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Uroczystość odbyła się w knurowskim magistracie.
Honory gospodarza pełnił zastępca prezydenta
Piotr Surówka

Z wielkim żalem żegnamy
zmarłego
ś.p.

Edwarda Smycza

Radnego Rady Miasta Knurów
kadencji 1994-1998
Łączymy się w żalu z Jego
Rodziną i Bliskimi

Knurów

Stopień wyżej

Przez lata doskonalili swoje
umiejętności i poszerzali wiedzę, aby
służyć uczniom. 9 grudnia knurowska
oświata wzbogaciła się o dwóch
nowych nauczycieli mianowanych
Gliwice. Warto wziąć pod uwagę...

W wigilię
starostwo nieczynne
W czwartek, 24 grudnia (wigilia), Starostwo
Powiatowe w Gliwicach będzie nieczynne.
Tydzień później, 31 grudnia (Sylwester), urząd
będzie pracować w godz. 7.30-15.30

P

rzypomnijmy, że zwykle starostwo jest czynne od poniedziałku do środy w godzinach
7.30-15.30, w czwartek od godz.
7.30 do 17.30, a w piątek od godz.
7.30 do godz. 13.30.
- W związku z tym, iż drugi
dzień świąt Bożego Narodzenia (26
grudnia) na mocy obowiązujących

przepisów jako dzień ustawowo wolny od pracy przypada w sobotę, 24
grudnia starostwo będzie zamknięte
– informuje gliwickie starostwo. - Z
kolei 31 grudnia urząd będzie czynny o dwie godziny krócej niż zwykle,
co wynika z ustawowego wymiaru
czasu pracy w IV kwartale 2015 r.

Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

U

roczystość poprzedziły wielomiesięczne przygotowania zakończone egzaminem
przed państwową komisją. Trud pedagogów miał pozytywny finał.
W środę, 9 grudnia, w knurowskim Urzędzie Miasta z rąk Piotra Surówki - zastępcy prezydenta Knurowa
i Anny Misiury - dyrektor Miejskiego
Zespołu Jednostek Oświatow ych,
akty nadania stopnia nauczyciela
mianowanego otrzymały Gabriela
Dudzińska z Miejskiego Przedszkola
nr 7 i Magdalena Kalisz z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 7.
Na uroczystości obecne były także
władze szkół, w których uczą panie.
Przed wręczeniem stopni nauczycielki złożyły ślubowanie. Wiceprezydent
Surówka i dyrektor Misiura pogratulowali nowo mianowanym, życząc im
owocnej pracy.

oraz
w imieniu Rady Miasta Knurów
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa

Pani Wioletcie Michurze
z Rodziną
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

OJCA
ś.p. EDWARDA SMYCZA
składają
Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Kultury w Knurowie

jb

Foto: Justyna Bajko

Zagadka w stylu retro
zapraszamy do naszej redakcji po
odbiór nagród.

/sisp, bw/

reklama

Czytelników. A tym razem pytaliśmy o miejsce doskonale znane - ul.
Lotników z wyraźnie widocznym
z tle kościołem pw. Matki Bożej
Częstochowskiej. Nagrody, ufundowane przez k nurowsk i Urząd
Miasta, wędrują do Lidii Piskorskiej
i Adama Piskorskiego. Zwycięzców

jb

reklama

U biegłot ygodniowa zagad ka
wyraźnie zaskoczyła naszych Czytelników, bo tylko dwie osoby znały
poprawną odpowiedź. Co prawda
przypadkowo utrudniliśmy zadanie, zamieszczając zdjęcie, będące
lustrzanym odbiciem, ale mimo
wsz yst ko l icz yl iśmy na pa mięć

Mamy nadzieję, że kolejna zagadka nie sprawi Państwu trudności. Prosimy podać, jaki budynek
znajduje się na fotografii?
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
w ygrania nagrody ufundowane
przez Urząd Miasta.
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Zaczęło się
od rzucania mięsem...
Knurów

Pora jesienno-zimowa to czas, kiedy
osoby bezdomne są szczególnie narażone
na problemy ze zdrowiem, czasem
zagrażające nawet ich życiu. Na pomoc
bezdomnym niejednokrotnie śpieszy
Straż Miejska
Knurów

Na pomoc
bezdomnym

...skończyło na obezwładnieniu paralizatorem
i przewiezieniu agresywnego i podchmielonego
35-latka do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Knurowianin odpowie m.in. za znieważenie
i naruszenie nietykalności cielesnej strażniczki
miejskiej

30 listopada patrol SM otrzymał
zgłoszenie, że w pustostanie przy
ul. Parkowej, w rejonie garaży, jest
bezdomny, który potrzebuje pomocy
medycznej. Strażnicy udali się na
miejsce, wezwali też karetkę pogotowia, która zawiozła bezdomnego
mężczyznę do szpitala.
Z kolei 6 grudnia Straż Miejska

W

MiNa

Knurów

Foto: Policja

sobotę około godz. 12.00
na przystanku Foch uwagę pieszego patrolu Straży
Miejskiej zwrócił mężczyzna rozmawiający przez telefon. Klął przy tym jak
szewc i ani myślał skończyć, nawet kiedy
strażnicy go o to poprosili. Mało tego, po
chwili i oni stali się ofiarami werbalnego
ataku. Kiedy próbowali wylegitymować
autora soczystej wiązanki, ten odmówił
podania swoich danych. Oznajmił, że nie
ma przy sobie dokumentów, a poza tym
to idzie do domu.
Patrol ostrzegł mężczyznę, że jeśli
nie zastosuje się do poleceń, zostaną
wobec niego użyte środki przymusu
bezpośredniego. Wtedy jegomość
wziął nogi za pas.
Strażnicy nie zamierzali odpuścić i
ruszyli za nim. Przy próbie ujęcia mężczyzna stawiał czynny opór, szarpał
za mundury funkcjonariuszy. W pewnym momencie uderzył strażniczkę w
głowę. Z pomocą paralizatora udało
się obezwładnić agresora. Wezwana
na miejsce policja przewiozła mężczyznę do komisariatu, gdzie zbadała go
alkomatem. Wynik - 2,37 promila w
wydychanym powietrzu. Zatrzymane-

została wezwana do budynku przy
ul. Wiosennej do bezdomnego przebywającego w piwnicy. Mężczyzna
nie chciał pomocy. Skończyło się więc
na poinformowaniu go o możliwości
skorzystania z noclegowni, a także
zwrócenia się po pomoc do knurowskiego MOPS.

go odwieziono do Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, by tam wytrzeźwiał. W międzyczasie udało się go w
końcu wylegitymować. 35-letni knurowianin odpowie teraz za znieważenie
i naruszenie nietykalności cielesnej
funkcjonariusza publicznego. Grozi
mu za to grzywna, kara ograniczenia
lub pozbawienia wolności do 3 lat.
Okazuje się, że mężczyzna ma bo-

gatą kartotekę. 2 lata temu sąd ukarał
go grzywną (300 zł) i obciążył kosztami za używanie nieprzyzwoitych słów
wobec funkcjonariuszy i nieudzielenie im informacji na temat swoich
personaliów. Ponadto knurowianin
otrzymał kilka pouczeń za drogowe
wykroczenia.
/g/

Potrącony
na pasach

Starszy mężczyzna po wypadku
na przejściu dla pieszych trafił
do szpitala z ciężkimi obrażeniami

D

o zdarzenia doszło w niedzielny poranek, 6 grudnia, około
godz. 7.00. Opel corsa, jadący ulicą
Niepodległości od strony Zacisza, potrącił 81-latka przechodzącego przez
oznakowane przejście dla pieszych.
Pieszy w bardzo ciężkim stanie zo-

stał przetransportowany do szpitala.
64-letni kierowca opla był trzeźwy.
Zatrzymano mu prawo jazdy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział
Kryminalny KMP Gliwice.
MiNa

ogłoszenie

Knurów. Ostrożnie z telemarketingiem

Figi z makiem

Kolejny przypadek próby oszustwa metodą
„na telefoniczne zamówienie”

Z

wykłe „tak” wypowiedziane
w słuchawkę telefonu może
być potraktowane jak zawarcie
umowy. Przekonało się o tym kilka kobiet z terenu działań knurowskiej policji. Na początku grudnia na komisariat
wpłynęło kolejne zawiadomienie o
popełnieniu przestępstwa. Złożyła je
30-letnia knurowianka. Zgłoszenie
dotyczyło wydarzeń z marca i było
bliźniaczo podobne do kilku innych
przypadków znanych już policji.
Do kobiety, będącej świeżo po porodzie, zadzwoniła kobieta podająca
się za przedstawicielkę zagranicznej
firmy i zaoferowała jej specjalistyczną
bieliznę dla młodych mam. Propozycja brzmiała atrakcyjnie – knurowianka miała zapłacić jedynie
za przesyłkę (19.90 zł). 30-latka nie
zagłębiając się w temat, wyraziła
zgodę na skorzystanie z oferty. Po
paru dniach rzeczywiście otrzymała
paczkę, za którą zapłaciła spodziewaną kwotę. Tyle że przesyłka nie
zawierała poporodowej bielizny, lecz
zwykłe majtki o dość przeciętnej jakości. Kobieta nie próbowała wówczas
wyjaśnić sprawy z firmą, puszczając
rzecz w niepamięć. A jednak, jak się

wkrótce okazało, nie był to koniec
historii z telefoniczną ofertą.
Od tamtej pory firma mająca siedzibę w Radomiu wzywa knurowiankę do
tego, by zapłaciła za produkt, który nawet nie został dostarczony. Kwota, jakiej
firma się domaga, to nieco ponad 100 zł.
Knurowska policja badająca sprawę
apeluje, aby w telefonicznych rozmowach o charakterze telemarketingowym
zachować ostrożność i rozwagę. Oszuści
wykazują się dużą kreatywnością i mają
ciągle nowe pomysły. Pamiętajmy, że
złożenie oświadczenia telefonicznego
może być odczytane jako zawarcie
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umowy. Ważne też, by po zamówieniu
i otrzymaniu przesyłki sprawdzić, jakie
dokumenty przychodzą w załączeniu.
Być może jest tam umowa na stały
abonament, którą należy jak najszybciej
wypowiedzieć – w przeciwnym razie
zostanie uznana za zawartą.
Policja przypomina, że zawierając
umowę na odległość, możemy w ciągu
14 dni odstąpić od niej bez podawania
przyczyny. Decydując się na zwrot towaru, warto uprzednio sfotografować
go, a potem odesłać na własny koszt
przesyłką rejestrowaną.
MiNa
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sygnały czytelników
Grabieni
z deputatu

- Nie podoba mi się to, co się
wyczynia z deputatem dla byłych
górników. Uważam za skandaliczne pozbawienie ich świadczenia,
na które sobie solennie zapracowali. Mało tego, kiedyś zachęcano
do pracy pod ziemią i obietnica
deputatu (nawet na emeryturze)
była dla wielu ważnym argumentem. Łamanie ustaleń jest nie do
przyjęcia. Skoro państwowe kopalnie nie są w stanie wywiązać się
z zobowiązań, to niech weźmie je
na siebie państwo. Byłoby to uczciwe. Cudowanie dzisiaj z deputatem
narusza resztki zaufania do państwa. Może nie każdy podzieli moje
zdanie, ale właśnie takie mam...
Stały Czytelnik

Zielony problem

- Pod koniec listopada odbył
się ostatni w tym roku odbiór odpadów zielonych. Tak ustalono w
harmonogramie i tego trzymają
się służby oczyszczania miasta.
Uważam, że należałoby ten harmonogram dostosować do realnych

warunków pogodowych. Bo w tym
roku aura jest taka, że jest co grabić w ogródku jeszcze i w grudniu
(wcześniej liście nie chciały spaść
z drzew...). Ja zostałem z kilkunastoma workami liści i nikt ich ode
mnie nie odbierze. Musiałbym je
sam zawieźć do PSZOK-a. Myślę,
że przydałoby się uwzględnić takie
sytuacje i mieć w rezerwie dodatkowe odbiory. Może być i sytuacja
w drugą stronę – w listopadzie
spadnie śnieg i nie da się grabić
w ogrodach. Wtedy oczywiście
odbiorów zielonych będzie mniej,
myślę, że każdy to zrozumie.
A... jeszcze jedna sprawa: ograniczenie odbioru do 10 worków
jest nielogicznym i niepotrzebnym
utrudnieniem. Jak ja mam 15 worków, a sąsiad 5, to – żeby ominąć
ten niemądry zapis – „prezentuję”
mu 5 swoich, bo inaczej zostałbym
z nimi. Bezsens...
Mieszkaniec

Pięknie świecą

- Ja tym razem w miłej sprawie. Dwa lata temu dopraszałem
się o więcej świątecznych iluminacji w Knurowie. Nie tylko
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w centrum, ale i na obrzeżach
miasta. Wczoraj przejechałem się
po mieście i przyznam, że spodobało mi się to, co zobaczyłem:
jest dużo więcej „świecidełek”
przy drogach, naprawdę ładnie
to wygląda. Może jeszcze nie Las
Vegas, ale idzie w dobrym kierunku. Tak trzymać!...
M.

Wojna na plakaty

- Czekałam na przystanku na
ulicy Kosmonautów. Podjechali
dwaj panowie i obkleili słupy plakatami, zasłaniając nekrologi. Czy to
musi tak być? Przecież wystarczyłby jeden plakat, a nie - zaklejają
od góry do dołu. Zwróciłam im
uwagę, żeby choć nekrologów nie
zaklejali, to jeszcze mi się oberwało i usłyszałam, że taką mają
pracę. Ta wojna plakatowa to jest
coś strasznego! Widać to w czasie
wyborów: jeden przyjedzie oklei
swoimi plakatami, za chwilę pojawi
się kolejny i tak cały czas. Apeluję
o trochę rozsądku!
Barbara z Knurowa
Not. bw, jb

śladem naszych publikacji

Pozamiatane?
W

komenta rzu spół k a pisze:
- Nawiązując do zażalenia
Pani Haliny uprzejmie informujemy, iż zgodnie z warunkami umowy
zawartej na odbiór odpadów między
innymi z placyków gospodarczych
usytuowanych na osiedlach, nasza
firma jest zobowiązana do usunięcia
odpadów, które znalazły się poza
pojemnikiem w wyniku opróżniania
pojemnika, a nie na skutek bałaganu
występującego w placyku gospodarczym oraz jego otoczenia przed
odbiorem odpadów.
/-/

foto-migawka

foto: Archiwum Komartu

Po ubiegłotygodniowej publikacji „Sygnałów czytelników”
z krytyczną uwagą jednej z mieszkanek co do (nie)porządku
w obrębie jednego z osiedlowych śmietników, otrzymaliśmy
wyjaśnienie z PPHU Komart

ogłoszenia

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.12.2015 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 18.11.2015 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu pracy Rady
oraz rocznego planu pracy komisji stałych Rady Miasta Knurów
na 2016 rok,
2) w sprawie zmiany Uchwały nr II/7/2006 Rady Miasta Knurów
z dnia 30.11.2006 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miasta,
3) w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu proﬁlaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii na rok 2016”,
4) w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Knurów,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania
osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji
celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na doﬁnansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej,
6) w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Knurów na lata 20162020,
7) w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz
określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz zespołów szkolno – przedszkolnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Knurów,
8) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych
niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na ﬁnansowanie Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2016 przez
Powiat Gliwicki,
10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
11) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
12) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
13) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
14) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
15) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
16) w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie
Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2015 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego
wydatku,
17) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów,
18) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów,
19) w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2016 rok.
10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa

OGŁOSZENIE
PWiK sp. z o. o. w Knurowie informuje, że przekazane zostały
do eksploatacji nowo wybudowane przewody kanalizacji sanitarnej
w następujących ulicach Knurowa:
ul. Wilsona, ul. Rakoniewskiego, ul. Cicha do nr 19, ul. Wzgórze,
ul. Stokrotki, ul. Różana, ul. Kwiatowa, ul. Jęczmienna, ul. Jagły,
ul. Wolności, ul. Koziełka, ul. Dworcowa, ul. Sienkiewicza, ul. Moniuszki
i ul. Akacjowa.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Na przystanku przy ul. Kosmonautów powstaje nowa wiata. Najpierw jednak trzeba było zlikwidować starą, zniszczoną. Rozbiórka rozpoczęła się we wtorek. Na nową wiatę miasto przeznaczyło
niecałe 20 tys. złotych. Jej projektantem jest firma Budotechnika z Pilchowic.
- Wreszcie będzie gdzie wygodnie usiąść i schronić się przed deszczem - cieszy się pani Mariola,
która często korzysta z przystanku.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Mieszkańcy Knurowa, których nieruchomości zlokalizowane
są przy ww. ulicach i które do tej pory nie zostały przyłączone do
sieci kanalizacji sanitarnej, winni niezwłocznie wystąpić do PWiK
z wnioskiem o określenie i wydanie warunków przyłączenia (wzór
wniosku można uzyskać na stronie internetowej Przedsiębiorstwa:
www.pwik.knurow.com.pl lub w biurze podawczym Przedsiębiorstwa
przy ul. Szpitalnej 11 w Knurowie). Wydanie tych warunków jest
niezbędne do rozpoczęcia procesu budowy przyłącza kanalizacyjnego.
PWiK informuje jednocześnie, że zgodnie z cytowaną powyżej
ustawą, nieprzyłączenie nieruchomości przez jej właściciela do nowo
wybudowanej sieci kanalizacyjnej podlega karze grzywny.
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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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Prezydent Miasta Knurów ogłasza na dzień 26 stycznia 2016 r. na godzinę
10.00 trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 3 położonego w Knurowie w budynku przy ul. ks. Alojzego Koziełka 43b
wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
I. Przedmiotem trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego jest prawo własności
lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 47,94 m2 usytuowanego na parterze
budynku mieszkalnego położonego w Knurowie przy ul. Ks. Alojzego Koziełka 43b oraz
udział w nieruchomości wspólnej z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu tj. 611/10 000 części działki nr 984/19 o pow. 0,1552 ha,
zapisanej w ewidencji gruntów: m. Knurów, obręb Knurów, jedn. rej. G.2187, dla
której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00047508/9.
W dziale III księgi wieczystej ﬁgurują zapisy dotyczące służebności drogowych, Dział
IV wolny jest od wpisów.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną – symbol planu 2K-19MW.
Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc przedpokoju. Do lokalu
przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 4,83 m2.
Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje wodną, gazową, kanalizacyjną,
energie elektryczną, centralne ogrzewanie lokalne.
Pierwszy przetarg odbył się 8.09.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg odbył się 17.11.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana
Ogana 5, II piętro, sala narad, w dniu 26 stycznia 2016 r. o godz. 10.00.
II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 64.020,00 zł
Cena wywoławcza 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 Nr 54,
poz. 535 z późn. zm.), udział w nieruchomości wspólnej oraz koszty przygotowania
nieruchomości do zbycia.
I opłata z tytułu użytkowania wieczystego obliczona według stawki 20% od ceny
gruntu wylicytowanej w przetargu gruntu powiększona o należny podatek VAT podlega
wpłacie przed spisaniem aktu notarialnego.
Właściciel lokalu będzie zobowiązany do uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego (w wysokości 1% wylicytowanej ceny gruntu) wraz z należnym podatkiem
VAT w terminie do 31 marca każdego roku przez cały okres ustanowionego użytkowania wieczystego. Opłata roczna może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy
lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty sądowe nabywca zobowiązany jest
do uiszczenia w dniu spisania aktu notarialnego w kancelarii notarialnej.
Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany do uiszczania należności z tytułu
podatku od nieruchomości naliczonego przez Wydział Finansów.
Uczestnik, który wygrał przetarg, zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia nieruchomości,
nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej
własność lokalu, z tym zastrzeżeniem, że za termin zapłaty uznaje się datę wpływu
środków pieniężnych na rachunek sprzedającego, zaś brak zapłaty lub za zapłatę
po tym terminie rozumie się jako uchylenie od zawarcia umowy sprzedaży.
Jeżeli podmiot, który wygrał przetarg, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu dotyczącym zawarcia umowy notarialnej,
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie
podlega zwrotowi i przepada na rzecz organizatora przetargu.
III. W przetargu mogą brać udział osoby ﬁzyczne, prawne, krajowe lub zagraniczne, które:
a) dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego Urzędu Miasta Knurów
przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w kopercie z dopiskiem „sprzedaż lokalu przy ul.
ks. Alojzego Koziełka 43b” - do dnia 19 stycznia 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 wysokości
3.201,00 zł do dnia 19 stycznia 2016 r. na konto Urzędu Miasta Knurów nr:
39 1560 1081 2121 0517 3581 0025 z dopiskiem wadium – Knurów,
„sprzedaż lokalu przy ul. ks. Alojzego Koziełka 43b”.
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.
Ogłoszenie o przetargu oraz szczegółowe warunki przetargowe zostały
wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana
5 oraz zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
www.knurow.bip.info.pl. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, z siedzibą przy
ul. dr. Floriana Ogana 5 w Knurowie, tel. 32-339-22-29.
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PRZETARG

Knurów

Na spotkaniu przemawiał Henryk Stawiarski, pierwszy
przewodniczący Stowarzyszenia „Tragedii Górnośląskiej 1945”

1945 rok nie dla wszystkich oznaczał koniec
wojny. Na Śląsku był początkiem wywózek
w głąb Związku Radzieckiego. Ślązacy,
dręczeni i głodzeni, ponad siły pracowali
w radzieckich zakładach, krwią i potem
płacąc za nie swoje błędy

D

o lat 90. milczano o
tragedii górnośląskiej system komunistyczny
dbał, aby o bratnim Związku
Radzieckim mówiono tylko
dobrze. Dziesiątki tysięcy Ślązaków przez lata żyło w poczuciu,
że o ich cierpieniu świat zapomniał. Nie zapomniał...
Na spotkaniu w Kinie Scenie Kulturze zorganizowanym
przez Uniwersy tet Trzeciego Wieku, Bractwo Gwarków
Związku Górnośląskiego, Stowarzyszenie Pamięci Tragedii
Górnośląskiej 1945 i knurowską Izbę Tradycji przypominano o tych straszliwych wydarzeniach.
W tematykę wprowadził
uczestników spotkania, głównie studentów UTW, film „Tragedia Górnośląska 1945” Aleksandry Fudali i Adama Turuli.
Krótk ie w yk łady w ygłosili
Bogusław Szyguła, kustosz Izby
Tradycji, oraz Joachim Kozioł,
prezes Stowarzyszenia Pamięci
Tragedii Górnośląskiej 1945.
Na sali obecny był również
Henryk Stawiarski, pierwszy
prezes stowarzyszenia.

Studenci UTW
podziękowali
Joachimowi
Koziołowi
za wykład

Bogusław Szyguła poinformował zebranych o działaniach
upamiętniających tragedię,
m.in. poświęceniu tablic przy
MSP-2 i cmentarzu przy ul. Koziełka oraz stworzeniu kartek
okolicznościowych.
Joachim Kozioł apelował,
aby zrobić wszystko, by tragedia górnośląska nigdy więcej
się nie wydarzyła.
- Zamiast szukać tego, co
nas dzieli, musimy się zastanawiać nad tym, co nas łączy - mówił prezes stowarzyszenia. - Jak
widzę, że niektórzy politycy ce-

Foto: Justyna Bajko

ogłoszenie
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lowo podjudzają jednych przeciwko drugim, to chciałbym, aby
mieli świadomość, że dążą do
rzeczy, które są niewyobrażalne
i straszne.
Prezes Kozioł przypomniał
także, że nieustannie i na całym
świecie giną ludzie ze względu
na swoją narodowość. Niewiele
nauczyła nas II wojna światowa
- ludzkość wciąż powtarza te
same błędy.
Publiczność ok lask a mi
pod z iękowa ła goś c iom z a
obecność.
jb

Knurów. IX Zbiórka Żywności „Tak, pomagam!”

Pomożesz?

Caritas Archidiecezji Katowickiej zaprasza
do włączenia się w zbiórkę żywności „Tak,
pomagam!”. Z uzbieranych produktów zostaną
przygotowane paczki dla najbardziej potrzebujących

Z

biórka odbęd zie się w
piątek i sobotę (11 i 12
g r ud nia) w god zi nach od
8.00 do 20.00 w dyskontach
„Biedron ka” prz y u licach
Szpitalnej i Witosa.
- Chcemy pozyskać artykuły z długim terminem
przydatności do spożycia oraz

łatwe w przechowywaniu, takie
jak: mąka, cukier, makaron,
ryż, płatki kukurydziane, olej,
herbata, słodycze - mówi Maria
Marchewka z Ośrodka Matka
Boża Uzdrowienie Chorych
w Knurowie. - Z części darów przygotujemy paczki dla
najbardziej potrzebujących

parafian, resztę przeznaczymy
na potrzeby placówek Caritas
Archidiecezji Katowickiej.
Podobnie jak w ubiegłych
latach, także i teraz w akcję
włączają się pracownicy i podopieczni Ośrodka oraz wolontariusze z knurowskich szkół.
/g/
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Szczygłowice. IV Wieczór z Operą i Operetką

Śnić sen, najpiękniejszy ze snów
Mikołajkowy wieczór był prawdziwym świętem muzyki na co dzień nieobecnej
w mediach. Na scenie Domu Kultury w Szczygłowicach wystąpiły gwiazdy
opery i operetki. Dźwięki wędrowały po sali wzruszając i bawiąc zarazem

Z

aproszenie Adama Sobierajskiego, gospodarza wieczoru,
przy jęli sopranistka Iwona
Sobotka (solistka Opery Podlaskiej i
Teatru Wielkiego w Łodzi) oraz baryton Zbigniew Macias (solista Opery

Narodowej w Warszawie). Gwiazdom
akompaniował Adam Manijak.
Iwona Sobotka z lekkością i niezwykłym wdziękiem wyśpiewywała
każdą nutę. Sopranistka czarowała
głosem, zabierając publiczność do ser-

ca zakochanej dziewczyny czy zranionej kochanki. Zbigniew Macias, obdarzony niepodważalną charyzmą sceniczną, zachwycał temperamentem.
Bawił się odgrywaną rolą, zachęcając
publiczność do współuczestniczenia
w kreowanym na żywo świecie. W
pamięci widzów z pewnością zapadnie
zawadiackie wykonanie utworu „Gdybym był bogaty” z musicalu „Skrzypek
na dachu” (pan Zbigniew około 200
razy odgrywał rolę Tewjego mleczarza
na teatralnej scenie) oraz poruszająca
kreacja Don Kichota z musicalu „Człowiek z La Manchy”. Piosenka „Śnić
sen, najpiękniejszy ze snów” o sile
marzeń wzruszyła widzów.
- Zakochałyśmy się w panu Zbigniewie - przyznały po koncercie
Teresa Olesińska i Grażyna Pilszak,
wielbicielki opery.

Koncert poprowadził Adam Sobierajski, solista Opery Krakowskiej i
Opery Ślaskiej w Bytomiu, wieloletni
propagator muzyki operowej w Knurowie.
- Można powiedzieć, że gdyby nie
Pan Adam nie poznałabym opery mówi pani Maria. - To on nauczył
mnie opery i sprawił, że pokochałam
ten rodzaj muzyki.
Po sali niosły się różnobarwne
dźwięki, m.in. dramatyczne z opery
„Carmen” Georgesa Bizeta, nostalgiczne z „Jaskółki” Giacomo Pucinniego i zabawne z musicalu „My Fair
Lady”.
Pierwszy raz w historii wieczorów
z operą i operetką oprócz muzyków
wystąpili także tancerze - Sabina Langner i Daniel Dąbrowski z Gliwickiego
Teatru Muzycznego. Artyści zatańczy-

li m.in. ogniste tango do śpiewanego
przez Adama Sobierajskiego utworu
„Roxanne”.
Publiczność nie chciała wypuścić
artystów. Co rusz wywoływała ich na
scenę, prosząc o bis. Artyści nie pozwolili się długo namawiać - pożegnali
widzów kolędą „Cicha noc”.
- Wspaniały koncert! - podkreślają
panie Teresa i Grażyna. - Byłyśmy na
czterech wieczorach z operą i operetką
i liczymy na piąty.
Muzyka operowa, choć uważana
za wymagającą, ma w Knurowie coraz
więcej wielbicieli.
- Operę trzeba przeżyć, żeby ją zrozumieć - mówi pani Grażyna. - Muzyka operowa na żywo to niepowtarzalne
i wspaniałe przeżycie. Tylko trzeba
mieć do niej serce.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Na zakończenie koncertu artyści wspólnie zaśpiewali
„Cichą noc”

Knurów, Rogów. Seniorzy na wycieczce

Barbórka w plenerze

Tańce, niespodzianki, golonko, a nawet...
grzybobranie złożyły się na Barbórkowe
świętowanie przez członków knurowskiego
Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

Publiczność długo oklaskiwała artystów

Gliwice

Tak się akurat złożyło, że do tego zdjęcia pozują
wyłącznie panowie, ale – jak zapewniają seniorzy – panie
też na wycieczce były

A

ż 85 seniorów skorzysta ło
z propozycji zarządu Koła i
wybrało się do Rogowa w pobliżu
śląskich Gorzyc przy granicy polsko-czeskiej.
- Zatrzymaliśmy się w pięknym
parku leśnym i zajeździe „U Kaczyny” – mówi przewodniczący koła
Stanisław Rudzki. – Spędziliśmy tam
przemiłe chwile. Były tańce, także
niespodzianki, i – a jakże – tradycyj-

ne, przepyszne golonko.
Uczestnicy wycieczki zajrzeli do
pobliskiego minizoo, ku swojemu
zaskoczeniu znaleźli też... grzyby.
- Nic dziwnego, że po tak fajnie
spędzonym dniu w dobrych humorach wróciliśmy do domów – dodaje
przewodniczący Rudzki.
/bw/
Foto: Agnieszka Dobisz

Spotkanie opłatkowe
członków Koła nr 4 PZERiI odbędzie się w Protosie – 16 grudnia.
- Chętnych do przyłączenia się do nas zapraszamy w poniedziałki (o godz. 16) do Klubu Gama – zachęca przewodniczący
Stanisław Rudzki.
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Koncert
Adwentowy
„Radosne przyjście Pana” to
tytuł koncertu, który odbędzie
się w niedzielę, 13 grudnia, w
Centrum Edukacyjnym im. św.
Jana Pawła II w Gliwicach.
W programie muzyka klasyczna w wykonaniu prof. Jana
Mitasa, Julii Mitas i ich przyjaciół.
Początek o godz. 16.30.
Wstęp wolny.
/sisp, bw/
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Delegacja samorządu: prezydent Adam Rams, zastępca
prezydenta Piotr Surówka i sekretarz miasta Piotr Dudło

Knurów. Barbórka 2015

Górniczy stan niech żyje...

Barbórka to nie tylko święto górniczej braci, ale też chwila
zadumy nad tymi, którzy polegli na stanowiskach pracy. W ubiegły
piątek delegacje i poczty sztandarowe złożyły im hołd

W
W imieniu Rady Miasta kwiaty złożył przewodniczący
Tomasz Rzepa

przeciwieństwie do lat ubiegłych, w tym roku
obyło się, na szczęście, bez śmiertelnych wypadków w kopalni „Knurów-Szczygłowice”.
Górnicy mieli więc za co dziękować swojej patronce, św.
Barbarze. Być może prosili też w modlitwach o nadejście
lepszych czasów dla branży, bowiem od ubiegłorocznej
Barbórki sporo się zmieniło: pikują ceny węgla, Jastrzębska Spółka Węglowa uniknęła bankructwa, tnąc górnicze
przywileje, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 musiał zrezygnować z naboru młodzieży do klas o kierunku technik

G ór nic ze ur oc z ys toś c i uświetni ła
obecność orkiestry KWK „Knurów”
pod batutą Mariusza Kowalczyka.
Muzycy nie mieli chwili wytchnienia.
Zagrali m.in. przed mszą i na wejście
w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej
w Gierałtowicach oraz w czasie mszy
w knurowskich kościołach pw. Matki
Bożej Częstochowskiej i pw. świętych
Cyryla i Metodego. Orkiestra uczestniczyła także przy składaniu kwiatów
pod pomnikiem poległych górników.

górnictwa podziemnego, ponieważ absolwentom nikt już
nie gwarantował zatrudnienia w kopalniach, a górniczy
emeryci wygrali z Kompanią Węglową w sprawie uszczuplenia ich deputatu o tonę węgla...
W takiej atmosferze dyrekcja kopalni, samorządowcy oraz przedstawiciele związków zawodowych
składali kwiaty przed pomnikiem górników poległych
na stanowiskach pracy.
/g/
Foto: Justyna Bajko, Paweł Gradek

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele związków
zawodowych

Reprezentacja
powiatu
gliwickiego
Muzycy z orkiestry KWK „Knurów”
w oczekiwaniu na występ

W orkiestrze gra kilka
pokoleń muzyków

Barbórka to czas intensywnej pracy dla orkiestry. Jedynie w
autokarze można chwilę odetchnąć

W kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej górnicze rodziny
dziękowały za Bożą obecność w codziennym trudzie

Orkiestra zagrała
przed kościołem
pw. Matki Bożej
Szkaplerznej
w Gierałtowicach
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Nie ma ograniczeń, nawet z kapci można
wyczarować cuda...

Knurów, Rybnik. „Marzenia” docenione

Polka urzekła jurorów
III miejsce dla zespołu Marzenie II i wyróżnienie
dla Marzenia III – takie trofea przywiozły dziecięce
tancerki z ogólnopolskiego festiwalu Magia Tańca,
jaki odbył się w Rybniku

Warsztaty artystyczne dla osób
niepełnosprawnych, organizowane przez Dom
Kultury w Szczygłowicach, wyzwoliły
w uczestnikach wolność tworzenia - wykreowali
teatr, który uwalnia od ograniczeń, zachęcając
do przekraczania granic własnej wyobraźni

W

arsztaty zorganizowano w nowo
wyremontowanym Domu Kultury. Na zajęcia zaproszono osoby
niepełnosprawne z terenu Knurowa i
nie tylko.
- W warsztatach uczestniczyli
podopieczni Ośrodka Matka Boża
Uzdrowienie Chorych i Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” z Kuźni
Nieborowskiej, uczniowie z Zespołu
Szkół Specjalnych w Knurowie oraz
członkowie Stowarzyszenia Rodzin i
Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną - wylicza Jolanta Szafraniec, kierownik DK.
Pod okiem prowadzących - Anny
Maksym, Anety Zając i Dariusza Jezierskiego - osoby niepełnosprawne
tworzyły teatr kukiełkowy. Warsztaty
podzielono na cztery części. W pierwszej uczestnicy tworzyli kukiełki z ...
kapci. Każda lalka miała niepowtarzalny charakter i imię. Powstały zaskakujące postacie: księżniczki, zwierzęta,

piłkarze, a nawet premier Polski Beata
Szydło. Kolejne części warsztatów poświęcone była ćwiczeniom z emisji głosu i tworzeniu scenariuszy do krótkich
teatralnych etiud. W finale na scenie
Domu Kultury wystąpiły kukiełki animowane przez uczestników.
- Biorący udział w warsztatach byli
zarówno widzami, jak i aktorami - tłumaczy instruktorka Anna Maksym.
- Uczestnicy bardzo się wspierali. Mieli
okazję bliżej się poznać i zintegrować. I co
ważne - dotknąć teatru. Chcieliśmy także
opiekunom, bo oni również uczestniczyli
w zajęciach, pokazać różne metody pracy.
Anna Maksym ma nadzieję, że
zabawa w teatr będzie dobrym pretekstem dla osób niepełnosprawnych, aby
poćwiczyć głos - a to zapewne przyda
się także w codziennym życiu.
Wa rsztat y ta k spodoba ł y się
uczestnikom, że już planowane są
kolejne edycje.

Marzenie II wytańczyło III miejsce

wiedzieli, że nasza polka ich urzekła.
Dziś większość podąża w tańcu za tym,
co nowoczesne, zresztą sama w pracy
z dziećmi sięgam również po taniec
nowoczesny. Jednak warto pamiętać o
klasyce, wracać do niej.
Paradoksalnie to właśnie w klasyce
można często znaleźć niespotykaną

świeżość. Dziewczyny z knurowskich
zespołów przypomniały na festiwalu
w Rybniku, że istnieje taki taniec jak
polka, a na dodatek zatańczyły go
tak brawurowo, że się to spodobało!
Gratulujemy!

Marzenie III podobnie jak młodsze
koleżanki, zachwyciło
jurorów miniaturą polkową
J. Straussa

MiNa
Foto: arch. zespołu

Świat z kapci

K

Foto: arch. zespołu

Szczygłowice

onkurencja była ostra – tym
bardziej cieszy, że dziewczynki
z zespołów prowadzonych w
knurowskim Centrum Kultury Lokalnej „Sztukateria” przez Joannę Kusy-Szpotańską zostały dostrzeżone. W
listopadowym II Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych Magia
Tańca 2015 w Rybniku zaprezentowało
się ponad 1000 tancerzy z całej Polski,
w tym 64 zespoły. 28 listopada odbyła
się festiwalowa gala.
Poziom był wysoki i wyrównany.
– Świetne kostiumy, niebanalne
choreografia – właściwie występy
każdego z uczestników były piękne –
relacjonuje Joanna Kusy-Szpotańska,
wykwalifikowana pedagog i instruktorka tańca. Prowadzone przez nią
zespoły mają powód do dumy i radości:
Marzenie II zajęło III miejsce w swojej kategorii wiekowej, Marzenie III
otrzymało wyróżnienie I stopnia.
Dziewczęta z knurowskiej Sztukaterii zaprezentowały miniaturę polkową do muzyki J. Straussa.
– To duża satysfakcja – przyznaje
Joanna Kusy-Szpotańska, prowadząca
knurowskie grupy taneczne. – Bardzo
miłe było, gdy jurorzy publicznie po-

Tekst i foto: Justyna Bajko

informacja własna wydawcy

Zabrze. Nowa atrakcja w muzeum

Foto: Arch. MGW

Inauguracja w Guido
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Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do udziału w
nabożeństwie w kaplicy św. Barbary w Kopalni Guido. Uroczystość
odbędzie się w czwartek, związana jest z uruchomieniem nowej trasy
turystycznej na poziomie 170 (poziom świętej Barbary).
Osnową trasy jest trud pracy w kopalni z początku XX wieku – epoce
mechanizacji, postępu technologicznego, ale także okresie najsilniejszego kultu św. Barbary w górnośląskim górnictwie.
Mszy św. przewodniczyć będą arcybiskup metropolita katowicki
Wiktor Skworc i biskup gliwicki Jan Kopiec. Początek o godz. 11.
/bw/
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Historia kina w Knurowie, cz. VIII

Przystanek: Kino
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„Casino” w 1995 roku. Niedługo później
zmieniło się nie do poznania

W połowie lat 90. nie szczędzono
pieniędzy, by stworzyć w Knurowie kino
na miarę XXI wieku

Na wieść o uruchomieniu kina przed kasą ustawiają się tasiemcowe
kolejki. Nikt jeszcze nie wie, że w 2000 roku powstanie w Zabrzu
największy w Polsce multipleks, który skutecznie będzie podbierać
widownię „Casinu”

C

z wa r tek, 4 w rześnia 1997
roku. Na ul. Niepodległości
z daleka widać podświetlany
napis „Casino”. Tłum gości, który
jeszcze kilkanaście minut temu tłoczył się przed wejściem, siedzi już w
wygodnych fotelach i rozgląda się po
wyremontowanej sali.
Zanim zgaśnie światło i rozpocznie się projekcja kontynuacji „Parku
Jurajskiego” - „Zaginionego Świata”
Stevena Spielberga, ze sceny przemawia naczelnik Wydziału Kultury
w Knurowie, Leszek Plaza: - Drodzy
państwo, ja żyję tym kinem. To kino
mam we krwi. Mój ojciec, Rajmund
Plaza, był jego częstym bywalcem.
Kiedy przy kasie okazywało się, że
oprócz niego nikt więcej nie przyszedł,
pytał, ile osób musi być na widowni,
aby seans się odbył. I kupował wtedy
kilka biletów, by móc obejrzeć film na
wielkim ekranie.
Nic nie wskazuje na powrót przywołanych czasów, zwłaszcza że na
wieść o uruchomieniu kina od kilku
dni przed kasą ustawiają się tasiemcowe kolejki. Dzięki podpisaniu umowy
z dystrybutorem ITI Cinema „Casino”
może grać wyłącznie premiery: „Zaginiony Świat”, „Lot skazańców”, „Jasia
Fasolę”, „Anakondę”, „Krzyk”...

Coś się skończyło

To już druga w latach 90. próba
przywrócenia kina knurowianom. Po
czteroletniej przerwie spowodowanej
słabą frekwencją i bezkarnością piratów rozpowszechniających nowości na
kasetach video, Wydział Kultury podpisał na początku 1995 roku umowę z
gliwickim „Kino-Teatrem X”. Dzięki
niej „Casino” wyświetlało kasowe hity:
„Park Jurajski”, „Listę Schindlera”,
„Maskę”, „Forresta Gumpa”, „Robin
Hooda”, „Gwiezdne wrota” czy „Star
Trek - Pokolenia”. Półroczną, dobrą
passę przerwała kontrola przeciwpożarowa, wytykająca m.in. użycie do
wystroju sufitu opakowań po jajkach,
łatwopalną boazerię na ścianach, brak
atestu dla foteli. Warunkiem dalszego
funkcjonowania kina było dostosowanie go do norm przeciwpożarowych.

- Na początku zależało nam, żeby
przeprowadzić powierzchowny remont
i jak najszybciej z powrotem udostępnić
kino widzom - przyznał w rozmowie z
„Dziennikiem Zachodnim” naczelnik
Plaza. - Okazało się jednak, że budynek wymaga wymiany całej instalacji,
nie dało się tego zrobić w ciągu kilku
miesięcy. Postanowiliśmy przy okazji
remontu budynku stworzyć tu kino z
prawdziwego zdarzenia.
Franciszek Konopka nie dożył tej
chwili. Ciężko mu było oswoić się z
myślą, że niebawem będzie musiał
zwolnić mieszkanie na piętrze „Casina” i wyprowadzić się. Jak drzewo
wrósł w to miejsce i poświęcił mu kilkadziesiąt lat życia. Chciał już tylko
spokojnej starości. Zmarł w styczniu
1996 roku w wieku 91 lat, do końca
mieszkając przy ul. Niepodległości
26. Wraz z jego odejściem zamknął
się długi i bogaty rozdział w historii
knurowskiego kina.

„Casino”, jak mało
które kino w Polsce, Naj na Śląsku
Początkowo w pomieszczeniach
mogło pochwalić
na piętrze planowano otworzyć kawiarnię. Ostatecznie urządzono w
się światłowodami
nich biura Centrum Kultury. Prow podłodze,
jektantka kina, Janina Wieczorek,
postawiła na funkcjonalność i nowoekranem
czesność. Uzupełnieniem jej pomysłów była aranżacja wnętrz oraz wizja
perełkowym,
i reklamy świetlnej autorstwa
projektorami MEO 5 elewacji
Czesława Fiołka (wymyślił m.in. kulwanienkę w kształcie fasolki,
XB czy nagłośnieniem tową
produkowaną w ZTS Krywałd-Erg).
Dolby Stereo Digital Zanim je zrealizowano, konieczne
było przeprowadzenie prac budowlanych, które powierzono firmie Robud
z Knurowa. Decyzją Rady Miasta na
sfinansowanie inwestycji zaciągnięto

długoterminowy kredyt w wysokości
1 mln zł.
- Wielokrotnie z Komisją Gospodarki odwiedzaliśmy plac budowy
- wspomina dziś radny Jan Furgoł.
- Pamiętam, że tylko spod sceny wywieziono kilkadziesiąt wywrotek gruzu.
Na szczęście robotnicy nie natrafili na taką niespodziankę, jak w 1994
roku konserwator Roman Kot. Podczas
remontu pieca na zapleczu kina znalazł
pocisk przeciwlotniczy kalibru 23 mm.
Niewypał przeleżał tam kilkadziesiąt
lat i zachował się w idealnym stanie.
Koniec remontu odwlekał się w
czasie: z początku listopada 1996 na
czerwiec 1997 roku. Ostatecznie uroczyste otwarcie „Casina” zaplanowano
po wakacjach.
W międzyczasie z wielkim rozmachem powstało najnowocześniejsze
kino na Śląsku. W obszernym holu
stworzono kasę biletową i sanitariaty
(także dla niepełnosprawnych). W
miejscu za k ładu zegarmistrzowskiego urządzono szatnię, a bliżej
wejścia na widownię - bufet. Ponadto
wygospodarowano dla widzów kącik
wypoczynkowy, gdzie na bambusowych krzesłach mogli oczekiwać na
rozpoczęcie seansu.
Ściany sali kinowej wyłożono ekofonami utrzymanymi w jasnej tonacji,
odpowiadającymi za wyeksponowanie
dźwięku. 240 przestarzałych krzeseł
wymieniono na 190 hiszpańskich, wygodnych i zarazem niepalnych foteli
o dźwiękochłonnej konstrukcji. Koszt
jednego wyniósł 800 zł.

- Można było zamontować ich
więcej, ale postawiliśmy na to, by nasze
kino spełniało europejski standard dla
niepełnosprawnych, stąd cały jeden rząd
przewidziany jest dla osób na wózkach i
ich opiekunów - tłumaczył Leszek Plaza
na łamach „Nowin Gliwickich”.

Konkurencja w tyle

Wszystko zostało pomyślane w
najmniejszym detalu. „Casino”, jak
mało które kino w Polsce, mogło
pochwalić się światłowodami w podłodze, ekranem perełkowym, wysuwanym w czasie seansów do przodu,
projektorami MEO 5 XB (dwa AP 62x
zdeponowano w Domu Kultury w
Szczygłowicach, a następnie trafiły na
złomowisko) czy nagłośnieniem Dolby
Stereo Digital. Suszarki w toaletach
uruchamiane były przez fotokomórkę,
a oprócz w pełni skomputeryzowanej
sprzedaży biletów, wprowadzono telefoniczną rezerwację miejsc.
Projektanci zadbali o zniesienie
wszelkich barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych. Wszędzie można było podjechać wózkiem

- począwszy od kasy, skończywszy na
toaletach.
„Casino” pozostawiło konkurencyjne kina daleko w tyle. Zarówno pod
względem udogodnień dla widza, jak i
repertuaru. Po raz pierwszy miłośnicy
X Muzy nie musieli wyjeżdżać poza
miasto, aby zobaczyć premierowy film.
Szeptany marketing sprawił, że niemal
każdy w Knurowie wiedział, że podob-

nego standardu należy szukać jedynie
w Łodzi i Warszawie.
Dodatkowym atutem kina była
powiększona scena, na której mogły
odbywać się spektakle teatralne i
koncerty. W tym celu zainstalowano
specjalne oświetlenie i nagłośnienie, a
na piętrze stworzono nową reżyserkę.
„Casino” przejęło więc rolę Zakładowego Domu Kultury KWK „Knurów”,
który miasto próbowało wcześniej nabyć od licznych spadkobierców rodzin
Lorenz i Orłowski. Nie udało się dojść
do porozumienia. Miasto oferowało
za budynek 800-900 tys. zł, zaś rzeczoznawca wycenił go na 1 mln 310
tys. zł. Kiedy w 1998 roku właściciele
zgodzili się na zaproponowaną cenę,
miasto nie było już zainteresowane
transakcją. Kulturę przeniosło do
Szczygłowic.

Dziś „Kino Scena
Kultura” ma w
pełni nowoczesne
wyposażenie. Mimo
to nadal musi walczyć
o widza, który, chcąc
obejrzeć filmowe
Walka o widza
Na wielkim ekranie pojawiają się
nowości, wcale nie
napisy końcowe. Widownia pierwmusi ruszać się z
szego seansu w zmodernizowanym
„Casinie” bije brawo, po czym udaje się
domu
do holu na poczęstunek sponsorowany
przez Chio Chips oraz EB. Zachwytom
nie ma końca. Remont i w yposażenie pochłonęły około 2 mln zł.
Zaproszeni goście zgodnie
twierdzą, że to dobrze wydane
pieniądze.

Kierownictwo placówki wyraźnie
odcięło się od jej przeszłości, uznając
4 września 1997 roku za początek nowej historii. W folderze wydanym na
kredowym papierze szczyci się, że „Casino” może grać 24 godziny na dobę i
jest jedynym kinem w 46-tysięcznym
Knurowie. Tylko w ciągu ostatnich
4 miesięcy 1997 roku kino odwiedzi
32644 widzów (to więcej niż połowa
mieszkańców Knurowa). Wkrótce ich
liczba przekroczy 50 tys. rocznie.
Nikt jeszcze nie wie, że w 2000
roku powstanie w Zabrzu największy
w Polsce multipleks, który skutecznie
będzie podbierać widownię „Casinu”.
Dziś kino ma już inną nazwę
(„Kino Scena Kultura”) i w pełni nowoczesne wyposażenie. Mimo to nadal
musi walczyć o widza, który, chcąc
obejrzeć filmowe nowości, wcale nie
musi ruszać się z domu.

Jeden z niezrealizowanych projektów elewacji „Casina”

Paweł Gradek

Zdjęcia i wizualizacje: arch. Kina Sceny Kultury

Szatnia, bufet, skomputeryzowany system
sprzedaży biletów, udogodnienia dla
niepełnosprawnych - dziś to standard, wtedy
rzadko spotykany luksus

Po drobnych zmianach projekt elewacji
i reklamy świetlnej autorstwa Czesława Fiołka
został zrealizowany

Historia kin w Knurowie liczy ponad 90 lat. Na próżno szukać wzmianki o nich
w kronice ks. Alojzego Koziełka. Aż trudno uwierzyć, że instytucja ciesząca się
tak wielkim zainteresowaniem knurowian mogła ujść jego uwadze.
Przez osiem wydań „Przeglądu Lokalnego” starałem się to nadrobić, co byłoby
niemożliwe, gdyby nie życzliwość i pomoc: Maksymiliana Wenigera, Eleonory
Skrobacz, Jana Konopki, Jana Furgoła, Franciszka Nosiadka, Stefana Machulika, Pawła Wodoka, Sybilli Golec, Bogusława Szyguły, Marii Grzelewskiej, Stefanii Grzegorzycy, Justyny Kosik, Urszuli Kumor, Danuty Kapłanowskiej, Andrzeja Bielewskiego i Stanisława Szendzielorza. Wszystkim Państwu dziękuję.
W artykułach korzystałem z następujących publikacji:
Urszula Biel - „Śląskie kina między wojnami czyli przyjemność upolityczniona”, „Odczyty propagandowe oraz wyświetlenia filmowe o Górnym Śląsku”,
Andrzej Gwóźdź - „Kina i okolice: z dziejów X muzy na Śląsku”, Andrzej Kapłanek - „Górnośląska saga”, Ignacy Janosz - „Kronika Kopalni Knurów”, S.
Wilczek - „Knurów moje miasto” i Jan Furgoł - „Dzieje krywałdzkiej oświaty”.
Nieocenionym źródłem informacji o knurowskich kinach okazały się roczniki
„Kalendarza Wiadomości Filmowych” „Siedmiu Groszy”, „Polonii” i „Polski
Zachodniej” oraz dokumenty z Archiwum Państwowego w Katowicach i jego
oddziałów w Raciborzu i Gliwicach.
„Pod Białym Orłem”, „Kameralne” (Kammer), „Kopalniane”, „Śląskie”, „Casino”,
„Wanda”, „Lichtspiele-Casino”, a po wojnie „Casino”, „Kopciuszek”, „Krywałd”
(inne jego nazwy to „Kasyno” i „Związkowiec”), kina działające w Zakładowym
Domu Kultury KWK „Knurów” i Zakładowym Domu Kultury kopalni „Szczygłowice”, objazdowe kino u Michalskiego i w Szkole Podstawowej nr 3, kino u
Waluszka, w „Obywatelu” - prawda, że sporo ich było?
Być może czyjeś szuflady lub albumy skrywają jeszcze zdjęcia kin, ich wnętrz,
pracowników albo inne pamiątki związane działalnością X Muzy w Knurowie...
Jeśli tak, proszę o kontakt (tel. 32 332 63 77 lub e-mail: pawel.gradek@
przegladlokalny.eu).
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Knurów. Gimnazjaliści z „Jedynki” czytają po ślonsku i przygotowują koncert

Gwara wraca do łask
22 grudnia (wtorek) uczniowie Miejskiego Gimnazjum
nr 1 zaprezentują w Kinie Scenie Kulturze
wizualizacje cieniowe o tematyce świątecznej.
Pierwsze próby wypadły niezwykle obiecująco

Posługiwanie się śląską gwarą daje wiele radości

N

ad teat rem cien i prac ują
uczniowie z kółka teatralnego pod czujny m ok iem
Agnieszki Sikory. Dzięki niełatwej
technice próbują stworzyć cieniowe
kolaże oddające skojarzenia związane z Knurowem, spotykaną na co

dzień gwarą oraz zimą i nadchodzącymi świętami.
W międzyczasie nie próżnuje
też grupa dziennikarska. W zeszły
piątek z pomocą opiekunki Anny Stelmach przeprowadziła w szkole akcję
promocyjną „Czytomy po ślonsku”.

Sylwia Lipka

Zaangażowali się wszyscy: młodzież i
nauczyciele czytali śląskie wersje znanych i lubianych wierszy. Niebawem do
zobaczenia będą filmiki dokumentujące to wydarzenie.
- Na zajęciach staramy się spojrzeć
na gwarę śląską z różnych perspektyw mówią młodzi adepci dziennikarstwa,
przeprowadzając wywiady ze szkolnymi kolegami, mieszkańcami Knurowa,
sondy uliczne i akcje promocyjne.
Działania koła teatralnego i grupy
dziennikarskiej odnoszą się do tematu
gwary i prowadzone są w ramach projektu „Śląski bestiariusz”, a realizuje go
w ramach stypendium Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marta Hankus.
Partnerami projektu są: Centrum
Kultury w Knurowie, MG-1 oraz Teatr
Figur Kraków.

Zaproszenie

Pomyśl o zdrowiu
przed świętami
W gorączce świątecznych zakupów
warto na chwilę przystanąć i zadbać
o zdrowie. Najbliższa okazja już
12 grudnia (sobota) w Centrum
Handlowym Auchan w Gliwicach!

F

undacja Unia Bracka przygotowała dla wszystkich zainteresowanych bezpłatne badania profilaktyczne. Między godz. 10.00 a
17.00 na specjalnie stworzonych
stanowiskach będzie można m.in.
zmierzyć poziom ciśnienia i glukozy we krwi, wykonać USG tarczycy, USG piersi (dla kobiet do
50 roku życia), EKG, skorzystać
z konsultacji kardiologa, fizjoterapeuty, metody kinesiotapingu
(plastrowania miejsc dotkniętych
bólem) i spirometrii. Ostatnie
badanie wskazane jest dla osób
odczuwających dolegliwości zwią-

zane z oddychaniem, np. borykają
się z przewlekłym kaszlem lub palą
papierosy.
Ponadto zaplanowano konsultacje z dietetykiem oraz przeglądy
jamy ustnej. Ratownicy medyczni
bę d ą ucz yć najm łod sz ych ja k
udzielać pierwszej pomocy.
Co ważne, na badania nie są
wymagane wcześniejsze zapisy liczy się kolejność zgłoszeń. Akcja
jest częścią programu badań profilaktycznych, realizowanego przez
Fundację na Górnym Śląsku.
oprac. /g/

oprac. /g/, foto: Andrzej Pietyra

Knurów. Wieczór poetycki w MG-2

Liryka, liryka...

Foto: Youtube

Tradycją uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 2
w Knurowie stały się coroczne wieczorki poetyckie
organizowane dla kolegów, rodziców i przyjaciół
szkoły. Tematem ubiegłotygodniowego spotkania
stało się dziecko i jego wyjątkowy świat

Nasi w telewizji

Knurowianie przypuścili na telewizję prawdziwy
szturm. Niedawno w „Pytaniu na śniadanie”
u boku Paulli wystąpili Michał Kacprzak i Dawid
Łopatowski, zaś w weekendowym wydaniu
„Dzień Dobry TVN” Sylwia Lipka

Foto: Kacprzak Sound

ichał i Dawid akompaniowali
Paulli, promującej najnowszy
singiel pt. „Kocham cię dalej”. Warto
dodać, że autorem słów, muzyki i
współautorem scenariusza teledysku
jest Michał Kacprzak - na co dzień
lider zespołu Nekromer. Od kilku
lat wspiera Paullę swoim talentem,
działając pod marką Kacprzak Sound. Teledysk do „Kocham cię dalej”
ma już niemal 130 tys. wyświetleń
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w serwisie YouTube i spotkał się z
entuzjastyczną reakcją internautów.
Zanim w przyszłym roku ukaże
się debiutancka płyta Sylwii Lipki,
knurowianka promuje singiel „Masz
to coś”. W ubiegły weekend zaśpiewała na żywo w programie „Dzień
Dobry TVN”. Piosence towarzyszy
teledysk, równie ciepło przyjęty, co
klip Paulli.

Foto: Archiwum MG-2

M

/g/

S
Dawid Łopatowski, Paulla i Michał Kacprzak

łuchając nastrojowej muzyki
oraz wierszy o jesieni można było
odnaleźć chwilę na ref leksję nad
dzieciństwem. Liryczne strofy najwybitniejszych poetów wzmocniono
nostalgiczną nutą sentymentalnych i
nastrojowych piosenek. Wszystko w

wykonaniu gimnazjalistów, którzy
pokazali swoje talenty, zarówno
muzyczne jak i recytatorskie, ku radości rodziców i opiekunów. Wśród
publiczności przeważali uczniowie i
rodzice gimnazjalistów, którym wieczorek poetycki niezwykle przypadł

do gustu. Spotkanie przygotowali
wychowawcy i nauczyciele klas integracyjnych: E.Gołuch, A.Kuran,
E.Śliwa, A. Tomecka przy pomocy
dźwiękowej K. Skowrońskiego.
oprac. /g/
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Knurów. XVI Maraton Pisania Listów Amnesty International

Piszmy na pomoc

11 grudnia miliony ludzi na całym świecie będą pisać
listy w obronie konkretnych osób, które cierpią
z powodu łamania praw człowieka. Już po raz ósmy
w akcji bierze udział knurowskie Miejskie Gimnazjum
nr 2. Może się do niej włączyć każdy z nas

D

zeznań mężczyzna został skazany na
karę więzienia, którą odsiaduje do
dziś. Przyłączając się do akcji w MG-2,
będziemy wzywać prezydenta Uzbekistanu do jak najszybszego uwolnienia
dziennikarza i zapewnienia bezstronnego śledztwa w sprawie tortur, jakich
doświadczył Bekzhanow.
Wielki Finał Maratonu w piątek, 11
grudnia, ale pierwsze listy już powstały

– Nauczyciele, rodzice i uczniowie
gimnazjum pragną w ten sposób czynnie
włączyć się w walkę o prawa człowieka
i przyczynić się do rozwoju demokracji
oraz sprawiedliwości społecznej, pokazując zarazem, że losy współczesnego
świata nie są im obojętne – tak organizatorzy mówią o motywacji, jaka
decyduje o ich udziale w akcji.
Co roku Amnesty International
wskazuje około 10 osób, w których
obronie będą pisane listy. Wśród bohaterów tegorocznego Maratonu są m.in.
dziewczynki z Burkina Faso, zmuszane do małżeństwa, Irańczyk Saman
Naseem, w wieku 17 lat skazany na
karę śmierci czy rodzina Alabassi z
Syrii, uprowadzona przez funkcjonariuszy państwowych.
W knurowskim gimnazjum będą
pisane listy w obronie uzbeckiego
dziennikarza Muhhamada Bekzhanowa. Redaktor naczelny opozycyjnej
gazety w 1999 roku został zmuszony
ciężkimi torturami do przyznania się
do popełnienia przestępstw „przeciwko państwu”. Na podstawie tych
Foto: Archiwum rodzinne Bronisława Wiechuły

ata Maratonów nie jest przypadkowa – zawsze odbywają
się one w okolicach 10 grudnia,
który jest Międzynarodowym Dniem
Praw Człowieka. W tym samym czasie w tysiącach rozmaitych miejsc na
całym świecie – biurach, szkołach, bibliotekach, kawiarniach, mieszkaniach
– ludzie piszą listy w obronie więźniów
politycznych i więźniów sumienia.
Można przy tym napisać coś od siebie
albo posłużyć się gotowym szablonem,
ale każdy list jest pisany odręcznie i
pakowany w osobną kopertę.
Akcja organizowana corocznie
przez Amnesty International cieszy
się z roku na rok coraz większą popularnością, jest prowadzona w ponad
100 krajach. I co najważniejsze, bywa
skuteczna – listy naprawdę potrafią
zmienić sytuację osób, w których
obronie występują.
W Knurowie już po raz ósmy w
Maratonie Pisania Listów weźmie
udział Miejskie Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Reja z Oddziałami Integracyjnymi.

Knurów. Zbliża się finał „Szlachetnej Paczki”

Cud pomagania

Knurowianie chcą i lubią pomagać - to wniosek
płynący z trwającej akcji charytatywnej
„Szlachetna Paczka”. - W tym roku mieliśmy
więcej darczyńców niż wytypowanych rodzin
- mówi Michalina Korzuśnik, liderka paczki
w Knurowie

Przyszowice

Wieczór z pielgrzymem

czas autorskiego wieczoru.
- To fascynująca tematyka, można o niej mówić o wiele dłużej – przekonuje Bronisław Wiechuła.
Prelekcji z zaciekawieniem przysłuchiwali się m.in. wójt gminy
Gierałtowice Joachim Bargiel i ks.
Damian Gajdzik, proboszcz chorzowskiej parafii pod wezwaniem św.
Floriana. Nie zabrakło miejscowych
i okolicznych społeczników, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń,
miłośników regionalnej tradycji.
- Spotkanie minęło w bardzo
ciepłej atmosferze – podkreśla gospodarz wieczoru. – Jestem zadowolony.
Wierzę, że czytelnicy również...
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Foto: Arch. prywatne

Niemal do ostatniego miejsca wypełnili salę
przyszowskiego Artusa uczestnicy wieczoru
autorskiego Bronisława Marka Wiechuły, twórcy
książki „Pielgrzymem jestem”
ublikacja niedawno w yszła z
drukarni.
- To prywatna autobiografia –
mówi Wiechuła. – Próba filozoficzno-psychologicznego rozliczenia z
przeszłością.
- Swoje życie prywatne poświęcałem rodzinie, okazjonalnie biorąc
udział w pielgrzymkach – dodaje
autor. - Po każdej z nich, jeszcze
wyciszony, zapisywałem zaobserwowane wydarzenia i ref leksje. Jako
zapalony fotograf amator starałem
się utrwalać, najpierw na błonie fotograficznej, a współcześnie aparatem
cyfrowym, między innymi migawki z
pielgrzymek.
Pielgrzymowanie było główną
osnową godzinnej prezentacji pod-

prześladowanym przez niedemokratyczne reżimy.
Razem można naprawdę dużo –
także słowem pisanym. Poprzednie
edycje pokazały, że knurowianie mają
wielkie serca – liczba listów Maratonu
rośnie tu z roku na rok. W poprzedniej
edycji akcji wśród wszystkich miejsc w
Polsce, w których prowadzono akcję
(było ich ponad 500), knurowskie
MG-2 znalazło się na 5 miejscu pod
względem ilości wysłanych apeli! Czy
w tym roku padnie kolejny rekord?
Wiele zależy od każdego z nas.
Organizatorami tegorocznego
Maratonu w Miejskim Gimnazjum nr
2 w Knurowie są Sabina Soroka, Danuta Pawłowska-Król, Ewa Gołuch oraz
Mirosław Kirszensztejn. Tradycyjnie
impreza odbywa się pod patronatem
dyrektor szkoły – Violetty Muchy.
MiNa

Więcej informacji o akcji można
znaleźć na stronach Amnesty International poświęconych Maratonowi:
www.amnesty.org.pl/maraton

Przed rokiem w gimnazjalnej „Dwójce”napisano 4003 listowe apele

Autorskiej publikacji gratulował Bronisławowi Wiechule
(z prawej) wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel

P

– uczniowie wszystkich knurowskich
szkół przez cały tydzień piszą je podczas lekcji. W piątek do wspólnego
pisania w MG-2 zasiądą delegacje szkół
oraz zaproszeni goście. Będzie także
okazja do wzięcia udziału w przygotowanych przez młodzież prezentacjach
i prelekcjach tematycznie związanych
z działalnością Amnesty International
i prawami człowieka. Piątkowy finał
ruszy o godz. 8.00 i potrwa do godz.
17.00. Do akcji może włączyć się każdy.
Wszyscy chętni knurowianie mogą
przybyć do sali gimnastycznej gimnazjum (ul. Stefana Batorego 7) między
godz. 14.00 a 17.00.
- Szczególnie liczymy na absolwentów i przyjaciół naszej szkoły, którzy
tłumnie co roku przyłączają się do nas
w godzinach popołudniowych – przyznają organizatorzy. – Nasze zaproszenie kierujemy także do mieszkańców
Knurowa chcących spontanicznie
przyłączyć się do nas i pomóc więźniom
sumienia oraz więźniom politycznym,

Knurowska drużyna
„Szlachetnej Paczki” w gotowości czeka na finał

„S

zlachetną paczkę” wymyślił
ksiądz Jacek Stryczek. Zamysł
jest prosty: konkretna pomoc trafia
do konkretnej rodziny. Paczka szuka
prawdziwej biedy - tej cichej, nieupominającej się o wsparcie.
- W Polsce nie brakuje osób, które
nauczyły się wyglądać na ubogie i
dzięki wzbudzaniu litości zarabiają

na swojej „biedzie”. Takim ludziom nie
pomagamy - podkreślają organizatorzy paczki. - Naszym celem jest mądra
pomoc, czyli taka, która daje szansę na
zmianę.
W Knurowie „Szlachetna paczka”
jest organizowana od paru lat i cieszy
się nieprzerwaną popularnością.
- W tym roku zgłosiliśmy do pro-

Foto: Mirella Napolska

www.przegladlokalny.eu

gramu 22 rodziny potrzebujące pomocy. Nie było problemów ze znalezieniem dobroczyńców, wręcz przeciwnie mieliśmy więcej darczyńców niż rodzin
- mówi Michalina Korzuśnik. - Ludzie
chętnie pomagają.
Dwa lata temu paczka traf iła
m.in. do pani Joanny - samotnej
matki, wychowującej czworo dzieci.
Knurowianka wspomina dzień, kiedy przyjechała ze szpitala do domu
(urodziła dziecko) i tam, czekała już
na nią przygotowana paczka i radosne
dzieci.
- „Szlachetna Paczka” pomogła mi
wtedy stanąć na nogi - pisze pani Joanna. - To było takie światełko w tunelu.
Dzieci pani Joanny wciąż noszą
ubranka, które wtedy otrzymały od
ofiarodawców. Knurowianka zdecydowała, że w tym roku to ona zostanie
dobroczyńcą, bo - choć wcale jej się nie
przelewa - chce pomóc, tak jak kiedyś,
ktoś pomógł jej.
Finał akcji zaplanowano na 12 i
13 grudnia. Paczki najpierw trafią do
salek parafialnych przy kościele Cyryla
i Metodego, następnie wolontariusze
zawiozą je do rodzin.
Wciąż można włączyć się w „Szlachetną paczkę”. Wolontariusze szczególnie liczą na zmotoryzowanych.
Dary trzeba dostarczyć w różne rejony
Knurowa, a jedna paczka to średnio
20 kartonów. Chętnych do pomocy,
prosimy o kontakt mailowy z liderką
knurowskiej paczki: michalinakorzusnik@gmail.com.
jb
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rozrywka nr 49

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Laura Żok z Książenic

ur. 4.12.2015 r., 3760 g, 53 cm

Nataniel Kolbuch z Knurowa

Stefania Wieczorek z Knurowa

ur. 4.12.2015 r., 4070 g, 55 cm

Grzegorz Gamrat z Wilczy

ur. 5.12.2015 r., 3350 g, 52 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).
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10.12.2015 r.
CZWARTEK
Święty Mikołaj dla wszystkich
- godz. 16.30
Listy do M. 2
- godz. 18.00
Makbet
- godz. 20.00
11.12.2015 r.
PIĄTEK
Dobry dinozaur 3D
- godz. 15.45
Dobry dinozaur 2D
- godz. 17.45
Makbet
- godz. 19.45

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 46/2015 brzmiało: „CIEŚNINA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Weronika Pistelok. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

ur. 4.12.2015 r., 3420 g, 52 cm

Oliwia Kandora z Ornontowic

ur. 5.12.2015 r., 3000 g, 51 cm

informacja własna wydawcy

POLECAMY

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

13.12.2015 r
NIEDZIELA
Dobry dinozaur 3D
- godz. 15.00
Dobry dinozaur 2D
- godz. 16.45
Listy do M. 2
- godz. 18.30

Makbet
- godz. 20.30

ŚWIĘTO KINA

14.12.2015 r.
PONIEDZIAŁEK
Dobry dinozaur 2D
- godz. 17.45
Makbet
- godz. 19.45

Dobry dinozaur 3D
- godz. 15.00
Dobry dinozaur 2D
- godz. 16.45
Listy do M. 2
- godz. 18.30
Makbet
- godz. 20.30

15-16.12.2015 r.
WTOREK - ŚRODA
Dobry dinozaur 3D
- godz. 15.45
Dobry dinozaur 2D
- godz. 17.45
Makbet
- godz. 19.45

12.12.2015 r.
SOBOTA

Milena Bartnik z Knurowa

ur. 2.12.2015 r., 3980 g, 54 cm

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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VII Regionalny Konkurs
Piosenki Dziecięcej „Śpiewać
każdy może”. Nagrodzeni:

Knurów. Koncert laureatów „Śpiewać każdy może”

Cóż warte życie jest bez piosenki

Dzieci przyjechały ze wszystkich stron Śląska. Każde chciało zaprezentować swój
talent w VIII Regionalnym Konkursie „Śpiewać każdy może”. Dzieli je sporo
- odległość, barwa głosu, obycie sceniczne i repertuar; łączy to, co najważniejsze
- miłość do muzyki

P

rzesłuchania konkursowe
trwały od 17 do 18 listopada.
W ciągu tych dwóch rozśpiewanych dni na scenie Domu Kultury
w Szczygłowicach wystąpiło około
550 osób. Jury w składzie: Paulina
Kowalczyk, Violetta Kosowska,
Mariusz Kowalczyk wybrało najlepszych z najlepszych w czterech
kategoriach - soliści, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły wokalne
i chóry.

- Jury miało jak zwykle trudne
zadanie, bo poziom był wyrównany.
- mówi Mariusz Kowalczyk, wicedyrektor Centrum Kultury i juror
konkursu.
Konkurs „Śpiewać każdy może”
rok temu świętował mały jubileusz
- od 10 lat mali artyści rywalizują
na rytm i melodię. Przez cztery
lata zmagania ograniczały się do
k nurowian, od 2008 roku mają
charakter regionalny. W tym roku

do konkursu zgłosili się wykonawcy
m.in. z Pszczyny, Rybnika, Raciborza i Krzepic. Mocne reprezentacje
wystawił Knurów.
Miejsca na podium zajęły zespoły: „Siódemka” z MSP-7 (dzieci
zaśpiewa ł y piosenkę „Pamiętaj
wtedy żeś szczęśliwy), „Mezzoforte” z MSP-2 (z utworem „Rytm i
melodia”) oraz Zespół Wokalny z
MSP-6. Świetnie zaprezentowała się
Karolina Zawadzka z MSP-9, która

nie tylko zaśpiewała, ale także sama
akompaniowała sobie na gitarze.
Konkurs zorganizowali Dom
Kultury w Knurowie, Miejska Szkoła
Podstawowa nr 4 i Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej.
- Szczególne podziękowania należą się pani Beacie Mazurek, która
czuwała nad przebiegiem konkursu
- podkreślała Jolanta Leśniowska,
dyrektor MOPP.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Soliści. Szkoła podstawowa klasy 0-III:
I miejsce - Dobrawa Kutarba (SP nr 2 w
Pszczynie), II miejsce - Franek Grzesik (SP
nr 32 w Rybniku), III miejsce - Wiktoria
Lach (ZS w Rydułtowach).
Szkoły podstawowe klasy IV-VI: I miejsce
- Weronika Bugdol (ZP w Rydułtowach),
II miejsce - Anna Janulek (SP nr 12 w
Jastrzębiu Zdroju) i Natalia Grzywok (ZSP
w Ornontowicach), III miejsce - Karolina
Zawadzka (MSP nr 9 w Knurowie).
Zespoły wokalno-instrumentalne: I miejsce
- Zespół wokalny 7 (MSP nr 7 w Knurowie),
II miejsce - Zespół „Mezzoforte” (MSP nr 2
w Knurowie), III miejsce - nie przyznano.
Zespoły wokalne. Szkoły podstawowe klasy
0- III: I miejsce - Zespół wokalny z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu,
II miejsce - Zespół wokalny z MSP nr 9
w Knurowie, III miejsce - nie przyznano.
Szkoły podstawowe klasy IV-VI: I miejsce Zespół „Wiolinki” (SP nr 1 w Krzepicach), II
miejsce - Zespół „Sympatyczni” (SP nr 15 w
Raciborzu), III miejsce - Zespół „Tere-z-ki”
(ZS w Rydułtowach).
Chóry. I miejsce - Chór „Prymka” (ZSP w
Pawłowicach), II miejsce - Chór z MSP-6
w Knurowie, III miejsce - nie przyznano.

Foto: Archiwum ZSS

Toszek. Propozycja na sobotę

Jarmark z Rączką i Universe

Znany śląski kucharz Remigiusz Rączka będzie gościem specjalnym
VI Toszeckiego Jarmarku Adwentowego w sobotę, 12 grudnia. Wieczorem
wystąpi zespół Universe

S
Na kiermaszu będzie można podziwiać i kupić oryginalne
ozdoby świąteczne

Gliwice

Młodzież zaprasza
na kiermasz
W

Młodzi twórcy liczą, że klienci
będą oblegać ich kramiki.
- Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy potrafią docenić zaangażowanie, niezwykłe zdolności i
wielkie serca dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – zachęcają do udziału
uczniowie i dyrekcja ZSS.
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nie wiedeńska karuzela, a także wspólne dekorowanie
pierników ze śląskim kucharzem Remigiuszem Rączką.
Na scenie ustawionej w centralnym punkcie jarmarku
zaprezentują się artyści sceny śląskiej i okoliczne zespoły.
W tym roku gwiazdą wieczoru będzie zespół Universe.
Szczegółowy program jarmarku na stronie www.
powiatgliwicki.pl.
/sisp, bw/

Pilchowice

Knurowski Zespół Szkół Specjalnych zaprasza
do Centrum Handlowego Auchan Gliwice na
kiermasz świąteczny. Szkolne kramy będą
otwarte w piątek i sobotę (11-12 grudnia)
uczniowskiej ofercie znajdą się
wyjątkowe, bo własnoręcznie
wykonane, ozdoby świąteczne, kartki
okolicznościowe i stroiki.
-To tylko część bogatego asorty mentu przygotowanego prz ez
niepełnosprawną młodzież i dzieci
– zapewnia placówka. - Dzięki Państwa wsparciu uczniowie będą mogli
wyjechać na kilkudniową wycieczkę.

tylowe kramy w zaułkach uliczek stworzą urokliwą
atmosferę. W tym roku odwiedzający będą mieli okazję posmakować lokalnych pyszności świątecznych, m.in.
serwowanych na gorąco jabłek nadziewanych czekoladą i
bakaliami oraz wyśmienity toszecki grzaniec podawany
w ceramicznych stylizowanych kubkach. Rękodzielnicy
przygotują oryginalne wyroby – idealne jako świąteczne
upominki lub elementy dekoracyjne.
Atrakcją dla dzieci będzie udostępniona bezpłat-

Oprac. b

Żernica

Świątecznie
na targowisku
O godz. 8 w sobotę (12 grudnia)
na targowisku w Pilchowicach rozpocznie
się Kiermasz Bożonarodzeniowy
Do zaglądnięcia na kramy przy ul. Damrota – a także do zakupów – zachęcają organizatorzy: samorząd gminny, Rada Sołecka i
Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom.
- Będzie to doskonała okazja do zakupu ozdób świątecznych,
stroików, zabawek, wędlin, miodu, pieczywa, grzańca, oscypków i
innych produktów przed Świętami Bożego Narodzenia – informują. –
Zapewniamy oprawę muzyczną i inne atrakcje.
/bw/

Wieczór
z kolędą
Tomasz Białek (tenor) i Naira Ayvazyan (sopran) wyśpiewają „Wieczór z kolędą”
w żernickim Domu Kultury. Koncert odbędzie się w niedzielę, 20 grudnia, początek
o godz. 17.
Bilety (30 zł, seniorzy – 25 zł, dzieci
wstęp bezpłatny) do nabycia w biurze GOK
w Wilczy. Warto zarezerwować już dziś.
/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
48-50/15

Kompleksowe wykończenia wnętrz. Szybko i s o li dni e. w w w.rem o ntuj emy to.p l;
Tel. 721 170 237

41-odw.

www.przegladlokalny.eu
Knurów. Sprzedam mieszkanie 53,4 m 2 ,
3 pokoje. Tel. 508 254 735
Sprzedam M-3. Kupię M-4. Tel. 667 273 269
42-49/15

Wynajmę mieszkanie M-3, 43 m 2 na ul.
Jedności Narodowej. Tel. 502 513 301

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

41-51/15

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625
Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

13-49/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

13-49/15

49-51/52/15

Mamy dla Ciebie prezent do odbioru tylko
w grudniu! P&B Knurów Jęczmienna 4
www.lazienki-knurow.pl
49-51/52/15

Odzież dla puszystych pań szyta w mojej
pracowni krawieckiej. Tel. 667 156 080
oraz na olx

49/15

49/15

41-51/15

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

RÓŻNE

49/15-1/16

ZDROWIE I URODA

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

KTO PRZYGARNIE?
Z gliwickim oddziałem Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami „Bezpieczna
Łapa” szukamy nowych domów
dla bezpańskich kotów i psów

2/15-odw.

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

Amber to zaledwie dwumiesięczny kocurek o puszystej, rudej
sierści. Zanim trafił do domu
tymczasowego, zamieszkiwał w
piwnicy z matką i rodzeństwem.
Amber jest zdrow y, czeka na
adopcję.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
dla dzieci (15 lat doświadczenia). 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
41-51/15

DAM PRACĘ

Tosię odnaleziono pół roku
temu, gdy była bardzo mała i
skrajnie wyczerpana. Udało się
ją wyleczyć. Czasowo wzięła ją
pod opiekę pani, która zmaga się
z chorobą nowotworową. Obawia
się, że dłużej nie da rady opiekować się kotką. Tosia jest zdrowa i
oswojona. Dobrze czułaby się w
domu z ogrodem.

Lokal zatrudni emerytkę, rencistkę do sprzątania. Tel. 664 040 345
49/15

Praca dla instalatora- ser wisanta sieci
teleinformatycznych, dobre zarobki. Tel.
505 089 859
48-49/15

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

1-51/15

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

48-49/15

Sprzątanie obejść budynków i klatek schodowych. Tel. 32 236 60 07
49/15

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

Zatrudnię do pracy w sklepie mięsno-wędliniarskim. Tel. 602 775 756

49/15-1/16

Dino wcią ż szu ka domu.
To mądry, młody psiak w typie
owczarka, silnie zbudowany. 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.
Malutki okruszek Dumi usiłuje przetrwać w schronisku, bardzo potrzebuje pomocy, tak długo
na nią czeka. Ma około 2 lat, lubi
wolność i zabawę. Wokół siebie
roztacza cudowną aurę szczęścia,
radości i spokoju. Stanie się dla
swego pana najcudowniejszym
przyjacielem.

FINANSE

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości:

Dla pracującego i dla emer y ta, prosta
pożyczka do 25 tys. Tel. 793 080 309
49/15

NIERUCHOMOŚCI

2,2 ha w górach – sprzedam. Tel. 32 235
22 52
49/15-4/16
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- wykaz nr 17/GD/15 nieruchomości gruntowych położonych
w Knurowie przy przy ul. 1 Maja, ul. Jęczmiennej, ul. Dworcowej,
ul. Polnej,ul. Zwycięstwa, ul. Prusa i ul. Żwirki i Wigury, al. Piastów,
ul. Szpitalnej, al. Spacerowej, ul. Jedności Narodowej, ul. Kosmonautów, ul. Stefana Batorego, ul. Kościuszki, ul. Jerzego Ziętka,
ul. Wilsona i ul. dr. Floriana Ogana, ul. Puszkina, ul. Niepodległości,
ul. ks. Alojzego Koziełka przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Zainteresowani adopcją psów proszeni są
o kontakt (tel. 606 302 223),
kotów (tel. 601 087 130).
Więcej szczegółów na stronie:
www.bezpiecznalapa.pl

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
Z DNIA 10 GRUDNIA 2015 R.
W związku z podaniem w dniu 7.12.2015 r. do publicznej wiadomości
OBWIESZCZENIA PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 3.12.2015 r.
o przystąpieniu do opracowywania: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego
obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową,
ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem
„III Kolonii”, który wymaga przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko,
uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia
15.01.2016 r. (włącznie): pocztą lub osobiście w biurze podawczym
Urzędu Miasta Knurów: ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów;
ustnie do protokołu - w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych - Urząd Miasta Knurów,
ul. Niepodległości 7; za pomocą środków komunikacji elektronicznej
– na adres: ua@knurow.pl
Wniosek lub uwaga powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Prezydent Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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Gliw icach odbył y się
Otwarte Mistrzostwa Śląska w kickboxingu w formule
low-kick, w których główne role
odgrywali zawodnicy knurowskiego Spartana. Łupem knurowian
padły cztery medale.
- Z pięciu naszych reprezentantów trzech doszło do finałów - mówi
zadowolony trener Sławomir Tokarz. - Mateusz Kręplewski pierwszy
pojedynek stoczył z zawodnikiem
Rywala Gliwice i w ładnym stylu
wygrał jednogłośnie na punkty. Do
walki finałowej nasz fighter podszedł
mocno skoncentrowany, co było widać w poszczególnych fragmentach
pojedynku. W pierwszej rundzie
Mateusz posłał swojego przeciwnika
na deski, wygrywając tę walkę przez
KO. Tym samym Mateusz obronił
zeszłoroczny tytuł mistrza Śląska.
W pięknym stylu swoją walkę
finałową wygrał również Jakub

N

azy wa się Patryk Woźniak, reprezentuje Gardę
Gierałtowice, a w IV Oficjalnych Mistrzostwach Polski
Młodzików im. Pawła Szydły
zdobył brązowy medal.
- Do poznańskiego turnieju Patryk zakwalifikował się
poprzez eliminacje w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików, które odbyły się
miesiąc wcześniej w Rybniku - informuje trener Adam
Spiecha.
Zawodnik Gardy zdobył

PiSk

Team z Knurowa w Przylesiu

Patryk Woźniak i Adam
Spiecha wracali z Poznania
w doskonałych nastrojach

Wielki sukces
w Wielkopolsce

Stanik, pokonując na punkty rywala z Zabrza.
Kolejny nasz reprezentant Kuba Mleczko w walce eliminacyjnej
skrzyżował rękawice z zawodnikiem
z Wodzisławia Śląskiego i zdecydowanie wygrał. W finale czekał na
niego zawodnik z Absortio Rybnik,
który był bardziej doświadczony.
Kuba od początku walki narzucił
swoje tempo, ale ostatecznie musiał
uznać wyższość rywala.
Na najniższym stopniu podium
stanął Sebastian Ryba, któremu
zabrakło trochę szczęścia i przegrał
swoją walkę stosunkiem głosów 1:2.
Udział w mistrzostwach oceniam, jako mega występ - podsumowuje Sławomir Tokarz.
Do rywalizacji przystąpiło 80
zawodników, którzy z racji otwartej
formuły mistrzostw, reprezentowali
kluby z całej Polski.
Foto: Eugen

W

Foto: Spartan

Dwóch mistrzów, cztery medale

Foto: Garda

www.przegladlokalny.eu

brązowy medal w wadze półciężkiej i był jednym z tych,
którzy solidnie pracowali na
zwycięstwo śląskiego OZB w
punktacji drużynowej. Pięścia rz e z na sz ego reg ionu
wywalczyli sześć tytułów mistrzowskich, jeden wicemistrzowski i trzy razy sięgali po
brązowe medale.
W stolicy Wielkopolsk i
wystąpiło 67 zawodników z
57 klubów z 15 Okręgowych
Związków Bokserskich.
PiSk

Wylicytowali
złote rękawice,
pomogli Boryskowi

J

uż po raz czwarty do Przylesia
zjechali siłacze, którzy mieli
na celu nie tylko rywalizację o
jak najlepsze wyniki, ale i integrację z niepełnosprawnymi
sportowcami. W otwartych integracyjnych mistrzostwach województwa opolskiego w wyciskaniu sztangi leżąc w stylu klasycznym nie mogło zabraknąć
reprezentantów Uczniowskiego
Klubu Sportowego Eugen. Trzy
zawodniczki knurowskiego

klubu zajęły drugie lokaty: Sylwia Mularczyk (juniorka do lat
16 w open z wynikiem 40 kg),
Emilia Flis (w seniorkach do
57 kg z wynikiem 47,5 kg) oraz
Nikola Zaborowska (juniorka
do lat 23 w kategorii +57 kg z
wynikiem 50 kg).
Mularczyk była najmłodszą
zawodniczką tego turnieju i
uplasowała się też na piątym
miejscu w klasyfikacji open
juniorek do lat 18, natomiast
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Flis zajęła też czwartą lokatę w
open juniorek do lat 18.
Wśród mężczyzn, w kategorii junior do lat 18 Kacper
Romanow wycisnął 87,5 kg, co
dało mu piąte miejsce w kategorii do 74 kg. Z kolei w grupie
niepełnosprawnych kandydat
Marcin Łakomski ustanowił
swój rekord życiowy wynikiem
122,5 kg i zajął czwarte miejsce
w kategorii +74 kg.
PiSk

Knurowski Spartan walczy nie tylko o zwycięstwa
w ringu, ale również o zdrowie dla chorego Boryska

W

czasie gliwickich mistrzostw Śląska w kickboxingu odbyła się licytacja atrakcyjnych gadżetów,
z której dochód przekazano
choremu Boryskowi. Swoją

„cegiełkę” w walce o powrót
do zdrowia chłopca dołożyli przedstawiciele Spartana
Knurów.
- Udało nam się wylicytować złote rękawice z auto-

Foto: Spartan

Nie tylko rywalizacja,
ale i integracja

grafem znakomitej pięściarki
Lidii Fidury oraz kilka innych
cennych przedmiotów - zdradza Sławomir Tokarz. - Teraz
trzymamy kciuki za Boryska!
PiSk
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Mikołaj
lubi sport
W niedzielne południe, niemal równolegle rozpoczęły się
dwie sportowe imprezy mikołajkowe. W promieniach słońca i
przy silnych podmuchach wiatru
Mikołaj zjawił się na otwartym
lodowisku Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Czekało na
niego kilkadziesiąt osób w różnym wieku, w większości wyposażonych w łyżwy i dobry humor.
Mikołaj nie zawiódł oczekujących. Na lodzie wykręcił
kilka widowiskow ych piru-

18

etów, a jeżeli ktoś chciał sobie
zrobić pamiątkowe zdjęcie, też
nie było problemu - Mikołaj
cierpliwie pozował i obdarowywał słodkościami.
W sąsiedztwie lodowiska, na
popularnym „Orliku” rolę Mikołaja odegrali trener i piłkarze
seniorskiej drużyny Concordii
rozgrywając mecz z rocznikiem
2007. Mecz, który na długo zapadnie w pamięci młodych adeptów sztuki piłkarskiej.
Tekst i foto: Piotr Skorupa
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pod dyktando IPA, a zespół
Dariusza Flisa był tylko tłem
dla wicelidera, który zdobył
kolejno pięć goli.
Pierwszą z trzech rund
rozgrywek zakończył na prowadzeniu Vibovit pokonując
w ysoko Bud-Exper t Team,
a t rz ecie m iejsce w tabel i
po wygranej nad TKKF-em
utrzymała ekipa Ariela Mnochego i Rafała Hajoka. Ten
pierwszy zaczyna już uciekać
innym czołowym strzelcom
ligi mając 10 goli przewagi.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 7. KOLEJKI Z DNIA 7.12.2015
Keno Energy Team - Tritech 6:11 (2:3)
M. Kożuszek 3, Jakub Karmański, Jacek Karmański, T. Jureko
– G. Górka 4, D. Wiercioch 3, M. Szczurek 2, B. Lewandowski 2
DFK Schlesien Rokita - TKKF Mistral Intermarche 9:2 (5:1)
A. Mnochy 6, D. Skutnik, R. Hajok, M. Front – M. Bogumiło, M.
Bociański
Team Stalmet – IPA Knurów 2:7 (2:2)
M. Mularczyk, M. Stopa – W. Rozumek 2, D. Kozdroń 2, T. Dura,
W. Kempa, M. Rozumek
żółta kartki: T. Młynek (IPA).
Vibovit – Bud-Expert Team 13:4 (5:0)
A. Majorczyk 3, A. Zabłocki 2, A. Niewiedział 2, K. Kijak, P. Mastyj,
Ł. Pilc, P. Majorczyk, R. Kasiński – M. Adamczyk 3, P. Sadło
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

7
7
7
7
7
7
7
7

19
16
15
13
10
6
3
0

44-11
49-21
50-19
33-22
30-19
19-42
21-57
19-74

6
5
5
4
3
2
1
0

1
1
0
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0
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Zza biurka

Postać z brodą

Przy okazji 6 grudnia w
wielu domach padało zapewne
pytanie, czy Mikołaj tym razem
przyniesie rózgę, czy jednak
prezent?
W niedzielę dostrzegłem,
że niecodzienny upominek
dostali ci, którzy ze sportem są
za pan brat. Aura co prawda
grudniowej nie przypomina,
jednak Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji stanął na wysokości
zadania i mimo, że termometry
wskazywały niemal dziesięć
kresek powyżej zera, tafla lodowiska była w doskonałym
stanie. Skorzystali z tego ci,
co zamiast szpilek, lakierek i
innego obuwia, założyli na nogi
łyżwy. Skorzystał też Mikołaj,
który sanie musiał zostawić w
garażu, ale na łyżwach śmigał
niczym przed laty Grzegorz

STRZELCY
Ariel Mnochy
Grzegorz Górka
Rafał Hajok
Tomasz Młynek
Wojciech Rozumek
Mateusz Bogumiło
Adrian Zabłocki
Maciej Stopa
Adam Czerkies
Andrzej Niewiedział
Michał Szczurek

DFK Schlesien Rokita
Tritech
DFK Schlesien Rokita
IPA Knurów
IPA Knurów
TKKF Mistral Intermarche
Vibovit
Team Stalmet
Bud-Expert Team
Vibovit
Tritech

23
13
12
11
10
9
9
7
7
7
7

PROGRAM 8 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 14.12.2015):
Team Stalmet – Keno Energy Team (18.00), Vibovit DFK Schlesien
Rokita (18.45), Bud-Expert Team – TKKF Mistral Intermarché
(19.30), IPA Knurów – Tritech (20.15).

Grzegorz Górka
razy dwa
Concordia ma za sobą kolejne dwie gry sparingowe. Najpierw podopieczni Michała
Budnego przegrali 1:5 z Gwarkiem Ornontowice, a następnie
pokonali 1:0 zespół Górnika
Zabrze występujący w rozgryw-

kach Centralnej Ligi Juniorów.
W obu meczach bramki
dla knurowian strzelał Grzegorz Górka.
Dzisiaj (czwartek) o godzinie 18.00 Concordia zmierzy się
z Wilkami Wilcza.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Filipowski (młodzież ma prawo
go nie pamiętać, bo medale
mistrzostw świata i Europy w
jeździe figurowej zdobywał w
latach 80.).
Gdy po lodowisku ślizgali
się nawet dziadkowie z wnukami, tuż obok, na popularnym
Orliku rolę Mikołaja odgrywali
seniorzy piłkarskiej Concordii.
I dobrze się z niej wywiązali,
wychodząc na boisko, by rozegrać mecz z trampkarzami.
Kiwka z Solomonem Mawo,
minięcie Tomka Młynka, strzał
i gol. Po prostu bezcenne przeżycie. I prezent, o którym będą
wspominać przez lata.
Młodzi mieli frajdę, a ja zastanawiam się, dlaczego gości w
moim wieku Mikołaj już jakoś
tak omija wielkim łukiem... ;-)

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

Fragment meczu DFK
Schlesien Rokita - TKKF
Mistral Intermarché

Piotr Skorupa

WYNIKI Z 1 GRUDNIA:
1. Janusz Myszka
2. Marek Mróz
3. Ginter Fabian
4. Janusz Nowak
5. Stefan Wroblowski
6. Piotr Palica
7. Piotr Arent
8. Janusz Kopeć
9. Marian Szczepaniak
10. Kazimierz Fąfara

-

2.413 pkt
1.989 pkt
1.869 pkt
1.790 pkt
1.776 pkt
1.773 pkt
1.770 pkt
1.745 pkt
1.688 pkt
1.625 pkt

Konkurowały
z najlepszymi

O

range Cup w holenderskim Eindhoven i
Puchar Niemiec kończący cykl Europejskiej Grand
Prix nazywany małymi mistrzostwami świata to imprezy,
w których wystąpiła ratowniczka wodna z Knurowa - Magdalena Wolny. Jej koleżanka
Maja Dziublińska miała okazję
rywalizować w Orange Cup.
Zarówno w Holandii, jak
i w Niemczech startowała
plejada ratowniczek z
całego świata. Nasze
zawodniczki zdobywały doświadczenie
konkurując m.in. z
Kanadyjkami, Chinkami, Japonkami i Australijkami.
Zawody w Eindhoven odbyły się na arenie przyszłorocznych
mistrzostw świata, przepięknym kompleksie pływackim im.
Pietera van den Hoogenbanda.
Magdalena Wolny zajęła tam
siódme miejsce na 200 metrów
z przeszkodami, z kolei na 100
metrów w kombinacji poprawiła
swój rekord życiowy o ponad
dwie sekundy i uplasowała się
na miejscu piątym.
Maja Dziublińska zajmowała miejsca w środku stawki, a
obie nasze ratowniczki przyczyniły się do szóstego miejsca sztafety na dystansie 4x50 metrów.

Po sta rcie w Hola nd ii,
Magdalena Wolny już jako reprezentantka Polski wyjechała
za naszą zachodnią granicę, by
wystąpić w Pucharze Niemiec
w Warendorfie. Do rywalizacji
przystąpiło ponad 350 zawodniczek i zawodników. Kadra
Polski składała się z pięciu
mężczyzn i czterech kobiet.
Magdalena Wolny rozpoczęła
od 200 metrów z przeszkodami, zajmując wysokie
siódme miejsce. Wyśmienicie zaprezentowała się w gronie
najlepszych juniorek
światowego formatu
na 100 metrów kombinacja, zajmując piąte
miejsce. Jeszcze lepiej, bo na
czwartej pozycji zakończyła
rywalizację na swoim koronny m dysta nsie 50 met rów
holowanie manekina.
By zilustrować, jak zacięta
była to ry walizacja, należy
dodać, że zawodniczka OM
WOPR K nu rów pr z eg r a ła
trzecie miejsce o zaledwie 0,3
sekundy.
W końcowej klasyfikacji
juniorek Magdalena Wolny
zajęła 5. miejsce, co świadczy o
niezwykłym talencie i ogromnej pracy, jaką wykonała ta
młoda sportsmenka.
PiSk

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Konrad Sobieraj
- 21.414 pkt
2. Janusz Kopeć
- 21.229 pkt
3. Adam Dudziński
- 21.136 pkt
4. Dariusz Skowron
- 21.085 pkt
5. Michał Foit
- 21.035 pkt
6. Jerzy Makselon
- 20.952 pkt
7. Wojciech Napierała
- 20.941 pkt
8. Piotr Palica
- 20.553 pkt
9. Alfred Wagner
- 19.928 pkt
10. Kazimierz Fąfara
- 19.688 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 15 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Foto: prywatne

ajciekawszym spotkaniem siódmej kolejki
Miejskiej Ligi Piłki
Noż nej Ha lowej był mecz
Teamu Stalmet z IPA Knurów. Popularni „Stalowi” w
pier wsz ej po łow ie tocz yl i
stojący na w ysokim poziomie równorzędny pojedynek
z bardziej doświadczony m
rywalem i kiedy oba zespoły
schodził y na przer wę przy
wyniku 2:2, wydawało się, że
w drugiej połowie licznych kibiców czekają jeszcze większe
emocje. Tymczasem drugie
20 minut meczu toczyło się

Foto: Waldemar Jachimowski

Stalowi twardzi do przerwy
N

Foto: prywatne

Ratowniczki wodne
z Knurowa mają
za sobą udane
międzynarodowe
starty, które dają
nadzieję na kolejne
sukcesy

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej
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Knurów. Koncert trzynasty, ale nie pechowy...

Z

godnie z coroczną, mającą
już 12 lat, tradycją na koncert
złożą się występy zespołów
muzycznych i teatralnych DPS-ów
oraz Caritas, działających na terenie
Powiatu Gliwickiego. Ale nie tylko.
Przed publicznością zaprezentują się
też czirliderki „Omega” i Aleksandra
Orłowska. Dobry nastrój podtrzyma
muzyka wygrywana przez Duet Centrum.
- Nasi podopieczni wręcz nie
mogą się doczekać soboty – mówi
Aleksander Szendzielorz, dyrektor
knurowskiej Caritas. – Uczestnictwo
w poprzednich edycjach koncertu
wcale ich nie znudziło. Przeciwnie –
wizja kolejnych występów niezwykle
ich ekscytuje.
- W holu placówki staną małe
kramiki. Wypełnią je świąteczne
stroiki, ozdoby i kartki, wykonane
przez mieszkańców DPS-ów – informuje Marian Gruszka, sekretarz
Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz
Powiat, współorganizatora – wraz z
Centrum Kultury – sobotniej imprezy. – Będzie więc okazja nacieszyć

Foto: Mariusz Kowalczyk

Oryginalne ozdoby świąteczne
będą kusić do zakupu

oczy pięknem, a także zabrać jego
cząstkę ze sobą do domu.
Ponieważ nie samym duchem
człowiek żyje, więc będzie też coś dla
ciała. Kawa, ciastka, pożywny barszcz
– będzie co smakować.

Honorowym patronatem objęli
imprezę prezydent Knurowa i starosta
Powiatu Gliwickiego.
Koncert „Dary Serc” rozpocznie
się o godz. 15. Polecamy.

Włodzimierz
Gwiżdż, prezes
Stowar z ys zenia
Moja Gmina Nasz
Powiat: - Zał ożenie było takie,
by koncert „Dary
Serc” stał się imprezą integrującą
m ł o dzi e ż z p o wiatu gliwickiego.
Pierwotnie zaplanowano kilka koncertów, tymczasem zrobiło się ich już
dwanaście, a trzynasty przed nami...
Lata biegną, młodzi ludzie z Domów
Pomocy Społecznej i ośrodka Caritas
(my wszyscy oczywiście też) nieco się
postarzeli – teraz więc integruje się
„starsza” młodzież powiatu.
Coroczną kontynuację koncertu poniekąd „wymuszają” na nas jej uczestnicy, czyli pensjonariusze DPS-ów i
ośrodków Caritas. To oni nie mogą się
doczekać kolejnej odsłony imprezy.
Już od listopada są przygotowani,
mają opracowane programy i stroje.

W zasadzie my, poprzez kilka organizacyjnych i formalnych zabiegów,
umożliwiamy im występ.
Warto nadmienić, że zdecydowaliśmy
o rezygnacji ze zbiórki pieniędzy,
pr ze suwając t ym s amym w ymiar
finansowy na ostatni plan. Stało się
to możliwe dzięki bezinteresownej
pomocy wielu osób, m.in. patronacie Starosty Gliwickiego Waldemara
Dombka i Prezydenta Miasta Knurowa
Adama Ramsa. Wymiar Integracyjny
zdecydowanie więc zwycięża. W tym
względzie osobiście najbardziej cenię
sobie radość aktorów koncertu i ich
spontaniczność.
W tym roku zrodził się pomysł, by włączyć koncert w ramy Knurowskich Dni
Integracji osób niepełnosprawnych,
imprezy zainicjowanej przez Tomasza
Rzepę. Mam nadzieję, że kolejny –
czternasty - koncert przyczyni się,
zachowując obecną formułę, do jeszcze
lepszej integracji środowiska. Serdecznie zapraszam do udziału w koncercie.

/bw/

Dla Przeglądu

Foto: Mariusz Kowalczyk

Szykuje ci się wolne sobotnie
popołudnie? Jeśli tak,
rozważ, czy nie zajrzeć
do szczygłowickiego Domu
Kultury. Z pewnością warto
– za sprawą XIII Koncertu
Charytatywnego „Dary Serc”

Foto: Bogusław Wilk

„Dary Serc”
w sobotę

foto-migawka

Trzy godziny fantastycznej zabaw y przy
gorąc ych rytmach zafundowały sobie uczestniczki Maratonu Zumby.
Salę widowiskową Domu Kultur y
w Szczygłowic ach wype łniły rytmiczne
przeboje. Panie dały z siebie
wszystko. – Rewelacja! Liczymy na więce
j... – usłyszeli organizator zy
z Centr um Kultur y.
/bw/

Not. bw

Knurów. Koncert charytatywny

Zaśpiewają dla Martina

informacja własna

Martin niedawno skończył 14 lat, ale przeżył więcej niż niejeden
dorosły - ciężki wypadek, zakończony obrażeniami mózgu, czaszki i obu
nóg, śpiączkę i kilka operacji. Dzięki kosztownej rehabilitacji, powoli wraca
do zdrowia. Trwa zbiórka pieniędzy na pomoc nastolatkowi

K

nurowianin jest uczniem Miejskiego Gimnazjum nr 1. Rówieśnicy nie zapomnieli o swoim
chorym koledze. Zorganizowali dla
niego koncert.
W niedzielę, 13 grudnia, w ko-

ściele Cyryla i Metodego zaśpiewają
dla chłopca knurowskie muzyczne
gwiazdy: Adam Sobierajski, Michał
Gasz, Marta Pagacz-Janik, Aleksandra Śmieja i Olga Tomeczkowska.
Początek koncertu o godz. 17.30.

W czasie występów będą zbierane
wolne datki.
- Pomóżmy chłopcu odzyskać sprawność fizyczną! - apelują organizatorzy:
MG-1 i parafia Cyryla i Metodego.
jb

informacja własna
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