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Miłość nie umarła

To mógł być dzień podobny do dzisiejszego – ze znośną
pogodą, toczącą się nieopodal wojną, tłumem śpieszącym do swoich
spraw. Gdy Jezus szedł na Golgotę, towarzyszyła mu garstka ludzi.
Większość była zbyt zajęta codziennością – pracą, porządkami,
robieniem zakupów, przygotowywaniem obiadu…

K

ażdego roku, w piątek, tuż
przed zmierzchem, wierni
z knurowskich parafii biorą
krzyż i niosą go ulicami miasta.
Droga biegnie obok naszych domów,
zaparkowanych samochodów, kawiarni, szkół. Przedziwny to widok
– Bóg wychodzi ludziom naprzeciw.
Chrześcijanie wierzą, że każdy z
nas ma swój własny krzyż – całkiem
realny, przygniatający do ziemi.
Droga Krzyżowa to więc nie tylko
rozważania o Męce Pańskiej - to
symbol codziennych zmagań z samotnością i z bólem, którego nie da
nie udźwignąć.
W tym roku wierni wyruszyli z
kościoła Matki Bożej Częstochowskiej do kościoła pw. Świętych Cyryla
i Metodego. Krzyż niosła m.in. młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 oraz grup parafialnych. Przygotowane rozważania były refleksją na
temat słów, że choć Jezus umarł z Miłości, to Miłość na krzyżu nie umarła.

informacja

Jb, foto: Robert Szkoda

Region

Komunikacja
na święta

KZK GOP informuje
o świątecznym rozkładzie
jazdy

13, 14 i 18 kwietnia obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w
dni robocze. Kursy linii nr 648 KZK
GOP zawiesza. 16 kwietnia będziemy podróżować tak jak w sobotę, a
17 kwietnia według rozkładów na
niedzielę i święta – wyjątkiem jest
linia nr 710, której autobusy będą
kursowały zgodnie z wytycznymi
na dni wolne od pracy w centrach
handlowych. W Poniedziałek Wielkanocny komunikacja odbywać się
będzie tak jak w niedzielę i święta,
choć są wyjątki – linie nr 194 i 710
pojadą według planu na dni wolne
od pracy w centrach handlowych.
Szczegóły na www.kzkgop.com.pl.
jb
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Knurów

Czym skorupka
za młodu nasiąknie...

W pisankach Urszuli Kędzior zaklęte są: tęsknota
za wiosną, wspomnienia dzieciństwa i tradycja
przekazana przez ukochane babcie

P

i w młodym życie, druga skrobała je
żyletką. Następnie pisanki chowane
były w ogrodzie, a my ich szukaliśmy. Wtedy barwione jajka były dla
nas, dzieci, jedyną niespodzianką
na święta.
Z takich lekcji kroszenia jaj
wnuczęta dowiadywały się, czego
symbolem są barwne cacuszka.
- W Bargłówce dużo mówiło się o
wiośnie i o odradzaniu się życia - mówi
Urszula Kędzior.

- Pamiętam, że w domu rodzinnym
przygotowywałyśmy pisanki także
po to, by się nimi wykupić przed oblaniem w Śmigus-dyngus.
Zdobienie jaj to zajęcie żmudne
i czasochłonne. Oprócz precyzji,
trzeba mieć sporo cierpliwości i
talentu. Tego pani Urszuli nigdy
nie brakowało, dlatego dziś sama
kontynuuje rodzinną tradycję, a
pis a n k a m i obd a row uje

Foto: Paweł Gradek

Foto: Urszu

la Kędzior

ani Urszula to artystyczna dusza. Od 50 lat barwi i skrobie
jajka, tworząc piękne i niepowtarzalne wzory. Dziś jej kolekcja
liczy ponad 200 pisanek, najstarsza
ma 30 lat.
Tradycja barwienia jaj w domu
knurowianki wywodzi się z dwóch
rodzin.
- Jedna babcia pochodziła z Bargłówki, druga z Gierałtowic - wspomina pani Urszula. - Pierwsza barwiła jajka w łupinach cebuli, buraka

bliskich. Najpierw jednak przez 3
godziny gotuje jajka, żeby wyschły
w środku i można je było przechowywać jak najdłużej. Następnie
barwi, uży wając do tego tradycyjnych wywarów lub barwników
spożywczych, w końcu wydrapuje
ornamenty.
- Do wosku nie mam cierpliwości
- śmieje się knurowianka. - Lubię za
to eksperymentować. W tym roku
zrobiłam 20 pisanek, a ozdobienie
ich zajęło mi 50 godzin. Połączyłam
sztukę grawerowania z malarstwem
olejnym.
Jeśli ktoś myśli, że robienie pisanek to ucieczka w wielkopostną
zadumę, myli się.
- Dla mnie to odpoczynek i przyjemność - dodaje plastyczka. - Nie
patrzę wtedy na zegarek, wyłączam
się. Towarzyszy mi wtedy muzyka,
najczęściej jazz.
Godziny spędzone na koronkowej robocie dają spektakularne efekty, o czym przekonali się
jurorzy konkursu „Górnośląskie
kroszonki 2017”, zorganizowanego
przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. W
kategorii technik nowatorskich pisanki pani
Urszuli zdobyły nagrodę
specjalną, ufundowaną
przez redakcję „Życia
Bytomskiego”.
Tradycja zdobienia
jaj wciąż jest żywa, zmieniają się tylko techniki i
materiały.
Dowodem jest pokonkursowa wystawa w muzeum, gdzie można obejrzeć m.in. pisanki młodego
chłopaka z Rudy Śląskiej.
Co w nich takiego interesującego? Wzór wykonany
z taką precyzją, że można go
oglądać pod mikroskopem.
- Nawet ozdabianie jaja ze styropianu ma sens, jeśli czegoś nas uczy,
opowiada o tradycji - uważa pani
Urszula, lider grupy plastycznej w
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
/pg/

To się wydaje

3 kwietnia ukazał się najnowszy numer kwartalnika „Informacje historyczne i kulturalne
z Gminy Pilchowice”. To nowa
formuła wydawnictwa obecnego
w gminie od 2010 roku.
Zamysłem „Informacji Kulturalnych z Gminy Pilchowice” było
przekazywanie lokalnej społeczności wiadomości dotyczących
historii, kultury i tradycji regionu,
a także zrzeszanie ludzi, którzy
chcieliby się podzielić informacjami z tego zakresu. I choć początki nie były łatwe (pierwszych
dwadzieścia numerów powstało
na domowej drukarce, a nakład
wynosił 100-150 egzemplarzy), to
periodyk przetrwał.
Bezpłatna gazeta dostępna jest
w Urzędzie Gminy Pilchowice, filiach Gminnego Ośrodka Kultury
oraz Biblioteki Publicznej w Pilchowicach. Kolportażem wydawnictwa zajęło się Stworzyszenie
Pilchowiczanie Pilchowiczanom,
dzięki czemu „Informacje...” mają
być dostępne w każdym sołectwie.
Co w numerze? Na uwagę zasługują: felieton Szczepana Twardocha, artykuł o genealogii i historia zamku w Kuźni Nieborowskiej.
Gazeta wydawana jest dzięki
współpracy Gminy, GOK i Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom.
oprac. /g/
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Knurów. Idea, która zjednoczyła wszystkich radnych...

Święta Barbara
patronką Knurowa?

Mozaika z postacią św. Barbary
w cechowni kopalni „Knurów”

Przyszłość pokaże. Knurowscy radni chcą
– mocą uchwały Rady Miasta – wyrazić wolę
ustanowienia św. Barbary „Patronką Miasta Knurów”

W

szyscy radni (21 osób)
są inicjatorami projektu
uchwały, która ma trafić
pod obrady i głosowanie na forum
najbliższej sesji Rady Miasta – 19

kwietnia. Przyjęcie dokumentu będzie upoważnieniem prezydenta
miasta i przewodniczącego Rady
do wystąpienia do Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach o wszczęcie

procedury kościelnej w sprawie
ustanowienia św. Barbary patronką
Knurowa.

Bogusław Wilk: - Po co miastu
patron?
Tomasz Rzepa,
przewodniczący Rady Miasta
w Knurowie: To kwestia wartości. W wymiarze, nazwijmy
go „przyziemnym”, może ktoś
uznać, że niekoniecznie, natomiast w sferze symbolicznej takie działanie ma głębszy sens.
- Co ma Pan na myśli?
- Mówiąc troszkę górnolotnie,
mieć kogoś za patrona to liczyć
na niego i się na nim opierać. To
także mieć możliwość patrzenia
na rzeczywistość przez pryzmat
pewnych, można by nawet rzec, że
uświęconych, wartości. Zauważać w
jego tożsamości i działalności to, co
przetrwało próbę czasu.
- A w przypadku Knurowa?
- Do tego właśnie zmierzam... W
naszym mieście to właśnie kult św.
Barbary jest takim wyjątkowym spoiwem. Jako patronka ludzi ciężkiej
pracy jest nierozerwalnie związana
z tradycją górniczą.
- To przesądziło o wskazaniu
właśnie tej świętej?
- Wybór św. Barbary byłby usankcjonowaniem powszechnej świadomości mieszkańców Knurowa. Jej

oddziaływanie nie ogranicza się do
części miejscowości, ale jest obecne
w całym naszym mieście. I nie od
wczoraj, lecz od wielu lat. Dość przypomnieć, że przyszłym roku przypada 110. rocznica umiejscowienia
wizerunku św. Barbary w cechowni
kopalni „Knurów”. A przecież nie
została wybrana przypadkowo, z dnia
na dzień, lecz jej kult sięga znacznie
głębiej w czasie.
- Może ten krąg oddziaływania
odnosi się wyłącznie do górników?
- Przeciwnie, jest znacznie szerszy. My, górnicy, darzymy ją szczególnym szacunkiem. Oczywiście w
kopalni pracują różni ludzie – wierzący, ale też niewierzący. Jednak
przez 29 lat mojej górniczej pracy
często byłem świadkiem, jak wielką
atencją cieszy się św. Barbara wśród
jednych i drugich. Przed mozaiką
w cechowni górnicy oddają pokłon
świętej. Od 110 lat zawierzają jej nie
tylko swoją pracę, bezpieczeństwo
i życie, ale także, a może przede
wszystkim, swoje rodziny. Mawia
się nieraz, że „Knurów to miasto
na węglu wyrosłe”. To nie slogan,
lecz szczera prawda. Tak więc krąg
oddziaływania kultu św. Barbary
zdecydowanie wykracza poza obręb
kopalni i jej pracowników. Nie będzie
przesadą konkluzja, że św. Barbara
jednoczy całe miasto.
- Z pewnością łączy radnych...

- Uchwała jest inicjatywą wszystkich radnych naszego miasta, więc w
tym względzie ta jedność jest niezaprzeczalna.
- Jak przebiega proces ustanowienia patrona miasta?
- Przyjęcie uchwały inicjuje
kolejne działania. Upoważnieni
przez Radę prezydent i przewodniczący występują do kurii z prośbą
o wszczęcie procedury kościelnej
ustanowienia patrona, a w naszym
przypadku patronki miasta. Kuria
kieruje wniosek do Watykanu, do
Kurii Rzymskiej, gdzie podlega rozważeniu przez Kongregację Nauki
Wiary. Decyzja pozytywna otwiera
drogę do podjęcia końcowej uchwały
przez Radę Miasta – tym razem już
o ustanowieniu patrona.
- Czy strona kościelna zna zamierzenia miasta?
- Tak. W tej sprawie odbyło się
spotkanie z arcybiskupem Wiktorem
Skworcem. Inicjatywa radnych spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem.
- Jak długo formalności, o których mówiliśmy, trwają?
- Konkretnych terminów nie ma,
ale myślę, że w przyszłym roku, w
okolicy Dni Knurowa – jeśli wszystko potoczyłoby się pomyślnie – św.
Barbara mogłaby oficjalnie zostać
ustanowiona „Patronką Miasta
Knurów”.

/bw/

Rozmawiał Bogusław Wilk

Święta Barbara

jest jedną z 14 Świętych Wspomożycieli, świętą kościoła katolickiego
i prawosławnego.
Urodziła się w Egipcie, w mieście Heliopolis w drugiej połowie III wieku.
Z chrześcijaństwem zetknęła się podczas nauki w Nikomedii w Azji Mniejszej.
Gdy jej ojciec dowiedział się, że została chrześcijanką, próbował siłą wymusić
na niej wyparcie się wiary. Bezskutecznie. Wtedy została uwięziona w wieży.
Zginęła ścięta mieczem 4 grudnia 305 roku. Wedle przekazów przed śmiercią
miał się jej objawić anioł z kielichem i hostią. Istnieje też legenda, jakoby
św. Barbara uciekając przed ojcem schroniła się w skale, która się przed nią
rozstąpiła.
Doczesne szczątki świętej w VI wieku trafiły do Konstantynopola. W 1108 roku
umieszczono je w Kijowie. Niespełna wiek później wenecjanie część relikwii
przekazali do miasta Torcello (Włochy).
Orędownikiem kultu św. Barbary był Grzegorz I (540-604 r., papież od 590 r.).
W Polsce czczona od wieków – już w modlitewniku Gertrudy, córki Mieszka II,
wymieniana pod datą 4 grudnia.
Św. Barbara jest współpatronką archidiecezji katowickiej. Patronuje dobrej
śmierci i ciężkiej pracy. Pod jej pieczą znajdują się m.in. górnicy, hutnicy,
marynarze, rybacy, żołnierze, kamieniarze i więźniowie. Jest orędowniczką
w czasie burzy i pożarów.

Źródło: wikipedia.org

Tuż przed święt ami Gmina Pilchowice
zaprosiła na Wielkanocny Jarmark.
Impreza ta cieszy się coraz większą popul
arnością – z roku na rok przybywa
tych, którzy prezentują rękodzieło oraz
tych, którzy je podziwiają. Tegoroczna
edycja obfitowała w atrakcje. Goście m.in.
podziwiali obrazy grupy artyst ycznej „Ossian” i zdjęcia Eugeniusza Gawli
ka oraz oklaskiwali występy dzieci
z pilchowickich placówek i zespołu tanec
znego „Effor te”. Rozstrzygnięto również
konkurs „Kroszonka 2017”.
Jarmark zorganizowało Stowarzyszenie
Pilchowiczanie Pilchowiczanom przy
współpracy z GOK Pilchowice, Radą Sołęc
ką oraz Stowarzyszeniem „Siedem”.

Jb, foto: Andrzej T. Knapik
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Niestety, ten wypadek miał tragiczny skutek
– jedna osoba straciła życie...

Krywałd

Kto wyjaśni
tragedię na drodze?
Gliwiccy policjanci wyjaśniają
okoliczności śmierci 36-letniego
mieszkańca Rybnika, który
w niedzielną noc zmarł
na ul. Zwycięstwa w Knurowie

Region. Niebezpiecznie na drogach

Autostradą po śmierć
Jedna osoba zginęła w zderzeniu pięciu
samochodów na autostradowej „Czwórce”
na pograniczu Gierałtowic, Gliwic i Zabrza

D

o zdarzenia doszło w ubiegły
czwartek na trasie w kierunku
Wrocławia.
- Powstały olbrzymie korki,
lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – dzielił się
z Przeglądem spostrzeżeniami nasz
Czytelnik, Michał Marcisz. – Z
pewnością wielu mieszkańców Knu-

rowa jadących od strony Katowic
utknęło w tym gigantycznym korku.
Przyczyny tragicznego w skutkach wypadku bada Policja. Niewykluczone, że jakiś udział mogła
mieć pogoda, która tego dnia była
wyjątkowo zmienna. Przeplatająca,
jak to zwykle w kwietniu, nie tylko
lato z zimą, lecz i zacinająca iście

jesiennym deszczem. W takich
warunkach, przy mokrej jezdni,
oślepiających promieniach odbijających się od asfaltu, wskazana jest
szczególna ostrożność. W przeciwnym wypadku wystarczy moment
nieuwagi i nieszczęście gotowe...
/bw/

Sąd: nie ma winnych
Oddalając zażalenie pełnomocnika rodziny Dawida
Dziedzica, Sąd Rejonowy w Gliwicach utrzymał
w mocy postanowienie prokuratora o umorzeniu
śledztwa w sprawie śmierci 27-letniego kibica
oncordia oznacza zgodę, jednak to co 2 lata temu wydarzyło się na stadionie przy u l.
Dworcowej dalekie było od harmonii między kibicami drużyn
gospodarzy i gości. W centrum
tych wydarzeń znalazł się 27-letni
Dawid Dziedzic...
- Złamał przepisy, wbiegając
z grupą 40 kibiców na murawę
boiska - mówiła we wrześniu 2016
roku rzeczniczk a Prokuratur y
Okręgowej w Gliwicach, Joanna
Smorczewska. - Nie reagował na
wezwanie służb, był agresywny i
biegł w kierunku kibiców drużyny
przeciwnej, stwarzając zagrożenie
dla piłkarzy i sędziów.
W czasie feralnego meczu knurowianin był pod wpływem alko6

holu, co miało znaczący wpływ na
jego percepcję.
Trafiony gumową kulą w szyję
kibic zmarł w szpitalu, w wyniku
rozległego krwotoku.
Ponad rok trwało postępowanie
w sprawie przekroczenia uprawnień
i niedopełnienia obowiązków przez
funkcjonariuszy oddziału prewencji
z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach. W tym czasie prokuratura zgromadziła obszerny materiał
dowodowy oraz przesłuchała wielu
świadków, a kompleksowe opinie z
zakresu m.in. fonoskopii i balistyki
wydali biegli z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie.
- Drobiazgowa analiza materiału
dowodowego, w tym pocisku, filmów
i zapisów monitoringu wykazała, że

Jar

oprac. /g/

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.04.2017 r. o godz. 1500
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
15.02.2017 r., 15.03.2017 r. oraz 12.04.2017 r.
Interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
Podjęcie uchwał:
1)
2)

3)

4)

5)

funkcjonariusze działali w ramach
obowiązków i zgodnie z przepisami,
a śmierć 27-latka była wynikiem
nieszczęśliwego wypadku - dodała
rzeczniczka.
11 sierpnia 2016 roku prokuratura
wydała postanowienie o umorzeniu
śledztwa w sprawie przekroczenia
uprawnień, niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy prewencji
z KWP Katowice oraz nieumyślnego
spowodowania śmierci 27-latka.
Rodzina Dawida nie zgodziła się
z nim, a jej pełnomocnik złożył zażalenie na umorzenie śledztwa. Sąd
Rejonowy w Gliwicach jednak go
nie uwzględnił. Tym samym sprawa
została prawomocnie umorzona.

poniosła śmierć na miejscu. Do zdarzenia doszło 9 kwietnia o godz. 3.30.
Kwestią do ustalenia są m.in.
ostatnie minuty życia mężczyzny,
tuż przed zdarzeniem.
Policja apeluje do osób, które być
może skojarzą opisaną tu historię, o
kontakt z całodobowym numerem
telefonu 32 33 69 255.

ogłoszenie

1.
2.
3.

Knurów. Kontrowersje wokół śmierci kibica

C

- Apelujemy do osób, które mają
jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach - czytamy w komunikacie
prasowym.
Wstępne ustalenia wskazują,
że 61-letni mężczyzna kierujący
samochodem marki BMW najechał
na leżącego na jezdni 36-latka. W
wyniku poniesionych obrażeń ofiara

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Barbary Patronką
Miasta Knurów,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony
ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami
administracyjnymi miasta wraz z w rejonem „III Kolonii”
– Etap I,
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/718/2006 Rady Miasta
Knurów z dnia 19.10.2006 r. dotyczącej zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Knurów,
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/398/17 Rady Miasta
Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/399/17 Rady Miasta
Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok,
w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok,
w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/376/16 Rady Miasta
Knurów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy
Knurów na 2017 rok z późn. zm.,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów,
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania.

10. Wybór laureatów nagrody „Laur Knurowa” w 2017 roku oraz
podjęcie stosownych uchwał.
11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa
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Knurów. Pytanie o... PIT

Skarbówka zaprasza
do Straży Miejskiej

Rok w rok z możliwości złożenia PIT-ów
na miejscu korzysta kilkuset knurowian

Foto: Archiwum
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Niespełna trzy tygodnie zostały, by rozliczyć się
z podatku dochodowego ze skarbówką.
Czy knurowscy podatnicy mogą liczyć na ułatwienia
w składaniu formularzy – odpowiedzi szukaliśmy
w knurowskim magistracie
Skarbowego. Dialog z urzędnikiem
US ma tę przewagę nad techniką
komputerową, że pozwala na szybkie, od ręki, rozwianie ewentualnych
wątpliwości. Dlatego myślę, że to
nadal przydatna forma kontaktu
podatników z urzędem.
- Niektórzy nie wyobrażają sobie
innego sposobu niż kontakt „twarzą
w twarz” z urzędnikiem skarbówki.
- To prawda. Nie brak podatników, którzy rok w rok – począwszy od
pierwszej edycji naszej akcji – składają formularze podatkowe w ramach
wspólnej akcji UM i II US. I bardzo
sobie chwalą tę możliwość.
- Co ich, poza bezpośrednią
rozmową urzędnikiem, skłania do
przyjścia?
- Korzyści jest więcej. Wygoda,
bo nie trzeba jechać do Urzędu
Skarbowego. Oszczędność – nieduża
ale jednak – gdyż bilety autobusowe
czy paliwo do auta też kosztują.
I pewność, że po weryfikacji pracownika US złożony formularz jest
prawidłowo wypełniony. Nawiasem
mówiąc, przygotowujemy się też do
współpracy z ZUS-em w Zabrzu.
Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom osób, które są lub
będą klientami ZUS-u, zwłaszcza
pod kątem emerytur, wyliczeń wysokości świadczenia itp. bardzo ważnych kwestii. Forma współdziałania
jeszcze nie jest przesądzona, być

może odbywać się to będzie poprzez
dyżury pracowników Zakładu, niewykluczone też są prelekcje, spotkania. Prowadzimy rozmowy, decyzje
niebawem zapadną.
- Ile osób korzysta z udogodnień w ramach współpracy magistratu i skarbówki?
- Corocznie kilkaset podatników
składa formularze w ramach tego
przedsięwzięcia.
- Kiedy i gdzie byłby otwarty
taki punkt przyjmowania podatników?

- W tym roku zapraszamy podatników między 27 kwietnia a 2
maja. Termin „zahacza” o maj ze
względu na to, że ostatni dzień
kwietnia przypada w niedzielę,
a nazajutrz też jest święto (1 maja).
Pracownicy II Urzędu Skarbowego
będą przyjmować w siedzibie Straży
Miejskiej przy ul. Niepodległości

5. W czwartek (27.04) biuro będzie
czynne w godzinach 8-14, w piątek
(28.04) w godzinach 8-13.30, a we
wtorek (2.05) między 8 a 14. Już dziś
serdecznie zapraszam do skorzystania z możliwości złożenia formularzy podatkowych w ramach wspólnej
inicjatywy dwóch urzędów.
Rozmawiał Bogusław Wilk

Knurów. Urzędnicy i mieszkańcy odetchną z ulgą...

Remont
na finiszu

Knurów, Stanica

Znaleziono ciało
zaginionego
76-latek zaginął ponad rok temu.
Szukała go policja, bliscy, prywatni
detektywi. Wszyscy zadawali sobie
pytanie: co się stało z knurowianinem?
Odpowiedź poznaliśmy niedawno…

P

rzypomnijmy: 76-latek zaginął w lutym 2016 roku. Wyszedł z domu w sobotni poranek. Miał tylko pójść na targ, kupić
drobne sprawunki i zaraz wrócić.
Wyszedł, zostawiwszy w domu
portfel z dokumentami, kluczyki od
samochodu, obrączkę i schorowaną
żonę. Po kilku godzinach policjanci
zaczęli rozpytywać rodzinę i sąsiadów. Dotarli w ten sposób do kolegi,
który spotkał zaginionego w drodze
na targ i nawet chwilę z nim rozmawiał. Niedługo później knurowianin

zdążył jeszcze pozdrowić sąsiada w
rejonie przystanku Cegielnia przy
ul. Kosmonautów. Tam też ponoć
widziany był po raz ostatni....
K nurow ianina poszu k iwa ła
policja, bliscy, znajomi i prywatni
detektywi. Nie natrafili na żaden
przełomowy ślad... Pomóc próbował
jasnowidz. 8 marca 2017 roku ciało
76-latka znalazł leśnik w stanickim
lesie. Stan zwłok wskazuje, że knurowianin nie żył od dawna. Policja nie
podaje, co było przyczyną śmierci.
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Co się odwlecze, to nie uciecze – prace na ulicy
Reymonta mają się ku końcowi

II

etap przebudowy ulicy Reymonta obejmował boczną
odnogę tej ulicy oraz te
boczne uliczki od ulicy Puszkina,
które nie zostały wyremontowane
w I etapie. W ramach prac wykonano też nową kanalizację deszczową
ze studzienkami i wpustami ulicznymi. Drogi i chodniki wyłożono
kostką. Zmotoryzowani mieszkańcy powinni być zadowoleni, bo
w ramach remontu utworzono 25
nowych miejsc postojowych.
Na zakończenie tej inwestycji trzeba było czekać dłużej niż
pierwotnie zakładano. Wszystko
przez to, że poprzedni wykonawca
nieoczekiwanie przerwał prace
i zszedł z placu budowy. Na szczęście firma, która wygrała przetarg

na dokończenie prac, okazała się
solidniejsza.
Jak wynika z informacji uzyskanych w Wydziale Inwestycji Urzędu
Miasta Knurów, zgodnie z umową
wykonawca ma czas do 16 maja
i najwyraźniej uda mu się dotrzymać tego terminu. Podstawowe prace właściwie już zostały zakończone.
Jedyne, co trzeba jeszcze zrobić,
to oznakowanie organizacji ruchu
na bocznych uliczkach łączących
się z ulicą Puszkina. Prowadząca
prace Firma Usługowo-Budowlana Fil-Bud Zbiegniew Ziarkowski z Katowic złożyła już wniosek
o zatwierdzenie organizacji ruchu.
Gdy je uzyska i wprowadzi w życie,
będzie mogła zgłosić inwestycję do
odbioru końcowego. Tymczasem

Foto: Mirella Napolska

Bogusław Wilk: - Czy w tym
roku pod koniec kwietnia w knurowskim Urzędzie Miasta będą
dyżurować pracownicy II Urzędu
Skarbowego w Gliwicach?
Piotr Dudło,
sekretarz miasta: - Tak. Złożyliśmy taką
propozycję
I I Ur z ę d o w i
Skarbowemu.
Otrzymaliśmy
zapewnienie,
że po raz kolejny przeprowadzimy wspólnie taką
akcję.
- Będą chętni do skorzystania
z pośrednictwa urzędników skarbówki?
- Jestem przekonany, że tak. Zapoczątkowana kilkanaście lat temu
akcja cieszy się – mimo upływu czasu
i rozwoju techniki - niezmiennym
powodzeniem.
- Czy zyskująca na popularności możliwość rozliczenia się
drogą elektroniczną nie obniży
frekwencji?
- Oczywiście platforma elektroniczna do rozliczeń to spore ułatwienie dla podatników. Nie zapominajmy jednak, że jest wiele osób, które
wolą tradycyjny sposób kontaktu
i cenią sobie możliwość bezpośredniej
rozmowy z pracownikiem Urzędu

mieszkańcy już korzystają z wyłożonych kostką miejsc parkingowych.
Koszt dokończenia remontu to
około 240 tys. zł.
O problemie z poprzednim wykonawcą pisaliśmy we wrześniu ub.
roku, zaalarmowani przez mieszkańców. Rozkopane i porzucone
ulice były przez wiele dni sporym
utrudnieniem dla pieszych, zwłaszcza rodziców z wózkami i starszych
osób. Ponieważ wykonawca nie
wywiązał się ze zobowiązań, miasto
odstąpiło od umowy z nim, wybrało
wykonawcę prac zabezpieczających
i ogłosiło przetarg na dokończenie
przebudowy. Tym razem wykonawca, jak się wydaje, zdąży na czas.
MiNa
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Z kart historii

Sztuka oswajania czasu
Tempus fugit – czas płynie... Jego ząb potrafi nadgryźć nawet najtwardszy materiał, a co dopiero dzieła sztuki. Ale nie poddajemy się,
starając się, by miano „ponadczasowe” było aktualne jak najdłużej...

P

o II wojnie światowej prasa
donosiła o godnych podziwu
dokonaniach konserwatorów
zabytków. To dzięki nim nowe drugie życie zyskał ołtarz Wita Stwosza
w Kościele Mariackim w Krakowie,
arrasy wawelskie czy „Bitwa pod
Grunwaldem” spod pędzla mistrza
Jana Matejki.
To najbardziej spektakularne
przejawy działalności fachowców
od konserwacji dzieł sztuki, ale nie
jedyne. Dzięki ich wiedzy, umiejętności wykorzystania talentu i zdobyczy współczesnej techniki wielu
zaby tkom udało się przy wrócić
pierwotny wygląd.
Nie trzeba szukać daleko, by dostrzec zbożne dzieło konserwatorów.
Jego przejawów nie brak w Knurowie
i po sąsiedzku. Warto przywołać
najbardziej znaczące:
oczyszczenie mozaiki św. Barbary z 1908 roku autorstwa Jana
Odorico z Berlina. Mozaika patronki
górników znajduje się w cechowni
kopalni „Knurów”;
odnowienie i restauracja kapliczki św. Barbary w Krywałdzie z
1887 roku. Koszty renowacji wzięła

na siebie gmina Knurów, fundatorem dzwonu jest prezydent Knurowa
Adam Rams;
restauracja kapliczki św. Jana
Nepomucena z 1919 roku, znajdującej się u zbiegu ulic Dworcowej i Ks.
Koziełka. Także w tym przypadku
odnowa odbyła się za fundusze z
budżetu miasta;
uporządkowanie cmentarza w
sąsiedztwie dzisiejszej ul. Ks. Koziełka, najstarszej nekropolii Knurowa,
niegdyś tuż obok kościoła św. Wawrzyńca z 1599 roku. W ramach tego
przedsięwzięcia odnowie poddano
cmentarny kamienny krzyż i zachowane pomniki;
przywrócenie dawnego blasku
rzeźbie Pięknej Madonny z Knurowa z 1420 roku, znajdującej się
w Muzeum Archidiecezjalnym w
Katowicach. Konserwacja została
przeprowadzona w Krakowie w
2003 roku. Cztery lata później powstała kopia figury, zdobiąca dzisiaj
wnętrze kościoła parafialnego pod
wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Krywałdzie. Figura Matki
Pięknej Miłości (oryginał), dzięki
fachowej pracy krakowskiego kon-

Krzyż przy najstarszej knurowskiej
nekropolii odzyskał dawny blask

serwatora Bartłomieja Biżka-Variselli otrzymała „drugie życie”. Przy
jej odnowie konserwator zastosował
te same techniki, którymi posługiwano się 600 lat temu. Polichromię
wykonał ze sproszkowanego srebra,
a czerwone elementy figury temperą
ze zmieszanym jajkiem. Odlew rzeźby został wykonany z komponentów
żywicy;
renowacja figur świętego Antoniego, świętej Barbary i Jezusa
Chrystusa;
gruntowne oczyszczenie wewnętrznej ściany kościoła pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. Dzięki temu ołtarze (główny
i boczne) nabrały nowego blasku.
Bardziej czytelny stał się tekst „Bogurodzicy” z prawej strony ołtarza
głównego;
pięk nie odnowiona XVII-wieczna polichromia kościoła św.
Michała Archanioła w Żernicy.
Dzięki dokładnej dokumentacji
opisowo-fotograficznej postępowania konserwatorskiego zachowano
dla potomnych szczegółowy proces
prowadzonych prac (1998-2008).
Polichromia sprawia ogromne wrażenie. Pokrywa 530 m 2 ścian nawow ych i prezbiterium, a także
retabulum (dekoracyjna ściana za
ołtarzem). Na malowidłach zobaczyć można: siedem sakramentów,
Chrystusa na krzyżu, scenę grzechu
pierworodnego i ukrzyżowania
Chrystusa, wizerunki Matki Bożej,
św. Grzegorza Wielkiego, św. Jana
Nepomucena, św. Benedykta, Trójcę
Świętą;
oczyszczenie herbu Knurowa
odnalezionego pod warstwą tynku
podczas remontu ratusza z 1929
roku;
odnowa budynku apteki św.
Barbary z 1912 roku. Zachowane zostały dekoracyjne elementy architektoniczne (m.in. okno nad wejściem
głównym);
odnowa ponadstuletniego

gmachu szpitala knurowskiego.
Konserwacja dzieł sztuki to
nieustanna... sztuka wyboru. Konserwator musi pozostać wierny etyce
tego zawodu, nakazującej trzymać
się zasad w trakcie przywracania
blasku muzealiom czy zabytkom.
Odnowione, odrestaurowane
dzieła mogą cieszyć oczy współczesnych. Wierzymy, że radość z
obcowania ze sztuką będą odczuwać
również przyszłe pokolenia.
Maria Grzelewska

Konserwacja ﬁgury Pięknej
Madonny z Knurowa została
przeprowadzona w Krakowie

Prace konserwatorów czynią cuda - polichromia przed (u góry) i po (poniżej)
odnowie

z redakcyjnej poczty
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Zaproszenie

Harcerstwo od prawie stu lat
8 kwietnia minęło 97 lat działalności harcerstwa
w Knurowie. Z tej okazji, w przeddzień rocznicy,
w Izbie Tradycji otwarto wystawę poświęconą
knurowskiej tradycji harcerskiej

Dokumenty, fotografie, sztandary – odsyłają do historii organizacji,
zarówno tej przedwojennej czy z okresu PRL-u, jak i tej stosunkowo
niedawnej, z lat 90-tych XX wieku. Wystawę można zwiedzać w środy
od godz. 10 do 14, zaś w pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu pod numerem tel. 506 599 168.
MiNa
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O świętej codzienności
Piękna to sprawa, wiosna jak lawa
oblewa swym majestatem, całą okolicę,
więc idę – by ją powitać!
Oznak wiosny wszak widzę miliony,
a najpiękniejszy – to bocian nad Wilczą zawieszony
rychtuje swe gniazdo, przez farorza karmiony.
Wyprężony jak struna patrzy za horyzont,
czy jego dama już nadlatuje.
Tylko pozazdrościć bocianom,
Bo my ludzie nie kochamy tak samo.
Bycie szczęśliwym to taki trudny temat. Ja jestem
szczęśliwa. Zakochałam się w Szczygłowicach i okolicy…
I znowu mamy w parku dywany zawilców. Mój ukochany
dąb nadal tajemniczo milczy, ale już poleku krążą w nim
życiodajne soki. Moi bliscy mówią, że jestem podobna do
cioci Janiny, która była osobą świętą i, jak to się dzisiaj

mówi, singlem. Jako młoda piękna dziewczyna była opiekunką, a potem pracowała w „rajskim” ogrodzie Sióstr
Pallotynek w Sucharach. Pamiętam jej mały pokoik w
kamienicy na mansardzie. Był ciasny, ale przepojony
duchową atmosferą. U cioci spędzałam wakacje. Janka
miała małego kundelka – suczkę Psotkę. Psotka lubiła
moja towarzystwo. Obie biegając, robiłyśmy obchód
włości sióstr. Siostry miały wszystko, ale najbardziej
podobał mi się las pomidorów – pamiętam, że krzaki
były większe ode mnie! Do tej pory moim ulubionym
warzywem są pomidory…
Druga święta osoba w moim życiu to ksiądz Karol.
Nie dane było mi go poznać, ale wiem z przekazów rodzinnych, że był ideałem! Zginął w strasznej machinie
wojennej. Nie wiem, do jakiego obozu go wywieźli i jak
zginął. Ale wiem, że wciąż czuwa zawieszony nad obłokami – może tymi nad Wilczą?
Krystyna
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To wcale nie żart...

Ciechocinek w Knurowie?

Młodzi lgną do Orlika, hali, basenów i kąpieliska na Zaciszu. Seniorzy też by chcieli, ale nie
wszyscy mogą pozwolić sobie na sportową aktywność. I jak tu bez wysiłku dbać o zdrowie?
– Tężnia byłaby jak znalazł – orzekli knurowscy samorządowcy. I wcale nie dla żartu...

K

to był w Ciechocinku, Inowrocławiu czy Konstancinie, ten
wie, o czym mowa. Drewniane
budowle z gałązkami tarniny przyciągają jak magnes. Może nie pięknem choć swój urok mają - lecz powietrzem
nasyconym drobinkami solanki.

- Jedna godzina spaceru przy
ciechocińskiej tężni to jak trzy dni
nad morzem – zachwalają bywalcy
inhalacji.
Czy tak jest, nie wiemy, jednak
z pewnością przechadzka w solankowej mgiełce daje wiele dobrego.
Mikroklimat powstały wokół tężni
wykorzystywany jest w profilaktyce
i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych. Przynosi ulgę przy zapaleniu zatok, rozedmie płuc i ogólnym
wyczerpaniu, pomaga chorującym
na naciśniecie oraz wielu alergikom.
Pan Józef, górniczy emeryt od
dwóch dekad, stara się co roku spędzić 2-3 tygodnie w Ciechocinku.
- Zacytuję piłkarzy: ładuję tam...
akumulatory. Łapię formę bez wysiłku, zwyczajnie sobie spacerując
lub siedząc w towarzystwie – śmieje
się. – Bywam tam od przeszło 10 lat.
Zawsze w tym samym miejscu, często
z tymi samymi znajomymi.
Knurowianin chwali sobie ciechociński mikrok limat. Nie on
jeden. Największe w Europie, najsłynniejsze i najstarsze (XIX-wieczne) polskie tężnie przyciągają kuracjuszy z odległych zakątków Europy.
- Spotykam nie tylko Niemców,
ale też gości ze Skandynawii i Rosji
– mówi pan Józef. – Każdemu się
podoba.
Każdemu się podoba, ale nie
każdego stać, by bywać w Ciechocinku regularnie. W Knurowie i
okolicy z pewnością nie brak osób,
które, gdyby mogły, zaglądałyby do
kurortu jak najczęściej.
- A może sprawić, by namiastka
Ciechocinka znalazła się w Knurowie... – taki pomysł zrodził się w
knurowskim magistracie. Dla niektórych zamysł może i zaskakujący,
ale z pewnością nie w sferze fantazji.
W nieodległym Radlinie tężnię
zbudowano w 2014 roku. Wysoką
na 7 metrów, trzykrotnie dłuższą
niż wysoką. To pierwszy tego typu
obiekt w przemysłowej części Górnego Śląska. Umożliwia korzystanie

DLA PRZEGLĄDU

Jak w praktyce funkcjonuje tężnia
w Radlinie przekonywali się
na miejscu samorządowcy z Knurowa

Czy wiesz, że...

z inhalacji solankowym aerozolem
na świeżym powietrzu. Tegoroczny
sezon przy tej tężni rozpoczął się 21
marca, potrwa do 27 listopada. Tężnia cieszy się sporą popularnością.
We wtorek delegacja knurowskich samorządowców udała się do
Radlina, by naocznie przekonać się
jak funkcjonuje.
– Poznaliśmy obiekt, jego konstrukcję i procesy techniczne. Na
przykład ciekawostką dla miłośników
wczasów w Ciechocinku może być
informacja, że w tężni w Radlinie wykorzystywana bywa solanka właśnie

ogłoszenie

z Ciechocinka (w tym roku z Ciechocinka i Dębowca) – mówi zastępca
prezydenta Knurowa Piotr Surówka. - Dobrze jest znać nie tylko atuty
posiadania takiego obiektu, ale też
pewne skutki, np. koszty utrzymania.
Konieczne jest dogłębne rozeznanie tematu.
- Na razie nic nie jest przesądzone – mówi wiceprezydent Surówka.
– Gdy będziemy mieć pełny obraz
sytuacji, podejmiemy odpowiednie
decyzje.
Bogusław Wilk

Foto: archiwum UM Knurów

Tężnie działają jak gigantyczny
filtr powietrza. W 1996 roku w
szlamie i soli z tężni w Ciechocinku wykryto izotopy cezu (Cs-134 i
Cs-137) pochodzące z katastrofy
elektrowni jądrowej w Czarnobylu (1986 rok). Na szczęście ich
stężenie nie stanowiło zagrożenia
dla zdrowia ludzi.
Źródło: wikipedia

Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa: - Z dużą uwagą
wsłuchujemy się w oczekiwania
mieszkańców naszego miasta. To
właśnie dzięki temu lubiący aktywny styl życia knurowianie mają
dogo dne war unk i do r ealizac ji
swoich sportowych pasji i hobby.
Umożliwia im to dobra, z roku na
rok coraz lepsza, baza sportowa i
rekreacyjna – hala, kryte pływalnie, kąpielisko, kompleks Orlik,
sezonowe lodowisko, siłownie pod
chmurką, ścieżki rowerowe, strefa
street workout, a niebawem także
zmodernizowany stadion przy ul.
Dworcowej. Ale nie poprzestajemy
na tym. Staramy się poszerzać
możliwości ciekawego oraz służącego zdrowiu i wypoczynkowi
spędzania czasu przez wszystkich
mieszkańców, także tych w sile
wieku. Stąd między innymi pomysł
zbudowania w Knurowie tężni,
będący pokłosiem opinii i sugestii,
jakie zaistniały w przestrzeni publicznej, a które nie umknęły naszej uwadze. Jestem przekonany,
że spotkałby się z aprobatą wielu
knurowian starszego pokolenia. W
tej chwili usiłujemy zebrać jak najwięcej informacji, które pomogłyby
podjąć konkretne decyzje. Temu
właśnie służyła nasza wtorkowa
wizyta w Radlinie. Jeśli dane, które
zbierzemy, okażą się obiecujące,
będziemy starać się „zaszczepić”
zamysł tego przedsięwzięcia wśród
radnych. Z nadzieją, że zyska ono
poparcie pozwalające umieścić tę
inwestycję w projekcie budżetu
naszego miasta na 2018 rok. Nie
ukrywam, że miła jest mi wizja namiastki „Ciechocinka” w Knurowie.
Zrobimy wszystko, by nasi mieszkańcy mogli również korzystać z
takiej atrakcji.Not. bw

nekrolog

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
Rodzinie i najbliższym z powodu śmierci
Pana

ANDRZEJA LEŚKIEWICZA

długoletniego pracownika naszej Spółdzielni
składa:
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko–Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie
informacja własna
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Kraina miłością płynąca

Beata Wanat zatrzymuje szczęśliwe chwile – momenty oczekiwania na
poród, pierwsze dni malucha na świecie, dorastanie. Na fotografiach
zapisuje piękno twarzy i czułość gestów i… miłość. Po prostu – miłość

Z

djęcia pani Beaty uspokajają –
zabierają w podróż do świata
przyjaznego i oswojonego.
Miękkie światło, łagodne kolory i
uśmiechnięte twarze z zaufaniem
patrzące w obiektyw przypominają,
że rzeczywistość może być całkiem
znośna, a nawet więcej – piękna.
Przygoda z fotografią zaczęła się
zwyczajnie – od kupna aparatu. Pani
Beata robiła zdjęcia swoim dzieciom.
- Z czasem pasja przerodziła się
w zawód – śmieje się knurowianka. – Do tej pory najbardziej lubię
fotografować dzieci, bo są bardzo
wdzięcznymi modelami. Lubię patrzeć jak rosną: najpierw przyjeżdżają maleńkie zawinięte w kocyk, a za
chwilę wchodzą o własnych siłach i
uśmiechają się do mnie.
Pani Beata dokumentuje dora-

stanie maluchów. Z czułością patrzy
na swoich małych modeli. Zanim
naciśnie spust migawki cierpliwe
czeka na odpowiedni moment.
Komponując przestrzeń, dba o każdy szczegół – wymyśla przebrania,
scenografię do zdjęć, oswaja maluchy z obiektywem.
- Zdjęcia niemowlęce, gdzie dzieci
błogo śpią to dużo godzin pracy. Dzieci muszą być najedzone i spokojne.
Układam je do naczyń, koszyczków i
wtedy cudownie pozują – opowiada
fotografka. – Starsze dzieci przekonuję zabawą – śmiejemy się przy pracy, biegamy, huśtamy na huśtawce.
To jest najważniejsze – aby się przede
wszystkim świetnie bawiły.
Dla Beaty Wanat istotne są emocje. Jej fotografie są bardzo osobiste
– uwieczniają momenty wzruszeń,

ciepło spojrzeń i małych zachwytów
nad cudem narodzin. Fotografka
wydobywa z modeli ich wewnętrzne
piękno – w twarzach szuka prawdy,
w gestach naturalności. Próbuje zatrzymać czas i zapisać przemijanie.
Kolejne zdjęcia maluchów - od momentu ciąży aż po pierwsze chwile
na świecie – tworzą bezpretensjonalną opowieść o życiu.
- Szczególnie bliskie sercu są foto-

grafie, które zrobiłam moim dzieciom.
Mam dwie córki i staram się je fotografować, kiedy tylko jest okazja. A rosną
mi w oczach… - mówi pani Beata.
Czasami w kadry zdjęć knurowianki zaplatają się także dorośli.
- Fotografowałam już strażaków,
policjantów, kibiców sportowych,
lekarzy… Był też komik i polski
żołnierz z Afganistanu… Niebywała
skarbnica osobowości – uśmiecha się

pani Wanat. – Dorośli to trudniejsi
modele niż dzieci - bardziej się stresują i wolniej otwierają.
Fotografka nie narzeka na brak
pracy – jej zdjęcia z projektu Kraina Mlekiem i Miłością Płynąca,
przedstawiające matki karmiące,
pojawiały się w prasie ogólnopolskiej
i zachwyciły oglądających.
Beata Wanat tworzy zdjęcia
bliskie życiu – dzieciństwo tak
szybko mija, że każdy moment wydaje się ważny. Dzieci dojrzewają, z
maluchów stają się dorosłymi i za
kilka pewnie wiele z nich spojrzy na
zdjęcia z dzieciństwa i przywoła ten
czas, i tę beztroską radość. I chyba
to jest właśnie prawdziwa magia
fotografii…
Jb, foto: Beata Wanat

Więcej informacji o Beacie Wanat
– zdjęcia oraz kontakt – na stronie
na facebooku. Wystarczy wpisać
w wyszukiwarkę: Magiafotografii
Beata Wanat.

Beata Wanat z córką Zuzanną

„Bo nasz tata to bohater”
– rodzina żołnierza, który
wrócił z misji z Afganistanu

reklama

Haneczka świątecznym otoczeniu
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Hanusia w podróży dookoła świata
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Szczygłowice. XIV Wojewódzki Konkurs Piosenki Młodzieżowej „Droga do gwiazd przez gimnazjum”

Moje serce to jest muzyk

Laureaci konkursu z opiekunami i organizatorami

Konkurs „Droga do gwiazd przez gimnazjum” to dla wielu młodych wokalistów początek
muzycznej przygody. – W tym roku poziom był bardzo wysoki – mówiła przewodnicząca jury
Anna Tchórzewska-Mikulska, podsumowując zmagania na dźwięk i słowo

P

Aleksandra Mirek – zdobywczyni Grand Prix

rz y jeżd żają ze wsz yst k ich
stron województwa z nadzieją
na sukces. Godzinami szlifują
dźwięki, ćwiczą rytm i wymowę
słów, lecz mają tylko kilka minut, aby
zabłysnąć i pokazać kawałek swojego
świata. Wygrać udaje się nielicznym,
ale już samo to, że mają odwagę
stanąć na scenie i poddać się ocenie,
jest ich małym zwycięstwem. Jury w
składzie: Stefania Stefaniak, Violetta
Kosowska i Anna Tchórzewska-Mikulska przez kilkanaście godzin przesłuchiwało kandydatów na gwiazdy.
W miniony czwartek podczas gali
finałowej na scenie Domu Kultury
w Szczygłowicach zaprezentowali się
zwycięzcy w czterech kategoriach:
soliści, zespoły wokalne, zespoły
wokalno-instrumentalne i chóry.
Młodych muzyków oklaskiwali samorządowcy z gminy i powiatu,
m.in. wiceprezydent Knurowa Piotr
Surówka, przewodniczący knurowskiej Rady Miasta Tomasz Rzepa,
wicestarosta powiatu gliwickiego

Szczygłowice. Dzień Profilaktyki w Miejskim Gimnazjum nr 4

Ewa Jurczyga, i Stanisław Rudzki przewodniczący Komisji Edukacji w
Radzie Powiatu Gliwickiego.
- Zazdroszczę wam talentu – przyznał wiceprezydent Surówka. – Serdecznie dziękuję tak utalentowanej
młodzieży, że skorzystała z naszego
zaproszenia i przyjechała do Knurowa. Wszystkim gratulujemy i już
zapraszamy na kolejne edycje.
Grand Prix konkursu powędrowało do Aleksandry Mirek z Łazisk
Górnych. Aleksandra radośnie i
lekko zaśpiewała „Moje serce to jest
muzyk” - piosenkę z repertuaru Ewy
Bem ze słowami Wojciecha Młynarskiego. Wśród nagrodzonych znaleźli
się również knurowianie – solistka
Michalina Pałac z MG-4 otrzymała
wyróżnienie.
Konkurs zorganizowało Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
Miejskie Gimnazjum nr 4 i Centrum
Kultury w Knurowie.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Tekst i foto: Justyna Bajko

Wyniki
Grand Prix – Aleksandra Mirek (Zespół Szkół
w Łaziskach Górnych).
Soliści: I miejsce – Klaudyna Siwek (POPP
przy Zespole Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach), Paulina Płonka (Gimnazjum nr 2 w
Orzeszu Zawadzie); II -miejsce – Julia Makosz
(Gimnazjum nr 3 w Orzeszu Gardawicach),
Julia Sikora (Gimnazjum nr 2 w Orzeszu
Zawadzie); III miejsce – Zuzanna Strokosz
(POPP przy Gimnazjum im. Ziemi Śląskiej w
Piecach); wyróżnienie - Michalina Pałac (Miejskie Gimnazjum nr 4 w Knurowie). Zespoły
wokalne: I miejsce – Redl Lips (Gimnazjum nr
3 w Orzeszu Gardawicach); II miejsce – duet
Paulina Płonka i Julia Sikora (Gimnazjum nr 2
w Orzeszu Zawadzie, Magm 7 (Gimnazjum nr
7 przy ZSO nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach); III miejsce – Royal Family (Gimnazjum
nr 11 w Gliwicach). Zespoły wokalno–instrumentalne: I miejsce – Zespół Wokalno–Instrumentalny (Zespół Szkół im. Piastów Śląskich w
Łaziskach Górnych); II miejsce – The Change
(OPP w Rydułtowach); III miejsce – Szkolna
Orkiestra G 2 (Gimnazjum nr 2 im. Św Walentego w Bieruniu). Chóry: I miejsce – Gaudeo
(POPP przy Gimnazjum w Świerklanach); II
miejsce – Parole Melodiche (Gimnazjum Publiczne w Suszcu); III miejsce - nie przyznano.

„Prawdziwe życie to nie gra komputerowa”,
„Narkotykom i dopalaczom nie!”, „Stop agresji,
przemocy i mobbingowi!” - między innymi takie
hasła pojawiły się na transparentach, które
uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 4 nieśli
podczas poniedziałkowej demonstracji

P

ochód ulicami szczygłowickiego
osiedla był jednym z punktów
Dnia Profilaktyki. Uczniowie z
gimnazjalnej „Czwórki” solidnie
się do niego przygotowali, tworząc
wcześniej oryginalne koszulki, plakaty, transparenty, scenki, a nawet
filmiki poruszające m.in. problematykę uzależnień i przemocy
rówieśniczej.
- Młodzież wysłuchała prelekcji kuratora zawodowego i st. asp.

Wojciecha Kazuli, szczygłowickiego
dzielnicowego, obejrzała też monodram pt. „Głodne dziecko”, który
przygotowała Fundacja Teatralna z
Katowic - relacjonuje szkolna psycholog Ewa Świątkowska.
Na koniec ubrani na niebiesko
uczniowie i nauczyciele wyszli w
miasto, by zamanifestować swój
sprzeciw wobec negatywnych zjawisk.
/g/, foto: Arch. MG-4

informacja własna
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Laureaci

Mistrzowie angielskiego

XIII Powiatowego Konkursu Języka
Angielskiego o Tytuł Mistrza Poziomu Podstawowego: I – Maciej
Dymkowski (MSP nr 4), II – Alicja
Mirocha (MSP nr 7), III ex aequo
– Maciej Strzępka (MSP nr 9) i
Weronika Szejnoga (SP w Paniówkach), IV – Weronika Popowska
(MSP nr 2), V – Emilia Kampa (SP w
Chudowie), VI – Kamila Szolc (SP w
Chudowie), VII – Dawid Piotrowski
(ZSP w Gierałtowicach), VIII – Karolina Dyka (ZSP w Gierałtowicach),
IX – Wiktor Polok (MSP nr 1), XMarcin Kulas (MSP nr 7).

W zeszły czwartek w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 uczniowie
z Knurowa i powiatu mogli przekonać się, jaka jest ich znajomość
angielskiego w konfrontacji z rówieśnikami. Okazją był XIII Powiatowy
Konkurs Języka Angielskiego o Tytuł Mistrza Poziomu Podstawowego

W

Mistrzem Poziomu
Podstawowego został Maciej Dymkowski

r y w a l i z a c ji br a l i
udział szóstoklasiści
z wszystkich k nurowskich podstawówek oraz
siedmiu szkół z terenu powiatu.
Wśród uczestników znalazła się
także dwójka młodszych uczestników – z czwartej i piątej klasy.
Konkurs jest już tradycją
„Siódem ki”, jednak w tym
roku po raz pierwszy odbył się
pod auspicjami Kuratorium
Oświaty w Katowicach. To
oznacza, że wiadomość o dyplomie zdobytym w konkursie
może znaleźć się na szkolnym
świadectwie.

Kandydaci na mistrzów nie
mieli łatwo. Musieli zmierzyć
się z zadaniami o gimnazjalnym poziomie tr udności, a
czasu nie było wiele – 60 minut.
Jak zwykle trzeba się było wykazać rozumieniem ze słuchu,
znajomością słownictwa i gramatyki, a w końcu – napisać
wypracowanie. Tym razem
uczestnicy mieli napisać list do
cioci mieszkającej w Anglii.
Organizatorzy konkursu
zawsze mogą liczyć na pomoc
sponsorów.
- W tym roku ojciec jednej
z uczennic ufundował nam

Fascynująca podróż
w przeszłość
Droga do Sejmu Dzieci i Młodzieży
biegnie pod śladach przodków. Tomasz
Matuszek i Filip Marek z Miejskiego
Gimnazjum nr 1 wyruszali w tę podróż
z misją – przypomnieć postacie Jana
Kwitka oraz Antoniego Słoniny i jego
żony Marii

„Shreka 3” w oryginalnej wersji
językowej.
Ostatecznie tegorocznym
Mistrzem Poziomu Podstawowego został Maciej Dymkowski
z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4. Głównymi nagrodami
dla tych, którzy zajęli miejsca
I-III, są półroczne bezpłatne
kursy językowe. Oprócz tego na
uczestników konkursu czekały
słowniki, dyplomy i rozmaite
gadżety. Nikt z około trzydziestu uczniów nie wrócił do domu
z pustymi rękami.
Tekst i foto: Mirella Napolska

Do rywalizacji o miejsce w Sejmie Dzieci i Młodzieży dołączają Michał Mazur i Szymon Kędzierski - drużyna z Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego.
Panowie dla upamiętnienia wybrali postać ważną dla szkolnej
i knurowskiej społeczności.
- Wpadliśmy na pomysł, aby uhonorować byłego nauczyciela
naszej szkoły Alojzego Fojcika i nazwać jego imieniem
skwer przed liceum – opowiadają kandydaci na posłów.
Pomysł panów poparły władze – dyrekcja szkoły oraz
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, czyli organ prowadzący placówkę.
Licealiści przeprowadzili ankietę wśród uczniów i
mieszkańców, sprawdzając, czy postać Alojzego
Fojcika jest im znana. Aby uzupełnić wiedzę o panu
Fojciku, skontaktowali się również z Instytutem
Pamięci Narodowej.
Szymon i Michał interesują się tym, co dzieje się
wokół nich i działają dla dobra ogółu. Michał jest
przewodniczącym szkolnego samorządu i Forum
Młodzieży Powiatu Gliwickiego. Obu panom marzy
się kariera prawnicza.

Szymon Kędzierski i Michał Mazur

Gra terenowa - świetna zabawa
i lekcja historii

12

specjalne koszulki z napisem
„Mistrz Poziomu Podstawowego”, które założyli uczniowie
z obsługi konkursu – mówi
Jadwiga Cuber, nauczyciel języka angielskiego w MSP nr 7
i spiritus movens przedsięwzięcia. – Sponsorami nagród były
szkoły językowe Level i Focus
oraz wydawnictwa Pearson i
Macmillan.
Nikt tu nie marnował czasu – gdy uczniowie byli zajęci
konkursem, ich nauczyciele
brali udział w szkoleniu. Kiedy
z kolei jurorzy oceniali prace,
uczestnicy konkursu oglądali

M

łodzi oglądają się za siebie.
Pat rz ą w przeszłość , aby
przyszłość była pełniejsza. Szperają w starych papierach, przeglądają dokumenty, szukając śladów
tych, którzy, dla wielu, są jedynie
nazwą ulicy. Filip i Tomasz pod
opieką Michała Holony, nauczyciela historii, w ramach rekrutacji
do Sejmu Dzieci i M łod zież y,
w ydoby wają z niepamięci dwie
ważne dla Knurowa postacie –
Jan Kwitka i Antoniego Słoninę,
dołączyli również trzecią – Marię
Słoninę, cichą bohaterką dawnych
trudnych czasów.
3 kwietnia panowie zorganizowali w MG-1 prelekcję historyczną
połączoną z grą terenową oraz

opowiedzieli o planach stworzenia
ścieżki dydaktycznej przy pomniku
Powstańców Śląskich. Na spotkanie
zaprosili wszystkich tych, którzy
wspierają ich w drodze do sejmu –
dyrekcję, nauczycieli, społeczników,
samorządowców oraz najbliższych.
Gości przywitała Barbara Hankus,
dyrektor MG-1. Głos zabrał również
Tomasz Rzepa, przewodniczący
knurowskiej Rady Miasta.
- Jestem pod ogromnych wrażeniem tych dwóch młodzieńców –
Tomka i Filipa, ich zaangażowania
i determinacji. Od początku napotykali na trudności, ale się nie poddali.
Nie wiem, kto zwycięży, ale dla mnie
oni już są zwycięzcami – mówił
przewodniczący Rzepa.

Udanego projektu gimnazjalistom gratulowali także radny
Andrzej Porada oraz kustosz Izby
Tradycji Bogusław Szyguła.
Po prelekcji przybliżającej gościom lokalnych bohaterów, rozpoczęła się gra terenowa. Uczestnicy
przemierzali ulice Knurowa, rozwiązując zagadki, dotyczące Kwitka
i Słoniny.
Projekt gimnazjalistów oceni
komisja SDiM – o tym, czy panowie
zasiądą w sejmowych ławach dowiemy się pod koniec kwietnia.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Więcej zdjęć na www.przegladlokalny.eu
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W obiektywie z czułością
Foto: krzysztofgoluch.blogspot.com

W ubiegły piątek w Rudzie Śląskiej odbył się
wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Gołucha
zatytułowanej „Co siódmy”. Wydarzenie było okazją
do promocji właśnie wydanego albumu pod tym
samym tytułem

Fotograf z kuratorem
wystawy Michałem
Szalastem (z prawej)

7

kwietnia o godz. 17.00 w rudzkim Muzeum Miejskim im.
Maksymiliana Chroboka zjawili się przyjaciele, sympatycy, a
także osoby uwiecznione na fotografiach knurowskiego artysty.
Muzycznym akcentem była gra Orkiestry KWK „Knurów” pod batutą
Mariusza Kowalczyka. Skąd wziął
się tytuł wystawy i towarzyszącego
jej albumu? Otóż, jak wykazują
badania, co siódmy Polak jest niepełnosprawny.

To właśnie niepełnosprawni są
bohaterami fotografii Krzysztofa
Gołucha, składających się na wystawę. 37 czarno-białych prac stanowi
swoiste podsumowanie ważnego
etapu pracy autora z lat 2002-2015.
Obiektyw Gołucha towarzyszy
bohaterom zdjęć w codziennym
życiu, czasem w bardzo osobistych
chwilach. To spojrzenie jest zarazem dyskretne i intensywne. Gdy
myślimy o niepełnosprawności, w
pierwszej chwili przychodzi nam

skojarzenie z nieszczęściem, cierpieniem. Fotograf ie Krzysztofa
Gołucha przełamują ten stereotyp,
podsuwają nową optykę – niepełnosprawność, choć siłą rzeczy obecna,
zostaje odsunięta na drugi plan.
Artysta przypatruje się bohaterom
swoich dzieł z empatią i czułością.
Eksponuje ich potencjał, energię,
piękno, emocje, jakimi nasycone
jest życie każdego z nas. Kochamy,
wychowujemy dzieci, pracujemy,
uprawiamy sporty, rozpiera nas radość, borykamy się z trudnościami,
przełamujemy bariery, czujemy satysfakcję, szukamy bliskości, mamy
nadzieję. W perełkach codzienności
uwiecznionych przez Krzysztofa
Gołucha chyba każdy może się
odnaleźć. Zdjęcia dokumentują
rzeczywistość, chwytają chwile, ale
kompozycja czarno-białych kadrów
jest starannie przemyślana. Warto
wybrać się do Rudy Śląskiej, warto
zaopatrzyć się w album, by móc co
pewien czas wracać do tych fotografii. Wystawa będzie czynna do 28
kwietnia.

Niepołomice, Szczecin. Sukcesy Calvi Cantores

Złota Struna
i Brązowe Pasmo

Męski Zespół Wokalny Calvi Cantores nie
zwalnia tempa. Właśnie sięgnął po laury
ogólnopolskiego konkursu i międzynarodowego
festiwalu!

MiNa

Knurów

O cukrzycy nigdy dość

Jest nieuleczalna, jednak można z nią żyć. Właśnie jej był poświęcony
kwietniowy wykład UTW

C

horujemy na nią od tysięcy lat. Szacuje się, że na
świecie jest dziś około 285 milionów cukrzyków, a
w ciągu najbliższych kilkunastu lat ich liczba może się
podwoić. Ale z cukrzycą da się żyć, trzeba tylko być jej
świadomym i wiedzieć, jak z nią postępować. Właśnie
temu był poświęcony kolejny wykład zorganizowany w
środę, 5 kwietnia przez knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wygłosił go prof. dr hab. n. med. Janusz
Gumprecht, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wykład zatytułowany „Cukrzyca – epidemia XX wieku” przyciągnął
do sali Kina Sceny Kultury spore audytorium.

Wykład prowadził
prof dr hab Janusz
Gumprecht

N

ajpierw Łysi Śpiewacy zakwalifikowali się do XIX
Kon k u rsu Chórów „O z łot ą
strunę...”. W czasie przesłuchań
w Nieborowicach zyskali uznanie jurorów, którzy przyznali
zespołowi I miejsce, czyli Złotą
Strunę w kategorii chórów dorosłych.
Kilka dni później Calvi Cantores udali się do Szczecina, by wziąć

udział w IV Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Pasyjnej. Pod
dyrekcją Tomasza Pawła Sadownika śpiewacy zdobyli tym razem
Brązowe Pasmo w kategorii chórów jednorodnych. Zwieńczeniem
pobytu były dobrze przyjęte koncerty w Filharmonii im. M. Karłowicza i szczecińskiej katedrze.
/g/
Foto: arch. Calvi Cantores

MiNa

Foto: Mirella Napolska

Knurów. Turniej w liceum

Gratka dla graczy
S
amorząd uczniowsk i Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole
Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego zaprasza wszystkich pasjonatów gier komputerowych do wzięcia
udziału w turnieju gry CS:GO.

Zawody odbędą się w dniach
22-24 maja na terenie liceum. Wpi-

Przegląd Lokalny Nr 15 (1255) 13 kwietnia 2017 roku

sowe wynosi 5 złotych za osobę.
Chętni proszeni są o wysyłanie
zgłoszeń pod adresem: turniejcsgopaderek2017@gmail.com. Termin:
do 10 maja.
Źródło: Zespół Szkół
im. I.J. Paderewskiego
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Knurów, Zbrosławice. Sukces młodej knurowianki

Po medale
przez przeszkody

Ze srebrem i brązem wróciła z zawodów o Halowy
Puchar Śląska w skokach przez przeszkody 12-letnia
Katarzyna Gola. Uczennica szkolnej „Siódemki”
reprezentowała Klub Jeździecki Trachy Sośnicowice

F

inał r y walizacji o Halow y
Puchar Śląska, zorganizowany
przez Śląski Związek Jeździecki, odbył się w Zbrosławicach. Zebrał
najlepszych młodych jeźdźców regionu. Okazał się bardzo udany dla
knurowskiej szóstoklasistki (VI b),
rywalizującej w dwóch kategoriach:
juniorów młodszych i kucy.
Wśród uczestników tej drugiej
kategorii 12-latka zajęła trzecie
miejsce. Jeszcze lepiej było w rywalizacji juniorów młodszych, w której
to kategorii Kasia zdobyła srebrny
medal.
Radości i satysfakcji z sukcesu
córki nie kryją rodzice – państwo
Grzegorz i Iwona, dumny ze starszej siostry jest też ośmioletni brat
Michał. Radość tym większa, że
wszyscy dobrze wiedzą, ile wysiłku
kryje się za tym osiągnięciem. Na
treningach w klubie oraz opiece nad
końmi Kasia spędza po 3 godziny
5-6 razy w tygodniu. Czyni tak od
ponad roku. Widać, że to jej pasja,
ale też spory trud wymagający żelaznej konsekwencji, organizacji,
samozaparcia i... dobrej trenerskiej
ręki.
Kasia docenia rolę trenerów i
opiekunów .
- Państwo Łukasz i Paulina Koza
oraz pan Tadeusz Koza to osoby,
dzięki którym zdobywam coraz lepsze
umiejętności. Podwójne podium w
Zbrosławicach nie byłoby możliwe
bez moich trenerów – dodaje Kasia.
Oczywiście nie tylko ludzie są
bohaterami. Nie sposób zapomnieć
o koniach, na których 12-latka pojechała na zawodach.
- Od półtora roku jeżdżę na kucu

Tutti Frutti, który jest moim oczkiem
w głowie, ale niestety wyrosłam z
niego i oswajam myśl pożegnania –
mówi Kasia. - Od czterech miesięcy
do Tutti Frutti dołączył wałach Ritus.
Obydwa konie są moimi wspaniałymi
towarzyszami nie tylko na zawodach.
Przebywam z nimi i opiekuję się nimi
na co dzień.
Zbrosławicki sukces zaostrzył
apetyt na kolejne osiągnięcia.
- Przede mną kolejne wyzwania i
praca, bo miłość do koni chyba nigdy
się nie kończy – podkreśla Kasia.
- Wspieramy ją i trzymamy za
nią kciuki – zapewniają rodzice i
brat Michał.
Bogusław Wilk

Foto: Wiktoria Rożnowska

ur. 3.04.2017 r., 2490 g, 49 cm

Laura Fliegert z Knurowa

Mikołaj Gawrysiak z Knurowa
ur. 6.04.2017 r., 3360 g, 53 cm

Antonina Kaszuba z Knurowa

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

Borys Tabor z Knurowa

ur. 4.04.2017 r., 4000 g, 54 cm

Amelia Kmiecik z Rybnika

ur. 6.04.2017 r., 4640 g, 57 cm

Maksymilian Karwot z Zabrza

ur. 9.04.2017 r., 3780 g, 54 cm

15-16.04.2017 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
KINO NIECZYNNE. WESOŁYCH
ŚWIĄT.
17-19.04.2017 r.
PONIEDZIAŁEK- ŚRODA
Zając Max ratuje Wielkanoc
- godz. 16.00
Azyl
- godz. 18.00

Zając Max ratuje Wielkanoc
- godz. 10.00

Piotr Bąk z Gliwic

ur. 4.04.2017 r., 3750 g, 53 cm

Knurowianka
z pucharem za II miejsce

ur. 9.04.2017 r., 3400 g, 52 cm

13.04.2017 r.
CZWARTEK
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Franciszka Hutniczak z Andrychowa

ur. 4.04.2017 r., 4300 g, 56 cm

Kasia Gola i Ritus
bez problemu
pokonują kolejną
przeszkodę

14.04.2017 r.
PIĄTEK

Piękna i Bestia 2D
- godz. 17.00
Chata
- godz. 19.00

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Oliwia Leszkiewicz z Knurowa

Naomi Charyton z Sośnicowic

ur. 9.04.2017 r., 3060 g, 52 cm

ur. 11.04.2017 r., 3080 g, 50 cm

Alicja Mnochy z Knurowa

Leon Mularczyk z Czerwionki-Leszczyn

Life
- godz. 20.15

ur. 11.04.2017 r., 2950 g, 51 cm

ur. 11.04.2017 r., 2850 g, 48 cm
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Zawodowy debiut
Mateusza Kręplewskiego

Foto: Spartan

M

Sławomir Tokarz
ze swym podopiecznym
Mateuszem Kręplewskim

było stracić 7 kg wagi. I właśnie zbijanie wagi dało się we
znaki w czasie walki. Mimo
tej porażki jesteśmy dumni
z Mateusza i jego postawy.
Wierzymy, że każda porażka
to kolejny krok do zwycięstwa.
PiSk

Z

awodnicy knurowskiego
Klubu Biegacza Endurance Solidarni brali udział w
kilku ciekawych imprezach.
Najbliżej, bo w Gliwicach
odbyła się kolejna edycja Parkowej Prowokacji Biegowej, w
której rywalizuje się na okrążenia, każde po 4219,5 metra.
Na dystansie 5 okrążeń
Dariusz Kołodziejczyk wygrał kategorię wiekową M-20
i zajął 8 miejsce w kategorii
open (czas: 1:29:55). Czesław
Kostrzak w M-50 był czwarty,
natomiast w open - 46 (czas:

Reprezentanci Endurance
Solidarni Knurów:
Marzena i Mariusz Burligowie
w towarzystwie
Arkadiusza Imiołka
(Edcertrun Zabrze)

1:51:22), z kolei Angelika Maciejewska w K-30 zajęła 7
miejsce, a w open - 64 (czas:
2:00:26).
Trzy okrążenia pokonał
Zbigniew Kołodziejczyk zwyciężając w M-60 i plasując się
na 39 miejscu w open (czas:
1:18:02).
Do stolicy Wielkopolski
w y jechali Marzena i Mariusz Burligowie. Celem tego
wyjazdu był start w 10. PKO
Półmaratonie. Dla pani Marzeny był to debiut, w którym
„wykręciła” czas 2:00:40 i

została sklasyfikowana na 178
miejscu w kategorii K-40.
Czas Mariusza Burligi to
1:57:16 (rekord życiowy), co
dało mu 967 miejsce w M-40.
Również w półmaratonie,
ale w Warszawie wystąpili
Mateusz Przybyła i Tomasz
Mielnicki poprawiając swoje
rekordy życiowe. Czas pierwszego z nich to 1:36:39 (303
miejsce w M-20), z kolei drugi
zameldował się na mecie z
czasem: 1:50:52 (718 miejsce
w M-20).
PiSk

informacja

Foto: prywatne

ateusz Kręplewski
ze Spartana Knurów
ma za sobą debiut w
zawodowej walce, którą stoczył w czasie V edycji Polskiej
Ligi Kickboxingu. Impreza ta
połączona była z Galą Silesian
Professional Kickboxing.
Podopieczny Sławomira
Tokarza przegrał swoją walkę
ze starszym i bardziej doświadczonym zawodnikiem
gospodarzy Dominikiem Tomicą (Paco Team).
- Pojedynek był zacięty i
pełen emocji do samego końca.
Trzeba jednak nadmienić, iż
Mateusz o swojej szansie na
zawodowy debiut dowiedział
się zaledwie dwa tygodnie
przed walką - informuje trener, Sławomir Tokarz. - Czasu na przygotowania było
niewiele, a dodatkowo trzeba

Tomasz Mielnicki (z lewej)
i Mateusz Przybyła
po półmaratonie warszawskim

Foto: prywatne

Foto: Spartan

Foto: prywatne

Biegi

Skat sportowy

T

o już czwarty turniej z
rzędu, po którym liderem
jest Tadeusz Kamczyk. Nieco
krótszą serią może się pochwalić Zenon Niemiec. Zawodnik
ten plasuje się na razie poza
czołową „10”, jednak wygrał
już drugi z rzędu turniej. I

za każdym razem zdobywał
rekordową liczbę punktów.
W ostatnim turnieju marcowym zdobył 2.611 punktów
i poprawił wynik Michała
Foita (2.498), a w pierwszym
kwietniowym zgromadził aż
2.703 punkty.

WYNIKI
Z 4 KWIETNIA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Zenon Niemiec
2. Tadeusz Kamczyk
3. Bernard Wróbel
4. Zdzisław Mral
5. Jerzy Niewiadomski
6. Kazimierz Fąfara
7. Ginter Fabian
8. Edward Nowak
9. Bogumił Wolny

- 2.703
- 2.702
- 2.197
- 2.001
- 1.924
- 1.891
- 1.808
- 1.766
- 1.757

PiSk

1. Tadeusz Kamczyk
2. Jacek Zacher
3. Michał Foit
4. Zenon Niemiec
5. Kazimierz Fąfara
6. Zbigniew Ciszewski
7. Bernard Wróbel
8. Jerzy Pluta
9. Janusz Nowak
10. Dariusz Skowron

- 16.616
- 14.655
- 14.508
- 14.271
- 14.184
- 13.837
- 13.714
- 13.611
- 13.579
- 13.274

Kolejny turniej odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

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

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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IV liga

Zarząd knurowskiego klubu redukuje zadłużenie, z kolei
piłkarze w piątym tegorocznym meczu doznali czwartej
porażki
4-ligowy klub z Knurowa
przez kilka sezonów powiększał swoje zadłużenie m.in.
w stosu n ku do t renerów.
Pierwszym, który przekonał
się o tym, jak to jest pracować w klubie, który nie
wywiązuje się z umowy, był
Wojciech Kempa. Później
to samo spotkało Michała
Budnego, który w pewnym
momencie awansował nawet
na dy rek tora spor towego
Concordii.
W efekcie, przed rozpoczęciem bieżącego sezonu
Concordia otrzymała warunkową licencję na grę w 4
lidze pod nadzorem finansowym.
Obecnie rozpoczyna się
now y proces licenc y jny i
knurowski klub chcąc ubiegać się o prawo uczestnictwa w rozgrywkach musiał
m.in. uregulować zaległości
względem trenerów. A pamiętać należy o tym, że do
wymienionej dwójki szkoleniowców szybko dołączyło
kolejnych dwóch: Marek Motyka i jego asystent Mirosław
Dreszer. Oni również przez
wiele miesięcy nie otrzymywali wynagrodzenia.
- Tak rzeczywiście było,
ale dzięki dotacji z Urzędu
Miasta i pomocy uzyskanej
od zaprzyjaźnionych firm
udaje nam się wychodzić na
prostą - oświadcza Wojciech
Górka, prezes Concordii. Do końca kwietnia należy
złożyć dokumenty licencyjne
na nowy sezon i do tego czasu
musimy być wolni m.in. od

zadłużeń względem trenerów. To kwota kilkudziesięciu
tysięcy złotych.
Staramy się również regulować zadłużenie względem byłych i obecnych zawodników.
Po spłacie tego zadłużenia czeka nas kolejny etap
reorganizacji funkcjonowania klubu i pozyskanie środków potrzebnych na bieżącą
działalność. To z kolei kwota
około 12 tysięcy złotych miesięcznie . Na razie mamy
z tym problem, ale jestem
optymistą, bowiem toczy się
kilka poważnych rozmów,
w tym również te mające na
celu pozyskanie poważnego
sponsora strategicznego.

Nerwowe
spoglądanie
w tabelę

Spłata zadłużenia to niewątpliwy sukces. Nerwowo
robi się natomiast w sferze
sportowej, bowiem w pięciu tegorocznych meczach

Marek Motyka był
jednym z czterech
trenerów, którym
Concordia zalegała
łącznie kilkadziesiąt
tysięcy złotych

podopieczni Zbigniewa Matuszka zanotowali cztery porażki. Ostatnia z nich miała
miejsce w sobotę w Jasienicy,
gdzie tamtejszy Drzewiarz
triumfował 5:0.
Concordia plasuje się na
14. miejscu, piątym od końca
ligowej tabeli. Cztery zespo-

22. KOLEJKA
Drzewiarz Jasienica - Concordia 5:0
1:0 Gola (43), 2:0 Gajda (54), 3:0 Chojnacki (55), 4:0 Gajda (83),
5:0 Kozielski (85)
Concordia: Stanek, Aoki 85. Hałas, Michał Mikulski, Bąk 8. Kominiak, Bociek, Gałach 62. Knot, Górka, Buchalik, Czerniak, Gajek
56. Lipka, Zieliński.
Wilki Wilcza - MKS Lędziny 0:2
0:1 Kut (16), 0:2 Kapela (87)
Wilki: Matras, Jóźwik 86. Wiśniewski, Steuer, Orzeszyna, Rajca,
Tabiś, Bartoszewicz 68. Karcz, Żyrkowski, Podyma 78. Bocionek,
Mnochy 81. Kraska, Gajewski.
Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Beskid Skoczów 2:1, LKS Czaniec
- Granica Ruptawa 3:0, Unia Racibórz - Orzeł Mokre 4:1, Krupiński
Suszec - Polonia Łaziska Górne 0:8, Gwarek Ornontowice - GKS
Radziechowy Wieprz 1:3, Decor Bełk - Szczakowianka Jaworzno
1:0, Iskra Pszczyna - Spójnia Landek 1:0.

Foto: Piotr Skorupa

Długi albo licencja

ł y zostaną zdegradowane
z automatu, jednak obecna pozycja knurowian nie
gwarantuje im pozostanie
w 4 lidze, bowiem na dzisiaj
spadkiem z trzeciej jest zagrożona Unia Turza Śląska,
a z drugiej Polonia Bytom.

P

rzed tygodniem sygnalizowaliśmy o skutecznej
grze Jedności 32 Przyszowice, która w tym roku odrobiła do lidera z Gaszowic 4
19. KOLEJKA
GRUPA I:
Podlesianka Katowice - Unia
Kosztowy 0:1, Pogoń Nowy
Bytom - Pogoń Imielin 1:1,
JUW-e Jaroszowice - GTS
Bojszowy 3:1, Sparta Katowice - ZET Tychy 0:1, Urania
Ruda Śląska - Tempo Paniówki 4:1, Piast Bieruń Nowy
- AKS Mikołów 3:0, LKS Łąka
- LKS Goczałkowice Zdrój
2:0, Wawel Wirek - Grunwald
Halemba 2:1.

16

punkty. Dzisiaj możemy napisać, że to już nieaktualne,
bowiem w minionej kolejce
Jedność ograła Dąb i zniwelowała kolejne 3 „oczka”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Goczałkowice
Kosztowy
Grunwald
Wawel
Urania
Imielin
Łąka
Sparta
Mikołów
Bieruń Nowy
ZET
Nowy Bytom
Podlesianka
Bojszowy
Paniówki
Jaroszowice

44
41
37
35
34
34
30
29
26
24
22
22
20
15
15
9

Do odrobienia pozosta ło
jeszcze 5 punktów. Dużo?
Tak, dużo, ale mając na uwadze grę w kratkę drużyny
z Gaszowic i wysoką formę
19. KOLEJKA
GRUPA II:
Drama Zbrosławice - ŁTS Łabędy 2:1, Czarni Pyskowice - Naprzód Rydułtowy 2:0,
Młodość Rudno - ROW 1964
II Rybnik 0:2, Dąb Gaszowice
- Jedność 32 Przyszowice 2:3,
Sokół Łany Wielkie - Zameczek
Czernica 0:1, Unia Książenice
- Przyszłość Ciochowice 4:2,
LKS 1908 Nędza - Buk Rudy
Wielkie 6:0, Rymer Rybnik - KS
94 Rachowice 2:1.

Idą święta, zatem z każdej strony wbija nam się do głów, że
w tym sklepie jest promocja na jajka, a w innym rozdają gratisy
przy zakupie kurczaka. Marketingowcy dwoją się i troją, by
przyciągnąć uwagę klientów. I trudno im się dziwić, skoro okres
przedświąteczny to dla nich „żniwa”.
Na nowy pomysł połączenia sportu z promocją artykułów
wpadli ostatnio w Brazylii. Dokładnie w jednym z klubów
4-ligowych, którego piłkarze wybiegli na boisko w koszulkach z
dziwnymi oznaczeniami na plecach.
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na trykotach jest numer,
a nad nim nazwisko zawodnika. Nie zdziwi nas, gdy zamiast
nazwiska zawodnika zobaczymy na koszulce nazwę sponsora.
Wielu zdziwi jednak to, do czego posunęli się w ojczyźnie
Messiego. Wyobraźcie sobie, że nad numerem zamiast nazwiska
lub nazwy firmy sponsorującej drużynę widnieje nazwa towaru.
Na przykład „kurczak”, a pod tym napisem numer, który spełnia
dwojaką rolę. Numeru zawodnika i cenę produktu, np. 8 z małym
dopiskiem „złotych”.
Niewykluczone, że pomysł z Brazylii niebawem „zaleje”
wszystkie stadiony świata. Wtedy Ronaldo mieć będzie na plecach swoją ulubioną „7”, ale nad nią zamiast nazwiska zobaczymy np. nazwę masła za 7 euro.
Póki co, u nas przy okazji świąt, wielu znowu zadawać będzie
pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura?
A skoro już mowa o świętach i jajku to wesołych i smacznego!

foto-migawka

PiSk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bełk
Czaniec
Radziechowy
Podbeskidzie II
Lędziny
Skoczów
Jasienica
Racibórz
Łaziska Górne
Wilki
Szczakowianka
Ornontowice
Landek
Concordia
Ruptawa
Pszczyna
Mokre
Suszec

48
46
45
43
41
37
36
34
31
30
30
29
25
22
19
16
13
7

ZINA Klasa okręgowa

Robi się coraz ciekawiej

Jajko czy kura?

Foto: prywatne

Concordia spłaca długi i...

Rafał (z lewej) i Łukasz Wolsztyńscy po raz
pierwszy wspólnie znaleźli się w meczowej
„18” Górnika Zabrze
Po raz pierwszy w histor ii knurowskie
j piłki nożnej, bliźniacy i jednocześnie wychowankowie Conco
rdii znale źli się w
meczowej „18” pierwszego zespo łu
Górnika Zabrze. Mowa
oczywiście o Łukas zu i Rafale Wolsz
tyńsk ich. Pierw szy z
nich zagrał od pierwszej minut y i już
w 70. sekundzie strzelił
gola w spotkaniu z Olimpią Grudziądz.
Była to już 6. bramka
niespełna 23-letniego pomocnika. Jego
brat w sobotę musiał
zadowolić się rolą rezerwowego.

Jedności, można domniemywać, że sprawa awansu wciąż
jest otwarta.
PiSk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gaszowice
Przyszowice
ROW II
Książenice
Czernica
Rydułtowy
Nędza
Rachowice
Rymer
Zbrosławice
Ciochowice
Łabędy
Łany Wielkie
Pyskowice
Buk
Rudno

46
41
35
34
32
32
30
27
26
26
24
23
19
15
14
4

PiSk

MAJER A Klasa
19. KOLEJKA:
Gwarek Zabrze - Zamkowiec
Toszek 1:0, Tęcza Wielowieś
- Olimpia Pławniowice 0:0,
Zaborze Zabrze - Naprzód
Żernica 2:2, Amator Rudziniec - MOSiR Stal Zabrze 2:0,
Ruch Kozłów - Carbo Gliwice
5:2, Drama Kamieniec - Piast
Pawłów 2:2, Zryw Radonia Społem Zabrze 0:0, Gwarek
II Ornontowice - Gwiazda
Chudów 0:2.

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

Zaborze
Gwarek
Wielowieś
Chudów
Kozłów
Carbo
Żernica
Pawłów
Radonia
Toszek
Stal
Kamieniec
Rudziniec
Pławniowice
Społem
Ornontowice II

42
38
37
31
30
29
28
27
25
25
23
20
20
19
15
13
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TKKF mistrzem

Sezon Knurowskiej Ligi Piłki Siatkowej uważamy za zakończony

W

n ied z ielę odbyła się ostatnia
kolejk a spot k a ń
Knurowskiej Ligi Piłki Siatkowej. Zapowiadała się niezwykle ciekawie, bo przed
jej rozpoczęciem aż cztery
drużyny miał y szanse na
wygranie ligi. Jako pierwsi
do walki o mistrzostwo ruszyli siatkarze Awruk Team,
zajmujący do tej pory trzecie miejsce w tabeli. Nie
dali oni szans ekipie Gram
Kibicuję Pomagam, wygrywając gładko 3:0 i z nadzieją
przystąpili do obserwowania
zmagań z udziałem pozostałych drużyn z czołówki
tabeli.
Z dwóch rozgrywanych
równolegle meczów TKKF
Szczygłowice – Salvator oraz
Ekipa Czwartkowa – MOSiR
Knurów, szybciej zakończył
się ten pierwszy. Młodzi siatkarze TKKF-u wygrali 3:0,
co dawało im co najmniej

drugie miejsce i przekreślało szanse Awruk Team na
wygranie ligi. Siatkarze ze
Szczygłowic liczyli jednak
na pe ł ną pu lę, d latego z
wielką werwą przystąpili do
kibicowania drużynie MOSiR-u, gdyż ugranie przez
nią dwóch setów w meczu z
Ekipą Czwartkową, dałoby
im mistrzostwo.
MOSi R n ie siony g ło śny m dopi ng iem w yg r a ł
pierwszego seta, w drugim
uległ ry walowi, a w trzecim, ku niebywałej radości
TKKF-u, znów okazał się
lepszy. W tym momencie
Ekipa Czwartkowa, choć liderowała rozgrywkom przez
cały sezon, stanęła przed
groźbą znalezienia się poza
podium (w przypadku porażki 1:3) i po zmobilizowaniu wszystkich sił wygrała
czwartego seta odprowadzając do tie-breaka. Tu znów
lepsi okazali się gospodarze

i wygrali ten dramatyczny
pojedynek 3:2.
Po zakończonych spotkaniach odbyła się uroczystość wręczenia nagród, w
której wzięli udział Piotr Surówka - zastępca prezydenta
Knurowa oraz Tomasz Rzepa (przewodniczący Rady
Miasta).
Skład mistrzowskiej drużyny TKKF Szczygłowice:
Łukasz Pelcner, Dawid He-

M

ecz trzeciej w tabeli
Concord ii z w iceliderem - Gimnazjum Istebna zakończył się porażką
podopiecznych Da riusza
Szkatuły.
- Przegraliśmy, ale zawodniczki mogły schodzić
z murawy z podniesionymi
głowami - relacjonuje trener
Concordii. - Mecz był rozgrywany w szybkim tempie,
pierwszą bramkę straciliśmy
„do szatni” po kiksie obroń-

czyń, który spowodowany
był złym stanem murawy.
Drugą połowę rozpoczęliśmy w bardziej ofensywnym
u stawieniu i dwukrotnie
moje zawodniczki trafiały
piłką w poprzeczkę. Niestety
rywalki wykorzystały stały
fragment gry i ustaliły wynik meczu. Dziewczyny nie
poddały się i wciąż walczyły,
rozgrywając swój najlepszy
mecz w tym sezonie.
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PiSk

Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

7. KOLEJKA Z DNIA 9.04.2017
Awruk Team – Gram Kibicuję Pomagam 3:0
TKKF Szczygłowice – Salvator 3:0
MOSIR Knurów – Ekipa Czwartkowa 3:2
TABELA KOŃCOWA
1. TKKF Szczygłowice
2. Awruk Team
3. Ekipa Czwartkowa
4. MOSiR Knurów
5. 4Fun Knurów
6. Salvator
7. Gram Kibicuję Pomagam

5
5
4
4
2
1
0

14
12
13
12
7
4
1

17-8
15-10
16-10
15-10
12-15
8-14
5-15

O kolejności w tabeli decydują liczba zwycięstw, a następnie punkty
i różnica setów

III Liga kobiet

Porażka w meczu
na szczycie

rzig, Bartosz Jabłoński, Wojciech Zaręba, Rafał Czerwiec, Maciej Mikłos, Maciej
Storkowski, Adam Kocur,
Sebastian Szendzielorz, Miłosz Stańczyk, Kamil Wojdat,
Sebastian Szczerba, Patryk
Nieradzik.
Trenerzy: Adrian Czerwiec, Zbigniew Rabczewski.

12. KOLEJKA:
Gimnazjum Istebna - Concordia Knurów 2:0
Concordia: Pawlik, Glapa,
Stachnik, Spendel, Biadacz,
Słupik 72. Olszak, Ochota, Lorenz 55. Wanat, Jastrzębska,
Drwięga, Iwańska.
Wisła Skoczów - UKS Gamów
0:2, Gwarek Ornontowice ROW Rybnik 0:8, AKS Mikołów - Rekord II Bielsko-Biała
3:0, Polonia Tychy - LKS II
Goczałkowice Zdrój 1:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ROW
Istebna
Tychy
Concordia
Ornontowice
Mikołów
Goczałkowice II
Gamów
Rekord II
Skoczów

36
30
26
25
16
13
11
9
7
3

Puchar
Prezydenta
dla Vibovitu

O

statnim a kordem
sezonu futsalowego
był tradycyjny Turniej o
Puchar Prezydenta Knurowa. Do rozgrywek przystąpiło sześć druży n, a
główne trofeum zdobył
Vibovit, który kilkanaście
dni wcześniej cieszył się
z wywalczenia kolejnego
tytułu mistrza Knurowa.
Sezon za kończył się
zatem dubletem Vibovitu,
a do Turnieju o Puchar
Prez ydenta w róci my w
kolejnym wydaniu Przeglądu Lokalnego.
PiSk

Okazały puchar zwycięskiej drużynie wręczył
Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa

Sushi Kushi B Klasa
17. KOLEJKA:
Wilki II Wilcza - Start Sierakowice 0:1, Leśnik Łącza - Burza
Borowa Wieś 0:8, Pogoń Ziemięcice - Concordia II Knurów
3:0 (vo), Start Kleszczów Orzeł Stanica 4:2, Ruch II
Kozłów - Naprzód Łubie 2:2,
Quo Vadis Makoszowy - LKS
45 Bujaków 3:0, Napr zód
Świbie - Sośnica Gliwice 4:3.

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

Burza
Sośnica
Sierakowice
Stanica
Kleszczów
Świbie
Bujaków
Quo Vadis
Ziemięcice
Łubie
Kozłów II
Wilki II
Łącza
Concordia II

43
41
35
34
33
29
26
24
20
16
10
7
1
25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bojszów
Bujaków II
Walka
Bycina
Zaborze II
Chudów II
Kłodnica
GSF
Bargłówka
Kamieniec II
Rudno II

32
27
27
23
18
17
16
14
10
8
7

Klasa C
14. KOLEJKA:
Orły Bojszów - Kłodnica Gliwice 4:1, Drama II Kamieniec
- Ślązak Bycina 1:6, Zaborze
II Zabrze - pauza, Walka Zabrze - Młodość II Rudno 8:0,
LKS 45 II Bujaków - Korona
Bargłówka 3:2, GSF Gliwice Gwiazda II Chudów 3:3.
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
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MOTORYZACJA

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06, 793 181 986

Auto skup za gotówkę, ka żdy stan.
Tel. 507 572 625

7-26/17

13-26/17

Docieplenia budynków, malowanie domów,
remonty elewacji. Tel. 607 969 200

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

1-17/17

5-26/17

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/16-41/17

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

13-26/17

Kuchnie - nieodpłatny pomiar, projekt, atrakcyjne ceny, szybkie terminy. Tel. 784 449 717

15-18/17

Łazienki - projekt, remont, materiały, transport. Tel. 882 066 201

SZUKAM PRACY

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

Dyspozycyjna czasowo i mająca doświadczenie, w wieku około 40 lat, szuka pracy
dorywczej, jako pomoc domowa, sprzątanie
itp. oraz przeróbki krawieckie. Knurów
i okolice. Tel. 503 570 366

Usługi remontowe, pomiar, wycena, projekt
3D gratis. Tel. 510 027 011

Emerytka szuka pracy – sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

15-18/17

1-17/17 Y

15-18/17

NIERUCHOMOŚCI

14/17-odw.

DAM PRACĘ
Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni brukarzy, murarzy, stolarzy i ogrodników. Mile widziani emeryci. Tel. kontaktowy
696 413 216 lub 660 795 216.
11-15/17

Przychodnia SANVITA zatrudni osobę do
rejestracji rehabilitacji. Wykształcenie min.
średnie. Biegła obsługa komputera. Tel.
690 560 125, sanvitaknurow@wp.pl
15-16/17

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 32 238 21 93
Zatrudnię kucharkę
Tel. 664 040 345

w

9-15/17

lokalu.
14-15/17

Zatrudnię sprzątaczkę. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mile widziane.
Tel. 509 441 515, kigw@wp.pl

14-17/17

Zatrudnimy mężczyzn do pracy w cyklu
produkcyjnym. Tel. 32 33 55 101

14-15/17

3-26/17

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/17-odw.

M o nt u j ą c y auto m at yc z n e z a m k n i ę c i a
do bram szuka pracy. Tel. 737 463 516

15-odw.

Opiekun do zwierząt/wyprowadzanie psów.
Tel. 737 463 516

2/17-odw.

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 666
1/17-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/17-odw.

Lokal handlowy do wynajęcia. Centrum
osiedla Knurów Łokietka. Tel. 515 344 855

14-17/17

Spr zedam działkę budowlaną 1250 m 2
Krywałd. Tel. 507 925 080

11-15/17

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1200
m2 Gliwice, Bojków Wschód ul. Chabrowa.
Tel. 607 940 051

14-15/17

Spr zedam garaż murowany z kanałem
przy ul. Targowej, sektor G. Cena 29 tys.
Tel. 600 887 923
15/17

Solidny, uczciwy, dyspozycyjny czasowo,
bez nałogów, dobrze znający się na pracach przy domu, koszenie trawy, strzyżenie
żywopłotów, sadzenie itp. W wieku około 40
lat poszukuje pracy dorywczej w Knurowie
i okolicy. Może też być praca przy drzewie.
Tel. 503 570 366
15-odw.

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084

1/17-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Długoletnie doświadczenie, dyspozycyjna.
Tel. 721 292 214

1/17-odw.

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

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778
z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt
1, art. 50, 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 2016 r. poz. 353
z późn. zm.) a także zgodnie z Uchwałą Nr III/23/14 z dnia 22 grudnia
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego
obszar ograniczony ulicami Wilsona, 1 Maja, Dworcową, Pocztową
oraz linią kolejową,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar
ograniczony ulicami Wilsona,1 Maja, Dworcową,
Pocztową oraz linią kolejową, wraz z uzasadnieniem
i z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 21 kwietnia 2017 r. do 25 maja 2017 r.,
w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój
nr 3, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 1500
w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój
nr 12 (sala sesyjna).
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów
na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190
Knurów, e-mail: um@knurow.pl, z podaniem: imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
8 czerwca 2017 r. Jako wniesione na piśmie, uznaje się również
uwagi wniesione w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 18 ust.
3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie zgodnie z art. 46 pkt 1 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, prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. planu.
Zgodnie z art. 54 ust. 3, do wyłożonej do publicznego wglądu dokumentacji, uwagi i wnioski można zgłaszać na zasadach, określonych
w art. 18 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym wyżej
w niniejszym ogłoszeniu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta
Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta
Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

1/17-odw.

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

1/17-odw.

OGŁOSZENIE
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
„Knurowianka” w Knurowie
ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.

EDUKACJA
Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
Tel. 784 02 78 17

1-15/17

ZDROWIE I URODA
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Regulamin dotyczący trybu i przeprowadzania wyborów oraz wszelkie
dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej:
www.knurowianka.pl Oferty należy składać w terminie od dnia
18 kwietnia 2017 r. do dnia 12 maja 2017 r. w siedzibie spółdzielni
w Knurowie przy ul. Gen. J. Ziętka 18c zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.
Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Knurowianka” w Knurowie
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KRZYŻÓWKA
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KRZYŻÓWKA
ŚWIĄTECZNA

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść) do
redakcji – 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 5 – wraz z kuponem w ciągu 10
dni od ukazania się wydania PL (decyduje data stempla pocztowego).
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
z nr. 13/2017 brzmiało: „KUCHARSTWO” Podwójny bilet do kina otrzymuje Renata Kaszubowska. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Nagrody w krzyżówce świątecznej:

AGD – drobny, ale praktyczny sprzęt
4 dwuosobowe wejścia na spektakle pod egidą Centrum Kultury
5 trzywejściowych dwuosobowych karnetów na seanse filmowe
w Kinie Scenie Kulturze
5 dwuosobowych zaproszeń na seans filmowy w Kinie Scenie Kulturze

Sponsor krzyżówki

informacja własna
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Szczygłowice. X Inauguracyjny Pokaz Zespołów Artystycznych

Święto muzyki i tańca
Na scenie – radość i energia, na widowni - mnóstwo
miłości. Od 10 lat, raz w roku, na scenie Domu Kultury
w Szczygłowicach swoje umiejętności prezentują
wszystkie zespoły, działające przy Centrum Kultury

Z

aczęło się pomysłu Joanny
Kusy-Szpota ńsk iej. Pa ni
Joa nna chcia ła st worzyć
wyjątkową imprezę, gdzie dzieci
i młodzież z knurowskich zespołów, tych tańczących i śpiewających, będą mogły pokazać, co im
w duszy gra, wymienić doświadczenia oraz przede wszystkim –
zintegrować się. Udało się! I tak
od 10 lat, co roku, mali artyści oraz
ich rodziny spotykają się w Domu
Kultury w Szczygłowicach.
- I wydaje mi się, że nie konkursy, ale właśnie tego typu koncerty
są najpiękniejsze – mówi Joanna
Kusy-Szpotańska.
9 kwietnia, podczas jubileuszowego, dziesiątego, pokazu
panowała rodzinna atmosfera.
Dzieci i młodzież ok laskiwani
przez najbliższych tańczyli i śpiewali bez cienia stresu. Na scenie
zaprezentowały się zespoły: Śpiewające Słoneczka, Mini Fresh,
Marzenie bis, Hipnoteria bis, Kolorowe Nutki i Szczygiełki, Fresh,
Marzenie, Happy Band i Magic
Voice, Hipnoteria, Bez Nazw y
oraz Agnieszka Gabryś i Daniel
Grychtoł.

Z okazji jubileuszu za codzienną
pracę i pasję podziękowano instruktorom, czuwającym nad dźwiękiem
i ruchem: Agnieszce Bielanik-Witomskiej, Paulinie Przesdzing, Milenie Karpińskiej, Sandrze Kłosowskiej, Krzysztofowi Skowrońskiemu
oraz Joannie Kusy-Szpotańskiej.
Przyjemność z wręczenia kwiatów
i upominków mieli: Piotr Surówka,
zastępca prezydenta Knurowa, Tomasz Rzepa, przewodniczący Rady
Miasta oraz Jerzy Kosowski, dyrektor Centrum Kultury.
Pokaz prowadziła Joanna Kusy-Szpotańska.
Jb, foto: Justyna Bajko

„Nibylandia” w wykonaniu najmłodszych
artystów ze Studia Piosenki i Musicalu

Daniel Grychtoł
i Agnieszka Gabryś

Marzenie bis
Publiczność życzliwie wspierała
młodych artystów

Bez Nazwy

informacja własna wydawcy

Instruktorzy zespołów CK

Instruktorom gratulowali (od lewej):
Piotr Surówka, zastępca prezydenta,
Tomasz Rzepa, przewodniczący Rady
Miasta oraz Jerzy Kosowski, dyrektor CK

informacja własna wydawcy
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