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Knurów. Hard Rock na żywo

Foto: Paweł Gradek

Muzyczna chłosta

informacja własna wydawcy

Przedostatni w tym
roku koncert z cyklu
„Hard Rock na żywo”
był ukłonem w kierunku
fanów thrash metalu
i metalu. Na scenie
„Sztukaterii” zagrały
zespoły Eternus
z Knurowa i Infected
Mind z Gliwic

Foto: Paweł Gradek

D

Czas na kolejną zagadkę!

la jednych to huk i jazgot, dla
drugich esencja ciężkiego grania.
Thrash metal i metal nie są gatunkami dla każdego, ale wystarczy się
wsłuchać w poszczególne utwory, by
stwierdzić, że mamy do czynienia z grą
wirtuozerską.
Krzysztof Skowroński za każdym
razem z dumą zapowiada występy
swoich podopiecznych z Hard Rock’a,
ale nie tylko ich.
- Coraz częściej grają u nas zaprzyjaźnione zespoły spoza Knurowa - nie
kryje zadowolenia. Publiczności się
podoba, a to chyba najlepsza recenzja
spotkań pod szyldem Hard Rock.
12 grudnia ostatnie w tym roku
spotkanie z muzyką w „Sztukaterii”.
Zagra formacja Coincidence, czyli
najprawdopodobniej najlepszy cover
band na Śląsku.
Krzysztof Skowroński zapowiada
w przyszłym roku kontynuację spotkań z muzyką. Jego zespoły mają
słuchaczom jeszcze sporo do zagrania.
/g/

Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego, Stowarzyszenie Pamięci
Tragedii Górnośląskiej 1945 i Izba
Tradycji w Knurowie zapraszają 2
grudnia (środa) o godz. 17.00 do
Kina Sceny Kultury na wykład upamiętniający 70. rocznicę Tragedii
Górnośląskiej. Prelekcję uzupełni
film Adama Turuli.

ogłoszenie

Foto: Władysław Szostak

Wokół Tragedii

reklama
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Dawniej, kiedy aparaty fotograficzne nie były ogólnodostępne,
zdjęcia robiło się rzadko i przy ważniejszej okazji. Tak było również w
przypadku fotografii zamieszczonej
w poprzednim numerze PL.
Na zdjęciu uchwycono drużynę
piłki ręcznej ze Szkoły Podstawowej
nr 1.
- Widoczni są: Antoni Wieczorek, Hubert Noszka, Zdzisław Sroka,
Jerzy Ogierman, Karol Szot, Alfred
Matuszczyk i Maksymilian Pisula
- wylicza Jan Woźnica. - Zdjęcie
zrobiono w trakcie mistrzostw szkół
podstawowych powiatu rybnickiego
w roku szkolnym 1958/59.
Uczniowie pozują przy Szkole
Podstawowej nr 2. W tle widoczny
jest fragment jednego z dwóch charakterystycznych budynków, które
przed laty stały przy ul. Szpitalnej.
- Pamiętam, że były tylko cztery
takie budynki w Knurowie - opowia2

Nieistniejące już budynki przy
ul. Szpitalnej

da Paweł Wodok.
Zeszłotygodniowa zagadka nie
należała do łatwych. Świadczy o
tym liczba poprawnych odpowiedzi
- tylko pan Paweł Wodok potrafił
wskazać, gdzie zostało zrobione
zdjęcie. Postanowiliśmy nagrodzić
także pana Jana Woźnicę, który,
co prawda, pomylił miejsce, jednak
rozpoznał osoby na fotografii. Panom gratulujemy i zapraszamy pod
odbiór nagród do redakcji Przeglądu
Lokalnego (ul. Niepodległości 5).
jb

Knurów

Reelekcja
w HDK

K lu b Ho norowych
Dawców Krwi
i m . d r a F lo riana Ogana
w y bra ł now y
zarząd.
Prezesem ponownie zosta ł
Adam Pobłocki, a jego zastępcą
Stanisław Gdowski. Małgorzata
Bogumił objęła funkcję sekretarza, Krzysztof Socik skarbnika, na
członka zarządu wybrano Zbigniewa Kuśmierza.

/g/
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W tym tygodniu także pytamy o miejsce, które fotograf uchwycił na
zdjęciu. Czekamy na dobre odpowiedzi i Państwa wspomnienia związane
z tym miejscem.
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji (ul. Niepodległości 5),
drogą mailową: redakcja@przegladlokalny.eu lub kontaktując się z nami
telefonicznie (nr tel. 32 332 63 77). Oczywiście można także wstąpić do
redakcji. Do wygrania nagrody ufundowane przez Urząd Miasta.
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Dom zły
Knurów, Żernica

Czasami dramat trwa latami, zanim
ofiary zdecydują się poprosić o pomoc.
W ostatnich dniach przed obliczem
sprawiedliwości stanęli czterej dręczyciele
z Knurowa i Żernicy. Bili, wyzywali,
popychali, zamieniając życie swoich
najbliższych w piekło

P

Na własną
odpowiedzialność
Knurów

Na odnodze ulicy Przemysłowej wiodącej do szybu
„Aniołki” stanęły znaki zakazu wjazdu z dopiskiem:
„droga prywatna”. Amatorzy rolek czy biegania
wzdłuż autostrady są zaskoczeni

O

d noga u l ic y P r z emy s ło wej, prowadząca do szybu
„Aniołki”, jest w dość kiepskim stanie, zwłaszcza jej ostatni,
ciągnący się wśród drzew odcinek.
Mimo to korzysta z niej wiele osób,
głównie tych szukających sportowej
rekreacji.
Bo tylko tędy można dotrzeć do
równej, asfaltowej drogi ciągnącej
się wzdłuż autostrady – wymarzonego toru do jazdy na rolkach. Także
biegacze i amatorzy nordic walking
przejeżdżają nią, aby, zostawiwszy
samochody, pobiegać czy pochodzić
po asfalcie lub po wijących się obok,
świetnie utrzymanych leśnych dróżkach. Tędy można też dotrzeć do szlaków rowerowych, toteż z dojazdu korzystali również cykliści. Aby dostać
się na parking przy Stawie Leśnym,
znajdującym się tuż obok, również
trzeba przejechać przez fragment
terenu JSW „Koks” S.A. Dotyczy to
wędkarzy, ale i strażaków w akcji (tu
znajduje się punkt czerpania wody).
Zapewne większość osób korzystających z drogi nawet nie zdawała
sobie sprawy, że jeździ po prywatnym
gruncie. Do niedawna. W listopadzie
przy ostatnim, kilkusetmetrowym
odcinku drogi, pojawiły się znaki
zakazu wjazdu wszelkich pojazdów
wraz z tabliczkami: „droga prywatna”.
Wielu miłośników ruchu w plenerze
jest zdezorientowanych.

– Masa ludzi podjeżdżała do tej
asfaltowej drogi, aby tam pobiegać
czy pojeździć na rolkach, zwłaszcza w
soboty i niedziele – mówi radny Andrzej Porada, który powiadomił nas o
sprawie. – Teraz wiele osób pyta mnie,
co z tym fantem zrobić.
Są tacy, którym znak drogowy
postawiony w takich „okolicznościach
przyrody” nie przeszkadza – przejeżdżają mimo to. Ale wiele osób czuje
przed zakazem respekt, który nie
pozwala im na łamanie przepisów.
Zastanawiają się, jakie są szanse, że
znaki znikną.
Jak się okazuje, właścicielem tego
odcinka drogi jest JSW „Koks” S.A.
(wcześniej – Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A.). Poprosiliśmy
spółkę o komentarz, wyjaśniający powód ustawienia tam znaków. Oto on:
Droga stanowiąca ulicę Szyb Aniołki w Knurowie jest drogą, która nigdy
nie była wykorzystywana przez Spółkę
JSW KOKS S.A. ani jej poprzedników
prawnych. W związku z powyższym
kilkukrotnie próbowaliśmy przekazać
przedmiotową drogę Gminie Knurów
oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które jednak nie wyraziły zainteresowania jej przejęciem.
Z uwagi na zły i ciągle pogarszający się
stan nawierzchni przedmiotowej drogi,
celem uniknięcia ewentualnych wypadków czy szkód osób z niej korzystających, podjęliśmy decyzję o ustawieniu

znaków informacyjnych o statusie tej
drogi i zakazie korzystania z niej.
Jak usłyszeliśmy w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Knurów, rzeczywiście, w lutym bieżącego roku
wpłynęło pismo od spółki z propozycją przejęcia drogi. JSW „Koks” S.A.
zapowiadała w nim, że jeśli gmina
drogi nie przejmie, wówczas spółka z
uwagi na zły stan nawierzchni wprowadzi tam zakaz wjazdu. Gmina nie
posiada żadnych nieruchomości, do
których prowadziłaby ta droga, toteż
nie zdecydowała się na jej przejęcie.
I właściwie trudno się temu dziwić,
bo ewentualne przejęcie drogi w
tak kiepskim stanie wiązałoby się z
koniecznością remontu, a co za tym
idzie – kosztami.
Z kolei JSW „Koks” S.A. spełniła
zapowiedź, ustawiając na swoim terenie znaki zakazu wjazdu. Ma do tego
pełne prawo – droga, o której mowa,
jest drogą wewnętrzną, toteż zgodnie
z prawem jej oznakowanie należy do
zarządcy lub właściciela terenu (art.8
pkt. 2 Ustawy o drogach publicznych).
Postawienie tych znaków też nie
powinno dziwić – w razie jakiegoś wypadku osoba poszkodowana mogłaby
przecież pociągnąć do odpowiedzialności właściciela drogi. Łamiąc zakaz,
każdy odpowiada za siebie. W dodatku
ryzykuje, że poniesie konsekwencje
cywilno-prawne.

oza domem zwyczajni ojcowie,
mężowie, synowie... W domu
- kaci. Pierwszego z panów
zatrzymano w czwartek, 19 listopada.
Wyrodny syn znęcał się nad chorą
87-letnią matką.
- Knurowianin został oddany pod
policyjny dozór - musi stawiać się w
knurowskim komisariacie siedem
razy w tygodniu - informuje Marek
Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
Dzień później w ręce policji
wpadł kolejny knurowianin. 30-latek maltretował żonę i dzieci. Prokurator Rejonowy z Prokuratury
Gliwice-Zachód nie miał wątpliwości co do winy dręczyciela. Knurowianin musiał opuścić lokal. Otrzymał także zakaz kontaktowania się
z pokrzywdzonymi i zbliżania się
do nich na odległość mniejszą niż
200 metrów.

W sobotę koszmar skończył się
w dwóch domach. W Żernicy ujęto
mężczyznę, który od 2010 roku znęcał się nad żoną i 15-letnią córką.
Żerniczanin trafił za kratki po tym,
jak dotkliwie pobił córkę... W tym
samym czasie zatrzymano również
knurowianina.
- Mężczyzna groził swojej rodzinie śmiercią, niszczył rzeczy pokrzywdzonych, wyzywał ich i budził
w nocy - opisuje rzecznik Słomski.
Mieszkaniec Knurowa ma niejedno na sumieniu - w 2013 roku
został skazany prawomocnym wyrokiem.
- W poniedziałek mężczyznę doprowadzono do prokuratury z wnioskiem o areszt tymczasowy - dodaje
rzecznik. - Ta forma pozwoli skutecznie uwolnić rodzinę od prześladowcy.
jb

Coraz więcej kobiet decyduje się przerwać milczenie i głośno mówić o tym, że są ofiarami przemocy domowej. Jeśli i Ty doświadczasz przemocy, nie zwlekaj i poproś o pomoc! W Knurowie przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Punkt Interwencji
Kryzysowej (ul. Koziełka 2) - można tam otrzymać wsparcie i
poradę. Pomocą służą także policja i straż miejska. Pamiętaj,
że twoje życie jest w twoich rękach! Nie czekaj, aż samo coś się
zmieni, bo nie zmieni się...

Knurów

Błąkały się po ulicach
Funkcjonariusze Straży Miejskiej dwukrotnie - 18 i 22 listopada,
interweniowali w sprawie bezdomnych psów. Jeden ze zwierzaków błąkał się w okolicach ul. Kilińskiego,

drugi - przy ul. Stawowej. Na miejsce
wezwano pracowników rybnickiego
schroniska, którzy zaopiekowali się
psami.
jb
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MiNa

Knurów

Żywa wystawa

W weekend szczygłowicką halę MOSiR-u opanują
zwierzątka... kicające, śpiewające, gdaczące,
a może też kwaczące i gęgające

S

towarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza w Knurowie
zaprasza na wystawę gołębi, królików
i ozdobnego drobiu. Hodowcy zachęcają do odwiedzin hali MOSiR-u w
sobotę i niedzielę. Pierwszego dnia

wystawa będzie czynna w godzinach
9-17, drugiego – od godz. 9 do 16.
Z kolei hodowcy knurowskiego
oddziału Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych polecają żywą ekspozycję,
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którą stworzą kanarki, papugi i
i nne pięk ne ok a z y egzot yczne.
„Skrzydlata” część wystawy będzie
dostępna dla oglądających w godzinach 9-16.
/bw/
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- To inwestycja niełatwa, ale potrzebna - podkreślał
prezydent Knurowa Adam Rams

Foto: Mirella Napolska

W ratuszu
o drodze
Knurów

www.przegladlokalny.eu

To początek dyskusji, która będzie
trwała przez najbliższe miesiące
– w zeszły czwartek w knurowskim
ratuszu odbyło się spotkanie
na temat planowanego remontu
części drogi wojewódzkiej nr 921

P

rzebudowa drogi wojewódzkiej
nr 921 na odcinku od drogi
krajowej nr 78 do granicy Zabrza to ogromne przedsięwzięcie. Gruntowny
remont obejmie 14,5 km
traktu biegnącego przez
teren trzech gmin (Pilchowice, Knurów, Gierałtowice), a jego szacowany koszt to około 117
mln zł. Nic dziwnego, że i władzom
samorządowym, i śląskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich zależy na

tym, by już na etapie planowania
omówić najbardziej istotne kwestie
związane z planowaną inwestycją.
Inicjatorami spotkania w Knurowie byli
prezydent miasta Adam
Rams i starosta gliwicki Waldemar Dombek.
Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
wraz z pracownikami starał się przybliżyć zgromadzonym plan inwestycji, poznać ich opinie i wyjaśnić wątpliwości.

Gruntowny
remont obejmie
14,5 km drogi

O

Wśród uczestników byli samorządowcy z Knurowa( z zastępcą prezydenta Barbarą Zwierzyńską), Pilchowic (z wójtem Maciejem Gogullą)
i Gierałtowic (z przewodniczącym
Rady Gminy Józefem Buchczykiem),
a także przedstawiciele firm, działających na terenie tych gmin.
- Mamy już za sobą szereg ważnych dla na s inwe stycji prowa-

Z komputerem na TY
terowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Pilchowice, m.in. dla
szkół, przedszkoli, klubów dziecięcych,
Gmi nnego Ośrod k a Pomoc y Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury
i Gminnej Biblioteki Publicznej. Pracownicy tych jednostek wzięli udział
w zaawansowanym szkoleniu z obsługi
komputera i korzystania z Internetu.
Jednostki organizacyjne otrzymały
w sumie: 76 komputerów stacjonarnych,
25 laptopów, 18 drukarek kolorowych,
1 drukarkę laserową kolorową ze skanerem, 6 drukarek czarno-białych, 202

szt. oprogramowania komputerowego.
C a ł kow it y kosz t projek t u to
869.650,00 zł, z czego ok. 98% to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Oficjalne zakończenie projektu
o d by ło si ę p o d c z a s kon fe re nc ji
podsumowującej, która odbyła się 28
października 2015 r.
Wszystkim uczestnikom projektu
oraz jednost kom organizacy jny m
dziękujemy za udział w projekcie oraz
życzymy efektywnego wykorzystywania sprzętu.

Jak zapowiedziano, spotkania będą
kontynuowane w węższym gronie
fachowców i przedstawicieli poszczególnych gmin. Następne takie
spotkanie ma się odbyć w Zarządzie
Dróg Wojewódzkich. Uczestnicy
czwartkowej dyskusji podkreślali
też wagę, jaką przykładają do społecznych konsultacji. Nie sposób
sobie wyobrazić, aby przy tak poważnej inwestycji nie wziąć pod
uwagę głosu mieszkańców.
MiNa

Według planów
inwestycja powinna
zostać ukończona
w 2020 roku

informacja własna wydawcy

ogłoszenie

d lipca 2014 r. Gmina
Pilchowice realizuje projekt pn. „Z komputerem na
TY – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Pilchowice”,
współfinansowany w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. W ramach projektu 35
gospodarstw domowych otrzymało
zestaw komputerowy składający się
z komputera stacjonarnego, monitora, urządzenia UPS, drukarki laserowej kolorowej oraz oprogramowania:
antywirusowego, biurowego, a także
ochrony rodzicielskiej. Gospodarstwa te otrzymały również dostęp
do Internetu.
Każdy uczestnik projektu wziął
udział w dwóch indywidualnych
szkoleniach z obsługi komputera
i korzystania z Internetu. Wśród
35 gospodarstw domowych było
aż: 16 gospodarstw z osobami
niepełnosprawnymi, jedna z tych
osób dzięki realizacji projektu
otrzymała pracę.
Wśród działań projektu był
również zakup sprzętu kompu-

dzonych na styku Zarządu Dróg
Wojewódzkich, Powiatu Gliwickiego
i Knurowa – mówił rozpoczynając
spotkanie prezydent Rams. – Mamy
świadomość, że są to inwestycje
niezwykle trudne, bo dezorganizują
płynność ruchu, jednak do tej pory
nasza współpraca układała się zawsze bardzo dobrze.
- Warto podkreślić, że dla naszego
powiatu ta droga jest bardzo ważna
– stwierdził Waldemar Dombek, starosta gliwicki.
Według planów inwestycja powinna zostać ukończona w 2020
roku. Złożenie dokumentacji projektowej powinno nastąpić najpóźniej w końcu 2016 roku, toteż jest
jeszcze czas na to, by podyskutować
na temat ostatecznego k szta ł t u
inwestycji. Spotkanie w Knurowie
pokazało, że jest o czym rozmawiać.
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Knurów. Mieszkańcy zachodzą w głowę...

śladem naszych publikacji

Skąd ta zapora
i po co?

Idzie ku lepszemu

Miesiąc temu pisaliśmy o czarnych owcach wśród
ludzi zaniedbujących swoje zwierzęta. Inspektorzy
z gliwickiego oddziału Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami „Bezpieczna Łapa” dali im szansę
na poprawę. Co z tego wyszło?

Foto: Mirella Napolska

Na dróżce przy bloku na Kazimierza
Wielkiego ustawiono pachołek, który
uniemożliwia podjazd tuż przed
poszczególne klatki. – Mam wrażenie,
że ktoś to zrobił, żeby móc sobie w tym
miejscu stawiać samochód – mówi jeden
z mieszkańców

W

zdłuż bloku przy
Kazimierza Wielkiego 16, tuż obok
chodnika, biegnie szutrowa
droga. Wygodne rozwiązanie
– można by nią dojechać autem
przed samą klatkę, wypakować zakupy. Prawdopodobnie
kiedyś dochodziła do ulicy
Chrobrego, ale dziś jest od niej
oddzielona krzewami. Od niedawna stała się jeszcze bardziej
niedostępna – na wjeździe od
strony ul. Kazimierza Wielkiego stanęła zapora drogowa. Co
prawda składana, ale aby ją złożyć, trzeba mieć do niej klucz.
- Niedawno wezwano karetkę do osoby, która miała
udar – mówi nam mieszkaniec bloku, chcący zachować
anonimowość. – I zamiast,
jak dawniej, podjechać przed
samą klatkę, karetka musiała
zrobić okrążenie i zajechać od
drugiej strony bloku. A w takich
przypadkach cenna jest każda
minuta. Lekarz pogotowia prosił, aby się zająć tą sprawą. Kto i
po co ustawił tu tę zaporę? Mam

wrażenie, że ktoś to zrobił, żeby
móc sobie w tym miejscu stawiać
samochód.
Blok nr 16 ma dwóch różnych zarządców – klatki A i B
to mieszkania podległe LWSM,
zaś dwie pozostałe, C i D, tworzą wspólnotę mieszkaniową,
której administracją zajmuje
się MZGLiA. Kontrowersyjna
zapora stoi w pobliżu klatki D,
toteż odpowiedzi na pytanie,
kto i po co ją zamontował,
szukaliśmy w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i
Administracji.
Ja k się dowiedzieliśmy,
pachołek pojawił się za sprawą Wspólnoty Mieszkaniowej
Kazimierza Wielkiego 16 C i
D. Wspólnota miała do tego
pełne prawo – teren, na którym
stoi zapora, należy właśnie do
niej. Jednym z powodów tej
decyzji było ponoć zachowanie
niektórych kierowców, którzy
wjeżdżali na dróżkę po to, aby
umyć sobie tam samochód.
Zapora nie da się złożyć przez
osoby postronne, jednak klucz

do niej jest dostępny w kilku mieszkaniach wspólnoty
i w razie potrzeby można go
użyć. Informacja o tym, do
kogo zwrócić się po k lucz,
jest umieszczona na tablicach
ogłoszeń w klatkach wspólnoty.
A co z mieszkańcami klatek
A i B? Czy i oni w razie czego
mogliby skorzystać z części
drogi należącej do wspólnoty?
Czy wiedzą, kogo można poprosić o klucz do zapory?
Co prawda blok 16 nie jest
długi, a dojazd do budynku jest
możliwy od dwóch stron – ul.
Kazimierza Wielkiego i ul.
Bolesława Chrobrego. W dodatku wydaje się, że w sytuacji
awaryjnej można by dojechać
pod poszczególne klatki po
chodniku czy po trawniku.
Może jednak, w ramach
dobrosąsiedzkich stosunków,
mieszkańcy klatek A i B mogliby również, nie na co dzień, ale
w drodze wyjątku, mieć możliwość złożenia pachołka i podjechania przed samo wejście?

gospodarstwie w Pilchowicach to już kolejna
kontrola. Przypomnijmy. W
prowizorycznej oborze krowy
brodziły i leżały w gnoju, a ich
właściciel nie widział w tym
nic złego. Obraz zaniedbanych
zwierząt kontrastował z kosztownym sprzętem rolniczym,
zgromadzonym na posesji.
- Daliśmy mu kolejne 2
tygodnie na poprawienie warunków w oborze. Jeśli po tym
czasie krowy nie będą miały
sucho i nadal będą narażone na
zmienne warunki atmosferyczne, zwrócimy się do Powiatowej
Inspekcji Weterynaryjnej o odebranie zwierząt - zapowiedziała
po drugiej kontroli Janina Szymanek z TOZ.
Najw yraźniej jej groźby
podziałały bardziej niż prośby,
bo krowy w końcu mają ściółkę
i mogą leżeć w suchym miejscu.
Na odchodne inspektorzy usłyszeli od gospodarza,
że więcej ich nie wpuści na
posesję.

Foto: TOZ Gliwice

W

- Cel osiągnęliśmy, a jak
trzeba będzie, to znowu tam podjedziemy - dodaje pani prezes.
Większą determinacją w
poprawie losu zwierząt wykazał
się gospodarz z Krywałdu. Zadzwonił do inspektorów jeszcze
przed wyznaczonym terminem,
by powiadomić ich, że wszystko
gotowe. Na miejscu okazało się,
że krowy są czyste, mają po-

idełka, suche legowiska, kurnik
został wybielony, psy cieszą się z
wysprzątanych kojców i ocieplonych słomą bud.
- Gospodarz powiedział,
że od teraz tylko tak u niego
będzie, a my możemy wpadać
na kontrolę, kiedy tylko będziemy chciały - pani prezes jest
podbudowana zachowaniem
krywałdzianina.
/g/

reklama
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Knurów. Kolejne pieniądze dla miasta

800 tys. zł z UE

Precyzując co do złotówki, to dokładnie 821.075 zł
trafi do budżetu Knurowa w ramach dofinansowania
unijnego

Z

arząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę
projektów wybranych do dofinansowania w ramach inwestycji drogowych. Wśród 19
zakontraktowanych projektów
znalazł się remont ul. Lotników,

wykonany... w ubiegłym roku.
Przy pomnijmy, że w ykonano wówczas nową nawierzchnię i chodniki, przebudowano oświetlenie uliczne
i pobocza (miejsca postojowe
dla 110 aut). Pobliskie przed-
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szkole nr 2 zyskało podjazd.
Inwest ycja kosztowa ła
965.971 zł. Dzięki pozyskanemu przez miasto dofinansowaniu, wydatek ten zmniejszy się
do 144.896 zł.
/bw/
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Knurów. Obradowała Rada Miasta

Symbole do zmiany.
Podatki bez zmiany,
a nawet niższe...
Opłata targowa oraz podatki od nieruchomości
i środków transportowych pozostaną w 2016 roku
na dotychczasowym poziomie, niektóre ulegną nawet
obniżeniu – zdecydowano podczas środowej sesji
Rady Miasta

P

o d g ło s ow a n ie t r a f i ło 19
uchwał. Większość wiązała się
z finansami miasta, ale mowa
była też np. o symbolach miasta.
Rada przyjęła „Program współpracy Gminy Knurów z organizacja mi poza rz ądow y mi i inny mi
podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2016
rok”. Decyzję poprzedziło spotkanie
konsultacyjne na początku listopada
z udziałem 10 przedstawicieli zainteresowanych organizacji. Na realizację zadań publicznych przewidziano
w przyszłym roku 736,5 tys. zł.
600 tys. zł – takiej wysokości
wkład pieniężny zostanie wniesiony
w 2016 roku do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach. W zamian
Gmina Knurów obejmie 12 tys. udziałów (o wartości 50 zł każdy). Rada wyraziła też zgodę na wniesienie wkładu
niepieniężnego (aportu) do kapitału
zakładowego MTBS. Chodzi o niezabudowaną nieruchomość (33,25 a)
przy ul. Dworcowej, oszacowaną na
492 tys. zł. W zamian miasto obejmie
9843 udziały (po 50 zł każdy). Na
przekazanej działce MTBS zamierza
wznieść blok mieszkalny.
Zdecydowano, że odpowiedzialnymi za kontakty z Młodzieżową Radą

Miasta będą przewodniczący RM
Tomasz Rzepa i radny Paweł Szkatuła.
Przedmiotem jednej z uchwał był
budżet obywatelski. Przegłosowując
ją przyjęto regulamin, określający
zasady i tryb działań związanych z
realizacją budżetu obywatelskiego.

Stawki nie rosną,
korekta symboli

Podjęto uchwałę w sprawie opłaty
targowej. Stawki pozostają na obowiązującym poziomie, wprowadzonym
uchwałą w 2011 roku.
Niemal nie zmienią się przyszłoroczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta. „Niemal”,
bowiem obniżeniu ulegną stawki
dotyczące budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie: * udzielania
świadczeń zdrowotnych (z 4,7 zł/m 2
w 2015 roku na 4,65 zł/ m 2 w 2016
roku) oraz * obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym (z 10,8 zł/ m 2 na
10,68 zł/ m 2 w 2016 roku). Pozostałe
stawki nie zmienią się.
Podobna sytuacja jest w przypadku
stawek podatku od środków transportowych. Pozostaną na dotychczasowym poziomie. Za wyjątkiem autobusów, mających co najmniej 22 miejsca
– w tym przypadku stawka ulegnie
obniżeniu z 1836 zł na 1656 zł. Warto

dodać, że stawki podatku od środków
transportowych pozostają na niezmienionym poziomie od 2013 roku.
1 stycznia 2016 roku zmienią się
przepisy podatkowe. Konsekwencją
tego jest konieczność zmiany wzorów
formularzy do wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego. Mocą uchwały przyjęto nowe
wzory dokumentów.
Rada zaakceptowała projekty
wzorów symboli miasta oraz regulaminu ich używania. Głosowanie
poprzedziła dość ożywiona dyskusja
z udziałem autorów projektów. Ustanowiony w 1995 roku herb Knurowa
budzi zastrzeżenia heraldyków. Twórcami nowych projektów wzorów są
dr Małgorzata Kaganiec i Romuald
Kubiciel, autorzy projektów symboli,
insygniów i odznak samorządu terytorialnego m.in. województwa śląskiego, powiatów gliwickiego, wodzisławskiego i pszczyńskiego, Pyskowic,
Wodzisławia i gminy Gierałtowice.

Nowy start

Zdecydowano o przystąpieniu
przez miasto do realizacji projektu
„Nowy start w lepszą przyszłość”.
Celem przedsięwzięcia jest – jak czytamy w uzasadnieniu – „zwiększenie
zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i

Szczegółowych informacji o modernizacji skweru przy
ul. Ogana udzieliła naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich
Ewa Szczypka; wysłuchali ich (na zdjęciu od lewej) radni:
Marek Sanecznik, Andrzej Porada, Franciszek Szafarz,
przewodniczący komisji Marian Gruszka, Jerzy Pach,
Tomasz Mazur i Jan Furgoł
Przed sesją obradowały komisje Rady Miasta, wśród nich Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów. W poniedziałkowe popołudnie radni
najpierw przedyskutowali projekty uchwał, a po zakończeniu „stacjonarnej”
części zebrania, wybrali się na wizję lokalną. Celem był skwer w rejonie ulic
Ogana i 1 Maja.
- Interesowały nas szczegóły modernizacji parku – mówi przewodniczący komisji Marian Gruszka. – Chcieliśmy się naocznie przekonać, jak realizowana
jest inwestycja.
Szczegółowych informacji udzieliła rajcom Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich w knurowskim magistracie.
Zebrani dobrze ocenili przebudowę skweru. Ich uwadze nie umknęła stojąca
na skwerze woda.
- To problem, który wymaga rozwiązania – zauważa przewodniczący Gruszka.
– Być może konieczne okaże się wykonanie drenażu.
Modernizacja zieleńca stanowi część zamierzeń miasta związanych z odnową
całej doliny w rejonie ulic Klasztornej, 1 Maja i Ogana.
- Zależy nam, by ta część miasta stała się atrakcyjnym miejscem rekreacji
i wypoczynku knurowian – podsumowuje przewodniczący Gruszka.

grup doświadczających wykluczenia
społecznego”. Liderem projektu jest
Powiat Gliwicki, realizatorem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
a partnerami gminy. Na wykonanie
przedsięwzięcia w ramach zadań
własnych w budżecie miasta na 2016
rok zostaną zabezpieczone 24 tys. zł
(identyczna kwota w 2017 roku).
Prawie 40 tys. zł wygospodarowały dyrekcje knurowskich placówek oświatowych we wrześniu i w
październiku. Radni zgodzili się, by
pieniądze przeznaczyć na bieżące
potrzeby (m.in. sprzęt komputerowy
i wyposażenie do sal lekcyjnych w
podstawowej „Siódemce”, niszczarkę i laminator w „Jedynce”, remont
biblioteki w Zespole Szkół nr 1, przeglądy instalacji przeciwpożarowej w
gimnazjalnej „Dwójce”).

Rażą ciemności,
brud i hałas

W interpelacjach radni zgłosili
prawie 30 spraw i problemów. Mowa
była m.in. o: * użytkownikach boisk orlika, parkujących samochody
na chodniku wzdłuż ul. Ułanów,
mimo wolnych miejsc na pobliskich

parkingach; na te praktyki skarżą
się mieszka ńc y bloku w pobliżu
sportowego kompleksu, * potrzebie
doświetlenia ul. Przemysłowej, *
skargach mieszkańców (zwłaszcza
Farskich Pól) na hałas dobiegający z
estakady autostrady A1; zaproponowano złożenie wniosku do GDDKiA
o w ymianę dylatacji na lepsze, *
propozycjach dotyczących wzbogacenia iluminacji świątecznych, *
zaśmieconych poboczach wzdłuż ul.
Jęczmiennej, * pracach związanych
z modernizacją stadionu przy ul.
Dworcowej, * brudzie na ul. Dworcowej, * potrzebie „dyscyplinowania”
kierowców zatrzymujących się na ul.
Kazimierza Wielkiego na odcinku od
ul. 1 Maja do ul. Mieszka I (łamią
przepisy i blokują drogę, utrudniając
wjazd z ul. 1 Maja), * zamierzeniach
związanych z rozbudową systemu
monitoringu.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
przy ul. Niepodległości) i w internecie
- na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
/b/

Knurów. Rada Miasta przyjęła zasady i tryb budżetu obywatelskiego

Każdy knurowianin będzie mieć głos
Na środowej (18 listopada) sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie
„przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa
dotyczących budżetu Miasta Knurów”. Dokument reguluje kwestie
związane z budżetem obywatelskim

W

uchwa le pod słowem
„konsultacje” kryje się
bu d ż e t o by w at e l s k i .
Formalną i techniczną stronę jego
rea lizacji reg u luje „Reg u la min
Budżetu Obywatelskiego Miasta
Knurów”.

Pięć rejonów

Na potrzeby budżetu obywatelskiego miasto zostaje podzielone na
pięć rejonów. Każdemu z nich będzie przypisana identyczna kwota
(20 proc. ogólnej puli pieniędzy).
Zdecydowano, że na pulę środ-
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ków finansowych w ramach budżetu
obywatelskiego co rok będzie przeznaczona kwota nieprzekraczająca 1
proc. „wartości przeciętnej (mediana)
z ostatnich trzech lat dochodów bieżących gminy z wyłączeniem dotacji
i subwencji”.
Przyjęto, że do realizacji mogą być
proponowane projekty wynikające z
zadań własnych miasta, w szczególności w zakresie pracy inwestycyjnych,
remontowych oraz o charakterze kulturalno-społecznym.
Propozycje projektu do zrealizowania może zgłosić każdy mieszkaniec

Knurowa. Do zgłaszanego pomysłu,
wpisanego na specjalnym formularzu,
wnioskujący dołączy listę poparcia
podpisaną przez co najmniej 25 mieszkańców danego rejonu miasta.

Krok po kroku

Wszystkie zgłoszone projekty
zostaną zaopiniowane pod kątem
możliwości realizacji, stanu formalno-prawnego, szacunkowego kosztu
wykonania. Zajmie się tym specjalny
zespół powołany przez prezydenta
miasta. Zaopiniowane projekty trafią
do Komisji do spraw Budżetu Oby-

watelskiego, powołanej przez Radę
Miasta. Komisja zdecyduje o dopuszczeniu projektu pod głosowanie
mieszkańców i przekaże prezydentowi
ostateczną listę projektów.
Następnym krokiem będzie zorganizowanie spotkań z mieszkańcami
w każdym z pięciu rejonów. W ich
trakcie zostanie przedstawiony wykaz
wszystkich projektów z uzasadnieniem.
Mieszkańcy wybiorą w głosowaniu projekty przeznaczone do realizacji. Zostaną przygotowane odpowiednie karty do głosowania. Głosowanie

będzie się odby wać poprzez ich
wypełnienie (postawienie znaku „X”
przy wybranych projektach) i wrzucenie do urny (będzie sprawdzana
tożsamość głosujących).
Wy nik i głosowania zostaną
podane do publicznej wiadomości.
Wybrane przez mieszkańców
projekty z największą liczbą głosów
zostaną zapisane w projekcie budżetu miasta na dany rok kalendarzowy.
W każdym rejonie do wykonania
trafi zwycięski projekt. Nie jest to
warunek kategoryczny - dopuszcza
się bowiem realizację dwóch projektów (z największą liczbą głosów), o ile
koszt ich wykonania nie przekroczy
kwoty przypisanej danemu rejonowi.
Biorąc pod uwagę tryb realizacji
budżetu obywatelskiego pierwsze
zadania w jego ramach trafiłyby do
wykonania w 2017 roku.
/b/
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Knurów

Sztandar podkreśli wspólnotę

Sztandar miasta jako obrazowy wyraz gminnej wspólnoty jego mieszkańców? Knurów
postanowił sięgnąć po ten sprawdzony wzorzec, a przy okazji kompleksowo uregulować
obowiązujące wzory symboli i insygniów

M

ają swoje sztandary stowarzyszenia
i zakłady pracy, dlaczego miałby nie
mieć samorząd miasta. Wywodząca się
ze starożytności tradycja mimo upływu stuleci
nieźle się ma w XXI wieku.
- Wypadające w tym roku ćwierćwiecze samorządu terytorialnego wydaje się doskonałą okazją
do podkreślenia idei samorządności i wspólnoty
mieszkańców Knurowa – mówi sekretarz miasta
Piotr Dudło. – Posiadanie sztandaru stanowiłoby
symbol najwyższych wartości, uosabiając również
jedność naszej „małej ojczyzny”. Knurów jako jedna z nielicznych już gmin nie posiada sztandaru.
Aktualnie obowiązujący herb Knurowa został ustanowiony w 1990 roku, właśnie u zarania
odradzającej się - po burzliwym polityczno-ustrojowym przełomie lat 80. i 90. – samorządności. Nawiązywał do symboliki sięgającej
początku lat 20. XX wieku.
W latach 90. zaczęto przywiązywać coraz większą uwagę do zasad heraldycznych. Wyrazem tego
jest m.in. powołanie w 2000 r. Komisji Heraldycznej, jako organu opiniodawczo-doradczego dla ministra (obecnie ministra administracji i cyfryzacji).
Do jej podstawowych zadań należy opiniowanie
wzorów insygniów i symboli jednostek samorządu
terytorialnego. Projekt sztandaru miasta musi więc
zostać zaopiniowany przez komisję.
Zgodnie z zasadami sztandar winien odzwierciedlać herb.
- Mając to na uwadze zasięgnęliśmy opinii
specjalistycznej w zakresie zgodności herbu z zasadami heraldyki i weksylologii – mówi sekretarz
Dudło.

Okazało się, że są zastrzeżenia.
- Wystąpiło więc duże prawdopodobieństwo
nieuzyskania pozytywnej opinii Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji dla projektu sztandaru
z wykorzystaniem herbu miasta w obecnej formie
– wyjaśnia sekretarz.
Magistrat zdecydował się na kompleksową
regulację zagadnienia: zaprojektowanie wzorów
herbu i innych symboli gminy. O opracowanie
zwrócono się do heraldyków - dr Małgorzaty Kaganiec i Romualda Kubiciela, autorów wielu projektów symboli dla samorządów w regionie, m.in.
województwa śląskiego, powiatów gliwickiego,
pszczyńskiego i wodzisławskiego, Pyskowic,
Wodzisławia Śląskiego oraz gmin Radzionków,
Wilamowice, Gierałtowice, Koszęcin. Efektem
pracy są projekty uwidocznione na zdjęciach.
W minioną środę Rada Miasta podjęła
uchwałę w sprawie „akceptacji projektów wzorów
symboli Miasta Knurowa, insygniów władzy oraz
akceptacji projektu regulaminu ich używania i
ceremoniału pocztu sztandarowego”.
Co dalej?
Ustalone wzory symboli trafią do ministra
administracji i cyfryzacji, który przestawi je
Komisji Heraldycznej. Komisja wyda opinię dotyczącą zgodności wzorów z zasadami heraldyki,
weksylologii i miejscową tradycją historyczną.
Minister przekaże tę opinię samorządowi. Ma na
to trzy miesiące. Brak zastrzeżeń otworzy drogę
do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia symboli
przez Radę Miasta.

Projekty wzorów symboli Knurowa
Sztandar miasta
To w zamierzeniach główny znak miasta. Będzie używany
podczas uroczystych sesji Rady Miasta, uroczystości miejskich, powiatowych, państwowych oraz w szczególnych
dla miasta okolicznościach. Będzie wprowadzany według
ustalonego ceremoniału.
Zaprojektowano sztandar dwustronny w kształcie prostokąta, przymocowany do drzewca zwieńczonego głowicą,
poniżej której znajdują się szarfy z kokardami w barwach
biało-czerwonych. Płaty tkaniny z trzeb boków nie przylegających do drzewca obszyte są złotą frędzlą.
Prawy płat sztandaru w barwie czerwonej. Znajduje się na
nim godło państwa polskiego, umieszczone w symetrycznym
środku - Orzeł Biały w złotej koronie na głowie. Boki płatu
są wykończone srebrną lamówką.
Lewy płat w barwie białej, pośrodku którego umieszono herb
miasta. Wokół herbu owalny napis, wykonany złotą nicią
„MIASTO KNURÓW”. Boki płatu wykończone złotą lamówką.
Drzewiec sztandaru wykonany z toczonego drewna, barwionego w kolorze brązowym. Zwieńczony głowicą w kształcie
kuli z metalu w barwie złotej, na której jest godło państwowe, odlane z metalu o barwie srebra. Dolny koniec drzewca
zakończony okuciem z metalu barwy złotej.
Dwustronne szarfy umieszczone przy drzewcu między płatem a głowicą mają formę podłużnych pasów biało-czerwonych, odpowiadających barwom państwa polskiego.

/bw/

Flaga
Zachowuje proporcje 5:8 i składa się z czterech poziomych
stref w barwach herbu: czerwono-żółto-błękitno-białych,
zachowujących proporcje szerokości 15:10:15:10. Flaga jest
dwustronna. Lewa strona jest lustrzanym odbiciem prawej.
Zgodnie z zasadami weksylologii (dyscypliny pomocniczej
historii, związanej z heraldyką, zajmującej się chorągwiami)
flaga powinna zawierać barwy reprezentowane w herbie,
ułożone według ściśle określonych reguł. Generalna zasada
mówi, że „im prostsze, tym lepsze”. W tym kontekście dość
złożony herb Knurowa stanowi spore wyzwanie heraldyczne. Autorzy projektu kierowali się polską tradycją heraldyczną, decydując się na wybór czterech barw (czerwonej,
żółtej, błękitnej i białej) reprezentowanych w herbie.

Łańcuch Prezydenta Knurowa
Składa się z wykonanych w metalu (barwy srebra) prostokątnych, trawionych plakiet, połączonych ze sobą wykonanymi w metalu (barwy srebra) okrągłymi ogniwami
i pektorału. Pektorał tworzą: emaliowany herb miasta,
nałożony na potrójną ramę w kształcie tarczy herbowej,
wykonaną z metalu barwy srebra.
Łańcuch Prezydenta jest insygnium władzy Prezydenta
Knurowa. Jest przekazywany prezydentowi na sesji, podczas której następuje jego zaprzysiężenie. Podczas tej
sesji rady Prezydent przyjmuje łańcuch z rąk Komisarza
Wyborczego lub podczas jego nieobecności z rąk Przewodniczącego Rady Miasta Knurów i samodzielnie go zakłada. Prezydent nosi łańcuch w sytuacjach uroczystych
lub w innych, kiedy okoliczności tego wymagają. Podczas
zwykłych sesji nie używa tego insygnium.

Łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta
Składa się z wykonanych w metalu (barwy złota) prostokątnych, trawionych plakiet, połączonych ze sobą
wykonanymi w metalu (barwy złota) okrągłymi ogniwami
i pektorału. Pektorał tworzą: emaliowany herb miasta,
nałożony na potrójną ramę w kształcie tarczy herbowej,
wykonaną z metalu barwy złota.
Łańcuch jest nakładany Przewodniczącemu RM przez
radnego seniora na sesji, podczas której następuje jego
zaprzysiężenie. Nałożenie jest formalnym aktem objęcia
funkcji przez Przewodniczącego RM. Po zakończeniu
ostatniej sesji rady w kadencji, przewodniczący zdejmuje
łańcuch i składa go na ręce radnego seniora. Przewodniczący nosi łańcuch podczas uroczystości, gdy występuje
„in gremio” lub w imieniu Rady Miasta Knurów oraz wtedy,
gdy okoliczności za tym przemawiają.
Baner
Ma proporcje 5:12 i składa się z czterech pionowych stref w barwach
herbu: czerwono-żółto-b łękitno-biał ych, zachowujących proporcje
szerokości 15:10:15:10.
Baner do zawieszenia
poziomego jest jednostronny (posiada tylko
stronę prawą). Baner do
zawieszenia pionowego
jest dwustronny – jego
lewa strona jest lustrzanym o dbic ie m s t r o ny
prawej.

Pieczęć
Okrągła, o średnicy 36 mm. Zawiera w
swoim symetrycznym środku godło miasta
wraz z rozmieszczonym wokół niego w otoku
napisem „MIASTO KNURÓW”, rozdzielonym
sześcioramiennymi gwiazdami.

Źródło: Kaganiec Małgorzata, Kubiciel Romuald: Ekspertyza historyczno-heraldyczna symboli Miasta
Knurowa, Knurów 2015.
Herb
Tarcza gotycka dzielona na trzy pola. W polu czerwonym
biały orzeł dzielony w pas, ze złotą otwartą koroną na głowie
i takim orężem, zwrócony w prawo. W polu drugim, białym,
czarna kopalniana wieża wyciągowa, obok dwa budynki fabryczne czarne, nakryte czerwonymi spadzistymi dachami z
dwoma oknami każdy. W polu trzecim, błękitnym, są kosa i
grabie, zwrócone ku górze; po bokach dwie gwiazdy, u dołu
krzyż łaciński; wszystko barwy złotej.
Ukoronowany orzeł podkreśla przynależność Knurowa do
państwa polskiego. Narzędzia rolnicze odnoszą się do
dawnej historii miejscowości, z kolei zabudowania fabryczne symbolizują jej przemysłowy charakter. Dwie gwiazdy
i krzyż to – wedle niektórych interpretacji – odniesienie
do dawnego podziału wsi na dworską, gminną i kościelną.
Złoto-błękitne barwy nawiązują do barw herbu województwa śląskiego oraz – sięgając w głąb dziejów – do barw
herbu Piastów górnośląskich, którzy przyczynili się do
powstania wsi.
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Dla Przeglądu
PIOTR DUDŁO, sekretarz miasta: - W ramach obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego podjęte zostały prace, których celem jest nadanie
miastu sztandaru jako symbolu najwyższych wartości, a zarazem widocznego znaku uosabiającego gminną wspólnotę mieszkańców Knurowa.
Wydaje się, że okres jubileuszowy jest optymalnym czasem dla realizacji
takiego przedsięwzięcia. Stosownie do tych zamierzeń dokonano analizy
formalnej i prawnej zagadnienia. Zasięgnięto też opinii specjalistycznej
w zakresie zgodności herbu, ustanowionego w 1990 roku przez Radę
Miejską, z zasadami heraldyki i weksylologii. Wynika z niej, że obecna
forma jest niezgodna z zasadami heraldyki. Zdecydowaliśmy więc, by
kompleksowo uregulować zagadnienia dotyczące herbu i symboli gminy.
Przedstawione projekty wzorów symboli Miasta Knurów zostały opracowane przez znanych i uznanych autorów projektów symboli, insygniów
oraz odznak samorządu terytorialnego.
Not. bw
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Knurów. Złote Gody

Na dobre
i na złe

Kiedy składali sobie przysięgę
małżeńską, nie wiedzieli, jak się
potoczy życie, ale zakładali, że, choćby
nie wiem co, wspólnie dadzą radę.
I udało się – w środę, 25 listopada
pary małżeńskie, które przetrwały
razem 50, 55, a nawet 60 lat
zgromadziły się na miejskiej
uroczystości Złotych Godów

O

rganizator, knurowski Urząd
Stanu Cywilnego, zaprosił
na wspólne świętowanie 11
par obchodzących w tym roku półwiecze życia małżeńskiego (Złote
Gody), 15 świętujących Szmaragdowe
Gody, czyli 55-lecie małżeństwa oraz
6 małżeństw z 60-letnim stażem –
obchodzących Diamentowe Gody.
Pary świętujące 50-lecie małżeństwa
zostały uhonorowane medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie, przy-

znanymi im przez prezydenta RP.
Dekoracji dokonał prezydent Knurowa
Adam Rams, zaś osobiste gratulacje
wszystkim długoletnim parom złożył
także przewodniczący Rady Miasta
Knurów, Tomasz Rzepa. Jubilatom
dziękowano również za ogromny
wkład włożony przez nich w życie
Knurowa. Po części oficjalnej zebrani
pozowali do pamiątkowych zdjęć, po
czym zasiedli do wspólnego stołu.
MiNa

Foto: Mirella Napolska

W imieniu samorządu jubilatom
gratulowali prezydent
Adam Rams i przewodniczący
RM Tomasz Rzepa

Pary zaproszone na uroczystość
Złotych Godów
„Złote” pary, którym przyznano medale za 50-lecie wspólnego
pożycia małżeńskiego:
Alina i Marian Chołujowie, Halina i Jerzy Deskiewiczowie, Krystyna i
Józef Falińscy, Elżbieta i Zdzisław Jagłowie, Hildegarda i Wiktor Kroliczkowie, Zofia i Stanisław Makowscy, Emilia i Kazimierz Mazurowie,
Zofia i Waldemar Schrammowie, Sydonia i Henryk Szafrańcowie,
Cecylia i Jerzy Toborkowie, Teresa i Jan Wajszczykowie.
Pary świętujące 55-lecie wspólnego pożycia małżeńskiego –
Szmaragdowe Gody:
Erna i Gerhard Bartoszkowie, Stefania i Stefan Czerwcowie, Małgorzata i Józef Figielowie, Adelajda i Heinz Larisch, Irena i Józef
Leśniewscy, Urszula i Bronisław Michalscy, Barbara i Józef Musiałowie, Alina i Henryk Olbrysiowie, Anna i Bogdan Pawkowie, Izolda
i Stanisław Paluszewscy, Krystyna i Stefan Ruszkowscy, Magdalena
i Alfons Stumscy, Elżbieta i Wilhelm Suchankowie, Danuta i Henryk
Ślusarczykowie, Gertruda i Edward Wodarczykowie.
Pary obchodzące Diamentowe Gody (60-lecie małżeństwa):
Hildegarda i Alojzy Adamscy, Wiktoria i Jerzy Czogalikowie, Lidia i
Jerzy Kabutowie, Magdalena i Rafał Kaliszowie, Gertruda i Wojciech
Krzakowie, Weronika i Norbert Wrzosokowie.
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Knurów. Parafianie uczcili rocznicę śmierci ks. Alojzego Koziełka

Dzielił dobro, łączył dusze
Lata mijają, ale pamięć o ks. Alojzym Koziełku trwa. Starsi
knurowianie z wdzięcznością wspominają postać duchownego
- dobrego gospodarza o wielkim sercu. W niedzielę parafianie
uroczyście uczcili 66. rocznicę śmierci zasłużonego duchownego

Ogromne zasługi ks. Koziełka w rozwój
Knurowa docenia też samorząd miasta,
stąd obecność m.in. prezydenta
Adama Ramsa, radnych i społeczników

Nowy nagrobek ks. Koziełka
(w mogile spoczywają też jego
brat Jan, również ksiądz,
i siostra Klara) poświęcił
ks. proboszcz Mirosław Pelc

Ksiądz Alojzy Koziełek przybył
do Knurowa już jako człowiek doświadczony przez życie. Uczestniczył
we wszystkich powstaniach śląskich,
służąc powstańcom duchowym wsparciem w godzinach próby.
Kiedy 31 maja 1928 roku objął
parafię św. Wawrzyńca, wierni z
trudem mieścili się w drewnianym
kościółku. Dziesięć lat po przybyciu
do górniczej wsi, ks. Koziełek rozpoczął budowę nowej świątyni. Kościół
przybrał miano świętych Cyryla i
Metodego – apostołów Słowian, misjonarzy, działających w IX wieku w
Księstwie Wielkomorawskim i na Rusi
Kijowskiej.
Ksiądz proboszcz nieprzypadko-

wo wybrał słowiańskich misjonarzy na
patronów rodzącej się parafii. Razem
z bratem Janem, także księdzem, brał
udział w kongresach pansłowiańskich
w czeskim mieście Velehrad, gdzie
znajduje się grób św. Metodego. Księdzu Koziełkowi bliska była idea ekumenizmu. Uważał Cyryla i Metodego
za pomost między tradycją wschodnią
a zachodnią, symbol poszanowania
dla każdego narodu. W mieście, gdzie
spotkało się tak wiele kultur, Apostołowie Słowian patronowali idei pojednania i godnego życia we wspólnocie.
W pamięci wiernych knurowski
duszpasterz zapisał się również jako
patron wielu okolicznych organizacji
i stowarzyszeń, nie tylko kościelnych.

Dbał o wiernych w niedostatku, był
księdzem traktującym kapłaństwo jak
prawdziwą misję.
- Chodząc po kolędzie, nie czekał
na pieniądze, a widząc trudną sytuację
rodziny, sam obdarowywał domowników i zostawiał grosz na utrzymanie
- wspomina Tadeusz Puchałka, kronikarz i pasjonat historii Śląska.
Knurów i Krywałd zawdzięczają
kapłanowi kronikę – monograficzne
dzieło, wydane przezeń w 1937 roku,
ujmujące od zarania dziejów historię
obydwu miejscowości.
Grób zasłużonego proboszcza
znajduje się na cmentarzu przy ul. 1
Maja. W mogile spoczywa jego rodzeństwo – starszy brat Jan i młodsza

siostra Klara. W ostatnich dniach
października dotychczasowy nagrobek zastąpił nowy. Jego budowa jest
zasługą samorządu miasta i parafii
Matki Bożej Częstochowskiej.
W piątek minęła 66. rocznica
śmierci ks. Alojzego Koziełka. Parafianie z kościoła świętych Cyryla i
Metodego wspominali budowniczego swojej świątyni na niedzielnym
przedpołudniowym nabożeństwie.
Podniosły charakter uroczystości
podkreślił udział pocztów sztandarowych. Ogromny wkład duszpasterza
w rozwój miejscowości doceniły
władze miasta i organizacje społeczne, stąd liczny udział przedstawicieli
samorządu i społeczników. Knurowskich samorządowców reprezentowali
prezydent Knurowa Adam Rams i
przewodniczący Rady Miasta Tomasz
Rzepa. Obecna była poseł Krystyna
Szumilas, nie zabrakło radnych, dyrektorów i nauczycieli miejscowych
szkół oraz delegacji górniczych.
Druga odsłona uroczystości odbyła się na cmentarzu przy ul. 1 Maja.
Zasługi ks. Koziełka przypomniał ks.

proboszcz parafii pod wezwaniem
Matki Bożej Częstochowskiej Krzysztof Tabath.
- Ks. Koziełek starał się, by każdego dnia uczynić coś dobrego, bo tylko
dzień z dobrym uczynkiem traktował
jako niestracony – przywołano swoiste
motto, które przyświecało duszpasterzowi.
Kulminacją ceremonii było poświęcenie nowego nagrobka, które
stało się udziałem ks. Mirosława Pelca,
proboszcza parafii pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego. Chwilę
później płytę przykryły bukiety kwiatów i zapłonęły znicze.
- Byłam zbyt mała, by dobrze
rozumieć świat dorosłych, ale dobrze
pamiętam, jakim szacunkiem moi rodzice darzyli ks. Koziełka – wspomina
pani Irena z Knurowa. – Pamiętam
też ogromny smutek po jego śmierci i
tłumy ludzi, którzy przybyli z różnych
stron okolicy, by wziąć udział w pogrzebie. To był ksiądz z prawdziwego
zdarzenia...

/jb, bw/

Foto: iknurow.pl

informacja własna wydawcy

Podczas uroczystości przypomniano liczne
zasługi księdza

Przewodniczący RM Tomasz Rzepa wraz
z radnymi składa kwiaty na grobie

Ks. Alojzy Koziełek

urodził się 2 lutego 1879 roku w Jaroniowie w pobliżu Głubczyc na Opolszczyźnie. Studiował teologię i ekonomię społeczną na uniwersytetach we Wrocławiu i Monachium. Po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił obowiązki wikarego
w Katowicach, Pszczynie i Berlinie. W latach 1908-1923 był proboszczem w Szerokiej, a następnie w Miedźnej koło
Pszczyny (1923-1928 ). W latach 1922-1926 pełnił obowiązki wizytatora lekcji religii w Wydziale Oświecenia Publicznego
i Wyznań Religijnych Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W czasie powstań śląskich był kapelanem powstańców, w
1921 roku współorganizował Towarzystwo Oświaty na Śląsku im. św. Jacka, od 1935 roku pełnił posługę kapelana hufca
harcerskiego, a także radcy duchownego i kuratora sióstr boromeuszek.
31 maja 1928 roku został proboszczem parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Knurowie. Wybudował plebanię
i Grotę Lourdzką z figurami Matki Boskiej i św. Bernadetty. Dzięki jego staraniom w 1937 roku rozpoczęto wznoszenie nowego kościoła. Świątynia, której patronami są święci Cyryl i Metody, została poświęcona w 1947 roku.
Podczas okupacji ks. Koziełek ukrywał się w chłopskim gospodarstwie w okolicach Pszczyny i jako pleban w Kochłowicach. Po zakończeniu II wojny światowej wrócił na knurowskie probostwo. Zmarł w Knurowie 20 listopada 1949 roku.
Został zapamiętany jako ceniony duszpasterz, dobry gospodarz, zamiłowany w tradycji i ojczyźnie społecznik. Za jego
kadencji w Knurowie działało 15 stowarzyszeń katolickich. Ks. A. Koziełek jest autorem pierwszej monografii Knurowa
i Krywałdu. Dzieło pt. „Knurów i Krywałd. Kronika na tle historii Ziemi Gliwickiej”, zostało wydane nakładem autora w
1937 roku.
W 1990 roku imieniem ks. Alojzego Koziełka została nazwana jedna z głównych ulic w mieście.
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Krok ku przyszłości
Knurów

Dla Przeglądu
Jerzy Kosowski, dyrektor Centrum Kultury:
- Serdecznie zapraszam do przebudowanej i
bogato wyposażonej biblioteki - kolejnego zmodernizowanego obiektu Centrum Kultury. Mam
nadzieję, że mieszkańcy będą do niej chętnie
i tłumnie zaglądać, szczególnie, że od stycznia
planujemy wprowadzić nowe i elastyczne godziny
otwarcia, które z pewnością pozwolą na częstsze
odwiedziny placówki także osobom pracującym.
Zapraszam do zaglądania, zapisywania się i
korzystania ze wszystkich możliwości, jakie
biblioteka oferuje.
not. jb

Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej trwała półtora roku.
Przez ten czas zmieniło się prawie wszystko: wyremontowano wnętrze,
zakupiono nowoczesny sprzęt multimedialny i wymieniono meble. Jedno
pozostało niezmienne – czytelnicy i ich miłość do książek

P

o cyfryzacji kina i modernizacji Domu Kultury w Szczygłowicach, remont głównego
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej to kolejna ważna inwestycja
dla knurowskiej kultury. Starania

o u z ysk a nie środ ków na ten cel
Centrum Kultury rozpoczęło pod
koniec 2013 roku. Wtedy to urzędnicy złożyli wniosek o dotację, który
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył pozytywnie. W

modernizację MBP zainwestowano
1,5 mln złotych. Fundusze pochodzi ł y z Progra mu Wielolet niego
Kultura +, priorytet „Biblioteka +
Infrastruktura bibliotek”. Instytucją
prowadzącą program był Instytut
Książki w Krakowie.

Zmiany aż po suﬁt

Prezydent Adam Rams (na zdjęciu z kierownik MBP Brygidą
Dreślińską) podziękował dyrekcji i pracownikom Centrum
Kultury za zaangażowanie w modernizację biblioteki

Remont biblioteki trwał półtora
roku. Przebiegał etapami. Robotnicy
zaczęli od robót budowlanych - wymienili okna i drzwi, wyremontowali
posadzk i, ściany, suf ity i schody
zewnętrzne, wykonali instalację wodno-kanalizacyjną oraz centralnego
ogrzewania. Aby zabezpieczyć księgozbiór zamontowano także instalację
antywłamaniową i monitoring. Biblioteka jest dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych - przed
budy nk iem zbudowano podjazd,
pozwalający na wygodne i bezpieczne odwiedziny placówki. W drugim
etapie zakupiono nowe wyposażenie:
regały, stoły, stoliki prasowe, lady
biblioteczne oraz nowoczesny sprzęt

multimedialny. Zmiany objęły także
infrastrukturę teleinformatyczną i
obsługę klienta.

Pięknie i nowocześnie

19 listopada nowo wyremontowana biblioteka otworzyła swe podwoje.
Na uroczystości obecny był prezydent
Knurowa Adam Rams, miejscy radni
na czele z wiceprzewodniczącym Rady
Miasta Jerzym Pachem, przedstawiciele knurowskich instytucji i jednostek
organizacyjnych miasta oraz goście z
Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Powiatowej i bibliotek gmin ościennych. Przed
zebranymi wystąpiły przedszkolaki
z Miejskiego Przedszkola nr 2 oraz
Agnieszka Bielanik-Witomska z akompaniamentem Damiana Stroki. Przybyłych przywitał dyrektor Centrum
Kultury Jerzy Kosowski, głos zabrał
również prezydent Rams.
- Chciałbym bardzo gorąco podziękować całemu zespołowi Centrum
Kultury, bo dzisiaj mamy się czym pochwalić - podkreślał prezydent Rams.
- Biblioteka to instytucja niezwykle
cenna i ważna dla naszych mieszkańców. Wasze działanie spowodowało,
że skutecznie sięgnęliśmy po środki
zewnętrzne.
Gości po bibliotece oprowadzała
Brygida Dreślinska, kierownik MBP.
- Mam nadzieję, że zwiedzając
bibliotekę, pomyślicie państwo, że zrobiliśmy krok do przodu - ku nowszemu
i nowocześniejszemu - mówiła.

Biblioteka jest podzielona na strefę cichą i głośną.
- Głośna to lady biblioteczne,
gdzie rozpoczyna i kończy się wypożyczanie książek, to biblioteka dla
dzieci z wyodrębnionym kącikiem dla
maluchów, gdzie jak sobie wyobrażam,
będzie zawsze słychać gwar i śmiech
- tłumaczyła pani kierownik. - W
strefie cichej znajdują się miejsca do
spokojnej pracy.
Placówka wzbogaciła się o nowoczesną salą multimedialną, czytelnię
naukową z księgozbiorem ukrytym
w przesuwnych regałach i czytelnię
prasy z wygodnymi fotelami. Na czytelników czekają bogaty księgozbiór i
służące pomocą panie bibliotekarki.
Na ścianach biblioteki umieszczono
inspirujące cytaty i dokładne wskazówki, gdzie odnaleźć interesujące
nas miejsce.

Dobry wybór? Biblioteka

Goście odwiedzający bibliotekę
byli pod wrażeniem.
- Gratuluję tak nowoczesnego i
estetycznego obiektu - mówiła Magdalena Madejska z Biblioteki Śląskiej.
- Na pewno czytelnikom będzie u was
miło i wygodnie. Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej,
powiedział kiedyś, że w tym kraju
będziemy budować biblioteki albo
więzienia - wybór należy do nas.
Cieszę się, że państwo postawili na
bibliotekę.

Dla gości wystąpiły przedszkolaki z MP-2

Obiektu gratulował również Sławomir Adamczyk, dyrektor Biblioteki
Powiatowej.
- Knurowska biblioteka zrobiła na
mnie ogromne wrażenie - podkreślał.
- Już przy wejściu czuje się, że wchodzi
się do wspaniałego miejsca. Świetnie
wydane pieniądze!
Na uroczystości obecni byli emerytowani bibliotekarze. Z zachwytem
przyglądali się odnowionej placówce.
Małgorzata Przesdzing przepracowała
w bibliotece 25 lat.
- Kiedyś mogliśmy tylko pomarzyć
o tak pięknym i nowoczesnym budynku jak ten. Jest piękny i ogromny
- opowiada. - Warunki były ciężkie,
ale przychodziło do nas bardzo dużo
czytelników - czasem nawet po 200
osób. Wypożyczali głownie kryminały i
książki o II wojnie światowej. Nie było
komputerów, nie każdy miał telewizję,
więc czytali książki.
- Na osiedlu była mała biblioteka wspomina koleżanka pani Małgorzaty.
- Zdarzało się, że po południu obsługiwałam ponad 100 osób. Pomieszczenie
było nieduże, więc wpuszczałam po pięć
osób, reszta czekała na korytarzu.
Czasy się zmieniły. Dzisiaj to
biblioteki zabiegają o czytelników. Z
pewnością odnowione wnętrza, bogaty księgozbiór i nowoczesny sprzęt
prz ycią g ną now ych m i łośn i ków
książek, a i stali bywalcy powinni być
zadowoleni.

Dużo nowości

Lady biblioteczne - miejsce, gdzie zaczyna i kończy
się wypożyczanie książek

Poniedziałek, godz. 8.30. Pierwsi w bibliotece pojawią się panowie – Zbigniew
i Jakub. Wyborów książkowych dokonują szybko – pan Jakub decyduje się
na kryminały, pan Zbigniew woli science fiction.
- Dużo nowości, więc jest w czym wybierać – cieszy się pan Jakub, czytelnik
od 50 lat. – Pewnie jeszcze trochę potrwa, zanim się rozeznam, co i gdzie
jest, ale wnętrze bardzo ładne!
Pani Alicja wpada do biblioteki po drodze ze szkoły.
- Odprowadzałam dzieci na lekcje i pomyślałam, że zajrzę – opowiada.

Otwarcie wspólnie świętowali obecni i emerytowani pracownicy
knurowskiej biblioteki oraz bibliotekarze z ościennych miast

BRYGIDA DREŚLIŃSKA, kierownik Miejskiej Biblioteki Public znej: - Ot warcie
biblioteki poprzedzone było gorączkową
pracą wielu rąk i wielu głów. Efektem tej
wytężonej pracy jest to, co mogli zobaczyć
zaproszeni goście i odwiedzający nas już od
poniedziałku czytelnicy: wyremontowane,
nowoczesne, profesjonalne wnętrza, a równocześnie wszędzie wszędobylska książka.
Niezmiernie miło było przyjmować gratulacje, życzenia i podziękowania za osiągnięty
sukces. Ze swojej strony jeszcze raz wszystkim gościom bardzo dziękuję za przybycie i
docenienie naszej dwuletniej pracy.
not.jb
Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa:
- Gruntownie przebudowana i odpowiednio wyposażona biblioteka zyskała potencjał, pozwalający
prowadzić działalność wykraczającą poza funkcje
typowo biblioteczne. Może stać się miejscem, do
którego mieszkańcy z chęcią wstępują i spędzają
wolny czas, łącząc przyjemne z pożytecznym. To
nowoczesny i funkcjonalny obiekt, nie wątpię, że
czytelnicy to docenią. Warto przy tym podkreślić starania Centrum Kultury, które umiejętnie
zainicjowało i udanie sfinalizowało tę ważną dla
mieszkańców inwestycję. Tym bardziej, że została
zrealizowana w znaczącej części za pozyskane z
zewnątrz fundusze...
Not. bw

jb

Foto: Paweł Gradek

Jak jej się podoba odnowiona biblioteka?
- Szok! – mówi. – Zupełnie inne wnętrze. Jest jasno i przestronnie. Nie
spodziewałam się, że będzie tak ładnie.
Knurowianka rusza od razu do działu nowości. Na półkach szuka głównie
literatury kobiecej.
- Takiej pabialginy na ból głowy – śmieje się. – Czyli książek lekkich,
łatwych i przyjemnych.
Kierownik MBP, Brygida Dreślińska, mówiła na uroczystym otwarciu, że
największym sukcesem biblioteki będzie, jeśli czytelnicy do niej wrócą.
W końcu 7 miesięcy to szmat czasu - część mogła się przenieść do innych placówek. Już pierwszy dzień pokazał, że czytelnicy niecierpliwie
oczekiwali na otwarcie knurowskiej biblioteki i, jak przekonują, - warto
było czekać!
Tekst i foto: Justyna Bajko
Pani Alicja zdecydowała się na coś
lekkiego, łatwego i przyjemnego

Goście zwiedzili bibliotekę, z zachwytem przyglądając się odnowionym wnętrzom
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Pierwsi czytelnicy po remoncie - pan Zbyszek, miłośnik fantastyki,
i pan Jakub, wielbiciel kryminałów
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Historia kina w Knurowie, cz. VI

Synek, chytej sie tyj roboty!
O

kręgowy Zarząd Kin w Stalinogrodzie w 1955 roku z
rezerwą podchodzi do pomysłu uruchomienia drugiego kina w
Knurowie. Nie ma na to ani pieniędzy,
ani lokalu, który spełniłby wymogi. Za
4 lata Komisja Kultury i Oświaty przy
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
dopisze do strategii rozwoju Knurowa
kilka zadań, niemniej z utworzenia
przedszkola muzycznego, budow y
Domu Kultury na nowym osiedlu i
remontu dawnego kina przy ul. Dzierżyńskiego nic nie wyjdzie. I tym razem
na przeszkodzie stanie brak pieniędzy.

Idymy do kina

Stefek Machulik wydał w kiosku
1,50 zł na „Misia”. Jeszcze się zastanawia, wertując pisemko, czy nie lepiej
było kupić tańszy „Świerszczyk ”.
Wątpliwości go opuszczają, gdy na
jednej ze stron znajduje „przepis” na
rzutnik domowej roboty. Zgodnie z
instrukcją wycina w pudełku po butach
okienko i dokleja ramkę. Będzie w niej
przesuwać kadry „filmu”, dołączane
do kolejnych wydań „Misia”, a latarką,
ukrytą w pudełku, wyświetlać na ścianie kolorowe obrazy.
- Pewnego razu, idąc ze szkoły,
zauważyłem samochód z napisem
„Kino”, stojący przed salą u Michalskiego w Szczygłowicach - wspomina
dziś 67-letni pan Stefan. - Powiedziałem o tym rodzicom. Ojciec zadecydował: Idymy do kina, a dzieci, czyli
jo z bratem, w doma przy starzikach.
Koniecznie chciałem zobaczyć film,
więc poleciałem za ojcami. Ludzie
wchodzą na sala, a jo za nimi na
końcu. Gość, który był kierowcą,
kasjerem, bileterem i operatorem,
godo: „Synek, idź do dom”. A jo mu
odpowiadam: „Jak mom iść do dom,
jak ojcowie mają klucze?”. On na to:
„Po klucze i do dom”.
Jak już wszedłem na sala, to ojcowie
ukryli mnie między stołkami. W taki
oto sposób pierwszy raz zobaczyłem
prawdziwe kino. Był to ruski film pt.
„Konik polny”, wyświetlany na ruskich
projektorach typu TK-35.

Podekscytowani
chłopcy tłoczą się przy
bramie prowadzącej
do nowej szkoły.
Każdy ściska
w dłoni 2 zł. To ich
przepustka na szkolny
seans. Gwar cichnie,
gdy z głośników
wydobywa się sygnał
Polskiej Kroniki
Filmowej
Pan Machulik do dziś pamięta,
że były one szerokotaśmowe, a dzięki
temu, że walizkowe, to można je było
przenosić. Poza tym taka aparatura
umożliwiała prowadzenie projekcji
filmu bez żadnej przerwy.
W 1959 roku K lub Fabr yczny
przy Wy twórni Chemicznej nr 2
w Kr y wałdzie otwiera dla dzieci
kino „Kopciuszek ”. W 7 seansach
uczestniczy 445 młodych widzów.
R ada Z a k ładowa w id zi, ż e k i no
nie wykorzystuje w pełni swojego
potencja łu, d latego w 1960 roku
zmienia „Kopciuszka” na „Związkowca”. Odtąd na widowni zasiadają też dorośli. Ku ich wielkiemu
rozczarowaniu w repertuarze kina
nie ma „Krzyżaków”.
Jasiek Furgoł ogląda ten film w
restauracji u Michalskiego, a klasa Marii Grzelewskiej w gliwickiej „Bajce”.
Stefek Machulik, jego brat i kuzyn nie
posiadają się ze szczęścia.
- Dostaliśmy pieniądze na bilety
do kina i na powrotny autobus. Do
kina, do Czerwionki, piechty. Ponieważ
„Krzyżacy” to film panoramiczny, to
bilety były droższe, więc z powrotem też
wracaliśmy piechty.

Kiniorz przyjechał!

Wielkim świętem dla uczniów
krywałdzkiej szkoły są comiesięczne
seanse kina objazdowego. Z początku
operator przyjeżdża na kole, przywożąc ze sobą projektor AP-1 wąskotaśmowy 16 mm, nagłośnienie i ekran. Z
czasem przyjazd mężczyzny w pilotce
i goglach oznajmia warkot ciężkiego
motocykla z przyczepą, gdzie pod
plandeką znajduje się nowy projektor
ELEW (film nie mieści się na jednej
szpuli, w czasie seansu trzeba zakładać
drugą).
- Kiniorz przyjechał! - podekscytowani chłopcy tłoczą się przy bramie
prowadzącej do nowej szkoły. Każdy
ściska w dłoni 2 zł. To ich przepustka
na szkolny seans. Kiedy jedni pomagają przenosić sprzęt filmowy, drudzy
znoszą na górny korytarz krzesła i
ławki, okna zasłaniają płótnem, a nawet wielkimi mapami. Gwar wzmaga
się, kiedy ze starej szkoły przychodzą
uczniowie niższych klas. Cichnie,
gdy z głośników wydobywa się sygnał
Polskiej Kroniki Filmowej, a po nim
na ekranie pojawia się film fabularny.
Raz jest to „Szatan z siódmej klasy”,
„Historia żółtej ciżemki ”, innym
razem „O dwóch takich, co ukradli
księżyc”.
Nikt nie zna nazwiska operatora,
ale wszyscy darzą go wielkim szacunkiem, zwracając się do niego „panie
kiniorz”. Postacią, która wzbudza u
chłopców podobne emocje, jest Franciszek Konopka.
- Stary Konop - tak żeśmy go nazywali - zdradza Jan Furgoł. - Jeździł
na rowerze z tymi swoimi puszkami.
Wszyscy mu się kłaniali, bo to był
ktoś! Żaden wielki pan z piersią do
przodu. Skromny, spokojny, a przy
tym nietuzinkowy. Nie był rozmowny, krótko i zdawkowo odpowiadał
na pytania . Byłem bajtlem i nie
miałem wtedy odwagi z nim porozmawiać.
Co innego jego starsi koledzy.
- Z Konopem gadałem... Bo mi
powiedział, że następny film będzie
taki... - licytowali się na tytuły.

Foto: Arch. Stefana Machulika

- Kto się nauczy obsługi urządzeń, pojedzie na kurs i będzie mógł wyświetlać filmy
- propozycja kinooperatora to jak spełnienie dziecięcych marzeń Stefana Machulika

Foto: Arch. PL

„Kopciuszek” dla dzieci, niedługo później „Związkowiec” dla dorosłych - takie nazwy nosiło
kino uruchomione w fabrycznym Kasynie, ale w pamięci widzów zapisało się jako „Krywałd”
albo „Kasyno”
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W 1967 roku 19-letni Stefan Machulik uczy się obsługi
projektora AP-3 w kabinie kina „Krywałd”

Kosmos w kabinie

Początek lat 60. Stefek Machulik
z kolegami i koleżankami świętują
wakacje w kinie „Casino”. W drodze
na balkon mijają otwartą kabinę projekcyjną.
- To stąd puszczany jest film? Stefek pyta siedzącego w pomieszczeniu mężczyznę.
- Tak - odpowiada zdawkowo.
- Czy mogę zobaczyć te maszyny?
Za ni m rozpocznie się sea ns,
operator Stanisław Kapol poświęca
chwilę na prezentację prostownika
lampowego, zasilającego latarnię
projektora. Opowiada jak prąd stały
o napięciu około 60 V doprowadzany
jest do elektrod, a światło z łuku elektrycznego odbija się przez zwierciadło
wklęsłe, by przejść przez migawkę,
ramkę, klatkę filmową i obiektyw
wprost na ekran. Dla chłopca to istny
kosmos.
Operator łapie za uchwyt lampę
prostowniczą i potrząsa nią, by - jak
tłumaczy - znajdująca się w środku
rtęć doprowadziła do zwarcia między
elektrodami. Wtedy lampa świeci zielonkawo-niebieską poświatą. Podobną
Stefek widział w starym radiu „Magiczne Oko”. Równie ciekawe są czarne
projektory firmy AEG, napędzane
silnikiem przykręconym do podłogi.
To powoduje niemal bezgłośną pracę
aparatury.

Spełnienie marzeń

W 1965 roku Stefan Machulik szkoli
się na elektryka w Zespole Szkół Zawodowych w Rybniku, jednocześnie
pracując w Zakładach Chemicznych w
Krywałdzie. 3 dni szkoły, 3 dni praktyki
w warsztacie elektrycznym - tak wygląda
jego codzienność. Po pracy lubi chodzić
przed kino „Krywałd” (inni zwą je „Kasynem”) i oglądać fotosy reklamujące
aktualny repertuar.
- Pewnego razu padał deszcz, a fotosy były obiecujące, dlatego dyskusja
z kolegami o tym, jak ominąć biletera,
przeniosła się z pobliskiego boiska do
warsztatu. Naszej rozmowie przysłuchiwał się pan Zygmunt Grzegorzek,
jak się okazało, kinooperator. Zaprosił
pięcioosobową cielotkę i zaczęło się
kino - wspomina pan Stefan. - Zobaczyłem projektory, ich pracę, szafę,
sterownicę i prostowniki. Wyglądało to
inaczej niż u pana Staśka w „Casinie”.
- Kto się nauczy obsługi urządzeń,
pojedzie na kurs i będzie mógł wyświetlać filmy - propozycja kinooperatora
to jak spełnienie dziecięcych marzeń
Stefana. W przeciwieństwie do kolegów, w mig opanowuje trudną sztukę
zakładania filmu do projektora. Pan
Zygmunt widzi, że ma do czynienia
z pojętnym uczniem. Szkoli go, by w
końcu wysłać na kurs operatorów do
Wrocławia.
Szczęście sprzyja Stefanowi. W
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roku były kierownik „Casina”, Franciszek Konopka, obejmuje „Krywałd”
społeczną opieką i sprowadza do niego
niektóre rewelacje filmu światowego.
Stanisław Szendzielorz zapamiętał
hit „Easy Rider”.
- Bardzo dużo ludzi zjechało wtedy
do Krywałdu, bo nawet studyjne kino
„X” w Gliwicach jeszcze go nie grało dodaje.
Piewczyni śląskości, Stefania
Grzegorzyca, wspomina, że w Krywałdzie wyświetlano najciekawsze filmy.
- Kiedy byliśmy dziećmi, trudno
było nam zrozumieć, że pan Konopka
nie widzi świata poza kinem. Często się
z niego podśmiewaliśmy. Po latach zro-

Dodatkowa praca w kinie „Krywałd” coraz bardziej zaczyna ciążyć
Konopce.
- Ja już mam dość tego. Synek, chytej sie tyj roboty - powtarza Stefanowi.
Młody kinooperator tworzy ze
Stanisławem Kapolem zgrany duet. Z
kabiny na tyłach sali wyświetlają filmy
na ekranie, zasłaniającym środkowe
okno. Bokiem do sceny stoją ustawione
w kierunku drzwi wejściowych rzędy
krzeseł. Skręcone, żeby chachary ich
nie rozniosły.
Rocznie w projekcjach uczestniczy
średnio ok. 15 tys. widzów. Sporym
zainteresowaniem cieszy się też Dyskusyjny Klub Filmowy. 80 członków
spotyka się 4 razy w miesiącu na pokazach interesujących filmów.

Szkody na przeszkodzie

Po k i l ku miesiącach prac y w
kinie, ojczyzna wzywa Stefana. Zostaje wcielony do Technicznej Szkoły
Wojsk Lotniczych w Zamościu. Kończy ją jako starszy mechanik samolotów odrzutowych. Po powrocie z
wojska zastaje w kabinie już tylko
inżyniera Piotra Grala, elektryka z fabryki, który w międzyczasie ukończył
kurs kinooperatorów.
Plan przekształcenia kina na panoramiczne pali na panewce. W 1973

zumiałam, że ten człowiek zaszczepił w
nas miłość do filmu i nauczył chodzić
do kina.
W 1977 roku w „Kry wałdzie”
odbywa się 250 seansów, w których
uczestniczy 50 tys. widzów. 6 lat później szkody górnicze staną się początkiem końca placówki.
- Konieczność ciągłych remontów
jest przyczyną ciągłego zamykania
klubu - czytamy w protokole z posied z enia Kom isji Wychowa nia ,
Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Miejskiej Rady Narodowej. - Sam
wygląd też nie zachęca do odwiedzin.
Popękane ściany, niedomykające się
drzwi, wypaczona podłoga, okna
zabite gwoździami i niemożność wietrzenia pomieszczeń. (...) Działalność
kulturalna umarła tutaj kilkanaście
lat temu. (...) Przyległa sala kinowa
udostępniana jest seniorom (...), działa również dzięki dobrej organizacji
pracy Obywatela Konopki kino, które
oferuje bardzo ciekawy repertuar.
Niestety, komfort jest tutaj znikomy,
przez co placówka staje się nierentowna.
Klub z kinową salą zostają zamknięte, by po latach zniknąć z pejzażu Krywałdu.
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Z kart historii. Energotechnika – firma, która zwojowała Europę

Z oknem w świat

Jedną z najbardziej znaczących knurowskich firm w latach
90. była spółka Energotechnika. Zakład przebojem wszedł
na rynek, zdobywając uznanie klientów. Ukoronowaniem
wszechstronnej działalności w regionie było przyznanie
Energotechnice „Lauru Knurowa” w 1998 roku
– najważniejszego miejskiego wyróżnienia

Wspominając w naszym historycznym cyklu o różnych meandrach
dziejów wielokrotnie nadmienialiśmy o instytucjach, urzędach,
organizacjach, stowarzyszeniach i
znaczących postaciach. Wielekroć
przez łamy przewijały się też wielkie
zakłady – kopalnie i fabryki – mające
niebagatelny wpływ na rozwój miejscowości. Jednak pisząc o wielkich
przedsiębiorstwach nie powinniśmy
zapominać o firmach, których siła i
znaczenie wynikały nie z rozmiaru,
lecz z dynamiki rozwoju, umiejętności znalezienia się i zaistnienia na
konkurencyjnych rynkach. Takich
przykładów nie brakuje w najnowszej historii kraju i regionu.
Po burzliwej transformacji polityczno-gospodarczej na przełomie
lat 80. i 90. sporo zakładów upadło.
Jednak nowe warunki wyzwoliły
też energię u najbardziej przedsiębiorczych. Wielu z nich w tych trudnych czasach potrafiło rozpocząć
działalność gospodarczą licząc, że
przyniesie im profity.
Jedną z firm, które pojawiły się
w tamtym okresie, była Energotechnika Sp. z o.o.
Zarząd firmy postawił na wykwalifikowaną kadrę. To był swoisty
„motor napędowy” jej rozwoju. Był
gwarancją wysokiej jakości usług i
poszerzania produkcji.
Zakład znany był przede wszystkim z produkcji okien (Energotechnika-Okna). Umiejętnie pozyskiwał
klientów. Wśród okolicznych realizacji w latach 1991-1998 była elewacja
basenu krytego i hala sportowa w
Rybniku, budynek Gliwickiej Spółki
Węglowej SA, szkoły w Gliwicach,
Zabrzu i rybnickim Golejowie, salony „Fiata” w Rokitnicy, Gliwicach i
Rudzie Śląskiej, BMW w Gliwicach.
Kontrahentami były też ZUS, Caritas.
Atutem firmy był nowoczesny
asortyment (nawet szyby... kuloodporne). Stolarkę otworową PCV
produkowano w oparciu o licencję
z Belgii, a stolarkę aluminiową na

licencji firm Yawal RC i Reynolds.
W zak resie działania przedsiębiorstwa (poprzez spółkę-córkę
Energotechnikę-Projekt) była też
modernizacja i rozbudowa elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni. Zajmowało się również wykonywaniem
projektów wzbogacania wód dla celów przemysłowych i komunalnych,
utylizacją wód i cieków zasolonych,
automatyzacją procesów technologicznych. Wśród zmodernizowanych
obiektów warto wspomnieć o Zakładzie Odsalania Wód Dołowych przy
byłej kopalni Dębieńsko, instalacji
ścieków w elektrowni Adamów, trzeciej „nitce” ciągu wody w elektrowni
Opole, instalacji demineralizacji
wody w płockiej Petrochemii. Nie
sposób zapomnieć o opracowaniu
projektu programu ograniczania niskiej emisji w rejonie Śląska.
Wśród partnerów biznesowych
były firmy z Niemiec, Szwajcarii,
Francji i Wielkiej Brytanii.
Ideą powstania Energotechniki-Eksport był zamiar stworzenia
łączności między krajami Europy
Zachodniej i Wschodniej (Białorusią, Litwą, Ukrainą i Rosją). W Rosji
firma modernizowała cztery banki
(m.in. w Smoleńsku), wymieniała
stolarkę w „Domu Sowietów” w
Safanowie, przebudowywała salon
Volkswagena w Moskwie. Energotechnika-Eksport przy współpracy
z Energotechniką-Okna wymieniła
okna (800 sztuk) w siedzibie Gubernatorstwa Obwodu Smoleńskiego.
Energotechnika-Market wyodrębniła się z firmy-matki na początku 1998 roku. Zajęła się hurtową
i detaliczną sprzedażą materiałów
wykończeniowych na k rajowym
rynku. W bogatej ofercie znalazły się
systemy elewacyjne z PCV, parapety

wewnętrzne i zewnętrzne, podłogi
panelowe, schody, okna i balkony dachowe, wyposażenie łazienek, okładziny ścienne i sufity z PCV, elementy sztukaterii z pianki poliuretanowej.
Została przygotowana we współpracy
z firmami z Niemiec i Belgii.
Energotechnika-Recykling koncentrowała się na produkcji i montażu
urządzeń niezbędnych na boiskach
sportowych i placach zabaw. Założeniem było, by elementy pochodziły z
recyklingu (np. poprzez rozdrabnianie opon samochodowych i przetwarzanie ich na produkty budowlane).
Mimo wielu sukcesów biznesowych Energotechnika nie odcięła się
od knurowskich korzeni. Aktywnie
włączała się w liczne przedsięwzięcia
środowiskowe, akcje charytatywne,
sponsorowała inicjatywy oświatowe, kulturalne, sportowe. Wsparła
powodzian, poszkodowanych klęską
żywiołową w 1997 roku.
Liczne zasługi przedsiębiorstwa
należycie oceniła i doceniła społeczność. Ukoronowaniem szacunku dla
dokonań Energotechniki było przyznanie jej najważniejszego miejskiego wyróżnienia – „Lauru Knurowa”.
W biznesie nic nie jest dane raz
na zawsze. Firmy „przędą” raz lepiej,
raz gorzej. Bez wątpienia burzliwa,
a zarazem niezwykle ciekawa dla
przedsiębiorców, ostatnia dekada XX
wieku należała do przedsiębiorstw
odważnych, nie bojących się ostrej
rywalizacji. Tylko takie mogły i potrafiły odnieść sukces. Należy do nich
również knurowska Energotechnika.
Firma zaistniała na rynku i zrobiła
wiele dobrego dla lokalnego środowiska. Warto o tym pamiętać...
Maria Grzelewska

Foto: Materiały prasowe

Oświęcim

Minuta
ciszy
Foto: Archiwum Koła

W tym systemie
wszystko działa
jak w zegarku: po
seansie w Knurowie
pracownik kina wiezie
motocyklem jeszcze
ciepłą taśmę do
Krywałdu, gdzie po
kwadransie odbywa
się kolejna projekcja

Foto: Arch. Stefana Machulika

czasie kursu wychodzi zarządzenie
mówiące, że kto skończył szkołę elektryczną lub telefoniczną, może od razu
złożyć egzamin na I kategorię kinooperatora. 20-latek korzysta z tej możliwości i ze stosownym dokumentem
wraca do Krywałdu. W kabinie nie
ma już ani Zygmunta Grzegorzka, ani
Gerarda Paducha. Operatorzy odeszli
na emeryturę. Zastąpili ich Franciszek
Konopka i Stanisław Kapol, przewodnik Stefana po kabinie „Casina”. Ponadto załogę kina „Krywałd” tworzą:
kierownik Więcławek (pan Machulik
nie pamięta imienia, bo zwracał się
do niego „panie kierowniku”), kasjer
Dorek Pietrzyk i bileter Malich.
Odkąd wysłużony sprzęt w „Casinie” zastąpiły projektory „Ernemann
VII B”, używane wcześniej w katowickim „Rialcie”, Franciszek Konopka nie
narzeka na brak zajęć. W jego systemie
wszystko działa jak w zegarku: po
seansie w Knurowie pracownik kina
wiezie motocyklem jeszcze ciepłą taśmę do Krywałdu, gdzie po kwadransie odbywa się kolejna projekcja.

Koło nr 4 Emerytów i Rencistów
w Knurowie odwiedziło ostatnio Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu. Pełni zadumy i refleksji emeryci
złożyli przed ścianą śmierci kwiaty
oraz zapalili znicz. Minutą ciszy uczcili
ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci
zamordowanych w największym z niemieckich obozów koncentracyjnych i
ośrodków Zagłady.
/g/

13

ROZMAITOŚCI

www.przegladlokalny.eu

rozrywka nr 47

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Kuba Bargieł z Czerwionki-Leszczyn

ur. 18.11.2015 r., 3210 g, 52 cm

Maja Rutkowska z Gliwic

Ewelina Fąfara z Czerwionki-Leszczyn

Adam Wetoszka z Knurowa

syn państwa Chmurczyk z Knurowa

ur. 18.11.2015 r., 2685 g, 52 cm

ur. 19.11.2015 r., 4140 g, 53 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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26.11.2015 r.
CZWARTEK
Sawa. Mały wielki bohater
- godz. 16.15
Listy do M. 2
- godz. 18.00, 20.00
27.11.2015 r.
PIĄTEK
Sawa. Mały wielki bohater
- godz. 16.00
Życie na kredycie
- godz. 17.45
Listy do M. 2
- godz. 20.00
28.11.2015 r.
SOBOTA
Sawa. Mały wielki bohater
- godz. 14.30
Parking
- godz. 16.15
El Club
- godz. 18.00
Listy do M. 2
- godz. 20.00
29.11.2015 r.
NIEDZIELA
Sawa. Mały wielki bohater
- godz. 14.30

ur. 19.11.2015 r., 3210 g, 55 cm

ur. 20.11.2015 r., 3640 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 45/2015 brzmiało: „OŚWIATA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Ewelina Leśniewska. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Noc Walpurgi
- godz. 16.30
Sens życia oraz jego brak
- godz. 18.00
Listy do M. 2
- godz. 20.00

Filip Henel z Czerwionki-Leszczyn
ur. 21.11.2015 r., 3150 g, 53 cm

Lena Konieczna z Knurowa

ur. 22.11.2015 r., 2710 g, 49 cm

30.11.2015 r.
PONIEDZIAŁEK
Sawa. Mały wielki bohater
- godz. 16.15
Turysta
- godz. 18.00
Listy do M. 2
- godz. 20.00
1.12.2015 r.
WTOREK
Sawa. Mały wielki bohater
- godz. 16.00
Timbuktu
- godz. 17.45
Listy do M. 2
- godz. 20.00

Stanisław Baron z Knurowa

ur. 23.11.2015 r., 3200 g, 52 cm

Wiktoria Godula z Knurowa

ur. 25.11.2015 r., 3320 g, 51 cm

2.12.2015 r.
ŚRODA
Sawa. Mały wielki bohater
- godz. 16.00
Dzikie historie
- godz. 17.45
Listy do M. 2
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Filip Las z Leszczyn

ur. 18.11.2015 r., 3690 g, 54 cm

Przemysław Nowak z Gliwic

ur. 23.11.2015 r., 3400 g, 51 cm
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Knurów. Nakrętkomania trwa

Ziarnko do ziarnka

Przedszkolaki z MP-7 uzbierały dla Laury kilkanaście worków nakrętek

Czasami wystarczy niewiele, aby komuś pomóc. Nawet zwykła mała nakrętka z plastiku.
Akcja „Nakrętkomania”, czyli zbiórka nakrętek dla 8-letniej Laury Zawady, trwa
nieprzerwanie już od kilkunastu miesięcy. - I póki ludzie chcą nam pomóc, nie przestaniemy
zbierać - mówią rodzice dziewczynki

L

os knurowianki nie oszczędzał.
Urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym, małogłowiem, astmą oskrzelową, epilepsją i
obustronnym niedosłuchem. Mimo
to dziewczynka stara się być jak inne
dzieci. Uwielbia bawić się z rówieśnikami. Zawsze się uśmiecha, kiedy
wokół niej biegają kuzynki i koleżanki.
Sama jeszcze nie potrafi pobiec razem
z nimi, ale dzięki nakrętkom to może
się zmienić.
Zbieramy nakrętki, bo udaje się je
spieniężyć. Dzięki temu Laura może

uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych. Każdy z nich to wydatek
kilku tysięcy złotych. Potrzeba więc
dużo, naprawdę dużo, nakrętek. Jedna
zatyczka nie znaczy prawie nic. Ale
liczone w setkach nabierają realnej
wartości.
A Czytelnicy nie zawodzą. Niemal
co dnia przynoszą do redakcji kolejne
porcje plastików. Niektórzy stali się
wręcz dobrymi znajomymi.
Tak jak Kazimierz Osipiuk, knurowianin z os. 1000-lecia, który wstąpił w redakcyjne progi w ubiegłym

tygodniu. Jak zawsze z okazałą reklamówką, wypełnioną kolorowymi
zatyczkami.
- Jeśli można pomóc, to dlaczego
tego nie zrobić. Naprawdę warto to
czynić – powiedział skromnie pan
Kazimierz.
Podobnego zdania są Sonia Noparlik z Gliwic i knurowianin Andrzej
Karkowski.
- Zbieramy z koleżankami z pracy
– mówi pani Sonia. – Wszystkie trzymamy kciuki za Laurę.
- W tym worku jest 8 tysięcy na-

Szczygłowice. I Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Dali do wiwatu!

UTW z Żor w „teksańskim” tańcu liniowym
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krętek – zaskakuje nas pan Andrzej,
wskazując na spory foliowy pojemnik.
– Sprawdzone, bo policzone...
Jak trudne jest życie osoby niepełnosprawnej, wiele mogłaby powiedzieć Maria Blic.
- Wiem to z własnego przykładu
– mówi pani Maria. – Tym bardziej
więc warto docenić tych, którzy chcą i
potrafią wesprzeć chorych.
Knurowianka, choć sama ma
problem z poruszaniem się, osobiście
przybyła do redakcji, by podzielić się
sporą porcją zebranych zatyczek.

- Może to i kropla w morzu potrzeb,
ale jak to mówi mądre przysłowie:
ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka – śmieje się pani Maria.
Po raz kolejny o nieco starszej koleżance pamiętały dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 7. Malutkie „Słoneczka”, średnie „Skrzaty” i najstarsze
„Biedronki” uzbierały kilkanaście
worków kolorowych nakrętek. I - jak
obiecują - nie zamierzają przestać.
W imieniu Laury serdecznie dziękujemy. I polecamy się na przyszłość...
jb, bw

Sztuka znosi wszelkie granice - także te wiekowe. - Dlatego
dzisiaj seniorzy z gliwickiego powiatu, pokażcie swoje możliwości
i dajcie wszystkim do wiwatu - rymował ze sceny Andrzej Pach,
rozpoczynając I Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów
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listopada w Domu Kultury w Szczygłowicach zaprezentowali się ci znani i ci
dopiero raczkujący artyści z powiatu gliwickiego i gmin ościennych. Na scenie wystąpili
przedstawiciele DPS-ów „Zameczek” z Kuźni
Nieborowskiej i „Ostoja” z Sośnicowic, UTW
z Knurowa i Żor, Stowarzyszenia Pilchowiczanie-Pilchowiczanom i zespół „Po godzinach”.
Wiele się działo na scenie i pod nią. Na stoiskach rozłożonych wzdłuż sceny swoje dzieła
eksponowali m.in. malarze, hafciarki, fotograficy i twórcy biżuterii. Grupa teatralna z DPS-u
„Ostoja” zagrała wzruszające przedstawienie o
momencie bardzo trudnym - chwili, kiedy rodzice decydują się oddać swoje niepełnosprawne dziecko do domu opieki. Na koniec aktorzy
wykonali piękną piosenkę. Wznosząc ręce do
góry, śpiewali: „Bóg się mamo nie pomylił, na-

rodziłem się z miłości”. Nastrój diametralnie się
zmienił, gdy na scenę wszedł UTW z Żor - panie
i jeden pan, ubrani w stroje rodem z Dzikiego
Zachodu, zatańczyli taniec liniowy. Wszystkich
występujących publiczność nagradzała gromkimi brawami.
Na zakończenie imprezy Ewa Jurczyga,
wicestarosta powiatu gliwickiego, wręczyła
uczestnikom przeglądu pamiątkowe dyplomy.
- Mam nadzieję, że ta impreza już na
stałe zagości w kalendarzu wydarzeń Powiatu
Gliwickiego – mówiła Ewa Jurczyga. – Często
nie doceniamy bowiem talentów i potencjału
twórczego, jakie drzemią w seniorach, a są one
warte szerszego pokazania.
Imprezę zorganizowało Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
jb, sisp, foto: Justyna Bajko
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KTO PRZYGARNIE?

USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

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

1/14-odw.

DACHY - Wykonujemy dachy dla domów
i konstrukcje drewniane. WIĘŹBA DACHOWA
w atrakcyjnej cenie. Tel. 666 852 100
39-47/15

Kompleksowe wykończenia wnętrz. Szybko
i s o l i d n i e. w w w. r e m o n t u j e my t o. p l;
Tel. 721 170 237

41-odw.

Sprzedam M-3. Kupię M-4. Tel. 667 273 269

42-49/15

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szaf y z projektem. Tel. 666 852 100
POMIAR I PROJEKT GRATIS!

39-47/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201

Tanio sprzedam działkę budowlaną 12,5 a
Krywałd. Tel. 507 925 080

47-48/15

Wynajmę mieszkanie M-3, 43 m2 na ul. Jedności Narodowej. Tel 502 513 301

47/15

39-47/15

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

1-51/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów,
J ęczmienna 4, w w w.pb - group.c om.pl,
tel. 882 066 201
39-47/15

SZUKAM PRACY
M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
2/15-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
27/15-odw.

ZDROWIE I URODA

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

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399
25/15-odw.

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

Dumi ma dość życia w schronisku. Garnie się do ludzi, bo wie,
że tylko u ich boku znajdzie spokój.
2-letni piesek lubi wolność. Roztacza wokół siebie aurę szczęścia i
radości. Chętnie obdzieli nimi tego,
kto go przygarnie.
Maciuś - kiedy podrośnie, będzie średniej wielkości. Teraz szczeniak dochodzi do siebie pod czujnym
okiem młodej i czułej osoby, która
uratowała go przed śmiercią z wyziębienia. Piesek jest odrobaczony,
zaszczepiony i gotowy do adopcji.
Załatwia się jeszcze w domu i może
coś zniszczyć. Wiadomo, wymaga
wychowania. Dlatego polecamy go
odpowiedzialnej osobie.

3/15-odw.

Szukam pracy, jako spacerowy Twoich czworonogów. W wyjątkowych sytuacjach również
hotel. Tel. 604 482 453
41-51/15

DAM PRACĘ

Maja to 7-miesięczna kotka,
znaleziona w dzielnicy Gliwic,
Brzezince. Ciekawska, przyjacielska, charakterna. Lubi być w centrum uwagi.

Impel Security zatrudni pracowników ochrony – Auchan Gliwice. Tel. 727 003 595

47/15

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

FINANSE

47-48/15

Zatrudnię na stanowisko sprzedawca w
Galerii Stara Cegielnia (szkło, porcelana,
upominki). Tel. 793 573 020

Zainteresowani adopcją proszeni są
o kontakt (tel. 505 299 686, 606 302 223).
Więcej szczegółów na stronie:
www.bezpiecznalapa.pl

46-47/15

Zatrudnię pracownika na stanowisko technika dentystycznego do wykonywania prac w
akrylu i metalu. Tel. 506 049 226

45-48/15

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
41-51/15

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625
41-51/15

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

13-47/15

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

13-47/15

NIERUCHOMOŚCI

KOMUNIKAT
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
przypomina wszystkim odbiorcom wody o obowiązku zabezpieczenia
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przed skutkami zimy.
Właściciele nieruchomości winni przede wszystkim:
 zabezpieczyć instalacje wodociągowe i wodomierze przed
zamarzaniem,
 wyremontować/odnowić gruntownie studzienki wodomierzowe
oraz założyć brakujące pokrywy,
 zabezpieczyć stojaki wodomierzowe przed rozsadzeniem
przez mróz,
 przestrzegać, aby śnieg usuwany z chodników nie był składowany
na armaturze wodociągowej (skrzynki zasuwowe, hydranty)
oraz na wpustach ulicznych (kraty) i studzienkach kanalizacyjnych,
 wywiesić w klatkach schodowych adres lokatorów, u których
znajduje się klucz do pomieszczeń wodomierzowych.
Naprawa uszkodzeń sieci, instalacji wodociągowej oraz wodomierzowej wynikłych z nieprzestrzegania w/w zaleceń odbywać się będzie
na koszt właściciela nieruchomości.

INFORMACJA
Do wynajęcia zakład fryzjerski przy ul. Witosa 33. Tel. 609 606 641

46-48/15

Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe
w okazyjnej cenie. Tel. 602 638 719
46-48/15
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Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 17.11.2015 r.
do 7.12.2015 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 26 listopada 2015 r.
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję,
że na sesji Rady Miasta Knurów w dniu 18.11.2015 r. została podjęta
Uchwała Nr XV/187/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony
w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia i Dywizji Kościuszkowskiej.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42
pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej
ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów w Wydziale
Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych
przy ul. Niepodległości 7 pokój 3, w godzinach pracy Urzędu. Treść
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
obejmującego obszar położony w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia
i Dywizji Kościuszkowskiej zostanie opublikowana na stronie internetowej
Urzędu Miasta Knurów.
Przedmiotowa uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego
planu obowiązuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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O knurowiankach, co w Warszawie rządziły

PiSk

Knurowianki zdobyły w Warszawie kolejne tytuły mistrzyń Polski

Są na początku drogi
W

Tam, gdzie urodził się
Artur Szpilka
kiem (KS Rojek Kraków).
Jedy ny m z awod n i k iem
Gardy, który musiał pogodzić
się z porażką był Marcin Trybalski, który w wadze 75 kg
uległ stosunkiem głosów 1:2
Maciejowi Pawlikowi (Górnik

Wojciech Czarkowski odniósł szybkie
zwycięstwo na ringu w Wieliczce
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Niektórzy twierdzą, że co
za dużo to niezdrowo. Ci co tak
mówią omijają jednak szerokim
łukiem Uczniowski Klub Sportowy Eugen. Bo tam obowiązują inne zasady. Tam można
usłyszeć, że apetyt rośnie w
miarę jedzenia. I nie chodzi tu
o obżarstwo. Ów apetyt to w rozumieniu Eugena ciężka praca,
a jedzenie to sukcesy. Im więcej
sukcesów tym większa ochota do
pracy. Im cięższa praca tym lepsze wyniki. Takie proste, takie
oczywiste, a sprawdza się tylko
w klubie, gdzie szefem pełną
gębą jest (Eu)geniusz Mehlich.

W latach 80. minionego
stulecia na ekrany kin trafił film
„Niekończąca się opowieść”, w
którym pewien chłopiec wszedł w
posiadanie książki, która okazała się kluczem do świata fantazji.
Mam wrażenie, że UKS
Eugen też jest dla wielu młodych
sportowców takim kluczem. Ale
nie do fantazji, a do fantastycznych i realnych sukcesów. Nie
wierzycie? Zapytajcie knurowskie Eugenki, które od lat są
bohaterkami niekończącej się
opowieści o zdobywaniu kolejnych mistrzowskich tytułów.

skrzyżował rękawice z mistrzem
Czech - mówi trener Adam
Spiecha.
Wyniki walk z udziałem
zawodników Gardy: - Dawid
Nowok pokonał jednogłośnie
na punkty Rafała Paszendę
(RMKS Rybnik), - Mateusz
Wuzik zwyciężył jednogłośnie
Daw ida Merendę (Kopr towice), - Tomasz Otworowski
wypunktował 3:0 Vilema Cao

(Box Club Rohożnik), - Marcin Trybalski jednogłośnie
uległ Danielowi Mikustakowi
(Banik Karvina), - Wojciech
Czarkowski wygrał 3:0 z Lukasem Ludwigiem (Ostrawa).

Piątka na czwórkę

P

Wieliczka). Zdaniem trenera
Adama Spiechy był to kontrowersyjny werdykt sędziowski.
W Wieliczce wystąpiło
120 zawodników z 25 klubów.

Foto: Garda

P

Niekończąca się
opowieść

Pierwszy tegoroczny start tej trójki
zakończył się zdobyciem dwóch medali

PiSk

odopieczni Ada ma
Spiechy z Gardy Giera łtow ice star towa li
ostatnio w Wieliczce, a więc
miejscowości, gdzie urodził
się Artur Szpilka. A skoro już
mowa o pretendencie do pasa
zawodowego mistrza świata
to od razu możemy przejść do
wagi ciężkiej, a więc występu
naszego Wojciecha Czarkowskiego, który w stylu „Szpili”
już w I rundzie pokonał Łukasza Szydłowskiego (UKS
Gimnazjum Boguchwała).
Przed czasem wygrał również inny zawodnik Gardy
- Mateusz Wuzik (waga 63
kg), pokonując w II rundzie
przez TKO Kamila Kurdziela
(Global Boxing Tarnów).
Zwycięstwa na punkty odnieśli: Dawid Nowok w wadze
57 kg wygrał 2:1 z Mikołajem
Rogiem (Nowohucki K lub
Bokserski) i Tomasz Otworowski w wadze 70 kg zwyciężając
jednogłośnie z Damianem Roj-

Zza biurka

Foto: UKS Eugen

sporcie zdarza się, że obok
doświadczonych zawodników
stają debiutanci, którzy już na
początku swej przygody sprawiają niespodzianki i sięgają po sukcesy. O udanym
wejściu w środowisko siłaczy mogą mówić
po ostatnim starcie w Strzegomiu reprezentanci knurowskiego Eugena. Srebrny
medal w kategorii open juniorów do lat
18 w Integracyjnych Otwartych Mistrzostwach Dolnego Śląska zdobył Konrad Piecha, który wycisnął sztangę ważącą 130 kg.
Brąz na tych samych zawodach wywalczyła Martyna Ratka, która w kategorii do
57 kg zakończyła rywalizację z ciężarem
37,5 kg.
Miejsce poza podium - szóste - zajął
Przemysław Grochal wyciskając 85 kg, startując w wadze do 74 kg.
- To były pierwsze starty tych zawodników w tym roku i zdobyte doświadczenie
powinno procentować w przyszłości - podsumowuje trener Eugeniusz Mehlich.

PiSk

ięciu zawodników Gardy
Gierałtowice wystąpiło w
czeskiej Karvinie, gdzie odbył
się VII Memoriał im. Rudka
Stajera. Czterech podopiecznych Adama Spiechy wygrało
swoje walki.
- W ramach turnieju odbyło się 27 walk, a z naszej
grupy zawodników wyższość
rywala musiał uznać jedynie Marcin Trybalski, który

informacja

Piotr Skorupa

PiSk

foto-migawka
Foto: prywatne

Indy w idua lnie na najw y ż sz y m stopniu podiu m
najbardziej prestiżowej imprezy w kraju stanęły juniorki do lat 18: Emilia Flis (w
kategorii 52 kg wycisnęła 45
kg), Nikola Zaborowska (w
wadze 72 kg osiągnęła 50 kg) i
Agnieszka Pałka (w kategorii
84 kg wycisnęła 45 kg).
Ze srebrnym medalem do
Knurowa wróciła juniorka do
lat 16 - Sylwia Mularczyk, która
w wadze 52 kg osiągnęła 40 kg.
Dodajmy, że w Warszawie
wystąpił również Jerzy Więzik,
który wśród weteranów zajął
czwarte miejsce w kategorii
open (waga 82 kg, wynik 110 kg).

Foto: Eugen

J

est taka piosenka „Nie
przenoście nam stolicy do
Krakowa”, ale zawodniczki
UKS-u Eugen już dawno przeniosły stolicę sportów siłowych
do Knurowa. I nie zamierzają
dopuścić do tego, by rywalki
przeniosły ją w inny zakątek
kraju. Potwierdziły to w czasie
warszawskich Mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi leżąc,
zdobywając m.in. kilka tytułów
indywidualnych oraz drużynowy w kategorii juniorek do lat 18.
- To było mocne i skuteczne
„uderzenie” mojej drużyny,
która w ścisłym finale pokonała
ekipy z Wrocławia i Dąbrowy
Górniczej - mówi z satysfakcją
w głosie Eugeniusz Mehlich.

W Kołobrzegu trwają Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w boksie. Nie brakuje
w nich knurowskich akcentów. Rolę trenera asystenta
Stanisława Łakomca pełni
Ireneusz Przywara (szkoleniowiec Spartana, na zdjęciu
z prezesem PZB - Zbigniewem Górskim), natomiast
funkcję kierownika ekipy
pełni Mieczysław Gołąb (prezes BKS Concordia).

17

SPORT

Foto: Piotr Skorupa

www.przegladlokalny.eu

Trener Concordii - Michał Budny należy do osób, które są chłonne wiedzy
i nowych doświadczeń. Stąd staż w Koronie Kielce i pamiątkowe zdjęcie
z zawodnikami, którzy są rewelacją ekstraklasy

Michał Budny w Koronie Kielce

O

d razu wyjaśnienie.
Michał Budny nie
opuszcza Concordii,
a tytuł mówi o stażu trenerskim, jaki szkoleniowiec
knurowskiej drużyny odbył
w minionym tygodniu w ekstraklasowym klubie z Kielc.
- Nie ma Pan wrażenia,
ż e Korona i C onc ord ia
są po podobnych przejściach? Nie można oczywiście porównywać poziomu
na ja k i m s ą oba k luby,
a le k ielcz a n ie bor yk a l i
się latem z problemami
finansow ymi, organizacyjnymi i sportow ymi, a
eksperci mówili, że nawet
jeżeli Korona przystąpi do
rozgrywek to będzie murowanym kandydatem do
spadku. O Concordii też
krążyły takie opinie. Dzisiaj wydaje się, że kryzys
w obu przypadkach został
opanowany. Też tak Pan to
ocenia? - pytamy Michała
Budnego sącz ąc kawę w
hotelowej restauracji przy
Kolporter Arenie.
- Tak, zgadzam się z taką
oceną. I Korona, i Concordia miały przed sezonem
podobne problemy, ale dzisiaj w tabeli ekstraklasy, czy
IV ligi tego nie widać. Oba
zespoły były skazywane na

18

pożarcie, natomiast my, jako
Concordia zajęliśmy po rundzie
jesiennej 8-9 miejsce mając tyle
samo punktów co Slavia Ruda
Śląska, natomiast Korona na
dzisiaj jest w pierwszej ósemce,
o czym marzą wszystkie kluby
ekstraklasy.
Te wyniki pokazują, że
pracując w trudnych warunkach można iść w górę. Ale by
tak się stało, wszyscy w klubie
muszą na to ciężko pracować.
No i musi być dobra atmosfera
w szatni.
- Zdradzi Pan swój przepis na dobrą atmosferę w
szatni?
- Przede wszystkim nie
może być podziałów. Wiadomo,
że poza boiskiem jedni lubią
się bardziej, inni mniej, ale w
klubie musi mieć każdy świadomość wspólnej walki o wyznaczony cel. Trener musi trafić
ze swoją filozofią prowadzenia
drużyny i do tego zawodnika,
od którego rozpoczyna ustalanie składu na mecz, jak i do
tego, który zasiądzie na ławce
rezerwowych, albo znajdzie się
poza meczową „18”.
Ważna jest też umiejętność
doboru zawodników. I tu nie
chodzi tylko o umiejętności
czysto piłkarskie, ale również o
cechy mentalne i wolicjonalne.
Wracając do mojego pierw-

szego wejścia do szatni Concordii to określam je, jako dramatyczne. Wcześniej pracowałem
w kilku klubach, ale z taką
sytuacją, jak w Knurowie się
nie zetknąłem. Większość zawodników była zdecydowana
odejść, były zawirowania związane z kontraktami, a do tego
doszły jeszcze wydarzenia z 2
maja i śmierć kibica...
Otoczka, jaka wytworzyła
się wokół klubu spowodowała,
że te moje początki w Concordii
były bardzo trudne. W skrócie
mogę powiedzieć, że dobrej
atmosfery w szatni nie było,
natomiast gościł tam marazm,
zniechęcenie, było sporo wzajemnych animozji.
Sytuacja zaczęła się zmieniać po sezonie. Postanowiliśmy dać szansę młodym zawodnikom, bo wolę, by dzisiaj
błędy popełniał nastolatek niż
zawodnik po trzydziestce. Wierzę w to, że młody zawodnik za
rok będzie lepszy, a starszy już
tego nie gwarantuje. Mimo to
wiedziałem, że musi dojść do
drużyny kilku doświadczonych
piłkarzy. Zaproszenie ich do
współpracy nie było łatwe, bo
w środowisku klub nie miał
dobrych opinii. Pomogli mi
jednak ci, którzy w Concordii
zostali, czyli Mawo, Młynek,
Gałach, Mikulski.

Po tych wszystkich przejściach jestem zadowolony z
zespołu.
- Ten jesienny wynik jest
odzwierciedleniem umiejętności piłkarzy i możliwości
tej drużyny? Czy jest może
tak, że czuje Pan niedosyt, czy
wręcz przeciwnie, myśli Pan,
że jest to tak zwany wynik
lepszy od gry?
- W rozmowach z zarządem działacze dawali mi do
zrozumienia, że celem jest
miejsce w pierwszej dziesiątce.
Mieliśmy jednak, gdzieś z tyłu
głowy, że wielu skazuje nas na
spadek.
W szatni, wspólnie z zespołem postawiliśmy sobie za
cel zajęcie ósmego-dziewiątego
miejsca. Mogę zatem powiedzieć, że udało nam się wykonać to zadanie, ale z drugiej
strony, i ja, i zawodnicy, mamy
świadomość tego, że w klubie
brakuje stabilizacji i zdarzały
się mecze, że piłkarze nie byli
w stanie skoncentrować się w
pełni na grze.
Początek sezonu był bardzo trudny i uważam, że dwa
pierwsze mecze były dla nas
jeszcze przedłużeniem okresu
przygotowawczego. Graliśmy
w nich składem, który nie
był przygotowany na walkę o
punkty. Dopiero później gra

zaczęła się zazębiać, ale i tak
sytuacja w klubie odbijała się
na poziomie prezentowanym
przez zawodników. W czasie
rundy mówili, że koncentrują
się tylko na treningach i meczach, ale po ostatnim meczu
przyznali, że w niektórych
spotkaniach myślami byli przy
innych sprawach.
Mimo tego wszystkiego jestem zdania, że zasługujemy
na szóstą pozycję i widzę, że w
zespole drzemią jeszcze spore
możliwości.
- O ile w ilości strzelonych
goli Pana podopieczni nie
ustępują czołówce, o tyle ilość
goli straconych musi spędzać
sen z powiek.
- Od początku mieliśmy
problemy z obsadą pozycji
bramkarza, czego potwierdzeniem jest to, że szansę gry
dostało aż czterech z nich.
Wydawało się, że sytuacja się
unormowała, gdy dołączył
do nas Mirek Kuczera, który wprowadził wiele spokoju
w grze defensywnej. Niestety
szybko odniósł kontuzję, która
wyeliminowała go z gry do
końca rundy.
Trzeba też pamiętać, że w
obronie występuje m.in. Michał
Mikulski, który dopiero uczy
się gry w seniorach, a mimo
to w kilku meczach zagrał na

dobrym poziomie. Zdarzały
mu się jednak też takie występy, w których wychodził ten
brak doświadczenia i płacił
tak zwane frycowe. To samo
można powiedzieć o Grzegorzu Górce.
Brak doświadczenia i takiego boiskowego cwaniactwa
powodował, że w meczach
na styku traciliśmy bramki
na przykład po faulu, którego spokojnie można było
uniknąć.
Proszę zwrócić uwagę na
to, że potrafiliśmy wyjść na
prowadzenie grając z takimi drużynami, jak Gwarek
Tarnowskie Góry czy Ruch
Radzionków, a mimo to nie
wygraliśmy, bo właśnie zabrakło nam doświadczenia.
- Jakie ma Pan plany na
zimę?
- Żeby utrzymać pozycję
po rundzie jesiennej, a najlepiej - awansować jeszcze o
dwa trzy miejsca to potrzebujemy stabilizacji w bramce, lepszej obsady na prawej
stronie obrony i rywalizacji w
ataku. Do tej pory Młynek i
Mawo tej rywalizacji nie mieli
i to moim zdaniem spowodowało, że nie byli tak skuteczni,
jak być powinni.
Rozmawiał Piotr Skorupa
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piłkarze z trawiastych boisk,
który jest imponujący: 12 boisk
trawiastych, zadaszone boisko
pełnowymiarowe ze sztuczną
nawierzchnią, Futsal Arena, w
której graliśmy mecze, siłownia,
hotel, SPA. Tam naprawdę jest
wszystko, tylko pozazdrościć
takiego ośrodka. Trenują tam
wszystkie reprezentacje angielskie we wszystkich kategoriach
wiekowych. Osobiście jestem
zachwycony tym co widziałem i
pełen podziwu – powiedział golkiper biało-czerwonych.
Rafał Krzyśka może zaliczyć
wyjazd na Wyspy do udanych,
gdyż przez gospodarzy został
wybrany MVP pierwszego spotkania. Z pewnością pomoże mu
to w zakwalifikowaniu się do
kadry na eliminacyjny turniej
do mistrzostw świata, który w
dniach 10-13 grudnia odbędzie
się w Portugalii. Tam wychowanek Concordii powalczy o
przepustkę do finałów, które
rozegrane zostaną w Kolumbii.
Waldemar Jachimowski

Rafał Krzyśka marzy o występie
w futsalowych mistrzostwach świata
Treningi pod kierunkiem
Marcina Klaczki dają
pierwsze efekty

Niezwykły tydzień trenera
M
iniony tydzień był
niezwykle pracowity dla trenera 4-ligowej Concordii - Michała
Budnego. Najpierw odbył kilkudniowy staż w ekstraklasowej Koronie Kielce.
- Od pewnego czasu szukałem kontaktu z trenerem Korony Marcinem Broszem, który
jest przecież byłym zawodnikiem Concordii. Ostatecznie
pomógł mi inny były zawodnik

knurowskiego klubu Jarosław
Bryś i przez kilka dni mogłem
poznać pracę i organizację w
klubie występującym na najwyższym szczeblu. Zostałem
tam bardzo dobrze przyjęty,
uczestniczyłem w treningach
pierwszej drużyny i mogłem
podpatrzeć jak pracuje się w
Kielcach z młodzieżą - opowiada Michał Budny.
Po powrocie na Śląsk trener
Concordii uczestniczył w spo-

Podwójny
sukces

Foto: Piotr Skorupa

dniach 14-15 listopada
knurowianin Rafał
Krzyśka wziął udział
w dwumeczu reprezentacji Polski
w futsalu przeciwko drużynie
Anglii. Oba spotkania odbyły
się w miejscowości Burton-upon-Trent i zakończyły się wygraną biało-czerwonych, choć losy
pierwszego z nich, wygranego 2:1,
ważyły się do końcowej syreny.
- W pierwszym meczu graliśmy trochę nerwowo, debiutowało
trzech młodych graczy, nie mogliśmy skończyć swoich sytuacji i
dlatego wynik był otwarty do końca
spotkania. Drugie spotkanie zagraliśmy bardzo dobrze w obronie,
trenerzy wyciągnęli wnioski, przekazali nam uwagi i na parkiecie panowaliśmy od początku do końca,
co pokazuje wynik 6:1 – powiedział
Rafała Krzyśka.
Jak podkreśla knurowianin,
reprezentacja Anglii robi stałe
postępy, bo jeszcze 10 lat temu
reprezentacja Polski pokonała
swoich rywali w rozmiarach 16:0.
– Anglicy mają własny ośrodek do treningu, ten sam co

Foto: archiwum Rafała Krzyśki

Cel: Kolumbia
W

SPORT

tkaniu z Jerzym Dudkiem, do
którego doszło w Katowicach.
- Jerzy Dudek to ktoś szczególny, kto rozpoczynał swoją
sportową przygodę w Knurowie więc nie mogłem zaprzepaścić okazji, by osobiście go
poznać - argumentuje wyjazd
do Katowic.
Na zakończenie tygodnia
Michał Budny zobaczył na
żywo mecz ekstraklasy Górnik
- Wisła, uczestniczył w pogrze-

MB podpatrzył MB, czyli Michał Budny
na stażu trenerskim u Marcina Brosza

bie działacza zabrzańskiego
klubu Krzysztofa Maja i wybrał
się na mecz Pucharu Polski pomiędzy Ruchem Radzionków i
Gwarkiem Tarnowskie Góry.
Ten tydzień jest już podporządkowany ostatniemu etapowi zajęć Concordii przed świąteczno-noworoczną przerwą.
Knurowianie w najbliższym
czasie rozegrają trzy mecze
sparingowe z Szombierkami
Bytom (28 listopada), juniorami Górnika Zabrze (5 grudnia)
i Gwarkiem Ornontowice (12
grudnia).
PiSk

P

oczątek rywalizacji APN
Knurów w II Turnieju o Puchar Wrocławia nie zapowiadał
indywidualnego i zespołowego
sukcesu.
- Pierwsze mecze nie były
w naszym wykonaniu dobre,
ale z każdym kolejnym występem moi podopieczni czuli się
pewniej i ostatecznie zajęliśmy
trzecie miejsce, a trenerzy pozostałych uczestników turnieju
wybrali Borysa Zakrzewskiego
najlepszym zawodnikiem tych
rozgrywek - informuje trener
Marcin Klaczka.
Można powiedzieć, że podopieczni byłego zawodnika
m.in. Concordii Knurów i Ru-

chu Chorzów zaprezentowali
turniejową formę, pokazując
to co najlepsze w finałowej fazie
rozgrywek.
W meczach grupow ych
zespół APN z rocznika 2008
przegrał 0:1 z Olimpikiem II
Wrocław, 1:2 z AP Champions
Wrocław, pokonał 3:1 UKS
Osowiec i uległ 2:4 Olimpikowi
III Wrocław.
W fazie finałowej zespół
Marcina Klaczki wygrał trzy
mecze: 1:0 z Odrą Opole, 5:0 z
FC Akademy Wrocław i 1:0 z
Olimpikiem I Wrocław, kończąc rozgr y wki na trzecim
miejscu.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Foto: ZZG w Polsce

foto-migawka

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

Zespó ł Związku Zawodowego Górników
w Polsce z knurowskiej kopalni zosta
ł zwycięzcą
XX Halowego Turnieju Piłki Nożnej Górni
ków, który odbył się w Kopalni Soli w
Wielic zce.
Drużyna z Knurowa wygrała te rozgry wki
po raz drugi z rzędu i wywalczyła pucha
r przechodni
na własność.

PiSk
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Knurów. Wystawa obrazów w „Maszkietach”

Pejzaż z wilgą

Magdalena Czenczek zatrzymuje się nad pięknem świata,
próbując nadać mu kształt. Dopuszcza do głosu niedocenioną
intuicję, aby „dotrzeć tam, gdzie nie sięga wzrok”. Młoda
malarka zaprezentowała swoje obrazy szerszej publiczności
– do grudnia można je podziwiać w knurowskich
„Maszkietach”

O

brazy knurowiank i s ą z api s e m
emo c ji : w s p o mnień, chwil zachwytu,
czasem lęków. Maluje to, co
widzialne – fragmenty lasów, zapomniane miejskie
uliczki, i to, co zaistniało
tylko w jej wyobraźni – bajkowe przestrzenie, dziwne
i niepokojące postacie. Malarka w najprostszych rzeczach szuka drogi do wewnętrznego świata: obraz
ciastka przywołuje wspomnienie podróży, omszały
pniak jest uchwyconym
zachwytem nad pięknem
natury, wyspa otoczona jeziorem – fragmentem snu.
Inspiruje ją światło i jego
umiejętność przeobrażania świata: to samo drzewo wygląda
inaczej w blasku wschodzącego słońca
i inaczej, gdy dzień się kończy. Wszystkie obrazy, jak podkreśla Magdalena
Czenczek, są bardzo osobiste, ale
rozszyfrowywanie znaków zostawia
oglądającym. Chciałaby jedynie, aby
skłaniały do refleksji, zadumy nad
stworzonym pięknem, aby poruszały
i wyrywały z obojętności.

Magdalena Czenczek maluje odkąd pamięta. Uczyła się sama. Pierwszy obraz?
- Mama wspomina, że kiedy byłam
malutka narysowałam wróbelki. Chociaż obrazek się nie zachował, rodzina
utrzymuje, że to był taki pamiętny moment - śmieje się knurowianka. - Drugi
znaczący obraz namalowałam pastelami - był to most odbijający się w rzece.
Natura na obrazach malark i

jest stale
obecna, ale nie zagraża człowiekowi, wręcz przeciwnie
– bywa schronieniem i Arkadią.
- Uwielbiam las: kamienie porośnięte mchem, polany i małe jeziora.
To tam odnajduję spokój – mówi pani
Magdalena.
Praca przy sztaludze w ymaga
skupienia i zaufania sobie. Knurowianka podkreśla, że nigdy do końca
nie wie, jaki będzie efekt końcowy

Knurów. Wernisaż w „Sztukaterii”

Opowieść o Podlasiu

- pozwala płynąć natchnieniu.
- Kiedy maluję, skupiam się na
pojedynczym elemencie - źdźble trawy, piórku ptaka.
Nie widzę całości.
Czasami więc, po
skończonej pracy,
spoglądam na to,
co stworzyłam i
za stanawiam się:
„Czy naprawdę ja
to namalowałam?”
- opowiada.
Reakcja oglądających jest dla niej
istotna, ale knurowianka nie skupia
się na krytyce. Wie, że ta będzie zawsze. W życiu idzie trochę pod prąd.
Ceni sobie niezależność myślenia i
poglądów.
- Jestem sobą, bo po co mam być
kimś innym - podkreśla. - To moja
ścieżka i nikt nie będzie mi mówił,
jak mam się ubierać i co mam myśleć.

Pasjonatka

Magdalena Czenczek mówi o
sobie, że jest człowiekiem, który
nigdy się nie nudzi i nie będzie się
nudził. Kiedy nie maluje, zwiedza
świat, przygląda się życiu ukochanych ptaków, pisze opowiadania i
uczy angielskiego w Centrum Języków Obcych „Focus”. W nauczaniu
chce naśladować babcię, długoletnią
nauczycielkę, która działała w Knurowie na rzecz podnoszenia poziomu
wychowania i nauczania.
- Jako nauczycielka chcę przede
wszystkim pokazać, że warto mieć
swoje pasje, bo one wzbogacają nasze
życie. A przecież każdy coś potrafi! mówi knurowianka.
Pani Magdalena już ma plany,
jak zachęcić dzieci do nauki języka
- będzie czytać bajki po angielsku w
knurowskich „Maszkietach”.
Wystawę prac Magdaleny Czenczek można oglądać do grudnia.
Tekst i foto: Justyna Bajko

informacja własna wydawcy

Jarosław Mazur wędruje po obrzeżach Polski,
wybierając nieuczęszczane szlaki i drogi pozornie
prowadzące donikąd. Zapisem tych niezwykłych
wędrówek są fotografie, które artysta zaprezentuje
w piątek w „Sztukaterii”

N

a zdjęciach Jarosława Mazura
świat powstaje na nowo - jakby wyłaniał się z mgły. Powoli
przed naszymi oczami rodzą się misternie rzeźbione cerkwie, jeziora otulone blaskiem zachodzącego słońca,
bujające się na wietrze łódki, krzyże
patrzące w niebo. Fotograf zachęca,
aby spojrzeć na miejsca Podlasia jego
oczami i w zwyczajności dostrzec
niezwykłość.
- Zapraszam na wspólną podróż
tam, gdzie prawosławne krzyże można spotkać obok muzułmańskiego
półksiężyca, cmentarze są niebieskie
jak odbite w Narwi niebo, a cerkwie
rzeźbione misternie w drewnie jak
okiennice podlaskich domów – zaprasza fotograf.
Wer nisaż w ystaw y „Podlasie
- cztery żywioły” – 27 listopada o
godz. 20 w Klubie Kultury Lokalnej
„Sztukateria”. Wstęp wolny.
jb
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