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Knurów. Koncert charytatywny

Gliwice, Gierałtowice

Dla Martina Taboła to był trudny rok: ciężki wypadek zakończył
się długim pobytem w szpitalu i wciąż trwającą rehabilitacją.
W walce o samodzielność knurowianin nie jest sam.
W niedzielę w kościele pw. świętych Cyryla i Metodego
dla Martina zaśpiewały knurowskie muzyczne gwiazdy

W Wojskowej Komendzie
Uzupełnień wręczone
zostały medale za zasługi
dla obronności kraju.
Wśród wyróżnionych są
przedstawiciele gminy
Gierałtowice
Medale nadał minister obrony narodowej. Miły obowiązek ich przekazania przypadł komendantowi WKU
ppłk. Romanowi Nowogrodzkiemu i
staroście gliwickiemu Waldemarowi
Dombkowi.
Złotym medalem została uhonorowana Maria Długaj, srebrnym - Ryszard Skwirut. Oboje są pracownikami
gierałtowickiego Urzędu Gminy.

Zbierali dla kolegi
- Walczymy, aby wrócił do pełnego
zdrowia - mówi mam chłopca.
Przysłowie mówi, że prawdziwych
przyjaciół poznajemy w biedzie. W
najcięższych chwilach koledzy nie
zapomnieli o Martinie. Przy wsparciu
dyrekcji MG-1 i parafii świętych Cyryla i Metodego zorganizowali koncert, z
którego dochód w całości przeznaczyli
na rehabilitację kolegi.
Dla Martina zaśpiewali rówieMartin wraca do zdrowia

W

informacja własna wydawcy

Medale
za zasługi

śnicy - Aleksandra Śmieja i Olga
Tomeczkowska, oraz nieco starsi
koledzy - Marta Pagacz-Janik i Adam
Sobierajski.
- Koncert był piękny. Jesteśmy
szczęśliwi i wzruszeni, że tyle osób
przyszło wesprzeć Martina - podkreśla pani Małgorzata. - Dziękujemy z
całego serca!
jb, foto: Jacek Szurgot

Piękne głosy artystów niosły się po świątyni,
zachwycając słuchaczy

CENTRUM KULTURY
informuje,
że w dniu
24 grudnia 2015 roku
(wigilia)
wszystkie jednostki
Centrum Kultury
BĘDĄ NIECZYNNE

/sisp, bw/

W CZWARTEK,

Skarbówka

24 GRUDNIA
2015 roku (wigilia)

zmienia godziny

ypadek był tylko chwilą, a diametralnie przewartościował
życie beztroskiego 14-latka, ucznia
Miejskiego Gimnazjum nr 1.
- Od wypadku Martin bardzo się
zmienił. Wcześniej myślał, że nic złego
go nie spotka - opowiada Małgorzata
Taboł-Bartnik, mama Martina. - Teraz jest bardziej wrażliwy na ludzką
krzywdę.
Knurowianin wciąż odczuwa skutki feralnego zdarzenia. Na razie nie
może wrócić do szkoły, ma indywidualne nauczanie, chodzi na rehabilitację.

Od poniedziałku, 21 grudnia,
urzędy skarbowe zmieniają godziny
pracy. W poniedziałek będą otwarte
w godz. 7-18, natomiast w pozostałe
dni w godz. 7-15.

redakcja
Przeglądu Lokalnego
BĘDZIE NIECZYNNA

/bw/

Zagadka w stylu retro

Gliwice

Budżet
w powiecie

Ozdobą kaplicy są witraż i rzeźba
św. Barbary, wykonane przez wybitnych artystów plastyków

Zabrze. Szczególna uroczystość w wyjątkowym miejscu...

Pasterka w Kopalni Guido
Na szczególne nabożeństwo – pasterkę
w kaplicy św. Barbary na poziomie 170
– zaprasza Kopalnia Guido

W

reklama

igilijnemu nabożeństwu przewodniczyć będzie ks. prałat
Stanisław Puchała, kapelan kaplicy
świętej Barbary.
Kaplica została ustanowiona dek retem biskupa gliwick iego Jana
Kopca w ubiegły czwartek. Stanowi
ona serce poziomu świętej Barbary,
opowiadającego historię patronki
górników.
- Kaplicę wyróżnia nie tylko jej
wyjątkowe położenie, ale także walory
architektoniczne: surowa cegła, konstrukcje stalowe i industrialny klimat
mieszają się tu z polotem i monumentalizmem znanym z tak częstych
na Śląsku neogotyckich ceglanych
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kościołów – podkreśla kierownictwo
Muzeum Górnictwa Węglowego w
Zabrzu. - Uwagę odwiedzających na
pewno zwrócą witraż i rzeźba św.
Barbary, przygotowane przez wybitnych artystów plastyków specjalnie
dla muzeum.
Początek pasterki o północy. Zjazdy
pod ziemię rozpoczną się od godz. 23.
- Ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc prosimy o rezerwację przybycia
pod nr. tel. 32 271 40 77 – zastrzegają
pracownicy muzeum.
Zjazd do Kopalni Guido na pasterkę jest bezpłatny.
/bw/

Foto: Archiwum MGW Zabrze

W czwartek, 17 grudnia, w
budynku starostwa przy ul.
Zygmunta Starego 17 odbędzie
się trzynasta w tej kadencji sesja Rady Powiatu Gliwickiego.
Temat przewodni: budżet na
2016 rok

Pod głosowanie radnych trafią
uchwały: budżetowa na przyszły rok
i w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016-2019. Ale nie
tylko – w harmonogramie znalazło się
też 10 innych uchwał.
Jedna z nich, jeśli zostanie przyjęta, otworzy drogę do zawarcia przez
powiat porozumień z gminami Knurów i Pyskowice dotyczących finansowania ognisk pracy pozaszkolnej,
działających na ich terenie. Kolejna
ma na celu wprowadzenie korekt w
uchwale w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych finansowanych
ze środków PFRON w 2015 r. Mocą
uchwały zostaną też zatwierdzone
plany pracy komisji Rady Powiatu
Gliwickiego na 2016 r.
Obrady rozpoczną się o godz. 14.
/sisp, bw/

W zeszłotygodniowej zagadce
pytaliśmy o budynek, który wciąż
jest częścią knurowskiego krajobrazu. Nie mieli Państwo wątpliwości,
że chodzi nam o dworzec kolejowy.
Otrzymaliśmy kilkadziesiąt poprawnych odpowiedzi.

Dworzec kolejowy wybudowano
na początku XX wieku w pobliżu
kopalni „Knurów”. Budynek zasłużył na wzmiankę w kronice księdza
Alojzego Koziełka. Ksiądz Koziełek
opisuje, że w pierwszych latach
istnienia w budynku dworca mieściły się biura stacyjne, restauracja
i mieszkania zawiadowcy stacji oraz
restauratora. Dworzec pełnił więc
nie tylko funkcję poczekalni, ale był
także miejscem spotkań i domem dla
pracowników.
Zagadka obudziła wspomnienia. Czytelnicy z rozrzewnieniem

wspominali czasy, kiedy na dworcu
toczyło się życie i słychać było gwar
podróżnych.
- Pamiętam jeszcze, gdy korzystaliśmy z dworca. To piękny i wspaniały
budynek. Szkoda, że teraz nie do
końca wykorzystany - mówiła pani
Urszula Boczoń.
Niektórzy z Czytelników z czułością nazywali budynek „naszym
ukochanym dworkiem”.
Wszystkim biorącym udział w
konkursie bardzo dziękujemy. Tym
razem szczęście uśmiechnęło się do
Hermana Gasza, Stefanii Popek i
Urszuli Boczoń. Zapraszamy Państwa do naszej redakcji po odbiór
nagród.
W tym tygodniu pytamy o miejsce znane i lubiane. Szczególnie
liczymy na Państwa wspomnienia.
Czekamy na odpowiedzi, które można nadsyłać na adres redakcji (ul.
Niepodległości 5), drogą mailową:
redakcja@przegladlokalny.eu lub
kontaktując się z nami telefonicznie
(32 332 63 77). Oczywiście można
też wstąpić do redakcji. Do wygrania
nagrody ufundowane przez Urząd
Miasta.
jb, foto: arch
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Szczygłowice. Monitoring zadziałał...

Wandal dał się nagrać

Mieszkańcy Staszica 1 muszą chodzić po schodach
nawet na najwyższe piętra – winda została
uszkodzona przez bezmyślnego wandala. Wszystko
zarejestrował monitoring, więc Policja nie powinna
mieć trudności z dotarciem do sprawcy

P

gę łobuza przykuł panel z przyciskami
– również potraktował go siłowo. Jak
widać na zdjęciach z monitoringu,
młodzian nie był sam. Towarzyszył mu
mężczyzna z całą pewnością pełnoletni, a nawet dojrzały (przynajmniej
fizycznie). Po opuszczeniu windy obaj
skierowali się do jednego z mieszkań.
Wskutek tych chuligańskich wybryków winda została uszkodzona i od
tej pory nie działa. Mieszkańcy wyższych pięter mają problem. Pomstują
z tego powodu na Bogu ducha winną
administrację budynku.
- Awaria jest zgłoszona firmie, która obsługuje windy – informuje dyrektor Lokatorsko-Własnościowej Spół-

Poszukiwany
świadek
zdarzenia
omisariat Policji w Knurowie prowadzi czynności wyjaśniające (RSOW-682/15)
w sprawie zdarzenia drogowego,
do którego doszło 7 listopada 2015
roku około godz. 17.30 w Knurowie
na skrzyżowaniu ul. Niepodległości
z ul. Szpitalną. N/n kierujący, prawdopodobnie pojazdem marki Honda
(bliższych danych brak), jadąc ul.
Niepodległości w kierunku Szczygłowic, doprowadził do zderzenia
z pojazdem marki Daewoo Lanos,
czym spowodował bezpośrednie
zagrożenie w bezpieczeństwie ruchu

Zdaniem Policji nie powinno być problemu z rozpoznaniem i zatrzymaniem
sprawcy dewastacji

roblem rozmaitych dewastacji
dokonywanych przez wandali
w bloku nr 1 przy ul. Staszica
powraca jak bumerang. Niedawno
pisaliśmy o tym, jak ktoś wybił szybę w
drzwiach i poprzewracał kwiaty w doniczkach. Tymczasem kilka dni temu
doszło do kolejnego aktu wandalizmu.
Tym razem celem była winda –
jedyna w tym obszernym budynku.
Do zdarzenia doszło w czwartkowy
wieczór, 10 grudnia, tuż przed godziną
22, a wszystko zarejestrowała kamera
monitoringu. Młody wandal najpierw
wyżył się na drzwiach windy, kopiąc w
nie z impetem. Jak się potem okazało,
uszkodził je. Po wejściu do windy uwa-

Komunikat Policji

dzielni Mieszkaniowej, Mieczysław
Kobylec. – Nie może zostać usunięta
od razu, konieczne było zamówienie
części, na które trzeba czekać.
Winda nie po raz pierwszy została
potraktowana „z buta”. Jak mówi
dyrektor, zdarzały się już przypadki
różnych zachowań, które przyczyniają
się do jej awarii.
Wandal zapłaci za uczynione szkody. Administrator zgłosił sprawę Policji.
– Czynności są w toku, a zatrzymanie
sprawcy to kwestia kilku dni – informuje
komendant knurowskiego Komisariatu
Policji, mł.insp. Maciej Kawa.

drogowego, a następnie wjechał w
barierki odgradzające jezdnię od
chodnika i znak drogow y B-20,
uszkadzając w/w infrastrukturę na
szkodę Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Policja poszukuje świadka zdarzenia. Prosi, by informacje kierować do Komisariatu Policji w
Knurowie (ul. Dworcowa 1A), powołując się na podany wyżej numer
RSOW. Czynności w yjaśniające
prowadzi st. asp. Maciej Milczarek
– tel. 32 337 25 16.
Oprac. b

foto-migawka
Foto: Paweł Gradek

Źródło: Monitoring

Źródło: Monitoring
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Knurów, Gliwice. Kieszonkowcy nie próżnują

Torebka dla zuchwałych

Złodzieje działają szybko i niespostrzeżenie.
Scenariusz jest zazwyczaj podobny: zuchwalec
wcześniej obserwuje ofiarę, zbliża się do niej
i już... portfela nie ma. Czasami ułatwiamy sprawę
złodziejom, pozostawiając „na chwilę” nasze rzeczy
bez opieki

M

łody gliwiczanin krążył po
mieście, pieczołowicie wybierając osoby, które zaatakuje.
Szybkim krokiem podchodził do starszych pań, wyrywał im torebki i uciekał.
- Działał z zaskoczenia - mówi
komisarz Marek Słomski, rzecznik
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. - Okradzione panie nie były w
stanie podać nawet rysopisu złodzieja.
W końcu przyszła kryska na matyska. 14 grudnia 18-latek zaatakował po raz ostatni. Okradzioną była
56-letnia gliwiczanka. Wpadł, kiedy
próbował użyć skradzionej chwilę
wcześniej karty płatniczej w jednych
ze sklepów całodobowych. Detektywi
prowadzący śledztwo udowodnili, że
łącznie od listopada zuchwały złodziej
okradł sześć osób.
- W czwartek stanie przed prokuratorem i sądem - informuje rzecznik
Słomski.

W piątek, po południu, silny wiatr zerwa
ł blachę z dwóch poddaszy budynku
przy ul. Reymonta. Mieszkaniec bloku
wezwał Straż Miejską, która zabezpieczyła teren do przyjazdu Straż y Pożar
nej. Na szczę ście nikomu nic się
nie stało.
/g/

życzenia

Kradzież „na wyrwę” to jedna
z ulubionych technik złodziei

W Knurowie złodzieje zaatakowali 7 grudnia na ul. 1 Maja. Knurowianka wybrała się z dzieckiem na
spacer. Dla wygody włożyła portfel do
wózka dziecięcego. Nieznany sprawca
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wykorzystał nieuwagę kobiety i zabrał
portfel wraz z zawartością. Trwa poszukiwanie sprawcy.
jb, foto: arch. KMP Gliwice
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Knurów. Nowa inwestycja w mieście

Na początek zakup ziemi,
docelowo przenosiny

Foto: UM Knurów

www.przegladlokalny.eu

Bliskość autostrady kieruje
uwagę inwestorów na tereny
w pobliżu ul. Dworcowej

Firma WSOP z Gliwic kupiła dwie działki inwestycyjne
przy ul. Dworcowej niedaleko autostrady A1.
Zamierza przeznaczyć je pod budowę centrum
badawczo-rozwojowego urządzeń CERTUS, które
są obecnie głównym produktem firmy. Docelowo
– w perspektywie kilku lat – do Knurowa ma się
przenieść także cała działalność firmy

W

SOP to firma, której podstawowa działalność skupia się na w yposażaniu
stacji kontroli pojazdów. Spółka jest
producentem linii diagnostycznej
CERTUS, która służy do diagnostyki
stanu technicznego samochodów.
Na zakupionych działkach firma
chce zrealizować inwestycję w postaci
centrum badawczo-rozwojowego,
gdzie będą projektowane, wytwarzane
i testowane urządzenia do diagnostyki bezpieczeństwa jazdy. Docelowo
WSOP planuje przenieść do Knurowa
swoją siedzibę wraz z całym zapleczem
techniczno-biurowym. Poszczególne
działalności firmy zlokalizowane są w
tej chwili w Gliwicach oraz Czeladzi.

Skupienie ich w jednym miejscu ułatwi
prowadzenie biznesu.
- Cieszymy się, że dzięki tej inwestycji staniemy się częścią społeczności
Knurowa. Liczymy także, że przyjazne
nastawienie administracji samorządowej pozwoli nam sprawnie przejść etap
formalnych przygotowań i uzyskać pozwolenie na budowę – mówi Jarosław
Cichoń, prezes zarządu firmy WSOP.
- Na realizację tego zadania staramy się
uzyskać dotację z pieniędzy unijnych.
Termin rozpoczęcia całej inwestycji
jest uzależniony od wyniku procedur
dotacyjnych, które w tej chwili przechodzimy. Szacuję, że stanie się to nie
wcześniej niż w połowie 2016 roku.
Spółka WSOP powstała w 1994

Knurów

Będzie nowy szyld

Od pewnego czasu knurowscy kinomani
– i nie tylko oni – zerkając w stronę kina
zastanawiają się, czemu szyld świątyni
X muzy wygląda tak mało zachęcająco.
Mamy dobrą wiadomość – wkrótce to się
zmieni

4

się z wymianą samego szyldu, by nie
ponosić niepotrzebnych kosztów.
Dodajmy, że chodzi o spore koszty
– szyld knurowskiego kina to pokaźna

/bs, b/

konstrukcja, więc jego wymiana to
kwestia dużej sumy pieniędzy.
Kiedy okazało się, że kino jednak
nie uzyska w tym roku dofinansowania na remont elewacji, zapadła
decyzja o sfinansowaniu wymiany
szyldu z własnego budżetu.
- Na początku jesieni udało się zabezpieczyć fundusze na ten cel – informuje Justyna Kosik. – Projekt jest już
gotowy, trwa wycena jego realizacji.
Nie ustają też starania o uzyskanie dofinansowania na planowaną
przebudowę elewacji budynku – na
przełomie trwającego i przyszłego
roku wniosek w tej sprawie zostanie
ponownie złożony.
MiNa

Foto: Mirella Napolska

- Jestem po lekturze artykułów o historii kina i naszła mnie taka refleksja:
kiedyś ładnie to wszystko wyglądało,
podświetlona reklama – mówi jedna z
naszych Czytelniczek, pani Krystyna.
– A dziś? Szyld, który ma być wizytówką, staje się antyreklamą. Nie wiem, co
się z nim stało, ale nie zachęca. Koniecznie trzeba coś z nim zrobić.
Fakt, że szyld kina nie został do tej
pory zmieniony, nie wynika z zaniechania ani ignorancji knurowskiego
Centrum Kultury.
– To dość złożony problem – mówi
Justyna Kosik - kierownik Kina Sceny Kultury. – Mamy świadomość,
że upływ czasu i działanie promieni
słonecznych zrobiły swoje. W tym roku
wnioskowaliśmy o dofinansowanie
do projektu przebudowy elewacji budynku, której towarzyszyłaby zmiana
szyldu. Dlatego też wstrzymywaliśmy

roku, od początku jej siedziba mieści
się w Gliwicach. Głównymi klientami
firmy są właściciele stacji kontroli pojazdów, ale również serwisów
samochodowych (autoryzowanych
i niezależnych) i myjni. WSOP jest
liderem rynku wyposażenia stacji
diagnostycznych. Według szacunków
spółki około 40 proc. z ogólnej liczby
SKP w Polsce zostało wyposażonych
przez WSOP. W początkowych latach
działalności firma była dystrybutorem
niemieckich urządzeń, a od kilku lat
intensywnie i z powodzeniem rozwija
własny produkt – linię diagnostyczną
CERTUS. WSOP zatrudnia obecnie
ponad 60 osób.

Siły natury mocno sfatygowały obecny
szyld, który niebawem zostanie
zastąpiony nowym

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 9 lutego 2016 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5
w sali narad (II piętro) przeprowadzone zostaną drugie
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych
wraz z oddaniem ułamkowych części gruntu
w użytkowanie wieczyste.
I. Przedmiotem II przetargów ustnych nieograniczonych jest prawo
własności następujących nieruchomości:
1) lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 29,00 m2 usytuowany
na I piętrze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego położonego
w Knurowie przy ul. Bolesława Chrobrego 15 oraz udział w nieruchomości wspólnej wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie
wieczyste ułamkowej części gruntu tj. 1134/10.000 części działki
nr 1510/11 o pow. 0,0647 ha, zapisanej w ewidencji gruntów:
m. Knurów, obręb Knurów, jedn. rej. G.2224 dla której przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr
GL1G/00051441/2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, symbol planu – FH2-7MW.
Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc,
przedpokoju. Posiada pomieszczenie przynależne – piwnicę o pow.
5,90 m2. W budynku znajdują się instalacje: wodna, kanalizacyjna,
elektryczna, ogrzewanie – (kominek), ciepła woda z bojlera
elektrycznego.
2) lokal mieszkalny nr 20 o pow. użytkowej 30,20 m2 usytuowany
na IV piętrze pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego
położonego w Knurowie - Szczygłowiach przy al. Piastów 7d oraz
udział w nieruchomości wspólnej wraz z równoczesnym oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu tj. 115/10.000
części działki nr 854/76 o pow. 0,3166 ha, zapisanej w ewidencji
gruntów: m. Knurów, obręb Szczygłowice, jedn. rej. G.455 dla której
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta
nr GL1G/00041402/4.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, symbol planu – P 1.3 MW.
Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc,
przedpokoju. Posiada pomieszczenie przynależne – piwnicę o pow.
1,39 m2. W budynku znajdują się instalacje: wodna, kanalizacyjna,
elektryczna, centralne ogrzewanie.
II. Terminy przetargów, ceny wywoławcze i wysokość wadium:
Lp

Adres lokalu mieszkalnego

1. ul. Bolesława Chrobrego 15/5
2.
al. Piastów 7d/20

Cena
wywoławcza
w zł

50.780,00
44.540,00

Wadium
w zł

Data
przetargu

Godzina
przetargu

2.600,00
2.300,00

9.02.2016 r.
9.02.2016 r.

10.00
10.30

Cena wylicytowanego lokalu obejmuje: lokal wraz z pomieszczeniami
przynależnymi - w rozumieniu ustawy o własności lokali - zwolniony
z podatku VAT (zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10, 10a ustawy o podatku
od towarów i usług, Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
oraz udział w nieruchomości wspólnej (I opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu w wysokości 20% ceny gruntu powiększonej o należny podatek VAT podlega wpłacie przed spisaniem aktu notarialnego).
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do partycypowania
w kosztach zarządu nieruchomością wspólną i kosztach remontu zgodnie
z udziałem w tej nieruchomości.
Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany do uiszczania
należności z tytułu podatku od nieruchomości naliczonego przez Wydział
Finansów.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty sądowe nabywca
zobowiązany jest do uiszczenia w dniu spisania aktu notarialnego
w kancelarii notarialnej.
III.W przetargu mogą brać udział osoby, które prawne, krajowe lub zagraniczne bądź osoby ﬁzyczne, które:
a) dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego Urzędu
Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w kopercie z dopiskiem
„sprzedaż lokalu przy ….......” - do dnia 2 lutego 2016 r.
do godz. 15.30 zawierające:
– pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z podaniem
imienia, nazwiska, firmy bądź nazwy siedziby oraz statusu
prawnego uczestnika przetargu, numeru kontaktowego,
– datę sporządzenia zgłoszenia,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz warunkami
przetargowymi i że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy
dokonać zwrotu wadium,
– dane osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika
przetargu wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami z notarialnie
poświadczonym podpisem lub oryginał pełnomocnictwa i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji
uczestnika w przetargu,
b) wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych)
w wymaganej podanej w tabeli w pkt. II do dnia 2 lutego 2016 r.
na konto Urzędu Miasta Knurów nr konta:
39 1560 1081 2121 0517 3581 0025 z dopiskiem wadium
– Knurów, „sprzedaż lokalu przy …....................”.
Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
c) dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem
przetargu:
– dowód wpłaty wadium,
– w uzasadnionym przypadku konieczności zmiany osób
reprezentujących uczestnika przetargu, zgody organów
statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne
pełnomocnictwo.
IV. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządcą
budynku tj. Miejskim Zespołem Gospodarki Lokalowej i Administracji,
Knurów ul. Floriana 4, tel. 32 339 45 00.
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Do kogo pretensje
Knurów. Jeśli drogowców zima zaskoczy...

Gdzie zgłosić problem?

Z

ima to wymagający przeciwnik
dla zmotoryzowanych. Bywa,
że nawet dobry samochód i
ostrożność to na nią za mało.
- Zimę to lubią chyba tylko dzieci
- śmieje się pani Joanna. - Codziennie
dojeżdżam do pracy samochodem
i zima mnie przeraża. Kto choć raz
wpadł w poślizg, wie, co to znaczy czuć
strach przed każdym ruszeniem w
drogę. Z niepokojem śledzę prognozy
pogody, modląc się, aby drogowcy tym
razem nie zawiedli.
Kierowcy wymagają, aby służby
o każdej porze dnia i nocy walczyły z
zimą i jej skutkami. Pretensje zmotoryzowanych unoszą się nad zaspami,
niekoniecznie trafiając tam, gdzie
powinny. Przygotowaliśmy krótką
ściągawkę, by wiedzieć, gdzie i jak
skutecznie interweniować.

„Zimowe” interwencje
- instrukcja obsługi

Większością pomniejszych dróg
w Knurowie (oprócz tych, należących
do prywatnych właścicieli) opiekuje się
knurowski Urząd Miasta. W imieniu
miasta za ich utrzymanie odpowiada
firma „Komart”.
W gminach Pilchowice i Gierałtowice drogami administrują samorządy, na których zlecenie zimowymi problemami zajmują się firma
ZRB Janicki (gmina Gierałtowice)
i Konsorcjum F.U.H. Natezja Sp. J.;
Wa lpex Wa lter Heinrich (gmina
Pilchowice).
Z chodnikami sprawa jest prostsza: do ich odśnieżania zobowiązany
jest właściciel nieruchomości, wzdłuż
której biegną chodniki.

Ostatnie zimy są
lżejsze, jednak ta sprzed
10 lat dała mocno
w kość drogowcom
i mieszkańcom
- na zdjęciu ul. Wilsona

jb, bw

Do kogo należy ulica?

Drogi wojewódzkie to ulice: Dworcowa, Niepodległości, Rybnicka i Zwycięstwa.
Drogi powiatowe to ulice: 1 Maja, Wilsona, Szpitalna (od skrzyżowania z Ułanów do Niepodległości), Michalskiego, Lignozy, Aleja Piastów i Książenicka.
Drogi gminne (w zarządzie prezydenta miasta) to ulice: dr. Floriana Ogana, 26 Stycznia, Szpitalna od ul. Ułanów do DK78, Kosmonautów, ks. Alojzego
Koziełka, Jęczmienna, Przemysłowa, Klasztorna, Plebiscytowa, Wolności, Rybna, Kwitka, Henryka Sienkiewicza, Pocztowa, Spółdzielcza, Wincentego Witosa,
Marynarzy, Piłsudczyków, Dywizji Kościuszkowskiej, Lotników, Ułanów, Jerzego Ziętka, Kapelanów Wojskowych, Aleja Lipowa, Stefana Batorego, Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Władysława Łokietka, Jedności Narodowej, Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Władysława Jagiełły, Mieszka I boczna,
Kosmonautów 11 do ul. Szpitalnej, Dąbrowskiego, Puszkina, Floriana, Sokoła, Bolesława Chrobrego, Targowa, Wzgórze, Rakoniewskiego, Powstańców, Szkolna,
Krótka, Wieczorka, Leśna, Kościelna, Piotra Ściegiennego, Słoneczna, Aleja Piastów boczna, Jana Kilińskiego, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Stanisława
Staszica, Stefana Żeromskiego, Parkowa, Sztygarska, Jęczmienna, Plac Powstańców Śląskich, Poprzeczna, Astrów, Dębowa, Emilii Plater, Stanisława Wyspiańskiego, Ogrodowa, Adama Mickiewicza, Stanisława Poniatowskiego, Józefa Janty, Tadeusza Kościuszki, Antoniego Słoniny, Mikołaja Kopernika, Aleja Spacerowa,
Żwirki i Wigury, Prusa, Krucza, Jana Brzechwy, Stanisława Moniuszki, Mieczysława Karłowicza, Jana Dymka, Saperów, Legionów, Ignacego Krasickiego, Pawła
Stalmacha, Jana Kochanowskiego, Wita Stwosza, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Wieniawskiego, Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Karola
Szymanowskiego, Juliusza Słowackiego, Walentego Rakoniewskiego boczna, Stawowa, Wieczorka, Starowiejska, Wojciecha Korfantego, Zielona, Juliusza Ligonia,
Chabrowa, Stokrotki, Wrzosowa, Jaśminowa, Chmielna, Akacjowa, dr. Henryka Jordana, Polna, Wiosenna, Zimowa, Deszczowa, Przedwiośnie, Letnia, Jesienna.

reklama

Zanim chwycimy za telefon, odszukajmy (ściąga w ramce), kto jest administratorem danej drogi. Wówczas
o problemach zawiadomimy bezpośrednio głównych odpowiedzialnych
za stan arterii. Jeśli nie mamy czasu na
poszukiwania, z pomocą spieszy Straż

Miejska - wystarczy zadzwonić pod
numer 986 i poprosić o powiadomienie
odpowiednich instytucji.
Ulicami w Knurowie zarządza
kilka instytucji. Autostradami zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad. Nad drogami
wojewódzkimi (ul. Niepodległości,
Dworcowa, Zwycięstwa, Rybnicka)
czuwa Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach. W praktyce ZDW
rokrocznie wybiera firmę, która w jej
imieniu powinna zadbać o zimowe
utrzymanie dróg. W tym roku przetarg wygrała firma Hucz z Boronowa.
Drogami powiatowymi zajmuje się
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach.
Z ramienia ZDP za przejezdność ulic jest
odpowiedzialna firma Remondis.

Foto: Bogusław Wilk

Śliskie jezdnie, białe chodniki, piętrzący się
na poboczach śnieg – oby tak nie było. Jednak zima
lubi zaskakiwać. Jeśli tak się zdarzy, podpowiadamy,
do kogo kierować uwagi...

* Zarząd Dróg Wojewódzkich - kierownikiem „Akcji Zima” jest Dariusz
Wieteska - tel. 32 234 06 96 lub kom. 605 435 730. Z ramienia firmy Hucz
akcją koordynuje Piotr Hucz - tel. 502 297 152, 34 353 92 53 lub 34 375 61 00;
* Zarząd Dróg Powiatowych - kierownikiem akcji zimowej jest Paweł Karpa - tel. 32 234 06 96 wew. 17 lub tel. kom. 605 435 731. Z firmy Remondis
w zimowe utrzymanie dróg bezpośrednio zaangażowani są panowie Grzegorz
Staszewski i Arkadiusz Pawlas - tel. 32 231 08 58 wew. 232, 210;
* Straż Miejska - tel. 986 (bezpłatny, czynny dostępny całą dobę), 32 339
22 37;
* Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska – tel. 32 339 22 15 (w godzinach pracy urzędu);
* Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - tel. 32 234 06 92
i 32 270 15 10;
* Urząd Gminy Gierałtowice - tel. 32 301 13 00;
*Urząd Gminy Pilchowice - tel. 32 235 65 21.
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Knurów. Nowo wybrani ławnicy...

Gotowi służyć
sprawiedliwości

W ubiegłą środę w ratuszu doszło do spotkania
władz miasta z nowo wybranymi ławnikami do
Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego

31

Knurów

Z klasą w XXI wiek

Dla młodego pokolenia komputer to część codzienności.
W Miejskim Gimnazjum nr 1 naturalne dla uczniów
umiejętności korzystania z dobrodziejstw cyfryzacji
wykorzystano w praktyce, przygotowując interaktywne
lekcje pokazowe z matematyki i języka niemieckiego

I

nteraktywne lekcje to efekt udziału szkoły w projekcie: „Klasy
europejskie 21 wieku: podejmowanie wyzwań ery cyfrowej w duchu
innowacji i kreatywności”, który jest
realizowany w ramach europejskiego
programu ERASMUS+ ze szkołami z
Portugalii, Bułgarii, Włoch, Hiszpanii.
Lekcje języka niemieckiego prowadziła Anna Bujara, która do interaktywnego nauczania wykorzystała
aplikację ClassFlow. Celem zajęć było
powtórzenie i utrwalenie słownictwa z
zakresu życia codziennego.
- Uczniowie pracowali na stanowiskach komputerowych, rozwiązując
pojawiające się zadania oraz pytania
udostępniane im przez nauczyciela
w ramach interaktywnej aplikacji tłumaczy Barbara Hankus, dyrektor
MG-1.

foto-migawka

Z kolei zajęcia z matematyki prowadząca lekcję Agnieszka Piotrowska
oparła na narzędziu IT, tzn. aplikacji
ActivIspire.
- Aplikacja posłużyła nie tylko do
przygotowania prezentacji na temat
funkcji liniowej, ale także pozwoliła
na szybkie wykorzystanie filmu na ten
temat z YouTube oraz programu GeoGebra, oprogramowania służącego do
dynamicznej wizualizacji problemów
matematycznych - dodaje Barbara
Hankus.
Przygotowanie zajęć interaktywnych wymaga dużych nakładów pracy
i wcześniejszych przygotowań, ale
dyrektor Hankus nie ma wątpliwości,
że to dobra inwestycja i przyszłość
edukacji.
- Wzrasta atrakcyjność lekcji
oraz uwaga uczniów, którzy nie mają

cza su na nudę, bo różnorodność
bodźców wzrokowych, słuchowych,
a nawet r uchow ych , związanych
z użyciem tablicy interaktywnej,
wymagają ciągłego skupienia - zauważa dyrektor MG-1 - Nauczyciel
też zyskuje sporo czasu w procesie
dydaktycznym, ponieważ gotowe
wizualizacje przekazywanych treści
pozwalają uczniowi lepiej wyobrazić
sobie abstrakcyjne definicje.
W pokazowych lekcjach uczestniczyli uczniowie II b. Przebiegowi
zajęć przyglądali się nauczyciele,
przedstawiciele Rady Rodziców oraz
obserwatorzy - Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa i Anna
Misiura, dyrektor Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych.
Oprac. jb, foto: arch. MG-1

Foto: Bogusław Wilk

udziałem ławników orzekają w I
instancji). Podczas orzekania mają
większość uprawnień sędziego. Są
niezawiśli, podlegają tylko Konstytucji i ustawom.
- To szczególna godność, a zarazem wielka społeczna odpowiedzialność – podkreślał prezydent Rams.
- Państwa decyzje będą decydować o ludzkim losie – dodał przewodniczący Rzepa.
Lista nowych ławników trafiła
do prezesa Sądu Okręgowego. Pełnienie funkcji poprzedza złożenie
ślubowania. Kadencja rozpocznie
się 1 stycznia 2016 roku, potrwa
cztery lata.
/bw/

Nowo wybrani ławnicy

Ławnicy do Sądu Okręgowego: Roman Adamczyk, Roksana Ewa Anczykowska, Barbara Lukrecja Dang, Anna Zofia Hesok, Wiesława Elżbieta
Kanicka, Grzegorz Czesław Mordal, Barbara Niewiadomska, Andrzej
Jan Pach, Jan Stefan Pająk, Janusz Stanisław Sacha, Beata Katarzyna
Tymoszek.
Ławnicy do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy: Mieczysław Kocierz, Piotr Adam Konarski, Janusz Marian
Owczarski, Julian Rzewódzki.
Ławnicy do Sądu Rejonowego do orzekania z wyłączeniem spraw z
zakresu prawa pracy: Ewa Gajewska, Krzysztof Józef Hink, Alina Król,
Joanna Barbara Kusio, Barbara Antonina Wiercioch.

Gliwice. Podsumowanie w WKU

Kwalifikacja z frekwencją

Znakomite Gierałtowice, Knurów niezgorszy –
taka ocena wynika z podsumowania tegorocznej
kwalifikacji wojskowej w Powiecie Gliwickim

D

o kwalifikacji w 2015 roku stanęło 591 osób. 100-procentową obecnością
przed komisją lekarską wykazali się mieszkańcy gmin Gierałtowice,
Wielowieś, Rudziniec i Toszek. Knurów osiągnął 97,89 proc., Pyskowice - 96,1
proc., Sośnicowice - 95,92 proc., a Pilchowice 95,24 proc.
Tegoroczny wynik wyniósł 97,97 proc. i okazał się lepszy od ubiegłorocznego o 0,59 proc.
Wyniki podano w ubiegłą środę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Gliwicach. Okazją ku temu była narada szkoleniowo-rozliczeniowa pracowników miast i gmin z terenu powiatu gliwickiego, odpowiedzialnych
za problematykę powszechnego obowiązku obrony w zakresie kwalifikacji
wojskowej, ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
/sisp, bw/

Katowice

Madonna ukaże
swoje piękno
W Muzeum Śląskim zostanie
otwarta galeria śląskiej sztuki
sakralnej. Wśród eksponatów
znajdzie się rzeźba Madonny
z Knurowa z 1420 roku

P
j
e dotyczące „Planu Zrównoważonej Mobilnoś ci Miejskie
W miniony wtorek w ratuszu odbyły konsultacje społeczn
ntowała wyniki i wnioski badań ankietow ych dotyczących
dla Miasta Knurów”. Firma Collect Consulting zapreze
ej, pieszej) w mieście. Badaniami objęto prawie 600
komunikacji (w ujęciu ogólnym - samocho dowej, rowerow
an co do sytuacji i wskazówki, jak w przyszło ści
knurowi
odczuć
obraz
dały
dzi
wypowie
Ich
.
Knurowa
mieszkańców
zakres informacji i oczekiwań, dając podposzerzą
a
spotkani
ego
wtorkow
podczas
n
knurowia
Głosy
ją polepszyć. usłyszeliśmy w podsumowaniu zebrania.
–
e
Knurowi
w
acji
komunik
izacji
optymal
h
służącyc
stawy do dalszych prac
/bw/
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ięk na Madonna z Knurowa
należy do najpiękniejszych gotyckich rzeźb śląskich. Została
wykonana z drewna (113 cm wysokości). Pierwotnie stanowiła wystrój
kościoła św. Wawrzyńca. W latach
30. XX wieku trafiła do Muzeum
Śląskiego, a po II wojnie światowej

Źródło: internet

Matematyka z komputera? Dlaczego nie - to na razie lekcja pokazowa, ale być może
i nieodległa codzienność

grudnia 2015 roku upłynie
czteroletnia kadencja ławników w sądach. W październiku
Rada Miasta wybrała – finalizując
kilkumiesięczne procedury - ławników do Sądu Okręgowego i do
Sądu Rejonowego. Przed tygodniem
nowo wybrani ławnicy byli gośćmi
knurowskich samorządowców pod
przewodnictwem prezydenta Adama Ramsa i przewodniczącego Rady
Miasta Tomasza Rzepy. Otrzymali
oficjalne potwierdzenie wyboru.
Ławnicy są niezawodow ymi
członkami sądowego składu orzekającego. Pod przewodnictwem
sędziego zawodowego rozpoznają
sprawy cywilne i karne (składy z

była eksponowana w Muzeum Archidiecezjalnym.
Uroczyste otwarcie wystawy
odbędzie się w niedzielę, 20 grudnia, o godz. 19. Gościem honorowym będzie arcybiskup Wiktor
Skworc.
/bw/
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HISTORIA

Z kart historii

Migawki z przeszłości
Młodsi Czytelnicy mogą się dowiedzieć, starsi
przypomnieć. Kilka fotografii z lat 60. i 70.
przywołuje Knurów, jakim już nie będzie

Knurów, lata 60. Z prawej strony widać zabudowania szpitala. Dym
wydobywa się z komina szpitalnej kotłowni.

Ulica Niepodległości przed 50 laty na ówczesnym zdjęciu (niestety, słabej
jakości) prasowym.

Kopalnia Węgla Kamiennego Szczygłowice była budowana w latach 1957-1961 (pierwszy węgiel wydobyto 1 lipca).
Fotografia została wykonana w połowie lat 60. Przedstawia zakład przed półwieczem od strony dzisiejszej ul. Lignozy.
Wówczas znajdowały się tam ogródki działkowe.

Tam, gdzie dzisiaj znajduje się targ przy ul. Szpitalnej, przed kilkudziesięciu laty składowano materiały budowlane.
Na fotografii widać betonowe rury (około metrowej średnicy). Kładziono je od potoku, który płynął niedaleko byłego
Domu Górnika nr 2, w stronę nasypu kolejowego. Potok został skanalizowany. Warto przypomnieć, że za obecnym
budynkiem PWiK przy ul. Szpitalnej w tamtych czasach działała cegielnia.

POKAŻMY STARE FOTOGRAFIE
W rodzinnych albumach znajduje się mnóstwo starych, a przez to niezwykle też ciekawych, fotografii. Namawiamy do
dzielenia się z redakcją tymi archiwaliami (wypożyczamy na chwilkę, kopiujemy i oczywiście zwracamy). Z chęcią opublikujemy je na łamach „Przeglądu”. Niech przypomną dawne lata...

Widokówka, najprawdopodobniej z 1981 roku, wydana przez Krajową
Agencję Wydawniczą, a wydrukowana w... DDR (ówczesnej Niemieckiej
Republice Demokratycznej). Przedstawia Kąpielisko Leśne na Zaciszu w
jakiś letni, leniwy dzień (nawiasem mówiąc, dzieci na ławkach wyglądają
na znudzone – ciekawe, czy same tak przysiadły, czy posłużyły fotografowi
za „żywy” motyw...). W przyszłym roku ośrodkowi „stuknie” 50 lat. Akurat
na złoty jubileusz doczeka się gruntownej modernizacji. Prace trwają. Starsi
Czytelnicy z pewnością pamiętają, że na terenie Kąpieliska Leśnego działała
wówczas restauracja (o tej samej nazwie). Miała dwie sale konsumpcyjne.
W większej stało pianino. Kuchnia mieściła się w głębokiej piwnicy. Jej
użytkownikiem była Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Knurowie.
W planach ośrodka było wybudowanie niedużego amfiteatru-odeonu. Rozpoczęto nawet wykopy, wbito w ziemię trzy słupy i... na tym się skończyło.
Maria Grzelewska

Zdjęcia: archiwum autorki
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Knurów, Wilcza, Ratingen. Śląska wystawa w Muzeum Ziemi Górnośląskiej

Dla duszy i ciała

Piękna Madonna patronką górnośląskich emigrantów

Około ćwierć tysiąca eksponatów pojechało
z Knurowa i Wilczy do Muzeum Ziemi Górnośląskiej
w Ratingen (Niemcy), by stać się częścią wystawy
pt. „Dla duszy i ciała. O kulturze jedzenia i picia
na Śląsku”

Dyrektor Stephan Kaizer i kustosz Bogusław Szyguła
podpisują pięcioletnią umowę o współpracy Muzeum
Górnośląskiego w Ratingen i Izby Tradycji KWK Knurów

Typowa śląska kuchnia z przełomu XIX i XX w.

D

o Oberschlesisches Landesmuseum trafiły przedmioty,
które przed przeszło stu laty
można było znaleźć w każdej śląskiej
kuchni.
- Oczy zwiedzających muzeum
cieszą więc szolki i boncloki, bifyj,
żeleźniok z gorkami, zygor i zopask –
wylicza Bogusław Szyguła, kustosz
Izby Tradycji KWK Knurów, inicjator
współpracy obydwu placówek.
Wypożyczone eksponaty pochodzą z Izby Tradycji oraz prywatnej
kolekcji Erwina Sapika z Wilczy pod
nazwą „Klamory u Erwina”.
- Nie brak przedmiotów, które
pokazują, że w ówczesnej śląskiej
kuchni było wiele ciekawych rozwią-

zań technicznych – podkreśla kustosz
Szyguła. – Ot, choćby XIX-wieczna
krajalnica do wędlin i półautomatyczna maselnica ze zbiorów pana Erwina.
Z naszej Izby natomiast maszynka do
lodów, wysoka osłona, stawiana obok
gorącej rury piecyka (chroniła dzieci
przed poparzeniem) i poprzednik
współczesnego zlewozmywaka, czyli
stół z wysuwaną przednią częścią,
mieszczącą dwie miski przeznaczone
do zmywania naczyń.
Na wystawie „Dla duszy i ciała”
można oglądać eksponaty związane z
żywnością, począwszy od uprawy roli
i hodowli, poprzez przetwarzanie i
sprzedaż produktów spożywczych, aż
po przygotowanie posiłków w domu.

- Zgromadzone meble, narzędzia
i sprzęty, a także dokumenty, rysunki
i fotografie pozwalają lepiej poznać
realia dawnej pracy rolnika, masarza
czy piekarza, zajrzeć do śląskiej kuchni
sprzed wieku oraz dowiedzieć się, jak
wówczas jadano na co dzień, a co stawiano na świątecznym stole – tłumaczy
Szyguła. - Żeby nie być gołosłownym,
na mowie i obrazach się nie skończyło.
Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali
poczęstowali tradycyjnymi, przepysznymi knurowskimi cynamonkami
Ogińskiego.
Ekspozycja została otwarta 6
grudnia. Będzie czynna do 15 października 2016 roku.
Oprac. bw

Foto: Bogusław Szyguła

W przededniu otwarcia wystawy dyrektor Muzeum Ziemi Górnośląskiej
w Ratingen Stephan Kaizer i kustosz
Izby Tradycji Bogusław Szyguła
podpisali kolejną pięcioletnią umowę o współpracy obydwu placówek.
- Ze strony polskiej świadkami byli:
Henr yk Mercik z zarządu Województwa Śląskiego, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach Alicja
Knast i wiceprezes Stowarzyszenia
„Pro Futuro” z Zabrza
Ludomir Wiśniewski,
natomiast ze strony
niemieckiej Johannes
Lierenfeld - radca ministerialny i przewodniczący Rady Fundacji
Dom Górnośląski, Marie-Luise Fasse - posłanka do Landtagu
Nadrenii-Północnej-Westafalii i przewodnicząca Zarządu Fundacji Dom Górnośląski
oraz Klaus Plaszczek z
zarządu Fundacji Dom
Górnośląski – mówi
kustosz Szyguła.
Ślązacy nie pojechali do Niemiec z
pustymi rękoma. Zabrali ze sobą
współczesny obraz przedstawiający Piękną Madonnę z Knurowa
– 600-letnią figurę, której kopia w
2009 roku wróciła do Krywałdu.
- Ta „najstarsza Ślązaczka” czczona
jest w krywałdzkim kościółku jako
Matka Pięknej Miłości, a od 2011
roku nosi również tytuł Patronki
Górnośląskich Emigrantów, nadany
przez ks. arcybiskupa Damiana Zimonia – dodaje Szyguła.

O nadanie tytułu wystąpiło do arcybiskupa Zimonia Stowarzyszenie „Kulturverein für Schlesien und Mähren e.
V” z Düsseldorfu. Inicjatywę poparł
prezydent Knurowa Adam Rams.
– W Ratingen obraz, dar prezydenta
Ramsa, będzie przypominać o naszej małej ojczyźnie Górnoślązakom,
którzy z różnych powodów opuścili
swoje rodzinne strony. Mam nadzieję, że kiedy już przyjadą na Śląsk,
to odwiedzą też swoją
patronkę w Krywałdzie
– mówi knurowski kustosz. - Kościółek pod
wezwaniem św. Antoniego i św. Barbary to
niezwykłe i symboliczne
miejsce. Jego wnętrze
pr zypomina t ypowy
śląski dom, poza tym
wzniesiono go w pobliżu
granicy polsko-niemieckiej z 1922 roku.
- Marzy mi się, by podobne p or ozumienia
podpisały inne placówki, np. szko ł y, kluby
sportowe czy orkiestry dęte z naszych
dwóch miast – dodaje Bogus ław
Szyguła.
Prowadząca muzeum w Ratingen
Fundacja Dom Górnośląski świętuje
45-lecie. Z gratulacjami pospieszyli
przedstawiciele knurowskiego samorządu i kopalni. Okolicznościowy list
gratulacyjny, na ręce prezesa Lierenfelda, wystosowali prezydent Rams i
dyrektor KWK Knurów-Szczygłowice
Roland Bobek.
/bw/
Foto: Archiwum Bogusława Szyguły

Kamień przestał dzielić
Współpraca Izby Tradycji Górniczej z Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen
została nawiązana pięć lat temu. Dzięki temu odwiedzający muzeum mieli
okazję podziwiać dwie wystawy poświęcone tematyce górniczej i śląskiemu
malarstwu. Z kolei knurowianie, mieszkańcy Wielowsi i klienci Starostwa
Powiatowego w Gliwicach mogli oglądać fotografie wypożyczone z Ratingen,
przedstawiające drewniane kościoły śląskie. Do stałej ekspozycji Muzeum
Ziemi Górnośląskiej został włączony kamień graniczny nr 265/1, który niegdyś
(na terenie obecnego Knurowa) wyznaczał granicę polsko-niemiecką. Przed
budynkiem placówki zwracają uwagę koła szybowe z 1903 r. pochodzące z
szybu „Piotr” KWK Knurów.

Pilchowice

Foto: Mirella Napolska

Ze słodyczami na Ukrainę
322 kilogramy – tyle słodyczy zebrały dzieci ze szkół,
przedszkoli i klubów dziecięcych w gminie Pilchowice.
To prezent dla rówieśników z polskiej szkoły
w Mościskach

W

pierwszy tydzień grudnia w placówkach
oświatowych gminy Pilchowice trwała
zbiórka słodyczy. Akcja spotkała się z dużym
odzewem, widać, że dzieci i ich rodzice mają
wielkie serca – zebrano aż 322 kilogramy
łakoci.
W środę, 8 grudnia, słodki plon akcji
ruszył sprzed budynku Urzędu Gminy w
podróż na zachodnią Ukrainę – do polskiej
szkoły w Mościskach. Tam odebrał je prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej. Przewóz darów ufundował Bank
Spółdzielczy w Sośnicowicach. Delegatów
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pożegnali dyrektor banku Janina Morys i
wójt Maciej Gogulla. W skład delegacji jadącej na Wschód weszli: przedstawiciel Urzędu
Gminy Wiesław Nowakowski, prezes ZNP
Krzysztof Ziaja i dyrektor ZS Pilchowice –
Łukasz Kwiotek.
Delegaci oprócz wizyty w szkole odwiedzili też cmentarz w Mościskach, gdzie złożyli wieniec na niedawno utworzonej mogile
z ekshumowanymi szczątkami 93 polskich
żołnierzy, którzy zginęli w 1939 roku.
MiNa

Dzieci i młodzież zebrały prezenty, natomiast logistyczną
stroną świątecznego przedsięwzięcia zajęli się dorośli
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Knurów

Knurów. Finał „Szlachetnej Paczki”

Abrakadabra,
Simsala Grimm!

Wielkie serca,
wielkie wzruszenia

Świat potrzebuje naszej dobroci, choć nie
zawsze potrafi o nią poprosić. Rodzina
„Szlachetnej Paczki” nie czeka, aż potrzebujący
zapukają do drzwi. Przeciwnie - sama szuka
prawdziwej biedy, tej milczącej i szarej

W tym roku Amatorski Teatr „Bąbel”, działający
przy Miejskim Przedszkolu nr 3 pracuje wyjątkowo
intensywnie – po wiosennej premierze przygotował
następną: „Żabiego króla” według braci Grimm

Z

wykle to przedszkolaki występują przed rodzicami. Teatr
„Bąbel” odwdzięcza się dzieciom z nawiązką – tu dorośli wystawiają bajkowe spektakle, oklaskiwani
przez małych widzów z okolicznych
przedszkoli i szkół.
W ubiegły piątek aktorzy z „Bąbla”
dali aż cztery przedstawienia w szczygłowickim Domu Kultury. „Żabi król”
według braci Grimm to przedstawienie
kolorowe, zabawne i pełne piosenek.
Historia zaklętego księcia to lekko
podana opowieść o wadze wypowiadanych słów, przełamywaniu uprzedzeń i
o tym, że pozory mogą mylić. Przewodnikami po baśniowym świecie jest para
przyjaciół – Jojo i Koko, a magiczne
zaklęcie, które w ten świat wprowadza,
brzmi: Abrakadabra, Simsala Grimm!
Choć to amatorzy, to efekt ich pracy
jest zawodowy. Wszystko zaczęło się 21
lat temu, kiedy rodzice przedszkolaków
w MP nr 3, zachęceni przez ówczesną
dyrektor, Marię Kamińską-Mosio,
stworzyli teatr dla dzieci. Trzon zespołu tworzy od lat stała ekipa rodziców i
Wystąpili:
Paweł Ratuszniak (Król), Ewa Dąbrowska (Królowa), Sylwia Papina
(Matylda), Wiola Sieniek (Klaudia),
Zuzia Kowal (Gizela), Daniel Sorys
(Książę), Tomek Mazur (Henryk),
Katar zyna Czapla (czarownica),
Anna Dyrbuś (Jojo), Małgorzata
Bielicka (Koko) Dorota Sorys (Narrator).
Reżyseria i opracowanie muzyczne: Krystyna Grzesik, dekoracje: nauczycielki MP nr 3, choreografia taneczna: Małgorzata
Bielicka, nagłośnienie: Mateusz
Styczeń, zmiana dekoracji: Anna
Szymańska, kamery: Marcin Sieniek, współpraca przy realizacji
bajki: Halina Papina, Ludmiła Jankowska, Krzysztof Frączek.

Pozory mogą mylić

nauczycieli, do której dołączają utalentowani rodzice kolejnych przedszkolaków. Teatralne hobby to na pewno
duża frajda, choć i systematyczna praca,
którą trzeba pogodzić z codziennymi
obowiązkami. Próby przed spektaklem
są dwa razy w tygodniu, a w samym
dniu przedstawienia konieczne jest
wzięcie urlopu. Jednak radość widzów
podczas scenicznych występów jest
tego warta. Mimo że spektakle „Bąbla”
trwają około godziny, dzieci śledzą
je z wielką uwagą, chętnie wchodząc
w sceniczny dialog. Po piątkowych
spektaklach aktorzy „Bąbla” hojnie
rozdawali autografy – to dla nich duże
zaskoczenie i znak, że dla swoich widzów są po prostu wielcy.
- Dyrekcja zorganizowała nam
publiczność – mówi Krystyna Grzesik,
reżyser przedstawień. – Dzieci były

Magazyn wypełniły paczki małe i duże

P

bardzo zaangażowane, wiemy od ich
opiekunów, że chętnie oglądałyby nas
jeszcze i jeszcze. Mamy mnóstwo pisemnych podziękowań, co jest bardzo
miłe. My wszyscy też jesteśmy bardzo
zaangażowani w to, co robimy. Jesteśmy zespołem – czujemy się odpowiedzialni jeden za drugiego, doradzamy
sobie nawzajem, wspólnie tworzymy te
przedstawienia.
„Bąbel” zawsze może liczyć na
pomoc i zaangażowanie „swojego”
przedszkola. Również dyrektor MP-3
Iwona Stańczyk ma dla niego miejsce
w swoim sercu – sama przez sześć lat
prowadziła ten wyjątkowy teatr.
O czym będzie następne przedstawienie? To jeszcze nie jest pewne,
natomiast wiadomo już, że będzie
można je obejrzeć w kwietniu.
Tekst i foto: Mirella Napolska

ani Sylwia nie pamięta, który
to już raz bierze udział w
„Szlachetnej Paczce”.
- Może 6 albo 7? Przestałam liczyć
- opowiada.
Paczkę tworzyła z grupą znajomych. To żmudny proces - są chwile
zwątpienia, czy na pewno nikt nie
zawiedzie, czy uda się zebrać potrzebne rzeczy.
- Najczęściej paczki przygotowuje
kilka osób. W tym roku jedną paczkę
robiło średnio aż 55 osób - tłumaczy
Michalina Korzusnik, liderka knurowskiej „Szlachetnej Paczki”. - W
sumie zgłosiło się 1200 darczyńców,
którzy stworzyli paczki za łączną
kwotę 80 800 zł.
Finał akcji trwał dwa dni - od 12
do 13 grudnia. Darczyńcy przywozili
paczki do głównego magazynu, który
mieścił się w salkach parafialnych
parafii świętych Cyryla i Metodego.
Pani Sylwii utkwiły w pamięci dwa
ważne momenty z finału - wejście
z pakunkami do magazynu, gdzie
wolontariusze oklaskami powitali
darczyńców i odwiedziny u obdarowywanych rodzin.
- Były uśmiechy, łzy wzruszenia,
uściski i podziękowania, nie tylko ze
strony rodziny, ale także z naszej - bo
przecież dzięki nim udało się zmobilizować i zjednoczyć tyle osób - mówi
pani Sylwia.
Każda potrzebująca rodzina to
osobna historia cierpienia i trudnych
zmagań z codziennością. Gdy trzeba
walczyć o lepszy los, czasem niełatwo uwierzyć, że na świecie jednak
istnieje bezinteresowna dobroć.
Dzieci zazwyczaj z niedowierzaniem
przyglądają się paczkom. Podchodzą
ostrożnie, nieśmiało pytając: „To
wszystko dla nas?”.
Rodziny dziękują tak, jak potrafią. Na niewielkiej karteczce w
serduszka i gwiazdki jedna z obdarowywanych napisała: „Dziękujemy
Pani, że nie bała się do nas przyjść i
że mamy tyle prezentów”. Podpisano:
„Nasza rodzina”.

Wolontariusze
- cisi bohaterowie

- W takich chwilach trudno ukryć
wzruszenie - mówi Michalina Korzusnik. - W czasie finału były ogromne
emocje, płakaliśmy wszyscy - wolontariusze, darczyńcy i rodziny. To były
magiczne dwa dni, które na zawsze
pozostaną w mojej pamięci.
„Szlachetną Paczką” tworzą wolontariusze - w Knurowie zaangażowało się kilkanaście osób.
- Bardzo dziękuję moim najwspanialszym 13 Super Bohaterom! Którzy
dzielnie odwiedzali rodziny, wysłuchiwali marudzenia lidera i spełniali
wszystkie moje prośby. Dziękuję Wam
za kontakt z darczyńcami! Ogromne
podziękowania należą się również za
pomoc Alicji, Sandrze, Szymonowi,
Pawłowi i Mateuszowi za pomoc
przy finale. Jesteście prawdziwymi
Bohaterami - podkreśla Michalina
Korzuśnik.
Tegoroczna edycja „Szlachetnej
paczki” była prawdziwym świętem
dobroci.
- Już nie potrafię doczekać się
kolejnego finału! - mówi pani Sylwia.
jb, foto: arch. Szlachetnej Paczki

Gromkie oklaski dla aktorów „Bąbla” nikogo nie dziwią
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rozrywka nr 50
Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Zuzanna Błaszczyk z Knurowa
ur. 7.12.2015 r., 3550 g, 52 cm

Bartosz Górski z Pilchowic

50

17.12.2015 r.
CZWARTEK
Dobry dinozaur 3D
- godz. 15.45
Dobry dinozaur 2D
- godz. 17.45
Makbet
- godz. 19.45
18.12.2015 r.
PIĄTEK
Dobry dinozaur 2D
- godz. 17.00
Most szpiegów
- godz. 19.00

ur. 7.12.2015 r., 3660 g, 53 cm

Alicja Huber z Rudy Śląskiej

ur. 7.12.2015 r., 4520 g, 58 cm

ur. 7.12.2015 r., 3515 g, 54 cm

Kacper Treński z Gliwic

Stanisław Baranek z Knurowa

ur. 7.12.2015 r., 2290 g, 47 cm

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni
od ukazania się numeru (decyduje data
stempla pocztowego).

Aniela Czapiewska z Rudy Śląskiej

ur. 8.12.2015 r., 3440 g, 56 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 48/2015 brzmiało: „RĘKOCZYN”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Wojciech Zawada. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

19-20.12.2015 r.
SOBOTA -NIEDZIELA
Dobry dinozaur 2D
- godz. 15.30
Listy do M. 2
- godz. 17.30
Most szpiegów
- godz. 19.45

Lena Kajzer z Czerwionki-Leszczyn
ur. 8.12.2015 r., 3930 g, 54 cm

Maria Melerska z Knurowa

ur. 8.12.2015 r., 3380 g, 53 cm

21-22.12.2015 r.
PONIEDZIAŁEK -WTOREK
Dobry dinozaur 2D
- godz. 17.00
Most szpiegów
- godz. 19.00
23.12.2015 r.
ŚRODA
Magiczne święta Kacpra i Emmy
- godz. 10.00, 12.00

Michał Donat z Gierałtowic

ur. 9.12.2015 r., 3040 g, 51 cm

Maria Skowron z Knurowa

ur. 9.12.2015 r., 3210 g, 52 cm

Dobry dinozaur 2D
- godz. 17.00
Most szpiegów
- godz. 19.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Oskar Gorzalnik z Rybnika

ur. 10.12.2015 r., 3340 g, 52 cm

Pola Sklorz z Gliwic

ur. 10.12.2015 r., 3350 g, 53 cm
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- To grzeczne dzieci – zapewniał św. Mikołaj, który spędził miłe chwile
w gościnnych murach szkolnej „Dwójki”

Knurów. XVI Maraton Pisania Listów Amnesty International w MG-2

6184 listy
w obronie dziennikarza

Foto: Mirella Napolska

Tydzień temu zachęcaliśmy Czytelników do
wzięcia udziału w tej ogólnoświatowej akcji; dziś
z radością informujemy – ilość „maratońskich”
listów napisanych w Knurowie była rekordowa

Gimnazjaliści wierzą,
że słowa w listach uda się przekuć w czyny...

Knurów

Święty obdarował
dzieci i chorych

T

Święty Mikołaj miał tyle roboty, że jednego dnia było
mu za mało, by odwiedzić wszystkich, którzy na jego
odwiedziny i prezenty zasłużyli

N

iedziela (6 grudnia) nie wystarczyła, musiał „robić nadgodziny” w inne dni tygodnia.
Jednak nie narzekał.
- Mam przecież bardzo przyjemną
pracę – dawanie prezentów – zdradził
nam święty. – A tych, co na nie zasłużyli, całkiem sporo tego roku było...
Nic dziwnego, że zaszczytu gościny św. Mikołaja dostąpili m.in.
uczniowie szkolnej „Dwójki”.
- To przecież pracowite dzieciaki
– chwalił malców darczyńca. – A jeśli
nawet urwisy, to tylko chwilami...

słowem i słodyczami. Co ważne, zyskał bezinteresownych sympatyków
wśród mieszkańców ul. Niepodległości.
- Wielu z nich przekazało św.
Mikołajowi słodkie prezenty prosząc,
by nagradzał nimi najgrzeczniejszych
– dodaje pan Izydor. – W jego imieniu
serdecznie wszystkim ofiarodawcom
dziękuję. Zapewniam, że sprawili
ogromną radość dziesiątkom dzieci i
dorosłych.
/bw/

Foto: Archiwum MSP-2

2, którzy z ogromnym zaangażowaniem
przyłączyli się do akcji.
Pisaniu listów towarzyszyły przygotowane przez uczniów prezentacje
multimedialne, dotyczące praw człowieka, działalności Amnesty International, przedstawiające sylwetki osób,
w których obronie pisano apele.
Widać, że entuzjazm dla akcji
Amnest y Internationa l systematycznie rośnie. Kiedy osiem lat temu
MG-2 po raz pierwszy włączyło się
w Maraton, napisano 500 listów. W
ubiegłym roku, wśród kilkuset miejsc
w Polsce, knurowski sztab był w
czołówce – 4003 listy to piąty wynik
w kraju. W zeszłym tygodniu padł
kolejny ilościowy rekord – 6184! Oby
akcja przyniosła spodziewany skutek
– efekty poprzednich edycji pokazują,
że może być ona skuteczna.
Tegoroczny Maraton Pisa nia
Listów w Miejskim Gimnazjum nr
2 zorganizowali Sabina Soroka, Danuta Pawłowska – Król, Ewa Gołuch
i Mirosław Kirszensztejn, zaś patronowała mu dyrektor szkoły – Violetta
Mucha.
MiNa

Foto: Archiwum MP-2
Foto: Iwona Kobryń

foto-migawka

Z odwiedzin świętego ogromnie
ucieszyli się pacjenci knurowskiego
szpitala, zwłaszcza ci najstarsi.
- Co roku do nich zagląda, bo wie,
że zasługują nie tyle na prezenty, co
ciepłe słowa – tłumaczy knurowianin
Izydor Golec, będący w doskonałej
komitywie ze świętym Mikołajem. –
Zmagając się z cierpieniem potrzebują
duchowego wsparcia. Pamiętajmy o
tym nie tylko przy okazji świąt czy
okazjonalnych spotkań.
Święty nie przychodził w gościnę
z pustymi rękoma. Dzielił dobrym

o już XVI edycja Maratonu Pisania Listów Amnesty International,
a zarazem ósma, w którą organizacyjnie włączyło się Miejskie Gimnazjum
nr 2. Dzięki temu każdy z mieszkańców
miasta mógł piórem bronić jednego
z dziesiątki tegorocznych bohaterów akcji – uzbeckiego dziennikarza
Muhammada Bekzhanowa, niesłusznie więzionego od 16 lat.
Podczas Wielkiego Finału Maratonu, w piątek, 11 grudnia, przez MG-2
przewinęło się mnóstwo gości, w tym
władze miasta i powiatu oraz samorządowcy. Wspólnie zasiadali do stołów, by
napisać jeden lub więcej listów do prezydenta Uzbekistanu. Szkolne delegacje
przyniosły gotowy plon – listy pisane w
ciągu dni poprzedzających Finał.
– Chcemy serdecznie podziękować
dyrektorom, nauczycielom oraz uczniom
knurowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich za aktywny udział
w Maratonie, za pomoc i wsparcie, a
przede wszystkim za setki listów napisanych na lekcjach oraz w domach
– mówią organizatorzy. – Szczególne
podziękowania należą się także rodzicom
i absolwentom Miejskiego Gimnazjum nr

się w inicjatyRok w rok przed świętami przedszkolna „Dwójka” włącza
ć działania
wy charytat ywne. Tym razem placówka postanowiła wesprze
Uczyniła to orPolskiej Akcji Humanit arnej w Syrii - „Świat bez głodu”.
upominki i kartki
ganizując świąteczny kiermasz. Wypełni ły go ozdoby,
Miejskiego.
Żłobka
i
ola
przedszk
ów
pedagog
przez
e
wykonan
ne,
świątecz
bułeczciepłe
jak
się
ąc
sprzedaj
się
cieszyły
niem
powodze
Szczególnym
Misia Pomocnika”.
ki – pluszowe misie, wykonane podczas akcji „Uszyj
, ukształto- Chcemy uwrażliwić naszych wychowanków na ludzką krzywdę
człowieka,
wać w nich pozytywne postawy, nauczyć dostrzegania drugiego
wzięcia jego
dzielenia się tym, czego innym brak – tłumaczy zamysł przedsię
inicjatorka - Małgorzata Czapla.
Oprac. b

Przegląd Lokalny Nr 50 (1188) 17 grudnia 2015 roku

W ubiegły wtorek do świetlicy Domu Kultury w Szczygłowicach
zawitał św. Mikołaj. Oczywiście nie z pustymi rękoma.
By miał co dźwigać, zadbali seniorzy z Koła nr 3 Polskieg
o Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jego zdaniem
wszystkie dzieci, zaproszone do placówki przez PCK, zasłużył
y na prezenty. Radości więc było co niemiara. Miłe
chwile przeplat ały konkursy, tańce i zabawa przy muzyce
wygrywanej przez Duet Centrum.
/bw/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

1/14-odw.

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
adaptacja poddaszy, ścianki, wyburzanie
ścian, panele, kafelkowanie. Remonty kompleksowe. Tel. 602 470 190, 785 948 716

www.przegladlokalny.eu

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

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

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

41-51/15

41-51/15

48-50/15

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

Kompleksowe w ykończenia wnętr z.
Szybko i solidnie. www.remontujemyto.pl;
Tel. 721 170 237

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

41-odw.

13-50/15

49-51/52/15

Mamy dla Ciebie prezent do odbioru tylko w
grudniu! P&B Knurów Jęczmienna 4 www.
lazienki-knurow.pl

2/15-odw.

27/15-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka bez
nałogów, staż 9 lat (referencje), ukończony
kurs „Opieka do dziecka i osób starszych”.
Tel. 721 292 214
39-51/52/15

13-50/15

ZDROWIE I URODA
ŁAP OKAZJĘ tylko w grudniu zamów łazienkę, a klej do płytek otrzymasz pod choinkę.
Tel. 882 066 201. Salon Łazienek P&B Knurów Jęczmienna 4 www.lazienki-knurow.pl

SZUKAM PRACY

Szukam pracy w charakter ze opiekunk i d l a dz i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399
25/15-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
3/15-odw.

Szukam pracy, jako spacerowy Twoich czworonogów. W wyjątkowych sytuacjach również
hotel. Tel. 604 482 453

KTO PRZYGARNIE?
Z gliwickim oddziałem Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami „Bezpieczna
Łapa” szukamy nowych domów
dla bezpańskich kotów i psów
Szarotka, roczna kotka o burym
umaszczeniu, pilnie szuka domu.
Kotka została wysterylizowana,
odpchlona i odrobaczona. Szarotka
jest zdrowym i przeuroczym stworzeniem: łagodnym, przymilnym,
spragnionym towarzystwa, wdzięcznym za każdy przejaw zainteresowania i czułości. Lubi być głaskana
i przytulana.

41-51/15

49-51/52/15

DAM PRACĘ
Praca dla instalatora- ser wisanta sieci
teleinformatycznych, dobre zarobki. Tel.
505 089 859
50/15-1/16

Praca sprzedaż aktywna, dobre zarobki,
szkolenia. Tel. 603 573 332

50/15-1/16

Pr z ychodnia SA N VITA zatr udni magi st r a di etet y k i. s a nv i t a k nur ow@ w p.p l;
Tel. 509 441 515

Julkę, 3-miesięczną kotkę, znaleziono na gliwickim osiedlu Sztabu
Powstańczego. Urodziła się na wolności. Razem ze swoim bratem była
bardzo chora na koci katar. Leczona
dzięki Schronisku dla Zwierząt
w Gliwicach. W tej chwili Julka
jest zdrowa, oswojona i czeka na
adopcję. Bardzo spokojna, lubi się
przytulać i spać na kolanach.

50-51/52/15

Przyjmę do pracy na myjnię. Tel. 502 215 904

50-51/15

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

Studio Paznokci Euforia w Szczygłowicach
zatrudni osobę na stanowisko stylistka paznokci. Mile widziane doświadczenie. Tel.
503 045 040
49-50/15

1-51/15

Zatrudnię do pracy w sklepie mięsno-wędliniarskim. Tel. 602 775 756
49/15-1/16

Dino wciąż szuka domu. To
mądry, młody psiak w typie owczarka, silnie zbudowany. W swoim
krótkim życiu już wiele wycierpiał.
Od szczeniaka wiązany do pieca na
krótkim łańcuchu, bity, uratowany
od śmierci w ostatniej chwili. Będzie
doskonałym, wiernym przyjacielem
i stróżem. Jak pokocha, to na zawsze.
Jest wykastrowany.
Zainteresowani adopcją psów proszeni są
o kontakt (tel. 606 302 223),
kotów (tel. 601 087 130).
Więcej szczegółów na stronie:
www.bezpiecznalapa.pl

FINANSE
Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel. 503
833 703

50/15

NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA
Urząd Miasta Knurów w dniu 24 grudnia 2015 r.
będzie nieczynny,
z uwagi na udzielony pracownikom dzień wolny od pracy
zamiennie za 26 grudnia 2015 r.

INFORMACJA
Informacja o zmianie godzin pracy Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji w Knurowie w miesiącu grudniu 2015 r.:
w dniu 24 grudnia 2015 r. MZGLiA będzie nieczynny,
(będzie pełniony dyżur w przypadku awarii
w godz. 7.30 – 13.00, pok. 17),
Za utrudnienia przepraszamy
2,2 ha w górach – sprzedam. Tel. 32 235 22 52
49/15-4/16

KNURÓW MERKURY CENTRUM lokale
handlowe do wynajęcia
Tel. 509 441 515
50-51/52/15

Knurów. Sprzedam mieszkanie 53,4 m 2 ,
3 pokoje. Tel. 508 254 735
49/15-1/16

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 50 m2
Knurów. Tel. 509 168 190

50-51/52/15

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe 52 m 2,
umeblowane w Knurowie, os. 1000-lecia.
Cena 1200 zł + media. Tel. 603 356 653
50/15
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INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 10.12.2015 r.
do 31.12.2015 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - trzy części działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 61,70 m2 składające się
z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Lotników 2B/6 – II piętro.
Cena wywoławcza – 152.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
– 1000,00 zł.
Termin przetargu - 29.12.2015 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 15.200,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 28.12.2015 r. do godz. 17.30.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 21.12.2015 r.
od godz. 15.00 do 16.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/. Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych
i Obrotu Nieruchomościami, telefon 235-14-25 wew. 34. Zarząd
Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego
unieważnienia bez podania przyczyny.
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SPORT

www.przegladlokalny.eu
Kilka głównych ról w Grand Prix Małopolski
odegrali zawodnicy gierałtowickiej Gardy

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Foto: Waldemar Jachimowski

Foto: Garda

Mnochy rozstrzelał Vibovit

Fragment meczu
DFK Schlesien
Rokita - Vibovit

W

ydarzeniem 8. kolejki
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej było spotkanie niepokonanego dotąd Vibovitu z
DFK Schlesien. Lider tabeli nie
znalazł sposobu na króla strzelców poprzedniego sezonu i lidera tej klasyfikacji w obecnych
rozgrywkach, Ariela Mnochego. Superstrzelec czterokrotnie
trafiał do siatki Vibovitu i to
głównie dzięki jego postawie
zespół z Rokitnicy zmniejszył
straty do prowadzących, do
zaledwie jednego punktu.
Porażkę Vibovitu wykorzystała IPA Knurów, która
wygrała pewnie z Tritechem.
Ozdobą tego spotkania była
jedna z trzech bramek Tomasza Dury, który bardzo mocno
uderzył piłkę z ostrego kąta, a
ta po odbiciu się najpierw od
poprzeczki, a potem od słupka,
wpadła do siatki.
Największą niespodzianką
od początku rozgrywek była
wygrana Keno Energy Team
nad Teamem Stalmet. Outsiderzy wznieśli się na wyżyny
umiejętności i w 30. minucie
meczu prowadzili już 5:2. Postawieni pod ścianą „Stalowi”
zastosowali manewr z lotnym
bramkarzem, który przyniósł
im jednak tylko zmniejszenie
rozmiarów sensacyjnej porażki.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 8. KOLEJKI Z DNIA 14.12.2015
Team Stalmet - Keno Energy Team 4:5 (2:2)
D. Flis 2, B. Flis, R. Adamkowski - M. Kożuszek 3, T. Jureko,
R. Brociek
Vibovit - DFK Schlesien Rokita 1:5 (0:2)
A. Majorczyk - A. Mnochy 4, D. Rakowiecki
żółta kartka: P. Mastyj (Vibovit)
Bud-Expert Team – TKKF Mistral Intermarché 4:3 (2:0)
D. Kabała 3, Ł. Górczyk – K. Przydatek 2, M. Bogumiło
żółte kartki: M. Adamczyk, D. Kabała (Bud-Expert Team).
IPA Knurów – Tritech 7:3 (3:1)
T. Dura 3, Ł. Spórna 2, D. Tałajkowski, M. Rozumek – M. Szczurek,
G. Górka, B. Lewandowski
żółte kartki: W. Rozumek – dwie, czerwona kartka: W. Rozumek
(IPA Knurów)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vibovit
IPA Knurów
DFK Schlesien Rokita
Tritech
Team Stalmet
TKKF Mistral Intermarché
Bud-Expert Team
Keno Energy Team

STRZELCY
Ariel Mnochy
Grzegorz Górka
Rafał Hajok
Tomasz Młynek
Wojciech Rozumek
Mateusz Bogumiło
Adrian Zabłocki
Michał Szczurek
Dariusz Flis
Michał Kożuszek
Tomasz Dura

19
19
18
13
10
6
6
3

45-16
56-24
55-20
36-29
34-24
22-46
25-60
24-79

DFK Schlesien Rokita
Tritech
DFK Schlesien Rokita
IPA Knurów
IPA Knurów
TKKF Mistral Intermarché
Vibovit
Tritech
Team Stalmet
Keno Energy Team
IPA Knurów

6
6
6
4
3
2
2
1

1
1
0
1
1
0
0
0

1
1
2
3
4
6
6
7
27
14
12
11
10
10
9
8
8
8
8

PROGRAM 9 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 21.12.2015):
IPA Knurów – TKKF Mistral Intermarché (18.00), Keno Energy
Team – Vibovit (18.45), DFK Schlesien – Team Stalmet (19.30),
Tritech – Bud-Expert Team (20.15).

Ciąg dalszy
nastąpi
19 marca

Przedstawiciele dwóch
knurowskich klubów w czasie
wspólnego wyjazdu do Rybnika

Foto: KB

Biegi

Zawodnicy dwóch knurowskich klubów - KB Endurance
Solidarni i KB Sokół - wzięli
udział w XI Biegu Barbórkowym na dystansie 10 km w
Rybniku. Na trasie o jak najlepszy wynik walczyli: Artur
Bujnowski (50 miejsce w open,
14 w kategorii wiekowej, czas:

8
8
8
8
8
8
8
8

39 minut 36 sekund), Czesław
Kostrzak (316 w open, 29 w
kategorii wiekowej, czas: 47.50),
Kamil Danowski (523 w open,
87 w kategorii wiekowej, czas:
53.55), Zbigniew Kołodziejczyk
(613 w open, 20 w kategorii
wiekowej, czas: 57.44).
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PiSk

W

ydział Gier Śląskiego Zw ią zku Pił k i
Nożnej - Podokręg Zabrze
poi nfor mowa ł, ż e r u nda wiosenna na szczeblu
Klasy A i B rozpocznie się
19 marca. Zespoły uczestniczące w rozgr y wkach
Klasy C po raz pierwszy w
2016 roku zagrają o punkty 9 kwietnia. Wcześniej,
bo 2 kwietnia rywalizację
wznowią juniorzy i trampkarze.
PiSk

To nie jest bijatyka...

G

arda Gierałtowice należy do najlepiej rozwijających się śląskich
klubów bokserskich. Jej reprezentanci zakończą ten rok
kalendarzowy aż 28 startami.
W tym przedostatnim dobrze
zaprezentowali się w piątej
edycji Grand Prix Małopolski.
Barw Gardy broniło czterech
młodych pięściarzy. I wszyscy
swe pojedynki wygrali. Wśród
kadetów (waga 63 kg) Mateusz
Wuzik jednogłośnie pokonał Kamila Kurdziela (Global Boxing Tarnów), Tomasz
Otworowski w wadze 70 kg
stosunkiem głosów 2:1 wygrał
z Maciejem Kielarem (Tiger
Tarnów), a Marcin Trybalski
w wadze 75 kg wypunktował
Macieja Pawlika z Górnika
Wieliczka.
Wśród juniorów wystąpił
Wojciech Czarkowski, który w
wadze 91 kg nie dał szans Mi-

chałowi Szczepanikowi (Tiger
Tarnów).
- Rywal Mateusza Wuzika
walczył z odwrotnej pozycji,
ale nie mógł sobie poradzić
z pressingiem mojego podopiecznego - relacjonuje Adam
Spiecha. - Tomasz Otworowski skrzyżował rękawice ze
zdobywcą Pucharu Polski i
najlepszym zawodnikiem turnieju. O głowę wyższy Kielar
starał się trzymać Otworowskiego na dystans, ten jednak
skutecznie przedzierał się do
półdystansu. Ponadto Tomek
akcentował końcówki rund i
to zadecydowało o końcowym
sukcesie.
Kolejny z naszych zawodników - Marcin Trybalski walczył
z Pawlikiem, z którym trzy
tygodnie temu przegrał po kontrowersyjnym werdykcie. Marcin był dokładniejszy, zadawał
dużo więcej ciosów i tym razem

obyło się bez kontrowersji.
Po trzech wygranych czekaliśmy na występ naszego
ciężkiego Wojciecha Czarkowskiego, który narzucił rywalowi
swój styl walki i boksując, jak
profesor, rządził w ringu przez
trzy rundy.
Dodajmy, że po pięciu turniejach Grand Prix Małopolski, w ogólnej klasyfikacji swoje
kategorie wagowe wygrali Mateusz Wuzik, Tomasz Otworowski i Wojciech Czarkowski,
natomiast Marcin Trybalski
zajął drugie miejsce.
- Trudno po kolejnym sukcesie nie być zadowolonym.
Zawodnicy po każdym występie
wyciągają właściwe wnioski,
słuchają podpowiedzi i robią postępy. To cieszy, bo powtarzam
im, że boks to szlachetna sztuka
obrony, a nie bijatyka - akcentuje Adam Spiecha.
PiSk

Leszek Ojrzyński
oglądał mecz w Knurowie
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grudnia piłkarze Concordii spotkają się po raz
ostatni w tym roku. Przejdą
specjalistyczne badania, złożą
sobie życzenia świąteczne i do
11 stycznia koncentrować się
będą na sprawach niekoniecznie piłkarskich.
W u bie g ł y m t y go d n iu
podopieczni Michała Budnego
rozegrali jeszcze mecz kontrolny z Wilkami Wilcza. Dość
nieoczekiwanie na spotkaniu
tym pojawił się trener Górnika Zabrze - Leszek Ojrzyński,
który na pytanie, co go przyciągnęło na obiekt knurowskiego MOSiRu stwierdził z
uśmiechem na twarzy: - Piłka
nożna...
Szkoleniowiec ekstraklasowej drużyny był zachwycony stanem sztucznej murawy
i głośno zastanawiał się, czy
nie skorzystać z niej w okresie
przygotowawczy m do rundy w iosennej. Concord i i i
Wilkom przyglądał się przez
n iespe ł na pó ł god zi ny, co
św iadcz yć może o t y m, że
nikt specjalnie nie wpadł mu
w oko.

Ostatecznie mecz zakończył się wygraną Wilków 3:2,
a knurowskiemu bramkarzowi
dał się we znaki m.in. były
kapitan Concordii - Łukasz

Spórna, który jesień spędził w
Czarnych Pyskowice, a teraz
przymierzany jest do teamu
Jacka Wiśniewskiego.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 8 GRUDNIA:
1. Jan Pikus
2. Janusz Nowak
3. Edward Nowak
4. Janusz Myszka
5. Leonard Spyra
6. Jan Szczeszak
7. Stefan Wroblowski
8. Piotr Palica
9. Czesław Antończyk
10. Ginter Fabian

- 2.582 pkt
- 1.982 pkt
- 1.954 pkt
- 1.949 pkt
- 1.917 pkt
- 1.914 pkt
- 1.856 pkt
- 1.852 pkt
- 1.803 pkt
- 1.793 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Konrad Sobieraj
- 22.964 pkt
2. Michał Foit
- 22.552 pkt
3. Wojciech Napierała
- 22.507 pkt
4. Jerzy Makselon
- 22.488 pkt
5. Piotr Palica
- 22.405 pkt
6. Adam Dudziński
- 22.352 pkt
7. Janusz Kopeć
- 22.138 pkt
8. Dariusz Skowron
- 22.023 pkt
9. Alfred Wagner
- 21.597 pkt
10. Janusz Myszka
- 21.325 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 22 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Na „pudle”
w Orzeł Cup

Spotkanie
z kapitanem
lidera ekstraklasy

Kasia Kubik w roli kapitana
drużyny odbiera dyplom
od Krzysztofa Stolarka
(dyrektora MOSiR-u)
i Andrzeja Michalewicza
(prezesa KS Concordia)

wodnicy Sparty Prudnik i Orła
Pawonków. Z tymi pierwszymi
Concordia przegrała 1:3, a z
drugimi 0:4.
Barw knurowskiego klubu
bronili: Damian Piekiełko,
Daw id Szafra ńsk i, Tomasz
Mat u sz ek, Da m ia n K r awcz y k (1 br a m k a), Sz y mon
Grz ybowsk i, Kasia Kubi k,
Dawid Rozental, Dawid Płoński, Szymon Wilk (1), Patryk
Łowicki (2), Kamil Buczyński,
Grzegorz Przybyła (2), Marcin
Zaboroś (2), Bartłomiej Jankowski (3) i Kuba Pyznar.
PiSk

ar tek Adamczyk zosta ł
najlepszym zawodnikiem
knurowskiej Akademii Piłki
Nożnej, która wystąpiła w halowym turnieju w Pawłowicach
Śląskich. Podopieczni Marcina
Klaczki z rocznika 2008 rozegrali tam pięć meczów, odnosząc cztery zwycięstwa. Najbardziej okazało, po 5:0, z UMKS
Trójka Czechowice-Dziedzice
i drugim zespołem Pniówka 74
Pawłowice Śląskie. Pięć bramek
młodzi knurowianie strzelili
również Iskrze Pszczyna, zwyciężając 5:2, a nieco skromniej,

22. edycja turnieju im. Tadeusza
Wierciocha zakończyła się
triumfem Piasta Gliwice
(rocznik 2001)

C

Efektownie
i efektywnie

B

W cieniu rywali

bo 3:1 pokonali pierwszy „garnitur” Pniówka.
Jedyną porażkę - 0:3 - APN
doznała w spotkaniu z Lukam
Skoczów.
- Mój zespół zagrał widowiskowo i efektownie, a to przynosi
radość zawodnikom i trenerowi
- mówi Marcin Klaczka.
Barw knurowskiej Akademii bronili: Dudała, Adamczyk,
Grzywocz, Osada, B. Zakrzewsk i, Kubasa, Kopaczewsk i,
Soberka, Kostrzanowski, A.
Zakrzewski, Grzesiak, Polak.
PiSk

oncordia zapowiadała,
że w tym roku turniej
poświęcony Tadeuszowi Wierciochowi odbędzie się
w obsadzie międzynarodowej.
Okazało się, że niektóre zespoły
nie zasługują na to, by traktować
je poważnie. Najpierw z przyjazdu do Knurowa zrezygnowała
ekipa z czeskiej Karviny, a następnie, w dniu turnieju okazało
się, że z grona uczestników należy wykreślić Rozwój Katowice...
Karvinę zastąpiono MKS-em Zaborze, natomiast w miejsce Rozwoju wskoczyła drużyna Concordii z rocznika 2002.
Po organizacyjnym zamieszaniu okazało się, że gospodarze wyszli z opresji obronną
ręką, jednak pod względem
sportowym musieli uznać wyższość rywali.
Pierwszy zespół Concordii,
ten właściwy z rocznika 2001,
który prowadzi Przemysław
Kośmider rozpoczął od remisu
1:1 z RKP Rybnik. Identycznym
wynikiem zakończył się mecz
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w bezpośrednim pojedynku
lepsi okazali się knurowianie
zwyciężając 3:1. Dwie bramki
w tym spotkaniu strzelił Hornik, jedną Ziaja, a honorowe
trafienie zaliczył Pilecki.
W pozostałych meczach

PiSk

Środowisko ratowników wodnych
poniosło olbrzymią stratę. 15 grudnia
br. zmarł Eryk Maruszczak, wiceprezes
Oddziału Miejskiego WOPR w Knurowie,
wieloletni ratownik WOPR, sędzia i wychoPiSk
wawca dzieci i młodzieży.

Młodzi piłkarze Górnika Zabrze po raz drugi wygrali
turniej halowy poświęcony pamięci Henryka
Bałuszyńskiego, który w swej bogatej karierze
bronił m.in. barw knurowskiego klubu
czwartej edycji halow ych rozgr y wek w ystąpiło osiem drużyn, w tym
dwie z naszego terenu: Concordia Knurów i Reprezentacja
Gminy Giera łtow ice. Obie
znalazły się w jednej grupie i

Pamiątkowe zdjęcie młodych „Akademików”
z Radosławem Murawskim, kapitanem
Piasta Gliwice

knurowian z Odrą Wodzisław,
natomiast na zakończenie zmagań grupowych Concordia uległa 0:3 Piastowi Gliwice.
Druga drużyna gospodarzy złożona z zawodników o
rok młodszych i dowodzona
przez Tomasza Nowosielskiego
również nie zdołała wygrać
meczu grupowego, mając za
rywali Górnika Zabrze, Andaluzję Piekary Śląskie i MKS
Zaborze.
Do finału dotarły zespoły
Piasta Gliwice i RKP Rybnik,
a z turniejowego zwycięstwa
cieszyli się ci pierwsi, pokonując rywali 3:1.
Zespoły Concordii wystąpiły w następujących składach:
- rocznik 2001 - Gunek, Ziaja,
Korona, Heluszka, Hornik, Małecki, Zaboroś, Wilk, Lewandowski, Orylski, Jastrzębski,
Dudek, - rocznik 2002 - Szafrański, Nowakowski, Kubik, Płoński, Przybyła, Erfurt, Buczyński,
Jankowski, Rozental.

Zmarł Eryk
Maruszczak

Górnicy po raz drugi

W

Foto: Piotr Skorupa

ześć zespołów rywalizowało
systemem „każdy z każdym”,
a knurowianie na pięć występów
zanotowali trzy zwycięstwa i
dwie porażki. W spotkaniach
z udziałem Concordii padło 25
goli. Najwięcej, aż 8 w zwycięskiej 5:3 konfrontacji z Rybakiem Ciasna. Na brak emocji
nie można było narzekać w
spotkaniu z Beniaminkiem
Częstochowa, które zakończyło
się wygraną knurowian 4:3.
Trzecie zwycięstwo nasi zawodnicy zanotowali w spotkaniu z
Orlikiem Blachownia - 2:0.
Skuteczniejsi okazali się za-

Foto: APN

S

Foto: APN

Concordia Knurów (rocznik 2002)
zajęła trzecie miejsce w turnieju
Orzeł Cup w Pawonkowie

grupowych knurowianie ulegli 1:3 Górnikowi Zabrze i
3:5 GKS-owi Katowice. Reprezentacja Gierałtowic też
zanotowała dwie porażki: 0:8
z Górnikiem i 2:5 z GKS-em.
W ostatnim swym wystę-

pie, w meczu o siódme miejsce
gierałtowiczanie pokonali 3:0
APG Gliwice (bramki: Kaczmarczyk, Mijacz, Oryga).
Knurowianie zagrali o miejsce piąte, ulegając w rzutach
karnych Gwarkowi Zabrze. Po
regulaminowym czasie gry był
remis 2:2, a gole dla knurowian
strzelali Hornik i Ziaja, natomiast w rzutach karnych lepsi
byli zabrzanie zwyciężając 3:1.
W finale padło aż dziewięć
bramek, bowiem Górnik pokonał Rozwój Katowice 5:4.
PiSk

J

ed no z w ycię st wo, dwa
remisy i trzy porażki - to
bilans młodych zawodników Akademii Piłki Nożnej,
którzy wzięli udział w turnieju mikołajkowym, którego
organizatorem był Piast Gliwice. Podopieczni Krzysztofa
Nieradzika z rocznika 2006 i
młodsi mieli okazję nie tylko
rywalizować z uznanymi na
Śląsku markami piłkarskimi,
ale i porozmawiać z kapitanem lidera piłkarskiej ekstraklasy - Radosławem Murawskim z gliwickiego Piasta.
Udział w turnieju k nurowianie rozpoczęli od bezbramkowego remisu z Piastem, a następnie rów nież
zremisowali, ale 1:1 z MKS-em

Zaborze (gol Kacpra Stępnia). W swoim meczu numer
trzy APN pokonała 4:2 ROW
Rybni k (bra m k i: Domini k
Dudek 3 i Kacper Stępień), a
następnie uległa 0:2 Górnikowi Zabrze i 0:1 Sparcie Zabrze.
W końcowej k lasy f i kacji triumfowała Sparta przed
MKS-em Zaborze i Górnikiem. Zespół Knurowa został
sk lasy f ikowany na miejscu
czwartym.
Akademię reprezentowali:
Karol Szymecki, Kacper Jatta, Kacper Stępień, Dominik
Dudek, Dominik Kondratowicz, Szymon Adamus, Kamil
Mazurek, Tomek Smugaj, Damian Michałowski i Eryk Maj.
PiSk

Zza biurka

Odżyły
wspomnienia
W miniony weekend odbyły się dwa turnieje piłkarskie.
Niby nic szczególnego. Drużyny zjechały się w wyznaczone
miejsce, a po kilkugodzinnej
rywalizacji jedni cieszyli się
ze zwycięstwa, a inni smucili
po przegranej. Można rzec,
normalka.
Chciałbym jednak zwrócić
uwagę na to, że pierwszy z
tych turniejów był poświęcony
pamięci Tadeusza Wierciocha,
a drugi - Henryka Bałuszyńskiego.
Oni byli wyjątkowi. Pana
Tadeu sza pamiętam, jako
działacza, którego oczkiem w
głowie była młodzież. Miał na
nią pomysł, a że w Knurowie
nigdy nie brakowało chętnych
do uganiania się za piłką, klub
za jego czasów był uznawany
za kuźnię piłkarskich talentów. Jednym z takich talentów,

który trafił do ówczesnego
Górnika Knurów był Henryk
Bałuszyński.
Heniu był Panem Piłkarzem. Pamiętam Jego wspaniałe występy i bramki. Dla
Górnika Zabrze i m.in. dla
VfL Bochum. Pamiętam mecze
w koszulce z orłem na piersiach. I co najważniejsze, pamiętam Henia jako niezwykle
skromną osobę.
Turnieje, których są patronami to wspaniała inicjatywa.
W Zabrzu nie wyobrażają sobie, by na turniej popularnego
„Balu” nie zaprosić Mirosławę
Bałuszyńską.
W tym knurowskim brakuje mi jednak bliskich Pana
Tadeusza, którzy - jak się dowiedziałem w poniedziałek
- nie są zapraszani przez organizatorów z Concordii. Szkoda.
Piotr Skorupa
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Jarosław Bryś, prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej - Podokręg Zabrze:

Chcemy, by udział w rozgrywkach
był przyjemnością, a nie obowiązkiem
Foto: Piotr Skorupa

Niedawno pisaliśmy o gali zorganizowanej z okazji 65-lecia
Podokręgu Zabrze. Dzisiaj zapraszamy do lektury wywiadu
z prezesem Jarosławem Brysiem, który przed
laty był zawodnikiem Concordii Knurów

Jarosław Bryś

- W czasie jubileuszowych uroczystości padło wiele ciepłych słów pod adresem
Podok ręgu Zabrze, któr y
może pochwalić się m.in.
liderem ekstraklasy, Piastem
Gliwice. To powód do dumy,
czy bardziej taki pozytywny
„kop”, który pomaga w realizacji kolejnych pomysłów
mając ych na celu jeszcze
lepsze zarządzanie Podokręgiem Zabrze?
- Wiele ciepłych, szczerych
słów, podczas uroczystości jubileuszowych i wiele odebranych
telefonów po imprezie to dowód
na to, że przyjęty przez nas
plan działania jest pozytywnie
odbierany, a nasza społeczna działalność służy klubom.
Osobiście odbieram to, jako
motywację do dalszych działań.
- Na czy m szczególnie
skupia się praca Zarządu Podokręgu?
- Najważniejszym zadaniem Zarządu i poszczególnych Wydziałów jest organi-

zacja rozgrywek Klasy A, B,
C, Pucharu Polski i wszystkich
rozgrywek młodzieżowych na
terenie działalności Podokręgu
Zabrze, jak również rozgrywek
organizowanych wspólnie z
Podokręgiem Bytom.
Żeby podnieść rangę rozgrywek nieustannie szukamy sponsorów dzięki, którym możemy
uhonorować kluby nagrodami
w postaci sprzętu sportowego.
Często spotykamy się z
władzami samorządowymi,
żeby jeszcze bardziej zacieśnić
kontakty i przekonywać do
pomocy klubom w zakresie
modernizacji lub budowy infrastruktury sportowej i przekazywania dotacji na działalność sportową. Podejmujemy
rów nie ż d ział ania mają ce
pomóc w realizacji przepisów
zapewniających bezpieczeństwo na obiektach piłkarskich.
Uważamy, że bez tej pomocy, wzajemnego zrozumienia i
zaufania nie będziemy mogli się
rozwijać.

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

- Obejmując „stery” Podokręgu miał Pan pomysł i
program na zarządzanie tą
organizacją. Które z tych pomysłów udało się wprowadzić
w życie niemal z marszu, nad
którymi trzeba było popracować dłużej, i czy są takie,
których realizacja w naszych
warunkach okazała się trudna, czy wręcz niemożliwa?
- W marcu 2012 roku, po
wygraniu wyborów zastaliśmy, o czym chyba mało kto
pamięta, ponure, zimne biura
f unkcjonujące dwa razy w
tygodniu. Nie było możliwości
kontaktu poprzez stronę internetową, mail, fax czy telefon
stacjonarny, nie funkcjonował
system ekstranet, a oprócz dokumentacji księgowej był tylko
jeden segregator z dokumentacją i korespondencją.
Jak Pan słyszy, musieliśmy
rozpocząć od początku, od zera.
Wszystko to, czego brakowało zostało uruchomione na
nowo, a nad całością prowa-

dzenia biura, czynnego w każdy
dzień tygodnia, czuwa Basia
Knebel.
Z naszej strony internetowej można pobrać niezbędne
dokumenty, uzyskać wszystkie
informacje dotyczące rozgrywek, bardzo dobrze funkcjonuje system extranet, organizujemy Halową Ligę Podokręgu
Zabrze, usługę zamów sparing,
obejmujemy patronaty nad
imprezami, zorganizowaliśmy
konferencje dla trenerów, podnieśliśmy rangę Pucharu Polski, organizujemy listopadowe
spotkania z prezesami klubów
w celu omówienia kończącego
się roku, spotykaliśmy się z
władzami samorządowymi,
by pomóc klubom w bieżącym
funkcjonowaniu, w starostwie
powiatowym zorganizowaliśmy konferencję na temat
zabezpieczenia obiektów piłkarskich.
Umożliwiliśmy klubom Podokręgu rozliczanie delegacji
sędziowskich przez Podokręg,

co ułatwia klubom rozliczanie
księgowe i kontakty z Urzędami
Skarbowymi.
Na dzisiaj pracujemy nad
tym, co najtrudniejsze czyli pozyskaniu sponsorów do
rozgrywek młodzieżowych i
wyróżnieniami dla tych klubów, które bardzo dużo uwagi przywiązują do szkolenia
dzieci i młodzieży. Pracujemy
również nad umacnianiem pozycji Podokręgu w strukturach
Śląskiego Związku Piłki Nożnej
w Katowicach.
Wierzę, że dla nas nie ma
spraw niemożliwych do załatwienia.
- Swego rodzaju nowością
od kilku sezonów są w najniższych klasach rozgrywkowych
sponsorzy tytularni. Planujecie rozszerzyć współpracę pomiędzy Podokręgiem,
klubami i biznesem do tego
stopnia, że za kilka lat swojego
sponsora mieć będą również
rozgrywki trampkarzy?
- Mamy plany, aby docenić
dzieci, trenerów i prezesów w
klubach, które zwracają uwagę
na ich szkolenie. Szczególnie
mam na myśli te mniejsze kluby,
jak Gwarek Ornontowice, Sośnicowice, Concordia Knurów,
MKS Zaborze.
By tak się stało musi być
ścisłe współdziałanie z samorządem i biznesem, co podkreślałem w czasie uroczystości
jubileuszowych.
- Podobnie ja k Polsk i
Związek Piłki Nożnej staracie
się uatrakcyjnić rozgrywki
Pucharu Polski, które mają
sponsorów, a finał nie tak
dawno był rozgr y wany na
najnowocześniejszym obecnie
obiekcie w naszym regionie,
czyli stadionie Piasta Gliwice. Zauważył Pan, że dzięki
tym zabiegom, w k lubach
poważniej zaczęli traktować
te rozgrywki?
- Cieszę się, że zauważył
Pan nasze działania. Tak, zainteresowanie Pucharem Polski
wzrosło. Rozegranie meczu na
głównej płycie stadionów w Gliwicach i Zabrzu, transmisja w
telewizji internetowej, nagrody
rzeczowe - to wszystko odbiło
się dużym echem. Chcemy, by
udział w tych rozgrywkach
był przyjemnością, a nie obowiązkiem.
- Jako prezes częściej zagląda Pan na tabelę wspomnianej ekstraklasy, czy ra-

czej koncentruje się Pan na
śledzeniu rozgrywek w Klasach A, B i C?
- Zw ra c a m uwa g ę n a
wszystkie rozgrywki, interesują
mnie również wyniki, radości
i problemy klubów z terenu
Podokręgu Zabrze, grających
w klasie okręgowej i IV lidze.
- Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego,
że bodaj najwięcej uwagi i
środków należy skupić na
szkoleniu najmłodszych. Jak
z perspektywy Podokręgu
ocenia Pan obecną sytuację w
klubach i kadrach Podokręgu
w poszczególnych grupach
wiekowych?
- W klubach jest bardzo
wiele do zrobienia, ale to nie
jest zależne tylko od klubów.
Tutaj są potrzebne wspólne
działania samorządu, biznesu
i klubów. Trenerzy zarabiają za
mało, potrzeba jeszcze więcej
sprzętu treningowego i dobrej
jakości boisk.
Mimo tych problemów
nasze reprezentacje biorące
udział w różnego rodzaju turniejach nie schodzą poniżej
trzeciego miejsca. Mamy wielu
wiodących reprezentantów w
kadrze Śląska i Polski.
Warto również podkreślić,
że w Centralnej Lidze Juniorów reprezentują nas Górnik
Zabrze SSA i Gwarek Zabrze.
- Czy doświadczenie nabyte z okresu gry w piłkę, i
to zdobywane w roli trenera
pomaga Panu w kierowaniu
Podokręgiem Zabrze?
- Wszystkie doświadczenia z piłki nożnej w roli piłkarza i trenera, a także działacza klubowego, zaczynając
od koordynatora sekcji piłki
nożnej, później kierownika
sekcji i wreszcie od wielu lat
w ice prez e sa w KS MOSiR
Sparta Zabrze, bardzo pomagają w kierowaniu Podokręgiem i rozwiązywaniu wielu
spraw.
- Czego należy życzyć
Panu i Podokręgowi na kolejne lata działalności?
- Przyjmuję każde życzenia zdrowia, bo tak wielu ludzi
piłki ostatnio od nas odeszło.
Należy też życzyć bardzo dobrej współpracy i zrozumienia
z klubami, a w przyszłości, by
Prezesem Śląskiego Związku
Piłki Nożnej został ktoś z Podokręgu Zabrze.
Rozmawiał Piotr Skorupa
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Knurów. Dary Serc

Ciepło w sercach

Wymowny teatr cieni bez słów
przygotował DPS z Sośnicowic

Aktorzy z DPS-ów powiatu gliwickiego nie mogą się
doczekać kolejnych edycji koncertów charytatywnych
„Dary Serc”. Podobnie zresztą jak stali sympatycy
przedsięwzięcia. Kolejna, XIII edycja imprezy będącej
inicjatywą Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat, odbyła
się w niedzielę w szczygłowickim Domu Kultury

W

niedzielę, 13 grudnia w
Domu Kultury zapanowała świąteczna atmosfera
–jak co roku podczas knurowskich
„Darów Serc”. Tego dnia i scena, i hol
należały do podopiecznych domów
pomocy społecznej działających w
Wiśniczach, Pilchowicach, Sośnicowicach, Kuźni Nieborowskiej i w
Knurowie. Jednak na początku zaprezentowali się młodzi goście – zespoły
taneczne z GOK w Gierałtowicach:
„Mała Omega” i „Omega”. Następnie
zaśpiewała Aleksandra Orłowska,
młoda wokalistka z Krupskiego Młyna. Jej mocny, czysty głos zrobił wśród
widzów furorę. Wreszcie przyszedł
czas na teatr. Przedstawienia przygotowane przez podopiecznych DPS-ów
tematycznie były związane z Bożym
Narodzeniem. Był i teatr cieni, i piosenki, i motywy bajkowe. Ci aktorzy
są absolutnie wyjątkowi. Wspólne

przygotowywanie przedstawień to
dla nich praca, zabawa, a także forma
terapii, przełamy wanie własnych
ograniczeń i otwieranie się na innych.
Radość, jaka rodzi się na scenie, łatwo
udziela się widzom. I o to chodzi.
W przerwach między poszczególnymi punktami programu śpiewała
Iwona Kobryń z duetu Centrum.
Tymczasem w holu DK można
było kupić rozmaite rękodzielnicze
cacka, również wykonane przez pensjonariuszy DPS-ów. Było w czym wybierać – bombki, stroiki, kartki świąteczne, anioły, biżuteria, poduszki, a
każda rzecz jedyna w swoim rodzaju.
Ze względu na utrudnienia formalne, w tym roku zrezygnowano
z rozprowadzania charytatywnych
cegiełek.
– Dziś jest wiele rozmaitych zbiórek charytatywnych, a ich organizowanie napotyka na coraz większe

utrudnienia formalne – mówi Marian
Gruszka, sekretarz Stowarzyszenia
Moja Gmina Nasz Powiat, które wraz
z Centrum Kultury współorganizuje
„Dary Serc”. – W tym przedsięwzięciu
istotą sprawy jest sam koncert, wspólna
zabawa, możliwość prezentacji przedstawień, rękodzieła, przedsmak święta
Bożonarodzeniowego.
„Dary Serc” na trwałe wpisały się
w kalendarz imprez integracyjnych,
angażujących osoby niepełnosprawne.
Organizatorzy zapowiadają, że będą ją
kontynuować, bo warto.
- W zbożne dzieło włączyło się
wiele osób, wszystkim serdecznie dziękujemy – dodaje sekretarz Gruszka. – Szczególne słowa wdzięczności
kierujemy do wspierających koncert
partnerów – piekarnię „Słowik”, cukiernię-piekarnię Janusza Kapicy,
firmę Protos i FHU „U Marysi”...
Tekst i foto: Mirella Napolska

Organizatorzy podziękowali małym tancerkom
z gierałtowickiego GOK obdarowując je słodyczami

Rękodzieła pensjonariuszy
to prawdziwe cacka

Po raz trzeci przedszkolna „Siódemka”
włącz yła się w akcję „Szlac hetna Paczk
a”. Tym razem placówka pomogła cztero
osobowej rodzinie z Zabrza, w której
oboje rodzice chorują na padac zkę. Plone
m zaangażowania rodziców i dzieci było
aż 41 bogat ych paczek (w tym rower
ek i wózek dla dziecka). To przedszkoln
y
rekor
d. - Radość obdarowanej rodziny
była nieoc eniona! – entuzjazmują się
darcz yńcy.
/bw/
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SzkolKarolina Szołtysek z klasy IVa Zespo łu
wygrała
no-Pr zedszkolnego w Gierałtowic ach
czny
Ogólnopolski Konkurs Literacko-Artysty
orii na
„Magi czny świat zabaw ek” w kateg
ięcie
najlepszą pracę plastyczną. Rozstrzygn
as obkonkursu odbył o się w Rudnie podcz
Misia.
chodów Światowego Dnia Pluszowego
szym
Dzieło tryumfatork i okaza ło się najlep
ł Szkolspośród 140 zgłoszonych prac. - Zespó
ik
no–Pr zedszkolny reprezentowali też Domin
Szołtyna
Karoli
zek,
Stanic
a
Paulin
czyk,
Adam
a Ral,
sek oraz Dawid Bogusz – podkreśla Teres
cznie
naucz ycielk a ZSP. – Wszystkim serde
gratulujemy.
Oprac. bw

Foto: Piotr Szołtysek

Foto: Archiwum MP-7

foto-migawka
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