Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie...
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Że przez łzy Ciebie zobaczę,
Chrystusie...
I taką wielką żałobą
Będę się żalił przed Tobą,
Chrystusie...
Że duch mój przed Tobą klęknie
I wtedy serce mi pęknie,
Chrystusie...
julian tuwim

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarzy Was
Nadzieją i Wiarą, że Miłość jest silniejsza od śmierci.
Radosnych Świąt Wielkiej Nocy
życzy Redakcja
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REGION. KOPALNIA KNURÓW-SZCZYGŁOWICE ZMIENI WŁAŚCICIELA

Półtora miliarda na stole
1,49 mld zł kosztować będzie Jastrzębską Spółkę
Węglową kupno kopalni Knurów-Szczygłowice

Foto: Archiwum KW SA

Umowa w sprawie sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice została
podpisana w czwartek, 10 kwietnia

Przed tygodniem w Katowicach
zarządy JSW SA i Kompanii Węglowej SA podpisały w tej sprawie
umowę przedwstępną.
- Ostateczna umowa sprzedaży

nastąpi po m.in. uzyskaniu przez
kupującego zgody Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumenta – czytamy w komunikacie KW SA. - Strony
transakcji będą musiały uzyskać

Poszukiwania nowej Edith Piaf

W ubiegły czwartek w sali Kina Sceny Kultury
rozbrzmiewała piosenka francuska. Festiwal
zorganizowany przez Miejskie Gimnazjum nr 3
i Centrum Kultury zgromadził wielbicieli muzyki
znad Sekwany z całego województwa

Choć język francuski traci na popularności, piosenki w tym języku
nadal mają zagorzałych sympatyków

foto-migawka

Redakcja

KNURÓW

Zdasz PIT w urzędzie

Od przyszłego czwartku (24 kwietnia)
w knurowskim Urzędzie Miasta będą
dyżurować pracownicy II Urzędu
Skarbowego w Gliwicach. To okazja, by
złożyć zeznanie podatkowe za 2013 rok
Akcja odbywa się co rok. Cieszy
się niezmiennym powodzeniem.
Knurowianie chwalą sobie zarówno
możliwość złożenia formularzy
podatkowych na miejscu, jak i bezpośredni kontakt z urzędnikami
skarbówki.
- Zawsze można o coś dopytać,

wyjaśnić i poprawić – tłumaczą ci,
którzy od lat w ten sposób finalizują
rozliczenie się z podatku.
Wydzielone stanowisko czynne
będzie od poniedziałku do czwartku
w god z . 8-14. 30 ora z w piątek
w godz.8-13.
Akcja potrwa do 30 kwietnia.

/bw/

Uczestnicy festiwalu zaprezentowali zdolności lingwistyczne i wokalne. Startowali w czterech kategoriach
wiekowych: klasy I-III oraz IV-VI
szkół podstawowych, klas I-III gimnazjów i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
– Zależało nam, aby poprzez śpiew
popularyzować trochę już zapomniany
język francuski – mówi Ewa Walczak,
nauczycielka języka francuskiego
z MG-3. – Młodzież sięgnęła po twórczość współczesnych artystek: Dalidy,
Lary Fabian i Zaz.
Wśród uczestników nie zabrakło
knurowian. Na scenie wystąpiły m.in.
Aleksandra Śmieja z MG-3 i Julia Lisoń
z ZS im. I. J. Paderewskiego. Aleksandra
z pasją wyśpiewywała każdą nutę, Julia
rozpoczęła dramatycznie, by pod koniec
pięknie uspokoić piosenkę. Najwięcej
braw zebrał jednak Dawid Puchalski
z MG-3, który na scenie zachował się
jak rasowy artysta. Kiedy nagle przestał
działać mu mikrofon, nie spanikował,
tylko poszukał innego − działającego.
Wyniki konkursowych zmagań
będą znane pod koniec miesiąca.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Foto: Roman Matysik
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sporo miejsca poświęcimy Papieżowi Janowi Pawłowi II,
który 27 kwietnia zostanie ogłoszony świętym.
W specjalnym dodatku wrócimy do czasów, kiedy Karol Wojtyła
egzaminował dwóch knurowskich księży, Sybilla Golec opowie nam
o kulisach pierwszych pielgrzymek Jana Pawła II do kraju, a państwo Barchańscy o emocjach towarzyszących im podczas audiencji
w Watykanie. Wspomnimy gliwicką pielgrzymkę z 1999 roku i śmierć
Jana Pawła II. Prześledzimy też, czy i jak knurowianie przygotowują
się do kanonizacji...
Zachęcamy do lektury.

/bw/
Foto: arch. zespołu

KNURÓW. I FESTIWAL PIOSENKI FRANCUSKIEJ

również wymagane prawem decyzje,
zgody i licencje organów administracji publicznej lub sądów. Wymagane
będzie uzyskanie przez sprzedającego
i kupującego wszelkich wewnętrznych
zgód i zezwoleń organów niezbędnych
do zawarcia ostatecznej umowy.
Wy m ie n ione o bw a r ow a n i a
muszą być spełnione do 31 lipca
2014 r. W przeciwnym razie umowa
przedwstępna wygaśnie.
- Zdolności produkcyjne kopalni
„Knurów – Szczygłowice” wynoszą 3,8
mln ton rocznie, w tym około 40 proc.
stanowi węgiel koksowy – informuje
Kompania.
Właśnie na węglu koksowym
najbardziej zależy JSW SA, która
specjalizuje się w sprzedaży tego
asortymentu.
Aktualne zasoby knurowskiego
zakładu objęte koncesjami wynoszą
119,7 mln ton. Zdaniem przedstawicieli górnictwa takie złoża zapewnią
funkcjonowanie kopalni przez co
najmniej 80 lat.

W przyszłym
wydaniu Przeglądu
Lokalnego
(24 kwietnia)

Kryształowe Kamraty

Kamraty, znany i lubiany zespół,
propagujący śląską i biesiadną muzykę,
świętuje 15-lecie działalności
Kryształową rocznicę zespół podkreślił, wydając specjalną płytę. Na
krążku znalazło się 20 utworów, wybranych z nader bogatego repertuaru.
„Młodość”, „Śląskie frelki”, „Pierwsza miłość”, „Dobre rady babci”, „Jadymy
nad morze” – to niektóre z przebojów, znanych tysiącom fanów Kamratów.
Zainteresowani znajdą płytę na stronie www.szlagiery.com. Można ją też
wygrać, rozwiązując świąteczną krzyżówkę (na stronie 19).
/bw/

serdeczności
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Wspaniałe, urzekające, piękne - nie sposób wyrazić
słowami wrażenia, jakie robią świąteczne ozdoby

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCĄ − ROZSTRZYGNIĘTY

Można oniemieć
z zachwytu...

Nasi Czytelnicy po raz kolejny nie zawiedli. Redakcję
Przeglądu Lokalnego wypełniły stroiki i kompozycje,
kroszonki małe i duże. Wszystkie prace były wyjątkowe.
Jury z trudem wybrało zwycięzców
Wykonanie ozdoby to nie
lada trud. Daria Bieniek od listopada pracowała nad swoją
pracą − strusim jajem ozdobionym techniką rytowniczą,
zwaną także drapanką. Jajko
to prawdziwe dzieło sztuki
z pięknym, niezwykle
precyzyjnie wykonanym, ornamentem.
Halina Kozioł
swoją pisa n kę
stworzyła ze styropianu i fantazyjnie
zwijanego kolorowego papieru.
− Mam małe
dziecko, ale znalazłam
czas, aby przygotować coś
na konkurs. W końcu to wyjątkowa okazja! − śmiała się
pani Halina.
Elżbieta Kozak ułożyła
kompozycję z pisanek i kwiatów. Wszystko jest wykonane
sponsorzy konkursu

ze wstą żk i. K nurow ianka
o swoich pracach mówi „moje
dłubanki”. Tworzy nie tylko
ozdoby, ale także opaski.

Wszyscy uczestnicy konkursu są obdarzeni niezwykłym talentem, prawdziwą
„iskrą Bożą”, która pozwala im

URZĄD
MIASTA
KNURÓW

tworzyć piękno. Wszyscy też
do tej boskiej siły sprawczej
dołożyli wiele od siebie –
przede wszystkim czas i wysiłek. Jesteśmy pod ogromnym
wrażeniem. Zdjęcia, choć
wiele obrazują, nie są w stanie
oddać tego, co można zobaczyć z bliska.
Serdecznie dziękujemy
za udział w zabawie. Gratulujemy wszystkim autorom
wyjątkowych, urzekających
dzieł. Z powinszowaniami
spieszymy do Darii Bieniek
- zw yciężczyni konkursu,
i twórców dzieł wyróżnionych: Elżbiety Kozak, Katarzyny Piwowarczyk, Benedykty Walkowiak, Haliny
Kozioł, Żanety Niewelt, Beaty Raczyńskiej i Aleksandry
Szczepanik.
Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji.
PŁYWALNIA

KNURÓW

Zespół
Kamraty

życzenia
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KATOWICE, KNURÓW. POLICJA ZLIKWIDOWAŁA
PLANTACJĘ KONOPI INDYJSKICH

OBWIESZCZENIE

Narkotykowe żniwa

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW Z DNIA 10 KWIETNIA 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1, art. 61b 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, Uchwały
Nr XLIV/627/14 Rady Miasta Knurów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
Zarządzenia Nr 71/OR/2014 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej
komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego 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 przez wyborców niepełnosprawnych ze wskazaniem, obwodowej komisji wyborczej
wyznaczonej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Foto: materiały Policji

Nr obwodu
głosowania

25-latek z Knurowa wyhodował 110 krzewów
konopi indyjskich. Nie doczekał się jednak
upragnionych żniw. Plon zebrali za niego
policjanci z IV komisariatu
K nurow ianin urządził
plantację konopi w wynajętym
domu jednorodzinnym przy
ul. Kamieńskiej w Katowicach. W ogrzewanych, naświetlanych i wentylowanych
namiotach wyhodował 110
krzewów.

W żniwach przeszkodzili
mu stróże prawa. Ustalili, że
z krzewów można było uzyskać prawie 4,5 kg narkotyku
o czarnorynkowej wartości
ponad 130 tys. zł.
Oprócz krzewów policjanci
zabezpieczyli w domu urządze-

nia do uprawy konopi i przygotowania narkotyku.
Hodowcy grozi do 8 lat
więzienia.
Tylko w ubiegłym tygodniu Policja zatrzymała na
terenie Knurowa 5 posiadaczy i dilerów narkotyków.

Foto: materiały Policji

Szaleńczy pościg
na autostradzie

42-letni Niemiec sforsował szlabany w trzech punktach
poboru opłat, uszkodził radiowóz i inny samochód.
Po pościgu trwającym kilkadziesiąt minut został
zatrzymany przez Policję. Dlaczego uciekał?
Odpowiedzi na to pytanie szuka wydział kryminalny Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. On też
pod nadzorem prokuratury
przeprowadzi postępowanie
przygotowawcze w sprawie
wtorkowego zdarzenia na
autostradzie A4.
Około 10.30 policjanci z
komisariatu autostradowego
zostali wezwani do punktu
poboru opłat w Żernicy. Kierowca volkswagena nie chciał
zapłacić za przejazd. Na widok mundurowych ruszył,
potrącając jednego z nich.
Sforsował bramki i zaczął
4

uciekać autostradą w kierunku
Krakowa. Nie powstrzymały
go nawet strzały ostrzegawcze.
W Mysłowicach Brzęczkowicach uszkodził kolejne
barierki, a w podkrakowskich
Balicach sforsował blokadę.
- Zjechał na drogę wojewódzką nr 94 - relacjonuje
rzecznik prasowy KMP Gliwice, kom. Marek Słomski. - W
Wielkiej Wsi potrącił policjanta
próbującego go zatrzymać - tego
samego, który interweniował
pod Gliwicami. Nasz funkcjonariusz z obrażeniami nogi
trafił do szpitala. Jego życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo.

Uciekinier wyhamował
dopiero w Bolesławiu. Podczas zatrzymania uszkodził
jeszcze radiowóz i przejeżdżający samochód.
42-let ni Niemiec nie
znajdował się pod wpływem
alkoholu, nie był też poszukiwany. Samochód, którym
jechał, nie był zarejestrowany jako kradziony.
- Wyjaśniamy motywy
postępowania mężczyzny dodaje rzecznik.
Rajdowcowi grozi do 10
lat więzienia.
oprac. /g/

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

26 Stycznia, Marynarzy, Piłsudczyków, Wincentego
Witosa

2

Lotników

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

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Jedności Narodowej 5 (lokal Nr 1)

7

Kapelanów Wojskowych

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Jedności Narodowej 5 (lokal Nr 2)

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

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

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-go 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

Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
ul. Dworcowa 38 a

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

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kilińskiego 6

22

Szpital

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. w budynku głównym
Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8

/g/

ŻERNICA

Granice obwodu głosowania

Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Piłsudczyków 4
Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Lotników 2
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 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-go Maja 21 (lokal Nr 1)

Świetlica PPHU „KOMART”, ul. Szpitalna 7

Zespół Szkolno - Przedszkolny
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Michalskiego 27

Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Kilińskiego 6
Dom Kultury, ul. Górnicza 1

- symbol oznaczający obwody, w których lokale wyborcze dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
- symbol oznaczający obwód wyznaczony Zarządzeniem Nr 71/OR/2014 Prezydenta Miasta Knurów z dnia
21.03.2014 r. dla celów głosowania korespondencyjnego.
Wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych do dnia 12 maja 2014 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy
75 lat, może w terminie do 15 maja 2014 r. złożyć wniosek o głosowaniu za pośrednictwem pełnomocnika.
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, może
zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 5 maja 2014 r.
Uwaga:
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego,
głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
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
25 maja 2014 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
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KNURÓW. 18-LATEK OKRADŁ PACJENTKI ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO

Złodziej w potrzasku

WAŻNE

Ścigani

Czujność pacjentek i personelu szpitala pozwoliła odciąć drogę
ucieczki 18-letniemu mieszkańcowi Katowic, który grasował
po oddziale ginekologicznym

W sobotę 18-latek z Katowic
odwiedził oddział ginekologiczny
knurowskiego szpitala. Nie miał
dobrych intencji. W jego lepkich
rękach zna lazł y się 2 por tfele z
dokumentami i pieniędzmi (100 zł)
oraz 3 telefony komórkowe o łącznej
wartości 2400 zł. Przedmioty należały do 26- i 38-letniej pacjentki.
Złodziej miał pecha. Zauważyła

go jedna z okradzionych. Kobieta wszczęła alarm, dzięki czemu
pracownicy szpita la udaremnili
18-latkowi ucieczkę i przekazali go
w ręce kryminalnych z Komisariatu
Policji.
Policjanci ustalili, że zatrzymany miał wspólniczkę - nieletnią
uciekinierkę z katowickiego domu
dziecka.

- Skradzione mienie odzyskano
- informuje rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,
kom. Marek Słomski. - Kryminalni
analizują obecnie nagrania ze szpitalnego monitoringu, sprawdzają, czy
mężczyzna nie dopuścił się innych tego
typu przestępstw. Grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności.

Komisariat Policji w Knurowie
poszukuje Mireli Jeleń i Mariusza Mońki,
za którymi sądy w Bytomiu i Gliwicach
wydały listy gończe

/g/

śladem naszych publikacji

Wszystko zmyślił
Knurowska Policja ustaliła, że 31-letni
mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn, który
zgłosił jej kradzież i pobicie, kłamał
Przypomnijmy. 4 kwietnia na ul.
1 Maja dwóch napastników miało
zaatakować i okraść 31-letniego mężczyznę. Poszkodowany zgłosił Policji
utratę portfela z dokumentami, telefonu
komórkowego, 5 zł, a nawet... butów.
Krótko po tym stróże prawa

zatrzymali 46-letnią kobietę, podejrzaną o przestępstwo. Jej wspólnik
nadal przebywał na wolności.
Dziś już wiemy, że poszkodowany delikatnie mówiąc - mijał się z prawdą.
- Nikt mu nic nie ukradł - informuje komendant Komisariatu

Policji w Knurowie, podinsp. Maciej
Kawa. - A wszystkie rzeczy mężczyzna
zostawił w parku.
Nikt go też nie pobił. 31-latek sam
wdał się w szarpaninę ze swoją byłą
konkubiną i jej aktualnym partnerem. Urażona duma, podlana sporą
ilością alkoholu (2 promile), podyktowała mężczyźnie plan zemsty.
Powiadomił Policję o przestępstwie, którego nie było. Teraz z poszkodowanego sam stał się podejrzanym.
Będzie miał sporo czasu na przemyślenia, bo za wprowadzanie w błąd organów ścigania grozi do 2 lat więzienia.
/g/

tekst sponsorowany

Telewizja Multiplay

– rewolucja w bardzo atrakcyjnej cenie
Kilka dostępnych programów, śnieżący obraz, przestawianie anteny przy zmianie kanałów
– trudno sobie wyobrazić, że jeszcze kilka lat temu tak właśnie wyglądała codzienność wielu
Polaków podczas oglądania telewizji. Obecne standardy zdecydowanie odbiegają od tego,
z czym mieliśmy do czynienia jakiś czas temu. Dzisiejsze możliwości sprawiają, że dostawcy
telewizji prześcigają się w pomysłach, by zapewnić Klientowi jak najwięcej. Na tle poszczególnych operatorów telewizyjnych wyróżnia się Grupa Multiplay, która w swojej ofercie
proponuje kilka naprawdę ciekawych funkcji.

Możliwość nagrywania
konkretnych programów:

Wiesz, że nie będziesz mieć możliwości obejrzenia
programu, na którym bardzo Ci zależy – nic nie szkodzi.
Możesz nagrać dowolny program, a następnie obejrzeć
go w dowolnie wybranym przez siebie czasie.

Możliwość nagrywania seryjnego:

Ulubiony serial, program kabaretowy, a może
talk-show – nic nie stoi na przeszkodzie, by jednym
kliknięciem wybrać komendę, dzięki której zostaną
nagrane wszystkie kolejne emisje danego programu.
Możesz je później oglądać jak tylko chcesz – np. nadrabiając zaległości z całego tygodnia.

Innowacyjna funkcja
CATCH-UP TV

Wyjeżdżasz na weekend, nie będzie Cię w domu przez
kilka dni? – nic nie tracisz. Dzięki funkcji CATCH-UP TV,
zapamiętywana jest dla Ciebie cała ramówka danego kanału. Nie musisz w tym przypadku pamiętać o nagrywaniu –
wszystko zapisywane jest automatycznie. CATCH-UP TV
daje więc możliwość pełnego zarządzania tym, co i kiedy
oglądasz, np. pomijanie reklam czy wracanie do programów, które swoją emisję miały nawet kilka dni wcześniej.

Zatrzymywanie/przewijanie
programów

Dzwonek do drzwi, konieczność skorzystania
z toalety, spacer z psem, ważna rozmowa telefoniczna… - powodów, dla których chciałbyś zrobić krótką
przerwę w oglądaniu telewizji może być mnóstwo.
Teraz nie stracisz nawet krótkiego fragmentu ulubionego programu. A jeśli nawet coś przegapiłeś, zawsze
możesz przewinąć wstecz tyle, ile chcesz.

Przewodnik TV:

Bardzo prosty w obsłudze przewodnik TV, to nic
innego jak pełna lista kanałów, na której znajdziemy
kolejno następujące po sobie programy. Przewodnik
ułatwia poszukiwanie kanałów, planowanie tego co
chcemy obejrzeć lub nagrać.

Mirela Jeleń

16 lipca 2008 roku Sąd Rejonowy w Bytomiu wydał list gończy
za Mirelą Jeleń (sygnatura akt II K
116/08). 48-letnia knurowianka
ścigana jest za przestępstwo z art.
286§1 kodeksu karnego: - Kto, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do
niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem
za pomocą wprowadzenia jej w
błąd albo wyzyskania błędu lub
niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Mirela Jeleń mieszkała ostatnio przy ul. Kapelanów Wojskowych 6E/9.
Mariusz Mońka poszukiwany jest na podstawie listu
gończego, jaki 12 września 2011
roku wydał za nim Sąd Rejonowy w Gliwicach (sygnatura akt
IX K 333/10).
37-letni knurowianin popełnił przestępstwo z art. 178a§1
kodeksu karnego: - Kto, znaj-

Mariusz Mońka

dując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego, prowadzi pojazd
mechaniczny w ruchu lądowym,
wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
Ostatnie znane miejsce zamieszkania Mońki to ul. Kapelanów Wojskowych 8D/17.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, powinien
zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Za ukrywanie ich lub
pomoc w ucieczce grozi kara
pozbawienia wolności do lat 5.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie
informacje mogące przyczynić
się do ustalenia miejsca pobytu
poszukiwanych, bądź ich zatrzymania, należy kierować pod
numery telefonu: 32 337 25 37, 32
337 25 38, 32 337 25 00, 997 lub
112, ewentualnie na adres: knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl
/g/

Na gorącym uczynku
Trz y m iesięczne śled z t wo w
sprawie kradzieży infrastruktury
telekomu n i k ac y jnej na teren ie
Knurowa i Pilchowic zakończyło
się sukcesem.
Trzech złodziei wpadło w policyjną zasadzkę, kiedy kradło kabel
telekomunikacyjny ze studzienki
przy ul. Koziełka. Straty operatora
Orange przekroczyły 420 zł.
Zatrzymani to 16-, 17- i 40-letni

mieszkańcy Knurowa. Kryminalni
udowodnili im co najmniej 15 przestępstw tego typu. Nie wykluczają
kolejnych zatrzymań, bo sprawa
należy do rozwojowych.
Zarzuty mogą usłyszeć też osoby,
które kupowały pochodzące z kradzieży rzeczy.
Sprawcy mogą spędzić za kratami
do 8 lat więzienia.

/g/

reklama

Co ciekawe, z wszystkich wymienionych
funkcji użytkownik może korzystać bez konieczności podłączania dodatkowego dysku
zewnętrznego. Oprócz tego, Grupa Multiplay,
jako jeden z nielicznych operatorów, nie pobiera
dodatkowej, ukrytej opłaty, związanej z dzierżawą dekodera.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty Grupy Multiplay
na stronie internetowej www.mutiplay.pl, osobiście w Biurze Obsługi Klienta
w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 lub pod nr tel. (32) 302-06-06.
Przegląd Lokalny Nr 16 (1102) 17 kwietnia 2014 roku
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TEMAT NA CZASIE
SPADEK – CO WARTO WIEDZIEĆ, JEŚLI NIE MASZ BOGATEGO WUJKA W AMERYCE

Foto: Bogusław Wilk

Od niechcianego
przybytku głowa zaboli

Odrzucenie spadku przez rodzica może spowodować dziedziczenie jego
dzieci. Dotyczy to również odpowiedzialności za długi
Spadek po bogatym wujku w Ameryce? Bajka, która się rzadko zdarza. Czasem to bardziej problem niż
zrządzenie losu. Niedawno media
obiegła dramatyczna historia dzieci,
które bank ściga za długi zmarłego
ojca. Ojca, który nigdy się nimi nie
zajmował, nie płacił alimentów, za
to narobił długów, gdy były jeszcze
nieletnie. Wziął 10 tys. zł pożyczki,
a bank odczekał, aż staną się pełnoletnie zażądał... 40 tys. zł. Inny szokujący
przykład: kilkuletnie dziecko, które już
jest obciążone kilkusettysięcznym długiem, a w dorosłość wejdzie z kilkoma
milionami do zwrotu, gdyż dorośli nie
dopełnili odpowiednich formalności.
Jak uniknąć kłopotów? Poprosiliśmy o fachową poradę radcę prawnego
Dawida Ramsa.

KILKA UWAG O ODRZUCENIU
SPADKU PRZEZ DZIECKO

Śm i e r ć
członka rodziny to nie tylk o pr z e ż yc i e
emocjona l ne,
a le rów nież
otwarcie kwestii spadkowych
wymagających
uregulowania.
Problem ten nabiera szczególnego
znaczenia, jeśli długi pozostawione
przez spadkodawcę przekraczają dziedziczony majątek. Zabezpieczeniem
interesów spadkobierców jest m.in.
przyjęcie spadku z dobrodziejstwem
inwentarza. Wówczas spadkobierca
odpowiada za długi spadkowe do wartości czynnej spadku, choć wiąże się to
z dodatkowymi kosztami, związanymi m.in. z koniecznością dokonania
spisu inwentarza. Poza tym mówimy
tu jednak cały czas o pewnej ograniczonej, ale jednak odpowiedzialności
za długi swoim majątkiem. Dlatego
w przypadku istotnych długów, nierzadko najlepszym rozwiązaniem
będzie odrzucenie spadku, i to przede
wszystkim tej instytucji dotyczą poniższe uwagi.

Zgodnie z art. 1015 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu
lub o odrzuceniu spadku może być
złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia,
w którym spadkobierca dowiedział się
o tytule swego powołania.
Dla spadkobiercy ustawowego
początek biegu tego terminu będzie
z reguły tożsamy z dniem powzięcia
przez niego wiadomości o śmierci
spadkobiercy. Niezłożenie żadnego
oświadczenia w tym terminie (tj.
odrzucenia lub przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza) oznacza tzw.
„proste przyjęcie spadku”, czyli bez
ograniczenia odpowiedzialności za
długi spadkowe.
Oświadczenie o odrzuceniu spadku najprościej jest złożyć u notariusza;
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DZIECI TEŻ POWINNY ODRZUCIĆ

Powołanie dzieci do dziedziczenia
w miejsce ich odrzucającego spadek
rodzica może spowodować, że teraz
one będą nabywać ewentualny majątek spadkodawcy i odpowiadać za
długi spadkowe (np. swojego dziadka).
Chcąc zabezpieczyć swoje interesy
na wypadek pozostawienia istotnych
długów spadkodawcy, osoby te również mogą jednak spadek odrzucić
(lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza). Na dokonanie tej czynności przewidziano ten sam 6-miesięczny termin, przy czym w zakreślonej
sytuacji należałoby go liczyć od dnia
dowiedzenia się przez dziecko o odrzuceniu spadku przez swego rodzica.
Problem jest nieco bardziej skomplikowany, jeśli po dokonanym odrzuceniu przez rodzica, do spadku
zostaje powołane dziecko małoletnie.
Postępowanie w zakresie odrzucenia
spadku w tym wypadku przebiega
dwuetapowo. W pierwszej kolejności
należy bowiem złożyć wniosek do
sądu rodzinnego o udzielenie zezwolenia na dokonanie tej przekraczającej
zwykły zarząd czynności. Aby sąd
mógł się przychylić do wniosku, należy oczywiście odpowiednio uzasadnić
celowość takiej czynności, przykładowo wskazując, że długi zmarłego
przekraczają jego majątek spadkowy.
Następnie - dopiero po uzyskaniu
prawomocnego postanowienia sądu
rodzinnego - można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu
dziecka.

SPRAWA W SĄDZIE RODZINNYM
NIE WYSTARCZA

Trzeba pamiętać o dwukrotnie już
akcentowanym terminie: na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
dziecka jest również tylko 6 miesięcy
(licząc, w naszym przykładzie, od dnia
odrzucenia spadku przez rodzica) i to
niezależnie od tego, że w tej szczególnej
sytuacji, przed złożeniem oświadczenia,
rodzic musi uzyskać zezwolenie sądu
rodzinnego.

Trudno przewidzieć, ile czasu zajmie rozpatrzenie wniosku o zezwolenie
na odrzucenie spadku (z reguły co najmniej kilka miesięcy od dnia złożenia
wniosku). Dlatego też należy zalecić, aby
o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu dziecka wystąpić niezwłocznie po
odrzuceniu spadku przez rodzica. W takiej sytuacji jest blisko pół roku na to,
aby uzyskać zezwolenie sądu rodzinnego oraz (w ślad za tym postanowieniem)
złożyć odpowiednie oświadczenie za
dziecko o odrzuceniu spadku.
Pamiętajmy, że rozpatrzenie sprawy
przez sąd rodzinny nie zastępuje samego odrzucenia spadku.

SKUTKI NIE ODRZUCENIA SPADKU –
MAŁOLETNI CZĘŚCIOWO
CHRONIONY

Niezłożenie w terminie oświadczenia w przedmiocie odrzucenia spadku
powoduje, jak zostało już wskazane,
przyjęcie spadku polegające - co do
zasady - na nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe. Powyższy
skutek nie dotyczy sytuacji, gdy oświadczenia w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku nie złożono np. w imieniu
małoletniego dziecka. Ustawodawca
przewidział bowiem, że gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności
do czynności prawnych albo osoba, co
do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo
osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny
z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem
inwentarza. Odpowiedzialność małoletniego za długi spadkowe jest zatem
ograniczona, nawet jeśli rodzic nie odrzuci za niego spadku w przewidzianym
terminie.
Warto jeszcze w tym miejscu dodać,
że jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął
spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa się, że także spadkobiercy,
którzy nie złożyli w terminie żadnego
oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW
NIE ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA

Po upływie terminu do odrzucenia
spadku można spróbować uchylić się
od skutków niezłożenia tego oświadczenia w terminie, powołując się na
groźbę lub błąd, wskutek których nie
złożono oświadczenia (reguluje to art.
1019 par. 2 K.c.). Uchylenie się od tych
skutków prawnych powinno nastąpić
przed sądem (czyli już nie przed notariuszem) na podstawie stosownego
wniosku i wymaga zatwierdzenia przez
sąd; jednocześnie należy oświadczyć,
że spadek się odrzuca. Oczywiście,
pomimo wystąpienia z wnioskiem, sąd
nie musi uznać błędu za wystarczająco
usprawiedliwiony, dlatego warto działać
wcześniej i podjąć odpowiednie kroki
prawne jeszcze przed upływem terminu, a w razie wątpliwości rozważyć
skorzystanie z pomocy profesjonalnego
pełnomocnika.
Dawid Rams
radca prawny

– To był niezły rok – ocenił prezes ZM Z OSP w Knurowie Piotr
Dudło (stoi); na zdjęciu (od lewej): sekretarz Adam Ostalecki,
prezes honorowy ZM Z OSP Andrzej Pach i zastępca dowódcy
JRG Knurów Józef Jaworek

KNURÓW. PODSUMOWANIA STRAŻACKIE

Na przekór żywiołom
Działalność Ochotniczych Straży
Pożarnych w 2013 roku była
przedmiotem sobotniego zebrania
Zarządu Oddziału Miejskiego Związku
OSP w Knurowie
Walne zebranie sprawozdawcze
odbyło się w siedzibie OSP przy ul. 1
Maja. Zebrani wysłuchali raportów
szczegółowo opisujących ubiegły rok.
Poznali też plan działalności w roku
bieżącym.
Strażacy podkreślali, że głównym źródłem finansowania obydwu
jednostek jest Gmina Knurów. W
2013 roku zabezpieczyła w budżecie
miasta 100 tys. zł (w 2012 roku – 95
tys. zł).
Najważniejszą decyzją było podjęcie uchwały absolutoryjnej. Druhowie w ysoko ocenili działania
zarządu. Opinia ta znalazła odzwierciedlenie w jednogłośnym udzieleniu
mu absolutorium za 2013 rok. Powody do satysfakcji mogą mieć tworzący
zarząd: prezes Piotr Dudło, wiceprezes Benedykt Wróż, sekretarz Adam
Ostalecki, skarbnik Jan Przybyła i
członkowie – Józef Jaworek, Marek
Steiman, Lucjan Bismor, Kazimierz

OSP Knurów
miała pracowity rok. Podsumowano go w lutym, przypominając, że
strażacy-ochotnicy z tej jednostki
uczestniczyli w 29 akcjach ratowniczo-gaśniczych, pięciokrotnie
likwidowali miejscowe zagrożenia i czterokrotnie brali udział
w działaniach zabezpieczających.
Jednostka zrzesza 40 członków (są
wśród nich 3 panie).
Druhowie sukcesywnie uczestniczą w ćwiczeniach starając się
podnosić swoje umiejętności. Nie
stronią od aktywności na rzecz
lokalnej spo łeczności, stosują
działania prewencyjne (np. prowadząc pogadanki dla dzieci i młodzieży), promują swoją jednostkę
(m.in. poprzez udział w pokazach
bojowo-technicznych), wystawiają
reprezentacje rywalizujące w zawodach (m.in. bilardowych i piłki
nożnej).

Warzocha i Zbigniew Piasecki.
Sobotnie zebranie kończy cykl
podsumowań działalności strażaków-ochotników w 2013 roku.
/bw/

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka
odbędą się 17 maja w Cieszynie. Połączone będą z XIII Ekumenicznym
Spotkaniem Strażaków i 100-leciem powstania Krajowego Związku Polskich
Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim. Tego dnia zebrani na cieszyńskim
rynku będą mogli być świadkami uroczystego apelu strażackiego (godz.
12). O godz. 14 rozpocznie się piknik strażacki (w programie m.in. występy
artystyczne i pokazy służb ratowniczych). Imprezę zakończy pokaz sztucznych ogni (godz. 22).
Foto: Bogusław Wilk

ODRZUCENIE SPADKU – KILKA
PROSTYCH ZASAD

można to uczynić również przed
sądem.
Osoba odrzucająca spadek jest
wyłączona od dziedziczenia, tak jakby
nie dożyła otwarcia spadku. Nie odpowiada ona zatem również za długi
spadkowe.
Odrzucenie spadku nie wyłącza
jednak możliwości dziedziczenia
innych osób (zamiast odrzucającego
spadek). Odnosząc się do klasycznej sytuacji, w uproszczeniu można
stwierdzić, że zamiast osoby odrzucającej spadek będą przede wszystkim
dziedziczyć jej dzieci (i ewentualnie
dalsi zstępni - wnuki, prawnuki).
Oczywiście możliwe są również inne
scenariusze: jak odpowiednie zwiększenie udziałów spadkowych pozostałych spadkobierców bądź dziedziczenie spadkobierców powołanych
w dalszej kolejności.

Sobotnie zebranie przebiegło szybko i sprawnie, w czym spory
udział miały komisje: mandatowo-skrutacyjna oraz uchwał
i wniosków
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KNURÓW. NASTOLATKI POKAZYWAŁY, JAK SOBIE RADZIĆ W DRAMATYCZNYCH SYTUACJACH

Po pierwsze pomóc

Ratowali poparzonego pechowca, rowerzystę
rannego w wypadku, reagowali na atak padaczki.
Uczestnicy XV Rejonowych Mistrzostw Pierwszej
Pomocy PCK dowiedli, że w ekstremalnych
sytuacjach można na nich liczyć

Wszyscy poszkodowani doczekali się fachowej pomocy
Wyniki:
1. Miejskie Gimnazjum nr 3 w Knurowie; 2. Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie; 3. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Knurowie; 4. Miejskie
Gimnazjum nr 2 w Knurowie; 5. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie;
6. Miejskie Gimnazjum nr 4 w Knurowie.
Mały Ratownik 2014 (etap rejonowy):
Kategoria klasy I-III: 1. Wiktoria Weisman (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach); 2. Marek Kwosek (Miejska Szkoła Podstawowa nr 2
w Knurowie); 3. Wiktor Polok (Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Knurowie).
Kategoria klasy IV-VI: 1. Martyna Szabat (Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Gierałtowicach); 2. Patrycja Bąk (Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Knurowie); 3. Tomasz Matuszek (Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie).

„Ranni” bardzo sugestywnie odgrywali swoje role

Zawody odbyły się w minioną
środę na terenie Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 9 i Miejskiego Gimnazjum nr 3. Do rywalizacji zgłosiły
się reprezentacje wszystkich knurowskich gimnazjów, Zespołu Szkół im.

I.J. Paderewskiego i Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2, a także ekipa
harcerzy.
Nie mieli lekko. Musieli radzić
sobie w siedmiu sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Jurorzy patrzyli

SZCZYGŁOWICE. OBRADOWAŁ ZESPÓŁ POROZUMIEWAWCZY
DS. EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Budowa na finiszu
Ochrona przeciwpowodziowa terenów leżących
w zlewni potoku Szczygłowickiego zdominowała
obrady Zespołu Porozumiewawczego
ds. eksploatacji górniczej pod Knurowem.
W czasie spotkania omówiono szczegóły budowy
mostu-przepustu na rzece Bierawce
projektowe związane z nadbudową
ul. Zwycięstwa na długości 400 m
wraz z budową zbiornika retencyjnego na potoku Szczygłowickim.
Spotkanie zespołu było okazją
do podsumowania tego, co Kompanii Węglowej udało się zrobić do tej
pory na terenach rekultywowanych:
Stara dolina potoku Wilcza, Kor-

Foto: arch. Banimex

Prace będzińskiego Banimexu
przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na finiszu są roboty żelbetowe.
Obecnie trwa podwyższanie prawego
obwałowania Bierawki, zabezpieczanie koryta powyżej wlotu do przepustu oraz przebudowa przepompowni
na zalewisku.
Niedawno dobiegły końca prace

jak nastolatki reagują m.in. na chorego z atakiem padaczki, podczas
nieszczęśliwego wypadku na drodze,
nieostrożności skutkującej uszkodzeniem oka i poparzeniem. Ocenie podlegał też pokaz resuscytacji
krążeniowo-oddechowej u osoby
dorosłej i niemowlaka.
– Postaraliśmy się, by wszystkie
przypadki wyglądały na maksymalnie realistyczne. Zależało nam, aby

fanty, Jagielnia i Bierawka 1, a co jest
szczególnie ważne ze względu na
położenie w pobliżu osiedla mieszkaniowego w Szczygłowicach.
Członkowie zespołu porozumiewawczego zapoznali się z informacją
o remontach i stanie dróg będących
pod wpływem górniczej eksploatacji. Omówili naprawy ulic Lignozy i
Książenickiej.
/g/

W ubiegłym roku Kompania Węglowa wydała na naprawę szkód
na terenie Knurowa 11,8 mln zł,
z czego na naprawę 159 obiektów
przeznaczyła 3,7 mln zł. Budowa
mostu na Bierawce kosztowała 8,1
mln zł. W 2013 roku wydobycie pod
Knurowem wyniosło 1 mln 163,4
tys. ton.

młodzi ratownicy byli przygotowani
na typowe sytuacje, ale też by potrafili radzić sobie, gdy zdarzy się coś
nieprzewidywalnego – wyjaśnia mjr
Jarosław Wiewiura, sędzia główny
mistrzostw. – Zupełnie jak w życiu...
W czasie, gdy rywalizowali gimnazjaliści, uczniowie podstawówek
mierzyli się z testem na stopień
młodszego ratownika.
– Mistrzostwa są sprawdzianem

dla młodzieży, ale również i dla nas,
organizatorów. Pozwalają zaobserwować i zweryfikować, w jakim stopniu nastolatki wykorzystują i stosują
wiedzę, którą im wpajaliśmy – mówi
kierownik PCK Magdalena Kupka.
Zdaniem sędziów gimnazjaliści
wykazali się sporą wiedzą i umiejętnościami. Choć nie ustrzegli się
błędów i drobnych potknięć.
– I mieli do tego pełne prawo
– przekonuje mjr Wiewiura. – Właśnie po to są takie zawody, by to
wyłuskać, a potem korygować. Aby,
kiedy dojdzie do prawdziwej sytuacji
zagrożenia zdrowia i życia, wiedzieli
jak sobie poradzić.
Zawody wygrali uczniowie gimnazjalnej „Trójki”, wyprzedzając licealistów i rówieśników z „Jedynki”.
DC
Foto: Dawid Ciepliński

POLECAMY

Pięć pierwszych osób, które zadzwonią do redakcji (tel. 32 332 63 76)
w czwartek (17.04) od godz. 9.00 otrzyma kupon uprawniający do zakupu
biletu na seanse Przeglądu Kina Studyjnego w cenie 5 zł.

PRZEGLĄD
KINA
STUDYJNEGO
18 - 24 .04
kino scena kultura
www.kinoscenakultura.pl

Co jest grane, Davis?
Obietnica
Tylko kochankowie przeżyją
Artysta i modelka
Ojciec Szpiler
Bilety : 10 zł
Karnet na 3 filmy: 25 zł
Karnet na 5 filmów: 35 zł

Most-przepust na Bierawce nabiera już ostatecznego kształtu
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Śpiew połączonych chórów wywarł spore wrażenie
na zebranych w świątyni

GIERAŁTOWICE

Gorzkie Żale z Pasją
Prawie 90 śpiewaków przedstawiło w ramach
Gorzkich Żali w gierałtowickiej świątyni „Pasję wg
św. Jana”

Wierni nagrodzili występ brawami

W kościele pod wezwaniem Matki
Bożej Szkaplerznej wystąpili chórzyści
„Cecylii” z Paniówek, przyszowickiego
„Słowika” i zespołu-gospodarza, czyli
„Skowronka”. W połączonym składzie,
liczącym niemal 90 osób, wystawili
„Pasję wg św. Jana” dzieła organisty
Karola Hoppe (1883-1946).
W partiach solowych wystąpili:
Stefan Skrzypczyk, Aleksander Wilczek, Zygmunt Szołtysek, Michał Paśdzior, Józef Długaj i Dominika ZwiąW partiach solowych wystąpili chórzyści „Słowika”
zek. Dyrygował Henryk Mandrysz.
W finale uroczystości połączone
chóry zaśpiewały „Tam na wzgórzu” ści. Wśród nich także Joachim Bargiel „Skowronek”, Okręg Rybnicki Śląpod dyrekcją Androniki Krawiec i – wójt gminy Gierałtowice.
skiego Związku Chórów i Orkiestr
„Przy Twym krzyżu” pod dyrekcją
W organizacji uroczystości udział oraz Gminny Ośrodek Kultury w
Beaty Stawowy.
mają – oprócz Parafii pod wezwa- Gierałtowicach.
Świadkami występu byli parafianie niem Matki Bożej Szkaplerznej – chór
/bw/
Foto: Bogusław Wilk
z Gierałtowic i okolicznych miejscowo-

KNURÓW. 78. URODZINY KS. STEFANA GRUSZKI

Bogu dziękować i nie narzekać
Foto: Krzysztof Gołuch

opiekę i rehabilitację.
- Mimo choroby staram się być
potrzebny - mówi jubilat.
Poproszony o podsumowanie
78 lat życia zapewnia, że niczego
nie żałuje. Powodów do dumy ma
co najmniej kilka (m.in. wybudował
kościół i salki katechetyczne w Czechowicach), jednak po długim zastanowieniu wymienia skromnie jeden
najważniejszy: - Nadal realizuję zadania, jakie stawia przede mną Bóg.
Na pytanie, czego mu życzyć, bez
wahania odpowiada: - Opieki Bożej.
Z tego wynikają inne rzeczy. Wszyscy
życzą mi zdrowia. W porządku, zdrowie też jest ważne, ale na pierwszym
miejscu jest Pan Bóg.

ogłoszenie

Stefan Gruszka urodził się w
Chorzowie. Święcenia kapłańskie
przyjął 26 czerwca 1960 roku.
Posługę rozpoczął w Zabrzegu koło
Czechowic. Później sprawował ją
w Czuchowie, Radzionkowie, Chorzowie-Maciejkowicach, Pszczynie,
Siemianowicach Śląskich, Jejkowicach, Czechowicach, Krywałdzie
i u Częstochowskiej na osiedlu w
Knurowie. Po 17 latach proboszczowania w Krywałdzie odszedł na
zasłużoną emeryturę.

W sobotę odprawiono mszę św.
koncelebrowaną w intencji jubilata.
Wzięło w niej udział wielu gości,
m.in. podopieczni i pracownicy
ośrodka, parafianie z Krywałdu i
Knurowa, przedstawiciele Klubu
Abstynentów „Siódemka”, Koła Łowieckiego „Cyranka”, Dzieci Maryi...
Ksiądz Stefan nie krył wdzięczności za pamięć. Zapewnił, że będzie
walczył z chorobą, by jak najdłużej
służyć Bogu.
/pg/

Ks. Stefan Gruszka nie krył wdzięczności za liczne dowody pamięci

W sobotę ksiądz senior Stefan Gruszka
obchodził 78. urodziny. W Ośrodku Matka Boża
Uzdrowienie Chorych, gdzie obecnie przebywa,
odprawiono mszę w jego intencji
8

Odwiedziliśmy księdza Gruszkę
w przededniu jego urodzin. Duchowny, po wyjściu ze szpitala, zamieszkał
w Domu Seniora, w Ośrodku Matka
Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie, gdzie może liczyć na stałą
Przegląd Lokalny Nr 16 (1102) 17 kwietnia 2014 roku
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Renesans Świętej Anny
Samotrzeciej z Knurowa
W pieśni do św. Anny śpiewamy: „Na pomoc przybywa, z rąk
śmierci wyrywa; przy ostatnim zgonie nikt przy Niej nie
zginie, choć w ciężkim konaniu. Kogo ma w obronie; bo przed
życia schyłkiem przybywa z posiłkiem Anielskiego chleba. Kto
w drodze ustaje, rękę mu podaje, prowadzi do nieba”
Obok „Pięknej Madonny” z Knurowa, która już jest nasza - krywałdzka,
swój renesans przeżywa druga knurowska figura - św. Anny Samotrzeciej,
wykonana około 1400 roku.
Ta gotycka rzeźba odnaleziona została przez Tadeusza Dobrowolskiego
w latach 30. XX wieku w kościele pw.
św. Wawrzyńca. Przekazana została
przedwojennemu Muzeum Śląskiemu
w Katowicach (obecnie Muzeum Archidiecezjalne).
Imię Anna pochodzi od hebrajskiego s łowa hannah (wdzięk,
łaska) i oznacza: miła, łagodna,
przyjemna.

Św. Annę Samotrzecią z Knurowa
nieznany artysta przedstawił jako trzy
postacie, reprezentantów trzech pokoleń tej samej rodziny: św. Annę, Maryję
i Jezusa, czyli babcię, córkę i wnuka
w wieku niemowlęcym.
Dobrowolski, przedwojenny dyrektor Muzeum Śląskiego, ocenił, że
drewno nie rozsypało się tylko dlatego,
że pokrywało je kilka warstw farby
olejnej, zaś konserwatorzy krakowscy
pod przemalówkami odkryli ślady
dawnej polichromii, którą tworzyły

barwy: złota, srebrna, czerwona, szaroróżowa, biała i czarna.
Święta Anna trzyma w prawej ręce
swoją córkę, w lewej - swego wnuka
Jezusa w wieku niemowlęcym. Mały
Jezus jest zdecydowanie wysunięty do
przodu bez ubioru.
Maryja i Jezus są jeszcze dziećmi.
Anna jest matką pokoleń, trzech form
ludzkiej egzystencji: przeszłości - Ona
sama, teraźniejszości (Maryja) i przyszłości (Jezus).
Św. Anna ma silnie podkreślone
powieki, wzrok skierowany przed siebie, na twarzy lekki uśmiech. Artysta
na polichromowanej, drewnianej rzeźbie umieścił na ubiorze patronki rodzin

stylizowany ornament w kształcie
słońca. W średniowieczu ów ornament
był symbolem łaski Bożej.
Ks. Alojzy Koziełek w swej przedwojennej monografii, powołując się
na opis figury zamieszczony przez T.
Dobrowolskiego w „Zaraniu Śląskim”
z 1936 roku, cytuje: „odznacza się [strój
św. Anny] bardzo drobiazgowym i delikatnym traktowaniem wertykalnie lub
festonowo zwisających ładów draperii”
(s. 138).
Wertykalizm to pionowy, tworzący z płaszczyzną poziomą, kąt
prosty, zaś feston - z języka włoskiego
„festone” - wieniec, czyli motyw
dekoracyjny w kształcie półkwiecia.

Suknia i płaszcz świętej drapowane
są w proporcjonalnie ułożone fałdy
i obejmują prawie połowę 85-centymetrowej figury.
Kult św. Anny towarzyszył zawsze
kultowi Matki Bożej. W Konstantynopolu cesarz Justynian Wielki już
w 550 roku ufundował kościół pod
wezwaniem św. Anny. Dzisiaj Jej kult
najbardziej widoczny jest na Górze
św. Anny.
Najpierw była to Góra Chełmska.
Skąd wzięło się 385-metrowe wzniesienie?
Odpowiada epik: „aby z Twej
podstawy wypatrzył Chrobry drogę na
zachód do sławy?”.
Tym miejscem w XVII i XVIII
wieku specjalnie opiekowali się Gaszynowie i to oni zmienili je na miejsce
odpustowe. Tu jest przybytek odpustowy OO Franciszkanów - 26 lipca.
Kult św. Anny to również Altőting. U nas w Polsce pozostanie
naszą Babcią, w Knurowie - św. Anną
Samotrzecią z Knurowa, mimo że
znajduje się w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, dla
Niemców - Oma, dla wszystkich - Aria
Christi, czyli Babcia Chrystusa.
W mojej najbliższej rodzinie cztery osoby po kądzieli i po mieczu
otrzymały imię Anna. Najmłodszą
z nich jest moja bratanica. Moja ciotka
w latach 30. kilka razy w dniu swych

Święta Anna Samotrzecia
z Knurowa

imienin pielgrzymowała na Ana Berg.
Powtórzmy jeszcze raz: rzeźba św.
Anny Samotrzeciej z Knurowa przechodzi swój renesans; najpierw gruntowna konserwacja, później „podróż”
na wystawę do Pragi.
Maria Grzelewska

ogłoszenia

Golgota
Zawisłaś jak Gwiazda Betlejemska
nad Bazyliką w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Bracia Mniejsi od św. Bernarda,
przylgnęli do twych stóp.
Oddychając twą zimną poświatą,
grzejąc się w cieniu twego majestatu,
zostaną z tobą po wsze czasy.
Zdążają ku tobie nieprzeliczone rzesze,
dysząc ciepłem gorejących serc.
Znosisz milcząco razy pokutników.
Oddychasz ciężko pod ich stopami.
Idą, taszcząc worki pokutne,
pełne tysiącem przywar i win.
Grzechy narodzone i zgasłe,
zapomniane w zbrukanej pamięci,
uzyskają odpuszczenie win ?
Ranią twą delikatną twarz,
obutym występkiem,
ciężkim jak but żołdaka.
Idą, niosąc żar ufnych serc,
wyrwanych z ciężkiej cielesności
grzesznych ciał.
Wznoszą siebie wolną wolą,
na Golgotę naszych pragnień,
na spotkanie naszych snów.
Golgota i Kalwaria, koniec i początek.
Jedni zmierzają od narodzin ku śmierci,
ci drudzy, od śmierci do narodzin.

Życzę, aby nadchodzące

Święta Wielkanocne

były wyjątkowym czasem
rodzinnych spotkań przepełnionych
serdecznością i radością.
Niech Zmartwychwstały
Chrystus da nam wiarę
w zwycięstwo dobra
w każdym człowieku, a nasze serca
napełni miłością
i szczęściem.
Tajemnica pustego grobu
niech pobudza w nas nadzieję
na lepsze jutro.
Wesołego Alleluja!

Radny Miasta Knurów
Marian Gruszka

Niech

Zmartwychwstały
Chrystus
rozświetla nasze życie
blaskiem miłości i obdarza nas
szczęściem i pomyślnością.
Z okazji nadchodzących

Świąt Wielkanocnych
życzę, aby przebiegały
one w rodzinnej atmosferze
pełnej miłości
i serdeczności.

Radny Miasta Knurów
Włodzimierz Gwiżdż

Święto Wielkiej Nocy
to czas otuchy i nadziei,

czas odradzania się wiary w siłę
Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę Wszystkim mieszkańcom
Knurowa,
aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
oświeca drogi codziennego życia,
obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym.

Radny Rady Miasta
Rzepa Tomasz

Ryszard Kowrygo
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Jarmark w dobrym guście
Zwycięskie kroszonki, dzieło
Brygidy Żyły ze Stanicy

Stoiska wypełniły wielkanocne ozdoby, wyroby rękodzielnicze
i świąteczne smakołyki.
Jak zwykle bogatą ofertę przygotowali państwo Erwin i Gabriela
Sapikowie z Wilczy.
- Polecamy kroszonki, kartki, stroiki, a przede wszystkim spory wybór
dzieł w stylu découpage – pokazuje
kramik pan Erwin, twórca wilczańskiego Małego Muzeum „Klamory
u Erwina”.
Mały świat Agnieszki Sernicki
z Leszczy n w y pełniają zabawk i
i przepiękne szydełkowe robótki.
- Choćby najskromniejsze rękodzieło z serca, myśli i poświęconego
czasu uczynione, będzie najpiękniejszym prezentem – przytacza motto,
przyświecające jej twórczej pasji,

Danuta Hadasz z córką Darią

Setki osób odwiedziły w niedzielę salę RSP w Pilchowicach.
Zwabiły je atrakcje VI Pilchowickiego Jarmarku Wielkanocnego
- piękno ozdób, smak śląskiej kuchni i zapowiedzi
artystycznych przeżyć

Pilchowicki jarmark cieszy się niesłabnącą popularnością

pani Agnieszka. Towarzyszą jej dwie
młodsze kuzynki – Julia i Paulina
z Wilczy.
Przed Danutą Hadasz i jej córką
Darią rozpościera się barwna mozaika serwetek, obrusów i bieżników.
Mieszkanka Pilchowic rok w rok
uczestniczy w jarmarku.
- To już taka tradycja – śmieje
się. – Przyciąga piękno ozdób, miła
atmosfera i sympatyczne towarzystwo.
Stanowisko loterii fantowej to
królestwo panów – sołtysa Pilchowic
Józefa Nierychło, Ernesta Pinkawy
i Jana Piechuty.
- Każdy los wygrywa – zapewnia
pan Józef.
Jego słowa potwierdza Halina
Świerkot, odbierając dopiero co wygrany fant.

KNURÓW. GRUPA TEATRALNO-KABARETOWA UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU ROBI FURORĘ...

„Utewuś” podbija sceny
„Trzej Królowie z Polski” zrobili furorę.
Publiczność nie chciała ich wypuścić ze
Sztukaterii. Teraz „Utewuś” przygotowuje
kolejne spektakle. I wygląda na to, że widzowie
nie pozwolą mu łatwo zejść ze sceny...
Zaczęło się od „Kopciuszka”...
po śląsku. Wystawili go „Seniorzy
z Zameczku”, czyli grupa zapaleńców
z Leszczyn, twórców amatorskiego
teatru. Wśród nich była Ewa Beta.
- Wystąpiliśmy w Knurowie, gdyż
zostaliśmy zaproszeni przez kierownik Ewę Jurczygę i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – mówi pani
Ewa. – Spektakl spodobał się.
I to bardzo. Spontanicznie rzucona myśl, by i w Knurowie stworzyć
podobny zespół, z miejsca znalazła
- Zagrałam już wszystkie role
w naszych sztukach. Byłam nawet... koniem – śmieje się Ewa
Beta, podkreślając, że wszyscy
ak tor z y „Utewusia” są bardzo
uniwersalni.
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entuzjastów.
Od słowa do słowa skrzyknęli
się: Ewa Beta, Gerd i Kornelia Matysikowie, Maria Szreter, Irena Zelek
i Sybilla Golec.
- Ruszyliśmy z kopyta – mówi
pani Ewa „pierwsza wśród równych”
w tym przedsięwzięciu. – Świetnie się
czujemy ze sobą, więc nie było trudno.
Debiut wypadł w styczniu. Jasełka, czyli „Trzej Królowie z Polski”
zebrały gromkie brawa i świetnie
recenzje.
– Jeden z władców pochodził
z Gdyni, drugi z Zakopanego, a trzeci
z Zabrza. Oczywiście ten ostatni
„godoł po naszymu” – śmieje się pani
Ewa.

- To wyciskarka do cytryn. Przyda się na pewno – śmieje się pani
Halina.
Kilka metrów obok, do sąsiedniego pomieszczenia, ciągną smakosze.
- Polecamy tradycyjne śląskie
smaki, kołocza i wzmacniającą kawę
– zachęcają, by na chwilę przysiąść,
panie – Ewa Nierychło, Krystyna
Pinkawa, Krystyna Klimczak i Lucyna Kiszka. Przekonują skutecznie,
o czym świadczą nieliczne wolne
miejsca przy stolikach.
Przez imprezę przewinęło się
kilkaset osób. Nie tylko z Pilchowic
i gminy, lecz i nieco bardziej oddalonych miejscowości. Liczną „reprezentację” miał Knurów.
- Zaglądam tu co rok – zapewnia

- To był niezły doping – przyznają
aktorzy.
Inspiracja do kolejnego projektu
narzucała się sama.
- Papież Jan Paweł II, jego życie,
dzieło oraz zbliżająca się kanonizacja
aż proszą się o sceniczne odniesienie –
mówi pani Ewa.
Prawdziwą skarbnicą wiedzy
o papieżu-Polaku jest Kornelia Matysik. Knurowianka z niezwykłym
wyczuciem sięgnęła do tego źródła,
wybrawszy to, co uznała za szczególnie warte przypomnienia i podkreślenia. Bazując na tym, zespół
przygotował program, poświęcony
Janowi Pawłowi II. Przedstawienie
odbyło się w Klubie Gama przed licznym gronem słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
– Każdy ma osobiste wspomnienia
związane z polskim papieżem – mówi
pani Kornelia. – Pomyślałam, że warto byłoby wywołać emocje po to, żeby
wróciły te piękne wspomnienia.
Udało się.
- Wszyscy wsłuchiwali się w niezwykłym skupieniu i ciszy – wspomina ten wieczór Ewa Beta. – Występ
był ogromnym przeżyciem i wzruszeniem dla nas wszystkich – aktorów
i widzów.
- Jestem pod wrażeniem entuzja-

Bogusław Szyguła, kustosz Izby Tradycji KWK Knurów.
- To co piękne zawsze warto
dostrzegać i podziwiać – podkreśla Tere s a B ochenek, dy rek tor
szkolnej „Dwójki ” w Knurowie.
Docenienie kunsztu przychodzi
jej tym łatwiej, gdyż sama, będąc
obdarzoną t wórcz y m ta lentem,
z przyjemnością oddaje się artystycznemu hobby.
Dla ceniących tradycje regionu
miłą była obecność autorów wielu
książek – państwa Adama i Barbary Podgórskich. Wśród publikacji
zwracały uwagę zwłaszcza „Słownik
gwar śląskich” i „Mitologia Śląska.
Przywiarki ślónskie. Leksykon i antologia śląskiej demonologii ludowej”, wyróżnione w 2011 roku I i III

Dzieło Zuzanny Stachyry z klasy
III w Wilczy

miejscem w plebiscycie Book-Top
Silesia na kanon najwartościowszych
50 śląskich lektur.
Gromkie brawa nagrodziły występ saksofonisty Tomasza Biadacza,
niemniejsze śpiew chóru Heimat
z gliwickiej Ostropy. Sporo słów
uznania zebrał pilchowicki rzeźbiarz
Krzysztof Kurpiński – wystawa jego
prac spotkała się z dużym zainteresowaniem. Z kolei piękne prace
uczestników konkursu „Kroszonka
2014” były prawdziwą okrasą – w dosłownym tego słowa znaczeniu – jarmarku.
Impreza została zorganizowana
przez Stowarzyszenie Pilchowiczanie
Pilchowiczanom i Gminny Ośrodek
Kultury w Pilchowicach.
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

Konkursowe ozdoby cieszyły się sporym zainteresowaniem gości
jarmarku

zmu, talentu i umiejętności naszych
aktorów – nie kryje uznania kierownik UTW Ewa Jurczyga. – Oglądanie
i podziwianie ich występu to ogromna
przyjemność. Ręce same składają się
do oklasków.
„Utewuś” nie zamierza osiąść na
laurach. Przygotowuje się do zakończenia roku akademickiego.
- Planujemy ciekawe przerywniki
teatralne: wiersze, opowiadania, dowcipy – mówi Ewa Beta.
Szansa na sukces? Jak najbardziej.
Przykład dają „Seniorzy z Zamecz-

ku” z Leszczyn.
- „Czerwonego Kapturka” wystawiliśmy przed 350- i 250-osobową
publicznością – mówi pani Ewa. –
Nagradzały nas brawa. A liczącą 80
wiosen Królową – prawdziwy aplauz.
Bo wiek nie ma znaczenia. Liczą
się chęci.
- Spotykamy się co piątek w Klubie
Gama o godzinie 11 – mówią aktorzy. –Można do nas dołączyć, można
podać własne propozycje tematyczne.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
Tekst i foto:Bogusław Wilk

Przedstawienie poświęcone Janowi Pawłowi II u widzów wywołało
wzruszenie, przywołując osobiste wspomnienia...
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Nie przypominają umęczonych ascetów ani ponurych dewotów. Mówią
o Jezusie swoim własnym językiem – językiem sztuki. Diakonia teatralna
działająca przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej idzie do ludzi
z prostym przekazem: „To co wydarzyło się w Jerozolimie kilkaset lat
temu, nadal trwa, także tutaj – w Knurowie”

Foto: Jacek Szurgot

O kurczę, Jezus naprawdę
to dla mnie zrobił!
Parafianie brawami podziękowali diakonii za pomoc w pięknym
przeżyciu misterium

Na próbach też bywa trudno.
– Za dużo się śmiejemy i potem
ciężko zmusić kogokolwiek do pracy – mówią knurowianki. – Mamy
czasami ochotę to rzucić i powiedzieć:
„A radźcie sobie sami”. Ale kiedy
przedstawienie się udaje, jesteśmy
bardzo z siebie dumni. Zawsze idziemy to uczcić, najczęściej zamawiamy
pizzę.

ZBLIŻAĆ DO BOGA

Foto: Jacek Szurgot

Diakonia teatralna przygotowała piątkową Drogę Krzyżową ulicami miasta

Diakonia teatralna reaktywowała
się trzy lata temu, kiedy w parafii
Matki Bożej Częstochowskiej pojawił
się ks. Krzysztof Stala. Aleksandra
Beck i Dajana Betka należą do grupy
prawie od początku.
– Byłam pierwszym rocznikiem,
który ks. Stala przygotowywał do
bierzmowania. Pewnego dnia wyszedł
z inicjatywą, aby na nowo stworzyć
diakonię teatralną. Od najmłodszych
lat interesuję się teatrem, więc nie
miałam wątpliwości, że chcę zapisać
się do tej nowej grupy – opowiada
Aleksandra.
Dajana dołączyła rok później:
– Na początku byłam dosyć sceptycznie nastawiona, ale koleżanka mnie
zachęciła, mówiąc: „Chodź, fajnie
jest”. Okazało się, że to był świetny
wybór.
Ksiądz Stala jest po trosze duchem sprawczym diakonii i jej najlepszym rzecznikiem. Dziewczyny
przyznają, że to on opowiada mło-

dym o teatrze, zachęca i zaprasza.
Potrafi przyciągnąć młodzież.
Regularnie na spotkania diakonii
przychodzi średnio 10 osób. Różni
ich wiek, temperament i zainteresowania. Łączy - potrzeba szukania
w świecie sacrum.
Na próbach nie ma wielkich słów,
zapewnień o wierze i nachalnego
mówienia o Bogu. Młodzi dużo się
śmieją, często żartują, widać, że dobrze im razem. Tworzą wspólnotę.
W czasach, kiedy młodzież odchodzi od Kościoła, oni się do niego
garną. Tutaj znaleźli swoje miejsce.
Powtarzają, że są tacy sami jak ich
rówieśnicy, też żyją internetem, telefonami, koleżankami i kolegami. Też
chcą się bawić.
Dla wielu młodych przyznawanie się do Jezusa to obciach, przejaw
zdewocenia.
– Oazowicz? To pewnie jakiś
sztywniak! – śmieje się Aleksandra.
– Zazwyczaj, kiedy moi rówieśnicy

Foto: Justyna Bajko

Ostatnie konsultacje przed misterium Drogi Krzyżowej
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słyszą, że należę do oazy, od razu
widzą przyszłą zakonnicę.
– Ludzie chyba nie do końca
rozumieją, o co chodzi w Kościele.
Kojarzą Kościół tylko z nudną niedzielną mszą, przydługim kazaniem
i stresującą spowiedzią. Nie wiedzą,
po co tam idą i czego szukają – mówi
Dajana Betka. – My chcemy pokazać,
że to nie jest tak, że to tylko pozory.
Żeby dotrzeć do Kościoła, trzeba zajrzeć głębiej. Rekolekcje, oaza i każda
inna forma działalności w Kościele
może być naprawdę piękna, tylko
trzeba spróbować.

NASZE ŚWIADECTWO

Diakonia zagrała już siedem
przedstawień. Zaczynała od jasełek,
potem wystawiła Pasję.
– Świetnie nam to wyszło – śmieją
się dziewczyny.
Scenariusze wszystkich sztuk
piszą sami.
– To jest świadectwo tego, w jaki
sposób my odbieramy wiarę. Tworzymy wspólnie, tak by każdy w przedstawieniu znalazł cząstkę siebie.
W diakonii nie ma osoby najważniejszej, wszyscy jesteśmy tak samo ważni
– podkreślają knurowianki.
Przygotowania do przedstawień
trwają długo. Trzeba zadbać o tyle
spraw: załatwić kostiumy, scenografię, zebrać ludzi. A przecież każdy ma
swoje obowiązki: szkołę, pracę. Aleksandra i Dajana uczą się w liceum.
Wracają późno. Nie łatwo znaleźć
jeszcze czas na spotkanie z diakonią.
– Najbardziej brakuje nam wtedy
snu – śmieją się dziewczyny. – Ale
jakoś ogarniamy. Czujemy się odpowiedzialne za zobowiązania. Obiecałyśmy, więc musimy to zrobić.

W piątek diakonia towarzyszyła
knurowianom na Drodze Krzyżowej
ulicami miasta. Przed każdą stacją
przedstawiali jedną scenę, przygotowali także rozważania.
– Pomagamy ludziom i sobie
przeżywać wiarę. Poprzez teatr przybliżamy ich do Boga, by mogli zobaczyć jak to było i zrozumieć. Święta są
teraz skomercjalizowane. Te wszystkie
świecidełka i ozdóbki sprawiają, że
gdzieś ucieka to, co naprawdę ważne.
Udział w próbach, ciągłe pochylanie
się nad życiem Pana Jezusa, nieustannie przypomina nam o tym, co istotne.
Święta Wielkanocne to dla młodzieży z diakonii czas wyjątkowy.
– Jako małe dziecko wolałam Boże
Narodzenie, bo wiadomo choinka
i prezenty. Ale od pewnego czasu bardziej przeżywam Triduum Paschalne
– opowiada Dajana. –Dla mnie Wielkanoc to święto, kiedy naprawdę mogę
poczuć Bożą miłość. Uświadamiam
sobie wtedy, że faktycznie kilkaset lat
temu stało się coś, co odmieniło losy
świata.
– Pamiętam, kiedy mama pierwszy raz zabrała mnie na Triduum
Paschalne. To był dla mnie szok, że
święta tyle trwają, że to nie jest tylko
niedziela i poniedziałek, jajeczka
reklama

i ozdóbki, że jest coś więcej. Ta świadomość uderza w człowieka, pomyślałam wtedy: „O kurczę, Jezus naprawdę
to dla mnie zrobił! Poświęcił się za
mnie” – mówi Aleksandra.
Nie ma skuteczniejszego lekarstwa na odchodzenie ludzi od Kościoła niż zaangażowanie młodych
i ich osobiste świadectwo. Knurowska młodzież pokazuje, że można
być blisko Boga i śmiać się, bawić,
bo przecież chrześcijaństwo to religia radości. Radość z tego, że jest
zbawionym, radość z uczestnictwa
w życiu z Jezusem. Podobno w czasach rzymskich chrześcijan można
było poznać po uśmiechu. Młodzi
z diakonii teatralnej łamią schemat
ponurego katolika. Nie narzekają na
nieprzyjazny świat, nie szukają wrogów Kościoła, ale na swoim własnym
przykładzie udowadniają, że w Kościele jest miejsce dla wszystkich.
W Watykanie młodzi mają potężnego
sprzymierzeńca. Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży, święto radości.
– Wiecie, czego oczekuję po tych
Światowych Dniach Młodzieży? Chcę,
byście poszli na ulicę robić raban.
Chcę rabanu w waszych diecezjach.
Chcę, żeby Kościół wyszedł na ulicę.
Żeby odrzucił ziemską powłokę, wygodę, klerykalizm, żebyśmy przestali
zasklepiać się w sobie – mówi papież
Franciszek. – Niech biskupi i księża
mi wybaczą, jeśli młodzież zrobi im
raban. Ale taka jest moja rada.
Przyszłość także knurowskiego
Kościoła zależy od tych młodych
ludzi: otwartych i mądrych, nieuciekających przed refleksją, niewstydzących się Krzyża. Bo jeśli taka młodzież jest solą świata, to jest dla tego
świata nadzieja.
Justyna Bajko
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Stefanii Grzegorzycy
ballada o Wielkanocy

Nie było u nas tradycji wielkanocnego śniadania. Nie pamiętam
też, aby w mojej rodzinie czy u znajomych ktoś dzielił się jajkiem i składał
życzenia. To było tak naturalne, że
wszyscy sobie dobrze życzą.
W czasie świątecznych posiłków
wszyscy zbierali się przy jednym stole.
Nie można było wtedy rozmawiać.
Najważniejszy był staroszek. Ino na
nas wejrzeli, zaraz my byli na baczność. Tak jak w tym śląskim kawale:
- Łojciec.
- Cicho, teraz jemy.
- Łojciec.
- Teraz jemy, potem mi powiesz.
Jak skończyli jeść, łojciec pyta,
co się stało.
- W tym szałocie, coście jedli,
była glizda...
Nie było mowy, by coś zostało
na talerzach. Wszystko trzeba było
zjadać. Nic się nie marnowało.

Po nieszporach siadało się do
robienia kroszonek, żeby były gotowe
na poniedziałek. Babcia wystawiała
wielki gar z łuskami cebuli. Mama
wychodziła z założenia, że ta metoda
farbowania jest najzdrowsza. Gdzieś
tam zabarwiali młodym żytem, buraczkami, ale u nas nie.
Jajka wytrawialiśmy kwasem
solnym. Łepkiem ze szpilki, która
była na takim patyczku, nakładało
się wzory i zaraz zmazywało. Tylko
starsze dzieci mogły to robić, a staroszek pilnował, żeby nikomu krzywda
się nie stała.
Później przyszła moda na drapanie żyletką. Powstawały zajączki,
Alleluja, motywy roślinne, zygzaki.
Można też było jajka sitowiem owijać
albo naklejać skrawki materiału.
Poniedziałek zaczynało śniadanie
z jajecznicą z wielkimi kawałkami
boczku, z takiej wielkiej patelni.
A później to już były straszne rzeczy...
Jak sobie o tym wspomnę, to mi
się słabo robi. Było takie lanie wody.
Mama przezornie, na wypadek gdyby
tego dnia woda nie poleciała, ustawiała na półce dwa pełne wiadra.
Guzik prawda, zawsze woda leciała.
A później tylko łap za wiadro i wio.
Podłogi pływały.
Raz stałam schowana między
okiennicami, bo przecież tak mnie
szukali, żeby umoczyć dokładnie.
A nie zliczę, ile razy wcześniej się
przebierałam.
Jak był kawaler, któremu
zależało na pannie, to ją bardzo
oblewał. Najgorsze było, jak
przychodzili znajomi i każdy
miał innego śmierdziela w butelce. Wolałam wodę od tych
wszystkich zapachów.
Dziewczyny miały swoich
kolegów, jak któryś tego dnia
nie przyszedł oblać,
to była wielka
obraza. To
był dowód
na to, czy
ma się powodzenie,
czy nie.

książką był kardynał Dziwisz.
− Do kardynała książka trafiła
dzięki przewodniczącemu kolegium
redakcyjnego, prof. Bronisławowi
Barchańskiemu z Akademii Górniczo-Hutniczej − mówi Bogusław
Szyguła, kustosz Izby Tradycji.
Kardynał Dziwisz życzliwie odniósł się do tematu książki. Wyraził

chęć poznania wszystkich autorów
publikacji. Na to nie trzeba było
długo czekać.
− Spotkaliśmy się w poniedziałek,
7 kwietnia. Przypomniałem kardynałowi o relikwiarzu z węgla, który
był inspiracją do napisania książki.
To w trakcie tworzenia relikwiarza
pojawił się pomysł, aby przybliżyć

- Pochodzę z III Kolonii - rozpoczyna swą opowieść Stefania
Grzegorzyca, skarbnica wiedzy o śląskich zwyczajach.
- Więź między ludźmi była wtedy silniejsza. Wszyscy się znali,
wiedzieli, kiedy ktoś jest chory, kiedy mu pomóc. Nie było
zowiści, ganiania za pieniądzem. Dziś można umrzeć na
blokach i tydzień leżeć nieodkrytym. Świat się skurczył
To będą wspomnienia ciepłych
i radosnych dni, bo tak zapamiętałam Wielkanoc.
W Niedzielę Palnową szło się do
kościoła z takim wiechećkiem z bazi
i kwiatków. Po powrocie każdy musiał połknąć jedną bazię, żeby gardło
nie bolało. Nie mieliśmy pola, bo tato
pracował na kopalni, dlatego część
tych bazi zatykaliśmy w okiennice,
żeby ochronić dom przed piorunami.
Ileś tygodni naprzód wszystko
musiało być wypucowane: okna
wymyte, firanki zawieszone. Makaron robiliśmy ręcznie, a później go
suszyliśmy.
Post był rygorystyczny. Tato tylko
patrzył, kiedy będzie coś konkretniejszego. Robił na grubie, musiał
mieć siłę.

KOŁOCZ TO PODSTAWA

W środę szorowało się u nas
podłogę z desek, a potem papiery
układało na górę. Na Wielki Czwartek prawie wszystko musiało być
już zrobione. Jak trzeba było zabić
kurę, to tylko wtedy. Był czas, żeby
pójść na cmentarz, uprzątnąć groby,
pomodlić się.
Niedaleko III Kolonii są Moczury. Mama mi opowiadała, że w Wielki Piątek ludzie latali tam nogi myć.
I jeszcze człowiek się bał, żeby nie
przytargać jakiejś liszówki, bo przecież niedaleko była koksownia.
Były takie czasy, kiedy mama
szła do piekarza z wielkimi blacha-

mi upiec kołocz. W piekaroku nie
zawsze można było to robić. Tam co
najwyżej chleb się suszyło, żeby się
nie zmarnował.
Mama i starka zawsze mówiły,
że nie wolno jeść ciepłego kołocza.
Już teraz wiem, dlaczego. Bo by my
to wszystko zjedli od razu. A ciasta
wtedy piekło się takie, coby sie nimi
pojeść, żeby być sytym. Jak z wielkiego kołocza starka ukroili taki kąsek,
to my byli najedzeni.

bywało. Było albo nie było.
Szło się do kościoła jedynie Ponbóczka pocałować. Mama zawsze
gdzieś musiała mieć jakieś drobne
prezenty, bo już w ławce kościelnej
coś od niej dostawaliśmy.
Pamiętam Zmartwychwstania
o 4 rano. To było niesamowite przeżycie. Grała kopalniana orkiestra,
tylko te uroczystości były zawsze
niesamowicie długie. Jezu kochany,
wiecznie długie.

RÓŻNIE BYWAŁO

GLIZDA W SZAŁOCIE

Grobem Jezusa w starym kościele
opiekowały się siostry Służebniczki
z klasztoru. Grób, mimo że prosty, to
miał zawsze tyle hortensji. Pamiętam
dosłownie morze hortensji białych,
niebieskich, różnych. Dla nas, dzieci,
to było coś niesamowitego.
Moja mama miała piękny głos.
W domu zawsze podśpiewywała.
Przypominam sobie, jak chodziłam
do kościoła słuchać całych pasji. Dziś
już się tak nie śpiewa... Tylko o tym
mówię, a mam dreszcze.
Jak szłam Ponbóczka pocałować
w piątek po południu albo w sobotę,
to już w nowych bucikach. I tylko patrzyłam, żeby mi się nie zachlapały.
Nie było wtedy w Knurowie popularnego chodzenia ze święconym.
Chodzili jedynie ci z beamcioków,
czyli bogaci ludzie. Mama zawsze
godali mi tak: „Dziecko, a co ja ci
do tego koszyka mom dać?”. Trzeba
by i szynkę, kiełbaskę, a różnie to

KATOWICE, KRAKÓW

Polskiemu górnikowi
− polscy górnicy

ŁAP ZA WIADRO I WIO

Kardynał Dziwisz podczas
lektury książki
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TRZEBA POMACAĆ KRÓLICĘ

Czasem widziałam po południu
jak który ojciec wracał z synem z sikania. Synek z siatą jajec, a ojciec
pijany, bo przecież trzeba było chroboka zalać.
Po nieszporach, po swaczynie,
czyli podwieczorku z taaakim kołoczem, ludzie wychodzili i siadali na
ławkach przed familokiem. Ktoś przyniósł mandolinę i się śpiewało, kawały
opowiadało. A staroszek z tatą i tam
innymi chłopami od czasu do czasu
szli, bo królica jest kotna, trzeba ją
pomacać. Z każdym powrotem byli
weselsi, bo tak naprawdę to oni sobie
tam popijali.
Jak dzieci dostały po jednej ripie
czekolady, po połowie pomarańczy,
to było coś.
Czasami mam wrażenie, że to
życie było radośniejsze. Toczyło się
w kuchni przy dużym stole, było więcej śpiewania.
Od tamtych czasów dużo się
zmieniło. Od niektórych rzeczy człowiek z wygodnictwa się
odzwyczaił. Żal tego
wszystkiego. Pocieszam się, że mam
o wiele ciekawsze
i mi l s z e w s p o mnienia niż te
nasze dzieci będą
mieć.
Wysłuchał
Paweł Gradek

związek bł. Jana Pawła II z górnictwem − wyjaśnia Bogusław Szyguła.
− Wręczyliśmy także kardynałowi
Dziwiszowi numizmat z wizerunkiem
bł. Jana Pawła II i św. Barbary.
Książka jest to nabycia w knurowsk iej Izbie Tradycji w cenie
39,90 zł.
jb

Foto: arch. Bractwo Gwarków Śląskich

Kardynał Stanisław Dziwisz i arcybiskup
Wiktor Skworc znaleźli się wśród
pierwszych czytelników książki „Polski
górnik został świętym” współautorstwa
knurowianina Bogusława Szyguły
Publikacja pokazuje związki
kardynała Wojtyły z górnikami i
Śląskiem. Jest wspólnym dziełem
autorów związanych z Bractwem
Gwarków Śląskich. Jej wydanie zbiegło się z kanonizacją bł. Jana Pawła.
Wśród osobiście zaangażowanych
w powstawanie książki jest metropolita katowicki Wiktor Skworc.
3 kwietnia kolegium redakcyjne
spotkało się z arcybiskupem, aby
osobiście zaprezentować mu wspólne
dzieło.
Jedną z pierwszych osób, które
miały okazję zapoznać się z ciekawą

Jak po południu przyszedł do starszej siostry kawaler na zolyty, to myśmy zaglądali, co od niego dostanie.
On dostawał najpiękniejsze kroszonki, a przynosił koszyk z upieczonym
w formie zającem. Układało się go
na wyhodowanej rzeżusze. Pięknie
wyglądał na stole.

Autorzy na spotkaniu u arcybiskupa Skworca
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KNURÓW. OGÓLNOPOLSKI SUKCES LICEALISTKI

Well done*), Alicja

Foto: Dawid Ciepliński

24 tysiące uczniów przystąpiło do
ogólnopolskiej Olimpiady Języka
Angielskiego. W finale znalazły
się 63 osoby. Wśród nich jest
Alicja Zakrzewska z knurowskiego
„Paderka”

Slavica Musa podczas występu w knurowskim kościele Matki Bożej Częstochowskiej;
dyryguje Tomasz Paweł Sadownik

Foto: Dawid Ciepliński

Slavica Musa
na koncertach pasyjnych
Knurowski chór w ciągu minionych dwóch tygodni dał trzy
koncerty pasyjne

30 marca wystąpił w Pilchowicach, w kościele Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Tydzień później okazję wysłuchania
znanego i lubianego zespołu mieli wierni zebrani w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w gliwickim Bojkowie. Ostatni z koncertów odbył się w sobotę w świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie.
Slavica Musa wystąpiła pod dyrekcją Tomasza Pawła Sadownika.
/bw/

foto-migawka

Foto: Archiwum MP-2/MP-12
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Do odważnych świat należy – to maksyma przyświecająca Alicji
Zakrzewskiej i Joannie Berszakiewicz, nauczycielce języka
angielskiego

Finał olimpiady odbył się przed Nieskromnie dodam, że co roku udaje
tygodniem w Poznaniu. Miał dwie nam się zawalczyć na etapie centralczęści – pisemną i ustną.
nym z różnych przedmiotów, ale te- Należało wykazać się znajo- goroczny sukces z języka angielskiego
mością języka oraz kultury angloję- jest pierwszym tak wyraźnym. To
zycznej – brytyjskiej, amerykańskiej, wyróżnienie to konsekwentna praca
australijskiej, a nawet kanadyjskiej nauczyciela nad sobą, nauczyciela
– mówi Alicja.
z uczniem i wreszcie samego ucznia.
Do finału knurowianka przygoW finale Olimpiady Języka Antowywała się od września.
gielskiego Alicja Zakrzewska zajęła
- Kiedy dowiedziałyśmy się, że 30 miejsce. Jako finalistka konkursu
Alicja awansowała do ścisłego finału, na etapie krajowym jest zwolniona
to przygotowania stały się bardziej z egzaminu dojrzałości.
intensywne – wyjaśnia Joanna Ber– To teraz zostaje tylko matemaszakiewicz, nauczycielka języka tyka, fizyka i biologia, żeby dostać się
angielskiego, pod
na medycynę –
okiem której Aliśmieje się Alicja.
W finale Olimpiady
cja szlifowała anNie przegielski.
sądza, że to cel
Języka Angielskiego
Nastolatka
ostateczny.
Alicja Zakrzewska zajęła
najwięcej uwagi
– To z m i e pośw ięci ła grania się z dnia na
30 miejsce. Jako finalistka dzień – wyjaśnia.
matyce i wiedzy
o kulturze anglo– Jeszcze miesiąc
konkursu na etapie
języcznej.
te mu z d e c yd o - Pytania mokrajowym jest zwolniona wana byłam na
gły dotyczyć nieliteraturę angielz egzaminu dojrzałości.
mal wszystkiego,
ską, a teraz zastanp. z d ob y wc ó w
nawiam się nad
Oscarów, nagrody Grammy lub hi- medycyną albo biologią. Myślałam
storii Wielkiej Brytanii – mówi li- również o studiowaniu za granicą,
cealistka.
np. w Szkocji.
W przygotowaniach wsparły AliMłoda knurowianka ma prawcję także wychowawczyni Karolina dziwy talent do języków.
Horak i... Szkotka z pochodzenia,
– Uczyłam się też niemieckiego
mieszkanka Gliwic.
i hiszpańskiego, ale teraz skupiam
- Sukces w tego typu olimpiadzie się tylko na angielskim i francuskim,
ma duże znaczenie prestiżowe dla które są bardzo do siebie podobne –
szkoły – informuje Dorota Gumien- wyjaśnia.
ny, dyrektor knurowskiego Paderka.
Uwielbia czytać. W domowej
– Tym większe, że współuczestniczą biblioteczce zebrała około 300 wotam przedstawiciele najbardziej re- luminów.
DC
nomowanych polskich szkół średnich.
*) z ang. „dobra robota”
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rozmaitości

rozrywka nr 15
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko

Oliwia Dąbek z Knurowa

ur. 1.04.2014 r., 4060 g, 55 cm

Pola Linart z Knurowa

ur. 2.04.2014 r., 3380 g, 52 cm

Filip Narczyk z Knurowa

ur. 5.04.2014 r., 2370 g, 48 cm

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10
dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród
autorów praw id łow ych odpow iedzi
rozlosujemy podwójny bilet do Kina

Maja Gruszczak z Orzesza

ur. 2.04.2014 r., 3130 g, 51 cm

Hanna Ciucias z Knurowa

ur. 3.04.2014 r., 3060 g, 50 cm

Jan Motyczka z Knurowa

ur. 5.04.2014 r., 3550 g, 54 cm

Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 132/2014 brzmiało: „Oświata”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje JUSTYNA SZCZYGIEŁ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Mikołaj Kerner ze Stanicy

ur. 7.04.2014 r., 3530 g, 53 cm

Beata Szyrajew z Gliwic

ur. 7.04.2014 r., 3180 g, 52 cm

informacja własna wydawcy

- godz. 18.00
Need for speed 2D napisy
- godz. 20.30

15

10.04. 2014 r.
CZWARTEK
Noe. Wybrany przez Boga 2D
dubbing
- godz. 15.00
Noe. Wybrany przez Boga 3D
napisy
- godz. 17.30
Noe. Wybrany przez Boga 2D
napisy
- godz. 20.15
11.04. 2014 r.
PIĄTEK
Kapitan Ameryka. Zimowy
żołnierz 3D dubbing
- godz.15.30
Noe. Wybrany przez Boga 2D
napisy

12-13.04. 2014 r.
SOBOTA -NIEDZIELA
Sarila 2D dubbing
- godz. 16.00
Noe. Wybrany przez Boga 2D
napisy
- godz. 18.00
Kapitan Ameryka. Zimowy
żołnierz 3D napisy
- godz. 20.30
15-16.04. 2014 r.
WTOREK -ŚRODA
Kapitan Ameryka. Zimowy
żołnierz 3D dubbing
- godz. 15.30
Noe. Wybrany przez Boga 2D
napisy
- godz. 18.00
Need for speed 2D napisy
- godz.20.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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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 kina, pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry i
zabawy z animatorem, prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy. 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).
Przegląd Lokalny Nr 16 (1102) 17 kwietnia 2014 roku
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Foto: Archiwum MP-2

foto-migawka

Siedzibą Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku będzie XIX-wieczny budynek dworca
kolejowego w Radzionkowie

KNURÓW, RADZIONKÓW

Wiosna w tym roku nie tyle
przyszła, co wręc z przybieg
ła – przekonane są dzieci z
tym zdaniu utwierdzał je Czes
przedszkolnej „Dwójki”. W
ław Nowak, znany knur owsk
i maratończyk, zagorzały zwol
biegania. Gość malców zachęcał
ennik rekr eacy jnego
ich do jak najc zęst szego rusz
ania
się. Skutecznie. Przedszkolak
z maratończykiem, zapewnia
i chętnie ćwic zyły
jąc, że wiosnę poświęcą do
dbał
ości o świetną formę. Uczynią
placówka bierze udział w Prog
to tym chętniej, że
ramie MEN pt. „Szkoła w ruch
u”.

Foto: Joanna Kapuśniak

/bw/

W Miejskiej Szkole Podstawo
wej nr 4 odbył się XIV Miejski
Konkurs Ortograf iczny dla uczn
podstawowych miasta Knur
iów klas II i III szkó ł
owa „Mistrz Ortograf ii”. Dzie
ci pisały dykt ando, rozwiązy
zagadki i łamigłówki. Mistrzem
wały krzy żówki, rebusy,
w kategorii klas II zost ał Filip
Nieużyła z MSP nr 6, a w kate
rocz yńska z MSP nr 3. Konkurs
gorii klas III Julia Sezorganizowały panie z „Czwórki”
- J. Grobosz, A. Osadnik, E. Szul
c i J. Zawadzka.
/b/

Wspólne dzieło
dla potomnych

- Serdecznie dziękuję za wsparcie dla
utworzenia w Radzionkowie Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku – pisze do prezydenta
Knurowa burmistrz Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa nawiązuje do decyzji samorządu Knurowa,
by współuczestniczyć w organizacji
Centrum upamiętniającego Tragedię
Górnośląską.
Wedle Instytutu Pamięci Narodowej represje dotknęły około 50 tys.
mieszkańców regionu. Było wśród
nich 51 mieszkańców Knurowa. W
latach 1945-1948 zostali internowani
przez władze sowieckie i wywiezieni
do niewolniczej pracy w głąb Związku Radzieckiego. Wielu z nich nie
wróciło...
Radzionkowskie Centrum ma
przypominać o tamtych tragicznych
dla Śląska wydarzeniach. Udział w
jego tworzeniu mają okoliczne gminy. Jest wśród nich Knurów, który
przekazał 3 tys. zł dotacji na rzecz

tworzącej się instytucji.
Otwarcie placówki i ekspozycji
jest planowane w lutym 2015 roku – w
70. rocznicę Tragedii Górnośląskiej.
- Placówka będzie naszym wspólnym dziełem i godnie upamiętni
nie tylko losy tysięcy wywiezionych
Ślązaków, ale także ich rodzin –
dodaje burmistrz Tobor. – Mam
świadomość tego, jak trudna sytuacja
ekonomiczna panuje obecnie w kraju,
czego doświadczają również samorządy. Dlatego tym bardziej wyrażam
wdzięczność i uznanie za pomoc w
utworzeniu Centrum Dokumentacji
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku.
/bw/

Foto: Archiwum IPN Katowice

ZAPROSZENIE

Foto: Archiwum MSP-7

Dzień Trzeźwości

w szkolnej „Siódemgo Konkursu Recy tatorskiego
Julia
tem wiodącym XVIII Miejskie
Ze zwycięstwa ciesz yły się
ł.
szkó
ich
„Prz yroda w poezji” była tema
owsk
knur
iów
y” udział wzię ło 21 uczn
owały Małgorzata Turowska
aniz
zorg
urs
ce”. W rywalizac ji „na strof
Konk
-7).
(MSP
a (MSP-9) i Anna Rusinek
Kania (MSP-1), Alicja Powieck
/b/
i Graż yna Jarząbek.
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14 kwietnia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. To
okazja do zaprezentowania działalności stowarzyszeń abstynenckich,
zwrócenia uwagi na problemy
wzrostu spożycia alkoholu i zagrożeń z tego wynikających.
- Wykorzystajmy to święto do
promocji zdrowych form spędzania
wolnego czasu jako działań rehabilitacyjnych i profilaktycznych - zachęca prezes Klubu Abstynentów
„Siódemka” w Knurowie, Piotr
Kołodziejczyk.
Nadchodzące Święta Wielkanocne to idealny moment na
refleksję nad rolą alkoholu w naszym życiu.
14 kwietnia członkowie „Siódemki” oczekują wszystkich bory-

kających się z problemem alkoholowym, a także ich rodzin. Podczas
całodziennego dyżuru (początek o
godz. 9.00) zainteresowani uzyskają
niezbędne rady i pomoc.
Spotkanie w gronie klubowiczów odbędzie się o godz. 18.00
przy ul. Dworcowej 38A.
Więcej informacji pod numerem 32 235 96 70 wew. 630.
/g/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
50 000 RATA 369 ZŁ . Tel. 43 423 56 17

11-18/14

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

1/14-odw.

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

DAM PRACĘ

5-18/14

Przychodnia Sanvita zatrudni pielęgniarkę.
Tel. 32 336 26 14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

14-22/14

16-17/14

Zatrudnię do koszenia trawników. Tel.
601 469 273

NIERUCHOMOŚCI

16/14

D o w y n a j ę c i a l o k a l u ż y t ko w y. Te l .
506 899 796
15-16/14

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27 lub 663 305 076

1/14-odw.

Mieszkanie do wynajęcia 107 m 2 . Tel.
607 961 721

15-16/14

Poszukuję mieszkania do wynajęcia Knurów – do 900 zł. Tel. 503 557 751

16-17/14

Sprzedam 3-pokojowe, I piętro, po remoncie. Tel. 604 647 179
15-16/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

Sprzedam działkę mieszkalno-usługową
5100 m2, w powstającej południowej strefie
ekonomicznej Gliwic, nadającej się na: budowę domków jednorodzinnych, placówkę
służby zdrowia, komis samochodowy, warsztat samochodowy, magazyn materiałów
budowlanych lub innych, plac składu węgla,
itp. ul. Sienna, boczna Bojkowskiej. Bez
pośredników. Wiadomość 32 270 28 56,
695 618 820

EDUKACJA
Korepetycje, j. angielski – matura. Tel.
696 565 987

14-17/14

16/14

Sprzedam M-3 w Knurowie, WP II. Tel.
886 774 463
Meble na wymiar-kuchnie, szafy, garderoby, meble biurowe itd. Zapewniamy szybkie,
fachowe i terminowe wykonanie z materiałów najlepszej jakości. Tel. 697 461 910
14-17/14

15-16/14

S p r z e d a m m i e s z k a n i e 2 - p o ko j o w e ,
43 m2, I piętro, os. 1000-lecia. Bardzo dobra
lokalizacja (szkoła, przedszkole, przystanki
autobusowe, taxi, kościół). Mieszkanie
słoneczne. Cena 130 tys. Tel. 32 236 97 86,
889 838 767 BEZ POŚREDNIKÓW!
16-25/14Y

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe. Tel.
669 151 112
15-18/14

Sprzedam mieszkanie 48,5 m2, os. WP. Tel.
731 577 560

SZUKAM PRACY
Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

1/14-odw.

Emerytka szuka pracy mycie okien, sprzątanie. Tel. 793 953 727

15/14-odw.

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727
15/14-odw.

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 798 620 720
13/14-odw.

14-17/14

Emerytka szuka pracy w charakterze niani.
Tel. 798 620 720

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w
centrum Knurowa, 43 m 2 , par ter. Tel.
504 610 160

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

13/14-odw.

7/14-odw.

16/14

Sprzedam pilnie dom. Tel. 508 192 750

16/14

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

6/14-odw.

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

1-18/14

SPRZEDAM
Sprzedam basen o konstrukcji metalowej
średnica 3,6 m, wys. 0,9 m oraz piaskownicę dziecięcą drewnianą 1,5 m x 1,5 m.
TANIO. Tel. 692 201 354

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666
13/14-odw.

16-17/14

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799

Szukam pracy dorywczej. Tel. 32 793 66 14

13/14-odw.

3/14-odwM.

15-22/14

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl Tel.
502 611 988, 509 962 089

8-48/14

INFORMACJA
Informujemy, że w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy w dniu
2 maja 2014 roku Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE
MOTORYZACJA

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

6-22/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
6-22/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

10-18/14
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W związku z planowanym generalnym remontem
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 (al. Lipowa 12)
placówki te będą otwarte dla Czytelników
do 30 maja 2014 roku.

O dalszych planach funkcjonowania Bibliotek
poinformujemy w odrębnych ogłoszeniach na łamach
„Przeglądu Lokalnego”, na stronie internetowej MBP
oraz facebook`u.
Podczas remontu bez zmian będą funkcjonowały:
Filia nr 1
Filia nr 3
ul. Dworcowa 10a
ul. Górnicza 1
44-190 Knurów
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-92
tel. (32) 332-63-96
Do Filii nr 1 oraz Filii nr 3 można - przez cały czas trwania remontu
– zwracać wypożyczone z naszych placówek książki.

INFORMACJA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie
informuje o zmianie godzin pracy w miesiącach kwietniu 2014 r.
oraz maju 2014 r.:
- w dniu 30 kwietnia 2014 r. MOPS będzie czynny w godz.
od 7.30 do 15.30
- w dniu 2 maja 2014 r. MOPS będzie nieczynny

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 10.04.2014 r.
do 1.05.2014 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.
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Klasa B

20. KOLEJKA:
Zamkowiec Toszek - Orł y
Bojszów 1:1, Ruch Kozłów Przyszłość II Ciochowice 1:1,
Społem Zabrze - Naprzód
Żernica 1:2, Carbo Gliwice
- MKS Zaborze Zabrze 1:2,
Zryw Radonia - MKS Zabrze-Kończyce 4:1, KS MOSiR Stal
Zabrze - Młodość Rudno 2:0,
Orzeł Stanica - Salveo Drama
Kamieniec 0:3, Jedność 32
II Przyszowice - Sokół Łany
Wielkie 6:4.

1. Kończyce
2. Zamkowiec
3. Carbo
4. Zaborze
5. Jedność II
6. Zryw
7. Młodość
8. Sokół
9. Orły
10. Drama
11. Społem
12. Stal
13. Naprzód
14. Przyszłość II
15. Ruch
16. Orzeł

44
43
41
38
33
32
31
28
28
26
25
23
22
16
16
10

17 KOLEJKA:
KS Bojków - Piast Pawłów
2:2, Olimpia Pławniowice - FC
Kłodnica Gliwice 5:1, Naprzód
Świbie - LKS 45 Bujaków 2:1,
Korona Bargłówka - Walka
Zabrze 0:3, Amator Rudziniec
- Quo Vadis Makoszowy 2:4,
Start Kleszczów - Victoria Pilchowice 3:0, Pogoń Ziemięcice - Gwiazda Chudów 1:5.

Z biegowych tras
1. Walka
2. Gwiazda
3. Świbie
4. Olimpia
5. Quo Vadis
6. Bujaków
7. Bojków
8. Amator
9. Start
10. Pogoń
11. Pawłów
12. Kłodnica
13. Victoria
14. Korona

42
40
39
37
31
30
24
24
20
18
13
11
8
4

Klasa C

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KNUROWIE

Knurów ul. Górnicza 2
17.04. – 14.00 – 22.00
18.04. – 14.00 – 22.00
19.04 – NIECZYNNE
20.04. – NIECZYNNE
21.04. – NIECZYNNE
22.04. – 14.00 – 22.00

(godziny ogólnodostępne
zgodnie z harmonogramem)
SIŁOWNIA
czynna od otwarcia KASY do 1
godz przed zamknięciem KASY
SALKA DO TENISA
czynna w godzinach pracy KASY
MOSiR Knurów.
SAUNA
czynna godzinę po otwarciu
KASY do zamknięcia KASY
MOSiR Knurów

HALA SPORTOWA
czynna codziennie
po wcześniejszej rezerwacji
i wykupieniu biletu w KASIE
MOSiR Knurów

PŁYWALNIA KRYTA
„aQuaRelax” i KASA
Knurów ul. Szpitalna 23
17.04. – 10.00 – 22.00
18.04. – 10.00 – 22.00
19.04. – 10.00 – 22.00
20.04. – NIECZYNNE
21.04. – 10.00 – 22.00
22.04. – 10.00 – 22.00
(wszystkie godziny
ogólnodostępne)

informacja

Trio
plus
trener

cowały powołaniami do kadry naszego regionu w roczniku 2001. Od 26 kwietnia
do 3 maja na zgrupowaniu w
Gliwicach przebywać będzie
knurowskie trio: Karolina
Kaletka, Tomasz Sosna i
Szymon Pawlik.
Wyróżnienie spotkało

Tenis
stołowy

Tuż za
podium

W Łaziskach Górnych odbyły się Mistrzostwa Śląska
LZS-ów w tenisie stołowym.
Ry walizacja przebiegała w
kategoriach młodzieżowych, a
wśród startujących nie zabrakło reprezentacji Orła Stanica.
Najwyższe - czwarte miejsce
- w kategorii zawodników urodzonych w latach 1993-1995
zajął Dominik Szmaj, z kolei
na piątym miejscu rywalizację
zakończył Adrian Szymura w
kategorii 1996-1998. W tej samej kategorii siódme miejsce
zajęła Justyna Żyła. Na siódmym miejscu sklasyfikowano
również Marcina Molendę
(1999-2000).
PiSk

Przegląd Lokalny Nr 16 (1102) 17 kwietnia 2014 roku

PiSk

nie tylko zawodników, ale i
trenera sekcji TKKF - Sebastiana Dąbrowskiego, który
wspomniane zgrupowanie poprowadzi w roli szkoleniowca.
PiSk

Knurowskie Sokoły w Rudzie Śląskiej (stoją od
lewej): Henryk Cieślik, Kamil Danowski, Piotr
Bieliński i Dawid Gołyś

Półmaratońska „życiówka”
Marcin Grzegorzyca z Gierałtowic pobił swój rekord
życiowy na dystansie półmaratonu, uzyskując w Dąbrowie
Górniczej czas: 1.20.44. W klasyfikacji open zajął miejsce 29,
a w kategorii wiekowej M-30
uplasował się na pozycji 16.

Nieco wcześniej były piłkarz Concordii wystąpił w
pół ma ratonie ż y w ieck im,
gdzie na trasie wokół Jeziora Żywieckiego uzyskał czas
1.24.19, co dało mu 54 miejsce
w open i 24 w M-30.
PiSk
Foto: Spartan

PŁYWALNIA KRYTA
i KASA,

open czwarte miejsce zajął
Piotr Bieliński, a siedemnaste
Dawid Gołyś.
Sokół był też reprezentowany w Rydułtowach, gdzie
w biegu terenowym na 4 km
Monika Bielińska zajęła drugą
lokatę (open).

18 KOLEJKA:
Concordia II - Gwarek II Ornontowice 1:3
(bramka dla Concordii: Kruk)
Concordia: Wasilewski, Guzera, Paśnicki, Gałach, Bączkiewicz
68’ Michał Mikulski, Kruk,
Filip, Krusiński 28’ Wende,
1. Concordia II
45
Karwowski, Tasak 75’ Hałas,
2. Gwarek II
33
Kozdroń 65’ Kruszyna.
3. Burza
31
Burza Borowa Wieś - Leśnik
4. Leśnik
22
Łącza 2:1, Ślązak Bycina
5. Młodość II
13
- Młodość II Rudno 2:2, Na6. Naprzód
11
przód Łubie - pauza.
7. Ślązak
2

Solidna praca, jaką wykonują w Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice oraz wyniki potwierdzające przynależność nie tylko do czołówki
na Śląsku, ale i w kraju zaowo-

SIŁOWNIA, SALKA DO TENISA
i SAUNA
w dniach 19.04 do 21.04.2014 r.
- NIECZYNNA

Kamil Danowski z knurowskiego Sokoła zajął 1. miejsce w biegu crossowym na 1
km w Rudzie Śląskiej. W tej
samej kategorii wiekowej młodzik - szósty był Henryk
Cieślik.
Bieg główny rozegrano na
dystansie 5 km. W klasyfikacji

Egzamin

W Spartanie Knurów odbył się egzamin na stopnie
uczniowskie w kickboxingu.
Przeprowadził go egzaminator z ramienia Polskiego

Związku Kickboxingu - Sławomira Tokarza (1 dan). - Dla
każdego zdającego było to
nowe doświadczenie - mówi
egzaminator.

Egzamin zdali wszyscy,
otrzymując stosowny certyfikat.

Górecki. Swoje walki wygrali:
Marcin „Wiewiór” Wiewiórka
i Jakub Stanik, który został
uznany najlepszym juniorem
turnieju. Ze względu na kon-

tuzję rywala pojedynku nie
stoczył Mateusz Kręplewski, z
kolei Leszek Zajkowski musiał
uznać wyższość przeciwnika.

PiSk
Foto: Spartan

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW MOSIR KNURÓW
W OKRESIE WIOSENNEJ PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ
tj. w dniach od 17.04-22.04.2014 r.

Zwycięstwo w crossie

Foto: KB Sokół

Klasa A

Liga K-1
W Krakowie odbyła się
kolejna Liga K-1, w której wystąpili m.in. zawodnicy Spartana Knurów, których trenerami są Sławomir Tokarz i Paweł

PiSk
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Puchar dla Concordii
Oldbojów

1200 drużyn
w 24 miastach.
Również w Knurowie!
Skoro mamy odpowiednią bazę, to weźmy udział w
zorganizowaniu jednego z
największych turniejów piłkarskich w naszym kraju - z
takiego założenia wyszła dyrekcja Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Knurowie. Efekt? Kompleks boisk
wielofunkcyjnych przy ul.
Ułanów gościć będzie uczestników „Deichmann Minimistrzostwa 2014”. Ten turniej to
gigantyczne przedsięwzięcie,
w którym - jak poinformowali
kilka dni temu organizatorzy weźmie udział minimum 1200
drużyn złożonych z dziewcząt
i chłopców w wieku od 4 do
11 lat.
W K nu r ow i e z a g r aj ą
zespoły z dwóch kategorii
wiekowych: 9- i 11-latków.
Pierwsze mecze odbędą się 26
kwietnia.
- Turniej rozgrywany będzie w konwencji Mistrzostw
Świata, bowiem w tym samym

czasie, w Brazylii rozgrywany
będzie Mundial - informują
organizatorzy. - Podobnie jak
w minionych edycjach rywalizacja w kategorii U-9 i U-11
ma na celu wyłonienie najlepszych drużyn z całej Polski.
Jednak, aby dotrzeć do finałów
ogólnopolskich trzeba najpierw
przejść przez eliminacje miejskie. W każdym z miast przez
pierwsze siedem weekendów
drużyny będą rozgrywać spotkania ligowe, na podstawie
których powstanie tabela decydująca o rozstawieniu podczas
fazy pucharowej. Finały miejskie zaplanowano na weekend
14–15 czerwca. Dwie najlepsze
drużyny z każdego z miast – po
jednej z kategorii U-9 i U-11 –
awansują do ogólnopolskiego
Finału Finałów, który odbędzie
się w dniach 27–29 czerwca.
Udział w Minimistrzostwach
to nie tylko niesamowita zabawa, ale także szansa na wygranie fantastycznych nagród.

Zwycięskie drużyny edycji 2014
wyjadą na mecz jednego z najlepszych europejskich klubów.
Dodatkowo, podczas turnieju
finałowego, ze wszystkich zespołów zgłoszonych do turnieju zostaną wylosowane dwa,
które obejrzą na żywo mecz
Borussii Dortmund - zapowiadają organizatorzy.
Turniej „Deichmann Minimistrzostwa” odbędzie się
w tym roku po raz siódmy, a
w gronie miast organizatorów
znalazły się: Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk,
Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Knurów, Kraków, Łódź,
Lublin, Mysłow ice, Now y
Sącz, Opole, Poznań, Radom,
Rzeszów, Szczecin, Tarnów,
Toruń, Tychy, Wałbrzych,
Warszawa, Wrocław i Zielona
Góra.
Więcej informacji na temat turnieju znajdziecie na
stronie www.kochamsport.pl.
PiSk

Maja najlepsza
z knurowskiego kwartetu
Juniorka Maja Dziublińska zajmując trzecie miejsce w
konkurencji 100 metrów ratowanie manekina w płetwach
była najlepszą reprezentantką
Knurowa w drugiej rundzie
Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym. W Żyrardowie
wystąpiła 4-osobowa ekipa
Oddziału Miejskiego WOPR
Knurów. Poszczególni reprezentanci zajęli następujące
lokaty:
- Emilia Brachaczek - juniorka młodsza - 4 miejsce na
100 metrów ratowanie kombinowane, 7 miejsce na 50
metrów holowanie manekina,
7 miejsce na 100 metrów ratowanie manekina w płetwach,
- Maja Dziublińska - juniorka - 3 miejsce na 100 metrów ratowanie manekina w
płetwach, 5 miejsce na 100
metrów ratowanie kombinowane, 8 miejsce na 50 metrów
holowanie manekina,
- Jakub Michałów - junior
- 11 miejsce na 100 metrów
ratowanie kombinowane, 13
miejsce na 50 metrów holowanie manekina, 23 miejsce na
18

100 metrów ratowanie manekina w płetwach,
- Robert Wladarz - junior
- 30 miejsce na 100 metrów
ratowanie kombinowane, 32

miejsce na 50 metrów holowanie manekina, 36 miejsce na
100 metrów ratowanie manekina w płetwach.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

24. edycja rozgr y wek
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej zakończyła się
tradycyjnym turniejem o
Puchar Prezydenta Miasta
K nu row a . Z awody te s ą
okazją d la druż y n spoza
ligowej czołówki na pokazanie się z dobrej strony i
tym razem najlepiej udało
się to zespołowi Concordii
Oldbojów. Piłkarze tej drużyny sprawili dużą niespodziankę w ygry wając cały
turniej i trzeba zaznaczyć,
że był to su kces w pełni
zasłużony. Ósma drużyna
zakończonych rozgr y wek
ligowych już w pierwszym
swoim meczu pokonała wicemistrza - TKKF Mistral
Intermarche, a następnie
wygrała z Olympiakosem,
po czym nie dała szans mistrzowskiej drużynie Vibovitu Studio DENIM. Kiedy
w czwartym meczu Concordia w ygrała z trzecim
medalistą ligi – Teamem
Stalmet, stało się jasne, że to
ona zdobędzie główne trofeum niezależnie od wyniku
ostat niego meczu z PTK
DB Schenker. Dla zespołu
Concordii Oldbojów zdobycie Pucharu Prezydenta
jest największym sukcesem
w historii. Do tej pory było
nim zajęcie drugiego miejsca w turnieju Orlik Cup w
2011 roku. Ciekawostką jest,
że najlepszym strzelcem sobotniego turnieju został z 10
golami bramkarz futsalowej
reprezentacji Polski - Rafał
K rz yśk a , reprez ent ując y
tego d nia TK K F Mist ra l
Intermarche.
Jak co roku, w trakcie
turnieju miała miejsce oficjalna ceremonia wręczenia
nag ród z a ud zia ł w rozgr y wkach MLPNH. Poza
nagrodami drużynow ymi
w rę cz ono rów n ie ż dw ie
indy widualne. Otrzymali
je najlepszy strzelec Przemysław Kośmider oraz naj-

lepszy bramkarz Bartłomiej
Poręba. Ten drugi otrzymał
ten tytuł po raz 11 z rzędu!
Nagrody wręczali Zastępca
P re z ydent a M ia st a K nurowa Piot r Su rówk a, Z astępca Przewodniczącego

Rady Miasta Jerzy Pach oraz
Pr z ewod n icz ąc y Kom isji
Sportu, Turystyki, Rekreacji
i Promocji Zdrowia Joachim
Machulik.
Tekst i foto:
Waldemar Jachimowski

Wyniki Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Knurowa:
PTK DB Schenker – Olympiakos Gierałtowice
Concordia Oldboje – TKKF Mistral Intermarché
Vibovit Studio DENIM – Team Stalmet
Olympiakos Gierałtowice – Concordia Oldboje
PTK DB Schenker – Team Stalmet
Vibovit Studio DENIM – TKKF Mistral Intermarché
Olympiakos Gierałtowice – Team Stalmet
PTK DB Schenker – TKKF Mistral Intermarche
Concordia Oldboje – Vibovit Studio DENIM
Olympiakos Gierałtowice – TKKF Mistral Intermarché
PTK DB Schenker – Vibovit Studio DENIM
Team Stalmet – Concordia Oldboje
Vibovit Studio DENIM – Olympiakos Gierałtowice
PTK DB Schenker – Concordia Oldboje
TKKF Mistral Intermarché – Team Stalmet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Concordia Oldboje
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
Olympiakos Gierałtowice
Vibovit Studio DENIM
PTK DB Schenker

1:3
2:1
1:1
0:1
1:2
0:4
0:2
0:4
3:0
4:5
3:5
0:1
2:3
2:2
4:0

13 9-3
12 22-6
7
5-7
6 10-11
4 8-14
1 7-20

Concordia Oldboje - triumfatorzy turnieju
o puchar prezydenta

W czasie turnieju wręczono nagrody za sukcesy
w sezonie ligowym. Wśród wyróżnionych znalazł
się m.in. Bartłomiej Poręba (drugi z prawej) najlepszy bramkarz sezonu 2013/2014. Puchar
za mistrzostwo wywalczone przez Vibovit Studio
DENIM odebrał Krystian Kijak (drugi z lewej)

WYNIKI Z 8 KWIETNIA:
1. Willibald Morgalla
2. Joachim Makselon
3. Piotr Luberta
4. Józef Antończyk
5. Leonard Spyra
6. Dariusz Skowron
7. Alojzy Kopiec
8. Bernard Musiolik
9. Wojciech Napierała
10. Jacek Zacher

- 2.208
- 2.105
- 1.993
- 1.968
- 1.915
- 1.888
- 1.850
- 1.841
- 1.804
- 1.747

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
2. Jerzy Makselon
3. Joachim Makselon
4. Stefan Wroblowski
5.Leonard Spyra
6. Henryk Brola
7. Jacek Zacher
8. Michał Foit
9. Bernard Wróbel
10. Wojciech Napierała

- 16.624
- 16.408
- 16.303
- 16.128
- 15.862
- 15.772
- 15.626
- 15.590
- 15.538
- 15.477

Królem strzelców
zakończonego
sezonu MLPNH został
Przemysław Kośmider
(z lewej), z kolei miano
najlepszego strzelca
w turnieju o puchar
prezydenta wywalczył
Rafał Krzyśka
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foto-migawka

IV liga

Przydałby się taki... Zieliński
Wojciech Kempa
i Solomon Mawo szukają
odpowiedzi na pytanie,
dlaczego w tym roku
Concordia strzeliła tylko
jedną bramkę i zdobył
ją obrońca Paweł
Krzysztoporski

już teraz o straconym sezonie - kontynuuje Wojciech
Kempa. - Jeżeli przyjrzymy
się wynikom meczów to zauważymy, że każdy z każdym
może wygrać, a ponadto zespoły, które na razie są przed
nami zmierzą się ze sobą i
na pewno ktoś w tych spotkaniach straci punkty. Jeżeli
wygramy pierwszy mecz to
wydaje mi się, że „odpalimy”
i zaczniemy gonić lidera.
Obecnie, na dziesięć kolejek przed zakończeniem
sezonu Concordia traci do

WYNIKI 20 KOLEJKI, GRUPA I:
Górnik Piaski - Concordia 2:0
1:0 Stępień 50’, 2:0 Bielawski 89’.
Concordia: Wasilewski, Pilc, Krzysztoporski (żk), Mikulski (żk),
Jaroszewski, Wieliczko 65’
Salwa (żk), Rozumek (żk),
1. Piaski
43
Kempa, Spórna, Modrzyński
2. Grunwald
40
(żk), Mawo 73’ Bączkiewicz.
3. Sarmacja
38
Pilica Koniecpol - LKS Ka4. Concordia
34
5. Slavia
31
mienica Polska 1:0, Grunwald
6. Pilica
30
Halemba - Lot Konopiska
7. Raków II
29
4:0, Przyszłość Ciochowice
8. Kamienica Polska
28
- Gwarek Tarnowskie Góry
9. Gwarek
28
1:0, Slavia Ruda Śląska 10. Woźniki
27
RKS Grodziec 2:2, Raków II
11. Przyszłość
26
Częstochowa - Zieloni Żarki
12. Wyzwolenie
25
3:0, Sarmacja Będzin - MLKS
13. Zieloni
22
Woźniki 2:1, Wyzwolenie
14. Grodziec
19
15. Lot
14
Chorzów - Zagłębiak Dąbro16. Zagłębiak
7
wa Górnicza 2:0.

WYNIKI 20 KOLEJKI,
GRUPA II:
Forteca Świerklany - Czarni-Góral Żywiec 3:0, Podlesianka Katowice - GKS 1962
Jastrzębie 1:3, Krupiński Suszec - Gwarek Ornontowice
2:2, Górnik Pszów - Unia
Racibórz 1:3, AKS Mikołów KS Wisła 0:2, GTS Bojszowy
- Iskra Pszczyna 1:1, Jedność
Przyszowice - GKS II Katowice 3:3, Drzewiarz Jasienica
- Spójnia Landek 2:1.

1. Jastrzębie
2. Iskra
3. Krupiński
4. Gwarek
5. Bojszowy
6. Czarni Góral
7. Jedność
8. Podlesianka
9. Pszów
10. GKS II
11. Unia
12. Wisła
13. Drzewiarz
14. Forteca
15. Mikołów
16. Spójnia

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

54
44
40
38
33
32
30
25
24
23
22
21
20
18
13
7

Górni k a Piask i d ziew ięć
punktów. - Zespół musi się
obudzić i wtedy wszystko się
jeszcze może zdarzyć - mówi
Andrzej Michalewicz, wiceprezes Concordii, który nie
ukrywa, że przygotowuje się
na rozmowę z zawodnikami,
by poznać ich wersję dotyczącą słabej postawy w dotychczasowych meczach. W
czasie rozmowy z Andrzejem Michalewiczem dowiedzieliśmy się też, że nie ma
tematu zatrudnienia nowego
trenera. Sam szkoleniowiec,
k tórego zapy ta liśmy, cz y
nie rozważa złożenia rezygnacji stwierdził, iż różne
myśli chodzą mu po głowie,
ale wierzy w swój zespół i
wraz z podopiecznymi zrobi
wszystko, by w sobotę karta
się odwróciła i trzy punkty
po spotkaniu ze Slavią Ruda
Śląska zostały dopisane do
konta Concordii.
Po me c z u pr z e c iw k o
G ór n i kow i Pia sk i pi ł k arze k nurowsk iej druży ny

mieli pretensje nie t yl ko
do siebie, ale i do sędziego.
Chodziło przede wszystkim
o sposób, w jaki gospodarze zdobyli drugiego gola.
Chw i lę wcześniej w polu
karnym Górnika sfaulowany został Łukasz Spórna,
któr y nat ychmiast zaczą ł
krwawić z nosa. Sędzia nie
tylko nie podyktował rzutu
karnego, ale pozwolił na to,
by rywal przeprowadził akcję ofensywną, gdy kapitan
Concordii leżał na murawie i
czekał na pomoc medyczną.
Gospodarze też zapomnieli
w tym momencie o zasadach
fair play i po szybkiej akcji
strzelili gola...
Wracając do Michała Zielińskiego warto dodać, że
w ychowanek Concordii w
minioną sobotę po raz kolejny
zagrał w rezerwach GKS-u
Katowice, strzelając dwie
bramki w Przyszowicach,
gdzie jego zespół zremisował
z Jednością 3:3.
Piotr Skorupa

Klasa okręgowa
20. KOLEJKA:
Orzeł Nakło Śląskie - KS
94 Rachowice 0:1, Fortuna
Gliwice - Tempo Paniówki
3:0, ŁKS Łagiewniki - Odra
Miasteczko Śląskie 0:1, ŁTS
Łabędy - Gwarek Zabr ze
1:1, Orzeł Miedary - Silesia
Miechowice 1:0, Unia Świerklaniec - Tęcza Wielowieś
2:2, Czarni Pyskowice - Sokół
Orzech 1:5, Orzeł Mokre Wilki Wilcza 1:5.

Foto: Piotr Skorupa

Po piątym z rzędu meczu
bez zwycięstwa, trener Concordii - Wojciech Kempa z
nostalgią w głosie wspomina
nie tak odległe czasy, gdy w
ataku knurowskiej drużyny
brylował Michał Zieliński. Pamiętam, jak Michał zawsze
mówił, że jego pierwsze dwa
strzały należy traktować, jak
ostrzegawcze. Później już nie
było żartów i w efekcie jego
nazwisko często pojawiało
się wśród strzelców bramek.
Teraz takiego z awodnik a
nam brakuje. W meczu z Wyzwoleniem wybornej sytuacji
nie wykorzystał Marcin Rozumek, teraz w meczu z Górnikiem Piaski z kilkudziesięciu centymetrów nie trafił
Solomon Mawo. I mimo, że
zagraliśmy dobre spotkanie
ze zwycięstwa znowu cieszył się przeciwnik... - mówi
szkoleniowiec biało-zielono-czarnych.
Po tegorocznych niepowodzeniach sytuacja Concordii, jako zespołu, który
miał walczyć o awans, staje
się coraz trudniejsza. Niewykluczone, że fatalny start
w rundzie wiosennej spowoduje, iż niebawem sezon
trzeba będzie uznać za stracony. - Przed nami jeszcze
wiele spotkań i nie mówiłbym

Foto: Piotr Skorupa

1. Fortuna
2. Orzech
3. Rachowice
4. Łagiewniki
5. Mokre
6. Odra
7. Nakło Śląskie
8. Czarni
9. Tempo
10. Wilki
11. Łabędy
12. Silesia
13. Miedary
14. Unia
15. Tęcza
16. Gwarek

Wojciech Wasilewski zadbał o to, by piłka była
odpowiednio napompowana, ale wydaje się,
że przed rundą wiosenną ktoś w Concordii
za mocno napompował „balon” z napisem:
Walczymy o awans do 3. ligi...

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
19 kwietnia, godz. 13 - sztuczna murawa w Knurowie
Wilki Wilcza - Polonia Tychy

4. LIGA, GRUPA I
19 kwietnia, godz. 13
Concordia Knurów - Slavia Ruda Śląska

4. LIGA, GRUPA II
19 kwietnia, godz. 13
Spójnia Landek - Jedność Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
19 kwietnia, godz. 13
Wilki Wilcza - Fortuna Gliwice
Tempo Paniówki - Orzeł Nakło Śląskie

KLASA A
44
39
36
35
29
29
27
26
26
26
25
24
20
20
15
14

22 kwietnia, godz. 17
Zamkowiec Toszek - Orzeł Stanica
Jedność II Przyszowice - Młodość Rudno
Naprzód Żernica - Zryw Radonia

KLASA B
22 kwietnia, godz. 17
Victoria Pilchowice - Amator Rudziniec
Gwiazda Chudów - Start Kleszczów

KLASA C
22 kwietnia, godz. 17
Concordia II Knurów - Burza Borowa Wieś
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.
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Siedmiu
do Watykanu

KNURÓW

Spokojnie,
to tylko autyzm

Cz esław Nowa k, Z big n iew
Kopszak, Krzysztof Kordyczyn, Leszek Kałuża, Łukasz Nowak, Wacław Waligóra i Ryszard Zastawny
pobiegną do Watykanu, czcząc w ten

sposób kanonizację bł. Jana Pawła
II. Start w świąteczny poniedziałek,
o godz. 9 sprzed kościoła św. Mikołaja w Wilczy.

/bw/

Co roku wzrasta liczba osób dotkniętych autyzmem. W 2008 roku
wydano w Knurowie tylko dwa orzeczenia o zaburzeniu, w 2013
już 19. 10 kwietnia w knurowskim ratuszu spotkali się specjaliści
zajmujący tematyką autyzmu, terapeuci i rodzice, aby zastanowić
się jak pomagać rodzinie dziecka autystycznego
Konferencję dotyczącą autyzmu
już po raz drugi zorganizowało Miejskie Przedszkole nr 13 oraz Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna
w Knurowie. Temat tegorocznego
spotkania brzmiał: „Autyzm. Jak
pomóc rodzinie.”
– Naszym celem jest przybliżenie
zagadnienia współpracy między rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu,
a instytucjami, w których podejmują
terapię i naukę – mówią organizatorzy. – Wierzymy, że wymiana
doświadczeń pozwoli poprawić jakość
współpracy z obu stron.
Konferencję otworzyły Aldona
Rychlewska, dyrektorka MP-13 i Jolanta Olejnik, dyrektorka PPP. Prelekcjom przysłuchiwali się wiceprezydent

Knurowa Piotr Surówka i starosta
gliwicki Michał Nieszporek.
Światu potrzebne są wszystkie
rodzaje umysłów – słowa kobiety
chorującej na autyzm, przywołała
Agnieszka Kapcewicz z MP-13, rozpoczynając prelekcję. W czasie konferencji kilka razy poruszono problem
komunikacji dziecka autystycznego
ze światem oraz próbowano znaleźć
receptę na wyobcowanie osoby z zaburzeniem. Zastanawiano się, jak
uczyć dziecko samodzielności, jaką
rolę odgrywa szkoła i nauczyciele
w terapii oraz na czym polega trening umiejętności społecznej. Wśród
prelegentów, wysokiej klasy specjalistów, była m.in. Beata Ignaczewska
z gdańskiego ośrodka dla dzieci i

młodzieży z autyzmem.
Boimy się tego, czego nie znamy,
a osoby chore na autyzm nie do końca
są w stanie wytłumaczyć nam, co im
dolega. Jeszcze parę lat temu, rodzice
traktowali autyzm jak wyrok. Bali się.
– Dzisiaj autyzm diagnozujemy
coraz częściej. A wczesna diagnoza
to skuteczniejsza terapia. Obecnie
potrafimy zapewnić opiekę każdemu
dziecku i staramy się, aby każde dziecko uczestniczyło w terapii – podkreślała Janina Durczok z PPP.
Konferencja wpisuje się w organizowany w wielu śląskich miastach
Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie,
przypadający na 2 kwietnia.
Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Zdrowe dzieci to radosne dzieci

informacja własna wydawcy

Miejskie Przedszkole nr 2 jako pierwsze w Knurowie
otrzymało Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie. – To wyróżnienie potwierdza długotrwałe starania
o lepszą jakość życia naszych wychowanków – mówi dyrektor
„Dwójki” Lidia Książek

Procedura trwała prawie dwa
lata. Przeszkoleni koordynatorzy,
czyli Lidia Książek, Cecylia Boryga
i Justyna Matiaszewska, małymi krokami wdrażali w placówce program
zdrowego trybu życia. Na zajęciach
dzieci uczyły się m.in. z czego zrobić
witaminowe koreczki, przygotować
sałatkę, dlaczego nie należy pić napojów gazowanych i jeść przetworzone
rzeczy. Przedszkolaki sadziły także
zioła i uczyły się rozpoznawać ich
smaki.
– W drugim roku programu
wprowadziliśmy zajęcia ruchowe
koordynowane przez panią Cecylię
Borygę – dodaje dyrektor Książek.
Koordynatorom z MP-2 zależało
nie tylko na zmianie nawyków żywieniowych dziecka, ale całej jego rodziny.
– Pierwsze sukcesy już mamy
– śmieje się Justyna Matiaszewska,
nauczycielka z MP-2. – Podczas zakupów dzieci proszą rodziców o kupno
wody, a nie napojów gazowanych.
Działania placówki ocenili eksperci ze Śląskiej Sieci Szkół Pro20

mujących Zdrowie i zdecydowali
o nadaniu certyfikatu.
10 kwietnia w czasie uroczystości wręczenia placówce certyfikatu,
Lidia Książek dziękowała swoim
współpracownikom, koordynatorom
i władzom miasta, reprezentowanym przez wiceprezydenta Piotra
Surówkę.
– Bez wsparcia i zaangażowania
tych wszystkich osób sukces nie byłby
możliwy – podkreślała dyrektor MP-2.

Uroczystość okrasiły występy
przedszkolaków. Na koniec każdy
z gości dostał zdrowy prezent –
cytrynę.
Certyfikat jest przyznawany na
okres trzech lat przez Regionalny
Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, placówkę
Samorządu Województwa Śląskiego
i koordynatora projektu Śląska Sieć
Szkół Promujących Zdrowie.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Gratulacje koordynatorkom złożył
wiceprezydent Piotr Surówka
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