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Knurów. Kolizja

Wieczorny „dzwon”

Ważne

Patrząc na te zdjęcia można by się obawiać, że skutki zderzenia były
poważne. Na szczęście ucierpiały przede wszystkim samochody, zaś
kierowcy wyszli z tego bez poważnych obrażeń. Kto zawinił
– rozstrzygną biegli
Foto: PSP JRG Knurów

D

Knurów

Hulał wiatr…

MiNa

Knurów

Wolontariat
bez tajemnic

„Formalno-prawne aspekty wolontariatu” będą przedmiotem spotkania w kawiarni Maszkiety w środę,
22 kwietnia.
Zajęcia poprowadzi doradca biznesowy Damian Hamerla, kierownik

Komart nie śpi

wielu projektów społecznych, autor
kilkudziesięciu publikacji dotyczących rynku pracy i przedsiębiorczości
społecznej.
Każdy z uczestników otrzyma
(bezpłatnie) publikację dotyczącą
wolontariatu.
Zainteresowani mogą zgłaszać
chęć uczestnictwa bezpośrednio w
kawiarni (Knurów, ul. Kapelanów
Wojskowych 2E) lub telefonicznie (tel.
505 868 273).
/bw/

Poszukiwany kontroler jakości

2

Pamięci
ks. Gruszki

Izba Tradycji przy KWK „Knurów” postanowiła uczcić 79. rocznicę
urodzin śp. ks. Stefana Gruszki wspomnieniową wystawą. Dzięki pomocy
bliskich i przyjaciół księdza zgromadziła wiele pamiątek, zdjęć i publikacji
dokumentujących jego działalność
duszpasterską.
Zbiory będzie można podziwiać od
poniedziałku (13 kwietnia) od godz.
9.00 w Izbie Tradycji.
/g/

Noc Sów

To jedyna taka noc w Polsce.
Miłośnicy przyrody i nocnego życia
przez prawie dwie godziny będą
spacerować po terenach zamieszkałych przez sowy, przypatrując się ich
życiu. W Knurowie na wędrówkę
zaprasza ornitolog Aleksandra Sokół.
Zbiórka - 10 kwietnia o godz. 19 przy
przystanku autobusowym „Krywałd
Leśne Zacisze” – obok basenu kąpielowego. Zgłoszenia na adres e-mail:
olasokol32@tlen.pl lub telefonicznie
- nr tel. 608 757 512.
jb

śladem naszych publikacji

Knurów

Oferta skierowana jest do osób
niepełnosprawnych i opiekunów osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
Zainteresowani pracą na takim
stanowisku mogą poznać szczegóły
oferty podczas spotkania w kawiarni
Maszkiety (ul. Kapelanów Wojskowych
2E) w piątek, 10 kwietnia, o godz. 16.

Zaproszenie

MiNa

Zdjęcia: JRG PSP w Knurowie

W zeszłym tygodniu w różnych
rejonach Polski wiatr szalał z prędkością dochodzącą nawet do 100 km/h.
W Knurowie też można było

odczuć moc żywiołu. Widocznym
rezultatem wietrznych szaleństw było
powalone drzewo przy ul. Zwycięstwa. Na miejsce przybyli strażacy,
którzy zabezpieczyli teren, przycięli
drzewo na kawałki i pozostawili je
na uboczu.

o kolizji doszło w ubiegłym tygodniu, we wtorkowy wieczór
na ulicy Dworcowej. Z policyjnych
ustaleń w ynika, że kierowca opla
corsy skręcał w posesję, zaś jadący kią
sportage wyprzedzając opla uderzył
w jego drzwi. Uderzenie było na tyle
mocne, że kierowca opla w efekcie
znalazł się na siedzeniu pasażera.
Na miejscu pojawiły się dwa zastępy
straży pożarnej, policja, straż miejska
i pogotowie. Według informacji ze
straży pożarnej ostatecznie na miejscu
pojawiły się dwie karetki. Ratownicy z
pierwszej karetki zajęli się kierowcą z
rozciętym łukiem brwiowym. Jednak
wkrótce trzeba było wezwać następną – do babci jednego z uczestników
kolizji, która zjawiwszy się na miejscu
zdarzenia, zasłabła.
Sprawa budzi wiele wątpliwości.
Początkowo policja założyła, że sprawcą kolizji był kierujący oplem. Jednak
funkcjonariusze wycofali się z tego
założenia. - Obecnie sprawa jest badana i rozstrzygana w Sekcji Wykroczeń
Wydziału Prewencji – informuje kom.
Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Rzecz znajdzie swój finał w sądzie.

Kto zgubił
pieniądze?

Warto udać się na to spotkanie z
CV nie tylko ze względu na podaną
ofertę. Organizatorzy zaprosili na nie
rekrutera jednej z wyspecjalizowanych
firm. Będzie okazja, by zapytać o kwestie związane z zatrudnieniem.
/bw/

2 tygodnie temu nasz Czy telnik, pan Tadeusz, zwracał uwagę na
opieszałość Komartu przy wywózce
czterech worków z gruzem przy ul.
Kazimierza Wielkiego 1. Z jego relacji
wynikało, że na odbiór odpadów poremontowych jego sąsiedzi musieli czekać co najmniej miesiąc. Po publikacji
sygnału, otrzymaliśmy wyjaśnienie
PPHU Komart:
- Każdorazowo klient przy zakupie
w naszej firmie worka typu big-bag
celem zgromadzenia odpadów poremontowych informowany jest przez
pracowników, że odbiór worka nastąpi
do 2 tygodni od momentu zgłoszenia
wraz ze wskazówkami co do miejsca,
w którym należy go ustawić, aby nasz

specjalistyczny sprzęt mógł go odebrać
- informuje kierownik działu handlowego i gospodarki odpadami spółki
Komart, Brygida Poręba.
- Zgłoszenia może dokonać tylko i wyłącznie właściciel worka. W
związku z tym nie możemy odebrać
worka na wniosek sąsiada. Jednakże
w przypadku, gdy worek stoi zbyt
długo, odbiór może nastąpić w wyniku
interwencji Straży Miejskiej. Sytuacja,
że worek zostanie odebrany w terminie
późniejszym zdarza się bardzo sporadycznie i wyłącznie na skutek braku
dojazdu, np. poprzez zastawienie
worka pojazdami lokatorów, bądź
umiejscowienie go w sposób uniemożliwiający odbiór przez specjalistyczny
sprzęt.

Region

Kto chętny do izby

31 maja odbędą się wybory członków do Rad
Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

R

olnik ubiegający się o mandat
członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata,
oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków, zawierającą co
najmniej 50 podpisów poparcia. Druki
te można otrzymać w każdym urzędzie
gminy lub w biurach ŚIR.
Wszystkie wzory dokumentów
wyborczych znajdują się także na stronie internetowej: www.sir-katowice.
pl w zakładce „Wybory do izb rolni-

czych”. Czytelnie wypełnione blankiety należy przesłać do 11 maja 2015
r. pod adresem: Śląska Izba Rolnicza,
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.
Szczegółowe informacje o zasadach wyborów można znaleźć na
stronie Śląskiej Izby Rolniczej oraz
uzyskać w biurach izby pod nr. tel.:
Katowice 32 258 04 45, Bielsko-Biała
33 814 91 79, Częstochowa 34 368 15
12, Racibórz 32 415 39 25, Lubliniec
34 356 10 90.
/sisp, bw/

Uczciwych ludzi nie
brakuje. Przekonaliśmy się o tym przed
świętami, kiedy do redakcji przyszła knurowianka z niecodzienną
prośbą
- Znalazłam pieniądze na
ulicy. Pomóżcie mi odnaleźć ich
właściciela - poprosiła.
2 kwietnia, o godz. 11.30
kobieta szła na cmentarz chodnikiem przy ul. 1 Maja. Pieniądze znalazła na wysokości
sklepu Netto. Nie podajemy, ile
ich było, licząc, że zrobi to sam
właściciel.
W sprawie zguby prosimy
kontaktować się z naszą redakcją (tel. 32/ 332 63 77).
/g/

Knurów

Poszło
w nogi

W minioną środę po południu do
Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie o
starszym mężczyźnie przy ul. Dąbrowskiego, mającym problemy z chodzeniem. Strażnicy udali się na miejsce.
Szybko ustalili, że pan faktycznie nie
za bardzo sobie radzi. Jednak nie ze
względów zdrowotnych, lecz z powodu
wypitego alkoholu. Dzięki pomocy
mundurowych mężczyzna niebawem
trafił pod opiekę rodziny.
Do podobnej sytuacji doszło w
piątkowe południe. Tym razem spożyte w nadmiarze promile zbiły z nóg
mężczyznę przy ul. Lignozy. Jego też
udało się strażnikom postawić do
pionu...
Tego typu zdarzeń było w ostatnich dniach więcej. Nietrzeźwi wyłożyli się m.in. na ul. Lotników i
Górniczej.
/bw/

Knurów

Puściły
nerwy...

Była druga w nocy poprzedniej
soboty, gdy przy ul. Dworcowej wybuchła rodzinna awantura. Kłócących
się musieli uspokajać funkcjonariusze
Straży Miejskiej i Policji. Skuteczny
okazał się dopiero mandat nałożony
przez policję.
Dzień później, o godz. 3.20, do
jednego z mieszkań przy ul. Łokietka zmuszone były udać się aż trzy
ekipy – Straży Miejskiej, Policji i
pogotow ia rat u n kowego. Powód
do działania dał nietrzeźwy mężczyzna, obrażający swoją mat kę.
Interwencja przyniosła oczekiwany
skutek, a awanturnikowi „upiekło
się”, gdyż mundurowi – po uspokojeniu sy tuacji – poprzestali na
pouczeniu.
/bw/
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Knurów, Gierałtowice

Foto: KMP Gliwice

Nerwy w konserwy!

Niektórzy nie radzą sobie z agresją, o czym świadczą
interwencje Policji z ostatniego tygodnia

K

Knurów. Nie reagujesz - akceptujesz

z Gliwic, doprowadził ją do kalectwa.
Krewki mężczyzna najpierw popychał,
a następnie skopał po głowie gierałtowiczankę. Ofiara przemocy ma skręcony szyjny odcinek kręgosłupa oraz
liczne powierzchowne urazy ciała.

Chudów, Żernica, Knurów

Nieproszeni
goście

Na jej szczęście gehenna zakończyła się zatrzymaniem oprawcy. Postępowanie w sprawie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.
/g/

Foto: KMP Łomża

omisariat Policji w Knurowie
szuka świadków mogących
pomóc w ustaleniu tożsamości
czterech napastników, którzy w sobotę
(4 kwietnia) o godz. 10.30 pobili na
ul. Lignozy czterech chłopaków (17- i
18-latka z Gliwic oraz 18- i 19-latka z
Knurowa). Informacje można przekazywać pod nr tel. 32 337 25 00.
Nerwów na wodzy nie potrafili
utrzymać sprawcy pobicia mężczyzny, znalezionego przez strażników
miejskich na ul. Lignozy o godz. 1.00.
Stan poszkodowanego był na tyle zły,
że funkcjonariusze po udzieleniu mu
pierwszej pomocy wezwali pogotowie. Poturbowany mężczyzna został
przewieziony do szpitala. Dalsze czynności w sprawie prowadzi knurowski
komisariat.
Ponadto w sobotę o godz. 23.47 w
ręce stróżów prawa wpadł 20-latek,
który na ul. Koziełka brutalnie skopał
39-letniego mężczyznę, uszkadzając
mu tchawicę.
Lek ko nie miała też 29-letnia
kobieta z Gierałtowic. Mało brakowało, by jej były konkubent, 32-latek

C

iąg da lszy seria lu o włamaniach. Tym razem ktoś użył
drabiny, by dostać się do biur w
Chudowie. Wyważył okno, splądrował pomieszczenia i skradł 300 zł,
należących do jednej z firm.
Dzień później włamywacz wziął
na cel dom jednorodzinny w Żernicy. Najpier w w y wiercił otwór
w oknie, by dostać się do środka.
Następnie skradł złotą i srebrną biżuterię o wartości 12 tys. zł, pieniądze (950 zł) i dowód rejestracyjny
renault master. Do włamania doszło
około godz. 1.00.
Sporo za nieuwagę zapłacił star-

szy mężczyzna, właściciel mieszkania przy Alei Piastów. Zapomniał
zamknąć drzwi, co skrzętnie w ykorzystał złodziej. Skradł portfel z
dokumentami (dowodem osobistym,

prawem jazdy, kartami bankomatowymi) i kwotą 2800 zł.
Postępowanie we wszystkich sprawach prowadzi Komisariat Policji w
Knurowie.
/g/

Obłowił się
przed
świętami

/g/

Knurów, Przyszowice

Wóz kogoś innego będzie wiózł
Ciężka strata do przełknięcia, kiedy
ulubione cacko znika z posesji lub przyblokowego parkingu. Z policyjnych statystyk wynika, że łupem złodziei najczęściej
padają auta ze średniej półki. Wśród
ulubionych marek niepodzielnie królują
volkswageny, audi i seaty. Przykładów nie

Przegląd Lokalny Nr 14 (1152) 9 kwietnia 2015 roku

Brzęk tłuczonej szyby skłonił
jednego z mieszkańców do
zaalarmowania Policji. Dzięki temu
udało się zatrzymać 19-letniego
włamywacza do kantoru przy
ul. Kapelanów Wojskowych

C

Szczygłowice

Jeden z klientów wyniósł
z dyskontu przy ul. Parkowej
7 butelek szkockiej whisky
Ballantine’s, butelkę Jacka Danielsa oraz 2 kurtki
przeciwdeszczowe. Nie wiadomo, czy chciał się w ten
sposób ubezpieczyć na Lany
Poniedziałek. Pewne jest, że
rachunek za skradziony asortyment opiewał na 659,98 zł.
Sprawą zajął się Komisariat Policji w Knurowie.

Kasiarz się
przeliczył

trzeba szukać daleko. Pod koniec marca z
ul. Powstańców Śląskich w Przyszowicach
skradziono audi a6 o wartości 40 tys.
zł, zaś z ul. Szpitalnej w Knurowie ktoś
odjechał seatem leonem. Właściciel wozu
oszacował straty na 12 tys. zł.
/g/

zwartek, godz. 23.25. Z
kompleksu handlowego
przy ul. Kapelanów Wojskowych dochodzi brzęk tłuczonej szyby. Jeden z okolicznych
mieszkańców nie jest na ten hałas
obojętny. Natychmiast dzieli się
spostrzeżeniami z dyżurnym
Komisariatu Policji w Knurowie,
a ten wysyła na miejsce patrol.
Funkcjonariusze widzą wybitą szybę w drzwiach kantoru, ale
nie wiedzą jeszcze, że nieco wcześniej zauważa ich złodziej. Chowa
się pod ladą ciasnego pomieszczenia, a łup ukrywa w butach. Zostaje zatrzymany po dokładnym
sprawdzeniu kantoru.
Włamywaczem okazuje się
19-latek. Kiedyś mieszkał w Czerwionce-Leszczynach. Jakiś czas
temu przeniósł się do Knurowa.
Był znany policji. Mimo młodego wieku stawał przed sądem
rodzinnym, przeby wał też w
ośrodku socjoterapii.
- Mężczyzna przyznał się do 16
włamań. Okradał tutejsze placówki handlowe i piwnice - informuje
nadkom. Marek Budzik, zastępca
komendanta Komisariatu Policji w Knurowie. - Interesowała
go gotówka, ale nie gardził też
artykułami spożywczymi, które
później sprzedawał. Twierdzi, że
działał w pojedynkę.

Pierwsze włamanie z udziałem 19-latka miało miejsce w
listopadzie 2013 roku.
Mężczyźnie grozi od roku do
10 lat więzienia. Biorąc pod uwagę, że przyznał się do 16 włamań
i ze szczegółami opisał swoje
działanie, kara nie powinna być
surowa.
Prokurator objął go dozorem
policyjnym.
Nie pierwszy raz anonimowe
zgłoszenie pozwala stróżom prawa zatrzymać złodzieja na gorącym uczynku. Komendant Budzik niezwykle ceni sobie taką
współpracę. Zachęca mieszkańców peryferii Knurowa oraz
gmin ościennych, by zwracali
uwagę na podejrzane samochody, kręcące się w pobliżu.
- W ostatnim czasie odnotowali śmy sporo włamań do
domów jednorodzinnych. Zanim
do nich doszło, złodzieje musieli
zrobić rozpoznanie. Dlatego
liczymy na współpracę ze społeczeństwem. Proszę zgłaszać nam
przypadki budzące uzasadnione
podejrzenia, kiedy np. przed
domem sąsiada, który wyjechał,
stoi samochód na obcych tablicach. Sprawdzimy każdy sygnał
- z apew n ia nad kom. Ma rek
Budzik.
/pg/
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Dziurawa nawierzchnia dróg kontrastuje
z zadbanymi domami - szybko nie da się
tej dysproporcji zlikwidować

Foto: Bogusław Wilk

Tama z deszczówki

PORZĄDEK OBRAD SESJI

Knurów. Brak odwodnienia przeszkodą w gruntownej przebudowie dróg

- Choć to jeden z najszybciej rozwijających się
pod względem mieszkaniowym rejon Knurowa,
to stan dróg jest jednym z najgorszych w mieście
– przekonują mieszkańcy ulic Jaśminowej, Chmielnej
i Akacjowej. – Przebudowa tych dróg pójdzie
na marne, jeśli wcześniej nie zostanie rozwiązany
problem odprowadzania wód opadowych – tłumaczą
knurowscy urzędnicy

20

lutego magistrat rozstrzygnął przetarg, wyłaniając
wykonawcę II etapu przebudowy ul. Koziełka (od nr 99 po
skrzyżowanie z ulicami Jęczmienną i
Akacjową). Została nim firma Skanska, która zaoferowała wykonanie
inwestycji za niespełna 2 mln zł.
- Na finansowanie zamówienia
miasto zamierzało przeznaczyć 4,4
mln zł – zauważają mieszkańcy ulic
Jaśminowej, Chmielnej i Akacjowej w
piśmie złożonym pod koniec lutego w
urzędzie. - W związku z tym zwracamy
się o przeznaczenie zaoszczędzonej
kwoty na budowę nawierzchni asfaltowej i chodników przy drogach, których
jesteśmy mieszkańcami.
- Jako mieszkańcy tego rejonu doceniamy dotychczasowe działania władz
miasta w poprawę infrastruktury zlokalizowanej na tym terenie – zaznaczają knurowianie. - Jednakże nadal stan
dróg w tym rejonie pozostawia wiele do
życzenia. Ciągle zmagamy się ze stale
niszczejącą nawierzchnią, dziurami
oraz brakiem chodników.
- Pomimo, że jest to jeden z najszybciej rozwijających się pod względem mieszkaniowym rejon Knurowa,
to stan dróg jest jednym z najgorszych
w naszym mieście – argumentują.
Dodają, że brak chodników sprawia,
iż boją się o bezpieczeństwo dzieci
uczęszczających do szkół.
- Mamy nadzieję, że zaoszczędzone
pieniądze pozostaną na terenie, na
który pierwotnie zostały przeznaczone
i będą służyły poprawie bezpieczeństwa
i jakości życia mieszkańców - podsumowują.
4

Knurowscy urzędnicy przekonują, że zdają sobie sprawę z niedostatków infrastruktury drogowej w
tym rejonie.
- Dynamicznie rozwijające się
budownictwo jednorodzinne to powód
do satysfakcji dla samorządu, ale też
nowe dla niego wyzwania – słyszymy
w magistracie. - Niestety, nie sposób
od razu spełnić wszystkie oczekiwania.
Jak tłumaczą urzędnicy z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska, kluczem do gruntownej przebudowy ulic
Jaśminowej, Chmielnej i Akacjowej
jest uprzednie rozwiązanie problemu
odprowadzania wód opadowych w
tym rejonie.
- Bez tego cała robota poszłaby na
marne – uzasadniają.

W tym roku urząd zamierza zlecić
opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia. Ma być gotowa w
2016 roku.
- W oparciu o przygotowane dokumenty przeprowadzona zostanie
procedura związana z uregulowaniem
stanu prawnego potoku Knurówka na
tym odcinku – wyjaśniają.
Przejęcie gruntów pozwoli na
przystąpienie do budowy kanalizacji
deszczowej. Następnym krokiem ma
być wykonanie projektu przebudowy
wymienionych ulic i – wreszcie – ich
modernizacja.
- Do tego czasu nawierzchnie dróg
w obrębie działek gminnych podlegać
będą bieżącym naprawom cząstkowym
– zapewniają urzędnicy.
/bw/

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.04.2015 r. o godz.
15.00 w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie
się sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
18.02.2015 r. oraz 11.03.2015 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Eksploatacja górnicza w latach 2015-2017.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/15 Rady Miasta Knurów
z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie powołania doraźnej
Komisji do spraw budżetu obywatelskiego,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2015 r.
Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice,
3) w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu proﬁlaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii na rok 2015”,
4) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Knurów
do przyjęcia dotacji i zawarcia umowy w sprawie realizacji
i dofinansowania Projektu pn. „Termomodernizacja
budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5”,
5) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik,
7) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Knurów,
9) w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz
określenia dokumentów potwierdzających te kryteria
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, na zajęcia
rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia,
którego organem prowadzącym jest Gmina Knurów,
10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
11) w sprawie zmiany w Uchwale Nr III/37/14 Rady Miasta
Knurów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu
Gminy Knurów na 2015 rok z późniejszymi zmianami,
12) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
13) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
14) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
15) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
16) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
17) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
18) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
19) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
20) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
21) w sprawie zmian w Uchwale Nr III/37/14 Rady Miasta
Knurów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu
Gminy Knurów na 2015 rok z późn. zm.,
22) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Knurów,
23) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie
Miasta Knurów.
11. Wybór laureata nagrody „Laur Knurowa” w 2015 roku oraz
podjęcie stosownej uchwały.
12. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa

32 332 63 77

sygnały czytelników
Kiedy
sprzątać

- Widuję czyszczarkę na ulicach
miasta. To dobrze, bo porządek
musi być. Ale zastanawia mnie,
czy nie byłoby lepiej, gdyby zamiast po godzinie 8 rano, pojazd
ten wyjeżdżał na drogi o innej
porze? Bo patrzę i widzę czyszczarkę na ul. Dworcowej, a za nią
długaśny sznur aut. Żadne nie
wyprzedza, bo jak, skoro jezdnię
przedzielają wysepki. I tak się
taka samochodowa procesja toczy
przez kwadrans, zanim dobije do
ronda. Uważam, że dla płynności ruchu lepiej byłoby, gdyby to
czyszczenie odbywało się w nocy.

Tak jest w wielu innych miastach,
więc chyba nie powinno być kłopotów z organizacją tej pracy.
Henryk z Knurowa

Przecież
to nie bestia

- W jednym z niedawnych wydań Przeglądu napisaliście o psie,
który pogryzł mieszkankę. Tekst
był opatrzony zdjęciem. Niestety,
fotografia przedstawia jakąś bestię, a nie zwykłego czworonoga.
Uważam, że zdjęcie jest za ostre
i niepotrzebnie eskaluje napięcie.
Moim zdaniem to niefortunny pomysł...
Stały Czytelnik

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Czas na łatanie

- Zima się skończyła, czas na
porządki. Przydałby się szybki
remanent najważniejszych dróg
i połatanie najbardziej niebezpiecznych dziur. Z każdym dniem
ich więcej. Czy muszę wymieniać
gdzie? Wystarczy przejażdżka, by
się zorientować.
A. R.

A może posadzić
drzewka

- 10 lat temu Knurów obchodził
700-lecie. Pamiętam taką akcję
z tym związaną, polegającą na
sadzeniu drzewek. „700 drzew

na 700-lecie”, albo jakoś tak...
Byłem wśród uc zniów, k tór zy
sadzili sosny na skwerze wzdłuż
ul. Szpitalnej, przy skrzyżowaniu
z ul. Ułanów. Niedawno tamtędy
przechodziłem i ze smutkiem zauważyłem, że z tych 700 iglaków
ostało się ledwie kilka. Jak to
możliwe? Nie mam pojęcia, czy
zmarniały, czy ktoś je sobie „zagospodarował”, a może zniszczył.
Szkoda, że nie wyszło. I mam
taki pomysł: może spróbować
to naprawić i ponowić tę akcję.
No i zadbać, żeby tym razem się
udała.
Marcin
Not. bw
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Szczygłowice. Jest szansa, że pociągi wrócą na tory

Do dwóch razy
sztuka?

PKP Polskie Linie Kolejowe od siedmiu miesięcy
szukają firmy, która przywróci ruch pociągów na linii
Knurów- Szczygłowice. Pierwszy przetarg
unieważniono. Czy tym razem się uda?

K

Z czasem kolej traciła na znaczeniu. Knurowianie przerzucili się na
autobusową komunikację miejską.
Czynniki ekonomiczne zdecydowały o zawieszeniu ruchu pociągów
pasażerskich. 23 czerwca 2000 roku
o godz. 16.17 ze stacji Knurów-Szczyg łow ice odjecha ł ostat ni pociąg
pasażerski relacji Rybnik-Gliwice.
Osiem lat później, na skutek zapadnięcia się szybu wentylacyjnego
KWK „Szczygłowice” ruch kolejowy
na odcinku Knurów-Leszczyny został całkowicie wstrzymany. Wytyczono objazd.
Linia kolejowa nr 149 powoli
niszczała - nie oparła się ani zębowi
czasu ani działalności złomiarzy.
Tor y pozarastały traw y i krzaki,
co cenniejsze rzeczy zabrali ludzie.
Degradacji ulegało również wszystko
wokół - zdewastowano budynki stacji kolejowych, zniszczono perony,
ukradziono tablice, poznikały ław-

ki. W miejscu, gdzie kiedyś tętniło
życie, dzisiaj hula wiatr.
Na początku 2014 roku PKP Polskie Linie Kolejowe podjęły decyzję
o przywróceniu ruchu na linii nr
149. W planach jest wyremontowanie
jednego toru, czyli m.in. wymiana
torów i wstawek, wzmocnienie podtorza, odbudowa rowów bocznych,
rewitalizacja obiektów inżynieryjnych i usunięcie drzew i krzewów.
PK P k o m p l e k s ow o p r z e b u d uj e
także sieć trakcyjną i wymieni semafory. Na remont spółka zarezerwowała 30 750 000 zł.

Drugi przetarg

Już we wrześniu 2014 roku PKP
próbowało znaleźć wykonawcę prac.
Do przetargu zgłosiły się tylko dwie
firmy: polska i hiszpańska. Kwota
przez nie zaproponowana znacznie
przek racza ła tę ok reśloną przez
PKP. Komisja przetargowa zdecy-

Torowisko jest w takim stanie, że obecnie nie pojechałby po
nim żaden pociąg

dowała o unieważnieniu przetargu
i rozpisaniu go na nowo. Tym razem
otrzymano 16 ofert. Najtańszą propozycję (25,43 mln) przedstawiła
firma Skanska. Czy to właśnie ona
będzie odpowiedzialna za przebudowę?
- Obecnie trwa ocena ofert. Komisja przetargowa ma do dyspozycji
100 pkt. - tłumaczy Jacek Karniewski z Centrum Prasowego PKP.
Ocen ie prz y w y borz e w yko nawcy podlega cena (70 proc. oceny), termin realizacji (25 proc.) i
gwarancja (5 proc.). Po ogłoszeniu
wyników przetargu, oferenci mają
kilka dni na zgłaszanie protestów.

- Jeśli wszystko pójdzie dobrze,
prace powinny ruszyć w maju - informuje Jacek Karniewski.
Pierwszy etap modernizacji to
opracowanie projektu wykonawczego, drugi - roboty budowlano-remontowe, które powinny trwać nie
dłużej niż do 31 października 2015
roku, trzeci - opracowanie dokumentacji podwykonawczej.
- Odbiór końcowy zaplanowany
jest na 31 grudnia 2015 roku - dodaje
Karniewski.
Najwcześniej pociągi towarowe
wrócą na tory w styczniu 2016 roku.
jb, foto: Paweł Gradek

reklama

iedy w 1909 roku uruchomiano linię kolejową nr 149 łączącą Gierałtowice z Knurowem i
Szczygłowicami, robotnicy kopalniani
odetchnęli. Do tej pory węgiel z Knurowa do Gierałtowic (jak podaje ks.
Alojzy Koziełek przeszło 200 000 ton)
przewożono furmankami. Ciężka to
była praca zarówno dla ludzi, jak i
coraz bardziej zmęczonych koni.
Nowo powstała linia przysłużyła
się także mieszkańcom. Pod koniec
lat 70. XX wieku na stacji Knurów
w ciągu doby zatrzymywało się 12
pociągów pasażerskich. W latach 80.
ilość kursów zwiększyła się do 20. Jak
pisze Maria Grzelewska w artykule
„Opóźniony pociąg pośpieszny woził
nad morze” [PL 2/2013], knurowianie bez przesiadek mogli dojechać do
Rybnika, Makoszów, Gliwic, Zabrza,
Bielska-Białej, a nawet Świnoujścia
i Kołobrzegu. Najwięcej pasażerów
dojeżdżało do Rybnika.
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Szału nie ma...
Knurów, Gierałtowice, Pilchowice. „Źródło” miesiąc później

Minął miesiąc, odkąd w urzędach
w całej Polsce wprowadzono nowy system
informatyczny „Źródło”. Jak system działa
w Knurowie i okolicach?

N

owe przepisy o dowodach osobistych, ewidencji ludności i aktach
stanu cy wilnego pierwotnie
miały obowiązywać od początku tego roku. Ostatecznie przesunięto ten termin do 1 marca, a
i tak nie obeszło się bez trudności. System informatyczny „Źródło”, przygotowany przez MSW
i w prowadzony w urzędach
w całym kraju, spowodował
niemałe zamieszanie. Pierwsze
dni były trudne zwłaszcza dla
urzędników, którzy starali się,
aby zmiana była jak najmniej
uciążliwa dla klientów. Czy po
miesiącu działania coś zmieniło
się na lepsze?
- Jeżeli chodzi o samo „Źródło”, to odczuwalnych przerw
technicznych nie było, zmian
na lepsze też nie – mówi Adam
Ostalecki, naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miasta Knurów. – Sam system
działa względnie poprawnie, choć
jego szybkość się nie poprawiła.
Największy problem to przekierowywanie danych ze „Źródła” do
rejestru mieszkańców.

Nowa ustawa

nakłada na gminy obowiązek
prowadzenia elektronicznego
rejestru mieszkańców. Tyle tylko,
że ustawodawca nie pomyślał
o technicznym rozwiązaniu tej
sprawy. Rejestr mieszkańców
to baza danych, która powinna
być zawsze aktualna. To na jej
podstawie sporządza się rejestry
wyborców, listy poborowych
mających stawić się przed Wojskowa Komisją Uzupełnień, czy
też spis dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. Kłopot w tym, że
„Źródło” nie daje możliwości prowadzenia rejestru mieszkańców
danej gminy. W związku z tym
rejestr taki musi być prowadzony
przez inne, zewnętrzne programy
komercyjnych producentów. Od
1 marca ewidencja ludności – a
obecnie rejestr mieszkańców –
aktualizowany jest wyłącznie w
oparciu o „Źródło”. Niestety ta
aktualizacja nie przebiega poprawnie. Program wspomagający
system, odpowiedzialny za aktualizowanie rejestru mieszkańców
obarczony jest błędami i póki co

nie działa prawidłowo. Podobno
na to potrzebny jest czas.
- Szkoda, że system, który kompleksowo zajmuje się
ewidencją ludności, dowodami osobistymi, rejestrowaniem
narodzin, ślubów, zgonów, nie
ma zakładki do prowadzenia
rejestru mieszkańców – ubolewa
naczelnik Ostalecki.
Jest jeszcze dodatkowa rzecz
sprawiająca, że rejestr mieszkańców

traci na aktualności

z każdym dniem. Otóż urzędy stanu cywilnego nie pracują
wyłącznie na „Źródle”. Ustawodawca dał im sześciomiesięczny
okres przejściowy, toteż wiele z
tych urzędów, zwłaszcza w większych gminach, korzysta z możliwości pracy łączonej – część
pracy wykonuje na „Źródle”, a
część – po staremu. To powoduje, że nie wszystkie dane są na
bieżąco zapisywane w tym systemie, a więc nie wszystkie trafiają
do rejestru mieszkańców.
Jednak urzędy stanu cywilnego, mając zwiększony zakres
obowiązków i chcąc funkcjonować płynnie, w wielu wypadkach
są zmuszone skorzystać z możliwości okresu przejściowego.
Tak jest w knurowskim USC,
który wraz z wprowadzeniem
„Źródła” stracił możliwość
korzystania ze swojej bogatej bazy elektronicznej (ponad 100 tys. zdigitalizowanych aktów), gromadzonej
od początku lat 90.

Teraz urzędnicy starają się,
aby mimo wszystko jak najwięcej spraw, zwłaszcza tych
związanych z narodzinami czy
zgonami można było sfinalizować podczas jednej wizyty.
- Cóż, system jest, jaki jest –
mówi Barbara Bismor, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
– Ratuje nas tylko to, że pracujemy częściowo po staremu. Dziś
znowu są problemy. Ogłoszono
nam, że będzie przerwa techniczna w godz. 18-22, a tu już od samego rana system nie działa, jak
powinien. Często zdarzają nam
się przerwy po 15 minut lub pół
godziny. W ubiegły czwartek mieliśmy znienacka przerwę trwającą
kilka godzin. Bardzo to wszystko

nieprzyjemne, ale co zrobić?
Co będzie po 31 sierpnia,
kiedy skończy się okres przejściowy i wszystkie urzędy stanu
cywilnego w Polsce będą musiały pracować wyłącznie na
nowym systemie? Ciekawe, czy
uda się uniknąć zamieszania
podobnego temu z 1 marca.
Początek września na pewno
nie wywoła zamieszania w USC
gminy Gierałtowice.
- Jako stosunkowo mały
urząd zdecydowaliśmy się od
razu wejść całkowicie w nowy
system – informuje Mirosław
Marcol, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Gierałtowice w Przyszowicach.
Jak przyznaje kierownik, po
przejściu na „Źródło” urzędowe

czynności
wydłużyły się

średnio czterokrotnie. To
sprawia, że wielu rzeczy nie
załatwimy w urzędzie „od ręki”.
Warto się przygotować na to, że
trzeba będzie czekać i ponownie
odwiedzić urząd.
Jak dowiedzieliśmy się w
USC gminy Pilchowice, tam
u r z ę d n ic y s t a r ają się , aby
wszystko było robione „od ręki”.
– Nie było jeszcze sytuacji, by
ktoś, kto przyszedł po akt zgonu,
nie dostał dokumentu na miejscu
– mówi Joanna Wojciechowska,
zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego gminy Pilchowice.
– Wydawanie dokumentu trwa
dłużej niż dawnej, więc w zależności od dnia niekiedy trzeba chwilę
odczekać. „Źródło” funkcjonuje
od miesiąca. To krótki okres, więc
nie wszystko jeszcze działa idealnie, ale szczerze mówiąc podczas
testowania wersji szkoleniowej
wydawało się, że będzie znacznie
gorzej aniżeli jest w tej chwili.
Funkcjonowanie na co dzień
to jedno, ale ważne są też konsekwencje, jakie ma wprowadzenie „Źródła” dla zdarzeń
niecodziennych. Do takich należą wybory prezydenckie. 10
maja będzie niezłym testem dla
ustawowych nowości. Jeśli uda
się uniknąć chaosu przy generowaniu list wyborców – wszyscy
odetchniemy z ulgą.
Mirella Napolska

ogłoszenie

INFORMACJA
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KNURÓW O ZMIANIE SIEDZIBY
OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 12 W KNUROWIE
Uchwałą Nr V/46/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/408/12 Rady
Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Knurów na stałe obwody głosowania dokonano zmiany
siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 mieści się w Miejskiej Szkole
Podstawowej Nr 2, ul. Wilsona 22 (dotychczasowa siedziba mieściła się w Świetlicy PPHU „Komart”, ul. Szpitalna 7).
W związku z powyższym mieszkańcy ulic: Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopina, Jarosława Dąbrowskiego,
Ignacego Krasickiego, Józefa Lompy, Ignacego Paderewskiego, Aleksandra Puszkina, Władysława Stanisława Reymonta,
Juliusza Słowackiego, Pawła Stalmacha, Wita Stwosza, Szpitalna od nr 1 do 22, Karola Szymanowskiego, Targowa,
Henryka Wieniawskiego w dniu wyborów 10 maja 2015 r. i 24 maja 2015 r. - II tura, będą głosowali w Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 12 z siedzibą w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2, ul. Wilsona 22.
Z up. Prezydenta
Piotr Dudło
Sekretarz Miasta
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OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW Z DNIA 7 KWIETNIA 2015 r.
Na podstawie art. 16 §1, art. 53a § 1, art. 54 oraz art. 186 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z art. 15 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVII/408/12 Rady Miasta Knurów
z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Knurów na stałe obwody głosowania z późn. zm., Uchwały Nr
VI/59/15 Rady Miasta Knurów z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania, podaję
do wiadomości wyborców
INFORMACJĘ
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika ze wskazaniem, obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych dla
przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2015 r.
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

1

26 Stycznia, Marynarzy, Piłsudczyków, Wincentego Witosa

Miejskie Przedszkole Nr 13,
ul. Piłsudczyków 4

2

Lotników

Miejskie Przedszkole Nr 2,
ul. Lotników 3

3

Aleja Lipowa, Deszczowa, Dywizji Kościuszkowskiej, Generała
Jerzego Ziętka, Jesienna, Legionów, Letnia, Przedwiośnia,
Saperów, Wiosenna, Zimowa

4

Generała Władysława Sikorskiego, Ułanów

5

Szarych Szeregów, Szpitalna od nr 23 do końca

6

Armii Krajowej, Jedności Narodowej

7

Kapelanów Wojskowych

8

Kosmonautów, Władysława Jagiełły

9

Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego,Władysława Łokietka

10

Kazimierza Wielkiego

11

Mieszka I

12

Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopina, Jarosława
Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Józefa Lompy, Ignacego
Paderewskiego, Aleksandra Puszkina, Władysława Stanisława
Reymonta, Juliusza Słowackiego, Pawła Stalmacha, Wita Stwosza,
Szpitalna od nr 1 do 22, Karola Szymanowskiego, Targowa,
Henryka Wieniawskiego

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Wilsona 22
(Lokal Nr 1)

13

Cicha, Floriana, Grunwaldzka, Jana Kochanowskiego, Jana
Matejki, Niepodległości, dr. Floriana Ogana, Polna,Walentego
Rakoniewskiego, Sokoła,Ustronie Leśne,Thomasa Woodrowa
Wilsona od nr 19 do końca, Wzgórze

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Wilsona 22
(Lokal Nr 2)

14

1-go Maja, Władysława Broniewskiego, Chabrowa, Jana Dymka,
Jęczmienna, Kardynała Augusta Hlonda, Kopalniana, Ks. Józefa
Jagły, Kwiatowa, Plac Powstańców Śląskich, Plebiscytowa,
Różana, Stokrotki, Thomasa Woodrowa Wilsona od nr 1 do 18,
Wolności

Zespół Szkół
im. I.J. Paderewskiego L.O.
ul. 1 Maja 21, (lokal Nr 2)

15

Akacjowa, Aleja Spacerowa, Jana Brzechwy, Chmielna, Dworcowa
od nr 1 do 21, Jaśminowa, Mieczysława Karłowicza, Klasztorna,
Zofii Kossak-Szczuckiej, Ks. Alojzego Koziełka, Jana Kwitka,
Łubinowa, Stanisława Moniuszki, Wrzosowa

Miejskie Gimnazjum Nr 1
ul. Ks. Alojzego Koziełka 7

16

Józefa Janty, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Pocztowa, Henryka
Sienkiewicza, Antoniego Słoniny, Spółdzielcza

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Słoniny 1

17

Astrów, Beksza, Konstantego Damrota, Dębowa, Dworcowa
od nr 22 do końca, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki,
Krucza, Karola Miarki, Emilii Plater, Stanisława Poniatowskiego,
Poprzeczna, Bolesława Prusa, Przemysłowa, Rybna, Wagowa,
Stanisława Wyspiańskiego, Żwirki i Wigury

18

Bojowa, Graniczna, Jagielnia, dr Henryka Jordana, Wojciecha
Korfantego, Krótka, Leśna, Juliusza Ligonia, Feliksa Michalskiego,
Nowy Dwór, Powstańców, Rybnicka, Sadowa, Słoneczna,
Starowiejska, Stawowa, Szkolna, Szybowa, Piotra Ściegiennego,
Zielona, Zwycięstwa

19

Aleja Piastów

20

Górnicza, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Lignozy, Stanisława
Staszica, Sztygarska,
Józefa Wieczorka

21

Jana Kilińskiego, Książenicka, Parkowa, Stefana Żeromskiego

22

Szpital

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9,
Aleja Lipowa 12
Miejskie Gimnazjum Nr 3,
Aleja Lipowa 12
Miejskie Przedszkole Nr 12,
ul. Armii Krajowej 5
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Jedności Narodowej 5
(lokal Nr 1)
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Jedności Narodowej 5
(lokal Nr 2)
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Stefana Batorego 5 (lokal Nr 2)
Miejskie Gimnazjum Nr 2,
ul. Stefana Batorego 7
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Stefana Batorego 5 (lokal Nr 1)
Zespół Szkół
im. I.J. Paderewskiego L.O.
ul. 1 Maja 21 (lokal Nr 1)

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa
ul. Dworcowa 38 a

Zespół Szkolno - Przedszkolny
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Michalskiego 27
Miejskie Gimnazjum Nr 4,
ul. Kilińskiego 6
Dom Kultury,
ul. Górnicza 1
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4,
ul. Kilińskiego 6
Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
w budynku głównym Szpitala w
Knurowie przy ul. Niepodległości 8

- symbol oznaczający obwody, w których lokale wyborcze dostosowane są do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych,
- symbol oznaczający obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.
Wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r.* w Biurze Obsługi
Interesanta w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j.
Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może
w terminie do dnia 4 maja 2015 r.* w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana
Ogana 5 złożyć wniosek o głosowaniu za pośrednictwem pełnomocnika.
Uwaga:
Informacje w sprawie rejestru i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego
oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miasta Knurów, przy ul. dr. Floriana Ogana
5, pok. Nr 112, nr telefonu (32) 339-22-81, pok. Nr 111, nr telefonu (32) 339-22-57 lub w formie elektronicznej,
adres e-mail um@knurow.pl
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji
wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

PREZYDENT MIASTA
ADAM RAMS
* termin wydłużony zgodnie z art. 9§ 2 Kodeksu wyborczego
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Z kart historii Przyszowic

Budowniczy pięknych świątyń

Kościół św. Mikołaja (zdjęcie z Gościa Niedzielnego, nr 47
z 20 listopada 1938 roku)

P

rzyszowicka parafia ma długą, siedmiowiekową historię.
Dowodzą tego, sporządzone w
1335 roku przez Galharda z Cathors,
rachunki świętopietrza. Wymieniono w nich kościół w Przyszowicach
jako należący do archiprezbiteratu w
Gliwicach.
Nie wiemy, kiedy dokładnie w
Przyszowicach wzniesiono pierwszy
kościół. Bardzo możliwe, że w XV
wieku. I zapewne była to świątynia
zbudowana z cegły. W protokole wizytacyjnym, spisanym przez w 1679
roku, odnotowano (cytujemy za „Historią Przyszowic” Jerzego Horwata –
Przyszowice 2007): „kościół parafialny
we wsi Przyszowice, szlachetnego i
wspaniałego pana Jerzego Paczyńskiego
parafii patronatu użyczającego, jest
zbudowany z cegieł, szeroki na 14 i długi
na 30 łokci, z 6 oknami i 2 drzwiami.
Poświęcony czci św. Mikołaja Biskupa
i Wyznawcy, którego dzień poświęcenia
obchodzony jest w pierwszą niedzielę po
święcie św. Michała. Kościół wydaje się
być czysty, wystrój ozdobny, ławki dobrze ustawione, chór dla organ. Zakrystia wprawdzie murowana, posiadająca
sklepienie, lecz wykazujące pęknięcie,
dlatego podtrzymywane jest podporami.
Sklepienie kościoła pokryte jest gontem, a posadzka ceglana. Dzwonnica.
Ołtarz większy poświęcony, przykryty
ozdobnym obrusem. Dach budowli
ozdobiony, z rzeźbioną podstawą, bez
kolorów nad ołtarzem i złocony, który
przedstawia namalowany wizerunek
NMP Wniebowziętej, drewniane tabernakulum rzeźbione i złocone, w
którym są zamknięte srebrne puszki z
Najświętszym Sakramentem. Ponadto
są jeszcze trzy ołtarze mniejsze, stosownie nakryte, niepoświęcone, rzeźbione,
malowane i złocone, przedstawiające
kunsztem namalowane wizerunki świętych. Chrzcielnica kamienna, w której
przechodzą z jałmużny, która jest zbierana do woreczka w niedziele i święta”.
Z okresem rządów ks. Bartłomieja
Bagińskiego, przypadających na lata
wojny trzydziestoletniej (1618-1648),
wiąże się ciekawa historia dzwonów
kościelnych. „Mieszkańcy ze strachu
przed Szwedami ściągnęli je z wieży.
Bali się, że Szwedzi przetopią dzwony
na armaty. Zakopali je w lesie w Bo-

rowej Wsi. Ci, którzy ukryli dzwony
i znali miejsce kryjówki, po odejściu
Szwedów już nie żyli. Podanie ludowe
mówi, że dzwony ukryte w czasie wojny trzydziestoletniej przypadkowo
odnalazły świnie, które wyryły je z
ziemi. To wydarzenie przypada na
czas, kiedy proboszczem Przyszowic
był ks. Pedzich (pisany również jako
Pendzich lub Pendrich). Podanie to
mówi, iż dzieci pasące świnie pod lasem doniosły rodzicom, że zwierzęta
wyryły z ziemi korony. Gdy zbiegli
się parafianie i odkopali korony,
okazało się, że były to głowice (korony) dzwony, przed wielu laty ukryte
przez ich przodków przed Szwedami.
To przypadkowe odkrycie sprawiło
przyszowickim parafianom wielką
radość. Powszechnie mówiono, że
zwierzęta odnalazły stare piękne
dzwony z wyroku Opatrzności Bożej”
(za J. Horwatem).
Podobno w związku z tym wydarzeniem w głosach dzwonów słychać wołanie. Grzegorz
(mniejszy dzwon – wyższym
tonem): „Świnia była, nie wyryła”, a Urban (dzwon większy –
tonem niższym i wolniejszym):
„Wieprz był i wyrył”

Co ciekawe, oprócz kościoła św.
Mikołaja w Przyszowicach istniał drugi
kościół – pod wezwaniem św. Krzyża.
Jak to wyjaśnić? Najprawdopodobniej
miało to związek z podziałem wsi. Od
1537 roku jedna część Przyszowic należała do Jana Gierałtowskiego, a druga
do rodziny Przyszowskich. Możliwe, że
właściciele drugiej części miejscowości
ufundowali kościół św. Krzyża.
Świątynia ta była mniejsza od
kościoła św. Mikołaja. Drewniana,
długa na 25 i szeroka na 13 łokci. Miała
5 okien, była wyposażona w ławki.
Wewnątrz były 2 ołtarze, ozdobione
rzeźbami i malowanymi wizerunkami. W 1656 roku Joachim Przyszowski
napisał, że kościółek „popadł w ruinę,
dlatego postanowiłem sobie go rozbudować i odnowić; jeśli nie dokonam
tego zamiaru za życia, to zobowiązuję
moich spadkobierców do realizacji tej
budowy. Na ten kościół przeznaczam
50 talarów (...)”. Jego słowa nie zostały zignorowane, skoro w 1727 roku
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stwierdzono, że ówczesny proboszcz
Antoni Chudek ma „pięknie uposażony kościół”.
W 1738 roku doszło do ważnych
zmian w diecezji wrocławskiej. Powstał wówczas archiprezbiterat wielkodębieński, do którego weszły parafie
w yłączone z ok ręgu gliwick iego:
Bujaków, Dębieńsko (z podległym tej
parafii kościołem w Ornontowicach),
Gierałtowice (z kościołem w Knurowie), Pilchowice (z kościołem-filią w
Smolnicy i parafialnym w Wilczy) oraz
Przyszowice.
Kościół św. Mikołaja jeszcze w
1719 roku był w niezłym stanie, co potwierdzał protokół wizytacyjny. Poza
zakrystią, której stan – po półwieczu
od wizytacji w 1679 roku – mocno się
pogorszył. Okazała się mocno zniszczona, ze względu na pęknięcia została
pomniejszona. Jednak w 1764 roku
zbudowano nowy, drewniany kościół
w miejsce murowanego.
W 1781 roku w należących do przyszowickiej paraf ii Makoszowach
urodził się Karol Godula. Późniejszy,
niezwykle zasłużony dla gospodarczego rozwoju regionu, przedsiębiorca, budowniczy kopalń galmanu
i węgla kamiennego, właściciel hut,
został ochrzczony w Przyszowicach,
tutaj chodził do szkoły ludowej i
przyjął pierwszą komunię

Na przełomie XIX i XX w. parafia
liczyła 6600 osób – mieszkańców Borowej Wsi, Makoszów i Przyszowic.
Kościół nie mieścił wiernych, więc proboszcz, ks. Augustyn Krakowski (18911918) kazał dobudować przedsionki po
obydwu stronach budowli. Nie był to
udany pomysł – dobudówki oszpeciły
świątynię. Mimo nalegań parafian nie
zbudowano nowego kościoła.
W 1922 roku proboszczem w Przyszowicach został ks. Franciszek Pogrzeba. Kierował parafią do śmierci w
1941 roku. Wierni wiele mu zawdzięczają, m.in. budowę nowego kościoła.
Budowę rozpoczęto w 1937 roku.
Uroczysta konsekracja nowo wzniesionej świątyni odbyła się 9 października 1938 roku z udziałem biskupa
Stanisława Adamskiego. Poświęcono
ołtarz św. Jana Nepomucena. Zostały
w nim zamknięte relikwie świętych
Klementyna i Aurelii.
Te wydarzenia zostały poprzedzone w 1932 roku staraniami wiernych
Kolonii Leśnej, przysiółka Borowej
Wsi, o włączenie do parafii w Halembie. Tłumaczyli je odległością (8 km)
od Przyszowic. Zarząd Parafii w Halembie wyraził zgodę, podobnie proboszcz Pogrzeba, Zarząd Parafialny w
Przyszowicach, Urząd Gminy w Borowej Wsi, a także Kuria Diecezjalna.
Gdy zdecydowano o budowie nowej
świątyni w Przyszowicach, zapadła też
decyzja o rozbiórce starego kościoła i
przekazaniu go Komitetowi Budowy
Kościoła w Borowej Wsi. Zgodę na
rozebranie i przeniesienie budowli
wyraził Urząd Wojewódzki w Katowicach (wojewoda przeznaczył na to 5
tys. zł). Urząd polecał przy tym przenieść całe urządzenie wnętrza: ołtarz,
ambonę, konfesjonały, ławki, rzeźby,

Foto: Stefan Skrzypczyk

Na przestrzeni wieków w Przyszowicach zbudowano cztery świątynie. Trzy istnieją
do dzisiaj, choć tylko jedną z nich parafianie mogą odwiedzać na miejscu

Kościół św. Jana
Nepomucena
– widok
współczesny

Kościółek św. Krzyża na widokówce
z okresu plebiscytowego (ze zbiorów
E.J. Pyki)

obrazy. Chodziło o to, by wiernie zachować charakter zabytku. Ustalono,
że przenosiny kościoła rozpoczną się
po Wielkanocy 1937 roku.
Wybuchła II wojna światowa. 9
maja 1942 roku hitlerowcy skonfiskowali 2 dzwony: ważący 362 kg o imieniu „Gloria in excelsis Deo” (Chwała
na wysokości Bogu) i 40-kilogramową
sygnaturkę. Obydwa zostały zakupione w 1937 roku w firmie Geittner we
Wrocławiu. Firma ściągająca zarekwirowane dzwony zaproponowała,
że za cenę 17.440 marek dostarczy
sygnaturkę z dźwięcznej stali. Tak też
się stało. Sygnaturka o imieniu „Agnus
Dei” (Baranek Boży) został poświęcony 1 stycznia 1943 roku. Uroczystość
była skromna, by nie zwracać uwagi
okupanta. Jednocześnie prowadzone
były rozmowy z firmą Geittner w
sprawie pozyskania nowych, dużych
dzwonów. Sprawa nie doszła jednak do
skutku. Niepomyślnie zakończyły się
też zabiegi parafii dotyczące remontu
i zaopatrzenia kościoła w nowe sprzęty.
Najgorsze dla mieszkańców chwile
nastąpiły z chwilą wejścia do Przyszowic wojsk sowieckich. 27 stycznia 1945
roku czerwonoarmiści zamordowali
69 osób (w tym obywateli Włoch i
Węgier – byłych więźniów obozu w
Auschwitz, którzy uciekli z marszu
śmierci). Ucierpiał też kościół. Wieża
została trafiona pociskiem, blisko
świątyni wybuchło 11 innych, niszcząc
dwie bramy, schody i drzwi. Jeden
przebił dach i eksplodował na strychu
– zniszczył dach i uszkodził strop.
Okna i witraże też uległy zniszczeniu.
W niedzielę, 28 stycznia 1945 roku,
kościół był zamknięty. Do środka
nawiało dużo śniegu, wszędzie leżały
kawałki szkła i tynku. Dopiero 3 lutego
odprawiona została pierwsza msza.
Wśród płaczu i szlochów modlono się

za zabitych parafian.
W czasie działań wojennych do połowy zburzony został też stary kościółek
św. Krzyża, trafiony pociskami artylerii
i broni pancernej. Rozbity był dach i
nawa główna razem z wieżą, zawalony i strzaskany sufit. Kilka pocisków
przebiło mury na wylot. W dachu nad
prezbiterium zionęła duża dziura, w
ścianie szczytowej wyrwa miała 9 m2.
Zniszczeniu uległy organy.
Odbudowa kościółka św. Krzyża
trwała od 1946 do 1949 roku. Dużo
dłużej, do lat 50., zajęło odnowienie i
wyposażanie kościoła św. Jana Nepomucena. Co gorsza, obydwie świątynie
zaczęły odczuwać skutki szkód górniczych. W 1957 roku Kuria Diecezjalna w
Katowicach zdecydowała o przekazaniu
kościółka św. Krzyża parafii w Istebnej.
Niebawem stanął on na Kubalonce.
Uroczystość poświęcenia odbyła się 22
czerwca 1958 roku. Jej uczestnikami
było wielu parafian z Przyszowic. Byli
tak pod wrażeniem odrestaurowanej
świątyni, że pojawiły się opinie, iż proboszcz popełnił błąd, przenosząc go na
Kubalonkę...
Minęło pół wieku od tamtych dni.
Do dzisiaj dotrwały trzy świątynie
zbudowane przez parafian w Przyszowicach. Tylko jedną – pod wezwaniem św.
Jana Nepomucena – mają w rodzinnej
miejscowości. Ale nie zapominają o
dwóch pozostałych. Zarówno piękny
kościółek w Borowej Wsi, jak i ten na Kubalonce, są chętnie odwiedzane. Przychodzi to tym łatwiej, że w dzisiejszych
czasach odległość (90 km na Kubalonkę)
nie stanowi specjalnej przeszkody.
Maria Grzelewska, bw

Źródło: Horwat Jerzy: Historia
Przyszowic, Przyszowice 2007.
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Album „Książę aka. Slumilioner” poznańskiego rapera
Peji uzyskał status złotej płyty. Wyróżnienie otrzymał
też knurowianin - Michał „Hellfield” Kacprzak,
wspierający artystę w numerze „S. A. (Steven Adler)”

Album rapera
Peji, na którym
gościnnie wystąpił
Michał „Hellfield”
Kacprzak, pokrył
się złotem

N

ajnowszy krążek Peji sprzedał
się w nakładzie przekraczającym 15 tys. egzemplarzy,
a to oznacza, że pokrył się złotem.
Uznanie fanów cieszy nie tylko rapera,
ale też Michała „Hellfielda” Kacprzaka - frontmana zespołu Nekromer z
Knurowa.
- Ta nagroda to spełnienie moich
marzeń, oficjalne branżowe ukoronowanie działań artystycznych - mówi
knurowianin. - Jestem zaszczycony,
że Rychu zaprosił mnie do współpracy
i mogłem dorzucić trochę „siebie” na
ten album.
Radość jest tym większa, że Peja to
idol Michała jeszcze z czasów szkoły
podstawowej, kiedy rapu słuchało się
z kaset, na walkmanie.
- Byłem w szoku, kiedy w czasie
koncertu Rycha w Częstochowie, ludzie
podczas mojej zwrotki zaczęli śpiewać
tekst. Miałem wtedy ciarki, skierowałem mikrofon w stronę publiczności...
To jest coś niesamowitego. Warto robić
muzykę dla takich chwil!
Wyjątkowy był też koncert rapera
w Gliwicach. W trakcie wspólnego
kawałka Peji i Hellfielda do gry włączył się zespół Nekromer. Publiczność
była zdezorientowana. Jak to? Metal ze
skrzekiem i growlingiem (rodzaj śpiewu przypominający warczenie - przyp.
red.) na rapowym koncercie?
Peja nie boi się ekstremalnych
połączeń w muzyce. Współpraca z
Nekromerem jest tego najlepszym
dowodem.
Michał ma świadomość, że muzyka metalowa nie gwarantuje w Polsce
sukcesu na miarę złotej płyty. Mimo to
cieszy go coraz większa liczba fanów i
uznanie branży.
- Patrzymy przed siebie, a nie pod
nogi, dlatego mogę stwierdzić już teraz,
że planowana na ten rok płyta Nekromera będzie petardą, zróżnicowaną i
obfitującą w różnego rodzaju emocje,
nastroje i klimaty - zdradza.
Zespół zaprosił do współpracy
Dawida „Nocka” Noculę, który gra
na basie i growluje. W planach jest
wypuszczenie drugiego singla zwia8

stującego nową płytę. Tym razem ma
być inaczej niż zwykle.
- Z pewnością zaskoczymy odbiorców - zapewnia Hellfield, który, podobnie jak Peja, nie zamyka się na inne
gatunki muzyczne i nie zwalnia tempa.
Produkuje muzykę na płytę rapową Bandury z poznańskiego Aspiratio
Crew.
Pod marką Kacprzak Sound kom-

ponuje i pisze teksty na nowy album
Paulli. Zadanie ma niełatwe, zwłaszcza
że wcześniej dla piosenkarki pisał lider
Łez - Adam Konkol (autor takich hitów
jak „Agnieszka”, „Narcyz”, „Od dziś”).
W sieci, w radiu i telewizji można
już zobaczyć i usłyszeć singiel „Nigdy
o tobie nie zapomnę” z nadchodzącej
płyty. Do współpracy producenckiej
zaproszono DJ Adamusa (znanego
m.in. z jurorowania w programie
„Twoja twarz brzmi znajomo”).
- Połączyliśmy siły i wyszło coś fajnego - uważa knurowianin. - Piosenka
cieszy się sporym zainteresowaniem
w serwisie Muzodajnia, ukazała się
już na składance „Party Time vol. 4”
wydanej przez Universal Music Polska.
Jak każdy fan amerykańskiego
rynku muzycznego, Michał jest otwarty na nowe style i gatunki. Nie wstydzi
się współpracy z artystami popowymi.
Upatruje w niej szansę na stworzenie
czegoś świeżego i zaskakującego.
- Nie ma barier! Jest muzyka... przekonuje. - Tworząc jeden gatunek
ma się zawężone pole ekspresji. Tworząc różne gatunki, z każdego biorę to,
co najfajniejsze.
Paweł Gradek

Czytelnicy pomagają Laurze

Nakrętkomania trwa...
Dzień w dzień Czytelnicy Przeglądu
dostarczają kolejne porcje nakrętek. Każda
z nich pomaga ośmioletniej Laurze na drodze
do samodzielności...

L

aura urodziła się z mózgowym porażeniem
d z ie c ię c y m, ma łog ło wiem, 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.
Jedna na k ręt ka nie
znaczy prawie nic. Ale
liczone w setkach nabierają
realnej wartości. Zamienione na złotówki pozwalają Laurze uczestniczyć w
turnusach rehabilitacyjnych. Koszt jednego turnusu to kilka tysięcy złotych. Potrzeba więc dużo,
naprawdę dużo, nakrętek...
- Od kiedy usłyszałam
o Laurze, przestałam wyrzucać
nakrętki – mówi pani Anna. Knurowianka odwiedziła redakcję z pokaźną reklamówką w ręce, wypełnioną
kolorowymi zatyczkami od butelek.
– Nigdy nie sądziłam, że mogą się do
czegoś przydać. Ale skoro mogą, to
dlaczego tego nie wykorzystać...
Podobnego zdania jest pani
Henryka, często zaglądająca do siedziby PL. Nigdy z pustymi rękoma.
- Trzymam kciuki za dziewczyn-

Trzyletni
Łukasz Malczyk
też pomaga
Laurze spełniać
marzenia
o zdrowiu

Foto: Bogusław Wilk

Patrzę przed siebie,
nie pod nogi
Knurów. Michał „Hellfield” Kacprzak ze złotą płytą

kę – zapewnia. – Wierzę, że spełnią
się jej i rodziców marzenia.
Trzyletni Łukasz Malczyk przyszedł do redakcji z mamą Barbarą.
Z pokaźnym pakunkiem zawierającym setki nakrętek.
- Zbierają wszyscy w domu, ja
pomagam – przyznał nieśmiało
chłopiec.
Każde wsparcie się przyda. Jeśli
możesz, pomożesz? Na pewno...

/bw, jb/

informacja własna wydawcy

Wspólne koncerty weryfikują „na plus” najśmielsze połączenia
różnych gatunków muzyki
informacja własna wydawcy

Urodziny w kinie

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla

solenizanta i uczestni ków zabaw y.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.
pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332
63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).
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Knurów. Arcybiskup Wiktor Skworc poświęci organy piszczałkowe

„Gloria” na wiekowym
instrumencie

Dawna strażnica
graniczna staje się słupem
ogłoszeniowym, szkoda, że
nie doczekała się jeszcze
tablicy informacyjnej o jej
ciekawej historii...

W najbliższą niedzielę, na mszy o godz. 17.00, po raz
pierwszy w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej
zabrzmią 118-letnie piszczałki. Po eucharystii prof.
Julian Gembalski zagra koncert, w czasie którego
zaprezentuje szerokie spektrum możliwości
instrumentu

Organy „wędrują” po Śląsku
- Knurów to ich trzeci
przystanek w 118-letniej
historii

Co z ustawą krajobrazową?

Gdy reklamy
kłują w oczy

Czy nowe regulacje prawne pozwolą okiełznać
reklamowy chaos w przestrzeni publicznej?
W przyszłym tygodniu ustawą krajobrazową
zajmie się senat, a samorządy nawołują do
wprowadzenia poprawek

P

race nad budową organów piszczałkowych dobiegły końca. Pora
na prezentację efektów benedyktyńskiej pracy organmistrza Piotra Nowakowskiego i jego współpracowników.
Proboszcz Jan Buchta postanowił
nadać wydarzeniu uroczystą oprawę.
Zanim dojdzie do premiery, na
11 kwietnia (sobota) zaplanowano
ostatnie strojenie instrumentu z
korektami dźwiękowymi. Przeglądu
wszystkich 39 głosów (pierwotnie
miało ich być 36) dokona prof. Julian

Gembalski z Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Dzień później, na mszy o godz.
17.00 ks. arcybiskup Wiktor Skworc
poświęci instrument.
Scenariusz uroczystości zakłada,
że eucharystia rozpocznie się od pieśni
zagranej jeszcze na dotychczasowych
elektronowych organach. Po błogosławieństwie, prof. Gembalski przesiądzie się na nowe - piszczałkowe, by
zagrać uroczyste „Gloria - Chwała na

Organy piszc załkowe mają 118
lat i zostały wykonane przez firmę Schlag&Sohne. W 1953 roku
zostały skonfiskowane jednemu z
wałbrzyskich kościołów i przewiezione do katowickiej Państwowej
Wyższej Szkoły Muzycznej. W 1959
roku firma Wacława Biernackiego
wyremontowała i pr zebudowała
instrument, poszerzając jego skalę
z 28 do 30 głosów. Dwa kolejne
remonty organy przeszły w latach
1970 i 1981.
W ubiegł ym roku paraf ia Matki
Bożej Częstochowskiej odkupiła
wiekowy instrument od Akademii
Muz yc znej w Katowic ach. Jego
koszt to około 640 tys. zł.

wysokości Bogu”.
Po mszy św. odbędzie się wyjątkowy koncert profesora, w czasie
którego zaprezentuje on możliwości
118-letniego, odremontowanego instrumentu.

/pg/, foto: Jacek Szurgot

Knurów. Internauci skrzykuj się na forach

Walczą o plac Nivea

Knurów po raz drugi staje do walki o plac zabaw firmy Nivea. Plac miałby
powstać przy ul. Sobieskiego. W 2012 roku dzięki wspólnemu wysiłkowi
knurowian udało się takie miejsce wywalczyć. Czy tym razem się
powiedzie? Trwa głosowanie

jb
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Trzy lata temu internauci „załatwili”
dla Knurowa jeden z placów zabaw
firmy Nivea

Foto: archiwum

Z

a inicjatywą stoi Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa.
- Prosimy o wsparcie naszej akcji - mówią pracownicy
LWSM. - Podwórko Nivea to wyjątkowa okazja, aby bez
własnych nakładów, na terenach należących do naszej
spółdzielni, powstało rodzinne miejsce zabaw.
Aby wziąć udział w głosowaniu wystarczy wejść na
stronę www.nivea.pl, wybrać lokalizację i oddać głos. I etap
głosowania rozpoczął się 1 kwietnia, potrwa do końca miesiąca. Głosy internautów wyłonią 20 zwycięskich lokalizacji
spośród wszystkich zgłoszonych. W II etapie (od 1 do 30
maja) zostanie wybranych kolejnych 20 miejsc. Obecnie
Knurów, z liczbą 139 głosów, zajmuje 139 miejsce [stan na 8
kwietnia]. To kiepski wynik. Znacznie mniejsze Pyskowice
są o 100 oczek wyżej. Zachęcamy do głosowania!

D

awniej, w szaroburych czasach PRL-u, kolorowe reklamy na ulicach kojarzyły się
nam z luksusem zachodniego świata.
Kiedy po transformacji wreszcie
pojawiły się w Polsce, początkowo
uwodziły i zachwycały – wreszcie i u
nas mogło być kolorowo, czyli bogato. Musiało minąć parę lat, zanim się
okazało, że reklamowa pstrokacizna
nierzadko razi tandetą. Reklamy
różnej wielkości i kształtu, stylistycznie od Sasa do lasa, zwyczajnie
szpecą przestrzeń. W wielu miastach
zaczęły powstawać ruchy obywatelskie działające na rzecz opanowania
reklamowego nieładu, ograniczenia
ilości olbrzymich płacht zasłaniających nieraz całe budynki.
20 marca sejm przyjął projekt
tzw. ustawy krajobrazowej, która w
założeniu ma pomóc lokalnym samorządom w porządkowaniu przestrzeni publicznej. Między innymi
ma być skutecznym narzędziem w
radzeniu sobie z chaosem wielkoformatowych reklam.
Czy w Knurowie takie reklamy
są również problemem? Wśród internautów nie brakuje głosów twierdzących, że i owszem.
– Pytam dlaczego dopiero teraz?
– pisze Karool w komentarzu na portalu MiastoKnurow.pl. – Śmietnik to
jest mało powiedziane. Merkury (kto
się w ogóle na to zgodził) zostało total
zapaskudzone reklamami, na 1 Maja
to samo, ten zestaw przed kościołem
przy rondzie to kolejny przykład reklamowej głupoty, to samo mamy z każdej strony przy rondzie w Krywałdzie.
Jeszcze rozumiem na budynkach, ale
tablic nastawiali teraz tyle, że głowa
boli. Czy ktoś w ogóle nad tym panuje?
W knurowskim wydziale architektury do kwestii nowej ustawy
podchodzi się z ostrożnością. Tym
bardziej że zdaniem urzędników
gmina stosunkowo nieźle radzi sobie
z kwestią obecności dużych reklam
w miejskiej przestrzeni – tej którą
zarządza, bo na tę prywatną na razie
wpływu nie ma.
- W Knurowie nie ma aż tak dużego problemu w reklamami w prze-

strzeni publicznej – uważa Krystyna
Kostelecka, naczelnik Wydziału
Urbanistyki, Architektury, Strategii
Rozwoju Miasta i Spraw Lokalnych.
– Już jakiś czas temu uregulowaliśmy
sposób montowania reklam, staramy
się egzekwować, aby były umieszczane w jednolitej linii i nie tworzyły
zbędnego chaosu. Jako gmina nie
mamy wpływu na reklamy, które są
umieszczone na terenie prywatnym,
a jednocześnie doskonale widoczne
w przestrzeni publicznej. Na odbiór
estetyki otoczenia składa się wiele
czynników. Istotne, aby na kształtowanie przestrzeni, na którą patrzymy
i którą wizualnie odbieramy, miała
wpływ konkretna osoba oraz przepisy
regulujące tę kwestię. Obowiązujące
przepisy takich możliwości nie dają.
Co do projektu ustawy krajobrazowej,
za wcześnie, aby mówić, jakie zmiany
przyniesie ona w praktyce.
R z ecz y w i ś c ie z a wcz e śn ie ,
zwłaszcza że projekt ustawy musi
jeszcze zostać zaakceptowany przez
senat i prezydenta. Nie wiadomo też,
jaka będzie jego wersja ostateczna.
Jak donosi portalsamorzadowy.pl,
samorządowcy są bardzo rozczarowani wersją przyjętą przez sejm.
Uważają, że narzędzia regulacji
reklamy zewnętrznej, jakie dostaną
gminy, są mocno ograniczone, zaś
sposoby egzekwowania tych regulacji – znikome. Według tej wersji
projektu ma ksy ma lna grzy wna
przewidziana dla właściciela nieruchomości z bezprawnie umieszczoną
reklamą to 5 tys. zł. To zdecydowanie
za mało – twierdzą krytycy. Kto
chce dowiedzieć się, jakie zmiany
proponują w ustawie organizacje
samorządowe walczące z reklamowym chaosem, powinien odwiedzić
stronę www.posprzatajmyreklamy.
pl. Tam też można przyłączyć się do
apelu kierowanego do senatorów o
wprowadzenie tych zmian do ustawy. W środę w senacie odbyły się
konsultacje w tej sprawie. Z kolei w
przyszłą środę, 15 kwietnia, ma się
odbyć głosowanie senatu.
Tekst i foto: Mirella Napolska
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rozrywka nr 14

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJN BILET DO KINA

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

Zoﬁa Grochowina z Gliwic

ur. 30.03.2015 r., 3400 g, 52 cm

Córka państwa Kroczy z Sośnicowic

Maksymilian Krzyżowski z Leszczyn

ur. 30.03.2015 r., 3120 g, 51 cm

Filip Nowak z Knurowa

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).

Dawid Kamieniecki z Knurowa

ur. 30.03.2015 r., 3170 g, 54 cm

ur. 30.03.2015 r., 3430 g, 53 cm

Cezary Poznański z Rybnika

ur. 31.03.2015 r., 3890 g, 53 cm

ur. 31.03.2015 r., 3630 g, 52 cm

Michał Śnieciński z Zabrza

Dominik Bajwolski z Czerwionki

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 12/2015 brzmiało: „WIERTARKA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Anna
Masarczyk. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

12.04. 2015 r.
NIEDZIELA

ur. 31.03.2015 r., 2950 g, 52 cm

ur. 1.04.2015 r., 4260 g, 59 cm

Kabaret Młodych Panów - „10/10,
czyli urodziny!”
- godz.17.00, 20.00
9.04.2015 r.
CZWARTEK
Kopciuszek
- godz. 16.00

14

Ziarno prawdy
- godz.18.00

13-15.04.2015 r.
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA
SpongeBob na suchym lądzie
- godz.15.30
Szybcy i wściekli 7
- godz.17.15, 20.00

Dzikie historie
- godz. 20.00

Daniel Krzok z Gliwic

Tomasz Losza z Knurowa

ur. 1.04.2015 r., 3550 g, 53 cm

ur. 1.04.2015 r., 3190 g, 53 cm

Hanna Borowska z Gliwic

Aleksander Misztal z Przyszowic

10.04.2015 r.
PIĄTEK
SpongeBob. na suchym lądzie
- godz.15.30
Szybcy i wściekli 7
- godz.17.15, 20.00
11.04.2015 r.
SOBOTA
Szybcy i wściekli 7
- godz.15.00, 17.45, 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10

ur. 2.04.2015 r., 2980 g, 51 cm

ur. 3.04.2015 r., 3415 g, 52 cm
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Knurów

informacja własna wydawcy

Nastolatki chcą do sejmu
Dominika Żmuda i Dawid Puchalski, uczniowie
Miejskiego Gimnazjum nr 3, zaprosili knurowian
na spacer badawczy. W trakcie przechadzki
mieszkańcy szukali odpowiedzi na pytanie,
co chcieliby zmienić w przestrzeni publicznej

Sejm Dzieci i Młodzieży – akcja propagująca od 1994 r. parlamentaryzm wśród młodzieży
gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych. Kadencja posłów
trwa jeden rok, a jedyna sesja
w roku odbywa się 1 czerwca w
Dzień Dziecka.
Sejm DiM składa się, tak jak
Sejm RP, z 460 posłów. Każde z
16 województw otrzymuje proporcjonalną liczbę mandatów
do liczby uczniów w gimnazjach
i szkołach średnich w danym
województwie.
źródło: wikipedia

Uczestnicy spaceru podzielili się uwagami, wypełniając ankiety

P

rojekt społeczny stworzony
przez gimnazjalistów jest elementem procesu rekrutacyjnego do XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży.
- Dwuosobowe zespoły mają za
zadanie przeprowadzić badanie wybranego miejsca w swojej przestrzeni
lokalnej oraz zaproponować zmiany
i działania wynikające z uzyskanych
wyników - czytamy na stronie www.

reklama

sejm.gov.pl.
Dominika i Dawid na teren do
badań wybrali plac 700-lecia i skwer
przy ul. Kapelanów Wojskowych. Data
spaceru - niedzielne przedpołudnie.
Pozytywnie na nietypową propozycję odpowiedziało 20 mieszkańców.
Przez niemal godzinę przechadzali się
po okolicy, skrupulatnie wynotowując
rzeczy do zmiany.

Filmowe relacje ze spacerów badawczych na stronie www.sdim.ceo.org.pl

- Mieszkańcy wytknęli zbyt małą
ilość koszy na śmieci i brud panujący
na badanym obszarze. Uznali też, że
knurowianom brakuje miejsc do spędzania wolnego czasu. Zaproponowali
wybudowanie parku tematycznego, w
którym każdy miło spędzałby chwile
- informuje Dawid Puchalski. – Nie
podoba im się wygląd placu 700-lecia i
nieużytku, na którym kiedyś znajdował
się „komin”. Padła propozycja wybudowania stałej sceny.
Relacja ze spaceru badawczego
trafiła na specjalną platformę internetową SDiM. Na jej podstawie jury
wyłoni 460 osób, które zasiądą w
sejmowym ławach i wezmą udział w
posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży
1 czerwca 2015 roku w Warszawie.
Rozstrzygnięcie poznamy pod koniec
kwietnia.

jb, foto: foto organizatorów

polecamy
To już ten piątek, 10 kwietnia –
godz. 19. Bilety: 10 zł (przedsprzedaż)
i 15 zł (w dniu koncertu). Do nabycia
w kawiarni przy ul. Kapelanów Wojskowych 2b.

Podróże z Bajorem

BaRock w Maszkietach

Nie masz planów na wieczór w
piątek? Wpadnij do kawiarni Maszkiety. Nie pożałujesz...
Zadba o to zespół BaRock. To
grupa muzyków, wywodzących się
zarówno z kręgów muzyki klasycznej,
jak i popularnej: Sabina Mańkowska
(wokal), Małgorzata Kalinowska-Przybylska (skrzypce), Bartłomiej
Główczyk (skrzypce), Iwona Kopeć
(altówka), Bożena Balicka (wiolonczela), Mirosław Bernasiuk (gitara
basowa), Bartosz Pasternak (zestaw
perkusyjny); na koncercie gościnnie
wystąpi też Mary Karp (flet).
Ideą BaRocku jest pokazanie walorów muzyki barokowej słuchaczom
niekoniecznie związanym z muzyką
dawną. BaRock bawi się muzyką i
podkreśla jej różnorodność.

„Moje podróże” proponuje słuchaczom Michał Bajor. Recital odbędzie się w niedzielę, 26 kwietnia,
w Domu Kultury w Szczygłowicach.
„Moje podróże” to 18 płyta w dorobku
artystycznym Bajora. 13 autorskich
tekstów napisał – specjalnie dla niego
– Wojciech Młynarski.
- Muzykę skomponowali tak uznani twórcy jak Włodzimierz Korcz,
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Włodzimierz Nahorny, Janusz Sent,
Jerzy Derfel i Wojciech Borkowski, a
także świetni muzycy grający w zespole
Michała: Paweł Stankiewicz, Maciej
Szczyciński, Tomasz Krezymon i Marcin Olak – czytamy na stronie internetowej twórcy. – Piosenki opowiadają o
latach dzieciństwa w Opolu, debiucie
w Warszawie, podróżach po świecie, a
nawet o charakterystyce Bliźniąt – znaku zodiaku, spod którego jest Michał.
Bilety (50 zł) do nabycia w sekretariacie DK, tel. 32 332 63 84. Początek
o godz. 18.

LemON cię zaskoczy

Na nietuzinkową mieszankę gitarowego rocka, folkowej nostalgii i
jazzowej lekkości, zespolonej inteligentnym wokalem zaprasza zespół
LemON. Grupa, objawienie na polskim rynku muzycznym, wystąpi w
szczygłowickim Domu Kultury w
sobotę, 2 maja.
Fenomen zespołu polega też na
tym, że osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny, grając nietuzinkową i wymagającą muzykę.
LemON tworzy 6 muzyków o różnych
korzeniach etnicznych pochodzących

z różnych krańców Polski: z Przemkowa, Legnicy, Świebodzina, Kłobucka,
Chełma i Sokołowa Małopolskiego.
Koncert rozpocznie się o godz. 19.
Bilety w cenie 55 i 50 zł.

Scenie Kulturze.
W sk ład k aba ret u wchod z ą
Adrianna Borek – kobieta, potrafiąca wcielić się w każdą postać,
Tomasz Marciniak i Kamil Piróg
– pełni energii, którą zarażają widow nię, św iet nie sprawdzając y
się także w roli konferansjerów.
W „Modzie na Nowaki” kabaret
przedstawi swoje największe hity i
cały wachlarz absurdalnych i zaskakujących postaci, które są zabawną
odpowiedzią na naszą codzienność. A
realizowane we współpracy z Krzysztofem Jaroszy ńsk im w idow isko
„Królestwo za uśmiech czyli Szekspir
z jajami” zwraca uwagę nie tylko na
aspekt twórczy artystów, ale także
na dobre przygotowanie aktorskie.

Moda na Nowaki

Kabaret Nowaki - młoda, zdolna
i wybitnie energetyczna trójka zielonogórskich artystów pokaże swoje
możliwości 9 maja (sobota) w Kinie

Występ rozpocznie się o godz. 16.30.
Bilety w cenie 45 zł.
/ck, bw/
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Sprzedam pawilon handlowy Al. Lipowa 8f.
Tel. 693 101 850
14-15/15

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

13-17/15

D o c i e p l a ni e b u dy nków, e l ewac j e.
Tel. 665 639 146

13-21/15

3-odw.

MOTORYZACJA

1/14-odw.

DEKARSTWO 10 lat gwarancji, rynny, kominy. Tel. 792 013 569, 509 055 051

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

DAM PRACĘ

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
z at r udni: br ukar z y, murar z y, stolar z y
i ogrodników. Mile widziani emeryci. Telefony
kontaktowe: 696 413 216 lub 660 795 216

13-21/15

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan
obojętny. Tel. 507 572 625

10-14/15

13-21/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

Opieka i pomoc nad starszym emerytem.
Istnieje możliwość zamieszkania.
Tel. 572 386 797

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

Praca dla Instalatora-serwisanta sieci teleinformatycznych. Tel. 505 089 859

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

Spółka w Nieborowicach zatrudni pracownika
biurowego do działu handlowego z bardzo
dobrą znajomością języka angielskiego.
Tel. 32 33 55 100

14/15

13-17/15

Docieplenia budynków, remonty i malowanie
elewacji. Tel. 607 969 200
Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

14-15/15

13-17/15

2-25/15

6-26/15

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100

6-25/15

13-14/15

ZDROWIE I URODA

11-17/15

Zatrudnię brukarzy. Tel. 609 775 488

14-15/15

OCIEPNIA, remont budynków, okna, drzwi.
Tel. 792 013 569, 509 055 051

PRZETARG

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 600 942 056

13-17/15

14-17/15

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

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem niżej wymienionego
lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 42,50 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Armii Krajowej 3B/1 – parter.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej
mieszkania wynosi - 7,00 zł.
Minimalna kwota postąpienia za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosić będzie - 1,00 zł.
Termin przetargu - 16.04.2015 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 1.785,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 15.04.2015 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 13.04.2015 r.
od godz. 15.00 do 16.00.
Postępowanie przetargowe odbędą się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami. telefon (32) 235-14-25
wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

11-17/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-17/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów,
Jęczmienna 4, www.pb-group.com.pl, Tel.
882 066 201

11-17/15

FINANSE
EDUKACJA
Angielski – korepetycje. Tel. 792 237 177

10-17/15

Korepetycje – j. angielski. Tel. 663 379 982

11-14/15

Prawo jazdy – świąteczna promocja - 1100 zł
do 15 kwietnia. Tel. 605 363 135

14/15

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

informacja własna wydawcy

2-odw.

Atrakcyjna pożyczka do 25 000 zł na dowolny
cel. Tel. 794 383 085

DYŻURY RADNYCH

14-17/15

NIERUCHOMOŚCI

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 14.04.2015 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

2
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Wilsona
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

INFORMACJA

D o w y n a j ę c i a m i e s z k a n i e 7 5 m 2.
Tel. 501 008 959
14-15/15

Do wynajęcia mieszkanie, umeblowane,
ul. Sobieskiego. Tel. 502 391 365, 513 013 763

13-14/15

Spr zedam duż y dom, ul. Wolności.
Tel. 601 462 766

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano do
publicznej wiadomości:
• wykaz nr 5/GB/15 nieruchomości lokalowych położonych
w Knurowie przy ul. Stefana Batorego 10b/8, ul. Kilińskiego 3c/5,
ul. Żeromskiego 1b/12,
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców wraz z oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu w drodze
bezprzetargowej.

13-16/15

Sprzedam garaż, ul. Mieszka I.
Tel. 602 598 992
12-14/15

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 48 m2,
WP II. Tel. 32 235 22 52
12-15/15

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 63 m2.
Tel. 510 567 231

13-17/15

S p r z e d a m m i e s z k a n i e d w u p o ko j o w e
w K nurowie, os II Wojska Polsk iego.
Tel. 604 571 896
11-14/15

Sprzedam nowy dom, tanio. Tel. 508 192 750
13-17/15
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Kategoria
wagowa

53 kg
53 kg
59 kg
66 kg
83 kg
83 kg
93 kg
105 kg
105 kg

Zawodnik

A ponadto na najw yższym
stopniu podium stanął Eugeniusz Mehlich, zwyciężając i
poprawiając rekord Polski w
kategorii masters do 83 kg.
- Drużynowe mistrzostwo
Polski naszych juniorów do
lat 18 to jedna z największych
niespodzianek, do jakiej doszło
w Chorzowie - cieszy się trener
i zawodnik w jednej osobie,
Eugeniusz Mehlich. - Ale przypadku w tym sukcesie nie było.
Wszystko odbyło się zgodnie z
planem i tym samym cieszę się,
Wynik

Sebastian Jonda
57,5 kg (rż)
Daniel Żurek
55 kg (rż)
Jarosław Owsiak
65 kg (rż)
Kacper Romanów
85 kg (rż)
Eugeniusz Mehlich 175 kg (rekord Polski)
Marcin Tomaszewski
107,5 kg
Paweł Jur
120 kg
Krystian Majdziński
152,5 kg (rż)
Piotr Rużycki
72,5 kg

Jedność 32 II Przyszowice Społem Zabrze 1:0, Salveo
Drama Kamieniec - Młodość
Rudno 1:2, Walka Zabrze Ruch Kozłów 0:4, Sokół Łany
Wielkie - Carbo Gliwice 4:3,
Tęcza Wielowieś - Gwarek
Zabrze 1:4, Naprzód Żernica - Orły Bojszów 2:0, Zryw
Radonia - Stal Zabrze 3:3,
M KS Z a b o r ze - G w i a zd a
Chudów 5:2.

PiSk
Klasyfikacja medalowa
juniorów do lat 18 (11 drużyn):

Eugeniusz Mehlich wyjechał z Chorzowa jako rekordzista
i mistrz Polski w kategorii master

1. UKS Eugen Knurów - 43 pkt
2. UKS Pover Chorzów - 38 pkt
3. Rybak Władysławowo - 27 pkt

Juniorzy do
lat 18

srebro
brąz
V miejsce
srebro
brąz
srebro
VI miejsce

Juniorzy do
lat 20

VII miejsce
-

Masters

złoto
-

Męska reprezentacja UKS Eugen Knurów może pochwalić
się drużynowym tytułem mistrzów Polski do lat 18

IV liga, Klasa okręgowa

Klasa B

Klasa A
19. KOLEJKA:

że sumienna praca przyniosła
oczekiwany efekt.
Trzon mistrzowskiej drużyny tworzą: Paweł Jur, Krystian
Majdziński i Artur Rużycki.
Pozostali to debiutanci, a wśród
nich również medaliści w klasyfikacji indywidualnej: Sebastian
Jonda, Kacper Romanów i Daniel Żurek.

Foto: UKS Eugen

Przed tygodniem informowaliśmy o sukcesie zawodniczek UKS Eugen Knurów w
mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi. Dzisiaj czas
na męską część reprezentacji
Knurowa, która niedawno
walczyła w krajowym czempionacie, do jakiego doszło
w Chorzowie. I można rzec,
że panowie pozazdrościli paniom. Nie wygrali co prawda
w czterech kategoriach wiekowych, ale jedno drużynowe
złoto do Knurowa przywieźli.

Foto: UKS Eugen

Panowie
pozazdrościli
paniom

1. Gwarek
2. Zaborze
3. Zryw
4. Sokół
5. Młodość
6. Gwiazda
7. Jedność II
8. Naprzód
9. Carbo
10. Orły
11. Stal
12. Walka
13. Kozłów
14. Drama
15. Społem
16. Tęcza

informacja

41
39
37
35
34
30
28
26
24
23
22
22
21
18
18
3

16. KOLEJKA
Pogoń Ziemięcice - Concordia II Knurów 3:3
Bramki: Folcik, Wiszniowski, Malinowski.
Concordia II: Widera, Śliwa, Folcik, Grodoń, Wiszniowski, Krusiński, Szewczyk, Kutypa, Karwowski, Malinowski, Przesdzing.
Trener Damian Mehlich skorzystał również z usług Smęt1. Pawłów
39
ka i Bylaka.
2. Świbie
34
KS Bojków - Przyszłość II
3. Concordia II
32
Ciochowice 3:2, Piast Pawłów
4. Pławniowice
31
- LKS 45 Bujaków 5:2, Quo
5. Gwarek II
31
Vadis Makoszowy - Burza
6. Amator
26
Borowa Wieś 4:0, Gwarek II
7. Quo Vadis
23
Ornontowice - Victoria Pil8. Ciochowice II
22
chowice (przełożony na 22
9. Burza
21
kwietnia), Start Kleszczów
10. Bujaków
17
11. Kleszczów
17
- Olimpia Pławniowice 1:2,
12. Ziemięcice
9
Amator Rudziniec - Naprzód
13. Victoria
9
Świbie 0:2.
14. Bojków
8

WYNIKI Z 31 MARCA:
- 2.627 pkt
- 2.583 pkt
- 2.528 pkt
- 2.333 pkt
- 2.265 pkt
- 2.144 pkt
- 2.094 pkt
- 2.036 pkt
- 1.987 pkt
- 1.887 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Edward Nowak
- 16.011 pkt
2. Michał Foit
- 15.353 pkt
3. Janusz Myszka
- 14.660 pkt
4. Joachim Makselon
- 14.601 pkt
5. Dariusz Skowron
- 14.424 pkt
6. Piotr Palica
- 14.312 pkt
7. Konrad Sobieraj
- 14.276 pkt
8. Bernard Musiolik
- 14.165 pkt
9. Jerzy Makselon
- 14.154 pkt
10. Leonard Spyra
- 14.051 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Nowy termin tych spotkań
poznamy w czasie dzisiejszego
(9 kwietnia) posiedzenia Wydziału Gier.
PiSk

Piłkarskie propozycje
11 KWIETNIA, GODZ. 13.30
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Salveo Drama Kamieniec - Jedność 32 Przyszowice II
Gwiazda Chudów - Zryw Radonia
Carbo Gliwice - Naprzód Żernica
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Burza Borowa Wieś - Concordia II Knurów
LKS 45 Bujaków - Victoria Pilchowice

11 KWIETNIA, GODZ. 16.00
4 liga, grupa I
Pilica Koniecpol - Concordia Knurów
4 liga, grupa II
Iskra Pszczyna - Jedność 32 Przyszowice
Klasa okręgowa
Wilki Wilcza - Tempo Paniówki

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
1. Bogumił Wolny
2. Edward Nowak
3. Czesław Antończyk
4. Michał Foit
5. Tadeusz Kamczyk
6. Bernard Musiolik
7. Jerzy Niewiadomski
8. Wojciech Napierała
9. Joachim Makselon
10. Janusz Myszka

W miniony piątek Wydział
Gier Śląskiego Związku Piłki
Nożnej ze względu na złe warunki atmosferyczne odwołał mecze
IV ligi oraz Klasy Okręgowej
zaplanowane na 4 kwietnia.

12 KWIETNIA, GODZ. 16.00
3 liga kobiet
Wilki Wilcza - Polonia Poraj
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz
Podokręgu Zabrze.

Pomóżmy Dawidowi

Dawid Kołodziej swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w
knurowskiej Akademii Piłki Nożnej, gdzie grał przez kilka lat, a
największym jego sukcesem był awans z drużyną rocznika 2000
do Śląskiej Ligi Trampkarzy.
Obecnie Dawid marzy, by znowu móc zagrać w piłkę. To efekt
choroby (nowotwór złośliwy kości lewego uda), z którą walczy
wraz z najbliższymi. By ją zwyciężyć potrzebne są m.in. środki
finansowe, które można wpłacać na konto:

Fundacja Spełnionych Marzeń, ING Bank Śląski
o/Warszawa, nr konta: 29 1050 1025 1000 0022 7611 6304
w tytule: „Dawid Kołodziej”
Wpłaty z 1% podatku:
KRS 0000128832 z dopiskiem „Dawid Kołodziej”
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Foto: Garda

Foto: Spartan

Gierałtowice wciąż są
śląską stolicą boksu

Foto: Spartan

Damian Durkacz ma za sobą kolejny udany
występ w Pucharze Ziem Nadbałtyckich

Garda Gierałtowice

By ek ipa z Giera łtow ic
po raz drugi z rzędu mogła
cieszyć się z drużynowego
zwycięstwa, potrzebne były
bardzo dobre w ystępy poszczególnych zawodni ków
Gardy. W sumie podopieczni
Adama Spiechy wywalczyli 18
medali: 6 złotych, 5 srebrnych
i 7 brązowych.
Po złoto sięgnęli: Krzysztof Żeno (kadet, waga 48 kg) w finale wypunktował Oskara
A nd rzejcz yk a (06 K leofas
K atow ice), Daw id Nowok
(kadet, waga 54 kg) - w finale
zwyciężył Marcela Janickiego (UKS Śląsk Ruda Śląska),
Remigiusz Skoczyński (kadet, waga 60 kg) - w finale
pokonał stosunkiem głosów
2:1 Patryka Skrzypulca (Fight

Boxing Dąbrowa Górnica),
Toma sz O t worow sk i ( k adet, waga 66 kg) - wygrał w
finale z k lubow ym kolegą,
Bartłomiejem Ratalewskim,
Ma rci n Tr y ba lsk i ( k adet ,
waga 75 kg) - wypunktował
w finale Jakuba Wychowańca
(Częstochowa), Aron Nocoń
(kadet, waga 80 kg) - wygrał
w finale jednogłośnie z Ernestem Śmiałkiem (Spartan
Knurów).
Srebrne medale zdobyli:
Adrian Materna (kadet, waga
57 k g) - prz eg ra ł w f i nale w II rundzie z Danielem
Skor upą (R M K S Ry bn i k),
Mateusz Wuzik (kadet, waga
63 kg) - uległ w finale Bor ysowi Porębsk iemu (Górnik Sosnowiec), Bartłomiej
Ratalewski (kadet, waga 66
kg) - przegrał w finale z klubow y m kolegą Toma sz em
Otworowskim, Przemysław
Sieraczyński (junior, waga
52 kg) - uległ w I rundzie
wa lk i f ina łowej Daw idow i
Miziołkowi (JKB Jawor Team
Jaworzno), Dawid Lutyński
(junior, waga 56 kg) - przegrał w finale z Krystianem
Kusiem (niestowarzyszony).
Po brą z sięg nęli: Mateusz
Kossowski (kadet, waga 75
kg), Szymon Stuchlik (kadet,
waga 66 kg), Daniel Szpotan
(junior, waga 81 kg), Dawid
Kubiak (senior, waga 56 kg),
Łukasz Duda (senior, waga
81 kg), Bartłomiej Telinga

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

(senior, waga 81 kg), Mateusz
Rumin (senior, waga +91 kg).

Zza biurka

BKS Concordia
Knurów

Concordia wysłała do Sosnowca pięcioosobową reprezentację. Dwóch pięściarzy wywalczyło tytuły mistrzowskie
w kategorii juniorów. W wadze
48 kg Mateusz Podgórczyk nie
miał rywali, z kolei w kategorii
+91 kg triumfował Wojciech
Czarkowski. W finale pokonał
Mikołaja Górskiego (Bytom),
który oddał walkę walkowerem.
Wicemistrzem Śląska zosta ł Piotr Ka lisz (waga 69
kg), który w półfinale w ypunktował Beniamina Dodę
(Czarni Góral Żywiec), a w
finale przegrał z Dominikiem
Cieślakiem (Jaworzno).
Na półfinale udział w Mistrzostwach Śląska zakończył
Patryk Kawczak (waga 64 kg),
przegrywając w II rundzie z
Przemysławem Olejem (Jaworzno), natomiast po walce
ćwierćfinałowej z turniejem
pożegnał się Paweł Sosna (kat.
60 kg), ulegając na punkty
Konradowi Wyciszkiewiczowi
(Kleofas Katowice).

Spartan
Knurów

Z racji reprezentowania
barw narodowych, Damian
Durkacz nie musiał walczyć o
prym na Śląsku, a w zamian z

Kiedyś było tam ściernisko...

Foto: BKS

W

S osnowc u odbyły się Mistrzostwa
Ślą sk a w bok sie.
Mimo kryzysu, jaki trwa od
lat w amatorskiej odmianie
sz er m ierk i na pię ści, nad
Brynicę przyjechało 119 zawodników z 23 klubów. Nas
ze zrozumiałych względów
interesowała postawa trzech
reprezentacji: Gardy Gierałtowice, Concordii Knurów i
Spartana Knurów. Ci pierwsi
bronili tytułu drużynowego
mistrza regionu. I obronili! A
obok Gardy na podium stanął
Górnik Sosnow iec i Jawor
Team Jaworzno.

Dwa tytuły wicemistrzowskie
to dorobek Spartana

Garda Gierałtowice w całej okazałości

Piotr Kalisz z Concordii
wywalczył w Sosnowcu
tytuł wicemistrza Śląska

powodzeniem wystartował w
Pucharze Ziem Nadbałtyckich.
W Sosnowcu między linami
ringu zaprezentowali się Bartosz
Sacha i Ernest Śmiałek, którzy
zostali wicemistrzami Śląska.
PiSk

- Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do tego
historycznego sukcesu klubu.
Trenerom i ich asystentom za
przygotowanie zawodników,
pięściarzom za ciężką pracę,
jaką wykonują na treningach,
Urzędowi Gminy Gierałtowice
i wszystkim sponsorom, bez
których wsparcia po prostu
byśmy nie istnieli - zgodnie
przyznają w Gardzie.

Boks to cholernie trudna
dyscyplina. Gdy zawodnik, a
coraz częściej również zawodniczka, wchodzi między liny
ringu, nie ma odwrotu. Trzeba
skrzyżować rękawice z rywalem,
który nie ma zamiaru odgrywać
roli worka treningowego. Potrafi
zrobić unik, zadać lewy prosty,
nie jest mu obcy prawy sierpowy.
Pięściarstwo zwane też szermierką na pięści, to nie tylko
rywalizacja w kwadratowym
polu walki. To również ciężka
praca na treningach, sparingi
i pasmo wyrzeczeń. Z jednymi
pięściarze radzą sobie bez większego problemu, ale są też takie,
które mogą negatywnie wpłynąć
na zdrowie, a związane są z
utrzymaniem limitu wagi ciała.
Ciężka praca, wyrzeczenia
i małe szanse na to, by w ringu
zarobić godziwe pieniądze - to
wszystko powoduje, że boks wraz
z likwidacją rozgrywek ligowych
przestał być pomysłem na życie
dla wielu młodych ludzi.
Mimo tego nie brakuje ośrodków, w których pięściarstwo cieszy się dużą popularnością. Nie
tylko wśród kibiców, ale również
młodzieży. Takim ośrodkiem

bez cienia przesady są dzisiaj
Gierałtowice. Jeszcze kilka lat
temu pozytywnie zakręcone osoby planujące powołanie do życia
Gardy, mogli zaśpiewać na nutę
Golec uOrkiestra „Tu na razie
jest ściernisko...”. Nie przeraziło
ich to jednak i teraz mogą chodzić
z podniesioną głową, bo nie dość,
że Garda powstała, to drugi rok
z rzędu jej zawodnicy wygrali
drużynową rywalizację w czasie
mistrzostw Śląska.
To nie lada sukces, tym
bardziej, że to w sąsiednim
Knurowie pięściarze przez wiele
lat pisali najwspanialsze karty w
historii nie tylko śląskiego, ale i
polskiego pięściarstwa.
Gierałtowice dzięki sukcesom, które są efektem pracy
działaczy, trenerów i zawodników, mają teraz swoje „5
minut”. Jeżeli wykorzystają je
pod względem marketingowobiznesowo-sportowym to jest
szansa na to, że Garda kojarzyć
się będzie nie tylko z elementem
techniki bokserskiej stosowanej
w obronie, ale również klubem,
który ma pomysł na przetrwanie, a nie na narzekanie.
Piotr Skorupa
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Nagrody dla mistrzów i pretendentów

P

rzed t ygodniem
informowaliśmy o
Gali Kultury i Sportu, w czasie której wręczono nagrody i w yróżnienia prezydenta Knurowa.
Dokonania sportowców
doceniane są również w
innych gminach.
Swoje nagrody przyznał ostatnio wójt Gierałtowic, gratulując wyników
zarówno tym, którzy brali
udział w mistrzostwach
świata, jak i tym, którzy
zaczynają swoją sportową
przygodę i na razie zdobywają laury na szczeblu
regionalnym. Dodajmy,
że najcenniejsze trofeum
w ubiegłym roku zdobył
Leonard Spyra, który wraz
z drużyną został wicemistrzem św iata w skacie
sportowym.
PiSk

Pięściarze są stałymi gośćmi w czasie
uroczystości wręczenia nagród wójta Gierałtowic

Zaproszeni do loży VIP
W czasie pobytu w Niemczech był czas na to, by nieco
powspominać, ale i omówić
to, co wydarzy się 9 maja na
Stadionie Miejskim w Knurowie.
- Kilkanaście lat temu trener Jerzy Ignacek zapoczątkował w naszym mieście rozgry-

wanie meczów urodzinowych, a
że w tym roku obchodzić będzie
75 urodziny, znowu spotkamy
się z tej okazji na boisku - zdradza Siwiec.
W drugą sobotę maja urodziny na Stadionie Miejskim
w Knurowie obchodzić będzie
nie tylko Jerzy Ignacek, ale i

Szachy
WYNIKI Z 30 MARCA:

Janusz Bodzioch, który świętować będzie „50”.
Na liście zaproszonych
do udziału w tym w yjątkowym meczu znajduje się
wielu wychowanków Jerzego
Ignacka i kolegów z boiska
Janusza Bodziocha.
PiSk

Grupa szachistów
1. Kazimierz Tchórzewski (Ruda Śląska)
2. Wojciech Waruga (Ornontowice)
3. Mariusz Wojkowski (Gliwice)
4. Cezary Stebakow (Czeladź)
5. Ryszard Nowak (Knurów)
6. Kazimierz Podsiadło (Gierałtowice)
Amatorzy
1. Karol Istel
2. Dawid Nowak
3. Dariusz Grochowiecki
4. Adam Nowak
5. Paweł Porucznik
6. Grzegorz Nowak
7. Mateusz Pichura
8. Eryk Nowak
9. Michał Orzechowski
10. Tomasz Ciesielski
11. Antoni Latko

- 5 pkt
- 4 pkt
- 2 pkt
- 1,5 pkt
- 1,5 pkt
- 1 pkt
- 5 pkt
- 5 pkt
- 4 pkt
- 4 pkt
- 3 pkt
- 3 pkt
- 3 pkt
- 3 pkt
- 3 pkt
- 2 pkt
- 1 pkt

KLASYFIKACJA GRAND PRIX KNUROWA
PO 6 TURNIEJACH: :

Pamiątka z pobytu w loży VIP Lukasa Podolskiego na stadionie FC Koeln.
Stoją od lewej: Waldemar Podolski, Zenon Gałach, Bronisław Siwiec,
Janusz Bodzioch, a przed nimi Jerzy Ignacek
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Foto: prywatne

B

yły piłkarz ówczesnego Górnika Knurów
- Waldemar Podolski
od lat mieszka w Niemczech,
jednak ani na moment nie
stracił kontaktu z kolegami, z którymi występował
pr z y D worcowej. O jc iec
reprez ent a nt a Niem iec i
zawodnika Interu Mediolan - Lukasa Podolskiego
zaprosił niedawno do siebie
Janusza Bodziocha, Zenona
Gałacha, Bronisława Siwca i
trenera Jerzego Ignacka.
- Dzięki Waldkowi mogliśmy zobaczyć na żywo
mecz Bundesligi, FC Koeln
- Werder Brema - opowiada
jeden z uczestników wyprawy za zachodnią granicę,
Bronisław Siwiec. - W klubie z Kolonii przez wiele lat
z powodzeniem występował
Lukas Podolski, który jest
tam bard z o sz ano wany.
Lukas ma na stadionie wykupioną lożę VIP, do której
byliśmy zaproszeni. Otoczka meczu zrobiła na nas
ogromne wrażenie, bo nie
ma to, jak oglądać spotkanie
na wypełnionym po brzegi
stadionie.

UKS Eugen Knurów:
Monika Zaremba
Dorota Zaremba
Agnieszka Pałka
Jadwiga Gieniusz
Natalia Dreja
LKS Jedność 32 Przyszowice:
Natalia Wolny
Martyna Mryka
Kinga Botor
Filip Lamla
Magdalena Swaczyna
Sandra Kocur
Mateusz Hudzikowski
Dariusz Bartnik
Emilia Browarska
Maciej Browarski
Rafał Wyrobek
Maksymilian Pierchała
Robert Wyrobek
Bartosz Prokop
Jakub Kalkan
Alfons Famula
Leonard Spyra
KS Górnik Radlin:
Katarzyna Durczyńska
TKKF Szczygłowice Knurów:
Anna Idzikowska
Alicja Idzikowska
Garda Gierałtowice:
Mateusz Wuzik
Dawid Tomiczek
Aron Nocoń
Dawid Nowok
Piotr Kaczkowski
Remigiusz Skoczyński
Seweryn Skoczyński
Tomasz Otworowski
Klub Sportowy Iskra:
Szymon Lamla
AZS Gliwice:
Oliwier Nowok
Promotor Zabrze
- Górnik Zabrze:
Maciej Kowalik

Liczną grupę
nagrodzonych
tworzyli pływacy

Ci panowie zdobywają sportowe laury
w rozgrywkach skata sportowego

Pełna lista zawodników, którym zostały przyznane nagrody wójta Gierałtowic za
osiągnięte wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
w 2014 roku przedstawia się
następująco:

1. Kazimierz Tchórzewski (Ruda Śląska) - 926 (średni wynik GP)
2. Cezary Stebakow (Czeladź)
- 845
3. Wojciech Waruga (Ornontowice)
- 845
Miejsca zawodników z naszego regionu:
6. Mariusz Kernbach (Pilchowice)
- 714
8. Ryszard Nowak (Knurów)
- 701
10. Andrzej Reszka (Knurów)
- 682
11. Kazimierz Podsiadło (Gierałtowice)
- 681
14. Marek Łączak (Knurów)
- 660
16. Jan Domagała (Knurów)
- 626
17. Dawid Nowak (Knurów)
- 557
18. Henryk Mikosz (Knurów)
- 521
19. Karol Istel (Knurów)
- 471
20. Paweł Porucznik (Knurów)
- 397
22. Dariusz Grochowiecki (Knurów)
- 382
23. Eryk Nowak (Knurów)
- 358
24. Andrzej Spruch (Knurów)
- 175
Turnieje zorganizowała Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Knurowie.
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Wielkanoc
na koniach
Żernica

Radość ze zmartwychwstania Chrystusa
głoszą chrześcijanie w każdym zakątku
świata. Mieszkańcy gminy Pilchowice
wybrali nietypowy, ale uświęcony
tradycją, sposób. W Poniedziałek
Wielkanocy ulicami Żernicy przeszła
Wielkanocna Procesja Konna

W

ielkanoc to czas nadziei
- odważnej i triumfującej. Nadziei na przekór
śmierci, wbrew cierpieniu. Radość
idzie w parze z nadzieją. W czasie
mszy rezurekcyjnej kapłani w wielu
kościołach przekonywali wiernych,
aby także poza murami świątyni
swoim zachowaniem dawali świadectwo chrześcijańskiej radości.
Jed ny m ze sposobów głoszenia
wieści o t y m, że Bóg powstał z
martw ych jest tradycja konnych
procesji.
Zw yczaj to rzadki. W Polsce
w ystępujący tylko na Śląsku. W
Żernicy konna procesja wyruszyła
pod raz drugi. Patronat nad uroczystością objęli ks. Marek Winiarski,
proboszcz żernickiej parafii i Maciej
Gogulla, wójt gminy Pilchowice.
Orszak składający się z jeźdźców na
koniach i w bryczkach ruszył spod
kościoła św. Michała Archanioła,
następnie przeszedł ulicami Żerni-

cy, by ponownie zatrzymać się przed
świątynią.
- Po zakończeniu procesji wręczono dyplomy i pamiątkowe statuetki
dla wszystkich uczestników - mówią organizatorzy. - Wyróżniono
także najstarszego i najmłodszego
uczestnika. Seniorka Frida Przybyła

Z roku na rok procesja konna zyskuje na popularności

otrzymała pamiątkowe publikacje
o powiecie gliwickim przekazane
przez starostę Waldemara Dombka.
Najmłodszą zaś uczestniczkę Paulinę
Garcorz obdarował wójt Gogulla.
Sporo emocji wzbudziło także losowanie wśród uczestników orszaku
sztabki złota. Po procesji wielkanocne

świętowanie przeniosło się do Domu
Kultury w Żernicy. Na rodzinnym
festynie mieszkańcy bawili się w rytm
muzyki Denisa Poczętego i Angeliki Postawki, mogli również wziąć
udział w konkursie na najpiękniejszą
kroszonkę i kartkę świąteczną oraz
sprawdzić swoje siły w zawodach

prawie sportowych. Dzieci toczyły
jajka i biegły z nimi na łyżce, natomiast panowie walczyli o miecz
rycerzy Zdana i Bartumila, czyli
rzucali jajkami do kosza i zbijali
wiszące jajka za pomocą szpady.
jb, foto: Anrzej T. Knapik

Honorowym patronem
uroczystości był wójt
Maciej Gogulla

Kto nie jechał konno mógł
skorzystać z bryczki

Stanica. Tradycji stało się zadość

Rozjaśnili mrok

Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne.
Jest wejściem w czas święty, w czas przeżywania Męki
Pańskiej i oczekiwania na poranek Zmartwychwstania.
Tego dnia mieszkańcy Stanicy rozpalają na polach ogniska
i wspólnie kultywują miejscową tradycję - Stanickie Fakle

D

awniej, w niektórych częściach Polsk i, mężczy źni
wędrowali po polach i trzymając w ręku płonące pochodnie,
16

w yk rzyk iwa li: „żur pola, bucht y
chwola”. Słowa te oznaczały koniec
postu. Wielki Czwartek był także czasem porządków. Popiół z płonących

pochodni wynoszono poza wieś. Tym
samym symbolicznie oczyszczając
ją ze wszelkiego zła. Do tej tradycji
nawiązują Stanickie Fakle.

Każdego roku, gdy zapada zmrok,
na stanickich polach zbierają się
mieszkańcy. W ręku trzymają fakle,
czyli pochodnie zrobione ze słomy. Już z daleka widać rozświetlone
blaskiem ognisk wzgórze i słychać
rozbrzmiewające wśród nocy pieśni
pasyjne. Stanica rozjaśniona płomieniami nie przypomina tej za dnia. Na
tych parę godzin cichną sąsiedzkie
spory. Mieszkańcy wspólnie wchodzą
w czas święty, w czas tajemnicy. Od
rozpalonych ognisk zapalają ręcznie
robione pochodnie, a dzieci w pocie
czoła przeszukują pobliskie pola. Jak
niegdyś apostołowie, tak teraz one,
wypatrują Jezusa Chrystusa symbolicznie wyrażonego pod postacią

drewnianych krzyżyków. Światło pochodni ma wskazywać Zbawicielowi
drogę do stanickich gospodarstw.
Poszukiwania trwają dopóty, dopóki
ostatni krzyżyk nie zostanie znaleziony. Dzieci zabierają krzyżyki do swoich domów. Wieszają w widocznym
miejscu i modlą się.
Staniczanie odprawiają obrzęd
od kilkunastu lat. Frekwencja co roku
zaskakuje - mało kto rezygnuje ze
spotkania przy ogniskach. Mieszkańcy
podkreślają niezwykłą atmosferę stanickiej tradycji.
- Dopiero, gdy zapalimy pochodnie, czujemy, że Wielkanoc jest blisko
- mówią.
jb, foto: Andrzej T. Knapik
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