieniu 50 metrów od
tego miejsca.
/bw/

Wielkie porządki wędkarzy i gimnazjalistów

Przejaśniało
nad Moczurami
TIR-owska przyczepa z trudem by starczyła, aby zmieścić wszystkie
śmieci, które leżały w sąsiedztwie stawu Moczury i ul. Rybnej. Setki
kilogramów odpadów to „plon” porządków przeprowadzonych
przez gimnazjalistów „Jedynki” wzdłuż ul. Koziełka
Członkowie Koła Wędkarskiego nr 28 w Knurowie nie zdzierżyli.
Do białej gorączki doprowadzał
ich widok tonącego w śmieciach
otoczenia stawu Moczury i terenu
przyległego do ul. Rybnej.
- W sobotę zabraliśmy się za
porządki, skończyliśmy je w poniedziałek. Uzbierała się naprawdę
spora sterta śmieci – powiedział
P r zeglądow i Da m ia n Ch lubek ,
prezes koła.
Przeważały odpadki poremontowe. –Tak, jakby ktoś odnowił
spory dom, a zebranej przez lata
graciarni tu się pozbył – ocenia prezes. – Samych muszli klozetowych
doliczyliśmy się z siedem. Były też
fotele, części samochodowe, zużyte



opony, setki plastikowych resztek i
papierzysk.
Na te spore, wiosenne porządki swój czas i energię poświęcili
Damian Chlubek, Gerard Godula,
Andrzej Plaskaty, Walenty Zelent i
Alojzy Grabelus.
Śmieci znalazły się już tam,
gdzie ich miejsce – na wysypisku. –
Na zlecenie Urzędu Miasta zadziałała spółka Komart, która wywiozła
odpady – wyjaśnia Teresa Golba z
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska UM Knurów.
Wzorem poprzednich lat wojnę
śmieciom wydali też uczniowie
Miejskiego Gimnazjum nr 1. Nastolatki za punkt honoru obrały sobie

oczyszczenie ul. Koziełka, zwłaszcza w jej końcowym fragmencie.
To obecnie jeden z najpopularniejszych traktów spacerowych,
ulubiony przez miłośników Nordic
Walking.
- Uczniowie naprawdę mieli co
robić – ocenia Teresa Golba. – Zebrali 680 kg odpadków. To bardzo
dużo zważywszy na to, że już wcześniej ten teren był porządkowany na
zlecenie magistratu.
Niestety, nie wszyscy docenili
młodzieńczy trud. Młodzież uporządkowała końcówkę ul. Koziełka
w piątek, a już w poniedziałek dało
się dostrzec nowe śmieci…
Bogusław Wilk

Stało się. Rybnicki PKS zapowiedział,
że z dniem 1 maja zawiesi wszystkie kursy
na trasie Rybnik – Knurów - Rybnik
Przewoźnik tłumaczy, że decyzję
podjął „po przeprowadzonej analizie
napełnień, z powodu bardzo niskich
wpływów spowodowanych znikomą
frekwencją”.
Choć PKS określa działanie swoje
„zawieszeniem” kursów, to prawdopodobnie równie dobrze można je
nazwać „likwidacją”. Przemawia za
tym historia. Zawieszane wcześniej
kursy nie pojawiły się już z powrotem
w rozkładzie.
Decyzja PKS-u to praktycznie kres
funkcjonującej kilkadziesiąt lat linii.
Jeszcze przed 15 laty autobus kursował co godzinę – od wczesnego ranka
po późny wieczór. Pierwsze ograniczenia dotknęły kursy świąteczne i
niedzielne. Potem z rozkładu znikały
przejazdy sobotnie. W ubiegłym roku
cięcia dotknęły kursy w dni robocze. Z
1 kwietnia 2011 r. zlikwidowano pięć
kursów. Niestety, ostatnich dziewięć
utrzyma się zaledwie miesiąc.
O kłopotach PKS-u pisaliśmy wielokrotnie [ostatnio w artykule pt. „PKS
Rybnik tnie kursy” – PL nr 13/2011] .

Formalnie przedsiębiorstwo jest spółką
w likwidacji. Nic dziwnego – od lat
generuje straty. W 2009 r. było 2,3 mln
zł „pod kreską”. Pracownicy – ponad
200 osób - otrzymują wynagrodzenie
z kilkutygodniowym opóźnieniem.
Niedawno spółka zalegała swoim pracownikom przeszło 900 tys. zł.
Będące większościowym właścicielem Ministerstwo Skarbu Państwa
kilkakrotnie w 2010 r. próbowało
znaleźć kupca na 85 proc. udziałów w
PKS Rybnik sp. z o.o. Bezskutecznie.
Nie zgłosił się ani jeden potencjalny
nabywca. Nikogo nie skusiła obniżona
cena. Pierwotnie Skarb Państwa oczekiwał przeszło 10,5 mln zł za swoje
udziały, potem niespełna 9,5 mln zł.
To, że firma chyli się ku upadkowi
widać po rozkładzie jazdy. W półwiecznej historii PKS-u były lata, kiedy
obsługiwał ponad 100 linii. Aktualnie w
rozkładzie zostało kilkanaście kierunków (szczegóły na www. pksrybnik.pl/
rozklady/rybnik.pdf), przy czym kilka z
nich prowadzą inni przewoźnicy.

/bw/

Knurów

Telewizja
z humorem

Relacje, reportaże, uliczne sondy i sporo
dobrego humoru zapowiadają twórcy
telewizji internetowej w Knurowie. Start
w czerwcu
Inicjatorzy chcą skupić się na kulturze, sporcie i rozrywce. W ramach
każdego z tych działów produkowane
będą 2–3 minutowe filmiki, udostępniane widzom poprzez witrynę www.
telewizjaknurow.pl.
- Chcemy zaproponować knurowianom dosyć niestandardową telewizję internetową – z daleka od polityki,
a bliżej tego, co wszyscy lubimy najbardziej, czyli dobrej zabawy. Naszym
głównym celem będzie połączenie roz-

rywki oraz nieco głębszego przesłania
kulturalnego – mówi Karol Papała,
pomysłodawca projektu.
Wszystkie produkcje realizowane
przez nową stację będą rejestrowane
najnowocześniejszym sprzętem operatorskim i emitowane w jakości High
Definition.
Projekt realizowany jest przez knurowską firmę Produktownia, przy współpracy z Centrum Kultury w Knurowie.
JS, b
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Wojewódzkie, powiatowe czy gminne
– żadnej drogi zima nie oszczędza

Drogi w łaty

Foto: Mirella Napolska

aktualności
W ubiegłym tygodniu drogowcy położyli nowy asfaltowy
„dywanik” na kilkudziesięciu metrach ul. 1 Maja w rejonie
stacji Orlen

Po zimie wiele dróg przypomina
szwajcarski ser – to coroczna proza
życia, która nieodmiennie irytuje
kierowców

Najgorsze mają
najgorzej

Prace naprawcze na drogach gminnych są prowadzone od miesiąca.

– W pierwszej kolejności usuwane są ubytki
stanowiące zagrożenie dla
bezpieczeństwa – mówi
Anna Lewandowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska. Stan gminnych dróg po zimie nie
jest gorszy niż to bywało w
poprzednich latach. Oczywiście najbardziej ucierpiały te drogi, które są w Dziura na dziurze, więc
jazda ul. Książenicką to
złym stanie technicznym, dla kierowców koszmar
choćby część ul. Koziełka,
rejon Fińskich Domków, ulica Mary- ekipy remontowe, to ZDP najprawdonarzy, Ułanów. Na remonty cząstkowe podobniej zdecyduje się na ogłoszenie
dróg na cały bieżący rok gmina prze- kolejnego przetargu w tej sprawie.
Przy pom nijmy, że d rogi poznaczyła w budżecie 250 tys. zł.
– Cena przetargowa w tym roku wiatowe w Knurowie to ulice: Wilbyła dla nas korzystna, toteż liczymy, sona, 1 Maja, część ul. Szpitalnej
że wystarczy nam środków na cały rok, (od skrzyżowania z ul. Ułanów do
choć musimy też uwzględnić transport skrzyżowania z ul. Niepodległości),
ciężki, który porusza się po mieście a także ulice Michalskiego, Lignozy,
w związku z porządkowaniem gospo- Książenicka i Aleja Piastów.
W ubiegłym tygodniu na ul. 1 Maja
darki wodno-ściekowej – zauważa
ruszyły intensywne prace w rejonie
Lewandowska.
stacji paliw. Wymiana nawierzchni i
położenie krawężników na tym odcinChudy rok
Z drogami powiatowymi miniona ku to właśnie część inwestycji budowy
stacji Orlen, toteż bynajmniej nie należy
zima obeszła się wyjątkowo ostro.
– Jest zdecydowanie gorzej niż się spodziewać remontu całej ulicy.
zwykle – przyznaje Jan Osman, dy- ZDP nie planuje na razie w Knurowie
rektor Zarządu Dróg Powiatowych żadnych poważniejszych prac. – Rok
w Gliwicach. – Z Knurowem jest mamy chudy, poza tym wobec prac
o tyle szczęśliwie, że już wcześniej nad przebudową kanalizacji w Knubył w złym stanie, toteż sporo prac rowie wiele inwestycji drogowych po
remontowych przeprowadziliśmy w prostu nie miałyby sensu – wyjaśnia
Osman. Prace na drogach powiatowych
poprzednich latach.
Jak dodaje dyrektor, w całym po- ograniczą się zatem do łatania dziur i
wiecie stan dróg jest tak zły, że choć malowania pasów.
MiNa
nad jego poprawą pracują już dwie
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Pozimowe łatanie nawierzchni
jezdni trwa, jednak czasem sposób
przeprowadzania tych napraw zastanawia kierowców. Czytelnicy zwrócili nam uwagę na ulicę Zwycięstwa
– załatano tam tylko część dziur, natomiast całkiem sporo tych mniejszych
pozostawiono bez zmian. Jeśli ktoś
przejeżdża przez Zwycięstwa regularnie i zna na pamięć „mapę” ubytków,
jest w stanie je ominąć. Gorzej mają
ci, którzy ulicę przemierzają rzadko.
To koniec z pozimowym łataniem
Zwycięstwa, dziury zostaną? – zastanawiają się knurowianie.
O łatanie ulicy Zwycięstwa (DW
924) zapytaliśmy w Zarządzie Dróg
Wojewódzkich.
– Przeprowadzono bieżącą naprawę ul. Zwycięstwa. To prawda,
że załatano największe ubytki, które
stwarzały największy problem – odpowiada Ryszard Pacer, rzecznik Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
– Ponieważ wiele dróg jest po zimie
bardzo zniszczonych, dlatego najpierw
naprawiane są te najpoważniejsze
uszkodzenia, tak, by zapewnić bezpieczeństwo ruchu.
W dalszej kolejności naprawiane
będą mniejsze uszkodzenia.
Oprócz ul. Zwycięstwa w Knurowie drogami wojewódzkimi są jeszcze
ulice Rybnicka, Niepodległości i
Dworcowa. O utrzymanie ul. Zwycięstwa dba Zarząd Dróg Powiatowych w
Rybniku, zaś o pozostałe drogi wojewódzkie – ZDP w Gliwicach.

Kto nie złożył jeszcze PIT-A, powinien się pospieszyć

I na miejscu, i on-line
Coraz mniej czasu zostało na wypełnienie
zeznań podatkowych. Tym, którzy ciągle z tym
zwlekają, przypominamy, że wkrótce będą mogli
złożyć PIT-y także w Knurowie
W tym roku termin składania
zeznań podatkowych upływa później
niż zwykle – 2 maja. Ma to związek
z faktem, że 30 kwietnia wypada w
sobotę. Knurowianie po raz kolejny
będą mieć możliwość złożenia PITów na miejscu, bez przejażdżki do
Gliwic – w Urzędzie Miasta Knurów
(ul. Ogana 5). Pracownicy Drugiego
Urzędu Skarbowego w Gliwicach
będą dyżurować w knurowskim urzędzie przez 4 dni, tuż po Wielkanocy
– od 26 do 29 kwietnia. Urzędnicy
„skarbówki” będą przyjmować PIT-y
w godz. 8.00 - 14.00, zaś w piątek, 29
kwietnia, zakończą dyżur o godzinę
wcześniej – o 13.00. Urzędnicy będą
czekać na podatników i ich PIT-y w

odrębnym lokalu w budynku Urzędu
Miasta Knurów (ul. Ogana, wejście
w pobliżu bankomatu). Bezsprzeczna
zaleta tej lokalizacji jest taka, że osoby
chcące złożyć zeznanie podatkowe
nie będą zmuszone do pokonywać
schodów prowadzących do głównego
wejścia urzędu.
Po formularze PIT również nie
trzeba wybierać się do Gliwic – są
dostępne w Urzędzie Miasta Knurów, w holu na parterze. Formularze
są dostarczane przez Drugi Urząd
Podatkowy w Gliwicach. Warto
zaznaczyć, że pracownicy UM nie
wchodzą w kompetencje urzędników
„skarbówki” i nie udzielają porad
odnośnie wypełniania PIT-ów.

Przegląd Lokalny Nr 16 (946) 21 kwietnia 2011 roku

Dla skomputeryzowanych sprawa jest jeszcze prostsza – formularze mogą pobrać przez internet. Od
1 kwietnia istnieje też możliwość
złożenia zeznania podatkowego
przez internet. Jedno i drugie można zrobić korzystając ze specjalnie
na tę okoliczność stworzonej strony
ministerstwa finansów: www.szybkipit.pl . Na stronie można również
znaleźć szczegółowe informacje
odnośnie do wypełniania PIT-ów,
odliczania od podatku, przekazywania 1 % organizacjom pożytku
publicznego, etc. O tym ostatnim
dobrze pamięt ać – pod ar u nek
w postaci 1 % nie przynosi nam
żadnej straty, za to może pomóc
innym. Warto przekazać tę kwotę
wybranej organizacji, nawet jeśli
jest niewielka – wiadomo, ziarnko
do ziarnka... Wystarczy wpisać w
odpowiednią rubrykę nr KRS.

ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje o czwartej edycji
projektu pn. „Aktywność drogą do sukcesu”.
Projekt skierowany jest do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem
podniesienia kompetencji życiowych i wzrostu umiejętności zawodowych pozwalających
powrócić na rynek pracy.
Celami szczegółowymi projektu są:
- nabycie(wzrost) kwalifikacji zawodowych
- wzrost poziomu wiedzy na temat lokalnego rynku pracy
- wzrost samooceny
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych
- zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej
- wzrost kompetencji i umiejętności społecznych
Co możesz uzyskać uczestnicząc w projekcie:
- szkolenia zawodowe
- warsztaty z doradcą zawodowym
- szkolenia aktywizująco-motywujące
- zapewnienie opieki nad osobą zależną dla uczestników projektu
- wsparcie finansowe dla uczestników projektu
W ramach projektu dnia 5.06.2011 r. odbędzie się „FESTYN RODZINNY”. Start
o godzinie 15.00 zakończenie około godziny 20.00. Festyn odbędzie się na terenie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2.
W ramach imprezy odbędą się:
- występy artystyczne lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych
- miasteczko zabaw dla dzieci
- konkursy i zabawy dla dzieci
- catering
W projekcie przewidziany jest również Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych. W punkcie można uzyskać informację i pomoc odnośnie:
- obowiązkowych przepisów w zakresie ulg i praw przysługujących osobom
niepełnosprawnym,
- możliwości skorzystania z programów realizowanych przez PFRON skierowanych
do osób indywidualnych i organizacji pozarządowych,
- pomagamy w wypełnianiu wniosków na: turnus rehabilitacyjny, sprzęt rehabilitacyjny,
ortopedyczny i środki pomocnicze, usuwanie barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się
- możliwość wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych, kierowanie
do odpowiednich instytucji,
- uzyskania wsparcia w postaci pracy socjalnej, porady psychologa
- uzyskania stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia Lekarza Orzecznika,
- informacji o organizacjach i instytucjach prowadzących działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
- działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne.
Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych
Ośrodek Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. 1 Maja 45, 44- 194 Knurów w środę w godz:15.30 - 17.30
tel. (32) 335 50 17
fax. (32) 335 50 17
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie
ul. Ks.A.Koziełka 2, 44-190 Knurów
Biuro PROJEKTU „Aktywność drogą do sukcesu”
Pierwsze piętro w budynku MOPS.
tel. (32) 335 50 08, fax. (32) 335 50 06
e-mail: ops@knurow.pl
witryna internetowa: www.aktywnoscdrogadosukcesu.pl
Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

MiNa



wywiad

Knurów inwestuje
w przyszłość
Aleja Piastów zamieniona w miejski pasaż, Zacisze dla aktywnie
wypoczywających, rozbudowane kompleksy sportowe, nowe osiedla
mieszkaniowe, a być może i nieco większe terytorium – to obraz
przyszłości Knurowa. O planach inwestycyjnych miasta rozmawiamy
z prezydentem Adamem Ramsem
Bogusław Wilk: - Pomówmy
najpierw o budownictwie mieszkaniow ym. Cz y miasto ma w
tym względzie skonkretyzowane
zamierzenia?
Prez ydent K nurowa Adam
Rams: - Zadaniem Gminy jest między innymi stwarzanie warunków
umożliwiających prowadzenie inwestycji mieszkaniowych, zarówno wielorodzinnych jak i jednorodzinnych.
Niestety, nie ma dobrej koniunktury
dla budownictwa wielomieszkaniowego. Mieszkań nie budują spółdzielnie mieszkaniowe jak i TBS-y.
- Czy Gmina posiada działki
pod budownictwo mieszkaniowe?
- Mamy ponad siedem hektarów
terenu przy ulicy Rakoniewskiego z
przeznaczeniem pod budownictwo
indywidualne. Prz ygotowujemy
ten teren do sprzedaży, wcześniej
jednak musimy zmienić zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Prowadzimy też
rozmowy z Agencją Nieruchomości
Rolnych w celu przeznaczenia ich
terenów w tym rejonie pod budownictwo. Aktualnie przygotowywana
jest koncepcja urbanistyczna, a
docelowo planujemy przygotować
stosowne projekty, dokonać podziału
geodezyjnego, wytyczyć drogi, podprowadzić infrastrukturę, wycenić i
ogłaszać przetargi. Jestem przekonany, że w tej części miasta zainteresowanie zakupem działek będzie duże i
w przyszłości powstanie tam piękna
dzielnica. Ponadto już wkrótce ogłosimy przetarg na dziewięć działek w
rejonie ulic Jęczmiennej i Wolności.
- Przed kilku laty głośno było
o planowanej budowie mieszkań
w ramach TBS-ów w rejonie ul.
Batorego. Temat przycichł…
- Nie ukrywam, że bardzo zależy
nam na wybudowaniu kolejnych
mieszkań w systemie TBS. Z ostatnich informacji wynika, że obecnie
szansa na podjęcie tej inwestycji
przez MTBS Tarnowskie Góry jest
niewielka.
- Dlaczego?
- Ponieważ zmieniły się - na
niekorzyść - warunki kredytowania
tego rodzaju inwestycji. Dotychczas
Bank Gospodarst wa Krajowego
udzielał kredytów preferencyjnych
dla budownictwa społecznego, dlatego w wielu miastach, również u nas
powstawały budynki wielomieszkaniowe. Aktualnie z uwagi na zmiany
przepisów ustawowych BGK zaprzestał kredytowania, w związku z czym
TBS-y - ze względu na brak środków
- nie podejmują nowych inwestycji.
Naszym zdaniem jest to duża strata,
bo ostatnie lata pokazały, że była
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to jedyna forma budowy nowych
mieszkań.
- Przybywa domów w rejonie ul.
Koziełka, ale na terenie w obrębie
administracyjnych granic Gliwic.
Mieszkańcy, wedle zamieszkania
gliwiczanie, chcieliby przyłączenia
rejonu do Knurowa. Jest szansa na
spełnienie ich życzeń?
- Raz już, na wyraźny wniosek
mieszkańców, wyszliśmy z inicjatywą
zmiany granic administracyjnych
miasta poprzez włączenie tego rejonu do Knurowa. Wówczas ta propozycja nie uzyskała akceptacji władz
miasta Gliwice. Chcemy powrócić
do tej sprawy. Być może teraz po
szczegółowej analizie, mając na
uwadze wszelkie uwarunkowania,
zarówno pod kątem infrastruktury
technicznej jak również warunków
komunikacyjnych, samorząd Gliwic
wyrazi zgodę na oddanie tego terenu
na rzecz naszego miasta.
- Co z działkami przy ul. Powstańców w Krywałdzie, zabudowanych blaszanymi garażami?
Przed kilkoma tygodniami pisaliśmy o konkretyzujących się
planach przeznaczenia tego terenu
pod budownictwo jednorodzinne.
- Już wkrótce właściciele wymienionych garaży będą mogli przenieść je w inny rejon. Uwolniony w
ten sposób teren przeznaczymy na
sprzedaż działek pod budownictwo
indywidualne.
- Skoro jesteśmy w Krywałdzie… Komornik wystawił na
sprzedaż stadion. Czy gmina jest
zainteresowana tym obiektem?
- Istniejący, mocno zdewastowany stadion byłej Unii Krywałd jest
przedmiotem naszego zainteresowania, zwłaszcza, że działające kluby
sportowe wskazują na potrzebę jego
funkcjonowania. Wszystko jednak
uzależniamy od możliwości finansowych miasta. Do tej pory cena
wystawiana przez komornika była
zbyt wysoka.
- Jakie są zamiary miasta wobec dwóch placów zabaw – jednego
vis-à-vis stadionu Concordii przy
ul. Dworcowej i drugiego – przy
ul. 1 Maja?
- Plac zabaw przy ulicy Dworcowej powstał wiele lat temu. Uważam,
że usytuowanie go w tym miejscu
było błędem. Przy tak dużym natężeniu ruchu samochodowego główną arterią miasta, blisko zjazdu z
autostrady A-1, nie powinny bawić
się dzieci. Warto podkreślić, że w tej
dzielnicy, bo w sąsiedztwie MSP-1,
wybudowaliśmy nowoczesny plac
zabaw.
Co do placu zabaw przy ulicy

1 Maja myślę, że sprawa zostanie
dobrze rozwiązana. Pracujemy właśnie nad alternatywą, która – mam
nadzieję - zadowoli mieszkańców, a
szczególnie dzieci tej części miasta.
- Wielu knurowianom marzy
się, by tzw. kompleks Zacisze stał
się miejscem – takim z prawdziwego zdarzenia - do wypoczynku.
- Istniejące baseny „Leśne Zacisze”, a także przyległe lasy wraz ze
ścieżkami, chcemy w przyszłości wykorzystać jako tereny wypoczynku i
rekreacji. Właśnie teraz prowadzimy
rozmowy z Nadleśnictwem Rybnik, a
więc właścicielem tych terenów, by
uzyskać zgodę na takie zagospodarowanie. Cieszy fakt, że zainteresowanie naszym pomysłem jest duże.
To daje nadzieję na dobrą współpracę i wspólne przedsięwzięcia.
To jest oczywiście wizja przyszłości
– chcielibyśmy przygotować projekt
pod nową prognozę finansową Unii
Europejskiej. Mamy świadomość,
że dopiero z dofinansowaniem ze
środków europejskich będziemy
mogli podjąć to działanie. Wcześniej
muszą zostać uregulowane kwestie
własnościowe, a następnie musimy
wykonać projekt.
- Wiele możliwości może dać
sprawnym projektantom szczygłowicka Aleja Piastów. Od kilku
miesięcy mówi się, że zmieni się ona
nie do poznania?
- To zadanie jest dla nas bardzo
ważne. Wkrótce powstanie ostateczna wersja projektu modernizacji Alei
Piastów. Docelowo chcemy osiągnąć
najlepsze rozwiązania zarówno
w pasie drogowym jak i w pasach
ruchu pieszego - z możliwością wykorzystania istniejącego terenu pod
atrakcyjne nasadzenia. Myślę, że w
tym miejscu powstanie piękny pasaż
miejski. Projektanci mają wielkie
pole do popisu.
- Spora przemiana czeka też
halę MOSiR-u w Szczygłowicach,
nieprawdaż?
- Zgadza się. To jedna z największych inwestycji w tym roku.
Na ten cel przeznaczyliśmy blisko 6
milionów złotych. Chcemy, aby nasza
hala sportowa była nowoczesna, bezpieczna i oszczędna, dając zarazem
maksimum zadowolenia wszystkim.
którzy uprawiają sport. Nawiasem
mówiąc, gorąco do aktywności sportowej i rekreacyjnej zachęcam…
Aby zamierzony stan osiągnąć
musimy wymienić instalację grzewczą i wentylacyjną, stolarkę okienną
i drzwiową, parkiet, całkowicie docieplić budynek (ściany i dach). Czekają nas poważne roboty elektryczne
obejmujące wykonanie sterowania

i zasilania tych instalacji. Projekt
przewiduje również modernizację
obejścia, czyli podjazdu, schodów,
tarasów i oświetlenia.
- Czy, a jeśli tak, to jakie,
miasto ma plany wobec stadionu
Concordii przy ul. Dworcowej?
- Sukcesywnie podejmujemy
rozmaite działania związane z infrastrukturą sportową. Warto podkreślić, że w planach na przyszłość
w rejonie kompleksu sportowego
Orlik powstanie - umownie rzecz
nazywając - miejskie centrum sportu.
Chcemy tam wybudować kolejne pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej.
Kiedy zabezpieczymy wszelkie warunki socjalne dla piłkarzy, trenerów
i sędziów, to w tym miejscu nasi
młodzi sportowcy będą rywalizowali
o sportowe trofea. Wtedy dopiero
możemy powoli wygaszać istniejący
stadion i boisko treningowe w rejonie
ulicy Dworcowej.
- Od lat problemem są kolejki
ciężarówek czekających na załadunek węgla na tzw. wadze. To
problem nie do rozwiązania?
- To są mankamenty, które od
wielu lat towarzyszą naszym sportowcom. Po rozmowach z kierownictwem kopalń wiemy że, punkt
załadowczy węgla w tym miejscu
będzie nadal funkcjonował, jednak
wspólnymi działaniami szukamy
rozwiązania, które uwolniłoby ulicę
Dworcową od kolejki ciężarówek.
Mamy pewne przemyślenia, które
- mam nadzieję - możliwie szybko
wdrożymy, a w związku z tym ten
odwieczny problem raz na zawsze
rozwiążemy. Ulica Dworcowa jest
drogą wojewódzką, Zarząd Dróg
Wojewódzkich przygotowuje się do
wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na tej drodze, co uniemożliwi
oczekiwanie na załadunek węgla
samochodom ciężarowym.
- Spore emocje, wyrażane m.in.
na internetowym forum (www.wir-

tualnyknurow.pl), budzi mający
powstać nowy market – tym razem
u zbiegu ulic Szpitalnej i Ułanów.
- Niedawno rozstrzygnięty został
przetarg na działkę przy tych ulicach.
Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przewidują w tym rejonie działalność nieuciążliwą z zastrzeżeniem, że powierzchnia
handlowa na jednej kondygnacji nie
może przekroczyć 500 m2. Działka
ta najeżona jest rozmaitą infrastrukturą podziemną, która uniemożliwia
poprowadzenie dużego rozmachu
inwestycyjnego. Mam nadzieję, że
nowy właściciel zrealizuje swoje plany
inwestycyjne, ku zadowoleniu naszych
mieszkańców.
- Pasjonaci kolejki wąskotorowej snują plany odtworzenia
wąskotorówki na dawnej trasie:
Gliwice – Nieborowice – Stanica
– Rudy – Rybnik – Racibórz. To,
Pana zdaniem, mrzonka, czy wizja
mająca szansę się ziścić?
- Na zaproszenie prezydenta
Gliwic uczestniczyłem w spotkaniu
zorganizowanym dla gmin zainteresowanych reaktywacją kolei wąskotorowej, którą zapewne wiele ludzi
jeszcze pamięta. Ponieważ trasa
tejże kolei nie przebiega w granicach
administracyjnych Knurowa mój głos
na tym spotkaniu miał charakter
jedynie opiniujący. Do kolei wąskotorowej mam sentyment, bo w dzieciństwie wielokrotnie z niej korzystałem,
głównie jeżdżąc do babci, która
mieszkała w Pilchowicach. Obecne
realia, głównie koszty utrzymania
taboru, obsługi, całej towarzyszącej
infrastruktury w moim przekonaniu
byłyby ogromne i stanowiłyby bardzo duże obciążenia budżetów gmin.
Stosunkowo łatwo jest odtworzyć to
wszystko, co związane jest z kolejką
wąskotorową, zwłaszcza kiedy uzyskałoby się dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Natomiast
koszty stałe eksploatacji na następne
lata będą ogromne, a dochód z tytułu przejazdów pasażerskich będzie
znikomy. Ostateczna decyzja będzie
należeć do władz samorządowych
zainteresowanych gmin.
- Lada dzień wielkanocne święta. Jak je Pan spędzi?
- Będę uczestniczyć w ceremoniach Wielkiej Nocy, zakładam że jak
zawsze będzie przyjemnie i radośnie.
Dla naszych najmłodszych mamy już
prezenty na „zajączka”, a ja podtrzymując piękną polską tradycję
zamierzam wszystkie kobiety z mojej
rodziny mocno zlać wodą (śmiech).
Wszystkim mieszkańcom Knurowa, Czytelnikom Przeglądu Lokalnego, życzę zdrowych, radosnych i
spokojnych Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego.
Rozmawiał Bogusław Wilk

Tak po modernizacji będzie wyglądać
hala MOSiR-u w Szczygłowicach
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Nowe uprawnienia straży miejskich

Strażnik może więcej

Za brak zezwolenia na posiadanie psa rasy niebezpiecznej,
za wyrzucanie zużytych baterii do śmietnika, za
pozostawianie bez opieki dziecka w wieku do lat 7, za
niewskazanie osoby, której użyczyliśmy samochód – od
niedawna za te i inne przewinienia funkcjonariusze Straży
Miejskiej mogą ukarać mandatem
Część nowych uprawnień dały
straży miejskiej zmiany w ustawie
Prawo o ruchu drogowym, obowiązujące od 31 grudnia 2010 r. W marcu
tego roku, mocą rozporządzenia
ministra spraw wewnętrznych i
administracji, wprowadzono kolejne. W większości przypadków te
nowe uprawnienia dotyczą nie tyle
samej możliwości ukarania sprawcy
przewinienia, ile formy tej kary. O
ile dawniej straż miejska kierowała
daną sprawę do sądu grodzkiego czy
przekazywała policji, o tyle teraz
może już ukarać winnego mandatem.
Wszystko odbywa się i szybciej, i
sprawniej. Ze zmian powinni być
zadowoleni wszyscy – i strażnicy
miejscy, i odciążone sądy oraz policja, a nawet... sami sprawcy czynów
karalnych.
- Nierzadko bywało, że sami
ukarani wnioskowali, aby im nałożyć
mandat i sprawę szybko zakończyć, a
my nie mając odpowiednich uprawnień nie mogliśmy tego zrobić. Sama
procedura kierowania wniosku do
sądu jest dość pracochłonna – trzeba wezwać sprawcę, świadków,
wystąpić w sądzie w charakterze
oskarżyciela publicznego... – mówi
Andrzej Daroń, komendant Straży
Miejskiej w Knurowie. - Ostatnio
wprowadzone zmiany miały na celu
głównie uprościć i usprawnić nasze
działania. W skutecznym działaniu
często bardzo ważna jest szybkość
reakcji, a możliwość nakładania
mandatu karnego temu sprzyja.

Mandat dla anonimowych

Zmiany są tym bardziej potrzebne, że zagadnienia, którymi zajmuje
się straż miejska, są coraz bardziej
różnorodne. Z kolei prawne zapisy

najlepiej weryfikuje samo życie.
Choćby w czasie ubiegłorocznych
powodzi w kraju okazało się, że są
pewne mankamenty, jeżeli chodzi o
karanie za działania w celu uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.
Stąd od marca strażnicy mogą karać
niszczycieli wałów mandatami. W
miejscowościach t ur yst ycznych
łatwiej będzie straży pociągać do
odpowiedzialności samozwańczych
przewodników nie posiadających
licencji czy też wandali niszczących
znaki turystyczne.
Dla knurowskich strażników jedną z najistotniejszych zmian usprawniających powszednie procedury jest
możliwość ukarania mandatem osoby, która odmawia wylegitymowania
się czy też podania swoich danych
osobowych odnośnie do miejsca
pracy, obywatelstwa etc.
Nie zawsze ten, kto dopuścił
się wykroczenia jako kierowca jest
właścicielem samochodu. I nie zawsze
łatwo to ustalić. Do niedawna straż
miejska nie mogła nawet zapytać
właściciela pojazdu o to, kto nim
kierował w momencie zaistnienia
sytuacji wiążącej się z takim czy innym wykroczeniem. Niezależnie od
postawy posiadacza pojazdu sprawy
były automatycznie przekazywane
policji. Po zmianach obowiązujących
od 31 grudnia 2010 r. straż miejska czy
gminna ma prawo nie tylko domagać
się informacji na ten temat, ale i ukarać mandatem osobę, która nie chce
wskazać, komu w określonym czasie
powierzyła pojazd. Ta zmiana pozwala działać szybciej i odciąża policję
z dodatkowego obowiązku, którym
jakiś czas temu została obarczona.
- Ponadto SM jest już uprawiona
do żądania od kierującego pojazdem

nie tylko danych związanych z jego
uprawnieniami do kierowania, ale
tych mających związek z używaniem
danego pojazdu – mówi Daroń. Przed
31 grudnia ub. r. kontrola przeprowadzana przez strażników ograniczała
się do prawa jazdy, teraz będzie
kompleksowa.

Więcej czasu na ukaranie

Kolejną zmianą in plus jest zmiana terminów, w których może być
wystawiony mandat karny. W przypadku, gdy tożsamość karanego jest
znana, nic się nie zmieniło – na ukaranie mandatem służby mundurowe
mają 14 dni. Za to wydłużył się dopuszczalny czas nakładania mandatu
na osoby, których dane trzeba dopiero ustalić. Dawniej było to 30 dni,
co w wielu przypadkach okazywało
się okresem niewystarczającym. Po
upływie tego czasu sprawa wędrowała do sądu. Od 31 grudnia służby
mają na to 90 dni, a przypadku rejestracji przez samoczynne fotoradary
– aż 180 dni.
– Praktyka postępowania pokazuje, że 90 dni to termin pozwalający
na doprowadzenie działań do końca
– przyznaje komendant SM.
W nowo obowiązujących przepisach uzupełniono też lukę prawną
odnośnie do plakatów przedwyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego oraz bezpośrednim
wyborze wójta i burmistrza i prezydenta miasta. Odtąd niedozwolone
umieszczenie tych plakatów będzie
karane grzywną, podobnie jak w
przypadku plakatów związanych z
wyborami, do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych czy
wyborami do parlamentu RP.

Knurów

Gimnazjaliści
„Dwójki” chcą LipDuba
Po udanym LipDub-owym debiucie
licealistów Zespołu Szkół im. I.J.
Paderewskiego w ich ślady pragną pójść
gimnazjaliści „Dwójki”
– To bardzo atrakcyjna forma
pokazania szkoły i jej społeczności
– mówi Teresa Niźnikiewicz, wicedyrektor Miejskiego Gimnazjum nr
2 im. Mikołaja Reja w Knurowie.
Udział zapowiedziało ponad
200 osób, zarówno uczniów jak i nauczycieli. - Scenariusz jest gotowy.
Mamy za sobą pierwsze próby – dodaje dyr. Niźnikiewicz. - Czekamy
tylko jeszcze na pana Arkadiusza

Rakowskiego, z pomocą którego
kręcimy LipDub-a. Tuż po świętach
zostaną doprecyzowane ostatnie
szczegóły co do miejsc w szkole,
gdzie będzie nagrywany film.
Gimnazjalny LipDub będziemy
podziwiać jeszcze przed końcem tego
roku szkolnego. Za muzyczny motyw
posłuży przebój George’a Harrisona
pt. „Got my mind set on you”.
DC

LipDub - co to jest?

Nazwa pochodzi ze zbitki słów - lips (usta) i dubbing. Moda przyszła z
Zachodu. Podchwyciły ją przede wszystkim uczelnie i szkoły. To wideoklip
(krótki, zazwyczaj kilkuminutowy), w którym aktorzy udają, że śpiewają
słowa piosenki, której muzykę słychać w tle. Zdjęcia kręcone są w uczelnianych (szkolnych) wnętrzach - salach wykładowych, pracowniach. Każdy
z aktorów przez chwilkę odgrywa scenki. Ambicją twórców jest, by cały
film nagrać w jednym ujęciu, bez cięć.

ogłoszenie

informacja
Wójt Gminy Gierałtowice działając na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) informuje o zamieszczeniu na stronie www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48
wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Termin wywieszenia wykazu od 18.04.2011 r. do 09.05.2011 r.

MiNa

reklama

Przegląd Lokalny Nr 16 (946) 21 kwietnia 2011 roku



aktualności
Po altanie została tylko kupka zgliszczy

Nowa kadencja Związku OSP

Strażacy pomocy nie odmówią

Ognista łuna była widoczna z daleka

Foto: Marek Węgorzewski

Piotr Dudło stanął na czele Zarządu Miejskiego Związku
OSP w Knurowie. Na stanowisku prezesa zastąpił Andrzeja
Pacha, pełniącego tę funkcję od 20 lat

Knurów. Pożar na działkach

Ogień strawił altanę
W piątkowy wieczór sąsiedztwo cmentarza przy
ul. 1 Maja spowiły kłęby czarnego dymu. Wiatr
nawiewał go z pobliskich działek. Jak się okazało,
w ogniu stanęła altana
Na miejscu zjawili się strażacy. Niewiele już jednak mogli zrobić. Ogień strawił
obiekt do cna.
Chcąc się upewnić, czy w środku nie
było ludzi, strażacy sprawdzili zgliszcza.
Na szczęście okazało się, że nikt nie ucierpiał.
Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Zdaniem posiadacza sąsiedniej posesji,
od kilku lat na działce nie można było
zastać jej właściciela. Opustoszała altana
służyła za miejsce do spożywania alkoholu
przez osoby z marginesu społecznego.
– Często pojawiały się tutaj typki spod
ciemnej gwiazdy. Alkohol lał się strumieniami – usłyszeliśmy. – Gdybym mógł liczyć
na pomoc innych, to może by się coś z tym
zrobiło, a tak to człowiek odwracał wzrok
i udawał, że nic nie widzi. Po co wchodzić
w konf likt z takimi osobami… – dodaje

mężczyzna.
Od kilku tygodni prawdziwą plagą są
pożary traw. Strażacy uwijają się (jak) w
ukropie, gasząc kolejne łąkowe pożogi.
Są dramatyczne skutki. Przed dwoma tygodniami pisaliśmy o ciężko poparzonym
młodym knurowianinie.
Niestety, nawiedzonych piromanów nic
nie potrafi powstrzymać. To najprawdopodobniej dziełem podpalaczy był sobotni
pożar ściółki w lesie szczygłowickim.
Ogień trawił suchą roślinność w niedalekim
sąsiedztwie szybu IV kopalni Szczygłowice po obydwu stronach drogi. Tym razem
pożar został ugaszony, ale strach myśleć,
co by było, gdyby ogień przerzucił się na
drzewa. Tragiczny w skutkach pożar lasów
w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. powinien
być wystarczającą przestrogą. Nie jest…
MW, bw

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy odbył się w sobotę.
Strażacy omówili ubiegłą kadencję działalności i wybrali
nowy zarząd. Zdecydowali,
że od najbliższej kadencji w
składzie zarządu Z OSP znajdą
się przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Urzędu
Miasta.
Po dwóch dekadach poświęconych kierowaniu związkiem dotychczasowy prezes
Andrzej Pach zdecydował się
nie kandydować w kolejnych
wyborach. Zebrani serdecznie
podziękowali mu za dwudziestolecie. Jednogłośnie przegłosowali uchwałę o nadaniu
Andrzejowi Pachowi funkcji
Honorowego Prezesa Zarządu
Miejskiego.
Nowym prezesem kadencji
2011-2016 został wybrany Piotr
Dudło. Jego zastępcą jest Benedykt Wróż (pełny skład zarządu
w ramce).
Związek OSP Knurów zrzesza dwie jednostki - OSP Knurów i OSP Szczygłowice. Należy
do niego 83 członków, w tym

dowlanych, a także usuwając nawisy śnieżne z krywałdzkiego
kościoła. Z kolei strażacy OSP
Szczygłowice przepracowali
społecznie około 1000 godzin.
Konserwowali sprzęt, prowadzili remonty, zagospodarowali
teren wokół remizy, prowadzili
wycinkę drzew zagrażających
bezpieczeństwu w Krywałdzie.
Obydwie jednostki prowadziły
działalność kulturalno–sportową.
Nowo wybrany prezes Piotr
Dudło przedstawił kierunki
pracy w najbliższych latach.
Zarząd Miejski główny wysiłek skieruje na umocnienie
ochotniczych straż pożarnych,
zamierza również kontynuować współpracę z organami
samorządu terytorialnego. Jednostki mogą liczyć na wsparcie
zarządu przy organizowaniu
i prowadzeniu działalności
gospodarczej. Związek udzieli logistycznej pomocy OSP
Szczygłowice z okazji jej stulecia.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Zarząd:

- Strażacy będą nie tylko chronić przed żywiołami, ale
nadal aktywnie udzielać się społecznie – zapewnia zarząd
związku; na zdjęciu od prawej: zastępca dowódcy JRG
Józef Jaworek, prezes Piotr Dudło, wiceprezes Benedykt
Wróż, prezes honorowy Andrzej Pach i sekretarz Paweł
Pawlata

Gierałtowice. Międzyszkolny konkurs trzecioklasistów

Piotr Dudło – prezes, Benedykt Wróż – zastępca
prezesa, Paweł Pawlata sekretarz, Dariusz Poloczek
– skarbnik; członkowie: Lucjan Bismor, Jan Przybyła,
Kazimierz Warzocha; członkowie spoza struktur OSP
- Józef Jaworek – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza,
Adam Ostalecki – naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich w UM Knurów.
Komisja Rewizyjna: Jarosław Łepki - przewodniczący, Patr ycja Jonda
- sekretarz, Marek Steiman
- członek

Wiecie jak się robi chleb i skąd się biorą
ziemniaki? Wiecie, to jasne Ale już nie
takie jasne dla urodzonych w XXI wieku…

Foto: Archiwum ZS-P Gierałtowice

Asy na wiejskim podwórku



7 honorowych i 1 wspierający.
Co ciekawe, wśród strażakówochotników jest też osiem pań.
W 2010 członkowie OSP
Knurów uczestniczyli w 64
akcjach, w tym 13 akcjach
gaszenia pożarów i 51 akcjach
związanych z powodzią. Członkowie OSP Szczygłowice brali
udział w 14 akcjach powodziowych. Za udział w nich obydwie
OSP otrzymały podziękowania
od Wojewody Śląskiego.
War to przypomnieć, że
strażacy nie ograniczają swojej
działalności do walki z pożarami, innymi żywiołami i uczestnictwa w ratownictwie, np.
drogowym. Chętnie udzielają
się społecznie. Zarząd Miejski
ZOSP był współorganizatorem
obchodów Dnia Strażaka w
obydwu OSP, włączył się do
uroczystości obchodów 100lecia OSP Szczygłowice i przekazania jej sztandaru.
Członkowie OSP Knurów w
2010 r. przepracowali na rzecz
lokalnej społeczności aż 1200
godzin. Czynili to w ramach prac
porządkowych, remontowo-bu-

Konia z rzędem temu, kto spotka
dziś konia z rzędem. Co najwyżej w
stadninie, bo w obejściu z pewnością
nie. Tam królują konie… mechaniczne.
O tym, jak to przed laty bywało, postanowili przypomnieć
dzieciom organizatorzy konkursu
„Asy z młodszej klasy”. Uczynili to
zapraszając w kolejnej, jedenastej,
edycji, uczestników „Na wiejskie
podwórko”.
Trzecioklasiści z Chudowa, Gierałtowic, Paniówek i Przyszowic sta-

nęli na wysokości zadania. Zawczasu
przyswoili wiedzę o czasach, których
pamiętać nie mogą. Wykazali się
nią w konkursowych zmaganiach.
Zdaniem jury najlepiej z ciekawymi, ale i niełatwymi, zadaniami
poradzili sobie młodzi reprezentanci
Gierałtowic.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.
I pochwały od Janusza Magiery,
dyrektora gospodarza imprezy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Gierałtowicach.
/bw/

W konkursie uczestniczyli:

Chudów: Karolina Kot, Klaudia Zaliwska i Krystian Jachnik; wychowawca
Joanna Herok;
Paniówki: Marceli Ludynia, Julia Ciomperlik, Zuzanna Wróbel; opiekun
Mariola Lempa;
Przyszowice: Paulina Dreja, Patryk Pawlas, Marcin Lesznar, wychowawcy:
Joanna Duss i Wiesława Wolny;
Gierałtowice: Anna Michalik, Martyna Neuman, Martyna Szabat; wychowawcy Anna Winiarska-Kaletka i Zdzisława Popiel.

Przegląd Lokalny Nr 16 (946) 21 kwietnia 2011 roku

aktualności
rYBnIK

Śpiewa Music Joy

czesław mozil zaśpiewa
Muzyk i juror „X Factor” pojawi się w Kulturalnym
Klubie przy rynku w Rybniku – w czwartek,
28 kwietnia

Artysta wystąpi z programem „Solo act”. Dzięki temu stroniący od
gwiazdorstwa Mozil postara się o jak najbliższy kontakt ze słuchaczami.
Koncert rozpocznie się o godz. 20. Bilety po 35 zł.

/b/
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Pokaz z talentami
szczygłowice

210 dzieci zrzeszonych w 16 zespołach wystąpiło podczas
IV Pokazu Zespołów Artystycznych działających przy
Centrum Kultury w Knurowie. W ten sposób rozpoczęto
nowy artystyczny sezon
MagneSss
Zespół Wrazidloki

Praca
w budownictwie!
Nie masz uprawnieñ?
WstÈp do nas na
KURSY MASZYN BUDOWLANYCH

Marzenie I

Extreme & MagneSss

Na widowni wszystkie
miejsca zajęte...
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Cztery lata temu instruktor Joanna Kusy zaproponowała właśnie
taką formę prezentacji zespołów
działających pod skrzydłami Centrum Kultury i od tego czasu idea
świetnie się rozwija.
- Pokaz jest inauguracją, podczas której pokazujemy to, nad czym
pracowaliśmy od września. Jest to
jednocześnie rozpoczęcie sezonu
– mówi Joanna Kusy.
Podczas niedzielnego koncertu
w szczygłowickim Domu Kultury
na scenie pojawiło się 210 dzieci.
Najmłodsi uczestnicy mieli zaledwie
6 lat, najstarsi byli już pełnoletni.
Wszyscy zgodnie podkreślali, że
poziom umiejętności z roku na rok
jest coraz wyższy.
– Takie opinie bardzo nas motywują do dalszej pracy. Wzrost
poziomu powoduje, że nie można
spocząć na laurach tylko ciągle
wymyślać nowe projekty – podkreśla
Joanna Kusy.
W trakcie koncertu dyrektor
Centrum Kultury Jerzy Kosowski
pogratulował artystom. Zapewnił
też, że zespoły działające przy CK
wystąpią podczas czerwcowych Dni
Knurowa.

Najbliĝszy kurs juĝ 27 kwietnia!

DZIA KURSÓW MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
44-190 KNURÓW, ul. Szpitalna 8, tel.: (32) 401-00-07, 604-635-784
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Tekst i foto: Marek Węgorzewski

Wystąpili:
Zespół Wrazidloki - opiekun Agnieszka
Serwatka–Lipka; Marzenie I, Marzenie
II, Marzenie III – opiekun Joanna Kusy;
Kolorowe Nutki, Happy Band, Music
Joy – Agnieszka Witomska; Zespół
majoretek – Kadetki i Iluzja – opiekunowie: Paulina Przesdzing i Agnieszka
Rzepkowska; Wesoła Kompania – Gabriel Skowroński; zespoły MagneSss,
Extreme i Hipnoteria - Monika Brdak;
Teatr Paranoja – Joanna Święcik–Patera; Allegro – Jacek Żyła.

9

rozmaitości
PaderewsKi: oBywatel Świata, Patron szKoły

Pianino nie
przesłoniło mu świata

- Kim jest patron naszej szkoły? – dociekali uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego, które od dwóch dekad nosi
miano Ignacego Jana Paderewskiego. Poszukiwanie
odpowiedzi miało wymiar nader twórczy

Licealiści skrzyknęli się pod
wodzą Eweliny Szczygielskiej. Prze-

nicowali do cna bujny życior ys
pianisty, wirtuoza, kompozytora, po-

Paderewski miał wyjątkowo ciekawe
życie - ocenili licealisci

W przedstawieniu uczestniczyli: Jakub Podgórski - jako I.J.Paderewski,
Daniel Pawletko - jako I.J.Paderewski w młodości, Wojciech Naporowski - dyrektor Konserwatorium Warszawskiego, Sandra Skowron - Helena Górska,
troskliwa żona Paderewskiego, Dominika Dulak - jako Helena Modrzejewska,
Jonasz Kopczyk - jako Henryk Sienkiewicz, Sławomir Kaźmierczak - jako
Herbert Hoover, Adam Kubica - jako Józef Piłsudski, Maciej Pawlik i Seweryn
Juzwuk - znawcy biografii Paderewskiego.
Ponadto: Katarzyna Boniek i Justyna Prostyńska – pianino, Monika Grala
– konferansjer, Dawid Biela, Andrzej Kucharski, Przemysław Gumienny,
Jakub Kaszek - oprawa multimedialna, scenariusz i reżyseria - Ewelina
Szczygielska.

lityka, pedagoga, gorącego patrioty,
a zarazem prawdziwego męża stanu.
Owocem dociekań było… przedstawienie. Opowieść przeplatana
utworami na pianinie wygrywanymi
przez licealistki Katarzynę Boniek i
Justynę Prostyńską.
W fabule znalazły się zarówno
wątki powszechnie znane, jak i
te, o których słyszeli nieliczni. Bo
któż z nas wiedział, że pod koniec
XIX wieku jednym z organizatorów koncer t u Paderewskiego w
USA był młody, biedny student
Herbert Hoover. To nie kto inny
jak późniejszy… prezydent Stanów
Zjednoczonych. Koncert był tak nieudolnie przygotowany, że nie było z
czego zapłacić artyście. Paderewski
przymknął oko i zagrał za grosze.
Gdy kilkanaście lat później, po zakończeniu I wojny światowej, został
premierem Polski, pełniący funkcję
Dyrektora Naczelnego Administracji Pomocy i Żywności przy rządzie
Stanów Zjednoczonych Hoover wysłał ogromną pomoc do zniszczonej
wojną Polski. Czyżby to była jakaś
forma rewanżu?...
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

niePełnosPrawni na drodze do Kariery

Przyjazna uczelnia
- większe możliwości
Tytułowe hasło przyświecało uczestnikom
happeningu w Gliwickiej Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości. Jego celem było zwrócenie
uwagi na problemy osób niepełnosprawnych
w realizacji życiowych planów
Bariery między niepełnosprawnymi a sprawnymi osobami istnieją.
Tego nie da się ukryć. Choć trzeba
też przyznać, że sytuacja zmienia się
na lepsze.
Akcję pod hasłem „Przyjazna
uczelnia – większe możliwości”
wymyślił knurowianin Damian Młodecki, zastępca przewodniczącego
Samorządu Studenckiego GWSP.
Marzy mu się takie współdziałanie
śląskich uczelni, by efektywnie
wspierały niepełnosprawnych w realizacji ich edukacyjnych marzeń.
- Niepełnosprawność może rodzić kompleksy. Ograniczenia zdrowotne sprawiają, że wiele osób
traci poczucie wartości i pewność
siebie. Właściwe podejście uczelni
może przywrócić im i jedno, i drugie
– mówi Młodecki.
Student zdaje sobie sprawę, że
celu nie da się osiągnąć z dnia na
dzień. Póki co, nawiązał już kontakt
z uczelniami na Śląsku. Czeka na
odzew.
Zdaniem Damiana otoczenie różnie reaguje na niepełnosprawność.
– Gdy kalectwo jest widoczne stajemy
się opiekuńczy. Jeśli niepełnosprawność nie rzuca się w oczy – bywa
różnie. Znajoma przeszła skomplikowane operacje nogi. Oprócz tego, że
utyka nie widać po niej, że jest osobą
niepełnosprawną. W autobusach,
gdy siedzi, jest narażona na niewy-

bredne uwagi. Musi się tłumaczyć,
że przeszła operację.
Sytuacja zmienia się, gdy niepełnosprawni i w pełni zdrowi tworzą
jedno środowisko. Gdy się lepiej
poznają, zwiększa się tolerancja.
Jak przekonuje Młodecki, są
uczelnie, które dają szansę rozwoju wszystkim niezależnie od
stanu zdrowia. Happening miał
to uświadomić zwłaszcza osobom
niepełnosprawnym.
Uczestnicy akcji uczestniczyli w
wykładach, spotkali się z rektorem
GWSP, brali udział w dyskusjach
studenckich. Inicjatywę poparli znani artyści – Ewa Błaszczyk, Marek
Kondrat, Maryla Rodowicz, Artur
Barciś i Krystyna Janda.
Marek Węgorzewski

Foto: Mirella Napolska i Dawid Ciepliński

emilia mróz z Knurowa

ur. 14.04.2011 r., 3400 g, 52 cm

Paweł szwagrzyk z Knurowa

Bartosz jureczko z czuchowa

ur. 14.04.2011 r., 3640 g, 52 cm

ur. 15.04.2011 r., 3390 g, 54 cm

julia hałas z rybnika

marlena siedlaczek z ornontowic

Brian Pindur z Knurowa

ur. 15.04.2011 r., 3500 g, 54 cm

mikołaj dugacz z gliwic

ur. 16.04.2011 r., 4350 g, 59 cm

reklama

ur. 16.04.2011 r., 2500 g, 47 cm
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ur. 16.04.2011 r., 3990 g, 55 cm

natalia gaweł z Knurowa

ur. 18.04.2011 r., 3210 g, 53 cm

Bartosz sornat z leszczyn

ur. 18.04.2011 r., 3550 g, 56 cm
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rozmaitości
Knurów

21.04.2011 r.
czwartek

22.04.2011 r.
PIĄTEK

Los numeros
- godz. 16.45, 18.15

Ludzie Boga
- godz. 16.30, 18.45
23-24.04.2011 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Kino nieczynne.
Przerwa świąteczna

Wygrany
- godz. 20.00

25.04 - 27.04
PONIEDZIAŁEK-ŚRODA
Ludzie Boga
- godz. 16.30, 18.45

www.kinoscenakultura.pl

Licealiści pomagają Dawidowi
Ponad dwa tysiące złotych zebrali uczniowie
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie
podczas czwartkowego, jedenastego już, koncertu
charytatywnego. Kwota ta zostanie przeznaczona
na wyjazd rehabilitacyjny 19-letniego Dawida,
ucznia Szkoły Specjalnej
Tradycją stał się już koncert, podczas którego swoje
talenty artystyczne prezentują uczniowie i absolwenci
Zespołu Szkół im. Paderewskiego. W tym roku oprócz
występów wokalnych, były
recytacje wierszy, a także
teatralna lekcja języka angielskiego.
- Wszystko to robimy, by
przysłużyć się innym - podk reślali licealiści. W tym
roku postanowiono pomóc
Dawidowi, uczniowi Szkoły
Specjalnej.

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA nr 16/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Odzew był ogromny. W
czwartek po południu Dom
Kultury w Szczygłowicach
pękał w szwach. Wśród publicz ności byli ucz n iowie,
absolwenci szkoły, a także
osoby niez wiązane z placówką.
- Jest piękna pogoda to
ubrałam wnuczkę i przyszłyśmy zobaczyć utalentowaną
młodzież, a przy okazji pomożemy Dawidkowi - mówiła
pani Jadwiga wrzucając datek
do puszki. To właśnie kwestujące uczennice „Paderka”
witały wchodzących na salę.
Tradycyjnie, na uczestników
koncertu czekały też losy i
ciasta specjalnie upieczone
na tą okazję.
Zadowolenia z koncertu
nie kryje Dorota Gumienny, dy rek t or Liceu m i m.
Paderewskiego: - Za nami
jedenasta edycja koncertu
charytatywnego. Lata płyną,
a w naszej szkole z każdym

kolejnym rocznikiem pojawiają się
bard zo utalento wa n i u c z n i o w i e ,
chętni do działań
z n a c z nie w yk ra czając ych poza
szkolne obowiązki. Dzięki świetnej
p ra c y s z k oln e go
wolontariatu udało
się zabrać 2029,20
zł, które przezna- Gdy na scenie
c z y m y n a d o f i - trwał koncert...

...w holu licealiści
kwestowali...
nansowanie wakacyjnego
turnusu rehabilitacyjnego
Dawidowi, uczniowi Szkoły Specjalnej w Knurowie.
Nie zawiodła publiczność,
odwiedzili nas absolwenci,
a ba rd zo w ysok i poziom
art yst yczny tegorocznych
występów dostarczył wspaniałych przeżyć.
Całość koncertu wyreżyserowała Ewa Depta.

...i uwijali się się przy oblężonych
świątecznych kramikach

Rozwiązanie
wielkanocnego
konkursu

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni od

ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 14/2011
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brzmiało: „Fląderka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Maria Szafarczyk.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

informacja

K roszon ki, które t raf ił y
do naszej redakcji, urzekają
pięknem. Właściwie każdy z
twórców zasługuje na podziw i
zwycięstwo.
Decyzja, jak przydzielić nagrody, ocierała się o artystyczną
ekwilibrystykę. Koniec końców
kolegium postanowiło, że:
• elektryczny parowar i bon
o wartości 100 zł na zakupy w
Intermarché trafi do Haliny
Kozioł;
• bon o wartości 100 zł na
zakupy w Intermarché otrzyma
Danuta Kirszensztejn;
• mikser trafi do Moniki
Szymał;
• z paczki pełnej słodkości
cie sz yć się b ę d z ie A gat a
Kozioł;
• bilety do knurowskiego
kina na wybrany seans dla
dzieci oraz słodki upominek
otrzymają najmłodsi uczestnicy zabawy – Bartek i Dawid
Nieradzik.
Wsz yst k i m uczest n i kom
konkursu składamy serdeczne
podziękowania. Słów uznania
wyrazić nie sposób...
Redakcja
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

33-odw.

Wykończenia wnętrz, remonty kompleksowo, bezpyłowe gładzie angielskie. Tel.
782 141 313
4-16/11

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

8-odw.

M-5 K. Wielkiego, 70 m 2 , LOKUS. Tel.
793 679 367

16/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

ZDROWIE I URODA

M-5 Piłsudczyków, 71 m 2, LOKUS. Tel.
793 679 367

16/11

2-pokojowe, nowe okna, niski blok. BN M3.
Tel. 603 773 313

16/11

3-pokojowe, 48 m – 173.000. BN M3. Tel.
603 773 313
2

Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

3-22/11

BRUKARSTWOGLIWICE.PL;
667 360 802, 32 270 00 10

12-43/11

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830, 699 402 666

10-17/11

16/11

3-pokojowe, 61 m2 – 195.000. BN M3. Tel.
603 773 313

16/11

Atrakcyjny dom. Pow. 120 m2, działka 749
m2. Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

16/11

Budynek szkolno-biurowy, pomieszczenia,
wynajem. LOKUS. Tel. 793 679 367

16/11

Centrum. 69,90 m2 po remoncie, cena: 215
tys. AS. Tel. 501 533 977
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

01-odw.

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

01-odw.

16/11

Do wynajęcia lokal 100 m oraz 13 m2 na
działalność gospodarczą, Knurów, osiedle.
Tel. 668 690 859
2

13-16/11

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 32 m2. Tel. 501 606 957

15-16/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

1-25/11

Drewno kominkowe tanio. Transport węgla.
Tel. 603 198 006

16/11

12-21/11

Dom wolnostojący do remontu, działka 1940
m2 - 310.000. BN M3, Tel. 603 773 313

Firma budowlana wykonuje łazienki w
dobrej cenie, remonty domów, mieszkań.
Tel. 600 623 218

Działka budowlana, 1186 m 2, Rybnicka.
LOKUS. Tel. 793 679 367

12-16/11

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

33-odw.

Kredyty od 100 000 rata 543 zł FACHOWO
ODDŁUŻAMY! Tel. 32 335 40 05, 32 235
01 37

14-17/11

16/11

16/11

Działka budowlana, 1433 m2, Michalskiego.
LOKUS, tel. 793 679 367

16/11

Działka przy ul. Niepodległości. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

16/11

Kawalerka do wynajęcia Knurów. Tel. 505
267 207

13-16/11

Ocieplanie domów, poddaszy, gładzie,
malowanie, regipsy, ścianki, remonty. Tel.
602 407 190
9-17/11

Ocieplenia. Tel. 530 124 134

14-17/11

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

3-odw.

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

1-17/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-28/11

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372
41-odw.

Nowe domy w zabudowie szeregowej.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

DAM PRACĘ

16/11

Nowe, tanie mieszkania, Ornontowice.
Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

Kierowcę kat. C+E w ruchu krajowym zatrudnię. Tel. 503 805 618

16/11

16-17/11

Pilnie poszukujemy 4-pokojowego mieszkania do sprzedaży w Knurowie. AS. Tel.
501 533 977

Przyjmę barmankę. Tel. 510 119 325

S p r z e d a m 2 - p o k o j o w e . A S . Te l .
501 533 977

Przyjmę sprzedawcę/czynię do sklepu
ogólno-przemysłowo-budowlanego ze znajomością komputera i z praktyką w branży.
Tel. 502 208 973

14-22/11

16/11

16/11

Sprzedam 3-pokojowe (65 m 2). Knurów
– Redyna, 180 tys. zł. Tel. 510 354 637
15-16/11

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie, Gierałtowicach 139 tys. Atrium. Tel.
791 862 794

SPRZEDAM
Sprzedam ladę system rurowo-kulkowy.
Tel. 505 127 137

15-17/11

SZUKAM PRACY
Młoda podejmie się opieki nad dzieckiem
lub osobą starszą. Tel. 600 182 084
14-23/11

Młody, z orzeczeniem o niepełnosprawności II gr., z uprawnieniami na wózki widłowe
szuka pracy. Tel. 693 441 589

14-23/11

16/11

Salon fryzjerski zatrudni fryzjera, fryzjerkę
z doświadczeniem. Tel. 665 156 565
15-17/11

W charakterze sprzątaczki przyjmiemy
emerytki, rencistki. Tel. 664 040 345

12-16/11

Zatrudnię ekspedientkę, sklep spożywczy,
praca zmianowa, pełen etat, Żernica. Tel.
515 772 623

16-19/11

Zatrudnię kierowcę – kuriera z Knurowa lub
okolic. Tel. 502 041 103
16-17/11

Sprzedam działkę budowlaną. Krywałd.
AS. Tel. 501 533 977

16/11

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie,
4000 zł. Tel. 693 547 871

14-18/11

Sprzedam mieszkanie 56 m 2 , 2 piętro,
Knurów Dywizji Kościuszkowskiej. Tel.
502 105 186

16-17/11

Spr zedam ogródek działkow y, altana
podpiwniczona, media, cena 23000. Tel.
508 125 413

15-17/11

www.as.silesia.pl

16/11

Wynajmę mieszkanie 75 m , parter domku.
Tel. 601 918 555
2

16-17/11

MOTORYZACJA

Knurów. Kamienica w dobrym stanie technicznym. Pow. 812 m 2, działka 2056 m 2.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

16/11

Kupię dom lub działkę. Tel. 792 496 905

16/11

Kupię mieszkanie 3 – 4 pokojowe. Tel.
791 487 957
16/11

Lokale biurowo-usługowe o pow. od 10 m2
do 170 m2. Wynajmę. AS. Tel. 512 393 052

16/11

M - 3 J a g i e ł ł y, 3 7 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367

Auta kupię – skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Gotówka od ręki. Tel.
507 572 625
15-19/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

16/11

M-3 Kilińskiego, 38 m2, 98 tys. LOKUS. Tel.
793 679 367

16/11

M-3 Koziełka 50,5 m2, 1 piętro, balkon.
LOKUS. Tel. 793 679 367

16/11

M-3 Sienkiewicza, 50,5 m2, stan b.dobry.
LOKUS. Tel. 793 679 367

16/11

M-4 Batorego, 47 m2 i 52 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

16/11

12

9-18/11

16-17/11

16/16

Knurów centrum, do wynajęcia powierzchnia handlowo-usługowa. Tel. 515 182 015

Szukam pracy (emerytka) w charakterze
opiekunki lub pomocy domowej. Tel.
793 953 727

Mieszkanie komunalne 2-pokojowe, 59 m2,
zamienię na 3-pokojowe w Knurowie. Tel.
697 375 417

14-18/11

Dom 127 m2, działka 760 m2, Farskie. LOKUS. Tel. 793 679 367

15-17/11

16/11

Sprzedam działkę budowlaną w Leszczynach 1318 m 2 , cena 125 t ys. Tel.
887 786 523

1-25/11

Szukam pracy – mycie okien, sprzątanie.
Tel. 604 775 450

M-5 Ziętka, 2 piętro, 73 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

16/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

10-odw.

16/11

Spr zedam działkę budowlaną w Kuźni Nieborowskiej, 130 tys. Atrium. Tel.
791 862 794

12–17/11

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

M - 5 Szpitalna, 64,5 m 2 , LOKUS. Tel.
793 679 367

16/11

Czyszczenie dywanów, tapicerek – Karcher. Tel. 607 600 727

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

10-odw.

16/11

2-pokojowe w Szczygłowicach. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

12-21/11

EDUKACJA
Matematyka, fizyka – matura, korepetycje.
Tel. 692 845 849
11-16/11

ZWIERZĘTA
Sprzedam Yorki. Tel. 602 782 837

15-17/11
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Nie da się ukryć, że Nordic
Walking porywa świat do aktywności ruchowej na świeżym
powietrzu. Co takiego leży u
podłoża wciąż rosnącej popularności marszu z kijami?
Nordic Walking - jest to
technika marszu, które polega
na zaangażowaniu do wysiłku
jak największej partii układu
ruchu poprzez zwiększone
wymachy ramion, wydłużony
krok oraz odpowiednie zastosowanie kijków specjalnie
przystosowanych do Nordic
Walking.
Prawidłowa tech nika marsz u i odpowied n ie
użycie kijków daje szereg
kor z yści d la ka żdego ich
użytkownika. Profesjonalnie
prowadzony trening zapewnia ćwiczącym optymalny
wysiłek w strefie wszystkich
grup mięśniowych.

poprawę sylwetki, kondycji
lub powrót do zdrowia. Każdy znajdzie efekty w Nordic
Walking, ale konieczna jest
odpowiednia motywacja i
systematyczne ćwiczenia,
a do tego potrzebny jest instruktor.
Istota marszu opiera się
na trzech elementach:
• prawidłowe zastosowanie kijów,
• zamaszyste wymachy
ramion,
• długi krok,
W zależności od intensywności marszu technikę
dzielimy na: zdrowotną, fitness i sportową.
Zapraszamy na zajęcia
Nordic Walking w poniedziałki
o godzinie 17.00 na Kompleks
Boisk Sportowo–Rekreacyjnych przy ulicy Ułanów 8.

Nordic Walking
na Orliku

Zbigniew Rabczewski

Orzeł czy Strażak?
W Stanicy zadają sobie
pytanie, czy tenisiści Orła są
w stanie zremisować w ostatniej kolejce ligi terenowej ze
Strażakiem w Mikołowie?
Jeżeli Orzeł to spotkanie minimum zremisuje, to sezon
zakończy w fotelu wicelidera.
Osiągnięcie remisu nie będzie
sprawą łatwą, bowiem Strażak
ma jeszcze teoretyczne szanse
na wygranie ligi.
W minionej kolejce ze-

spół ze Stanicy pokonał Halembianką 6:4, a punkty dla
zwycięzców zdobyli: Michał
Żyła - 2,5, Dominik Szmaj - 2
i Bartek Dola - 1,5.
W in nych spotkaniach
ligi terenowej z udziałem
naszych drużyn Naprzód II
Żernica rozgromił Wilków
II Wilcza 9:1, a Naprzód II
Łubie zremisował z Victorią
Pilchowice 5:5.
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 12 kwietnia:
1. Władysław Kogut
2. Edward Nowak
3. Ginter Fabian
4. Joachim Makselon
5. Bernard Musiolik
6. Stefan Dylus
7. Czesław Antończyk
8. Dariusz Skowron
9. Dariusz Gołyś
10. Józef Antończyk
11. Michał Fojt

- 2.330 pkt
- 1.906 pkt
- 1.890 pkt
- 1.888 pkt
- 1.851 pkt
- 1.850 pkt
- 1.754 pkt
- 1.740 pkt
- 1.719 pkt
- 1.689 pkt
- 1.675 pkt

Klasyfikacja generalna:
1. Kazimierz Fąfara
- 18.949 pkt
2. Janusz Myszka
- 18.751 pkt
3. Piotr Arent
- 18.670 pkt
4. Czesław Antończyk
- 18.656 pkt
5. Dariusz Skowron
- 18.550 pkt
6. Bernerd Musiolik
- 18.510 pkt
7. Grzegorz Grzemba
- 18.341 pkt
8. Wojciech Napierała
- 18.222 pkt
9. Stefan Dylus
- 18.175 pkt
10. Ryszard Nosiadek
- 17.985 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 16.30
w klubie „Gama”.
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Wyciskanie sztangi

Mistrz Heintze
Knurów ma nowego mistrza Śląska w wyciskaniu
sztangi. W czasie mistrzostw
naszego regionu w Chorzowie
został nim Adrian Heintze. Reprezentant UKS Eugen wygrał
rywalizację w kategorii do lat
16. Adrian startował w wadze
do 66 kg wyciskając sztangę
ważącą 97,5 kg.
- To efekt ciężkiej i sumiennej pracy, jaką Adrian wykonuje na treningach – podsumowuje start swojego podopiecznego
Eugeniusz Mehlich. – Adrian

również trzecia, ale w open
23-latek, ustanawiając rekord
życiowy wynikiem 75 kg.
Ponadto w juniorach do
lat 20 Adrian Niedobecki zajął
czwarte miejsce z wynikiem
62,5 kg. Również na czwartym
miejscu start zakończyła Sandra
Pyka (w open 16-latek wycisnęła 45 kg), a piątą lokatę zajęła
Natalia Mikucka (open 20-latek,
wynik 67,5 kg). Na tym samym
miejscu w kategorii open 23latek start zakończyła Dorota
Tomaszewska (42,5 kg), a na

Piękniejsza część
knurowskiej
reprezentacji UKS
Eugen wywalczyła
drużynowe
wicemistrzostwo
Śląska

Adrian Heintze – mistrz
Śląska w kategorii
do lat 16
ukrywa, że cieszy się z kolejnego
rekordu życiowego Emilii Flis i
udanego startu Doroty Tomaszewskiej, która wcześniej nie
sprostała zadaniu w czasie knurowskich mistrzostw Polski.
- Nie da się ukryć, że jestem
zadowolony nie tylko z tych
wymienionych zawodników,
ale całej kadry naszego klubu
– zaznacza Mehlich.
Wracając do rywalizacji
drużynowej dodajmy, że lepsze
od knurowianek okazały się
zawodniczki Relaksu Kamienna Góra, a brązowe medale
wywalczyły gospodynie z UKS
Pover Chorzów.
PiSk

należy do zawodników, którzy
nie boją się pracy i kolejnych
wyzwań.
Na podium mistrzostw Śląska stanęło jeszcze trzech innych zawodników knurowskiego klubu. Arkadiusz Wesoły w
open weteranów do 93 kg został
wicemistrzem Śląska z wynikiem 185 kg, Paulina Mularczyk
wywalczyła brązowy medal
(open 20-latek z wynikiem 50
kg), a Katarzyna Smykała była

ósmym miejscu w open 16-latek
sklasyfikowana została Emilia
Flis (wynik 32,5 kg – rekord
życiowy)
Dobre wyniki osiągnięte
przez zawodniczki procentowały
w rywalizacji drużynowej i tym
samym knurowianki zostały
wicemistrzyniami Śląska.
Dodajmy, że wynik osiągnięty przez Katarzynę Smykałę
dał jej klasę mistrzowską, a
trener Eugeniusz Mehlich nie

Z młodzieżowych boisk
Liga trampkarzy
Concordia (rocznik 1999) – Stal Zabrze 3:4 (2:0)
Concordia: Lenart - Zawadzki, Cieślik, Cudyk, Jasiński,
Jonda (gol), Wesoły, Serwatka, Mucharski, Kubacki (gol),
Antonowicz (gol), Nowak, Nykiel, Czapla, Chmiel, Kedzierski,
Geitz, Guziak.

Profilaktyka poprzez sport
Górnośląska Szkoła Sztuk
Walk wraz z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zorganizowała w Pilchowicach zawody
sportowe kung-fu, wu-shu i
duo-system. W imprezie, która odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wzięło
udział kilkadziesiąt młodych
osób, a organizatorzy w czasie
sportowej rywalizacji popularyzowali dwa ogólnopolskie programy profilaktyczne:
„Zachowaj trzeźwy umysł” i
„Postaw na rodzinę”.
- Wspólnie z Górnośląską
Szkołą Sztuk Walk organizujemy
pierwszą imprezę i jestem z niej
bardzo zadowolona – powiedziała nam Jolanta Kowol, przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. – W imieniu
swoim, jak i uczestników chciałabym podziękować za pomoc
Mariuszowi Winikajtisowi z
GSSW, Agnieszce Lotkowskiej
– dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego, pedagog Alek-

sandrze Piechowicz
oraz Genofewie Sucheckiej z naszej
komisji.
W czasie sportowej rywalizacji
obser wowaliśmy
bezpieczne walki
soft w piankach.
Na macie zaprezentowano również walki w duosystemie, a więc
pojedynki wyreżyserowane.
Organizatorzy przygotowali
również spektakl
naw ią z ują cy do
programów profilaktycznych
„Zachowaj trzeźwy umysł”
oraz „Postaw na rodzinę”.
- Sam kiedyś mieszkałem
w małej miejscowości, w której
nic ciekawego się nie działo, a
do Głubczyc czy Kietrza było
dość daleko – wspomina pomysłodawca rozgrywek Mariusz
Winikajtis. - Z Pilchowic nie
jest może aż tak daleko do więk-

Foto: Piotr Skorupa

Nordic Walking jest dobry dla wszystkich i każdy
znajdzie w nim swoje korzyści. Jedni w szybkim sportowym tempie, inni przy pokonywaniu większych odległości. Nordic Walking może
być wspaniałym rozwiązaniem na niedzielny spacer
czy wycieczkę w góry. Może
być również sposobem na

Foto: UKS Eugen

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie zorganizował dla wszystkich chętnych
zajęcia z Nordic Walking. Nie
tylko dzieci i młodzież, ale
również dorośli mają możliwość aktywnie, z pożytkiem
dla zdrowia, uczestniczyć w
zajęciach na Kompleksie Boisk
Sportowo–Rekreacyjnych przy
ulicy Ułanów 8.

Foto: UKS Eugen

sport

szych miast, ale okazało się, że
jest to dobre miejsce do tego, by
stworzyć ośrodek sztuk walk. By
zainteresować dzieci i młodzież
naszą propozycją i odciągnąć
młodych ludzi od komputerów,
organizujemy obowiązkowe
nauki dotyczące reanimacji i
alfabetu migowego. Jak widać,
nie koncentrujemy się tylko na
sztukach walki.

Z Pilchowic na te zajęcia
uczęszcza grupa 18-23 osób.
Dodajmy, że honorowy
patronat nad imprezą objęli:
Joanna Wybierek-Kołoczek
(wójt g mi ny Pilchowice),
Waldemar Dombek (wicestarosta gliwicki) i Jan Kaźmierczak (poseł na Sejm).
PiSk
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Piłkarze Górnika przyjechali do Gierałtowic

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania,
wychowawców i zaproszonych gości

Piłkarzom Górnika kibicują
nie tylko mieszkańcy Zabrza.
Daje się to zauważyć m.in. w
dniu meczu, gdy do Zabrza
zjeżdżają autobusy wypełnione
sympatykami „trójkolorowych”
w ościennych miast i gmin.
Wśród tych sympatyków nie
brakuje mieszkańców Gierałtowic. Również tych najmłodszych. W gminie Gierałtowice
działa fan klub 14-krotnych
mistrzów Polski. Tam odbywają się też turnieje piłkarskie,
w których rywalizują kibice.
Ostatni z nich wygrali uczniowie gierałtowickiej szkoły i w
nagrodę, w minionym tygodniu
odwiedzili ich piłkarze zabrzańskiego klubu: Michał Bemben,
Michał Pazdan, Mateusz Sławik
i Mateusz Zachara.

Podolski, przywieźli ze sobą
prezent-niespodziankę. – Na
pamiątkę tego spotkania mamy
dla was piłkę z autografami
wszystkich naszych piłkarzy
– mówił Marcin Salwa, przekazując futbolówkę na ręce
Elżbiety Witkowskiej.
Wychowawczynie wraz ze

swymi podopiecznymi też coś
przygotowały dla gości. Każdy z
piłkarzy otrzymał specjalny dyplom z podziękowaniami za przyjęcie zaproszenia. Podobna forma
podziękowania trafiła do prezesa
klubu Zbigniewa Kosmali.
PiSk

Przy stole do gry w piłkarzy
rywalizowali: Marcin Salwa i Kamil
(z lewej) oraz Łukasz Spórna i Michał

Przyjazd piłkarzy do szkoły
był dla wielu młodych ludzi
pierwszą w życiu okazją, by
stanąć przy swoim idolu i zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie. Uczniowie skrzętnie z tego korzystali, zadając przy okazji pytania
o hobby, marzenia, czy ulubione

kluby, w których chcieliby w
przyszłości zagrać.
Dodajmy, że w czasie tego
niecodziennego spotkania w
roli kibica wystąpił również
wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel.
PiSk

Piast gościł w Zameczku
Piłkarze Piasta Gliwice
– Jakub Szmatuła i Bartłomiej Sielewski byli gośćmi
mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej „Zameczek” w
Kuźni Nieborowskiej. Spotkanie odbyło się w ramach akcji
„Zaproś Piasta na trening”.
Piłkarze zostali przyjęci
ciastem, a w czasie rozmów,
mieszkańców DPS-u interesowało ile zarabiają 1-ligowcy, jak trenują i w jakiej są
formie.
Reprezentanci Piasta przeprowadzili z mężczyznami
trening i rozegrali krótki mecz.
Gospodarze otrzymali gadżety
gliwickiego klubu, natomiast
piłkarze opuszczali „Zameczek” z własnoręcznie wy-

konaną przez mieszkańców
domu gipsową płaskorzeźbą
przedstawiającą Matkę Boską.
– Bardzo nas to zaskoczyło. Razem z chłopakami zastanowimy

się, gdzie umieścimy rzeźbę,
ale chyba w szatni. Może dzięki
temu będziemy wreszcie wygrywać – mówił Jakub Szmatuła

PiSk

Kapitan Concordii
Marcin Salwa
przekazuje Elżbiecie
Witkowskiej piłkę
z autografami
knurowskich piłkarzy

Piłkarz w dżinsach
Dziewczęta przeprowadzają
wywiad z Wojciechem Kempą

14

Foto: Piotr Skorupa

Do niecodziennego spotkania doszło w świetlicy wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży
działającej przy PCK w Knurowie. Gośćmi podopiecznych
Elżbiety Witkowskiej, Małgorzaty Gil i Agnieszki Wojtczak
byli piłkarze Concordii Knurów:
Wojciech Kempa, Marcin Salwa
i Łukasz Spórna.
Na pomysł zorganizowania takiego spotkania wpadła
Agnieszka Wojtczak. – Jestem
wolontariuszką i z racji tego,
że chłopcy uczęszczający na
świetlicowe zajęcia przepadają
za grą w piłkę, postanowiłam
zaprosić do nas zawodników
Concordii – mówi. – Mój pomysł zaakceptowały panie Elżbieta Witkowska i Małgorzata
Gil, a piłkarze bez problemu
zgodzili się na to spotkanie.
Delegację Concordii tworzyli: grający trener Wojciech
Kempa, kapitan drużyny Marcin
Salwa i najskuteczniejszy obecnie
piłkarz zespołu Łukasz Spórna.
Na „dzień dobry” piłkarze
przybili „piątki” z chłopakami i
zaczęli to spotkanie od sportowej
rywalizacji, przy stole do gry w
piłkarzyki. Jedną z drużyn tworzyli Łukasz Spórna i Michał, a
drugą Marcin Salwa i Kamil.
Dziewczęta z kolei postanowiły skorzystać z okazji i przeprowadziły wywiad z Wojciechem Kempą, który opowiadał
o swojej miłości do futbolu.
Piłkarze Concordii ubrani
w dresy, które podarował im
reprezentant Niemiec Łukasz

Kibice i ich idole: Mateusz Sławik, Michał Pazdan
i Michał Bemben

Foto: Piast Gliwice

W piłkarzyki
z piłkarzami

Foto: Górnik Zabrze

Z wizytą u młodych
kibiców

Zazwyczaj to my kibice
odwiedzamy piłkarzy, gdy ci
są w pracy. Dopingujemy facetów ubranych w krótkie spodenki i po 90 minutach żegnamy ich albo brawami, albo
gwizdami. I tak jest średnio
co dwa tygodnie, gdy nasza
ulubiona drużyna rozgrywa
mecz w roli gospodarza.
Od pewnego czasu drogi
kibiców i piłkarzy krzyżują
się nie tylko przy okazji meczów, a do spotkań obu grup
dochodzi również poza stadionami. Tak się złożyło, że w
naszym lokalnym wymiarze,
miniony tydzień szczególnie
w nie obfitował. I za każdym

razem to piłkarze przyjeżdżali
w odwiedziny do swoich kibiców. Jedni ubrani w dresy,
inni zwyczajnie, w dżinsy. W
czasie takich spotkań kibice
poznają jakby drugą twarz
swojego idola.
Trzeba przyznać, że to
bardzo sympatyczne zjawisko.
I – co najważniejsze - dające
wiele satysfakcji nie tylko tym
odwiedzanym.
Piłkarz doskonale dzisiaj zdaje sobie sprawę z
tego, że profesja, jaką wykonuje, wymaga od niego
nie tylko dobrego przygotowania fizycznego, celnych
podań i bramek, ale również

„użyczenia” swojej twarzy,
swojej osoby do celów marketingowych. Niekiedy na
dobry wizerunek klubu czy
danego zawodnika większy
wpływ ma właśnie to, jak
są oni postrzegani między
meczami. Niekiedy wynik
sportowej konfrontacji jest
tylko dodatkiem, bo jak to
zwykle w sporcie bywa, raz
się wygrywa, a raz przegrywa. A nie od dziś wiadomo,
że porażkę łatwiej wybaczyć
takiemu piłkarzowi, który
po meczu potrafi podejść,
przybić „piątkę”, ustawić się
do wspólnej fotki.

Piotr Skorupa
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Pierwsi finaliści
Orlik Cup
Jedna Unia

KLASA OKRĘGOWA
- Grupa I

Klasa „A” Podokręg Zabrze
Wyniki 19. kolejki
LKS 35 Gierałtowice - Młodość Rudno 2:2
(bramki dla gospodarzy: Promny, W. Rozumek, skład: Grondalski - Brodziński, Paczkowski, Szczot (Lipka) - Piwowarczyk,
Woźnica, Olejniczak (Zakrzewski), Karwowski, Stępień – W.
Rozumek, Promny (Żurawski).
Wilki Wilcza - Czarni Pyskowice 2:0
(bramki: Klar, skład Wilków: Zawadzki, Cieślik (Świątkowski),
Klar, Hejna, Jędrzejczyk, Radojewski, Pierchała, G. Szymura
(Gładysz), Matuszek (Skalik), Stawiarski, Ł. Szymura (Słupik).
Jedność Przyszowice - Gazobudowa II Zabrze 4:2, Gwiazda
Chudów - KS 94 Rachowice 2:3, Przyszłość II Ciochowice Amator Rudziniec 1:1, Społem Zabrze - Zamkowiec Toszek 2:0,
Ruch Kozłów - Orzeł Stanica 3:3, Sokół Łany Wielkie - Sośnica
Gliwice 2:1.

pokonana,
a druga?
W minioną sobotę Concordia pokonała na wyjeździe Unię Kosztowy 2:1. W
najbliższą znow u zagra z
Unią, ale z Bierunia Starego.
O kolejne trzy punkty i spokojne święta.
Unia Kosztowy – patrząc
na punktowy dorobek i pozycję w tabeli – nie należała do
wymagających rywali. Knurowianie pojechali jednak na

rywalizować będą w czterech
turniejach eliminacyjnych. Z
każdego dwa najlepsze awansują do turnieju finałowego,
który odbędzie się podczas Dni
Knurowa.
WJ

Wyniki:

UPOS Soccer Sport Pub
Apteka Św. Barbary
Wezyr
IPA Knurów

7
6
4
0

Olimpia Pławniowice – Leśnik Łącza 0:2, Naprzód Żernica
- Quo Vadis Makoszowy 1:0, Victoria Pilchowice – Naprzód
Świbie 1:4, KS Bojków - Start Przezchlebie 2:0, Pogoń Ziemięcice - Zryw Radonia 2:2, Orzeł Paczyna – Orły Bojszów 1:6.

Wyniki 19. kolejki
Unia Kosztowy – Concordia 1:2
0:1 Salwa 8’ (rzut karny), 1:1 Tracz (rzut karny) 21’, 1:2 Boroń 34’.
Concordia:
Mossakowski, Wieliczko, Mikulski, Salwa, Sterczek, Tkocz,
Kempa (żk), Gołębiowski, Spórna, Boroń 88’ Krenc, Przesdzing
(żk) 90’ Gałach.

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

9-3
6-3
7-5
2-13

Kolejny turniej eliminacyjny Orlik Cup odbędzie się 28 kwietnia.
Zagrają: Vibovit, Mistral, Concordia Oldboje i Metpol Wilcza.

Iskra Pszczyna
Unia Bieruń Stary
Stal Chełm Śląski
Krupiński Suszec
Sokół Wola
Leśnik Kobiór
Czarni Piasek
MKS Lędziny
Pogoń Imielin
GKS II Katowice
Concordia Knurów
LKS Bełk
Tempo Paniówki
LKS Łąka
Unia Kosztowy
Znicz Jankowice

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

48
32
32
31
31
28
28
27
27
26
25
24
22
16
13
11

Wyniki grupy II:
UKS Biskupice – Korona Bargłówka 3:3, Piast Pawłów - Stal
Zabrze 0:1, Jedność II Przyszowice - Start Kleszczów 2:9,
Kłodnica Gliwice – LKS 45 Bujaków 0:2, Drama Kamieniec
- Naprzód Łubie 2:2, Górnik II Zabrze – pauza.

Maraton
w wersji mini

52:8
29:22
36:32
41:28
30:28
31:28
29:35
32:27
24:31
36:26
20:25
33:34
24:40
22:34
17:31
22:49

4200 metrów – tyle wynosił
dystans, jaki mieli do pokonania uczestnicy mini-maratonu
Cracovia. Wśród 735 startujących byli reprezentanci Sokoła
Knurów. Najlepszy czas osiągnął Łukasz Mika – 13 minut i 4
sekundy (11. miejsce).
Czas poniżej 15 minut
osiągnęli też inni zawodnicy

W kolejnej serii spotkań Concordia zagra u siebie z Unią Bieruń
Stary (sobota, godzina 11.00).

Kochański wicemistrzem Polski
Znakomity wynik osiągn ą ł G r z egor z Ko ch a ń sk i
(Spa r t a n K nu rów) w Mistrzostwach Polski Juniorów
K-1 Rules, które odbyły się
w Głogowie. Reprezentant
knurowskiego klubu stoczył
w czasie krajowego czempionatu trzy walki i wywalczył
t y t uł wicemist rza Polsk i.
Drogę po medal rozpoczął
od prestiżowego zwycięstwa
2:1 nad Mateuszem Szopińskim (Fight Club Knurów).
Kolejny m pr zeciw n i k iem
późniejszego wicemist rza
Polski był Mariusz Kosiec
(A SW K no ckout Zielon a
Góra). Grzegorz Kochański

Wyniki grupy I:

PiSk

Unia Bieruń Stary - Sokół Wola 2:0, Iskra Pszczyna - Tempo
Paniówki 1:1, Krupiński Suszec - Stal Chełm Śląski 3:4, MKS
Lędziny - Leśnik Kobiór 5:1, Znicz Jankowice - Czarni Piasek 0:2,
LKS Bełk - Pogoń Imielin 1:2, GKS II Katowice - LKS Łąka 6:1.

UPOS Soccer Sport Pub – IPA Knurów 5:0 (3:0)
1:0 Ł. Spórna 3’, 2:0 W. Rozumek 5’, 3:0 D. Wieliczko 8’, 4:0 D.
Tałajkowski 13’, 5:0 D. Wieliczko 17’.
Wezyr – Apteka Św. Barbary 0:2 (0:0)
0:1 M. Boryga 19’, 0:2 G. Wojtala 20’.
UPOS Soccer Sport Pub – Apteka Św. Barbary 2:1 (0:0)
0:1 M. Boryga 12’, 1:1 Ł. Spórna 13’k., 2:1 D. Wieliczko 19’.
Wezyr – IPA Knurów 5:1 (1:1)
1:0 D. Gajo 3’, 1:1 D. Sterczek 8’, 2:1 B. Pietras 12’, 3:1 J. Kosieradzki 14’, 4:1 R. Płaszczyk 16’, 5:1 M. Żulewski 18’.
UPOS Soccer Sport Pub – Wezyr 2:2 (0:2)
0:1 P. Wiszniowski 2’, 0:2 R. Płaszczyk 4’, 1:2 D. Wieliczko 13’,
2:2 M. Rozumek 17’.
Apteka Św. Barbary – IPA Knurów 3:1 (2:0)
1:0 D. Jabłoński 7’, 2:0 J. Gendarz 10’, 2:1 D. Sterczek 13’, 3:1
D. Jabłoński 17’.
1.
2.
3.
4.

Klasa „B” Podokręg Zabrze

wygrał tę walkę 3:0 i tym samym zapewnił sobie udział w
finale kategorii +91 kg.
Jego przeciwnikiem był
Jakub Saganek (TKKF Siedlce), który przewyższał knurowianina doświadczeniem (jest
o dwa lata starszy) i jednogłośnie wygrał finałową walkę.
- Na słowa uznania zasługuje też Sylwester Błaszczyk,
który może mówić o dużym pechu – relacjonuje trener Leszek
Tokarz. – Po zwycięstwie w
pierwszym pojedynku spotkał
się z aktualnym mistrzem Polski
Muay Thai i walka zakończyła
się krzywdzącym werdyktem
2:1 na korzyść przeciwnika.

Według obserwatorów Sylwek
tę walkę powinien wygrać.
Ostatecznie jego rywal został
mistrzem Polski, a my czujemy lekki niedosyt. Mimo tego
jesteśmy dumni z wszystkich
zawodników startujących w
tych mistrzostwach i pełni
optymizmu przed kolejnymi
startami – kończy szkoleniowiec Spartana Knurów.
K n u r ow s k ie k l u by w
Głogow ie reprezentowali
również:
- Dawid Majcherczyk (Fight
Club Knurów) przegrał w junior
67 kg z Kamilem Stefańskim
(Victoria Szydłowiec),
- Sylwester Błaszczyk

(Spartan Knurów) pokonał
w junior 60 kg Pawła Polaka
(Klub Sportów Walki Szczecinek), a następnie przegrał
z Michałem Polakiem (KS
Gwiazda Bydgoszcz),
- Marlena Żal (Spartan
Knurów) uległa w junior 56
kg Monice Witkowskiej (Paco
Team Katowice),
- Adam Mięt us (Fight
Club K nurów) przegrał w
kategorii młodzieżowiec 67 kg
z Krzysztofem Możdżeniem
(Diament Pstrągowa).
W Głogowie wystąpiło
280 zawodniczek i zawodników z 62 klubów.
PiSk

Sokoła: Rafał Gałuszka (12.
miejsce, czas: 13.09), Kamil
Klonowski (28. miejsce, czas:
14.02) i Piotr Bieliński (32.
miejsce, czas: 14.14).
Ponadto knurowski klub
reprezentowali: Bogusława
Kondzielnik, Dawid Gołyś,
Jacek Kostrzewa i Arkadiusz
Baron.
PiSk

Foto: Spartan Knurów

Już po raz trzeci Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Knurowie rozpoczął cykl rozgrywek piłkarskich Orlik Cup.
Do tegorocznej edycji
zgłosiło się 16 zespołów, które

to spotkanie bez Łukasza Sendlewskiego, Marcina Grzegorzycy i Jarosława Kupisa, którzy odgrywają znaczącą rolę
w grze ofensywnej Concordii.
Ci, którzy ich zastąpili stanęli
jednak na wysokości zadania i
wywalczyli cenne trzy punkty. A na uwagę zasługuje drugi
gol tej wiosny strzelony przez
Michała Boronia.

Grzegorz Kochański do swoich sukcesów
dopisał w Głogowie tytuł wicemistrza Polski
w K1 Rules

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Gierałtowice, Paniówki. wielkanocnE KIERMASZE

To już tradycja

Esteci i smakosze tłumnie oblegali w niedzielę pilchowicką
salę RSP. Pierwszych ściągnęło piękno świątecznych ozdób,
drugich przepyszne potrawy. Wszystkich bez wyjątku
– liczne atrakcje III Pilchowickiego Jarmarku Wielkanocnego

- Święta bez kiermaszu? Nie do wyobrażenia... Jak
mogliśmy się kiedyś bez tego obyć... – dało się słyszeć
w gierałtowickim urzędzie

Kramik GOK-u uginał się od ozdób - prezentowały je Halina Szołtysek, Mirosława
Mirajska-Baraniuk i Beata Nitsze
Pomysł wdrożony kilka lat ściągali chętni, by podziwiać i nie, wielokrotne laureatki
temu wypalił. Dzisiaj świą- kupować przepiękne kroszon- konkursów kroszonkarskich
i uczestniczki wielu wystaw.
teczne kiermasze na trwałe ki i ozdoby.
- Jestem tu co roku – za- W piątek adresatkami słów
wpisały się w kalendarz lokalnych imprez. Czy przed pewnia wójt Joachim Bargiel. podziwu były m.in. Joanna
Bożym Narodzeniem, czy – Na mnie spada przyjemny Urbanik, Ruta Kassubek, Reprzed Wielkanocą – cieszą się obowiązek nabycia pięknych nata Siwiec, Anna Omozik,
kroszonek i ozdób, co do wy- Apolonia Goczok, panie z
niesłabnącym powodzeniem.
W piątkowe popołudnie pieków zdaję się na znakomity Koła Gospodyń Wiejskich.
Pochwały zbierały ozdoby
życiem tętniła sala sesyjna gust żony.
A kroszonki są przepięk- wykonane przez podopieczRady Gminy Gierałtowice,
nazajutrz świątecznie było w ne. Nic dziwnego – gwaran- nych świetlicy środowiskowej
pływalni „Wodnik”. I tu, i tam tują to niezwykłe twórczy- – na kiermaszu prezentowały
je Halina Szołtysek, Mirosława Mirajska-Baraniuk i Beata
Nitsze z Gminnego Ośrodka
Kultury.
- Nasze kiermasze dorobiły się dobrej marki, mają już
wielu stałych sympatyków i
bywalców - mówi Agnieszka
Nowak z Urzędu Gminy. – To
naprawdę cieszy i daje sporo
satysfakcji.
Kroszonki? Trzeba umieć i lubić je robić
- mówią gierałtowickie gospodynie
- Uwielbiam piękne ozdoby
Wójt Bargiel na zakupach
- zapewnia Renata Siwiec.
I sama je tworzy...

Tekst & Foto:
Bogusław Wilk

III Pilchowicki Jarmark Wielkanocny

Niebo w ustach,
raj dla ducha
Były momenty, kiedy w
sali nie dałoby się wcisnąć
nawet szpilki. Chętnych do
obejrzenia, posmakowania i
kupienia było bez liku.
- W poprzednich latach
jarmark odwiedziło po tysiąc osób, pod obnie je st
t ym razem – zadowolenia
z frekwencji nie krył Piotr
Szynkowski, prezes Stowarzyszenia Pilchowiczanie
Pilchow icz a nom , wspó łorganizującego imprezę z
Gminnym Ośrodkiem Kultury i samorządem gminy
Pilchowice.
Na kramikach roiło się
od przepięknych kroszonek
i rozmaitych ozdób – m.in.
stroików, kar tek, kompozycji, obrazów, ser wetek.
Wykonanych metodami tradycyjnymi i nowatorskimi.

ściągnął pokaz gotowania
wedle tradycyjnej śląskiej
kuchni. Zdradzającą tajniki
„szkrobania wielkanocnego jajca” Bernadetę Suligę,
laureatkę wielu konkursów,
stale otaczał wianuszek zaciekawionych dziewcząt.
Najmłodsi oblegali kącik plastyczny, gdzie mogli
szlifować dopiero co nabyte
umiejętności. Nieco zmęczeni
dorośli regenerowali siły przy
kawie i kołoczu, a do sięgania
po biały barszcz też nie trzeba
było namawiać.
Nie zabrakło konkursów.
Dzięki temu sporo przyjemności zaznali… jurorzy. Nic
dziwnego – oceniali tradycyjne
świąteczne wypieki i oryginalnie przyrządzonego śledzia.
W pier wszej kategor ii
największe uznanie oceniają-

Praca ze smakiem, czyli
jurorki oceniają wypieki
– Przyjeżdżam tu co roku,
by podziwiać piękno śląskiej
t wórc zości – pow ied ział
Przeglądowi Bogusław Szyguła, kustosz Izby Tradycji
KWK Knurów. – Za każdym
razem jestem urzeczony.
Erwin Sapik z Wilczy
z najbliższymi i znajomymi prezentował rękodzieła
techniką decoupage. Weronika Morcinek z Rachowic
pokazała, jakie cuda można
wyczarować... z siana.
Uwagę wielu gospodyń

cych zyskał jabłecznik spod
ręki Ilzy Hejny, drugie miejsce zdobyła cytrynowa tarta
dzieła Kornelii Spodzieja, a
trzecie jajeczka marcepanowe zaproponowane przez
Agnieszkę Szynkowską.
Śledź okazał się równie
wdzięcznym „tematem” dla
gospodyń. Tym razem wygrał śledzik po hawajsku
wedle przepisu Agnieszki
Szynkowskiej, fantastyczna
sałatka śledziowa z selerem
dała drugie miejsce Marioli
Gamoń, a trzecie zdobyła
Bernadeta Suliga za tatar
śledziowy.
Tekst & Foto:
Bogusław Wilk

Zwyciężczynie konkursów
kulinarnych

Wirtualny Knurów świętuje 11. urodziny

Zawsze emocjonujące www
Z urodzinowej okazji w serwisie WirtualnyKnurow.pl
opublikowano ciekawe materiały, które powinny
zainteresować wielu mieszkańców pasjonujących
się historią Knurowa
- Ze strony można pobrać w wersji elektronicznej
trzy publikacje – poinformował Przegląd Marek Ostrowski, twórca popularnego knurowskiego portalu.
Są to:
• rozdział z książki Ada-

ma Lisika pt. „Architektura
sakralna. Projekty i realizacje”, poświęcony projektowi
kościoła pw. Matki Bożej
Częstochowskiej. Publikacja
zawiera opis autorski projektu, rysunki i zdjęcia (m.in.
jak wg zamysłu autora po-

winien wyglądać knurowski
kościół);
• artykuł Jarosława Figaszewskiego pt. „III Kolonia
Robotnicza w Knurowie na
tle ówczesnych osiedli patronackich” pochodzący z
publikacji „Wybrane proble-

my kształtowania przestrzeni
miejskiej” (wyd. w 1996 r.
przez Politechnikę Śląską).
• pełna wersja książki
(albu mu) w yd. w 1895 r.
przez właściciela fabr yki
prochu w Mąkolnie (Pulverfabriken Maifritzdorf )
z okazji 200 -lecia f ir my.
W skład fabryki wchodziło
kilka zakładów, także krywałd z k i. A lbu m zaw iera
mnóstwo zdjęć i rysunków.
Jeden z rozdziałów książki
w całości poświęcony jest

zakładowi w Krywałdzie.
- Kilka zdjęć pochodzących z ostatniej wymienionej
książki czytelnicy Przeglądu
Lokalnego mogli zobaczyć
w artykule Marii Grzelewskiej „Kr ywałdzki zakład
świętowałby 135 lat!” (nr 46
z 18.11.2010 r.) – podkreśla
szef Wirtualnego Knurowa.
– Niejako na deser, polecamy urodzinowy prezent
w p o sta ci wielu n ow ych
pozycji w kolekcji starych
pocztówek.

Marek Ostrowski zachęca, by zajrzeć też do działu
„Źródła” (Książki, broszury, prasa). To prawdziwa
kopalnia wiedzy o innych
wydawnictwach, nie tylko
książkowych, zawierających
informacje o Knurowie. Do
pobrania są również różne
periodyki (np. Informator
Spółdzielczy LWSM) i inne
publikacje.
Polecamy.
/bw/

