aktualności
A-1 od Sośnicy do Bełku wybudowana

Knurów. Zmiany w rozkładach jazdy autobusów w czasie świąt

Świąteczny
rozkład jazdy

Autostrada
gotowa do jazdy
- Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia
odcinek autostrady [Sośnica - Bełk] zostanie
oddany do ruchu wraz z węzłem Gliwice Sośnica - zapewnia prezydenta Adama Ramsa
dyrektor Krzysztof Raj z Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
Pismo trafiło do magistratu w poniedziałek. Dyrektor Raj pisze nim:
- Pragnę poinformować, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach zakończyła budowę odcinka autostrady A-1
Sośnica - Bełk. Prace trwały od stycznia
2007 roku, a ich wartość wyniosła 242
mln euro. Inwestycja realizowana była
przez grecką firmę J&P Avax S.A., a
nadzór sprawowało konsorcjum firm
TPF Planege/E&L Architects.
Jeszcze przed Świętami Bożego
Narodzenia przedmiotowy odcinek
autostrady zostanie oddany do ruchu wraz z węzłem Gliwice - Sośnica, którego całkowita realizacja
zakończy się do 31 maja 2010 roku.

Na węźle prowadzone będą jeszcze
prace bitumiczne i wykończeniowe,
które mogą powodować sporadyczne
utrudnienia w ruchu.
Efektem pracy i zaangażowania
wielu podmiotów powstała autostrada bezpieczna, na europejskim
poziomie, która z pożytkiem będzie
służyć kierowcom przez wiele lat.
Jakość prowadzonych prac pozwala
z optymizmem myśleć o kolejnych
prowadzonych inwestycjach. Ważnym
czynnikiem wartym podkreślenia
jest dofinansowanie tych inwestycji
ze środków Unii Europejskiej - bez
tych funduszy skala prowadzonych
przedsięwzięć zapewne nie byłaby tak
imponująca.

Jak poradzić sobie z galimatiasem 33
kilometrów dróg na węźle Sośnica,
największym tego typu obiektem w
środkowej Europie? (P)odpowiedź
na stronie: w w w.slaskiedrogi.pl/
sosnica.

Proces przygotowania i realizacji dużych inwestycji drogowych
jest procesem długim, wymagającym
dużego zaangażowania i podejmowania wielu istotnych i trudnych
decyzji. Serdecznie dziękuję Panu
Prezydentowi za pomoc i współpracę przy realizacji tych niezmiernie
ważnych dla naszego województwa
przedsięwzięć.
Pragnę zapewnić Pana Prezydenta o chęci przeprowadzenia wizyty na autostradzie A-1 jeszcze przed
zakończeniem wszystkich prac na
węźle Gliwice - Sośnica, aby podsumować i wspólnie ocenić wykonaną
inwestycję.

/bw/

Knurów. 70-latek oszukany na kwotę 7 tys. zł

„Wnuczek” znów oszukuje
Na nic komunikaty policji, kolejny knurowianin dał się
nabrać „wnuczkowi” i oddał mu 7 tys. zł. – Złodzieje
sondują swoich rozmówców, wybierają tych starszych,
którzy niczego nieświadomi oddają oszczędności życia
– mówi podkom. Marek Słomski, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach
Okres przedświąteczny to idealny czas dla domokrążców, oszustów
i złodziei. W krzątaninie domowych
obowiązków tracimy rozsądek i
coraz częściej stajemy się łatwym
celem dla naciągaczy.
W ubiegłą środę, przed godziną
17.00 w jednym z mieszkań przy ul.
Łokietka zadzwonił telefon. Odebrał
go starszy, 70-letni mężczyzna. W
słuchawce usłyszał głos, podający
się za jego wnuczka. Oszust nakreślił
w rozmowie powód, dla którego potrzebna jest mu na szybko gotówka.
Jak to zwykle w takich przypadkach
bywa powiedział, że nie może pieniędzy odebrać osobiście...
Na miejscu pojawił się mężczyzna, znajomy „wnuczka”, który odebrał od knurowianina 7 tys. zł.

To nie pierwszy tego typu przypadek w Knurowie. Kilku knurowian
stało się ofiarami osób, podających
się za członków rodziny, potrzebujących niezwłocznie sporych sum
pieniędzy.
– Nie wolno przekazywać pieniędzy pośrednikom, których nie
znamy. Takim rozmowom telefonicznym zawsze towarzyszy krytyczna
sytuacja w tle: wredni policjanci,
którzy zatrzymali wnuka (dlatego ten
potrzebuje pieniędzy na dość dużą
łapówkę), wypadek... – mnoży przypadki podkomisarz Marek Słomski.
– Zawsze jakaś przyczyna nie pozwala rozmówcy odebrać osobiście
tych pieniędzy, dlatego uprzedza o
wysłaniu znajomego, kolegi, kogokolwiek.

Tupet złodziejów jest tak duży,
że jakiś czas temu próbowali w ten
sposób naciągnąć matkę jednego z
policjantów.
– Na szczęście była doinformowana i wiedziała, że to oszust.
Udała, że złapała przynętę i umówiła
się ze złodziejami na przekazanie
pieniędzy, oczywiście informując o
całym zdarzeniu policję – opowiada
Słomski.
Niestety, nikt nie zgłosił się po
łup. Wokół mieszkania kobiety kręciło się kilku mężczyzn, których zatrzymała policja, jednak żadnemu z nich
nie postawiono konkretnych zarzutów
z powody braku dowodów.
Podkomisarz Słomski przestrzega przed wylewnością w rozmowach
telefonicznych z obcymi. – Złodzieje
sondują dzwoniąc pod różne numery.
Są tacy, co rzucą wiązankę niecenzuralnych słów i spłoszą złodzieja,
idealnie dla nas byłoby, gdyby podjęli rozmowę i poinformowali o tym
policję. Mamy większe szanse na
złapanie takich oszustów.
Paweł Gradek

W okresie przedświątecznym oraz
w trakcie Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku autobusy kursować
będą na zmienionych zasadach
Warto zawczasu zapoznać się ze
zmianami, aby uniknąć niepotrzebnego
wystawania na przystankach autobusowych lub spóźnień. 23, 28, 29 i 30 grudnia obowiązywać będą rozkłady jazdy
ważne w dni robocze w okresie ferii!
24 grudnia (Wigilia) obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w
soboty z obowiązującymi wcześniejszymi zjazdami po godz. 18.00. 25,
26, 27 grudnia obowiązywać będzie
rozkład ważny w niedzielę i święta.
31 grudnia (Sylwester) autobusy
będą kursować jak w soboty z obowiązującymi wcześniejszymi zjazdami

po godz. 20.00, a w Nowy Rok będą
obowiązywać rozkłady jazdy ważne
w niedziele i święta. 2 i 3 stycznia
2010 r. autobusy ruszą w trasy według
sobotnio-niedzielnych rozkładów.
Co ważne, w pierwszy i drugi dzień
Bożego Narodzenia, a także w Nowy
Rok nie będą kursować linie obsługujące centra handlowe.
Wszystkie zmiany zostały już
naniesione na rozkłady jazdy, także
ten internetowy, który można znaleźć pod adresem www.rozklady.
kzkgop.pl.
/pg/

Knurów. Policja zatrzymała dwóch złodziejów

Słodko-gorzkie święta
Sezon działkowy już dawno zakończony, ale dla
złodziejów trwa cały rok. Dwóch włamywaczy, którzy
upatrzyli sobie jedną z altanek przy ul. Szpitalnej spędzi
święta w areszcie
Patrol policji z knurowskiego
komisariatu zatrzymał w ubiegły
czwartek dwóch młodzieńców (17 i
18 lat), którzy połasili się na... cukier.
Dokładnie 15 kg skradli z altanki
na jednym z ogródków działkowych. Nadchodzące święta będą dla
nich wyjątkowo gorzkie. Policjanci
sprawdzili bazę danych, w której 18-

latek (bez stałego zameldowania) poszukiwany był przez Sąd Rejonowy
w Zabrzu, w celu osadzenia go w zakładzie poprawczym. Postępowanie
w tej sprawie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie, który ustala,
czy zatrzymani nie mają na koncie
innych, podobnych przestępstw.
/pg/

Knurów. Dołącz do honorowych krwiodawców

Oddaj krew
Klub Honorowych Dawców
Krwi im. dra Floriana Ogana
zaprasza do udziału w akcji
„Oddaj krew”

Zaplanowano ją na niedzielę, 3 stycznia. – Zapraszamy do salki w parafii
Matki Bożej Częstochowskiej w godzinach 8.30-14.00 – zachęca Stanisław
Bogumił, prezes honorowy Klubu.
Organizatorem akcji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Klub HDK koordynuje jej przebieg w Knurowie.

/bw/

nekrolog

Szczygłowice. Emeryckie życzenia

Zdrowie nade wszystko
Tytułowe życzenie dominowało wśród wszystkich, które
składali sobie członkowie Koła Emerytów i Rencistów nr 3
w Szczygłowicach
Okazją było doroczne spotkanie
opłatkowe. Tym razem w gościnnej
sali Domu Kultury zebrało się około pół setki emerytów i rencistów.
Przybyli, by podsumować mijający
rok i wyrazić nadzieję, że kolejny nie



poskąpi pomyślności.
Jako pierwsza życzenia złożyła
zebranym przewodnicząca Lucyna
Kobryń. Za nią pośpieszyli goście,
m.in. przedstawiciele samorządu i zaprzyjaźnionych organizacji. Słowem

Bożym podzielił się ks. proboszcz
Jerzy Zelder. Przede wszystkim
zdrowia i nieustającej pomyślności
życzył emerytom i rencistom radny
Eugeniusz Tymoszek. Dopełnieniem
słów był śpiew i muzyka, wśród
których przeważały – co oczywiste
– najpiękniejsze kolędy.

Panu Tadeuszowi Pieniakowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
składa:
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie

/bw/
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świąteczne życzenia

W imieniu Rady Miasta
Wszystkim Mieszkańcom Miasta Knurów
składam najserdeczniejsze życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego
życzę zdrowia, pogody ducha
oraz wielu łask od Bożej Dzieciny.

Niech te Święta przyniosą wiele ciepła, radości,
wzajemnego zrozumienia,
a nadchodzący Nowy Rok
obdarzy zdrowiem oraz wzajemną życzliwością

Niech magiczna moc tych
Najpiękniejszych Świąt
przyniesie spokój, a każda z chwil spędzonych
w radosnej, rodzinnej atmosferze
tchnie miłością
i nadzieją na nadchodzący 2010 rok.

Przewodniczący Rady Miasta Knurów
Kazimierz Kachel

Prezydent Miasta Knurów
Adam Rams

Życzymy wszystkim zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech nam w tych wspaniałych dniach
Narodzin Dzieciątka
nie zabraknie czasu na pogłębienie więzi z najbliższymi.
Niech te Święta dadzą nam dużo wzajemnej życzliwości
oraz wewnętrznego spokoju,
a nadchodzący Nowy Rok 2010
obdarzy wszystkim co najlepsze.
Do Siego Roku!
Przewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego
Tadeusz Mamok z radnymi

w imieniu Zarządu Powiatu
Gliwickiego Starosta
Michał Nieszporek

Wszystkim Mieszkańcom Knurowa
składamy życzenia, niechaj nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia
będą pięknym, niezapomnianym czasem,
spędzonym bez pośpiechu, trosk
i zmartwień wśród rodziny, przyjaciół
i najbliższych.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy
dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro
oraz
pomyślności w realizacji osobistych zamierzeń
Zarząd i Pracownicy
PPHU „KOMART” sp. z o.o.

Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych radością i miłością,
Świąt niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszystkie marzenia,
Roku pełnego optymizmu, wiary,
Wszystkim Mieszkańcom
Gminy Gierałtowice
życzą
Przewodniczący
Rady Gminy		
Piotr Szołtysek		

Wójt
Gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel

Spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym 2010 Roku
życzą
Przewodniczący Rady
Gminy Pilchowice
Krystian Gogulla

Wójt
Gminy Pilchowice
Wilhelm Krywalski

Na zbliżające się Święta
pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom Knurowa
życzenia przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Rok 2010 niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
							
Senator RP
		
Andrzej Misiołek
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Nowy budżet
na nowy rok

Foto: Archiwum

Knurów. Obradowała Rada Miasta

Prawie 100 milionów złotych sięgną wydatki miasta w 2010 roku.
Przyszłoroczny plan finansowy Knurowa został przyjęty podczas
środowej sesji Rady Miasta

Kto odśnieży
drogi?
Knurów

Foto: Bogusław Wilk

Podjęcie uchwały ustalającej
budżet miasta na 2010 rok było
najważniejszym punktem obrad.
Głosowanie poprzedziła dyskusja.
Wątpliwości zostały wyjaśnione,
czego dowodzi jego jednoznaczny
wynik: 19 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”. Nikt nie opowiedział
się przeciw [więcej o przyszłorocznym budżecie w ramce].
Pozostałych 18 uchwał też miało
swoją wagę, choć oczywiście nie
taką jak budżetowa.

Sesja miała też epizod świąteczny – na jej
zakończenie piękną kolędę zaśpiewała Anna
Tchórzewska, a ku zaskoczeniu zebranych
akompaniował jej… przewodniczący Rady
Kazimierz Kachel

Zimowa aura zazwyczaj doprowadza
kierowców do... wrzenia. Zwłaszcza
wtedy, kiedy nie wiadomo, do kogo
kierować pretensje za nieodśnieżone
drogi...

Nowe domy przy Jagiełły

Spore zainteresowanie knurowian budownictwem czynszowym
w ramach MTBS-ów sprawiło,
że rozpoczęto przygotowania do
wykonania kolejnych budynków.
Nowe mieszkania powstaną przy
ul. Jagiełły. W związku z tymi
planami miasto wniesie do kapitału zakładowego MTBS w Tarnowskich Górach 300 tys. zł. W
zamian obejmie 6 tys. udziałów.
W środę zgodę na to wyraziła Rada
Miasta.
Akceptację radnych znalazł
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych” (na lata 20102012), będ ących w posiad a n iu
Przedsiębiorstwa Wodocią gów i
Kanalizacji w Knurowie.
Zatwierdzony został „Miejski
program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii” na
przyszły rok.
Za zgodą rady zostanie zawarte
porozumienie pomiędzy Knurowem i g miną Gierał towice, na
mocy którego mieszkańcy tej gminy będą mogli korzystać w 2010
r. z Punktu Konsultacyjnego dla
Osób Uzależnionych i ich Rodzin.
Umowa określi zakres świadczonych usług i wzajemny udział w
kosztach.
Inne porozumienie zostanie
zawarte pomiędzy Knurowem i
Zabrzem. Na jego podstawie będzie
możliwe korzystanie przez knurowian z… izby wytrzeźwień.

III Kolonia do remontu

Prawie połowa podjętych uchwał
dotyczyła zmian w aktualnym jeszcze budżecie miasta. Najbardziej
znacząca kwotowo korekta odnosiła
się do Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji.
Chodzi o 400 tys. zł, o które zwiększyły się przychody MZGLiA. Za
zgodą radnych pieniądze te zostaną
przeznaczone m.in. na remonty i
naprawy budynków na terenie III
Kolonii (głównie na wymianę po-



kryć dachowych), opłaty za media i
eksploatacyjne związane z bieżącym
utrzymaniem budynków, a także podatek od nieruchomości i VAT.

Temat rzeka: drogi

W inter pelacjach zazwyczaj
najwięcej zgłaszanych jest spraw
związanych z utrzymaniem dróg.
Nie inaczej było i t y m razem.
Powodów do uwag kierowanych
w stronę drogowców bowiem nie

Budżet 2010

bra k uje. P r zede wsz yst k i m ze
względu na zimę – radni uczulali
administratorów dróg, by – wbrew
corocz nemu z w yczajowi – n ie
dawali się zaskoczyć aurze. Wskazywano też liczne niedogodności
– m.in. brak (lub niedrożność)
k r a t e k ś c ie kow ych , d z iu r y w
jezdniach, czy zanadto wyrośnięte
żywopłoty ograniczające widoczność kierowcom.
/b/

Dochody ustalono na kwotę 91.697.884 zł, wydatki – w wysokości 99.547.273
zł. Deficyt zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych. Rezerwa budżetowa
wyniesie 1.526.880 zł.
W dochodach największy udział będą mieć wpływy:
• od osób prawnych, fizycznych (m.in. podatki od nieruchomości, środków transportu, dochodowy od osób fizycznych, opłata eksploatacyjna od kopalń, opłata
targowa, zezwolenia na sprzedaż alkoholu) – 45,164 mln zł;
• z gospodarki mieszkaniowej (m.in. ze sprzedaży nieruchomości i lokali komunalnych) – 8,133 mln zł;
• z transportu i łączności (m.in. dotacje celowe z samorządu województwa na
inwestycje) – 5,137 mln zł;
• z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
– 17,313 mln zł;
• dotacje celowe (m.in. na pomoc społeczną) – 5,790 mln zł;
• gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (m.in. środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji) – 3,931 mln zł;
• z oświaty i wychowania – 2,765 mln zł;
• pomocy społecznej (m.in. dotacje państwa) – 1,271 mln zł.
Wśród wydatków najbardziej znaczące fundusze pochłoną:
• oświata i wychowanie – 35,649 mln zł (w tym: szkoły podstawowe – 14,28 mln zł,
gimnazja – 7,9 mln zł, przedszkola – 9,653 mln zł, oddziały przedszkolne w podstawówkach – 788 tys. zł, obsługa ekonomiczno-administracyjna – 1,753 mln zł);
• transport i łączność – 12,574 mln zł (w tej kwocie kryją się m.in. utrzymanie
transportu zbiorowego – 3,086 mln zł, przebudowa skrzyżowania na Zaciszu
(rondo) – 6,137 mln zł, wydatki na drogi gminne – 3,351 mln zł);
• administracja publiczna – 11,883 mln zł;
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,5 mln zł (w tym: utrzymanie
zieleni – 1,9 mln zł, oświetlenie ulic, placów i dróg – 1,495 mln zł, przebudowa
targowiska – 3,25 mln zł);
• kultura fizyczna i sport – 7,215 mln zł;
• pomoc społeczna – 4,960 mln zł;
• gospodarka mieszkaniowa – 4,677 mln zł (w tym dotacja dla MZGLiA – 1,5 mln zł,
gospodarka gruntami – 1,449 mln zł i rewitalizacja osiedli Kolonii – 1,62 mln zł);
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,564 mln zł;
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,57 mln zł;
• dotacje celowe – 5,79 mln zł (w tym świadczenia rodzinne – 5,635 mln zł).
Szczegółowy budżet miasta jest dostępny w biurze Rady Miasta, wkrótce znajdzie
się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).

Zima przyszła do nas niespodziewanie i jak zwykle zaskoczyła
drogowców. Przepisy – często
krytykowane, ale do tej pory bezskutecznie - różnicują odpowiedzialność za drogi. Jedno miasto,
ale kilku administratorów.
Sezon na odśnieżanie dróg rozpoczął się kilka dni temu. Tak jak w
poprzednich latach, prace związane
z utrzymaniem przejezdności dróg
powiatowych wykonuje Zarząd
Dróg Powiatowych w Gliwicach,
który wyłonił w przetargu wykonawcę – firmę Remondis z Gliwic.
Dokładne zestawienie sieci dróg
powiatowych wraz z mapką można
znaleźć na stronie www.zdpgliwice.pzd.net.pl. W razie uwag co do
stanu dróg powiatowych należy je
zgłaszać pod numery telefonów:
32 234 06 96 lub 502 586 280.
Drogi powiatowe w naszym

mieście, obsługiwane przez Remondis Gliwice, to ulice: 1 Maja, Kosmonautów, Szpitalna (od skrzyżowania
z ul. Ułanów do ul. Niepodległości),
Wilsona, Michalskiego, Lignozy, al.
Piastów i Książenicka.
Ulice Dworcowa, Niepodległości i Rybnicka są drogami wojewódzkimi, jednak są utrzymywane
przez ZDP i za ich ośnieżanie również odpowiada Remondis Gliwice.
Ul. Zwycięstwa administrowana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku. Uwagi można
zgłaszać pod nr tel. 32 422 74 78,
32 422 78 74.
Jeśli chodzi o drogi gminne, w
tym roku przetarg na ich odśnieżanie
wygrał „Komart” (32 235 11 83).
Prywatni właściciele dróg muszą
– jak co roku – sami zadbać o swoją
własność.
/pg/, /sisp/
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Przełamali się
opłatkiem
W czwartek 17 grudnia w Ośrodku Kuratorskim w Knurowie odbyło
się spotkanie opłatkowe dla dzieci i
młodzieży skupionych w ośrodku.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się prezydent Adam Rams, zastępca
prezydenta Piotr Surówka i dyrektor
MOPS Małgorzata Cisek – Sopel.
Spotkanie rozpoczął ksiądz Jan
Buchta, proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Poprowadził
wspólną modlitwę i poświęcił opłatki.
Łamiąc się nimi
wszyscy składali
sobie życzenia.
Po części oficjalnej prz yszła
p or a n a p o cz ę stunek. W czasie
wigilii przedstawiciele Fundacji
Muszkieterów
przekazali na
rzecz Ośrodka 3
tys. zł. Miała również miejsce miła
uroczystość. Kie-

rownictwo Ośrodka wraz z prezes
Sądu złożyli podziękowania za wieloletnią pracę w Ośrodku i wręczyli
drobne upominki kuratorom Irenie
Szczygielskiej i Tomaszowi Rzepie.
Podczas spotkania wszyscy goście
zostali obdarowani aniołkami wykonanymi specjalnie na tę uroczystość
na warsztatach Terapii Zajęciowej w
knurowskim Caritas.

Foto: Archiwum spółki Komart

aktualności

Tekst i foto:
Marek Węgorzewski

Komart pod dwakroć nagrodzony – satysfakcji nie kryją prezes Katarzyna Makarowicz
i wiceprezes Janusz Różański

Knurów. Komart firmą Fair Play

Knurów. XVII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

Nagrodzony
czysty biznes

XVIII Finał WOSP odbędzie
się w niedzielę, 10 stycznia 2010 r.
podobnie jak w ubiegłym roku, tak
i tym razem będzie on poświęcony
onkologii dziecięcej. W całym kraju na ulice wyjdą wolontariusze z
indentyfikatorami i specjalnie oznaczonymi puszkami, aby kwestować w
słusznej sprawie. W Knurowie będzie
ich sześćdziesiątka – pięcioosobowe
grupy, wśród których będzie po jednej

W listopadzie spółka została
nagrodzona w ogólnopolskim konkursie „Czysty Biznes” organizowanym przez Fundację Partnerstwo dla
Środowiska.
– Wyróżnienia te przyznawane
są przedsiębiorst wom, k tóre w
swojej działalności stosują najbardziej innowacyjne, ekologiczne
rozwiązania, dzięki którym zyskują
konkurencyjną przewagę na rynku

Zbliża się kolejny, XVIII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W Knurowie 60 wolontariuszy
będzie krążyć po mieście zbierając datki do puszek.
Koncert finałowy odbędzie się w Kinie Scenie Kulturze

Znowu zagra
Orkiestra

Dwiema znaczącymi nagrodami
otrzymanymi w ostatnim, krótkim
czasie może pochwalić się
knurowska firma Komart

osobie dorosłej i czwórka młodzieży,
głównie gimnazjalistów.
Finałowy koncert w Knurowie
odbędzie się w Kinie Scenie Kulturze. Jego początek jest planowany na
godz. 16. Zagrają zespoły: SFRP-52,
B.U.S.H., Conect, Starvin Marvin,
Bez Biletu, The Cumpels i Wyrwani.
Światełko do nieba jest przewidziane
na godz. 20.

reklama

MiNa

– wyjaśnia Katarzyna Makarowicz,
prezes Komartu. – Co warto podkreślić, konkurs odbywa się pod
honorowym patronatem Ministra
Środowiska, Ministra Gospodarki i
Ministra Rozwoju Regionalnego.
Komart został nagrodzony za
projekt pod nazwą „Wczoraj degradacja – dziś rekultywacja”. Polegał on
na zagospodarowaniu zdegradowanego, nieeksploatowanego już sektora odpadów. Działanie spowodowało
znaczącą redukcję emisji dwutlenku
węgla oraz innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Niezwykłość tego
projektu polega na tym, że oprócz
przywrócenia wartości przyrodniczej terenu, zadbano również o estetykę składowiska poprzez… hodowlę
kóz afrykańskich na wydzielonej
części zrekultywowanego sektora.
Dzięki zdobyciu tej nagrody
„Komart” może pochwalić się swoimi osiągnięciami na arenie ogól-

noeuropejskiej. Jak? Biorąc udział
w eliminacjach do Europejskich
Nagród „Biznes dla Środowiska”
przyznawanych przez Komisję Europejską w Brukseli.

Czysta gra

Spółka kolejny raz znalazła się
wśród wyróżnionych w Programie
Przedsiębiorstwo Fair Play. Złoty
certyfikat został wręczony 4 grudnia podczas Gali w Sali Kongresowej w Warszawie.
Ideą programu jest zachęcen ie wsz yst k ich f i r m w Polsce
do zachowań etycznych oraz do
kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną przy
zachowaniu dbałości o środowisko
naturalne.
- Zdobycie tej nag rod y jest
dowodem na to, iż Przedsiębiorstwo Komart, respektując wartości
et yczne na co dzień, doskonale
radzi sobie na r ynku odnosząc
sukcesy gospodarcze – nie kryje
satysfakcji prezes Makarowicz.
- Dla naszej firmy jednoznacznym
jest, że etyka i biznes są ze sobą
zbieżne. Komart podobnie jak inni
laureaci konkursu dostrzega znaczenie przestrzegania uczciwych
reguł gry i rzetelnego traktowania
kont rahentów, pracowników, a
ta k że w y wią z y wa nia się z zo bowiązań podatkowych. Spółka
działa zgodnie z zasadą społecznej
odpowiedzialności biznesu, czego
przykładem jest udział przedsiębiorstwa we wszelkiego rodzaju
działaniach charytatywnych oraz
akcjach proekologicznych.
/k/
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rozmaitości
Gliwice. 50-lecie Koła Polskiego Związku Niewidomych

Jubileusz wśród
przyjaciół
Około stu osób świętowało w sali
sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach jubileusz 50-lecia Koła
Polskiego Związku Niewidomych
Byli to członkowie Koła wraz
ze swymi przewodnikami oraz zaproszeni goście, władze miasta i powiatu. Uroczystość rozpoczął prezes
Koła PZN w Gliwicach Karol Kops.
Wprowadzeniu pocztu sztandarowego towarzyszyła podniosła atmosfera
zwieńczona oklaskami.
- W ciągu półwiecza gliwickiego
Koła PZN wiele się zmieniło. Działalność organizacji udoskonalano
kierując się potrzebami członków.
Dzięki wysiłkom społeczników udało
się stworzyć miejsce, gdzie osoby
pozbawione wzroku zyskują nadzieję
na normalne życie – mówi Stanisława Iwan-Michalska, sekretarz Koła,
które zrzesza 425 członków, w tym

około 50 osób z Knurowa i ościennych gmin.
Pół wieku działalności Koła to
przede wszystkim niesienie pomocy
rehabilitacyjnej dla niewidomych
członków, przełamywanie barier
społecznych i architektonicznych,
zagospodarowanie czasu wolnego
poprzez spotkania kulturalne.
Niewidomi nie zamykają się w
czterech ścianach, chętnie uczestniczą w wyjazdowych warsztatach
aktywnej rehabilitacji ruchowej,
orientacji przestrzennej i słuchowej w nieznanym terenie. Celom
PZ N pr z ysł u ż yła się św ietlica
szkoleniowo-rehabilitacyjna przy
ul. Zwycięstwa 1/2 w Gliwicach,

Pamiątkowymi dyplomami uhonorowano działaczy Koła i wolontariuszy:
Zdzisława Klucznego, Karola Kopsa, Stanisławę Iwan-Michalską, Ireneusza
Luteckiego, Janinę Pękała, Kalinę Kwiatkowską, Władysławę Cichoń-Dudę, Adama Pietrzyka, Celestynę Janus, Stanisława Dudę, Krystynę Graczyk, Mariana
Porzyckiego i Andrzeja Makowskiego.
Srebrne Odznaki Honorowe „Za zasługi dla województwa śląskiego” z rąk radnej
sejmiku, prof. Ludgardy Buzek otrzymali:
Stanisława Iwan-Michalska, Janina Pękała, Kalina Kwiatkowska, Władysława
Cichoń-Duda, Adam Pietrzyk, Celestyna Janus, Krystyna Graczyk, Roman
Kozioł.

Odznaczenia wręczała radna
sejmiku - Ludgarda Buzek
będąca swoistym azylem dla niedow id zą cych. To t a m z w ią zek
prowadzi kursy czynności samoobsługowych (praktyczne czynności dnia codziennego), spotkania
integracyjne.

Knurów. Dobry rok dla stowarzyszenia „Cum Amicis”

Krzewią polskość
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci Europy „Cum Amicis” od lat niesie pomoc Polonii
zza wschodniej granicy. 2009 rok
był pod tym względem wyjątkowy. Udało się wyposażyć uczniów
z Domu Polskiego w Smoleńsku
w podręczniki do nauki języka
polskiego za kwotę ponad 4 tys.
zł. Działalność k nurowskiego

Jak to dawniej w Knurowie bywało...

Świętowanie
przez kolędowanie
Od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia do święta
Objawienia Pańskiego, potocznie nazywanego świętem Trzech
Króli, zaczynali chodzić pastuszkowie, aniołowie, dziewczęta
z kolebką lub dzieci z betlyjką. Natomiast w święto Trzech Króli
jednym z kolędników musiał być pastuszek ubrany w szaty
królewskie albo ubrudzony sadzą
Głów ną f u n kcją ow ych ko lę d n i ków było obw ie s z cz e n ie
pokoju domow ni kom i wsz ystkim napotkanym ludziom.
Początkowo śpiewano kolędy. Z biegiem czasu przyjmowały one coraz
więcej elementów świeckich (na
Śląsku zaś gwarowych), stając się
pastorałkami.
Chcę tu zacytować pastorałki,
które przekazała mi w swych no-



tatkach moja prababcia (nie wiem,
czy je sama wymyśliła, czy też
sama uczestniczyła w kolędowaniu).
Przed progiem domu kolędnicy zaczynali śpiewać:
Wiwat, wiwat bydymy śpiewać,
bydymy się wszyscy radować.
Jezus mały, godzien chwały
iż tu Paweł był.
Nie trza Pawła, jeno jest tu Żyd,

Działacze Koła Polskiego Związku Niewidomych świętowali
półwiecze
– To tam przyjmujemy w po- charytatywnych, zakładów pracy i
czet członków nowo ociemniałych sponsorów. Specjalne podziękowai umożliwiamy im przejść szybki nia złożono na ręce wiceprezydent
proces rehabilitacji, wspieramy Gliwic – Renaty Caban, przednie tylko niewidomych kolegów i stawiciela Knurowa – Krystiana
koleżanki, ale także ich rodziny Pluty, dyrektor Powiatowego Cen– dod aje St a n isława Iwa n-M i- trum Pomocy Rodzinie – Barbary
Terleck iej-Kubicius, dy rek tora
chalska.
Impreza jubileuszowa była do- Gliwickiego Centrum Organizacji
skonałą okazją, żeby podziękować Pozarządowych – Andrzeja Gillnewszystkim, którzy w cią gu pół- ra. Na ręce prezesa Karola Kopsa
wiecza wspierali i nadal wspierają złożono życzenia od prezydenta
Związek w jego działaniach. Ser- Adama Ramsa.
deczności popłynęły w kierunku
organizacji społecznych, władz
/pg/, foto: archiwum PZN
miejskich i regionalnych, instytucji

bo tu mamy kosturek duży.
Jak zoboczył, z okna skoczył fuk do ogrodu.
Bartek – Szpyrka, Kuba – Nyrka
poszedł do Barana;
a Jan – Chudy wziął se dudy
i mleka pół dzbana.
Dobrze, dobrze i my też będziemy
–
tylko dudki nasmarujemy.
Nie trza dudków smarować,

stowarzyszenia sprawiła, że wzrosło
zainteresowanie otrzymaniem Karty
Polaka, umożliwiającej rodakom zza
wschodniej granicy prowadzenie
działalności gospodarczej i pracy
w Polsce. Dzieci ze Smoleńska z
wielkim sentymentem wspominają
swoją wizytę w Knurowie, a także
nieśmiało marzą o kolejnej.
Prezes Domu Polskiego, Rości-

pię,

bo to pan dobry, maleńkie chłochoć na jednej nodze –
skocze po szopie!
A najlepiej wyskakuje
ten, co na nogi choruje;
nie czuje bólu, nie czuje bólu.

Domownicy wpuszczali kolędników do środka domu, wtedy na nową
nutę śpiewali...
Hej kolęda, kolęda
zabił świnia Gawęda.
Gawędzina na niego,
że to świnia nie jego.
Hej kolęda, kolęda.
W tej części odwiedzin, przybywający kolędnicy prosili o datki
pieniężne lub jedzenie (kołacze świąteczne, pierniki a nawet... kawałek
kiełbasy świątecznej, czy wędzonki)
– śpiewając:
Dejcie, nom dejcie,
bo już idymy;
bo jak nie docie,
to ukradniemy.
Wszystkie garnki potrzaskamy
ino jeden zostawimy,
co w nim szpyrka mocie!
Otrzymawszy „zapłatę” śpiewali:
Za kolędę – dziękujemy.
Szczęścia, zdrowia winszujemy.

sława Tymań, wielokrotnie dziękowała stowarzyszeniu Cum Amicis,
jak i władzom Knurowa za okazaną
pomoc. W liście, który kilka miesięcy temu publikowaliśmy na naszych łamach, pisała: Obiecujemy,
że wykorzystamy te materiały do
nauki języka polskiego, dla wielu
z nas ojczystego, aby wzrastała w
nas miłość do tego, co polskie.
Jak co roku, przed Świętami
członkowie Stowarzyszenia zebrali
się, aby podsumować miniony rok,
podziękować sponsorom i złożyć
sobie świąteczne życzenia.

/pg/

Aż na drugi roczek, roczek,
kiedy zaś przydymy!
(jeśli... dożyjemy)
Wizyta kolędników kończyła
się podziękowaniem: „Bóg zapłać” i
„Szczęść Boże”.
Przeważnie grupa kolędników
liczyła 3-4 osoby przebrane za: Maryję niosąca kolebkę, a w niej lalkę
– symbol małego Jezusa, Józefa,
anioła, diabła z widłami, albo jednego z trzech króli. Wynika z tego,
ze akcentem dominującym w święto
Trzech K róli nie była obecność
trzech mędrców, lecz poinformowanie wszystkich o narodzinach Jezusa.
Z tym wiąże się słowo „epifania”, co
oznacza: zjawienie się, objawienie.
Jeszcze na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX
wieku można było spotkać w pociągu na trasie: Zabrze - Makoszowy
- Rzędówka - Rybnik śpiewających
kolędników. Wchodzili do przedziałów o zmroku i śpiewali kolędy lub
wymyślone przez siebie pastorałki.
Święto Objawienia Pańskiego,
czyli epifanii, trzeba odczytywać
jako życzenie, by w domu nie zabrakło mądrości wskazującej drogę do
narodzonego w Betlejem Jezusa.
Maria Grzelewska
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Prezydent spotkał się
ze sportowcami
Tydzień przed Wigilią
Świąt Bożego Narodzenia
prezydent Knurowa – Adam
Rams gratulował sportowcom
i trenerom osiągniętych wyników. Wręczając swe nagrody
i wyróżnienia zachęcał do
dalszej pracy, życzył kolejnych
sukcesów i podkreślał, że dzięki staraniom samorządowców
wciąż rozwija się w naszym
mieście baza sportowa.
Sportowa gala odbyła się
już po raz drugi. W tym miejscu
warto przypomnieć, że wśród
wyróżnionych nagrodami znaleźli się ci sportowcy i trenerzy,
których wcześniej zgłosiły kluby sportowe lub szkoły.
W uroczystości wręczenia
nagród i wyróżnień prezydenta – obok spor towców
i trenerów – uczestniczyli

Listę nagrodzonych i wyróżnionych tworzą:
Łukasz Bączkiewicz, Piotr Bieliński, Katarzyna Celińska, Tomasz
Czarkowski, Wojciech Czarkowski, Agnieszka Dubiel, Fight Club
- Sławomir Tokarz, Mieczysław Gołąb, Dariusz Gołyś, Marlena Gulajska, Zbigniew Gulajski, Przemysław Gumienny, Alicja
Jagieniak, Sara Kociołek, Adriana Łosik, Maciej Łój, Patrycja
Małkowska, Eugeniusz Mehlich, Andrzej Michalewicz, Natalia
Mikucka, Monika Mikulska, Paulina Mularczyk, Ogniska TKKF
Szczygłowice, Oldboje Concordii Knurów, Michał Pietras, Sandra
Pietrzak, Sławomir Prędki, Łukasz Przybył, Anna Radzikowska,
siatkarze TKKF Szczygłowice, Marek Siwek, Studium Sztuk Walki i Samoobrony Dju Su, Karolina Szczot, Karol Tunk, Wojciech
Widuch, Katarzyna Woźniak, Kamil Wiśniowski.

prezesi klubów, działacze,
dyrektorzy szkół, radni i
rodzice najmłodszych sportowców. Nagrody wręczali:
Adam Rams – prezydent
K nurowa, Piot r Surówka – zastępca prezydenta,
Krzysztof Stolarek - dyrektor Miejskiego Ośrodka
Spor tu i Rekreacji oraz

Knurów

Jerzy Pach - przewodniczący
Komisji Sportu knurowskiej
Rady Miasta.
Galę uświetniła swym występem dziewczęca grupa taneczna „Dynamit” z Miejskiego
Gimnazjum Nr 1.

Mikołajkowy
Kot w Butach

Piotr Skorupa
Foto: Paweł Gradek

przednia. Była muzyka, śpiew i
oczywiście wzajemne życzenia.
Świąteczną atmosferę podkreślała piękna choinka. Okrasą
spotkania było przedstawienie
„Kot w Butach” w wykonaniu
zespołów wokalno-teatralnych
działających w Domu Kultury
w Szczygłowicach.

/b/

Ponad setka dzieci bawiła się
na mikołajkowym spotkaniu
w Klubie Sztukateria. Była muzyka,
śpiew i choinka. Wpadł też
„Kot w Butach”...
knurowianie. - Zjawili
się więc mali artyści z
zespołów Marzenie I,
II i III, były Śpiewające Nutki, Happy Band
i grupa tańca Break
Dance.
Zabawa była
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Życzymy radosnych i spokojnych Świąt,
a w nadchodzącym Nowym Roku 2010
sukcesów, pomyślności i udanych inwestycji.
Foto: arch. Centrum Kultury

- Celem spotkania
była integracja dzieci,
które na co dzień szlifują swoje talenty w obiektach Centrum Kultury
- mówi Joanna Kusy,
pod której okiem dorastają uzdolnieni młodzi

W imieniu Strażaków z JRG Knurów
pragniemy serdecznie podziękować za współpracę
i zaufanie wszystkim naszym Przyjaciołom i Partnerom.

Z-ca Dowódcy		
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej
w Knurowie
asp. sztab. Józef Jaworek

Dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej
w Knurowie
st. kpt. inż. Wojciech Gąsior

				



wywiad
- Knurów rozwija się spokojnie, planowo i systematycznie.
W każdym roku udaje nam się coś dobrego dla miasta
zrobić. Nie marnujemy sił na niepotrzebne spory, wspólnie
poszukujemy dobrych rozwiązań - mówi prezydent Adam
Rams w rozmowie z Przeglądem Lokalnym



Wywiad

lizowania starego Knurowa i być może
wykonania ronda na Zaciszu.
- Zadań na 2010 r. jest sporo, nie
sposób wszystkich wymienić. Zainteresowanych zapraszam do zapoznania się
z przyszłorocznym budżetem. Zakłada on
po stronie dochodów kwotę 91.697.884
zł, natomiast wydatki zaplanowaliśmy
na 99.547.273 zł.
- Mieszkańców bardziej interesują
wydatki na inwestycje, zwłaszcza te

Paczki”, w którą niesamowicie zaangażowana jest nasza młodzież. Wiem, że na
tę chwilę dzięki „Szlachetnej Paczce”
pomoc trafiła do przeszło 90 rodzin w
samym tylko Knurowie. Wolontariusze
tej bardzo pożytecznej inicjatywy dotarli z pomocą przed Świętami Bożego
Narodzenia. Nie tylko ja jestem pod
wrażeniem...
- Na funkcjonowanie samorządu
składa się działalność Prezydenta i
Rady Miasta. Jak ocenia Pan to współrządzenie w Knurowie?
- Rada Miasta tworzy lokalny parlament, w którym ścierają się rozmaite
poglądy i różnice zdań. To normalne. Jeśli
te różnice występują, to znaczy, że ludzie
angażują się i coś chcą osiągnąć. Groźny
byłby ich brak, bo oznaczałby stagnację
i zniechęcenie. Uważam, że w naszym
mieście potrafimy wypracować consensus, choć nie dzieje się to zawsze łatwo. W
odróżnieniu od gorszących sporów w Sejmie my koncentrujemy się na sprawach,
które docelowo mają rozwiązać istotne
problemy naszych mieszkańców. Zadań
przed nami jest jeszcze mnóstwo, ale
dzięki racjonalnemu podejściu radnych
Knurów rozwija się spokojnie, planowo
i systematycznie. W każdym roku udaje
nam się coś dobrego dla miasta zrobić.
Nie marnujemy sił na niepotrzebne spory,
wspólnie poszukujemy dobrych rozwiązań, a przez to realizowana jest piękna
idea „Wspólnie dla Knurowa”.
- Piękne idee mogą zakłócić partie polityczne, które już wyznaczyły
swoich popularnych posłów do walki
o funkcję prezydentów miast?
- I mają do tego prawo, wszak żyjemy
w wolnym kraju, gdzie partie polityczne
stanowią integralny element demokratycznego państwa. Inną natomiast kwestią jest komu mieszkańcy będą chcieli
zaufać, a tym samym powierzyć swoje
sprawy.
- A wybory tuż, tuż...
- Wybory samorządowe mają inną
specyfikę niż parlamentarne. Mniej liczą
się programy partii politycznych, a bardziej zaufanie do ludzi, których się zna
od wielu lat. Pojęcie „małych ojczyzn”
ma tu decydujące znaczenie. Zmiany
ustrojowe sprzed 20 lat ukształtowały już
świadomość obywatelską. Mieszkańcy,
którzy tworzą wspólnotę gminną, mają
konstytucyjne prawo do decydowania
o własnych sprawach i doskonale o tym
wiedzą. Legitymacja partyjna w wyborach samorządowych w moim przekonaniu ma niewielkie znaczenie.
- Jednak na czele wielu miast,
zwłaszcza dużych, stoją prezydenci
- członkowie partii politycznych. Tak
jest w Warszawie, Krakowie, Bytomiu
czy Dąbrowie Górniczej...
- Podam inne przykłady dobrze rozwijających się miast, gdzie prezydenci są
bezpartyjni - od Katowic, Gliwic, Rybnika, Chorzowa, Jastrzębia po Wrocław.
- Knurów też do nich należy...
- Też. Nie należę do żadnej partii.
- Wystartuje Pan w najbliższych
wyborach?
- Tak, będę kandydować na funkcję
prezydenta miasta. Potwierdzam.
- Wróćmy z polityki do gospodarki. Tej naszej, lokalnej, w 2010 r.
Wspominał Pan o konieczności skana-

widoczne.
- Wydatk i majątk owe w ynoszą
21.966.013 zł, co stanowi 23,4 proc.
planu wydatków bez dotacji celowych
i 22 proc. planu wydatków ogółem. To
poziom zbliżony do lat poprzednich.
Oprócz spraw, o których już mówiliśmy,
chcemy wykonać dwa boiska wielofunkcyjne przy szkołach podstawowych nr 1
i 3, oraz wybudować boisko piłkarskie
przy szkole podstawowej nr 9 w pobliżu
Orlika. Tam powoli powstaje centrum
sportu w Knurowie. Wykonamy też
ter momoder nizację przed szkoli nr
10 i 13, a tym samym zakończymy ten
rodzaj modernizacji wszystkich placówek oświatowych w mieście. Jeśli
otrzymamy wsparcie finansowe z Unii
Europejskiej, wówczas zakończymy
rekonstrukcję parku NOT w Szczygłowicach. Zagospodarujemy teren w
rejonie skrzyżowania ul. Parkowej z al.
Piastów, rozbudujemy system monitoringu w Szczygłowicach i przygotujemy
bardzo duże zadanie, które nas czeka,
to jest modernizację hali sportowej
MOSiR-u. Przewidywany wstępnie koszt
tego przedsięwzięcia wyniesie 4 mln zł.
Ponadto przebudujemy ul. Jedności Narodowej i wykonamy miejsca postojowe
w rejonie ulic Piłsudczyków i Witosa. Z
mniejszych zadań, ale nadających uroku
naszemu miastu, wymienię renowację
kapliczki św. Barbary w Krywałdzie
wraz z podświetleniem oraz wykonanie
fontanny.
- Fontanny? Gdzie?
- Ustalenie tego miejsca było dość
trudne. Po konsultacjach ostatecznie
ustaliliśmy, że najlepszym miejscem
będzie park przy ul. Kopalnianej. On
już sam w sobie jest uroczy, a fontanna
nada mu jeszcze większego blasku.
To ważne, bo jest to wjazd do naszego
miasta, a pierwsze wrażenie najdłużej
się pamięta.
- Nie sposób nie zapytać o święta...
- Dla mnie, człowieka wierzącego,
to czas wielkiego szczęścia, miłości i
nadziei. To święto rodziny, co podkreśla przychodzące na świat Dzieciątko.
Więc weselmy się i radujmy, bo „Bóg
się rodzi”...
- Kto u Pana w domu kieruje przygotowaniami świątecznymi?
- Moja żona jest świetnie zorganizowana i głównie na niej spoczywa
trud przygotowania świąt. Tradycyjne
potrawy wigilijne dostarczają nam
wiele prz yjemności. W końcu cał y
rok na nie czekamy. Podczas Świąt
p osta n owiłe m od p oc zą ć w g ronie
najbliższych i - nie ukrywam - chcę się
najeść do syta.
- Rozumiem: żona rządzi w domu,
ale w czymś Pan chyba pomaga?
- Ja mam trzy czynności do wykonania: kupić karpia, obrać kartofle i... nie
przeszkadzać w kuchni...
- Na koniec...
- Oczywiście życzenia. Wszystkim
mieszkańcom naszego miasta życzę
zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt.
Niech narodzone Dzieciątko obdarzy
wszelkimi łaskami, a pod choinkę przyniesie dużo prezentów. Życzę również
szampańskiej zabawy sylwestrowej i
wszelkiego dobra w Nowym 2010 Roku.

Knurów się rozwija
Foto: Piotr Barchański

Bogusław Wilk: - Jak najkrócej
określiłby Pan mijający rok?
A dam R ams, prezydent Knurowa:
- Czas wytężonej pracy.
- Gospodarka na pierwszym planie?
- Zdecydowanie. Mimo negatywnych
skutków kryzysu, budżet miasta został
zrealizowany dobrze.
- Jaką inwestycję można uznać za
najważniejszą?
- Finalizujemy największe w historii
Knurowa zadanie. Chodzi o porządkowanie gospodarki ściekowej, na wykonanie którego staramy się pozyskać prawie
90 mln zł ze środków Unii Europejskiej.
I jesteśmy blisko pozytywnego finału,
bowiem mamy akceptację Ministerstwa Ochrony Środowiska i wszystkich
instytucji oceniających nasz wniosek.
Potrzebna jest jeszcze ostateczna zgoda
Komisji Europejskiej. Jesteśmy dobrej
myśli.
- Jaka jest wartość całego przedsięwzięcia?
- Niebagatelna - blisko 120 milionów
złotych.
- Kiedy i gdzie inwestycja miałaby
być realizowana?
- W latach 2010-2013. Dotyczy głównie starego Knurowa, począwszy od ul.
Koziełka po ul. Wilsona i fińskie domki.
- A w 2009...
- Właśnie... Lista wykonanych zadań jest długa, więc ograniczmy się do
najważniejszych. Do takich z pewnością
należy zakończona budowa kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. 26 Stycznia.
Przebudowaliśmy ostatni odcinek ul.
Kapelanów Wojskowych. Wykonane
zostały miejsca postojowe w rejonie
ulic Kosmonautów i Szarych Szeregów.
Na ukończeniu jest parking przy ul.
Niepodległości - wartość tego zadania
sięga prawie miliona złotych. Zakończyliśmy - ogólnym kosztem 2,1 mln
zł - termomodernizację przedszkolnej
„Trójki” i „Dwunastki”. Jak już jesteśmy
przy oświacie - pozyskaliśmy pieniądze ze środków unijnych na realizację
dwóch projektów. Dokładnie 858 tys.
zł (czyli 100 proc. kosztów!) przysłuży
się wyrównywaniu szans edukacyjnych
uczniów, natomiast za około 50 tys. zł
(też całkowity koszt projektu „Radosne
szkoły”) kupione zostało wyposażenie
sal szkolnych w sprzęt dydaktyczny i do
zabawy.
- Lodowisko?
- Oczywiście. To pierwszy tego typu
obiekt w powiecie gliwickim. Kosztowało
516 tys. zł, ale aż 429 tys. zł z tej kwoty pozyskaliśmy z funduszy Unii Europejskiej.
Skoro jestem przy sporcie, warto dodać,
że w rejonie MSP nr 6 i gimnazjalnej
„Dwójki” powstały nowoczesne boiska
wielofunkcyjne. Kosztowały 1,3 mln zł.
- Miasto nie jest jedynym inwestorem w oświacie.
- Osobiście bardzo mnie cieszy, że w
rejonie starego Knurowa uruchomione
zostało kolejne niepubliczne przedszkole.
Siostry Służebniczki bardzo sprawnie
przeprowadziły dużą inwestycję przy
zbiegu ulic Koziełka i Klasztornej. Zapewniły tym samym kilkadziesiąt nowych
miejsc w placówce przedszkolnej i opiekę
w świetlicy środowiskowej. Ten nowy,
estetyczny obiekt pięknie wpisuje się w
przestrzeń tej części miasta.
- Na unijnych funduszach skorzystał również magistrat.
- To prawda. Niezwykle ważne jest
wdrożenie Zintegrowanego Systemu
Zarządzania w Urzędzie Miasta. Na jego
wykonawstwo pozyskaliśmy ze środków
unijnych aż 700 tys. zł, uzupełniając naszymi budżetowymi 300 tys. zł.
- Lada dzień Knurów uzyska bezpośredni dostęp do autostrady A-1.

wiele innych, działaniom którym można
wyłącznie przyklasnąć. Przy okazji wypada wspomnieć o instytucjach, które
stale starają się pomagać potrzebującym
i czynią to naprawdę dobrze - to MOPS,
wymieniony PCK, Ośrodek Kuratorski
czy Caritas.
- Niektóre z akcji mają bardzo
spontaniczny charakter.
- To niezwykłe i bardzo chwalebne.
Jak choćby piękna idea „Szlachetnej

Prezydent Adam Rams: - Wszystkim mieszkańcom naszego
miasta życzę zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt...
To dla miasta atut, czy - przeciwnie
- kłopot z powodu wzmożonego ruchu
komunikacyjnego?
- Nie mam żadnych wątpliwości: bliskość autostrady ma dla naszego miasta
ogromne znaczenie. Czyni je atrakcyjnym, patrząc przez pryzmat zarówno
komunikacji, jak i inwestycji.
- Przez ostatnie dwa lata budowa
mocno dała się we znaki miejscowym
kierowcom...
- Oczywiście, ale nie sposób tego
uniknąć. Chińskie przysłowie brzmi:
„Kto wielkie dzieło zaplanował, nie
przejmuje się drobnostkami”. To koszt,
który trzeba było najpierw ponieść, aby
wkrótce czerpać z jej bliskości profity.
Warto podkreślić, że przez cały czas budowy A-1 nasza gmina współpracowała
z wykonawcą i inwestorem - Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
- Jak?
- Przede wszystkim należało szybko
zapewnić mieszkania osobom, które
były lokatorami domów w bezpośrednim
sąsiedztwie inwestycji. Poza tym spraw
do rozwiązania i uciążliwości związanych z tak ogromnym placem budowy
było sporo, wszyscy je znamy. Sen z
oczu spędzała nam budowa ronda przy
ul. Dworcowej. Przez ponad miesiąc
miasto było zakorkowane. Jednak przetrzymaliśmy ten okres i myślę, że wkrótce
zapomnimy o niedogodnościach, a cieszyć się będziemy z zalet nowego układu
komunikacyjnego.
- W tym uk ładzie znakomicie
komponowałoby się rondo na Zaciszu.
Jednak nie powstało...
- Niestety, nie udało nam się wybudować ronda na Zaciszu, choć je wcześniej zaplanowaliśmy. Chcę tu wyraźnie
zaznaczyć, że gmina wykonała pełną
dokumentację, to jest projekt włącznie
z pozwoleniem na budowę, natomiast
pojawiły się wątpliwości marszałka
województwa, który zakwestionował
decyzję wojewody śląskiego dotyczącą
spraw terenowych w rejonie planowanego ronda. Należy pamiętać, że ulice
Niepodległości i Rybnicka to drogi wojewódzkie, ulice Wilsona i Michalskiego
należą do powiatu, a miasto na skrzyżowaniu tych dróg chce wybudować rondo.

Niestety, taki jest stan prawny tych dróg
i musimy przejść przez wszelkie zawiłe
procedury.
- Czy da się przewidzieć, co będzie
dalej w tej sprawie?
- Mamy informację, że rondo znalazło się w wykazie przedsięwzięć województwa na 2010 rok. Naszemu miastu
bardzo zależy na tej inwestycji i staramy
się, jak tylko możemy wpływać na jej
pozytywny finał. Jest to jednakże zadanie województwa śląskiego. Wartość
kosztorysowa realizacji ronda sięgnie
prawie 6 mln zł. Jesteśmy przygotowani
do współuczestnictwa w kosztach. Zachowuję ostrożny optymizm.
- Samorząd jest największym inwestorem w mieście, ale nie jedynym.
- Tak, to prawda. Trzeba mocno
zaakcentować, że niezwykle istotne dla
rozwoju Knurowa są dynamiczne i kreatywne podmioty gospodarcze. Zarówno
te duże, jak i małe, często rodzinne firmy.
Wiele splendoru dodają dwie bardzo
dobrze funkcjonujące spółdzielnie mieszkaniowe - LWSM i Knurowianka. Efekt
ich działań zasługuje na duże uznanie.
Mamy dobre przykłady rozwoju inwestycyjnego wspólnot mieszkaniowych. Są
dobrze kierowane, dbają o swoje zasoby.
Na każdym kroku widzimy przebiegające
prace remontowe budynków, w tym najbardziej widoczne termomodernizacje.
Przez to uzyskuje się wymierny efekt
oszczędnościowy, a przy okazji także
estetyczny wygląd, nadający optymistycznego kolorytu miastu.
- Knurowianie są aktywni nie
tylko w firmach i instytucjach. Jaka
jest ocena pracy organizacji pozarządowych?
- Bardzo pozytywna. My bardzo
chętnie i na wielu płaszczyznach współpracujemy ze stowarzyszeniami. Miarą
tego współdziałania może być 420 tys. zł
dotacji dla organizacji pozarządowych,
które w 2009 r. umożliwiły realizację 29
zadań publicznych. Pieniądze te przysłużyły się upowszechnianiu kultury, sportu
i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. Pomogły też w realizacji potrzeb w zakresie
polityki społecznej realizowanej m.in.
przez PCK, Klub AA „Siódemka”, Ośrodek Matki Bożej Uzdrowienie Chorych i

Rozmawiał Bogusław Wilk

Przegląd Lokalny Nr 51/52 (877/878) 23 grudnia 2009 roku

aktualności
Knurów, Gierałtowice

Rekordowo Szlachetna Paczka

Aneta Nowak, audytor w Śląskiej Radzie Regionu Akcji:
- Wielkie podziękowania dla wolontariuszy, rodzin, darczyńców i
instytucji, które współpracowały z nami w ramach akcji na terenie
Knurowa i Gierałtowic. Powodzenie akcji sprawiło, że planujemy
działać lokalnie także w ciągu roku, a nie tylko od września do
grudnia. W pozostałych miesiącach będziemy sprawować pieczę
nad kilkoma rodzinami. Ponadto zakładam własne stowarzyszenie
właśnie w Knurowie. Będziemy działać na rzecz społeczności lokalnej w Knurowie (zwłaszcza) i w Gierałtowicach.

Aż 96 rodzin – czyli wszystkie, które w Knurowie
i Gierałtowicach oczekiwały na wsparcie w ramach
ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka – znalazło
darczyńców. Do Knurowa trafiła też największa paczka
tegorocznej akcji – o wadze 300 kg!
Dziewiąta edycja ogólnopolskiej
akcji niesienia pomocy najuboższym
rodzinom, organizowana przez Stowarzyszenie Wiosna, dobiegła już
końca. Dzięki wolontariuszom i darczyńcom wiele rodzin, mimo trudnej
sytuacji, będzie mogło z radością
i nadzieją zasiąść przy wigilijnym
stole. K nurowsko-gierałtowicki
sztab akcji ma szczególne powody
do satysfakcji – mimo że rodzin
czekających na pomoc prawie czterokrotnie więcej niż w ubiegłym roku,
bo 96, każda z nich miała swojego
darczyńcę.
− Nasz rejon osiągnął niebywały wskaźnik liczby darczyńców w
stosunku do liczby ludności – mówi
Marek Dymkowski, lider akcji w
rejonie Knurów-Gierałtowice. – Różnica była naprawdę ogromna – był
on cztery razy większy niż np. w
Gliwicach – będących na drugim
miejscu.
Darczyńcy znajdowali się nie tylko wśród knurowian i mieszkańców
Gierałtowic. Paczki docierały także z
Rybnika, Zabrza, Gliwic, Wodzisławia Śl., a nawet z Warszawy, Lublińca, Bydgoszczy i Niemiec.
Do sukcesu akcji przyczyniła się
niewątpliwie wielka grupa wolontariuszy. W ubiegłym roku, kiedy
Knurów po raz pierwszy włączył
się do akcji, było ich 15. Podczas
tegorocznej edycji Paczki sztab wolontariuszy liczył aż 65 osób.
Także w Knurowie padł wagowy

rekord akcji. Przesyłka, którą dziesięcioosobowa rodzina z Knurowa
otrzymała od darczyńców z okolic
Wodzisławia Śląskiego, ważyła 300
kg! W jej dostarczeniu pomogła
knurowska Straż Miejska.
„Wszyscy byli w wielkim szoku dary zajęły pół domu! – można przeczytać w relacji na stronach blogu
knurowskiego sztabu akcji. – Potem
były prawdziwe łzy wzruszenia (nasze
pomimo tego, że wyrobione w boju,
wolontariuszki Helena i Ewa też łkały jak dzieci) i wyciąganie zabawek
przez zapobiegliwych (wyciągamy,
bo mogą zabrać:)) malców. W wózku
dla bliźniąt leżały sobie spokojnie
dwie najmłodsze (3 tyg.) latorośle
nie przypuszczając, że prawdziwa
miłość zeszła z nieba, aby dotknąć
ich delikatnych policzków - nawet
aparat zarosił się łzami, co widać na
zdjęciach z pomieszczenia :).
Historia najcięższej paczki jest
tylko jedną z wielu, jakie wydarzyły
się dzięki tym, którzy włączyli się
do tej ze wszech miar pożytecznej
akcji. Warto zajrzeć na blog www.
knurowszlachetnapaczkagieraltowice.blox.pl, gdzie w tekstach i na fotografiach utrwalono wiele pięknych,
wzruszających chwil, opowiedziano
historie, które krzepią i dają nadzieję.
Na stronie zainteresowani mogą też
dowiedzieć się, jak wygląda Paczka
od kuchni.
We wtorek w Knurowie odbyło
się uroczyste podsumowanie akcji.

– To nasza lokalna inicjatywa – mówi
Aneta Nowak, audytor w Śląskiej
Radzie Regionu Akcji. – Chcieliśmy
przy okazji podsumowania spotkać
się ze wszystkimi, którzy nam pomagali i podziękować im publicznie.
W przyszłym roku następna edycja Szlachetnej Paczki - oby równie
udana.
MiNa

Marek Dymkowski, lider akcji w rejonie Knurów-Gierałtowice:
- Do magazynów z paczkami przyjeżdżały Anioły, a nie ludzie. Tyle
życzliwości, radości i uśmiechu nie doświadczyłem jeszcze nigdy.
Nie spodziewaliśmy się, że wszyscy tak wspaniale poczują ideę tej
akcji. Osoby te nie tylko wspierały nas swym autorytetem – większość wspomagała nas czynnie przez pomoc w technicznym zorganizowaniu promocji akcji, wiele z nich zostało również darczyńcami.
Nie ma tu miejsca na wyszczególnienie – pełna lista znajduje się na
naszym blogu. Symboliczne podziękowania kieruję do ambasadorów
akcji w naszym rejonie - Prezydenta Knurowa Adama Ramsa i Wójta
gminy Gierałtowice Joachima Bargiela.
Prezenty sprawiły odbiorcom
ogromną radość, darczyńcom
- wielką satysfakcję

Knurów. PCK pamięta o świętach podopiecznych

Foto: Dworek na Językach

Przy wspólnym stole
W restauracji „Letnia” odbyła się uroczysta „Wigilia dla dzieci ze
świetlicy” zorganizowana przez knurowski PCK
W piątek przy wspólnym wigilijnym stole zasiadły dzieci ze
świetlic środowiskowych oraz ich
opiekunowie.
Zebranych przywitał Klemens
Bąk, wiceprezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie. Następnie ksiądz
Sebastian Bureza, wikary z parafii
Cyryla i Metodego, w kilku słowach
wprowadził zebranych w nastrój
świąteczny. Jego opowieść o świętach zakończyła wspólna modlitwa.
Podczas wigilii na stołach pojawiły się posiłki i słodycze. Tradycyjnie nie zabrakło wspólnego
kolędowania i tego, na co czekali
wszyscy podopieczni, czyli świątecznych paczek.
- Pragniemy, by święta były pięknym czasem dla wszystkich naszych
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski podopiecznych - zapewniają pracownicy PCK w Knurowie
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Knurów

Dworek i świetna
zabawa

70 dzieci, podopiecznych świetlicy Polskiego Czerwonego Krzyża,
znakomicie bawiło się na spotkaniu ze świętym Mikołajem w zorganizowanym przez „Dworek na Językach” Małgorzaty Rączki.
Były prezenty, tańce, piosenki i konkursy. Udział w organizacji imprezy miały Iwona i Lucyna Kobryń oraz radny Izydor Golec.

/b/



rozmaitości

Cyprys zamiast
choinki
Co roku staramy
się przybliżać
Czytelnikom
świąteczne
tradycje
w najdalszych
zakątkach świata.
Po Iraku, Egipcie
i Macedonii
przyszedł czas na
Kamerun...

Kilka tygodni temu w Knurowie
gościła siostra Edyta, misjonarka
ze Zgromadzenia Sióstr Pallotynek,
która pracuje na „Czarnym Lądzie”
od 27 lat. O swojej misji opowiedziała uczniom Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7, a także dzięki
zaproszeniu księdza proboszcza
Andrzeja Wieczorka, knurowianom
podczas mszy św. w kościele pw. św.
Cyryla i Metodego.
Przegląd Lokalny porozmawiał z
misjonarką na temat świąteczno-noworocznych zwyczajów panujących
w tym egzotycznym kraju...

Gotowana fasola to obok manioku jedno z podstawowych dań w Kamerunie

Misjonarki starają się stworzyć
sobie w Kamerunie namiastkę tradycyjnych polskich świąt.
– 16 lat pracowałam w Rwandzie i
tam musiałam się dostosować do sióstr
misjonarek z innych krajów. Dopiero
święta w Kamerunie były tak naprawdę „nasze” – opowiada siostra Edyta.
– W Kamerunie nie ma choinek, dlatego dekorujemy cyprysy. Oczywiście
tradycją jest msza święta w Wigilię,
czyli nasza pasterka. Nie odbywa się
ona o północy, tylko znacznie wcześniej, ponieważ noc w Kamerunie jest
bardzo niebezpieczna.
Pasterka wygląda tam zupełnie
inaczej.
– Trwa nawet trzy godziny, a w
czasie mszy bardzo dużo jest wspólnego

śpiewu i tańca. Ludzie nie wracają po
mszy do domów ze względów bezpieczeństwa, tylko zostają w kościele na noc.
A trzeba przyznać, że noce w Kamerunie
są bardzo ciepłe – dodaje misjonarka.
Siostra Edyta zwróciła uwagę na
wielki szacunek do świąt u Kameruńczyków. – Na co dzień chodzą ubrani
zwyczajnie, czasem byle jak, ale
kiedy idą do kościoła, przywdziewają
czystą i schludną odzież, mimo że w
domach nie mają szaf. Wyglądają
wtedy bardzo odświętnie i ładnie.
Święta to także okazja, kiedy Kameruńczycy mogą lepiej zjeść. Celują
w mięso, które głównie w święta
dokupują, bądź zabijają zwierzęta
z hodowli.
Dla polskich misjonarek święta nie
mogą obyć się bez tradycyjnych dań.

Foto: archiwum s. Edyty (dzięki uprzejmości Piotra Barchańskiego)

Tradycje świąteczne w Kamerunie

Dla afrykańskich dzieci uczęszczanie do szkoły jest wyróżnieniem i
szansą na lepsze życie

Noszenie wiader i baniaków z wodą na głowie to codzienność

– Ciężko w t ych warunkach
stworzyć sobie namiastkę polskich
świąt. Nie jemy tych potraw, które
spożywają Kameruńczycy. Lepimy
tradycyjne pierogi, ziemniaki, których jest bardzo mało, zastępujemy
maniokiem – mówi siostra Edyta.
Sylwester i Nowy Rok nie jest w
Kamerunie tak barwny i szalony jak

chociażby w Europie.
– Ci ludzie mają świadomość, że
zmienia się rok, jednak nie wiąże się
z tym żaden specjalny ceremoniał.
W większych miastach z pewnością
są fajerwerki, w dżungli co najwyżej
msza. To dla nich dzień jak co dzień.
Paweł Gradek

tekst sponsorowany

Studio BoArt Odkryje Twoje Piękno

I Ty możesz być olśniewająca

W czasie świąt misjonarki nie
zapominają o najbiedniejszych
ogłoszenie

Wszystkim naszym Klientom
składamy najserdeczniejsze życzenia
radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
W zbliżającym się Nowym 2010 Roku
życzymy nieustającej pomyślności,
spełnienia marzeń i... życia ze smakiem!
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Wizyta w Studio BoArt – oto dobra ckami i poradami dotyczącymi zarówno
propozycja dla kobiet, które poszukują pielęgnacji cery, jak i doboru kolorystyki
własnego stylu. Porady wizażystki w makijażu, ubiorze, dodatkach. W ten
udzielane w oparciu o nowoczesną sposób powstaje niepowtarzalny przepis
analizę komputerową pozwolą paniom na dobry wygląd, indywidualny dla danej
odnaleźć wizerunek, który podkreśli klientki. Dopełnieniem analizy jest wywalory ich urody i zatuszuje wady. konanie makijażu. Osoby, które zechcą
Wizerunek, z którym będą się czuć dopełnić nowy wizerunek profesjonalną
fryzurą, zapisując się na sesję mogą
naturalnie i swobodnie.
- To niesamowita radość móc spra- dodatkowo umówić się z fryzjerem-stywić, że każda zwyczajna dziewczyna, listą. Na całą sesję (przeprowadzenie
niezależnie od wieku, może być olśnie- i omówienie analizy oraz wykonanie
wająca – uważa Bożena Nowaczyk, makijażu) trzeba zarezerwować sobie
wizażystka prowadząca studio BoArt, około 3-4 godzin. Po takiej wizycie żadod pięciu lat zajmująca się zawodowo na z klientek nie będzie miała problemu
z pewnym poruszaniem się w świecie
odkrywaniem kobiecego piękna.
Komputerowa Analiza Proporcji barw. Wyniki tej wnikliwej analizy pozwolą im bez wahań wybierać
Twarzy oraz Analiza Kolorystyczna w Studiu BoArt to W karnawale maki- garderobę o najwłaściwszych
pełny serwis – począwszy jaż gratis do każdej dla siebie odcieniach. System
od określenia stanu skóry, komputerowej analizy generuje też intensyfikatory
kolorystycznej
– trzy barwy, które powinno
stopnia jej nawilżenia, posię nosić najbliżej skóry, włoprzez dobór odpowiedniego
typu kosmetyków do pielęgnacji twarzy sów, tęczówki oka.
Oferta jest szczególnie interesująca
i ciała, po ustalenie, jaki makijaż byłby
najbardziej stosowny dla potrzeb, wie- dla osób, którym ze względu na rodzaj
ku, urody konkretnej osoby. Wszystko wykonywanej pracy zależy na wykreoto opar te jest na programie Salon waniu odpowiedniego image’u.
Przyszłe młode pary – zarówno
Prestige.
Jak przebiega taka analiza? Naj- panie, jak i panowie – znajdą tu poradę
pierw trzeba wprowadzić do programu odnośnie kolorystyki ślubnych kreacji
szczegó łowe dane matemat yczne oraz dodatków – kwiatów czy też biżudotyczące rozmiarów twarzy, nosa, terii, aby ten wyjątkowy dzień był pełen
ust, rozstawu oczu, kształtu brwi. Na harmonii.
Osobom, które chcą się nauczyć
podstawie tych informacji program proponuje optymalną technikę, jaką należy profesjonalnego makijażu, BoArt prozastosować podczas makijażu, aby wy- ponuje indy widualne, dwugodzinne
dobyć piękno i zamaskować niedosko- warsztaty temu poświęcone. Oferuje
nałości. Na przykład określając budowę ono także stylizację paznokci, manicure,
powieki i oka zaproponuje nam sposób pedicure, hennę.
Studio BoArt mieści się w Knunakładania cieni czy poprowadzenia
rowie, przy ul. 1 Maja 51 (I piętro).
kreski na powiece. Efektem analizy jest
Tel. 692 596 919. e-mail: boart.
20 wygenerowanych do druku szczevisage@gmail.com
gółowo opisanych kart z rysunkami, tri-

Zapraszamy na makijaże
karnawałowe, studniówkowe
i ślubne.

Jak odkrywamy piękno?
Zajrzyj na www.boart.info.pl
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Naszą Armenią
są Kresy
Rozmowa. Polscy Ormianie i ich święta

ojczyzna to Lwów, Czerniowce, Kamieniec Podolski…
- W takim razie jak wiele wspólnego mają ze sobą Ormianie polscy
z tymi z dzisiejszej Armenii?
- Jestem blondynką, zatem osobom z Armenii mogę się na pierwszy
rzut oka wydawać dziwną Ormianką.
Jednak po bliższym poznaniu przy-

- Ormianie i Polacy mają podobną
mentalność. Są waleczni, honorowi.
Ormianie, którzy mają nieskażoną tradycję,
żywią bezwzględny szacunek dla starszych,
dla bliskich. To są przecież staropolskie
zasady – mówi Anna Olszańska, Prezes
Związku Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa
Józefa Teodorowicza

Mirella Napolska: - Czy na
Pani wigilijnym stole pojawia się
moczka?
Anna Olszańska, Prezes Związku Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza:
- Moja rodzina pochodzi z Kresów,
zatem na wigilię przygotowujemy
wyłącznie potrawy typowo kresowe.
Nie mamy moczki, jest za to kutia, która ze względu na dużą ilość bakalii i
miodu jest bliska kuchni ormiańskiej.
Mało tego, można nawet poważnie
sądzić – i są do tego podstawy – że
jest to potrawa o pochodzeniu kaukaskim. Ostatnio często obok innych
ciast miodowo-orzechowych na świątecznym stole pojawia się bachlawa.
Jej typowa ormiańska odmiana to
cienkie opłatkowe ciasto. My zastępujemy je ciastem kruchym. Do tego
dużo orzechów, miodu, kakao.
W niektórych rodzinach przygotowuje się gołąbki z kaszy gryczanej,
ale w liściach buraków. Z kolei nowo
przybyli Ormianie robią gołąbki w
liściach winogron. Można takie zamówić w ormiańskiej restauracji w
Knurowie, są wyjątkowo smaczne.
- Jest opłatek?
- Oczywiście, smarowany miodem. W Kutach, które w okresie
międzywojennym były jednym z największych skupisk polskich Ormian,
zamiast kilku mniejszych opłatków
przygotowywało się jeden duży, z
którego każdy odłamywał sobie po
kawałku. Taki opłatek przed wieczerzą wigilijną był kładziony na stosie
kołaczy, a nie bezpośrednio na stole.
- W ormiańskim kościele szczególną rolę odgrywa święto Trzech
Króli.
- Obchodzimy je z taką samą
intensywnością, jak dwa tygodnie
wcześniej Wigilię. 6 st ycznia to
dla nas nie tylko święto Objawienia Pańskiego. Tego samego dnia
wspominamy też Chrzest Chrystusa
w Jordanie. W kościele odbywa się
rytuał, w którym przywołuje się scenę
znad Jordanu. Jako Jan Chrzciciel
występuje zwykle, ubrany w skóry,
najmłodszy chłopiec z ormiańskiej
rodziny.
- Czyli to pamiątka Chrztu
Chrystusa sprawia, że jest to tak
ważny dzień?
- Objawienie i Chrzest - jedno
wiąże się z drugim i wzajemnie uzupełnia. A jeśli chodzi o same postaci
Trzech Króli, byli to przecież magowie ze Wschodu. Jeden z nich mógłby
być Ormianinem. Być może taka intuicyjna interpretacja sprawia, że to
święto szczególnie nam bliskie.

Nasza kultura, obyczaje wzajemnie się przenikają, tak, że czasem
trudno wyodrębnić coś specyficznie
ormiańskiego. Jesteśmy tu już od
setek lat. Dodatkowa trudność wiąże
się z tym, że po II wojnie światowej
zostaliśmy wykorzenieni. Okrojono

Słynący łaskami obraz
Matki Bożej Łysieck
iej
do Gliwic trafił z Kres
ów

Gliwicki kościół Świętej Trójcy
to jedyna w Polsce świątynia
ormiańskokatolicka

nas z jednej trzeciej powierzchni
Polski. Trzeba było opuścić Kresy
Wschodnie. Powojenna ekspatriacja
przyczyniła się do zaniku pewnych
tradycji. Poza tym krew polskich Ormian zazwyczaj jest ormiańska tylko
w niewielkim procencie. Wielowiekowa asymilacja i wielokulturowość
zrobiły swoje. Jesteśmy Polakami o
korzeniach ormiańskich, często także
węgierskich czy austriackich.
- Ale mimo wszystko zachowujecie i pielęgnujecie swoją ormiańską tożsamość.
- To silna krew. Zresztą mamy
powody do dumy. Ormianie wielokrotnie przysłużyli się Polsce, nigdy
jej nie zdradzili. Przez wieki dawali
wiele dowodów polskości. Chociażby
nasz patron, arcybiskup Józef Teodorowicz, senator Rzeczypospolitej, czy
też ksiądz Samuel Manugiewicz. Wielu polskich artystów miało ormiańskie pochodzenie, choćby Juliusz Słowacki, którego matka była Ormianką.
Ormianinem był Teodor Axentowicz.
Ormiańskie korzenie miał Zbigniew
Herbert, przyznaje się do nich także
Krzysztof Penderecki.
- Ilu dzisiaj jest w Polsce Ormian? W ostatnim spisie powszechnym określiło się tak niespełna
trzysta osób.
- Wielu Ormian czuje się jednocześnie Polakami, więc trudno to
sprecyzować. Podczas spisu posługiwano się formularzami, które nie
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dawały możliwości określenia się
jako Polak o ormiańskich korzeniach.
Naszą Armenią są Kresy, a nie Armenia prawdziwa. Nasz Ararat nie stoi
po stronie tureckiej. Nasza utracona

znają, że mój sposób postępowania
nie pozostawia wątpliwości co do mojego ormiańskiego pochodzenia. Poza
tym Ormianie i Polacy mają podobną
mentalność. Są waleczni, honorowi.
Ormianie, którzy mają nieskażoną
tradycję, żywią bezwzględny szacunek dla starszych, dla bliskich. To
są przecież staropolskie zasady. Stąd
nigdy nie było barier kulturowych
w naszych wzajemnych relacjach,
nie było problemów z zawieraniem
małżeństw mieszanych, zwłaszcza,
że i Polacy, i Ormianie są katolikami.
Wracając do pani pytania, trudno
powiedzieć, ile jest w Polsce osób o
ormiańskich korzeniach. Szacuje się,
że na samym Śląsku, włączając Dolny
Śląsk, jest nas kilka tysięcy, zaś w całej Polsce - około 30 tysięcy. Zdarza
się, że człowiek noszący ewidentnie
ormiańskie nazwisko nie ma świadomości swoich korzeni. Dowiaduje

się o nich będąc dojrzałą osobą, albo
wcale. Kiedyś zadzwoniła do mnie
dziewięćdziesięcioletnia pani, która
porządkując papiery po swoim zmarłym mężu, natknęła się na pamiętnik
jego matki. I właśnie z zapisków teściowej dowiedziała się, że jej świętej
pamięci mąż był Ormianinem.
- Od jak dawna Ormianie są
w Polsce?
- Utrzymuje się, że pojawili się
już w XI w., a być może nawet w X w.,
głównie na terenach Rusi.
- A jak po powojennym przesiedleniu Ormianie odnaleźli się
wśród społeczności Śląska?
- Cóż, gdzieś ci Kresowianie
musieli się podziać. Śląsk przyjął nas
gościnnie. Odrębności są, ale są też
cechy wspólne. Ślązacy, podobnie jak
my, przywiązują dużą wagę do tradycji świąt chrześcijańskich. Zawsze w
wyjątkowy sposób celebrowali święto
Trzech Króli.
- Ormiańskokatolicka parafia
p.w. Św. Trójcy w Gliwicach ma
wreszcie nowego proboszcza, ks.
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
Po dość pechowym okresie dla
parafii nadchodzi wreszcie stabilizacja.
- Od dawna czyniliśmy w tym
kierunku starania u arcybiskupa Kazimierza Nycza, który jest naszym
ordynariuszem. Ks. Isakowicz-Zaleski
to człowiek niezwykły pod każdym
względem. Prawy i niezłomny, a do
tego energiczny i świetny organizator.
- Jak często w kościele przy Mikołowskiej będą odprawiane msze
w ormiańskim obrządku?
- Ksiądz obiecał, że co najmniej
raz w miesiącu. Msza jest odprawiana o godz. 11. Być może powróci też
nowenna do Matki Bożej Łysieckiej,
której łaskami słynący obraz, przywieziony z Kresów, znajduje się w
naszym kościele. Warto nadmienić,
że nasz kościół przy ul. Mikołowskiej
jest jedynym ormiańskokatolickim
kościołem w Polsce i jednym z najstarszych budynków kościelnych w
Gliwicach.
- Kiedy nowy proboszcz odprawi w Gliwicach pierwsze nabożeństwo?
- Na Boże Narodzenie, 25 grudnia, zaś uroczystość powitania proboszcza odbędzie się 3 stycznia.
Rozmawiała Mirella Napolska

Ostatnia chwila, by się zdecydować

Dokąd na Sylwestra?
Ci, którzy jeszcze nie
wiedzą, gdzie spędzić
Sylwestra, mają szansę
zdecydować się na
wyjście do któregoś
z knurowskich lokali
– w niektórych są wolne
miejsca, choć należy się
pospieszyć. Oto nasze
propozycje

Nie ma już wolnych miejsc na
Sylwestra U Zbyszka ani w restauracji Camelot, gdzie o sylwestrową
ofertę knurowianie pytali już od
września. Za to można się jeszcze
wybrać na imprezę w Zaciszu Leśnym, gdzie do tańca będzie przygrywać trzyosobowy zespół. Zabawa
rozpocznie się o godz. 20 i potrwa
mniej więcej do 5 rano. W ofercie
gastronomicznej przewidziano dwie
ciepłe kolacje – na początek i pod ko-

niec wieczoru, w międzyczasie będzie
zimna oraz ciasto. W cenie (380 zł od
pary) jest także alkohol.
Tyle samo kosztuje Sylwester
w restauracji Soprano (dawny Dom
Przyjęć U Marysi). Na tę imprezę
zostało jeszcze kilka wolnych miejsc.
Ucztowanie rozpocznie się od koryta
szefa, czyli zestawu, w którym główną
rolę odgrywa 5 rodzajów mięs. Przewidziano dwie kolacje na ciepło, ciasto,
a około północy – dziczyznę. Do tego
alkohol (0,7 l na parę), nieograniczona
ilość napojów bezalkoholowych. Zabawa będzie się toczyć przy muzyce na
żywo, od godz. 20 do oporu.
Za podobną cenę można się zabawić w pubie 777 (400 zł od pary). – W
tym roku jest nieco drożej niż obecnie
z uwagi na to, że zamiast didżeja będzie grać zespół – dowiedzieliśmy się
od organizatora. – Grupę Art usłyszałem w tym roku na weselu i bardzo mi
się spodobali. Grają wszystko – i do
tańca, i do różańca.

W cenie podobnie jak u konkurencji – dwie ciepłe kolacje, zimne
płyty, alkohol (0,7 l dla każdej
pary).
Zatem, mimo że Sylwester się
zbliża, chętni do zorganizowanej
zabawy mają jeszcze szansę coś znaleźć – wystarczy się rozejrzeć.
Alternatywą dla restauracyjnych
Sylwestrów są plenerowe imprezy
w centrach miast. Na przykład w
Krakowie rynek 31 grudnia stanie
się miejscem wielkiego klubowego
grania. Gwiazdą wieczoru będzie
Agnieszka Chylińska z repertuarem
ze swojej najnowszej, kontrowersyjnej płyty „Modern Rocking”. W
Gliwicach, jak co roku, warto będzie
przyjść na Plac Krakowski. Tym razem gwiazdą będzie Iwona Węgrowska, zaś na rozgrzewkę zaplanowano
„Śnieżne Show” Uli Pakuli i występ
zespołu Jumbo Africa. Nie zabraknie
też pokazu sztucznych ogni.
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rozmaitości
Knurów

Socrates w Glasgow
Knurów. Edukacja

Oklaski
dla drugoklasistów

Od kwietnia tego roku uczniowie kl. II b Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 4 wzięli udział w projekcie
edukacyjnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy”. W ubiegły czwartek uroczyście
podsumowano I etap tego projektu
Rodzice i zaproszeni goście oklaskiwali drugoklasistów prezentujących umiejętności zdobyte podczas
50 godzin zajęć pozalekcyjnych.
Zajęcia prowadzone przez wychowawczynię, Anitę Osadnik, to przykład elastycznego modelu edukacji,
dostosowanego do indywidualnych
potrzeb i możliwości uczniów. Sympatyczne spotkanie przebiegało w

atmosferze zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia. Było dużo śmiechu i wzruszeń. Występ dzieci został
nagrodzony gromkimi brawami. Na
pamiątkę uczestnictwa w projekcie
każdy uczeń otrzymał pacynkę.
Od stycznia ruszy II etap projektu. Tym razem wezmą w nim udział
dzieci z kl. I a.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki bierze udział w programie
po raz drugi. Przedsięwzięcie nosi tytuł „Zdrowe europejskie dzieci w XXI
wieku”. Jest finansowane z funduszy
Unii Europejskiej.
Do partnerskiej szkoły w Glasgow
udała się delegacja uczniów i nauczycieli. Tworzyli ją: dyrektor Teresa Bochenek, koordynator projektu Alina
Zyzik, nauczyciel języka angielskiego
Barbara Zaremba oraz uczniowie pracujący nad projektem – Emilia Brachaczek i Wiktoria Jurczyga. Oprócz
knurowian do Szkocji przyjechali inni
uczestnicy programu – delegacje z
Hiszpanii, Szwecji i Włoch.
Pięć dni w Glasgow minęło jak z
bicza strzelił. Delegaci mieli okazję
zobaczyć najciekawsze zakątki miasta, m.in. The Art Galery, People’s
Palace, czy City Chambers. Ogromne
wrażenie zrobiło na nich jezioro Loch
Lamond położone w pięknej, górzystej scenerii.
/z/

oprac. MiNa

Foto: Archiwum MSP-2

Niezapomniane wrażenia przywieźli ze Szkocji uczestnicy
programu Sokrates Comenius ze szkolnej Dwójki

Jeśli Szkocja to i dudy - na ulicy bardzo często można
posłuchać tradycyjnych szkockich melodii

Foto: Mirella napolska, Marek Węgorzewski

Mikołaj Baron z Czerwionki

ur. 12.12.2009 r., 3430 g, 53 cm

Tomasz Adamski z Rybnika

ur. 15.12.2009 r., 3460 g, 56 cm

Agata Soberka z Knurowa

ur. 16.12.2009 r., 3780 g, 54 cm
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Bartłomiej Gancorz z Czerwionki
ur. 12.12.2009 r., 3930 g, 57 cm

Kamil Kołodziej z Knurowa

ur. 15.12.2009 r., 3760 g, 55 cm

Kacper Zawalski z Czerwionki

ur. 16.12.2009 r., 3770 g, 55 cm

Alicja Guzik z Zabrza

ur. 13.12.2009 r., 3370 g, 56 cm

Dawid Kołtowski z Knurowa

ur. 15.12.2009 r., 4310 g, 60 cm

Bartosz Pietrzyk z Zabrza

ur. 17.12.2009 r., 4000 g, 55 cm

Tymoteusz Kaczor z Knurowa

ur. 14.12.2009 r., 3615 g, 54 cm

Maja Piętka z Knurowa

ur. 15.12.2009 r., 3210 g, 53 cm

Szymon Grzmil z Knurowa

ur. 18.12.2009 r., 2850 g, 52 cm

Dawid Twardawa z Knurowa

ur. 14.12.2009 r., 3595 g., 56 cm

Antonina Wojtysiak z Gliwic

ur. 15.12.2009 r., 3160 g, 52 cm

Jakub Michalski z Gliwic,

ur. 18.12.2009 r., 3760 g, 57 cm
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sport
Ile radości może przynieść jazda na łyżwach pokazali w miniony
czwartek przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni
przez nich goście, którzy brali czynny udział w otwarciu lodowiska
na knurowskim Orliku

VIP-y dały przykład
- Oddając to lodowisko
do użytku powiększamy naszą miejską bazę sportoworekreacyjną – powiedział
Ad a m R a m s , p r e z yd e nt
Knurowa, który chwilę po
oficjalnym przecięciu wstęgi
ubrał łyżwy i m.in. wspólnie
ze swoim zastępcą Piotrem
Surówką wypróbował taf lę lodowiska. – Pragnę
podkreślić, że budowa tego
obiektu to zasługa wielu

osób. Począwszy od mojego
zastępcy Piotra Surówki poprzez Krzysztofa Stryczka,
który zajmował się pisaniem
wniosku o dofinansowanie z
Unii Europejskiej. Takie dofinansowanie otrzymaliśmy
i nastę pnie dzięki radnym
Rady Miasta udało nam się
doprowadzić tę inwestycję do
szczęśliwego finału.
W czasie otwarcia obiektu
swe umiejętności zaprezento-

wali m.in. Sabina Wojtala –
wielokrotna mistrzyni Polski
w łyżwiarstwie figurowym
oraz Jerzy Sobera – hokeista
i olimpijczyk z Albertville.
Przedstawiciele zimowych
dyscy pli n pr z y jechali do
K nu rowa w ra z ze sw y m i
podopiecznymi, których uczą
tajników łyżwiarstwa figurowego oraz hokeja na lodzie.

Tekst i foto:
Piotr Skorupa

Niewykluczone, że otwarcie
lodowiska będzie zalążkiem
do powołania w naszym
mieście nowych sekcji
sportowych

Foto: Krzysztof Stryczek

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): Joachim Machulik
– wiceprzewodniczący Rady Miasta, Adam Rams - prezydent
Knurowa i Piotr Surówka – zastępca prezydenta

Podopieczni
wielokrotnej
mistrzyni Polski
- Sabiny Wojtali

Inauguracyjnej przejażdżki nie
odmówili sobie (od lewej): ks.
proboszcz Andrzej Wieczorek,
radni Piotr Dudło i Przemysław
Dulias, wiceprezydent Piotr
Surówka, oraz radni Jerzy Pach
i Szymon Kościarz

W specjalnym
namiocie
przygotowano
miejsca na
przebranie
się i szafki do
przechowywania
rzeczy na czas
korzystania z
lodowiska

Adam Rams
i Piotr Surówka
znakomicie
radzili sobie
w roli
łyżwiarzy
Przegląd Lokalny Nr 51/52 (877/878) 23 grudnia 2009 roku

Do utrzymania tafli
lodu w należytym
stanie służy
specjalna maszyna

13

Eugeniusz Mehlich
czyli człowiek-orkiestra:
zawodnik, trener, działacz,
sędzia, organizator imprez

Nie planują,
a ciężko pracują
Eugeniusz Mehlich jest związany ze sportem od 41 lat, a jego
podopieczni z UKS Eugen Knurów są obecnie najbardziej
utytułowanymi sportowcami w naszym mieście.
Przegląd Lokalny: Końcówka roku to doskonały
moment na podsumowanie
sezonu 2009. Sezonu bardzo
udanego.
Eugeniusz Mehlich: Tak,
kończący się rok był najlepszym w historii naszego klubu.
Nasz dorobek na imprezach o
randze Mistrzostw Polski to 7
medali złotych, 13 srebrnych
i 3 brązowe. Do tego należy
dodać drużynowe Mistrzostwo
Polski do lat 18, do lat 20 i
do lat 23 oraz brązowy medal
drużynowy w seniorkach, a
także drużynowe Mistrzostwo
Śląska do lat 18 zarówno wśród
dziewcząt, jak i chłopców.
- Wymienił Pan osiągnięcia z krajowego „podwórka”.
Poza granicami też nie byliście bierni.
- W tym roku wywalczyliśmy dwa tytuły mistrzowskie
na świecie. Mistrzynią globu
została Adriana Łosik, a mistrzem Zbigniew Gulajski.
- Zatrzymajmy się na
chwilę przy Adrianie Łosik,
która dokonały nie lada wyczynu zostając mistrzynią
świata po urodzeniu dziecka.
- O d ra z u c h c i a ł b y m
wszystkim uświadomić, że zdobywanie medali, szczególnie w
mistrzostwach świata nie jest
łatwe. Wywalczenie takiego
sukcesu musi być poprzedzone
systematyczną i ciężką pracą,
w której nie brakuje wyrzeczeń
i poświęceń.
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Adriana jest niezwykle
zdyscyplinowana i chłonna
wiedzy. Muszę przyznać, że
byłem mile zaskoczony tym
co zrobiła. Spokojnie mogę
powiedzieć, że może być przykładem dla innych.
- Po tej wyliczance nie
sposób nie zapytać, jak Pan
to robi, że niemal z każdej
imprezy podopieczni wracają z workiem medali?
- Może zabrzmi to trochę
dziwnie, ale prawda jest taka, że
u nas w klubie nikt nie wywiera
na zawodniczkach i zawodnikach presji, że muszą wywalczyć ileś tam medali. My prowadzimy zajęcia z młodymi ludźmi
i nie możemy obarczać ich
odpowiedzialnością za wynik.
Dla nas najważniejsza jest solidna praca i systematyczność.
A nie od dziś wiadomo, że jeżeli
dobrze się przepracuje okres
przygotowawczy to sukcesy są
niemal gwarantowane.
W naszym przypadku mamy
może nieco ułatwione zadanie
bo posiadamy dużą grupę
zawodników, którzy trenują
niemal z uporem maniaka. Nie
mam problemu z frekwencją na
treningach, a zawodnicy mają
w sobie to „coś” i bardzo ważne jest to, że chcą podnosić swe
umiejętności i chcą startować,
chcą się „bić”. W tej chwili
nasz klub zrzesza około 50
osób, w tym 15 dziewcząt.
- Mówimy o Pana podopiecznych, czy to oznacza,

że Pan zakończył już udział
w zawodach?
- Ten rok świadomie przeznacz yłem na odpocz ynek
i przygotowanie do startów
innych. W tej chwili nie chcę
jeszcze mówić o zakończeniu
kariery.
- Łatwiej pracuje się Panu
z dziewczętami, czy jednak z
męską częścią kadry?
- Tak się składa, że w naszym klubie od początku w
grupie startującej są dziewczęta. Nie mogę jednak powiedzieć z kim się pracuje lepiej.
Dla mnie nie ma to różnicy.
Najważniejsze, by zawodniczka czy zawodnik chciał sumiennie trenować. Jedyne co
zaobserwowałem to chłopcy
częściej zmieniają dyscypliny.
Dzisiaj trenują wyciskanie, a
za kilka tygodni już chcą być
piłkarzami czy bokserami.
- Spotkał się Pan zapewne
z tak zwaną trudną młodzieżą. Niektórzy trenerzy, tak jak
i nauczyciele, mówią: zdolni,
ale lenie. W UKS Eugen jakby
taki problem nie istniał…
- Zdaję sobie sprawę z
tego, czym w tej chwili interesują się młodzi ludzie. To,
że lubią siedzieć przed komputerem nie jest złe, ale pod
warunkiem, że nie robi się tego
całymi popołudniami. Staram
się dużo rozmawiać z młodymi
ludźmi i stworzyć w klubie
taką atmosferę, że przychodzą
do niego nie tylko na trening,

ale również by się spotkać, pogadać, pośmiać się. To buduje
dobrą atmosferę, a bez niej
trudno odnosić sukcesy.
W Eugenie zdajemy sobie
sprawę z tego, że każdy musi się
wyszaleć. Po nauce i treningu
musi być czas na relaks. Jeżeli
ktoś nie potrafi się zrelaksować
to trudno później jest mu się
skoncentrować na solidnym
treningu. A bez tego trudno
odnosić sukcesy.
- Wyciskanie sztangi to
nie jest piłka nożna, koszykówka czy siatkówka. Wydaje się, że w świecie niemal zupełnie skomercjalizowanym
trudno jest nakłonić kogoś
do pracy tylko dlatego, że
może zostać mistrzem świata
i w zamian otrzyma dyplom
i puchar. Nie oszukujmy się,
dzisiaj wielu uprawia sport
dla pieniędzy. W wyciskaniu
sztangi ich nie ma, a Pan
mówi, że nie ma problemu
z frekwencją na treningach.
To jakiś ewenement.
- U nas taką „lokomotywą”
są dla siebie sami zawodnicy.
To oni mobilizują się nawzajem.
To oni mówią też poza klubem,
jaka panuje u nas atmosfera i
w ten sposób zachęcają innych
do treningów. Dowodzi to, że
młodzież potrafi się zmobilizować do pracy nie tylko wtedy,
gdy idą za tym jakieś korzyści
finansowe.
Z drugiej strony żałujemy,
że wyciskanie sztangi nie jest
dyscypliną olimpijską. Od wielu lat czynimy starania, by tak
się właśnie stało. To może ją
rozwinąć i wywołać zainteresowanie wśród potencjalnych
sponsorów.
Na razie dziękujemy za
wsparcie finansowe Urzędowi Miasta i sami biegamy za
sponsorami.
- Jak Pan obserwuje zawodników uprawiających
inne dyscypliny, te bardziej
popularne, nie odnosi Pan
wrażenia, że pieniądz w jakiś
sposób hamuje ich rozwój?

- Odpowiem inaczej. Na
pewno kluby dysponujące
większymi środkami finansowymi mogą lepiej zorganizować pracę szkoleniową, a w
ślad za tym zawodnicy powinni się lepiej rozwijać i osiągać
coraz lepsze wyniki.
Mając odpowiednie środki
można przecież organizować
obozy przygotowawcze, zapewnić odnowę biologiczną,
kupić odpowiedni sprzęt sportowy, można zawodników wyposażyć we właściwy strój. To
wszystko, poparte odpowiednią wiedzą szkoleniową powinno wpływać na końcowy,
jak najlepszy wynik osiągany
przez sportowców.
- Ciężary wydają się sportem typowo męskim, a u Pana
prym wiodą dziewczęta.
- Tak jest, bowiem przekonały się one, że uprawianie tej
dyscypliny nie niesie ze sobą
ryzyka utraty dobrej figury.
Wyciskanie sztangi jest również dyscypliną, w której nie
odnosi się kontuzji. Tak jest
w naszym klubie, gdzie każdy
zawodnik ma przygotowywany
odpowiedni plan zajęć i nie
ma prawa, by stała mu się
krzywda.

Dla nas na pier wsz ym
miejscu jest dobre zdrowie
i dobre samopoczucie zawodniczki czy zawodnika.
Dlatego przygotowując plany
treningowe rozmawiamy też
o odpowiednim odżywianiu i
o odpoczynku. Mamy do czynienia z młodymi organizmami
i wiemy jak o nie dbać.
A powracając do dziewcząt to muszę powiedzieć, że
my nie pracujemy na treningach nad rozwojem ich masy
mięśniowej. My pracujemy
nad wypracowaniem włókien
odpowiedzialnych za siłę.
Dlatego nasze zawodniczki są
szczupłe.
Zdarzały się również przypadki, że dziewczęta dzięki
odpowiedniemu treningowi
uzyskały sylwetkę, o której
wcześniej marzyły.
- Przed laty miał Pan w
swym klubie kulturystów.
Teraz nie ma chętnych do
uprawiania tej dyscypliny?
- Obecnie nie ma takich
osób, ale jeżeli tylko ktoś taki
by się pojawił to nie ma problemu. My mu pomożemy.
Wywiad autoryzowany.
Rozmawiał Piotr Skorupa
Foto: UKS Eugen

Foto: Piotr Skorupa

sport

Debiutantka – Magdalena Nawalińska i Patrycja
Małkowska z pucharem za zwycięstwo w Rudzie
Śląskiej

Dublet
Małkowskiej

Na zakończenie sezonu 2009
reprezentanci UKS Eugen Knurów
wystąpili w Otwartych Mistrzostwach
Rudy Śląskiej

- Fantastyczny start zanotowała tam Patrycja Małkowska – relacjonuje trener,
Eugeniusz Mehlich. – Nasza
zawodniczka wygrała swoją
kategorię wagową – do 52
kg oraz kategorię open juniorek do lat 18. Jej wynik to
47,5 kg.
Cenne zwycięstwo odniósł
również Tomasz Czarkowski
w open juniorów do lat 18,
ustanawiając rekord życiowy
wynikiem 122,5 kg. Ten wynik dał mu również czwarte
miejsce w kategorii wagowej
do 100 kg, gdzie rywalami byli
seniorzy.
Warto podkreślić, że w
Rudzie Śląskiej debiutowa-

ła Magdalena Nawalińska,
która w kategorii +52 kg wycisnęła 25 kg i zajęła czwarte
miejsce.
Wyniki pozostałych reprezentantek UKS Eugen,
które stawały na podium:
- A n na Rad zi kowska
– 1 miejsce w kat. +52 kg i
2 miejsce w open juniorek,
wynik – 57,5 kg,
- Karolina Szczot – 2
miejsce w kat. 52 kg i 3 miejsce w open, wynik - 37,5 kg,
- Paulina Mularczyk – 3
miejsce w kat. 52 kg, wynik
– 32,5 kg,
- Sara Kociołek – 3 miejsce
w kat. +52 kg, wynik – 40 kg.
PiSk
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Żeglarstwo

Foto: Zbigniew Rabczewski

Brawo! Agnieszka Dubiel,
nastolatka z Knurowa otrzymała nominację do reprezentacji Polski. – Na zakończenie
tegorocznych startów w grupie
B (młodsza grupa) Agnieszka
awansowała do grupy A (najsilniejsza) i od razu dostała nominację do reprezentacji narodowej NSKO – informuje nas
Donat Dubiel, ojciec utalentowanej knurowianki. - W pierwszy weekend grudnia była już
na zgrupowaniu kadry w Pu-

Foto: Prywatne archiwum

Agnieszka
reprezentantką
Polski

Mistrzowie
ping ponga

cku, gdzie odebrała nominację.
To wielki zaszczyt i ukoronowanie świetnego sezonu, w którym
wywalczyła mistrzostwo Polski dziewcząt grupy B, drugie
miejsce w Pucharze Polski i
pierwsze miejsce w międzynarodowym INTERPUCHARZE.
Wiemy już, że w przyszłym roku
Agnieszka Dubiel walczyć będzie
między innymi o kwalifikacje do
Mistrzostw Świata, Mistrzostw
Europy i Olimpiady Młodzieży.

PiSk

SIATKÓWKA - IV LIGA

Po dwóch meczach wyjazdowych siatkarze TKKF Szczygłowice zagrali na własnym parkiecie i odnieśli pierwsze w tym

sezonie zwycięstwo. Knurowianie zakończyli ten rok wygraną
3:0 nad GLKS Wilkowice.

PiSk

1. AZS ATH Bielsko-Biała
3
9
2. BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
3
7
3. UKS Quo Vadis Zabrze-Makoszowy
3
7
4. UKS COS Olimp Szczyrk
3
4
5. TKKF Szczygłowice
3
3
6. GLKS Wilkowice
3
3
7. MUKS Michałkowice
3
2
8. KS Siatkarz Beskid Skoczów
3
1
W kolejnej serii spotkań (9 stycznia) knurowianie zagrają
na wyjeździe z KS Siatkarz Beskid Skoczów.

9:0
9:4
8:4
6:7
4:6
3:7
4:8
2:9

Puchar Polski w futsalu

Grają dalej
Foto: Piotr Skorupa

UPOS Komar t K nurów zajął pierwsze miejsce
w turnieju I rundy Pucharu Polski w Gorzyczkach.
Podopie cz n i Ma rci n a
Rozumka rozpoczęli od
p okon a n ia gos p o d a r z y
– Strzelca Gorzyczki 8:6
( b r a m k i: Wiel icz ko 3,
Spórna 2, W. Rozumek,
Zabłocki, Jezierski). W
kolejnym meczu zremisowali 2:2 z Silesią Chorzów
(Spórna, Wieliczko), by na
zakończenie z w ycięż yć
Szóstkę Będzin 4:0 (Spórna 2, Wieliczko 2).
K nurowianie wystąpili w następującym składzie: Bartłomiej Poręba,
Dawid Wieliczko, Łukasz
Spórna, Adrian Zabłocki,
Marcin Roz umek, Wojciech Rozumek, Szymon
Jezierski.
Łukasz Spórna strzelił
PiSk w turnieju 5 bramek
1. UPOS Komart Knurów
2. Silesia Chorzów
3. Szóstka Będzin
4. Strzelec Gorzyczki

3
3
3
3

7
4
3
3

14:8
12:9
6:13
17:19
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Przegrana
na koniec roku
Mimo, że do końca pierwszej rundy trzecioligowych
rozgrywek pozostała jeszcze
jedna kolejka, tenisistki KS
Concordia Powszechna SKOK
Knurów zakończyły tę część

sezonu z kiepskim bilansem
– 1 zwycięstwo i 5 porażek.
W ostatnim tegorocznym występie podopieczne Piotra
Mazurka uległy na wyjeździe
2:8 ULKS Pławniowice.
PiSk

1. BTTS Silesia Miechowice Bytom
2. AKS Mikołów
3. ULKS Pławniowice
4. KU AZS WSAiZ Zawiercie
5. LKS 45 Bujaków Mikołów
6. ULKS Ruch Pniów
7. LKS Victoria Pilchowice OPP
8. KS Concordia Powszechna
SKOK Knurów
9. LKS Wilki Wilcza

5
5
5
6
6
5
5

10
8
8
6
6
4
4

46:4
34:16
34:16
30:30
28:32
22:28
17:33

6

2

24:36

5

0

5:45

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki turnieju z 15 grudnia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Edward Nowak
Ryszard Malka
Dariusz Skowron
Ginter Fabian
Emil Piszczelok
Henryk Hoinca
Stefan Dylus
Bernard Musiolik
Czesław Antończyk
Robert Cipold
Bogumił Wolny

Gliwice
Gliwice
Knurów
Nieborowice
Przyszowice
Pilchowice
Gliwice
Wilcza
Knurów
Knurów
Knurów

2.206 pkt
2.058 pkt
2.042 pkt
2.019 pkt
1.987 pkt
1.981 pkt
1.838 pkt
1.740 pkt
1.662 pkt
1.660 pkt
1.652 pkt

12 grudnia po raz kolejny
odbyły się Mistrzostwa Knurowa w Tenisie Stołowym
Dzieci Szkół Podstawowych
oraz Szkół Gimnazjalnych.
O t y t uł Mist rza K nurowa
rywalizowali też dorośli.
Do rozgrywek szkolnych
zgłosiło się 35 uczniów. W
kategorii szkół podstawowych dziewcząt turniej rozeg ra ny zost ał systemem
grupowym. Do półfinałów
awansował y po dwie najlepsze uczestniczki z każdej
grupy. Mistrzynią Knurowa
została Patrycja Matusik. Na
kolejnych miejscach znalazły
się Karina Dyndał oraz Sandra Bojczuk.
W kategorii szkół podstawowych chłopców wystartowało osiemnastu uczestników. Rywalizowali ze sobą
w 4 grupach. Do półfinałów
awansowali zwycięzcy poszczególnych grup. Mistrzem
został Dawid Szafarczyk, II
miejsce zajął Michał Nowosielski, a na ostatnim stopniu
podium znalazł się Kacper
Idziaszek.
W kategorii dziewcząt
szkół gimnazjalnych zagrały
3 tenisistki. Po rozegranych
między sobą pojedynkach

zwyciężyła Kinga Haponik,
przed Magdaleną Wiącek i
Barbarą Ostrowską.
Do rozgr ywek w kategorii szkół gimnazjalnych
chłopców zgłosiło się siedmiu uczestników. Rywalizowali oni w dwóch grupach.
Zwyciężył Krzysztof Bohdanowicz. II miejsce zajął
Paweł Talar, a na III miejscu
mistrzostwa zakończył Mateusz Mazur.
Rozeg ra no też t u r n iej
o Mistrzostwo Knurowa w
tenisie stołowym dorosłych.
Ry w a l i z ow a n o w t r z e c h
kategoriach wiekowych 1830 lat, 31-40 lat i powyżej
40 lat.
Wyniki:
Kategoria 18-30 lat: I –
Kamil Kowalski, II – Łukasz
Kaletka, III – Paweł Jureczko,
IV – Piotr Błędowski
Kategoria 31-40 lat: I –
Grzegorz Bulanda, II – Grzegorz Wichowski, III – Sebastian Pieroński, IV – Marcin
Drozdowski
Kategoria powyżej 40 lat: I
– Wiesław Bańczyk, II – Piotr
Mazurek, III – Daniel Kiszka,
IV – Piotr Biskup
Marek Węgorzewski

Klasyfikacja generalna:
1.
Michał Szczecina
Nieborowice
24.462 pkt
2.
Stefan Dylus
Gliwice
24.287 pkt
3.
Jan Pikus
Gliwice
23.184 pkt
4.
Dariusz Gołyś
Szczygłowice
22.874 pkt
5.
Jerzy Makselon
Przyszowice
22.674 pkt
6.
Edward Nowak
Gliwice
22.603 pkt
7.
Wojciech Napierała
Nieborowice
22.027 pkt
8.
Czesław Antończyk
Knurów
22.127 pkt
9.
Bernard Wróbel
Knurów
22.112 pkt
10. Wiesław Mentel
Szczygłowice
21.666 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 29 grudnia o godzinie 16.30
w Klubie LWSM „Gama”.

Foto: MOSiR

Pierwsze
zwycięstwo

TENIS STOŁOWY
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ogłoszenia

23-25.12.2009 r.
środa - piątek
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
- KINO NIECZYNNE
26.12.2009 r.
sobota

reklamy

Klopsiki i inne zjawiska pogodowe
- godz. 16:00

ogłoszenie

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 23 grudnia 2009 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Knurowa i prognozy oddziaływania
na środowisko dla całego obszaru Gminy Knurów

Saga Zmierzch:
Księżyc w nowiu
- godz. 17:45
Saga Zmierzch:
Księżyc w nowiu
- godz. 20:00
27.12.2009 r.
niedziela
Klopsiki i inne zjawiska pogodowe
- godz. 16:00
Saga Zmierzch:
Księżyc w nowiu
- godz. 17:45
Saga Zmierzch:
Księżyc w nowiu
- godz. 20:00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
reklama

Działając na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80,
poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39. ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z
późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Knurów Nr XX/325/08 z dnia 28
maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurowa
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurowa i Prognozy oddziaływania
na środowisko dla całego obszaru Gminy Knurów w dniach od 8
stycznia 2010 r. do 18 lutego 2010 r., w Urzędzie Miasta Knurów
przy ul. Niepodległości 7 w pokoju nr 3 (Ratusz Miejski) w godzinach
od 1100 do 1400 za wyjątkiem sobót i dni świątecznych.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany „Studium”
rozwiązaniami i Prognozą oddziaływania na środowisko, odbędzie
się w dniu 4.02.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7, w pokoju nr 12 (Sala Sesyjna) o godz. 1500. Zgodnie z
art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi dotyczące projektu
zmiany „Studium” i Prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie
21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia tj. w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11 marca 2010 r. włącznie.
Uwagi mogą być wnoszone pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście w Urzędzie Miasta Knurów (44-190 Knurów,
ul. Ogana 5) w godzinach pracy Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Urbanistyki,
Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych Urzędu
Miasta Knurów, 44-190 Knurów ul. Niepodległości 7 - w godzinach
pracy urzędu.
Telefon (32) 339 22 17÷19.
Z up. Prezydenta
				
Barbara Zwierzyńska
				
Zastępca Prezydenta
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ogłoszenia
M-3 Pocztowa 37 m2. Lokus, tel. 793 679
367

Handel i Usługi

51/52/09

Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 32 331 73 63, 888 400 830.

M-3 Sienkiewicza, 55 m2, 145 tys. Lokus,
tel. 793 679 367

44-51/52/09

51/52/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

Mieszkań do sprzedaży poszukujemy. AS.
tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977

01-odw.

51/52/09

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

Nowy dom wolnostojący w Pilchowicach
o pow. 200m2, działka 1077m2 Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

01-odw.

51/52/09

Ekspresowy transport VW T4, max przedłużony. Tel. 605 270 859

49-51/52/09

Orzesze. Dom o pow. 150m , działka
458m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

Pawilon piętrowy, 130 m – wynajem. Lokus, tel. 793 679 367

33-odw.

2

51/52/09

WĘGIEL EKO - GROSZEK , OR ZECH,
GROSZEK, KOSTKA – WORKOWANY I
LUZEM Z DOSTAWĄ. KNURÓW, UL. WILSONA 54 Z (DROGA NA OCZYSZCZALNIĘ – SKUP ZŁOMU). Tel. 515 191 401
05–51/52/09

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

33-odw.

2

51/52/09

Poszukujemy lokali handlowych do wynajęcia. AS. tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977
51/52/09

Poszukujemy mieszkań do wynajęcia. AS.
Tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977

51/52/09

Przyszowice, dom wolnostojący. Pow.
150m2, działka 800m2. Sprzedam. AS. Tel.
0 501 533 977
51/52/09

Sośnica, ul. Michała 49m2, po remoncie.
Cena: 164 tys. Sprzedam. AS. Tel. 501
533 977

51/52/09

INSTALACJE WOD.-KAN., remonty mieszkań. Tel. 602 525 087

Sprzedam 3-pokojowe, 2-poziomowe, 60
m2, do remontu, 190 tys. (do negocjacji).
Tel. 880 560 875

47-51/52/09

Kompleksowy remont łazienek. Tel. 32 236
63 54

39-51/52/09

UDZIELĘ KOREPETYCJI Z R ACHUNKOWOŚCI (zakres szkoły średniej). Tel.
781 843 893

50-01/10

51/52/09

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 32 336 23 68
01–odw.

W Y W ROT K A D O 3 , 5 T – U S ŁU G I .
Tel. 515 191 401
35-51/52/09

Szukamy domów do wynajęcia. AS. tel. 32
238 20 41 lub 501 533 977

51/52/09

Szukamy działek do sprzedaży. AS. tel. 32
238 20 41 lub 501 533 977

51/52/09

ul. Lotników, 3 pokoje 61,70m2. Sprzedam.
AS. Tel. 0 501 533 977

51/52/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

51/52/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Kredyty do 20 000 na oświadczenie złóż wniosek przez telefon, bezwiekowo,
nieterminowe spłaty Knurów Szpitalna 2
(naprzeciwko Biedronki) 32 2350137

45-51/52/09

Budynek pod działalność z domkiem fińskim
229 m2 całość. Lokus, tel. 793 679 367

51/52/09

Wynajmę pomieszczenie na gabinet kosmetyczny, studio paznokci w nowo wybudowanym i urządzonym budynku. Szczygłowice. Tel. 696 453 299

50-01/10

MOTORYZACJA

Do wynajęcia garaż przy targowisku. Tel.
668 788 427

50-51/52/09

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 110 i 15 m 2 w Knurowie. Tel.
668 690 059

informacja
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul . Ogana 5, w terminie od 16.12.2009 r. do
5.01.2010 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres 1
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną położoną
w Knurowie przy ul. Targowej 2 – pięć części działki nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

50/09-02/10

Do wynajęcia M-4 w centrum Knurowa. Tel.
668 788 427

Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy gotówką. Tel. 728 591 141

informacja

51/52/09

POMOC DROGOWA – LAWETA 24 h. Tel.
0 505 933 266

Dom wolnostojący pow. 120m 2, działka
700m2. Farskie Pola. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

45-51/52/09

51/52/09

01-odw.

Kredyty konsolidacyjne od 30 000 rata
429 zł, bez BIK pod zastaw samochodu,
Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki) 32 2350137

Domek fiński z budynkiem pod działalność
229 m2 całość. Lokus, tel. 793 679 367

Sprzedam Renault Kangoo, 2003 r. Tel.
602 630 937

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano do publicznej wiadomości wykazy nr 44/GD/09 45/GD/09 nieruchomości
gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Jedności Narodowej,
Dworcowej, Jęczmiennej, Kościuszki przewidzianych do oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

20-51/52/09

Dom wolnostojący 145 m2, działka 1251 m2.
Lokus, tel. 793 679 367
Kredyty hipoteczne konsolidacyjne
na oświadczenie, 0% prowizji, 0 zł za
operat Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko
Biedronki) 32 2350137

45-51/52/09

51/52/09

Domów do sprzedaży poszukujemy. AS. tel.
32 238 20 41 lub 501 533 977

51/52/09

Dyskoteka w Knurowie – wynajmę. Tel.
515 182 015

47-51/52/09

Knurów, 1 Maja 10 – lokal w pawilonie
wynajmę. Tel. 604 906 439

09-51/52/09

35-51/52/09

50-51/52/09

SZUKAM PRACY
Emeryt, średnie techniczne, prawo jazdy
kat. B poszukuje pracy (kierowca, ochrona).
Tel. 664 933 195

49-51/52/09

51/52-01/10

Ocieplanie domów, adaptacje poddaszy,
gładzie, malowanie, ścianki działowe,
remonty. Tel. 602 407 190
50-04/10

Przeprowadzki. Tel. 504 925 709

07-51/52/09

Tr a n s p o r t – k r a j , z a g r a n i c a . Te l .
600 801 320

46/09-02/10

Transport węgla, gruzu, przeprowadzki. Tel.
603 198 006

47-51/52/09

Transport. Tel. 604 759 761

Knurów, nowe domy w zabudowie szeregowej. Pow. od 179m2, cena od 449 tys.
Sprzedam. AS. Tel. 0 501 533 977
51/52/09

Kupię działkę budowlaną w okolicach Knurowa (bez pośredników). Tel. 798 857 234
50-51/52/09

Lokali handlowych do sprzedaży poszukujemy. AS. tel. 32 238 20 41 lub 501
533 977
51/52/09

M-3 Marynarzy, 39 m2, 150 tys. Lokus. Tel.
793 679 367

48-51/52/09

Przegląd Lokalny Nr 51/52 (877/878) 23 grudnia 2009 roku

51/52/09

Sprzedam
Drewno kominkowe. Tel. 603 198 006

47-51/52/09

Odzyskane okna PCV – tanio sprzedam.
Tel. 604 906 439

51/52-01/10

EDUKACJA
Kurs prawa jazdy MSP nr 9 w Knurowie.
Tel. 0 669 696 161
42-51/52/09
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Gierałtowice

Strażacy połamali się
opłatkiem z biskupem

Foto: Bogusław Wilk

rozmaitości

Spotkanie w auli gierałtowickiej szkoły zebrało delegacje
wszystkich OSP z powiatu gliwickiego. Zaproszenie przyjął
ks. biskup Gerard Kusz, przybyli przedstawiciele Sejmiku
Samorządowego Województwa
Śląskiego, powiatu i okolicznych gmin. Honory gospodarza
czynił Andrzej Frejno, prezes
Zarządu Powiatowego Z OSP w
Gliwicach.
Spotkanie stało się doskonałą
okazją, by wyróżnić najlepsze
jednostki.
Złot ą od z na kę honorową
za zasł ugi dla wojewód z t wa
śląskiego otrzymały jednostki
OSP w Bargłówce, Chudowie,
Gierałtowicach, Dąbrówce, Leboszowicach, Przyszowicach,
Świbiu, Radoni, Stanicy, Tworogu Małym, Toszku, Wielowsi
i Żernicy.
Indywidualnie Zarząd Rejonowy Związku OSP docenił
- przekazując specjalne podziękowania - wójta g miny Gierałtowice Joachima Bargiela,
Urszulę Cieślik, Ewelinę Sitko,
Urszulę Szymik-Smolnik i Małgorzatę Wiśniewską.
Przełamując się opłatkiem
ks. biskup Kusz złożył strażakom i gościom życzenia świąteczne.
- Starajmy się nić czasu, wypełnioną pracowitym życiem codziennym, wpleść w tkaninę wieczności
- spuentował swoją wypowiedź
biskup.
Artystyczną okrasę uroczystości zapewniła młodzież miejscowej szkoły.
/bw/

reklama

Foto: Bogusław Wilk

Coroczne spotkanie opłatkowe członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu odbyło się w Gierałtowicach.
Ze strażakami opłatkiem połamał się biskup Gerard Kusz

Gratulacje od prezesa Frejno
odbiera dyrektor Szymik-Smolnik
życzenia

Na zbliżające się Święta
pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom
życzenia przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i rodzinnej atmosferze.
Niechaj ten nowy 2010 rok
będzie wypełniony sukcesami
w życiu osobistym i zawodowym.

Złotą odznakę honorową za
zasługi dla województwa śląskiego
przyjmuje OSP w Przyszowicach

Piotr Dudło
Radny Rady
Powiatu Gliwickiego

reklama

Serdeczności

Szanowni Państwo,
B a r d z o s e r d e c z n i e d z i ę k u je m y
za przekazanie 1% podatku dochodowego
za 2008 rok na potrzeby podopiecznych
naszej organizacji. W t ym roku otrz ymaliśmy
łącznie 22.135,60 zł.
Pieniądze przeznaczyliśmy na działalność bieżącą, tj.
na prowadzenie warsztatów teatralnych, zajęć sportowych,
zabiegów rehabilitacyjnych, wycieczek edukacyjnych
podczas turnusów rehabilitacyjnych.
Jednak najbardziej zależy nam na godnej przyszłości
naszych dzieci, dlatego uzyskane środki oszczędzamy, by
w przyszłości utworzyć hostel.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy i z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby były miłe i pogodne,
a 2010 rok przyniósł sukcesy, zdrowie i pomyślność.
Podopieczni i Zarząd
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
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krzyżówka

Do wygrania w krzyżówce świątecznej:

• dwa zaproszenia na komputerową analizę kolorystyczną w Studiu BoArt - każde wartości ponad 300 zł;
• zaproszenie na romantyczną kolację dla dwojga w Pubie 777;
dwa podwójne zaproszenia na karnawałowy wieczór kabaretowy w Kinie Scenie Kulturze;
• 10 dwunastostronicowych kalendarzy ściennych „Odkryj piękno Knurowa” wraz z płytą CD z telewizyjną
audycją „Smaki Knurowa”
• 10 albumów „Oblicza Knurowa” wraz z płytą CD zespołu Calvi Cantores;
• pięć dwugodzinnych karnetów do pływalni aQuaRelax i na basen w Szczygłowicach;
• trzy dwuosobowe bilety do kina Casino;
• roczna prenumerata „Przeglądu Lokalnego”.

Litery z pól ponumerowanych, ułożone od 1 do
25, utworzą rozwiązanie
- myśl Antoniego Słonimskiego. Prosimy nadsyłać
je (lub donieść do redakcji) – ul. Niepodległości
5, 44-190 Knurów – wraz
z k u p one m w t e r m i n ie
do 4 stycznia 2010 roku
(de cyduje d at a st e mpla
pocztowego).
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 49/2009
brzmiało: „ Sędzia”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Krystyna Liduch.
Grat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
Sponsorzy krzyżówki

UM Knurów, MOSiR-aQuarelax,
Centrum Kultur y- Kino Scena
Kultura, Studio BoAr t, Calvi
Cantores

UM Knurów
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Knurów, Częstochowa

Rycerze stanęli murem
w obronie życia

Odpór „cywilizacji śmierci” i krucjatę w obronie życia ludzkiego zaprzysięgli
Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy. Uczynili to podczas walnego
zgromadzenia i uroczystej inwestytury na Jasnej Górze
Ingres odbył się w Sali Rycerskiej.
- Pasuję Cię na rycerza orderu Madonny z jaśniejącym obliczem – słowa
te o. Jan Nalaskowski, były generał zakonu paulinów i założyciel Rycerstwa,
wypowiedział czterokrotnie. Ich adresatami byli: prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, prof. dr hab. n. med. Edward
Wylęgała, Henryk Rybak i Jerzy Paja.
Chwilę później każdy z nowo przyjętych rycerzy otrzymał biały płaszcz z

wyhaftowanym błękitnym krzyżem i
wizerunkiem Matki Boskiej, a także
łańcuch orderowy i dyplom.
Świadkami tej doniosłej chwili
byli m.in. ks. proboszcz Andrzej
Wieczorek z parafii świętych Cyryla
i Metodego oraz Adam Szczypka,
były starosta powiatu gliwickiego.
- Długo czekałem na ten dzień.
Spełniło się marzenie moje i mojego
ojca, by wstąpić w szeregi Bogarodzicy i za Jej pośrednictwem nieść

pomoc potrzebującym – nie krył
wzruszenia Jerzy Paja. Rudzianin,
właściciel renomowanej firmy z branży motoryzacyjnej, ma ścisłe związki
z Knurowem. – Jest znany nie tylko
jako ekspert w swojej profesjonalnej
dziedzinie, Rzemieślnik Roku 2003,
ale też osoba chętnie włączająca się
w różne charytatywne inicjatywy
– mówi Krystian Cyprys. Trudno o
lepszą rekomendację, wszak daje ją
wieloletni wiceprezes Izby Rzemieślniczej Katowicach, również Starszy
Cechu Rzemiosł Różnych Małej i
Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku, mogący też poszczycić się tytułem
Rzemieślnika Roku (1996).
- Narodowość nie ma znaczenia.
Liczy się człowiek i to, co sobą reprezentuje – nie ma wątpliwości Anton
Piqué Pujol, rycerz z katalońskiego
Alcarras, w pobliżu Barcelony.
- To prawda. Siłą naszego Rycerstwa są osobowości. To cieszy, że
mamy takie na Śląsku, rzekłbym: „po
sąsiedzku” – mówi Komandor Cyprys. Przypomina, że rycerzem jest
też knurowianin Marian Płaszczyk.
– Wierzę, że przeżyjemy podobnie
podniosłe chwile z udziałem naszych
knurowskich krajan…
Bogusław Wilk

Jerzy Paja przyjmuje gratulacje od o. Nalaskowskiego
Do Częstochowy zjechali rycerze z 10 krajów, między innymi z
Niemiec, Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii i Włoch. Zgromadzenie trwało
trzy dni. Poświęcono je obronie
życia ludzkiego. Wykłady i dyskusje
prowadzono w językach polskim i
niemieckim.
- Święt ym obowiązkiem nas
wszystkich, jako Rycerzy Błogosławionej Bogarodzicy Maryi, jest włączyć się całym sercem i oddaniem w
wielkie i bezcenne dzieło ratowania
człowieka – podsumowano przesłanie corocznych dni skupienia na
Jasnej Górze.
Uroczystości miały znaczenie dla
Knurowa. – To nasze miasto właśnie,
a mówiąc precyzyjniej, parafia pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego, jest siedzibą Oddziału Wspólnoty
Rycerskiej Południowej Polski – wy-

Rycerstwo Orderu Jasnogórskiej
Bogarodzicy
powołał w 1991 r. o. Jan Nalaskowski. Zostało zatwierdzone w
1998 r. jako stowarzyszenie wiernych Kościo ła Katolickiego pod
protektoratem papieża Jana Pawła
II. Prowadzi działalność charytatywną, kulturotwórczą i oświatową.
Rycerstwo liczy około 60 osób. Ma
charakter elitarny – zrzesza wybitne
postaci życia naukowego, kulturalnego, społecznego. Wśród rycerzy są
Niemcy, Austriacy, Hiszpanie, Włosi,
Szwajcarzy i Polacy (m.in. Lech Wałęsa, ks. prałat Henryk Jankowski).
Charakter ystyczny jest strój
rycerzy: biały płaszcz z ośmioramiennym błękitnym krzyżem (krzyż
wypełnia wizerunek Jasnogórskiej
Matki Boskiej z Dzieciątkiem); ubiór
dopełnia ciemnogranatowy beret
sześciokątny z błękitnym krzyżem
ośmioramiennym. Członkowie noszą
także miniaturowy Krzyż Orderu
Jasnogórskiej Bogarodzicy.

jaśnia Komandor Rycerstwa Krystian
Cyprys, a zarazem przewodniczący
oddziału. – Podczas inwestytury w
szeregi rycerstwa zostało przyjętych
czterech nowych rycerzy. Wśród nich
Jerzy Paja, którego wstąpienie czyni
honor naszemu oddziałowi.
Pasowanie na rycerzy zostało
poprzedzone nabożeństwem w Kaplicy Matki Bożej. Homilię wygłosił o. Andrzej Napiórkowski, były
przeor klasztoru o.o. Paulinów na
krakowskiej Skałce [przed kilkoma
laty gościł w Knurowie z wykładem
– dop. red.].

Tuż po ingresie - radości nie kryją (od lewej): o. Andrzej Napiórkowski, Anton Piqué Pujol, Jerzy
Paja, o. Jan Nalaskowski, Maria Paja, Wioletta Paja, Elżbieta Paja i komandor Krystian Cyprys

informacja

Wystąpi 265 dzieci (rok temu 150) - z wszystkich placówek
oświatowych, klasztoru i świetlicy środowiskowej
na terenie parafii.

