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aktualności

Około 60 podopiecznych placówki wsparcia dziennego dla dzieci i
młodzieży z Knurowa i Szczygłowic uczestniczyło w spotkaniu wigilijnym,
zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w
Knurowie. W spotkaniu uczestniczyli ponadto zaproszeni goście: Krystian
Pluta (Urząd Miasta), Irena Dytko i Tomasz Michalski (wieloletni sponsorzy
działań na rzecz dzieci), Józefa Jurczyga i ks. Adam z parafii pw. św. Cyryla
i Metodego.
Świątecznych akcentów tego dnia nie brakowało. Dzieci zostały obdarowane prezentami, a Agnieszka Podgórczyk brawurowo wykonała kolędę.
Jej koleżanki: Alicja Kwil, Sara Mysza i Sandra Kaliniewicz zaśpiewały
pastorałkę.

/g/

Knurów

okradali swój zakład,
teraz posiedzą

Śledczy z knurowskiego komisariatu po kilku
miesiącach dochodzenia ustalili i zatrzymali
10 mężczyzn, którzy znaleźli sobie dodatkowe
źródło dochodu, niestety, kosztem swego
pracodawcy
Działali od 2010 r. na terenie jednego z knurowskich zakładów przemysłowych. Będąc jego pracownikami mieli łatwy dostęp do rożnych
metalowych przedmiotów, na co
dzień używanych w tym zakładzie.
Sprawcy kradli wszystko, co można
było niepostrzeżenie wynieść: miedź,
mosiądz i żeliwo. Fanty sprzedawali
skupom złomu.
Z policyjnego dochodzenia wynika, że z procederu złodzieje uzyskali
co najmniej 60 tys. zł. 10 mieszkańcom Knurowa w wieku od 19 do 25
lat przedstawiono zarzuty, za które

www.schronisko.gliwice.pl

każdemu grozi do 5 lat pozbawienia
wolności. Śledczy z knurowskiego
komisariatu zapowiadają kolejne zatrzymania, ponieważ sprawa należy
do rozwojowych.
/g/, /kmp gliwice/

GliWiCe

Cały ten jazz

Już 27 grudnia wystąpi, długo
w yczekiwana przez sympatyków
jazzu, grupa Kajetan Drozd Acoustic Trio. Zespół, laureat licznych
prestiżowych konkursów muzycznych, zaprezentuje utwory ze swojej
najnowszej, debiutanckiej płyty.
Koncert rozpocznie się o godz. 20 w
sali Śląskiego Jazz Clubu. Bilety − 10
i 15 zł do nabycia w kasie SJC.
JB

rYBniK

Zbliżające się święta to czas
obdarowywanie ciepłem i miłością. W gliwickim schronisku
czekają opuszczone zwierzęta;
czekają na tych, którzy zabiorą
je do domu. Wystarczy wejść
na stronę, by bliżej poznać
czworonogi, ich historię i zwyczaje. Może wśród nich czeka
nasz nowy przyjaciel? Nie tylko
na święta.
Decyzja o adopcji musi być
odpowiedzialna i ostateczna,
podjęta tylko przez osobę dorosłą.

JB

2

Muzyczna
podróż
do 2012

Rybnickie Centrum Kultury zaprasza wszystkich tych, którzy jeszcze nie mają planów sylwestrowych,
na niezwykły koncert. Wystąpią:
Ewa Uryga z zespołem oraz Bryan
Fentress i Bartosz Urbanowicz. Artyści zagrają przeboje musicalowe,
operetkowe i hity z list przebojów.
Początek koncertu 31 grudnia o godz.
22. Bilety w cenie 120,130,140 zł do
nabycia w kasie RCK.
JB

GliWiCe

Sylwestrowy
orient
express

31 grudnia ze stacji Gliwicki Teatr
Muzyczny odjedzie muzyczny, międzynarodowy pociąg do 2012 roku.
W szampański nastrój wprowadzi
gości Śląska Orkiestra Festiwalowa,
Zespół Wokalny Ad libitum oraz
soliści baletu. Artyści zaprezentują
utwory klasyków wiedeńskich, przeboje operowe oraz fragmenty znanych musicali, piosenek filmowych i
pieśni neapolitańskich.
Początek koncertów o godz. 17.00
i 21.30. Bilety wahające się od 170 do
60 zł można nabyć w kasie GTM.

nasTĘPne WYdanie PrzeGlądu loKalneGo
uKaŻe siĘ 5 sTYCznia 2012 r.

PodziĘKoWania
Serdecznie dziękujemy Kwiaciarni „Pasja” za... pasję z jaką podeszła do propozycji zaaranżowania dekoracji świątecznej, której
zdjęcie zdobi naszą stronę tytułową.

Redakcja

JB

Knurów

Nie zapomnij

24 XII − Wigilia Boż
ego Narodzenia
25 XII − Pierwszy
Dzień Świąt
Bożego Narodzenia
26 XII −Drugi Dzi
eń Świąt Bożego Narodzenia
28 XII − Międzynar
odowy Dzień
Poc ałunku
29 XII − Światowy
Dzień Różnorodności Biologicznej
31 XII − Noc sylwe
str owa
1 I − Nowy R
ok, Święto Na jśw ięt sze j
Ma r ii Pa nn y
Ro dzi cie lki, Św iat
ow y Dz ień
Pokoju

Drogi
kierowco

- Przeczytałem dwa tygodnie
temu narzekania jednej pani na
zachowanie pieszych na ul. 1 Maja.
Tak się skła d a , ż e mam d ziałkę nieopodal. Ostatnio, kiedy z
niej wracałem zauważyłem, że to
kierowcy są nieodpowiedzialni.
W piątek stałem na przejściu dla
pieszych, na wysokości Pubu. Stałem, bo sznur samochodów jechał
od strony kościoła. Traktor zbliżał
się do przejścia i chciał mnie przepuścić, ale w międzyczasie zaczęły
go wyprzedzać dwa samochody.
Oczywiście jeden prowadziła jakaś
babka z telefonem przy uchu. Kto
tu winien? Odpowiem - kierowcy. I
to nie jest tak jak opisują. Fakt, jest
duży ruch, bo droga prosta, ale to nie
znaczy, że kierowcy mają szarżować.
Przecież rowów wzdłuż ulic kopać
nie będziemy.
Piątkowe zdarzenie utwierdziło
mnie w przekonaniu, że nie ma tu
winy pieszych.

W imieniu
chorych

Zdzisław

- Przychodzę w imieniu tych,
którzy nie mogą przyjść, bo na przykład nie mają nóg, albo leżą sparaliżowani. Chciałbym sprostować
informację, którą podaliście tydzień
temu [„Personel ratuje szpital” - PL
nr 50/2011- przy p. red.] jakoby
pobyt na oddziale dla przewlekle
chorych kosztował 75 zł za dobę. To
nieprawda. W rzeczywistości jest

nowa poradnia

Przy ul. Sienkiewicza 9 otwarta została nowa
poradnia dla dzieci i dorosłych
Placówka posiada umowę z NFZ.
Przyjmuje zapisy do lekarza i pielęgniarki rodzinnej. – Jest czynna
do poniedziałku do piątku w godz.
8-18 – mówi Izabela Miarka Szyrmel,
dyrektor Centrum Zdrowia NZOZ
Szyrmel. – Poradnia realizuje zadania w ramach profilaktyki i promocji
zdrowia. Wykonywane są szczepienia

ochronne, w tym szczepienia u dzieci
i młodzieży szkolnej, oraz przeprowadzane są profilaktyczne badania
lekarskie – bilansy zdrowia.
Pacjenci przyjmowani są bezpłatnie, nie obowiązuje rejonizacja.
Informacje i rejestracja pod nr. tel.
32 725 07 51.

to 100 zł, co na miesiąc daje 3100
zł. Proszę, oto dowód przelewu. To
przekraczało możliwości finansowe
wielu rodzin, dlatego zabrały one
z oddziału swoich bliskich. Stąd ta
nagła nierentowność. Na pobyt żony
na oddziale, który jest prywatną
inicjatywą szpitala, przeznaczam
dwie nasze emerytury. Narodowy
Fundusz Zdrowia nie dokłada ani
grosza.
16 grudnia odbyła się odprawa z
personelem, podczas której zapadła
decyzja o definitywnym rozwiązaniu
oddziału z dniem 31 grudnia 2011 roku.
To wywołało panikę wśród ludzi.
Nie zgadzam się, że Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy jest chybioną
inwestycją. Każdy ZOL działa tak,
że chory oddaje 75 proc. swojej renty
czy emerytury, resztę dokłada NFZ.
Tak działa ZOL w Szczygłowicach,
w Gliwicach i co? Mają komplet
pacjentów.
Moim zdaniem gdyby inspektor z
ramienia szpitala porządnie nadzorował budowę ZOL-u w Knurowie, na
pewno nie byłoby tylu niedoróbek i nie
trzeba by się sądzić z wykonawcą.
Arytmetyka jest bezlitosna. Społeczeństwo starzeje się. Konieczność
zapewnienia schorowanym opieki, a
ich opiekunom chwili wytchnienia jest
bezdyskusyjna. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to niech wie, że problem będzie
narastał w stopniu dramatycznym! A
działania likwidatorskie uważam za
nieroztropne. To nie po chrześcijańsku. Takie są moje zdrowe wnioski.

Nie ma komina

Czytelnik

/b/

Zgodnie z zapowiedziami Pani
Wójt i Pani Dyrektor komin w szkole
w Żernicy miał stać 31.10.2011 r.
Jest 19 grudnia i komina nie ma.
Zaznaczam jednak, że w szkole nie
jest zimno, bo też pogoda wiosenna.
Denerwuje mnie tylko brak poszanowania dla mieszkańców.
Joanna Macha

Śmierć była
szybsza

Chcę nawiązać do tragedii przy
ul. 1 Maja, gdzie w pożarze zginęły
dwie osoby. Obserwowałem akcję
reanimacyjną, którą przeprowadzali
strażacy wspólnie z policjantami, a
później ratownicy medyczni i lekarz
pogotowia ratunkowego. Były dwie
karetki, ale na pierwszą trzeba było
czekać ponad 30 minut, a na drugą
przeszło 40 minut! To skandal, że tak
wygląda system ratownictwa w Knurowie. Ale jestem przekonany, że to
nie jest winą naszego pogotowia, lecz
braku karetek w Knurowie (jedna jest
w Knurowie i jedna w CzerwionceLeszczynach). Uważam, że to system
niewydolny. Trzeba coś z tym zrobić,
bo podobna sytuacja może dotknąć
każdego z nas. Łatwo sobie wyobrazić
dwa, trzy dramatyczne zdarzenia w
jednym czasie (choćby w godzinach
popołudniowego szczytu komunikacyjnego). I co wtedy? Zabraknie karetek, czy dojadą, ale dopiero wówczas,
kiedy będzie już za późno...
Maciej Kandzior
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życzenia

Kolęda niesie
radość
Knurów. Jasełka w przedszkolnej Trójce

Przedszkole powoli wypełniało się
podekscytowanymi rodzicami, gdy na małą
scenę wkroczyły dzieci z najstarszej grupy.
Wszystkie w cudownych, jasełkowych
kostiumach. Popłynęła kolęda...
− Jestem szczęśliwa i zadowolona, dzieci bardzo się
postarały − mówi Barbara
Sikorska, reżyserka i opiekunka grupy –Takie jasełkowe przedstawienia sprawiają
maluchom najwięcej radości.

Jasełka to okazja do integracji przedszkola, dzieci
łamią się opłatkiem z wychowawczyniami i z rodzicami.
Jest też czas na prezenty, małe
pocieszenie dla dzieci, których
rodzice nie mogli przyjść,

wspólne śpiewanie kolęd.
− Święta to jednak magiczny czas − podsumował
jeden z rodziców, przybyłych
na jasełka. − Nawet mój urwis
jest jakby spokojniejszy.
JB

Foto: Justyna Bajko

Dzieci gardeł nie oszczędzały, więc
piękne kolędy niosły się po okolicy...
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informacja własna wydawcy

Stare telewizory, komputery, pralki, lodówki, radia
przestały zagracać niejeden knurowski strych bądź
piwnicę. - Zebraliśmy aż dwie tony elektrośmieci
– mówi Janusz Szydło, organizator bezpłatnej
zbiórki elektrosprzętu

Przejaśniało
w piwnicach
Akcja została przeprowadzona
w piątek. Miała spory odzew. Na
plac w sąsiedztwie osiedlowej Biedronki zeszło i zjechało się wielu
knurowian.
– Stare i niepotrzebne już urządzenia przynosili nie tylko mieszkańcy pobliskich osiedli, ale też
krywałdzianie i szczygłowiczanie
– mówi Szydło. Knurowski radny przeprowadził po raz drugi
zbiórkę, w której patronowało mu
– jak poprzednio - Przedsiębiorstwo
Techniczno-Handlowe Technika
z Gliwic.
Chcący pozbyć się sprzętów
sporych gabarytów mieli ułatwione
zadanie, bowiem organizatorzy odbierali je bezpośrednio z posesji.
– Mieliśmy kilka takich telefonów. Jechaliśmy wtedy pod wskazany adres i odbieraliśmy urządzenia
osobiście – mówi pan Janusz.
Zdaniem radnego wzrasta świadomość ekologiczna. – Knurowianie
wiedzą, że pozbywanie się tego typu
śmieci na własną rękę szkodzi środowisku. Myślę, że odzew na naszą ak-

cję jest doskonałym potwierdzeniem
wrażliwości ekologicznej.
Jak się okazało, oddźwięk przerósł

oczekiwania społeczników. – Aż trudno uwierzyć, ale zabrakło nam miejsca
w pojeździe – mówi Janusz Szydło.
– Zebraliśmy dwie tony elektrośmieci.
Więcej już nie byliśmy w stanie. Bardzo
serdecznie chcemy przeprosić tych, do
których nie mogliśmy dojechać...
Odpady zostaną poddane recyclingowi. – Ze starych telewizorów odzyskiwany jest ołów, który jest później
ponownie wykorzystywany.
Zachęceni reakcją inicjatorzy
planują kolejną odsłonę akcji – na
wiosnę. – Tym razem chcemy ustawić
się w dwóch miejscach w Knurowie. W
ten sposób efekt będzie jeszcze lepszy
– przewiduje Janusz Szydło.

Każdy, kto pozbywał się elektrośmieci,
otrzymywał prezent: torbę ekologiczną

DC
Foto: Arch. pryw. Janusza Szydło

Knurów. Społecznicy zorganizowali bezpłatną
zbiórkę elektrośmieci

nekrologi

Księdzu Andrzejowi Wieczorkowi
Proboszczowi Parafii pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego w Knurowie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Księdzu Andrzejowi Wieczorkowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
oraz otuchy w tych trudnych chwilach
składa w imieniu związku
Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność”
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów
Krzysztof Leśniowski

Księdzu Proboszczowi
Andrzejowi Wieczorkowi

wyrazy współczucia w obliczu straty

Matki
w imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
pracowników i uczniów
Zespołu Szkół im. I.J.Paderewskiego
składa
Dorota Gumienny
dyrektor szkoły

informacja własna wydawcy

Na skróty

- Niedawno był remont ul.
Marynarzy. Powstały parkingi
i ścieżka rowerowa. Tam, gdzie
śc ie ż k a się k ończy brakuje
słupków, które kiedyś tam stały. Kierowcy urządzili sobie w
tym miejscu skrót. Zjeżdżają z
ul. 26 Stycznia, przecinają też
trawnik z krzaczkami i wjeżdżają w Dywizji. Nie dość, że
zrobiło się z tego błoto, to niszczą nową ścieżkę rowerową.
Bardzo brzydko to wygląda.
Może kogoś to w końcu zainteresuje?
Elżbieta

Ewa Szczypka, naczelnik
Wydziału Inwestycji: - Nie
spodziewaliśmy się, że kierowcy
będą skracać drogę przejeżdżając przez ścieżkę rowerową,
pas zieleni i miejsca postojowe.
Zainteresuję tematem Straż
Miejską, aby częściej patrolowała to miejsce. Dokumentacja
projektowa nie przewidywała
ustawienia słupków na końcu
ścieżki. Jeżeli kierowcy nadal
będą tamtędy jeździć, w przyszłym roku ustawimy je na
nowo.



ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano do
publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego
w Knurowie przy ul. Bolesława Chrobrego 17 wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.

Księdzu Andrzejowi Wieczorkowi
Proboszczowi Parafii Świętych
Cyryla i Metodego w Knurowie
wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

Matki
składa
Dyrekcja i Załoga KW S.A. Oddział
KWK „Knurów-Szczygłowice”

Pani Urszuli Czarneckiej,
Synowi i najbliższej Rodzinie,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci Męża
śp. Piotra

Czarneckiego
składa

Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów
oraz Pracownicy Urzędu Miasta Knurów

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami

Urszuli Czarneckiej

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

Męża

składają
Koleżanki z Wydziału Zamówień Publicznych
Urzędu Miasta Knurów
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Miłość chodzi
i czeka na masażu
Jak korespondowałem ze SPAMEM...

- Jak się masz? Proszę nie być niespodzianką lub się obrażony, gdy otrzymasz
wiadomość ode mnie, to tylko, że musiałam ci zaufać ze względu na moją sytuację
- tak zaczyna się e-mail, będący obietnicą 450 tys. dolarów i wstępem do historii
rodem z wenezuelskiej telenoweli
Nadawcą jest 28-letnia Helena
Lemi Milla. Jest jedynym dzieckiem
byłego ministra spraw spółdzielni i
rozwoju wsi z Sudanu. Niestety, jej
ojciec został zastrzelony. Za jego
śmiercią stoi rząd prezydenta Omara
al-Baszira i Ruch Wyzwolenia Sudanu. Minister pozostawił po sobie
spadek - 3 mln 700 tys. dolarów. W
kolejce po fortunę ustawiły się: żona
i córka.
- Jestem zmuszona do kontaktu z
powodu złego traktowania. Matka planuje zabrać wszystkie skarby po śmierci
mojego umiłowanego Ojca - czytam w
e-mailu od Heleny. - Tymczasem chciałam uciec z Afryki, w każdym miejscu na
świecie, ale matka ukryć mój paszport i
innych cennych dokumentów podróży.
Na szczęście ona nie odkryć, gdzie trzymam plik Ojców, który zawiera ważne
dokumenty. Dlatego postanowiłam uciec
do obozu dla uchodźców, gdzie jestem
obecnie ubiegająca się o azyl.

Helena Lemi Milla

Wsparcie duchowe

Zębate i porady

Helena łamaną polszczyzną pisze,
że chce się ze mną skontaktować osobiście dla „długoterminowych relacji,
które mogą nas prowadzić do silnego
partnerstwa, jeśli pracujemy z szczerego umysłu w tej transakcji”.
Zagubiona potrzebuje pomocy w
zainwestowaniu tak dużych pieniędzy, ponieważ nie ma w tej materii
żadnego doświadczenia. - Zainwestujemy funduszu ja i ty, lub jeśli nie masz
zamiaru pobyt ze mną, będzie dla mnie
przyjemność, aby zrekompensować 15
procent ogółu środków - kusi i czeka na
moją odpowiedź. Ostrzega jednak, by
wiadomość zachować dla siebie i nie
ujawniać jej nikomu.
Krótkie „zgadzam się” sprawia, że
po kilku godzinach otrzymuję nową
wiadomość ze zdjęciem mojej rozmówczyni. Czarnoskóra piękność pozuje na
tle firan i poduszek. Czy tak wyglądają
realia obozu dla uchodźców?
Poza zdjęciem otrzymuję instrukcję. Oto co muszę zrobić: - Moja
sytuacja w obozie dla uchodźców jest
czymś bardzo smutnym (zdjęcie mówi
co innego - przyp. red.), ponieważ kraj
ten nie ma żadnego programu pomocy
uchodźcom, więc muszę opuścić to
miejsce i przyjść do Ciebie najszybciej
jak to możliwe - ten mus chyba sprawił,
że Helena, mimo egzotycznego pochodzenia, coraz lepiej pisze po polsku.
Po transakcji mam jej pomóc
uzyskać polskie obywatelstwo i zainwestować pieniądze. - I zanim zrobisz
niczego w sprawie tej transakcji, musi
podać mój zębate i porady, zanim zrobisz cokolwiek - dodaje kobieta.

Oryginalne kopie

Nie wiem, co ma na myśli, ale
zgadzam się. Rezygnuję z kontaktu
telefonicznego, mimo że przysłała

Jej prawnik - miłośnik piwa

- nieudolnie spreparowaną legitymację ze znakiem ONZ. Mężczyzna
na zdjęciu nie przypomina tego w
niebieskim garniturze.
Wysyłam Helenie e-mail - podobny do tego, który przysłała mi na
samym początku tyle, że z podpisem
innej Sudanki. Piszę jej, że już miałem
wysłać pieniądze, kiedy ta wiadomość
wzbudziła moje podejrzenia. W rzeczywistości znajduję ją na stronie,
gdzie pełno podobnych bzdur - ktoś
nawet dostawał e-maile od Muammara Kadafiego - oczywiście z obietnicą
kilku milionów dolarów na koncie.
- Moja dusza krzyczy o pomoc! Helena podkręca dramatyzm. - Byłam
w szoku i płacze, ale okazuje się, że to
ojciec Rev (proboszcz z obozu) napisał
list do ciebie. Musiał przeprosić mnie,
więc wybacz, że jest zazdrosny o moje
szczęście. Dziękuję Bogu, że bardzo
uważnie czytać i mieć zaufanie do mnie.
Miłość chodzi.
Wymyślanie wymówek zaczyna
mnie męczyć. Codziennie dostaję
wiadomość. Kusicielka raz się martwi,
innym razem „czeka na masażu”, a
jeszcze innym obiecuje raj finansowy.
Ryzykuję i jeszcze raz przesyłam jej sfabrykowanego e-maila z ckliwą historią
afrykańskiej księżniczki, starającej się o
spadek po swoim zamordowanym ojcu.
Informuję ją, że to pozbawiło mnie złudzeń co do jej dobrych intencji.

mi numer do obozu dla uchodźców
(„pamiętaj, aby poprosić o Miss Helena Jimmy, kiedy nazywasz mnie”).
Zgodnie z jej prośbą wysyłam swoje
imię i nazwisko, fałszywy numer
telefonu i adres.
Dwie godziny później odbieram
kolejny e-mail. Tym razem z wnioskiem o przekazanie funduszu i poleceniem jak najszybszego odesłania go na
adres mailowy dyrektora banku Credit
Lyonnais (logo identyczne co w Credit
Agricole) Johna Omara. Postępuję wedle życzenia czarnoskórej kusicielki.
Nazajutrz w skrzynce czeka już
na mnie potwierdzenie. Dyrektor informuje, że do wypłacenia bajońskiej
sumy muszę dostarczyć e-mailem oryginalne kopie (sic!) następujących dokumentów: świadectwa depozytowego
funduszu, dowodu osobistego Heleny,
opisu śmierci jej ojca i aktu zgonu,
pełnomocnictwa wystawionego i podpisanego przez rdzennego prawnika
z Burkina Faso, oświadczenia przysięgłego z sądowym potwierdzeniem
rejestracji. Na koniec dyrektor prosi o
aktualny numer konta bankowego, na
który przeleje pieniądze.
Sporo tego. Przesyłam kopię wiadomości Helenie, która powinna dysponować wszystkimi dokumentami.
- Kontakt Prawnik Natychmiast!
- tak zaczyna się dramatyczny e-mail
od niej. - Najdroższa miłość, bardzo
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dziękuję za tę miłość, którą mi okazujecie. Proboszcz w obozie dla uchodźców dał kontakt z dobrym prawnikiem
w Burkina Faso, który pomóc zdobyć
brakujące dokumenty z sądu.
Wiadomość zawiera numer telefonu („aby pokazać powagę w tej
sprawie”), adres e-mail, a także „oryginalne kopie” dowodu osobistego
Heleny (nieudolnie sfabrykowanego).
Prawnikowi muszę wysłać list z banku. - Będzie wiedział co zrobić, gdy
ujrzy list - zapewnia kobieta.

Euro na początek

Nie myliła się. Reakcja jest natychmiastowa. Prawnik płynną polszczyzną zapewnia o swoim profesjonalizmie. Godzinę później informuje mnie, że zdobycie oświadczenia
przysięgłego nie jest łatwe, ale może
to zrobić w ciągu 2 dni. Rzecz jasna
będzie to kosztować - 1620 euro.
Udaję zaskoczonego. Wysyłam
Helenie wiadomość, że posiadam jedynie 1500 euro i nie jestem w stanie
zdobyć brakującej części w 2 dni. Proponuję, aby ona dołożyła resztę.
- Jestem bardzo szczęśliwy, że masz
1500 euro, teraz chcę skontaktować się
z adwokatem i zapytać go, jak będzie
wysłać do niego 1500 euro. Obiecuję
wam, że wszystko jest w porządku.
Dziękuję mojej miłości, niech Bóg was
błogosławi za pomoc mnie i to cier-

pienie. Doceniam to. Miłość chodzi.
Helena - albo ma zaburzenia płci, albo
szwankuje jej tłumacz.
Zabawa trwa jednak dalej. Prawnik godzi się na przesłanie euro (kto
by się nie zgodził). Narzuca mi sposób
przelania pieniędzy - za pośrednictwem Western Union.
Wchodzę na stronę internetową
firmy. Od razu rzuca mi się w oczy
komunikat: „Ostrzeżenie przed wyłudzeniami. Nie wysyłaj pieniędzy
osobie nieznajomej lub za jej namową
zwłaszcza w celu nabycia towarów
lub usług oferowanych w internecie”.
Gram podejrzliwego i piszę Helenie,
że sposób transferu euro jest dla mnie
niepokojący. Poza tym nie mam żadnego dokumentu potwierdzającego, że
prawnik jest prawnikiem. Ona zapewnia mnie, że adwokat jest członkiem
ONZ, rekomendowanym przez proboszcza z obozu dla uchodźców. - Chcę
użyć Western Union, ponieważ nie mam
konta tutaj. Dziękuję. Obiecuję ci całe
moje serce, miłość, wszystko co mam. Nie
musisz się bać. Kocham cię, mieć miły
dzień - czytam w odpowiedzi, którą
kończy adres obozu dla uchodźców, a
raczej jego współrzędne geograficzne.
W tym momencie przypomniały mi
się niezapomniane lekcje geografii w
„Dziewiątce”, gdzie pod czujnym okiem
Pani Katarzyny Olejniczak wertowaliśmy atlasy, poruszając się w gąszczu
południków i równoleżników.

Prawnik alkoholik?

Ad rem... Do prawnika wysyłam
e-mail z żądaniem poświadczenia, że
jest pracownikiem ONZ i zastrzegam,
że jeśli go nie otrzymam, poszukam
innego adwokata. Prawnik przysyła
zdjęcie certyfikatu wydanego przez
ministra sprawiedliwości Burkina Faso
i swoje zdjęcie. Mężczyzna w niebieskim garniturze siedzi na skórzanym
fotelu, a w rogu zdjęcia szyjka butelki
po piwie.
Nie daję za wygraną, ponawiam
żądanie dokumentu potwierdzającego
jego współpracę z ONZ. Następnego
dnia otrzymuję to, czego chciałem

- Nie nazywaj mnie oszustem,
ponieważ nigdy nie oszukiwał nikogo
i nawet nie wiem co dzieje się w internecie. Jeśli nie chcesz mi pomóc, tylko
powiedz, niż nazywać mnie oszustem.
Nie mogę cię oszukać. Będę czekać na
masaż i wysyłać buziaka.
Kilka dni później: - Moi drodzy,
dlaczego tak łatwo mnie porzucić? Mam
nadzieję, że jesteś dobry. Jest prawie
koniec roku i muszę dostać pieniądze
przed końcem sezonu. Ktoś chce mi
pomóc, ale bank nie może pozwolić mu,
bo już wprowadził twoje dane jako mój
partner w transakcji. Jeśli nie chcesz,
anuluj to, że transakcja będzie otwarta
dla innej osoby.
Będę psem ogrodnika. Odpisuję,
że dobry ze mnie człowiek, dlatego
zamiast wsparcia finansowego oferuję
jej moje wsparcie duchowe.
- Moje drogi, nie rozumiem, co rozumieć przez duchowe wsparcie! Proszę,
błagam w imię Boga, aby mi pomóc i
rozliczyć prawnika, nawet jeśli można
mu niewielką ilość pieniędzy dać.
Odpowiadam, że skonsultowałem
się ze swoim prawnikiem. Pokazałem
mu e-maile od niej i uznał to za oszustwo. W internecie znaleźliśmy stronę,
gdzie pełno jest podobnych próśb.
Każda kończyła się wyłudzeniem
pieniędzy. Powtórzyłem, że oprócz
wsparcia duchowego nie mogę jej nic
więcej zaoferować. No chyba, że przekażę polskiej policji e-maile od niej,
prawnika i banku oraz numery ich IP.
Reakcji ze strony afrykańskiej oszustki
nie doczekałem się.
Wymiana korespondencji trwała
miesiąc. W tym czasie otrzymałem
aż 26 e-maili.
Paweł Gradek

Scamming - to rodzaj wyłudzenia
pieniędzy w sieci. Polega na zdobyciu zaufania ofiary, a następnie nakłonienia jej do wysłania pieniędzy
oszustom. Zazwyczaj służą temu
ckliwe historie o synach i córkach
prominentnych polityków z dalekich krajów. Każdy podaje się za
dziedzica fortuny, do której aby
się dobrać, potrzeba niewielkiego
wsparcia na opłacenie prawników.
Wizja zarobku skłania ofiary do
przelewania pieniędzy przez Western Union. Wtedy też ginie słuch
po scammerach. Wbrew pozorom
oszukanych jest sporo.



aktualności

Knurów, Pilchowice. Włamywacze w rękach policji

Młode wilki
za kratami

Mają od 16 do 22 lat. Mimo
młodego wieku działali jak
profesjonalna grupa przestępcza.
Popełnili około 50 przestępstw,
m.in. kradzieże z włamaniem,
podpalenia. W ubiegłą środę
4 knurowian zostało zatrzymanych
przez Policję. Grozi im do 10 lat
więzienia



i tablic rejestracyjnych (z zezłomowanych samochodów), niektóre były
kradzione.
W trakcie wizji lokalnych zatrzymani przyznali się do popełnienia 50 przestępstw, z czego na razie
35 zgłosili policji poszkodowani.
- Część skradzionych przedmiotów
udało nam się odzyskać z gliwickich

Paweł Gradek

Knurów

Wandale
nie próżnują
Za odnowione kosztem setek tysięcy złotych budynki szpitalne przy
głównej bramie zabrali się wandale.
– Zniszczenia nie są duże, ale nikt
nie da gwarancji, że sprawcy na tym
poprzestaną – mówi Henryk Hibszer,
zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych, wskazując
fragment pogniecionej rynny.
Z biegiem czasu zagrożeniem dla
lśniącej jeszcze świeżą farbą elewacji
budynków będzie z pewnością brud.
– To naturalny proces - na sąsiedztwo jezdni nie mamy przecież większego wpływu – mówi dyrektor Hibszer.
– Natomiast chcielibyśmy, żeby spory
wysiłek finansowy został doceniony
przez ludzi. Chciałbym wierzyć, że uda
się uniknąć dalszych szkód...
/bw/

Knurów. 2 ofiary nocnego pożaru

Parę zabił
toksyczny dym
W sobotę o godz. 1.00 w kamienicy
przy ul. 1 Maja rozegrała się tragedia.
W pożarze garsoniery zginęło małżeństwo.
Prawdopodobnie zapomnieli zgasić
świeczkę, która oświetlała odcięte
od prądu mieszkanie

Tak wyglądała
garsoniera po
pożarze 2 lata
temu

Pierwsza na miejscu pojawiła się
policja. Zaalarmował ją mieszkaniec
kamienicy, który usłyszał wybuch
w jednym z mieszkań. Funkcjonariusze oświecili latarkami okno na
parterze i zobaczyli we wnętrzu garsoniery kłęby dymu. Natychmiast
powiadomili strażaków z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej.
Na miejsce przyjechały dwa wozy.
- Zadymienie było tak duże, że strażacy
weszli do środka w aparatach tlenowych. Kobieta leżała nieprzytomna na
łóżku. Wyciągnęli ją na zewnątrz i rozpoczęli reanimację. Mężczyznę znaleźli
leżącego za drzwiami, jakby próbował
wychodzić z mieszkania - relacjonuje
młodszy brygadier Wojciech Gąsior
- dowódca JRG Knurów.
Strażacy na zmianę z policjantami reanimowali małżeństwo do
czasu przyjazdu pogotowia. Na to,
według relacji świadków, trzeba
było jednak długo czekać. Niestety,
40-letniej kobiety i 48-letniego mężczyzny nie udało się uratować.
Jeszcze tej samej nocy w kamienicy przy ul. 1 Maja pojawił się biegły
sądowy z Lublińca, który wskazał
na świeczkę, jako prawdopodobną
przyczynę pożaru. Małżeństwo
mieszkało w garsonierze odciętej
od prądu. Oświetlali ją świeczką od
której zajęły się meble i stojące na
nich plastikowe butelki. Stężenie
trujących substancji w powietrzu
okazało się dla pary zabójcze.
Garsoniera przy ul. 1 Maja nie ma
szczęścia do lokatorów. 2 lata temu

strawił ją ogień. Wtedy strażakom
udało się szczęśliwie ewakuować 3
osoby. Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. Mieszkanie wymagało
kapitalnego remontu. - Na nowe tynki,
okna i instalacje wydaliśmy wtedy ponad 20 tys. zł - wylicza dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji Mieczysław Kobylec.
- Lokator odpowiedzialny za pożar
przeniósł się w inne miejsce, mimo że
chciał ponownie wprowadzić się do
wyremontowanego lokum. W 2010
roku jego miejsce zajęło małżeństwo,
poprzednio mieszkające w zasobach
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
O jego śmierci dyrektor dowiedział się z paska w telewizorze. Mówi,
że takich, co nie płacą za prąd jest w
Knurowie sporo. Ci eksmitowani z
mieszkań spółdzielczych wprowadzają się do lokali socjalnych, które
zapewnia im gmina. - Nie mówię, że
wszyscy, ale większość nie szanuje tego,
co dostaje. Rujnują te mieszkania i dochodzi do takich właśnie tragedii.
Paweł Gradek

Czad atakuje

Tylko w poniedziałek (19 grudnia)
strażacy z JRG Knurów aż dwukrotnie interweniowali w mieszkaniach przy ul. Ułanów i Ogrodowej.
Powód? Spore stężenie tlenku
węgla w powietrzu. O ile na Ułanów
wystarczyło przewietrzyć pokoje,
to w mieszkaniu przy Ogrodowej
konieczna była interwencja kominiarza. Lokatorzy mogli tam wrócić
dopiero we wtorek rano.

reklama

Foto: Bogusław Wilk

Pochodzą z rozbitych rodzin.
Na przestępczą ścieżkę sprowadził
ich brak pozytywnych wzorców do
naśladowania. Działali od 2010 roku
na terenie Knurowa i Pilchowic, sporadycznie także w Gierałtowicach.
Włamywali się do domów jednorodzinnych, przede wszystkim tych w
budowie, skąd kradli narzędzia i rozmaite sprzęty. Tylko w Pilchowicach
policja wykryła aż 17 kradzieży, także
w tamtejszych zakładach pracy.
Działania knurowian były dobrze
skoordynowane. Do „pracy” jeździli
w różnych składach, często zmieniali
samochody. - Kupowali najtańsze,
jeździli nimi tydzień, po czym rozbierali je i sprzedawali na złom. Za
zarobione pieniądze kupowali nowe
i tak na okrągło. Oczywiście żaden
z tych samochodów nie został nigdy
wyrejestrowany - mówi komendant
Komisariatu Policji w Knurowie
podinspektor Maciej Kawa.
Trzon grupy stanowili: 22-, 21-,
18- i 16-latek. Grupa wraz z paserami
z Knurowa, Gliwic i Pilchowic liczyła
11 osób.
Na ślad przestępców knurowscy
policjanci natrafili w trakcie prowadzenia czynności pozaprocesowych.
Zgromadzone materiały, analiza
bilingów telefonicznych pozwoliły im
14 grudnia zatrzymać 4 mężczyzn.
Zdaniem komendanta Kaw y
przestępcy byli zaskoczeni, bo wcześniej czuli się bardzo pewnie, o czym
świadczy spora część skradzionych
przedmiotów przechowywana w ich
domach. Tam śledczy znaleźli także
dwie sztuki broni oraz 60 dowodów

komisów. Zachęcam, aby poszkodowani zgłaszali się do nas - apeluje
komendant Maciej Kawa.
Mężczyźni przyznali się również do podpalenia 6 działek w
Krywałdzie. Temat poruszaliśmy
w połowie listopada [„Podpalacze
na działkach” - PL nr 46/2011]. Jak
umotywowali swój niecny czyn? Powiedzieli, że zrobili to dla zabawy
- odpowiada komendant. Podobnie
było z fordem mondeo, którego
podpalili w Knurowie.
Kome nd a nt r a d z i , a by p o szkodowani, zgłosili zatrzymanie
sprawców ubezpieczycielowi ich
dzia łek. Sęk w t y m, że żaden z
działkowców ich nie ubezpieczył.
- Mnie też kiedyś spalono działkę,
kiedy chciałem ją ubezpieczyć było
to prawie niemożliwe. Firmy nie
zgadzały się albo podnosiły stawkę.
Teraz najwidoczniej jest inaczej.
Cóż, pozostaje nam jedynie satysfakcja, że udało się tych podpalaczy
złapać i czeka ich teraz sprawiedliwa kara - mówi prezes Rodzinnych
Ogródków Działkowych „Goździk”
w Krywałdzie Zdzisław Wyrobek.
Niestety, zatrzymani nie mają
nic, co można by zabezpieczyć na
poczet przyszłych kar i grzywien.
Wszystkie pieniądze upłynniali na
codzienne życie.
Dwóch z zatrzymanych miało
już wcześniej zatargi z prawem - byli
notowani za kradzieże, także te z
włamaniem.
W piątek (16 grudnia) na wniosek policji i prokuratora 18- i 21latek zostali tymczasowo aresztowani. O losie 16-latka zdecyduje
sąd rodzinny. 22-latek będzie odpowiadać przed sądem z wolnej stopy,
gdyż informacje ja k ich udzielił
śledczym okazały się bardzo przydatne.
Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. - Chciałbym podkreślić, że
to nie koniec zatrzymań. Jesteśmy
na tropie kolejnych przestępców.
Nie potwierdziliśmy jeszcze do końca zasięgu działania knurowian.
Sprawdzamy, czy podobne zdarzenia w Rybniku i Gliwicach mogą
mieć z nimi związek - zapowiada
komendant.

Foto: arch. MZGLiA

Foto: arch. JRG Knurów

Przestępcy przyznali się do podpalenia 6 altan
w Krywałdzie; zrobili to... dla zabawy
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rozmaitości
KnuróW, KaToWiCe

Przedszkolna „dwunastka” liderem

Informacja własna

Foto: Archiwum MP-12

Miejskie Przedszkole nr 12 im. J. Korczaka zostało laureatem 20. edycji
konkursu na „Najlepiej prowadzoną edukację dla zrównoważonego
rozwoju w placówkach oświatowo–wychowawczych województwa
śląskiego w roku szkolnym 2010/2011”

Dyrektor Ilona Wierzbowska-Pluta i wicedyrektor Elżbieta
Tubacka (stoją z lewej) podczas uroczystości w Katowicach

Sukces został potwierdzony certyfikatem „Lidera Edukacji Ekologicznej”
oraz podkreślony nagrodami i wyróżnieniami w kategoriach wiekowych.
Jury i katowicka Fundacja Ekologiczna Silesia doceniły proekologiczną
działalność „Dwunastki” pod kierunkiem dyrektor Ilony Wierzbowskiej-Pluty i wicedyrektor Elżbiety Tubackiej.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w piątek w sali kinowej
Stalexportu w Katowicach. Warto
przypomnieć, że MP-12 zdobyło konkursowe wyróżnienie również w latach
2007/2008 i 2008/2009.
Oprac. b

Foto: Justyna Bajko

Maja seroczyńska z Knurowa

szymon stęclik z Knurowa

ur. 9.12.2011 r., 2710 g, 51 cm

ur. 9.12.2011 r., 4900 g, 56 cm

hanna Gacek z Gliwic

Katarzyna Malinowska z Czerwionki

ur. 13.12.2011 r., 3340 g, 53 cm

Jakub Bogdan z Knurowa

ur. 14.12.2011 r., 3100 g, 53 cm

ur. 13.12.2011 r., 3680 g, 53 cm

Jakub Geisler z orzesza

ur. 14.12.2011 r., 4170 g, 57 cm

Filip Kowolik z Pilchowic

ur. 11.12.2011 r., 4120 g, 56 cm

Bartosz nowak z Czerwionki

ur. 13.12.2011 r., 3860 g, 54 cm

Martyna Cieślik z zabrza

ur. 16.12.2011 r., 3300 g, 50 cm

oliwier Kowol ze stanicy

ur. 12.12.2011 r., 3090 g, 51 cm

daria roter z Pilchowic

oliwia Morcinek z leszczyn

ur. 12.12.2011 r., 2380 g, 45 cm

igor Tomaka z Gliwic

ur. 13.12.2011 r., 3420 g, 55 cm

ur. 13.12.2011 r., 2810 g, 50 cm

dorota Macuba z Knurowa

Wojciech szczepaniak z Knurowa

ur. 16.12.2011 r., 3420 g, 50 cm

ur. 16.12.2011 r., 3650 g, 53 cm

reklama

sebastian Gajda z Czerwionki

ur. 17.12.2011 r., 3220 g, 53 cm

Grzegorz lewandowski z Knurowa
ur. 17.12.2011 r., 3610 g, 51 cm
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Marianna Kurowicka z Knurowa
ur. 17.12.2011 r., 3270 g, 55 cm

7

wywiad
- Dumny jestem z tego, że Knurów staje się coraz
piękniejszym miastem. Mieszkają tu wspaniali ludzie,
którzy potrafią dobrze pracować, ale też dobrze się
bawić – podkreśla prezydent miasta Adam Rams w
rozmowie z Przeglądem Lokalnym. Święta wydały
nam się dobrym pretekstem, by skłonić naszego
rozmówcę do odsłonięcia nieco prywatności...

Bogusław Wilk: - Panie Prezydencie, rozpoczął Pan dziesiąty rok
swojej prezydentury. Czy pokusi się
Pan o porównanie go z pierwszym
przez pryzmat osobistych odczuć?
- Oj, to po prostu przepaść. Pierwszy rok pełnienia tej funkcji to wielka
niepewność, stres i ciężar odpowiedzialności. To konieczność poznania
ludzi, z którymi się współpracuje,
zwłaszcza pod względem posiadanych
kompetencji, cech charakterologicznych, zaangażowania w pracy i jeszcze wielu innych, istotnych w procesie
pracy elementów. To także kwestia
wypracowania wzajemnego zaufania,
partnerstwa i współodpowiedzialności za podejmowane decyzje. Po latach
kierowania Urzędem te kwestie są
dobrze rozpoznane, przewidywalne
i gwarantują dobre rozwiązania w
wielu obszarach rozwoju naszego
miasta.
- Który rok był dla Pana najtrudniejszy?
- Uważam, że dla samorządowców najtrudniejsza jest zawsze pierwsza kadencja i nie dzieliłbym jej na
kolejne lata. Trzeba pamiętać, że
ustawowy katalog zadań własnych
gminy jest bardzo szeroki i trzeba mu
sprostać. Przygotowanie dobrych rozwiązań, zarówno inwestycyjnych, socjalnych, oświatowych, kulturalnych
czy sportowych, wymaga określonego
czasu i często efekty tych rozwiązań
procentują dopiero w następnej kadencji. Wójt, burmistrz czy prezydent
musi pamiętać, że to mieszkańcy mu
zaufali, oczekują od niego konkretnych działań i pozytywnych rezultatów. Czas szybko płynie, nie można
go zmarnować.
Każdy rok
niesie ze
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sobą pewne trudności, ale również i
szanse. Z tego jesteśmy w kolejnych
wyborach rozliczani.
- Który uznaje Pan za najbardziej satysfakcjonujący?
- Największą satysfakcję przyniósł
mi rok 2010, kiedy to uczestniczyłem
w uroczystym podpisaniu umowy o
dofinansowaniu zadania pod nazwą
„Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy – budowa i przebudowa
systemów kanalizacyjnych”. Warto
przypomnieć, że koszt całego przedsięwzięcia oszacowany został na 130
mln zł, a uzyskane dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej wynosi
ponad 91 mln zł.
- Z czego w okresie swojej prezydentury jest Pan najbardziej
dumny, a co spędza Panu sen z oczu
lub mierzi niedosytem?
- Dumny jestem z tego, że Knurów
jest coraz piękniejszym miastem, że
żyją tutaj wspaniali ludzie. Ciągle
podkreślam, że my w Knurowie potrafimy dobrze pracować, ale też dobrze
się bawić. Nasze miasto jest jednym
z najbardziej bezpiecznych miast na
Śląsku. Mamy dwie świetnie funkcjonujące kopalnie, które w ostatnim
czasie przyjęły do pracy blisko 800
młodych ludzi. Mamy szereg dobrze
prosperujących firm, dwie dobre
spółdzielnie mieszkaniowe i dużą ilość
przedsiębiorczych wspólnot mieszkaniowych. Wszystkie te instytucje
pięknie wpisują się w przestrzeń miasta. Poza tym dumą napawa mnie, że
mamy w Knurowie odnowione szkoły
i przedszkola, a także nowoczesne
obiekty sportowe i place zabaw. Posiadamy pięknie odrestaurowany
Ratusz z 1928 r. wraz z otoczeniem,
cudowne kapliczki Jana Nepomucena oraz św. Barbary w Krywałdzie z XIX wieku, a także
wypielęgnowaną pierwszą
w dziejach naszego miasta nekropolię przy ul.
Spacerowej i Koziełka.
Mam jeszcze wymieniać?...
- Pytałem też o
niedosyt...
- Ta k i e o d czucie wiąże się z
niewystarczającą
ilością pieniędzy w
budżecie miasta.
Bo mamy pomysły, zapał i chęć do
pracy, ale na wiele
przedsięwzięć bra-

kuje, niestety, funduszy. Ogromny
niedosyt wiąże się również z tym, że
Knurów ma bardzo mało terenów
pod przyszłe inwestycje. To dla nas
duży problem.
- Nieodłączną cechą prezydentury jest kontakt z wieloma ludźmi
– merytoryczny jako szefa administracji samorządowej, i ten – nazwijmy go - pozaurzędowy. Interesuje
mnie ten drugi rodzaj spotkań – jak
je Pan odbiera?
- Zawsze ceniłem sobie i nadal
cenię bezpośrednie rozmowy z ludźmi,
szczególnie poza Urzędem. Często
uczestniczę w różnych spotkaniach z
mieszkańcami – począwszy od dzieci, młodzieży, aż po ludzi starszych.
To ogromny kapitał. Z tych spotkań
bardzo dużo wynoszę, poznaję różne
punkty widzenia oraz problemy, przyjmuję wnioski i słucham pomysłów. To
naprawdę prawdziwa szkoła życia.
Warto słuchać ludzi, nie wszystko da
się od razu załatwić, ale w oparciu o te
informacje można sensownie ustanowić
hierarchię potrzeb naszego miasta. Często na takich spotkaniach dochodzi do
sporów i emocji, ale również do sytuacji
bardzo przyjemnych i zabawnych.
- Przed rokiem wyznał Pan, że
„mężczyzna musi mieć poczucie
humoru”.
- Tak, wyznaję zasadę, że powienien mieć podstawowe cechy: być odpowiedzialny i mieć poczucie humoru.
Dowcip, pogoda ducha, uśmiech to ta
przyjemniejsza strona naszego życia.
Sądzę, że wszyscy dobrze czujemy
się w towarzystwie ludzi pozytywnie
nastawionych do życia, umiejących
posługiwać się żartem. Nie na darmo
mówi się, że „śmiech to zdrowie”.
- Prezydentura obfituje – jak sądzę – zarówno w stresujące sytuacje,
jak i te podszyte humorem. Które
łatwiej zapadają w pamięci?
- Mózg ludzki ma fenomenalną
zdolność eliminowania z pamięci
spraw trudnych. Dzięki temu możemy normalnie żyć, cieszyć się i
radzić sobie. Myślę też, że to również
sprawa osobowości. Są ludzie, którzy
nie zawsze radzą sobie ze stresem,
głęboko przeżywają wszelką krytykę, zwłaszcza tę niesprawiedliwą,
nieuprawnioną i bolesną. To kwestia
wrażliwości człowieka. Każdy, kto
decyduje się na działalność publiczną
musi rozważyć, czy jest w stanie znieść
te wszystkie trudności. Ja staram się
zapamiętywać rzeczy, które cieszą
mnie, są przyjemne, motywują do

Foto: Piotr Barchański

Jestem dumny
z naszego miasta

dalszej pracy, ale także te, które są
krytyczne, lecz nie podszyte złą wolą
czy nienawiścią.
- „Jest Pan wilkiem w owczej
skórze” – usłyszał Pan kilka lat
wstecz podczas sesji Rady Miasta.
Jest Pan?
- Rzeczywiście kiedyś takie stwierdzenie było użyte podczas burzliwej
sesji Rady Miasta, ale radny, który to
wykrzyczał, to bardzo porządny człowiek. Myślę, że emocje wtedy wzięły
górę i nie zapanował nad językiem.
Nie mam do niego żalu, do dziś rozmawiamy ze sobą, a czasem idziemy
także na piwo.
- Zainspirowani tym cytatem
przygotowaliśmy stronę tytułową
Przeglądu z wizerunkiem prezydenta-wilkołaka. Była przerażająca,
czyli świetna. Niestety, kobieca
część recenzentów wybiła nam z
głów ten, gotowy już do druku,
projekt. Ciekawe, jak by Pan to
przyjął...
- Ta sytuacja pokazuje, że kobiety
potrafią oddzielić emocje od meritum
sprawy. Nie wiem jak wyglądałem w
wilczej skórze z wyszczerzonymi kłami, nie widziałem tego wizerunku, ale
wdzięczny jestem paniom, że ostudziły
zapał zespołu redakcyjnego (śmiech).
Niezależnie od tego zapewniam, że na
pewno nie obraziłbym się.
- O święta już Pana nieraz przepyty waliśmy. Tegoroczne będą
czymś odbiegać od spędzanych
tradycyjnie?
- Święta Bożego Narodzenia to
czas, na który czekamy cały rok. W
moim przekonaniu nic nie należy

w tym zmieniać. Wręcz przeciwnie
– trzeba pielęgnować to, co przekazali
nam nasi rodzice i dziadkowie. Piękny
obyczaj składania sobie życzeń, łamanie się opłatkiem nad wigilijnym
stołem przy dźwiękach kolęd jest
przeżyciem wyjątkowym, nawiązującym do pięknej polskiej tradycji. I te
tradycje, wartości są w mojej rodzinie
niezmienne od lat. Natomiast odnosząc się do poprzednio spędzanych
Świąt Bożego Narodzenia to z dumą
i radością stwierdzam fakt, że w tym
roku przy naszym stole wigilijnym
zasiądzie nowy członek rodziny, synowa - Elżbieta. Przy okazji powiem,
że ten kończący się rok przyniósł mi
wiele szczęśliwych chwil - syn zawarł
związek małżeński, ukończył aplikację radcowską, a córka ukończyła
filologię angielską i socjologię na
Uniwersytecie Opolskim.
- Zdradził Pan kiedyś naszym
Czytelnikom, że to żona rządzi
w domu, a podczas przygotowań
świątecznych ma Pan trzy czynności do wykonania: kupić karpia,
obrać kartofle i... nie przeszkadzać
w kuchni. Która Panu najlepiej
wychodzi?
- Przyznaję, że w miarę upływu
lat coraz bardziej podziwiam moją
żonę za wiele rzeczy, również za trud,
który wkłada w przygotowanie Świąt.
Jej cierpliwość, pracowitość i wytrwałość jest imponująca. To ona najlepiej
potrafi zorganizować nam te Święta,
uświetnić znakomitymi potrawami i
stworzyć iście świąteczny nastrój.
Rozmawiał Bogusław Wilk

Zdarzyło się...

Codzienność obfituje w rozmaite i ciekawe zdarzenia. Poprosiliśmy prezydenta o przytoczenie humorystycznej sytuacji, która
dobrze zapadła mu w pamięci.
Prezydent Rams: - Kiedyś zorganizowaliśmy w naszym kinie
debatę wszystkich kandydatów do Senatu. Moderatorem był
znany socjolog, profesor UŚ Jacek Wódz. Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców była bardzo elegancka starsza pani, która
uważnie przysłuchiwała się tej politycznej dyskusji. Po wyjściu
z kina zatrzymałem się wraz z kolegą, by na gorąco dzielić się
swoimi spostrzeżeniami. Nagle patrzę, a ta pani takim majestatycznym krokiem zbliża się do mnie, łapie mnie za rękę, patrzy
w oczy i miłym ciepłym głosem, z iście matczyną troską mówi:
- Prezydencie, a ogólcie tę brodę...
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wywiad
Ks. JerzY Kolon, PierWszY ProBoszCz ParaFii MaTKi BoŻeJ CzĘsToChoWsKieJ, siĘGa PaMiĘCią do JeJ PoCząTKóW-

nie byliśmy sami

Foto: Robert Szkoda

- To nie były łatwe czasy: szalała inflacja i trudno było o materiały
budowlane. Wspaniałe było za to zaangażowanie wiernych
w życie wspólnoty - mówi Przeglądowi ks. Jerzy Kolon wspominając
początki posługi kapłańskiej w parafii Matki Bożej Częstochowskiej,
budowę świątyni i ćwierćwiecze poświęcenia kościoła

29 listopada 1986 r. - poświęcenie kościoła,
nabożeństwu przewodniczy bp Damian Zimoń

- W jaki sposób trafił ksiądz
do parafii Matki
B o ż e j C z ę s to chowskiej?
- Objęcie funkcji proboszcza w
nowo tworzącej się parafii na osiedlu
w Knurowie zaproponował mi pod
koniec listopada 1982 r. – tydzień
przed adwentem - ks. bp Herbert
Bednorz. Powiedział: - Od pierwszej
niedzieli adwentu potrzebny jest nowy
proboszcz w Knurowie na osiedlu. Ty
nim będziesz. Nie mogłem odmówić,
bo jako kapłan ślubowałem biskupowi
posłuszeństwo.
- Jak ksiądz to przyjął?
- To była dla mnie bardzo trudna
decyzja. Od sześciu lat byłem proboszczem w małej parafii - w Paniowach.
Dobrze mi się z tamtejszymi ludźmi
pracowało. Wymalowałem kościół
i miałem dalsze plany co do pracy
duszpasterskiej i rozwoju parafii.
Pożegnanie z tamtą parafią przeżywałem bardzo mocno – uroniłem wtedy
niejedną łzę.
- Pierwsze wrażenia po przyjeździe do Knurowa?
- Ogrom wszystkiego. Parafia w
Paniowach liczyła 1200 ludzi. W Knurowie administracyjnie przypisanych
do parafii było 24 tysiące mieszkańców. Nigdy nie zarządzałem taką

społecznością, więc nie miałem wizji
pracy w tak wielkiej parafii. Jednak
Pan Bóg ma swoje plany i pisze życiorysy ludzkie po swojemu. Pomimo
trudności nagle wszystko stawało się
jasne i oczywiste.
- Kto wspierał księdza na początku?
- Przed naszym przyjazdem oficjalną osobą odpowiedzialną za
budowę był ks. Rajmund Stachura,
proboszcz parafii świętych Cyryla i Metodego. Do parafii był też
przydzielony wikary, ks. Bronisław
Byrtek. Po przyjeździe, na samym
początku, w parafii byliśmy tylko z
ks. Franciszkiem Balionem. On był
odpowiedzialny za zabezpieczenie
materiałów budowlanych i organizację pracy brygady pracowników. Ja za
całą administrację parafii. Musiałem
dbać o duszpasterstwo, ale też zapewnić środki materialne na budowę
kościoła.
- Jaką sytuację zastaliście?
- Była już tu ekipa budowlana,
nad którą czuwał pan Franciszek Hopek (późniejszy długoletni kościelny
– przyp. red.). Przejęliśmy murarzy,
cieśli i zbrojarzy. Gotowe były już salki
katechetyczne i probostwo w stanie
surowym. Nie było jeszcze ogrzewania, dlatego przez pierwsze tygodnie
mieszkaliśmy w parafii świętych Cy-

Mimo kłopotów z materiałami budowa świątyni szybko postępowała
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ryla i Metodego. Gdy nadeszła wiosna
ekipa budowlana rozrosła się, było
bardzo wielu chętnych do pomocy.
- Prace więc szybko poszły…
- Budowa sprawnie postępowała.
Najpierw zostało ukończone podziemie - pod prezbiterium była kaplica.
Z czasem wyszliśmy z podziemia na
światło dzienne. Początkowo msze
odbywały się w kaplicy dla matek
z dziećmi, później w kościele głównym. Budynek był jeszcze w stanie
surowym – cementowa wylewka na
podłodze, zamiast oświetlenia wisiały
na drutach oprawki z żarówkami. W
prezbiterium był drewniany ołtarz
i cementowe stopnie. Jednak był jeden element, który pozostał i jestem
pewien, że pozostanie na zawsze
– obraz patronki - Matki Bożej Częstochowskiej.
Po czterech latach mojej obecności
doszło do ukończenia i poświęcenia
kościoła.
- Jak w tym pierwszym okresie
wyglądała posługa księdza?
- Praca kapłańska nie polegała
tylko na budowaniu. W parafii normalnie odprawiano msze, były misje,
rekolekcje i katecheza. Warto przypomnieć, że katecheza do lat 90. odbywała się przy parafii. Na początku
katechizowaliśmy w pomieszczeniach
piwnicznych, właściwie od rana do
wieczora. Najpierw, po lekcjach, przychodziły dzieci, potem młodzież.
Co ciekawe, wiele młodych kobiet
pytało, co mają robić, żeby zostać
katechetkami. Kuria wymagała, by
ukończyć dwuletni kurs katechetyczny. Wysyłałem więc te panie do studium. Tu jednak pojawiał się problem
natury ideologicznej.
- ?...
- Oficjalnie nie można było zatrudniać katechetek. Zabraniały
tego władze. Zatrudnialiśmy je więc
fikcyjnie przy parafii – jako sprzątaczki bądź praczki. Parafia musiała
zapewnić im też świadczenia socjalne.
Katechetki otrzymywały niskie płace,
bo „sprzątaczek” nie można było
ubezpieczyć na wyższe kwoty. Mimo
to przy parafii katechizowało - oprócz

czterech księży - 13 katechetek.
Rozwijały się działające przy parafii grupy. Oaza była jak rodzące się
nowe życie w parafii. To z jej członków
wyrosły przyszłe katechetki, a także
społecznicy. Część oazowiczów pracowało z trudną młodzieżą i dziećmi
z rodzin gorzej sytuowanych.
Wielki wkład w rozwój życia parafialnego mieli też pierwsi wikarzy
– ks. Józef Szklorz, który pracował z
młodzieżą, ks. Rafał Korbel i knurowianin ks. Grzegorz Gwóźdź.
- Jakie trudności napotykał
ksiądz w codziennej pracy?
- To nie były łatwe czasy. Szalała
inflacja – pieniądze traciły na wartości
w mgnieniu oka. Na szczęście, dzięki
ofiarności i poświęceniu ludzi, którzy
nie liczyli na zarobki czy rekompensatę za swoją pracę, kościół rósł i został
oddany, by służyć parafii.
Mocno we znaki dawał się brak
materiałów budowlanych. Zresztą,
widać jeszcze do dzisiaj, że materiały
były skromne i wykorzystywano, co
się tylko nadawało... Ramy okien przy
zakrystii były spawane z kątowników.
Pierwsze drzwi w probostwie powstały
z… odpadów – z drewna oklejonego
tekturą. Zdobycie kafelek graniczyło
z cudem. Dzisiaj są na wyciągnięcie
ręki w każdym sklepie. Wtenczas po
kilka sztuk trzeba było przejechać
pół Polski.
- Jak ksiądz wspomina konsekrację kościoła?
- To było 29 listopada 1986 r. Pamiętam, że była bardzo wielka mgła.
Ludzi było tak dużo, że nie wszyscy
zmieścili się w świątyni. Uroczystej
mszy przewodził biskup Damian
Zimoń. Sekretarzem biskupa był ks.
Gerard Bernacki, obecny biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.
Nabożeństwo odbyło się wieczorem.
To ważny szczegół, bo liturgia przewiduje, że msza rozpoczyna się w
nieoświetlonym kościele. Dopiero po
poświęceniu świątyni przez biskupa
zapalane są światła. Kościół był
świeżo otynkowany i wybielony, więc
zapalenie światła wywołało zachwyt i
zdumienie wśród parafian. Uroczystą

oprawę mszy zapewniły też delegacje
witające biskupa i dziękujące budowniczym oraz kapłanom, a także śpiew
scholi, której opiekunem był wtedy ks.
Józef Szklorz. We mszy uczestniczyli
również kapłani z parafii, w których
zbierano fundusze na budowę kościoła.
- Przez kilkanaście lat był ksiądz
proboszczem parafii Matki Bożej
Częstochowskiej. Z pewnością przeżył tu ksiądz wiele dobrych, ale też i
dramatycznych chwil…
- Były sytuacje, które wryły się
w pamięć ze względu na ich niezwykłość.
Pamiętam bierzmowanie, które
odbywało się, gdy kościół był jeszcze
w budowie. Uroczystość miała miejsce na placu między probostwem a
kościołem. Ołtarz znajdował się na
stopniach probostwa. Do sakramentu
przystępowało ponad 800 młodych
ludzi. Naraz niebo ściemniało, rozpętała się wichura i spadł grad. Naszym oczom ukazał się las parasoli.
Gdy nawałnica minęła przewodzący
uroczystości biskup Czesław Domin
powiedział: „Mieliśmy prawdziwe
zesłanie Ducha Świętego”.
Nie sposób zapomnieć o wypadku
samochodowym, w którym zginęła
prawie cała rodzina – rodzice z dwiema córkami. Pogrzeb i widok czterech
trumien – ten obraz na zawsze pozostanie w mojej pamięci. To chyba
najbardziej dramatyczne wydarzenie,
jakie przeżyłem będąc proboszczem w
Knurowie.
Budujące natomiast było zaangażowanie wiernych w życie parafii.
Wspaniałe były roraty, w których codziennie uczestniczyło po dwa tysiące
dzieci. Na roraty przychodziło też
całe grono katechetyczne, które pilnowało te dzieci. W parafii odbywała
się ogromna ilość chrztów, ślubów i
komunii.
Wspominam też pierwsze msze
rezurekcyjne, gdzie tłum ludzi o 5
rano zbierał się w obrębie budującego
się kościoła. Masa ludzi angażowała
się w procesje Bożego Ciała idące na
osiedle, między bloki. To był nie tylko
udział w procesji, ale i w budowie
ołtarzy. Ludzie mieli poczucie, że są u
siebie. Wiedzieli, że to jest ich parafia
i ich kapłani.
- Spotyka się ks. z byłymi parafianami?
- Oczywiście. Nieraz doświadczam z ich strony przejawów serdeczności i życzliwości. Często słyszę
„o, nasz proboszcz”. Kilka dni temu
podchodzi do mnie pan i mówi: „a ja
księdza pamiętam z budowy kościoła
w Knurowie”. To bardzo miłe. Myślę,
że dla nas księży ważne było to, że od
samego początku nie byliśmy sami, nie
czuliśmy się opuszczeni, mieliśmy za
sobą ludzkie zaplecze i to nas podtrzymywało. I dodawało sił.
Rozmawiał Marek Węgorzewski
Foto: Arch. parafii MBCz

- Czasy były trudne, ale ludzie wspaniali - zapewnia ksiądz Kolon
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Bomb(k)owe ozdoby
pod Knurowską Choinką
Poznaliśmy wyniki konkursu na najlepszą ozdobę choinkową.
Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów. - Do
konkursu zgłosiły się 232 osoby, które wykonały 339 ozdób
choinkowych – mówi Magdalena Czaplińska z Urzędu Miasta.
Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w poniedziałek
w klubie Sztukateria
Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową „Knurowska Choinka”
ogłoszony został 9 listopada. Zainteresowanie przerosło oczekiwania
organizatorów – Urzędu Miasta i
Centrum Kultury.
- Zgłosiły się aż 232 osoby, które
wykonały 339 ozdób choinkowych
– mówi Magdalena Czaplińska z
Urzędu Miasta. – To fantastyczna frekwencja, bo myśleliśmy, że do zabawy
przyłączy się maksymalnie 100 osób.
Prace można było dostarczać do
7 grudnia. Ich oceną zajęło się jury,
które tworzyli: sekretarz miasta Piotr
Dudło (przewodniczący), Magdalena

Czaplińska z Urzędu Miasta, Joanna
Kusy z Centrum Kultury w Knurowie
oraz Katarzyna Furch, instruktor
plastyki z Domu Kultury w Szczygłowicach.
Konkurs przeprowadzony był
w trzech kategoriach wiekowych.
Wśród przedszkolaków nagrodę
główną zdobył Marek Bury z Miejskiego Przedszkola nr 12 za bombkę
w kształcie aniołka. Spośród dzieci i
młodzieży w wieku szkolnym zwycięzcą okazał się Bartosz Ciesielski
z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
7. Oceniając natomiast młodzież
ponadgimnazjalną i dorosłych jury

najbardziej spodobał się łańcuch
zrobiony ze zwijanych na igle sreberek po cukierkach dzieła Małgorzaty
Kały.
– Łańcuch robiłam około półtora
tygodnia po godzinę, dwie dziennie
– mówi laureatka. – Jak go stworzyć
nauczyła mnie jeszcze moja babcia,
więc można powiedzieć, że to taka
tradycja rodzinna.
Organizatorzy konkursu przyznali też 17 wyróżnień oraz 20 nagród dodatkowych.
Wszyscy chętni będą mogli w
najbliższym czasie zobaczyć ozdoby
i bombki, jakie zostały wykonane na

Skoro są ozdoby czas przystroić
choinkę...

poczet konkursu.
- Planujemy zorganizować wystawę najciekawszych prac konkursowych w Bibliotece Głównej na al.
Lipowej w okresie świąteczno-noworocznym – informuje Magdalena
Czaplińska.

Po wręczeniu wszystkich nagród
do wspólnego kolędowania zaprosiły
przybyłych gości zespoły działające
przy knurowskim Centrum Kultury:
Kolorowe Nutki oraz Happy Band.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Zwycięzcy:
Marek Bury - kategoria przedszkolaków
Bartosz Ciesielski - kategoria dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
Małgorzata Kała - kategoria młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym i dorosłych
Nagrody dodatkowe:
Maksymilian Kwitek, Martyn Malewski, Tymoteusz Chmura, Emilia Kabat,
Jakub Garlikowski, Daria Witkowska, Kamil Kucharz, Wiktoria Mateja, Agata
Ratuszniak, Wojciech Bochenek, Paulina Manista, Karolina Kempa, Wiktoria
Glazer, Karolina Soberka, Rozalia Olejniczak, Sabina Cudok, Aleksandra
Kowalska, Dagmara Wojtanowska, Kewin Zając, Małgorzata Mazur.
Wyróżnienia:
Zofia Trela, Małgorzata Krzysztof, Kinga Mielczarek, Kamila Kobiołka, Alicja
Kazula, Weronika Leśniak, Adrian Parzych, Mikołaj Wojdalski, Aleksandra
Potaczek, Agnieszka Andrysiak, Katarzyna Siwiec, Marta Nowak, Emilia
Brachaczek, Agnieszka Jurska, Miłosz Lebiodzik, Agnieszka Dembończyk,
Danuta Mazur
serdeczności

Zdrowych, spokojnych w zaciszu domowego ogniska
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2012 Roku
przyjaciołom, sympatykom,
samorządowcom i mieszkańcom
życzy
Dowództwo i Strażacy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej
w Knurowie

Udział w zabawie sprawił dzieciom ogromną frajdę, a jeszcze większą konkursowe nagrody...

Knurów

Święta w pięknych strofach

reklama

Na przedświątecznym spotkaniu zebrali się członkowie Klubu Abstynentów
„Siódemka”. Były życzenia, wzruszenia, wiersze i kolędy...

Opłatkowe serdeczności i życzenia wypełniły przedświąteczne
spotkanie klubowiczów „Siódemki”
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Zdrowia, a także sił i wytrwałości
życzył zebranym prezes klubu Piotr
Kołodziejczyk. – Nie lękajmy się
czerpać z nieustającej Bożej miłości
i radości – zaapelował ksiądz-senior
Stefan Gruszka, honorowy członek KA
„Siódemka”.
Po krótkiej wspólnej modlitwie
nastąpiło tradycyjne łamanie się
opłatkiem i składanie życzeń. Później
przyszedł czas na kolędowanie i recytację strof. Szczególnymi względami
cieszyła się twórczość ks. Jana Twardowskiego.
- To piękne wiersze wspaniale oddające sens przeżywania świąt – usłyszeliśmy od jednego z uczestników
spotkania. Zakończyła je wspólna
kolacja.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski
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- Zdjęcie zrobiłem na Moczurach – mówi zwycięzca
konkursu w kategorii szkół średnich Paweł Zadka.
– Zrobiłem kilkanaście różnych ujęć, ale to najbardziej
mi się podobało

reklama

PodsuMoWanie KonKursu „KnuróW W BarWaCh naTurY”

Świat jest piękny.
sfotografuj go!

- Jestem pod wrażeniem waszych prac. Sam nie byłbym
chyba w stanie zrobić tak wspaniałych zdjęć – chwalił
uczestników fotograficznego konkursu „Knurów w
barwach natury” Eugeniusz Szybiak, dyrektor Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 6 w Knurowie
Podsumowano I edycję konkursu
zorganizowanego przez Miejskie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy
współpracy z Radą Miasta i biblioteką
szkolnej „Szóstki”. Udział wzięło 36
młodych autorów. Ich zadaniem było
ukazanie najpiękniejszych miejsc
Knurowa jesienią.
Jurorzy - Piotr Barchański (fotograf), Urszula Kędzior (plastyk),
Marian Gruszka (radny) – mieli
twardy orzech do zgryzienia. Koniec

końców zdecydowali, że zwycięzcami
zostaną Paweł Zadka (w kategorii
obejmującej gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) oraz Michał Bochniarz (szkoły podstawowe).
Nagrody wręczono podczas uroczystości w „Szóstce”. Poprzedziła je
prezentacja multimedialna na temat
praw autorskich. – To ważne wiadomości, które mogą się wam przydać
– wyjaśniła uczestnikom Katarzyna
Sołtysik-Andrysiak bibliotekarka

MSP nr 6 i organizatorka konkursu.
Piotr Barchański podzielił się swoją oceną zdjęć z punktu widzenia
zawodowego fotografa. Wskazał na
uchybienia i podpowiedział, jak ich
unikać.
1 grudnia rozpoczęła się druga
edycja konkursu. Jej hasło: „Knurów
zimą”. Każdy może wziąć udział. Organizatorzy liczą, że pojawią się nowi
amatorzy fotografii. – Serdecznie zapraszamy – zachęcają do udziału.
DC

Zdjęcie takie jak to, drugiego laureata
– Michała Bochniarza na pewno będziemy
mogli podziwiać w następnym etapie, do
którego młody fotograf również ma zamiar
przystąpić

SERWIS: pn.: 12-20, wt.-pt.: 8-17; SKP: pn.-pt.: 8-20, sob.: 8-14

BS Szymecki

Serwis Samochodowy

Stacja Kontroli
Pojazdów
już otwarta!
Zapraszamy na przeglądy
rejestracyjne
ul. Sienkiewicza 30, Knurów
tel.: 32/235-15-28

www.szymecki.pl

Bosch Car Service...
jakość i kompleksowa
obsługa w zasięgu ręki
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Foto: Bogusław Wilk

wywiad
Ksiądz Michał Woliński

Wielkość objawia się
w rzeczach małych
W tak małych jak dziurawa stajenka w Betlejem. O tajemnicy
Bożego Narodzenia, aniołach i szatanie z księdzem Michałem
Wolińskim, proboszczem parafii w Paniówkach, egzorcystą,
rozmawia Justyna Bajko

Justyna Bajko: Co to właściwie
znaczy, że Bóg stał się człowiekiem.
Po co Jezus przyszedł na ziemię?
Ks. Michał Woliński: - Jezus
przyszedł na ziemię, aby ludzi uczynić braćmi i siostrami, rodziną Boga
Ojca, przez jedność z Nim. On staje się
człowiekiem, aby ludzie mogli stać się
uczestnikami życia Bożego na wieki.
Bóg dzieli się z nami swoim życiem.
Przyjmując Pana Jezusa jako Zbawiciela, przyjmuję jego warunki, przykazania, słowo i Jego drogę życia.
- W dzisiejszym zabieganym
świecie, wielu ludzi sprowadza Boże
Narodzenie do piosenki „White
Christmas” i ozdób świątecznych.
Czy ludzie potrafią poczuć jeszcze
tę wielką tajemnicę, są zdolni przeżywać Boże Narodzenie?
- Stąd stała troska duszpasterska,
aby zwracać uwagę nie na te elementy zewnętrzne, ale na wewnętrzne,
związane z otwarciem na tajemnicę. Przyjście Pana Boga w ludzkiej
postaci jest tajemnicą wiary, to nie
jest dowód matematyczny. Rzeczywistość wiary to łaska, więc w tym
zabieganym środowisku trudno jest
przedrzeć się człowiekowi w ten świat
łaski. Kościół zachęca do modlitwy, do
trwania na mszach roratnich, właśnie
po to, żeby nie utracić tego wymiaru
wewnętrznego, aby święta nie były
tylko choinką i prezentami.
- Ks. Twardowski pisał, że życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, to są życzenia pogańskie.
Dlaczego?
- Gdybyśmy się tylko zatrzymali
na zdrowiu, szczęściu, pomyślności, to
tak mogą żyć i poganie. Chrześcijanin
idzie dalej, widzi, że pełnią szczęścia
jest życie w jedności z Bogiem, że
radość to dar Ducha Św., że zdrowie
to tylko jakiś element życia − dziś
jest, jutro go może nie być. Zauważa,
że znajduje się w drodze, a to co nazywamy życiem na ziemi, jest tylko
pielgrzymką do domu Ojca. Jesteśmy
w drodze, więc chrześcijanin może
sobie życzyć dobrej drogi do Nieba, bo
celem jest życie wieczne.
- Pan Jezus pierwszy objawił
się pastuszkom, często przedstawianym jako prości, ubodzy ludzie. Kim naprawdę byli i dlaczego
pierwsi ujrzeli Zbawiciela?
- Pastuszkowie to osoby w różnym
wieku, o najniższym standardzie
społecznym, wręcz z marginesu. Na
tym polega właśnie tajemnica Bożej
miłości, że obejmuje wszystkich ludzi.
Obojętnie, czy to pastuszek, mag, król,
czy ktoś z elit intelektualnych świata.
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- Czy w ż yciu codziennym
mo ż emy z obac z yć A n i o ł ów,
jak pastuszkowie
przy Objawieniu
poczuć ich dzia-

łanie?
- Są osoby, które mówią, że pewne
wydarzenia cudowne, niespodziewane w ich życiu, zdarzyły się za sprawą
Aniołów. Niektórzy ludzie głęboko
odczytują prawdę, która została pokazana im w dzieciństwie na obrazku,
gdzie Anioł Stróż chroni dzieci, by nie
wpadły w nurt rwącej rzeki. Wiele
ludzi modli się do Anioła Stróża codziennie i odczuwa jego szczególną
opiekę w sytuacjach zagrożeń. Co
więcej, niektórzy twierdzą, że idą spać
i nie nastawiają zegarka, bo proszą
swojego Anioła Stróża, aby ich obudził o właściwej godzinie i okazuje się,
że to jest lepsze od budzików.
- Czy mamy jakieś obowiązki
wobec Aniołów?
- Trudno to nazwać obowiązkiem,
ale na pewno właściwą postawą jest
pamięć o Jego obecności. Krótka modlitwa „Aniele Boży” jest zaproszeniem,
aby nie tylko był przyglądającym się
asystentem, ale również bezpośrednio
działał w moim życiu, strzegł moich
dróg.
- Chciałabym, abyśmy teraz
porozmawiali o upadłych aniołach.
Czy szatan to jest realna postać, czy
raczej symbol, metafora?
- Niestety, to realny byt, który tracąc wieź z Bogiem stał się „osobowością” negatywną, której mechanizmem
działania jest nienawiść. Zły żyje
nienawiścią do wszystkiego, co pochodzi od Boga, do Boga samego, jego
dzieł i przyjaciół. Atakuje człowieka,
by go pozbawiać jedności z Bogiem.
Zamknąć na miłość Bożą. Szatan
Boga Stwórcy dotknąć nie może, ale
może dotknąć jego stworzeń. Są przykłady nadnaturalnego zachowania
złego, jeśli się go zaprasza, nawet
nieświadomie, w życie. Wtedy szatan
wchodzi jako agresor, po to, aby niszczyć, po to, aby pozbawiać człowieka
szans na normalne funkcjonowanie,
czyli możliwość wybierania dobra i
odrzucania zła.
- Czy zły rzeczywiście ma zdolność ingerencji w życie człowieka?
Jak to rozpoznać? Kiedy jest ten
moment, że można się przestraszyć,
że to już jest działanie złego?
- Zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek
chciałby zmienić swoją postawę, ale
nie potrafi. Ktoś mówi, że narkotyki
nie są dla niego problemem, ale bez
nich już żyć nie potrafi. Działanie
demoniczne jest wtedy, kiedy człowiek
pragnie dobra, ale nie ma siły go czynić, natomiast złe działanie przychodzi mu bez problemu. Często człowiek
nie wie, że jest opętany. Zły pragnie

działać z zaskoczenia, wykorzystując
swoją pozycję bytu niewidzialnego.
Kiedy wszystko się wali, wtedy warto
się przyglądnąć, czy to czasem nie
jest działanie złego. Różnego rodzaju
formy zagrożeń duchowych, czyli
okultyzm, wróżbiarstwo, wywoływanie duchów, satanizm, spirytyzm,
korzystanie z porad jasnowidzów, z
tarota, talizmanów − to jest rzeczywistość otwierania się na działanie
złych duchów. Jeśli ktoś robi miejsce
dla złego ducha, zły to wykorzysta. Zły
nie działa od razu, nie musi się spieszyć, ma nieograniczone możliwości
czasowe, bo występuje spoza czasu.
Niektórzy się dziwią, że chodzili do
wróżki 10 lat temu, a dopiero teraz
mają problemy. Gdyby było tak, że
jednego dnia wchodzę w okultyzm, a
następnego wychodzę posiniaczony,
pobity, albo pozbawiony majątku
to od razu bym wiedział, że to jest
właśnie kierunek zła. Zły wciąga i
dopiero po jakimś czasie, kiedy już
ma korzystną, ugruntowaną pozycję,
atakuje.
- Mówił ksiądz, że można też
czasami nieświadomie przyjąć
złego.
- Chodząc do wróżki człowiek
nie ma złych planów. To jak wejście
do pomieszczenia, w którym jest promieniowanie. Nie wiem o nim, ale i
tak się nasączam, a po pewnym czasie
wychodzą choroby popromienne. Z
okultyzmem jest tak jak z wypadkiem
samochodowym. Czy świadomie uderzyłem w drzewo czy nieświadomie,
skutek jest ten sam. Zły posługuje się
dobrem w celu dokonania zła. Jest jak
wędkarz, który bierze dobrą przynętę,
ale nawija ją na haczyk. I jak ryba
widzi tylko przynętę i nie widzi haczyka, to potem tylko linka, wędka i
patelnia. Podobnie było z kuszeniem
Pana Jezusa na pustyni. Zły przecież
nie proponuje mu niczego złego, chce,
aby sobie z kamieni chleb zrobił. Zły
oferuje nam jakieś dobra, ale jeżeli
biorę dobro od złego, to będę musiał
za nie bardzo drogo zapłacić, nawet
swoim życiem.
- A jakie dobra może proponować zły?
- Obiecując np. szczęście czy nadzwyczajne zdolności. Są osoby, które
nagle otrzymują jakieś demoniczne
poznanie. Jedna osoba mówiła mi, że
pewien bioenergoterapeuta, uprawiający też magię, uwiódł ją, rozbił jej
rodzinę i uczynił swoją żoną. Wkrótce
związek się rozpadł. To małżeństwo
zakończyło się dla tej osoby manifestacjami demonicznymi, objawiającymi się utratą pamięci, lękami i
paraliżem. Pierwsze ślady obecności
złego pojawiły się dopiero, gdy ta pani
chciała się wydostać z tego związku,
kiedy zobaczyła, że to co na początku
było efektowne, w rezultacie okazało
się wielkim nieporozumieniem.

- Trzeba wciąż się zastanawiać
czy dobro, które nas spotyka, pochodzi od Boga czy od zła.
- Tak. W kościele mieliśmy taki
bolesny dla nas epizod z zapraszaniem bioenergoterapeuty, uzdrawiaczy. Okazało się, że to byli okultyści,
wykorzystujący naszą niewiedzę.
Szybko zorientowaliśmy się, że to nie
jest Boże, lecz od złego. Ale i takie
doświadczenie trzeba przejść, bo człowiek nie wie wszystkiego z góry.
- Na spotkaniu z młodzieżą
ojciec Badeni, krakowski dominikanin mówił, że doświadcza szatana w
codziennym życiu, nawet widzi, jak
mu szepcze do ucha: „nie idź tam,
przecież ci się nie chce” albo „nie
rób tego i tak nikt nie doceni”.
- Rzeczywistość demonicznego
działania szatana wokół nas jest. I
są osoby, które go widzą i rozpoznają
jego czyny. Ojciec Pio zmagał się z demonami, podobnie jak św. Faustyna
Kowalska. To wszystko to wydarzenia
realne, dziejące się w konkretnym
czasie.
- Dlaczego Bóg pozwala na to,
by zły tak bardzo ingerował w życie
ludzi?
- To tajemnica, związana z upadkiem pierwszych rodziców. Konsekwencją grzechu pierworodnego jest
dostęp złego do naszego życia. Moc
Boża jest nieporównywalna z mocą
złego, ale kiedy człowiek nie pozwala
Panu Bogu działać, to wtedy zły ma
możliwości niszczenia. W walce ze
złem człowiek wzrasta. Władza złego
jest ograniczona. Jest jak wściekły
pies na uwięzi. Podejdziesz za blisko,
to ugryzie. Są osoby, które próbując
wyjść ze środowisk satanistycznych,
przeżywają ogromne dramaty. Gehenna trwa 24 godziny. Zły niszczy je
tak, że pragną śmierci tylko po to, aby
się wydostać. Wydaje im się, że przez
śmierć uciekną od szatana, ale śmierć
nie jest wybawieniem, lecz ugruntowaniem tej traumatycznej sytuacji.
Póki te osoby żyją i walczą, to ciągle
mają szanse.
- Czy nie zawierając świadomego paktu z diabłem, możemy się
czuć bezpiecznie?
- Nie, ponieważ każdy grzech jest
formą otwarcia na złego. Trwanie w
grzechach, zwłaszcza ciężkich, jest
dodatkowym narażeniem się na to,
że zły będzie mógł jeszcze więcej.
Złemu nie za bardzo zależy na tym,
aby dręczyć człowieka tu na ziemi,
ponieważ wie, że wtedy człowiek będzie szukał pomocy. Zły pragnie, by
człowiek trwał w postawie odrzucenia
Pana Boga, by dopiero w momencie
śmierci zatriumfować. Jeżeli człowiek
żył w buncie przeciwko Bogu, to i w
buncie przeciw Niemu umiera, i to
jest największe zwycięstwo złego. Nie
opętanie, nie dręczenie, ale właśnie
trzymanie człowieka w grzechu.

- Jak pomóc opętanemu?
- Mocą łaski Bożej. Modlitwa o
uwolnienie składa się z m.in. rozkazów do złego, że ma opuścić tego
człowieka. Zły nie chce słuchać,
buntuje się, rzuca człowiekiem,
próbuje zniechęcić do modlitwy.
Dlatego egzorcyzmy mogą trwać
latami, w zależności od głębi zła i
pozycji, jaką zły uzyskał za zgodą
człowieka
- Opętanie jest tak spektakularne, jak to np. oglądamy w filmach?
- Takie manifestacje są, gdy człowiek chce wyjść ze zniewolenia złego.
Wtedy zły ukazuje swoją władzę nad
człowiekiem. Modlitwa osłabia władzę szatana. Ale póki ma siłę, póty
stawia opór. Są osoby, którym stwarza się możliwości uwolnienia, ale
one ich nie wykorzystują. Modlitwa
jest dla nich zbyt bolesna. Zwycięża
przywiązanie do zła, nienawiści,
alkoholu. Dzięki temu zły ciągle ma
się, czym karmić.
- Często ludzie proszą księdza
o pomoc?
- Codziennie kilka osób dzwoni,
szuka pomocy. Coraz więcej ludzi
wchodzi w świat okultyzmu. Programy wróżbiarskie są nadawane
bezustannie, w czasopismach są
odniesienia do wróżek, jasnowidzów,
tarocistów. Ludzie z tego korzystają,
a potem ponoszą konsekwencje. Nie
zdają sobie sprawy, że uwolnienie się
to nie pstryknięcie palcem...
- Zdarza się, że same wróżki manifestują przywiązanie do religii
- Tak, bo zły - maskując się - bardzo lubi posługiwać się elementami
religijnymi. Szatan potrafi przybierać
postać anioła światłości, właśnie po
to, aby człowieka wprowadzić w zło.
Istnieje typ duchów zwodzących, które
udają przyjaciół. Niektórzy ludzie
zapraszają demony, ale nie jako demony, ale jako duchy - przewodnicy,
które proponują wyjście poza ciało,
podróże astralne. Dopóki człowiek
jest posłuszny tym duchom, wszystko
się dobrze układa, lecz kiedy chce z
tego wyjść, to okazuje się, że jest w
pułapce.
- Co więc należy robić, aby nie
zbliżać się do zła?
- Kiedy wchodzę w relację z Bogiem, Jego świętość staje się dla mnie
obroną przed całym złem. Przyjaźniąc się z Panem Bogiem, nie muszę
się martwić, bo nawet godzina mojej
śmierci będzie najpiękniejszą godziną
mojego życia. Przejdę wtedy od doczesności do pełni chwały. Jezus przychodzi jako to maleńkie dzieciątko,
aby wzbudzić w nas tę postawę otwarcia, przyjęcia Go, Jego słowa. I taka
postawa sprawia, że zły choćby chciał,
nie może mi nic złego uczynić.
- Bardzo dziękuję za rozmowę.
- Proszę bardzo i wszystkiego dobrego dla czytelników Przeglądu.
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rozmaitości

Święta nie są dla
samotnych

W Polsce żyje coraz więcej osób, które nie mają z kim spędzić
Bożego Narodzenia. Święta to dla nich szczególnie trudny
czas. Historia pani Krysi to opowieść o samotności. Nie jest to
historia smutna, choć może mało bożonarodzeniowa
Boże Narodzenie to czas radości, składanych życzeń, mniej
lub bardziej udanych prezentów.
Narzekamy na to całe zamieszanie,
bieganinę, gotowanie. Coraz częściej
odczuwamy sztuczność spotkań rodzinnych przy bożonarodzeniowym
stole. Bezref leksyjnie kładziemy
talerz dla samotnego wędrowca, nie
spodziewając się, że kiedykolwiek
może przyjść.
Pani Krysia powoli maluje usta
czerwoną szminką i skrupulatnie
poprawia brwi czarną kredką.
− Pamiętaj kochanieńka, usta zawsze muszą być czerwone. Mężczyźni
to lubią. Tak, usta i brwi. Reszta może
się sypać.
Następnie zakłada koronkową
białą bluzkę i poszarzałą czarną
spódnicę.
− Pomóż mi zapiąć ten nieszczęsny suwak. Doktor ma dziś przyjść.
Zadzwoniłam i specjalnie poprosiłam
o tego bruneta. On jest taki szarmancki. Przypomina mi pewnego pana.

Przetańczyliśmy całą sylwestrową
noc. Tylko kiedy to było... Och, bardzo
dawno.
Pani Krysia w maju skończyła
65 lat, ale jak sama często powtarza,
wcale tego po niej nie widać. Mieszka w dużym, starym mieszkaniu.
Kilka razy w tygodniu odwiedzają ją
wolontariuszki, jedna robi zakupy,
inna sprząta. Po domu kręci się kot,
pozornie łagodny.
Pani Krysia nie przepada za świętami. Nie lubi tego całego świątecznego rozgardiaszu i zmian w programie
telewizyjnym
− Pewnie znowu wyrzucą moje
seriale! A teraz tyle się dzieje. Rick
zbałamucił tę biedą dziewczynę, ale
Ridge mu pokaże, kto tu rządzi! Tylko
tej Brook szkoda, bo musi wybierać
między mężem a synem. Ach, same
problemy! − opowiada nerwowo
gryząc palce
− No nie śmiej się kochanieńka, to
przecież tacy moi domownicy. Wiem,
że codziennie przyjadą o tej samej po-

rze, a nawet ty się wiecznie spóźniasz
albo wcale nie przychodzisz.
Pani Krysia rozkłada pasjansa,
już trzeci raz dzisiaj. Mówi, że karty
trochę ją pocieszają, bo zawsze sobie
coś dobrego wywróży. Samotność
jest zimna, nie ma dłoni, które mogłyby ją ogrzać, nie ma z kim dzielić
strachu i nocnych koszmarów.
− Chciałam założyć rodzinę,
wierz mi kochanieńka, chciałam.
Nawet był taki przystojny brunet z
wąsem. Bardzo mi się podobał. Wstydziłam się strasznie, nie potrafiłam
nawet na niego patrzeć, tak mnie
onieśmielał. Może gdybym się do
niego uśmiechnęła... No nie ma co
gdybać, pij herbatę, bo stygnie! Zima
już nie jest taka dobra.
Zbliżające się święta przypominają pani Krysi o tym, co minęło, o
mamie krzątającej się w kuchni, o
choince, o ciociach, które przychodziły z prezentami.
Wszystko bezpowrotnie mija.
Pozostaje tęsknota i jakiś żal, że może

Pani Krysia nie przepada za świętami; jeszcze nie wie jak spędzi
wigilię...

jednak trzeba było żyć inaczej. Lepiej,
pełniej.
− Pytasz, jak spędzę Wigilię. Nie
wiem. Może przyjdziesz i pośpiewasz
mi trochę kolęd? A zapomniałam,
wyjeżdżasz do rodziny. No tak. Kiedyś nawet myślałam sobie, że pójdę
i zapukam do jakichś ludzi. A co mi
tam! Powiem, że jestem zbłąkanym
wędrowcem. A nóż widelec otworzą,
może nawet posadzą przy stole, naleją
barszczu − pani Krysia chichocze
rozbawiona własnym pomysłem
− Nie, nie zrobiłam tego. Wstyd
straszny!
Misiek nieśpiesznie przechadza
się po pokoju. Uwielbia zrzucać z
półek różne przedmioty, szczególnie
upodobał sobie małą choinkę, którą
pani Krysia dostała od sąsiadki.
− Święta nie są dla samotnych.
O spójrz nawet w głupiej reklamie

Knurów

Historia znaczkami pisana

Można szukać nadzwyczajnego człowieka przez całe życie i go nie znaleźć.
Można też ludzi z pozoru zwyczajnych przemieniać w wyjątkowych. Odnaleźć
w codzienności człowieka pasję wartą opisania, wartą magii
A nd rz ej Słaboń to ba rd zo
skromny i miły człowiek. Rzadko podnosi głos, nie przestaje się
uśmiechać. Raczej przemyka przez
świat, niż się w nim zatrzymuje. Z
uwagą patrzy na rozmówcę, wręcz
szeptem opowiadając historie ze
swojego życia. Jak sam przyznaje,
raczej nudnego i normalnego.
− Przez 14 lat grałem w piłkę
nożną, potem pracowałem w kopalni. To tam spotkałem kolegów, którzy
już wcześniej zbierali. Od razu mi się
spodobało i tak już będzie ze 30 lat −
wspomina pan Andrzej.
Pan Andrzej jest filatelistą.
O swojej pasji potrafi rozmawiać
godzinami.
Z czułością wyciąga pojedyncze
okazy, z dumą prezentuje swoją
kolekcję z Janem Pawłem II.
− Tych znaczków trzeba się
naszukać. Jeżdżę po giełdach, wystawach, szperam, zamawiam. Polska
poczta mało ich wydała przez tych
25 lat pontyfikatu, dlatego mam
głównie znaczki zagraniczne, np. z
Rwandy − wyjaśnia.
Filatelista powinien dbać o
miejsce w którym znaczki przebywają, zapewnić im odpowiednią
temperaturę, nasłonecznienie, wilgotność.

Pasją pana Andrzeja są znaczki, jego żona Władysława słynie z
doskonałych ciast

− Znaczki lubią się przyklejać,
muszę od czasu do czasu sprawdzać
czy u nich wszystko w porządku −
śmieje się pan Andrzej.
Na znaczkach zapisana jest historia świata i pojedynczego człowieka.
Kiedyś naklejane na pocztówki, listy
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do bliskich i dalekich krewnych, dziś
powoli odchodzą w zapomnienie.
Zastępowane przez bezduszne sms-y
bez koloru, bez zapachu. Kto dzisiaj
zbiera znaczki, koperty? Kto dostrzega w nich coś więcej niż tylko kawałek papieru z tyłu pomazany klejem?

− Pamiętam swój pierwszy znaczek. Był piękny, taki chiński z chryzantemami − wzdycha knurowianin.
− Nie potrafiłem się z nim rozstać.
Pan Andrzej lubi kwiaty − i te
żywe, i te na znaczkach. Z błyskiem
w oku opowiada, że w tym miesiącu
udało mu się wyhodować grudnioki.
− Pięknie kwitną. Wszystkie rośliny w domu i na działce sam sadziłem.
Mam nawet kilka książek na ten
temat. To moja druga pasja, kwiaty i
jeszcze monety.
Mimo iż minęło już tyle lat odkąd pan Andrzej rozpoczął swoją
przygodę ze znaczkami, to za każdym
razem, kiedy przynosi do domu nowy
okaz, czuje jak spełnia się jego kolejne, choć wciąż to samo, małe marzenie. Żal tylko, że coraz mniej osób w
Knurowie interesuje się filatelistyką i
numizmatyką.
− Kiedyś to było nas sporo, prawie 100 osób. Młodzi i starzy razem.
Dzisiaj knurowskie koło liczy około
22 członków, same chłopaki po 60.
− śmieje się filatelista. − Młodzi nie
interesują się teraz znaczkami, wolą
komputery, gry. Mój wnuk, kiedy pokazywałem mu monety zapytał tylko:
„A ile można za to dostać”. Ale może
to na starość przychodzi.
Wśród filatelistów są i tacy, któ-

coca-coli Boże Narodzenie spędza się
z rodziną. Co ja zrobię, że mojej już
nie ma. Mama zmarła, ojca nigdy nie
było, przyjaciół zawsze miałam mało,
teraz jest ich jeszcze mniej. Tylko ten
mój wredny kot został! − na te słowa
Misiek się nieco zjeżył i zamruczał.
− Nie, nie, Misiek wcale nie jesteś
wredny. Bardzo z ciebie miły kotek,
tylko trochę nerwowy.
Pani Krysia nie lubi o sobie mówić − samotna. Powtarza, że przecież nie jest tak źle. Wolontariuszki
przychodzą, ksiądz wpadnie, lekarz
odwiedzi. Tylko te święta. Nikt nie
ma czasu, wszyscy gdzieś biegają.
Robi się trochę pusto.
− Może choć w tym roku „Mody...”
nie zabiorą. Możesz mi to kochanieńka załatwić?
Tekst i foto: Justyna Bajko

rzy potrafią stać godzinami w kolejce po jeden znaczek. Inaczej niż
wśród ludzi, w świecie znaczków
felerne egzemplarze są najbardziej
cenione. Wada to wyjątkowość, a
wyjątkowość to wyższa cena.
Filateliści rzadko znajdują zrozumienie w gronie przyjaciół i
rodziny. Raczej traktowani są jako
nieszkodliwi dziwacy. Pan Andrzej
wspomina swojego kolegę pasjonata, który w poszukiwaniu jednego
znaczka potrafi przemierzyć Śląsk
wzdłuż i wszerz.
− Ciągle układa, zbiera, szuka.
To całe jego życie. I kiedy zafrasowany pokazuje wnukom znaczek
zdobyty z takim trudem, te mówią
tylko: „No fajny, dziadku” − wzdycha mężczyzna.
Żona pana Andrzeja, pani Władysława wspiera pasję męża, choć
sama woli pieczenie czy robótki ręczne. Słynie z doskonałych ciast, których smak jeszcze długo wspominają
ci, którym dane je było zasmakować.
Pan Andrzej przyznaje, że bez wparcia małżonki byłoby mu ciężko.
− Bo najważniejsze, żeby żona
popierała. Kiedy przynoszę znaczki
z poczty, żona składa specyfikację,
a ja wkładam nowe egzemplarze do
klaserów. I tak już uzupełniamy się
od 40 lat.
Życie bez pasji, bez tej iskry,
która napędza do działania, byłoby
bardzo ubogie. Każda, nawet najdziwniejsza, najskromniejsza czyni
z człowieka kogoś niezwyczajnego,
magicznego. Wyróżnia go z tłumu
jemu podobnych. I nieważne czy
zbieramy znaczk i, monet y czy
pieczemy ciasta. Każdy ma prawo
marzyć inaczej.

Tekst i foto: Justyna Bajko
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Stary Knurów, mieszkanie z ogrodem.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977

51/52/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe w Centrum, po remoncie.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977
51/52/11

2-pokojowe, Lotników, 165.000, M3. Tel.
603 773 313
51/52/11

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

3 -pokojowe, Mar ynarzy, 167.000. Tel.
603 773 313

46-51/52/11

51/52/11

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

4-pokojowe na WP II sprzeda AS. Tel. 501
533 977

01-odw.

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą lub mieszkanie 32 m 2 . Tel.
501 606 957
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe.
Gierałtowice. Tel. 500 408 976

51/52/11

01-odw.

50-51/11

WP II, 3 pokoje, cena 165 tys. AS. Tel.
501 533 977

51/52/11

MOTORYZACJA

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

45-51/52/11

Kupię Matiza, Corsę, Fiestę, Polo, Punto i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-51/52/11

50/11-8/12

Zatrudnię sprzedawcę do kwiaciarni w
Szczygłowicach. Tel. 32 236 85 36

45-51/52/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

DREWNO kominkowe. Transport węgla,
przeprowadzki. Tel. 603 198 006

51/52/11

51/52/11

51/52/11

50-51/52/11

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

Szczygłowice. Tanio sprzedam 2 i 3-pokojowe w niskim bloku. AS. Tel. 501 533 977

Etat dla osób z doświadczeniem w windykacji. Gliwice. Tel. 32 661 07 02, 32 661
07 00

1-odw.

Do wynajęcia mieszkanie w centrum Knurowa, 3 pokoje, 54 m2. Tel. 602 799 911
45-odw.

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m , parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
2

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

33-odw.

50-51/52/11

Kupię M-4 lub M-5. Tel. 501 679 567

50/11-1/12

Instalacje gazowe, próby szczelności. Tel.
601 922 685

Ku p i ę m i e s z k a n i e z a g ot ó w kę. Te l.
792 496 905

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

Lokal do wynajęcia w Gierałtowicach.
Czynsz 800 zł. AS. Tel. 501 533 977

51/52/11-1/12
38/11-17/12

Pewna pożyczka do 5 tys. bez BIKu. Tel.
664 732 963

49/11-2/12

Remont od A do Z, elektryka, instalacje
wodne. Tel. 502 644 776

51/52/11

51/52/11

Lokal handlowy przy ul. Niepodległości.
AS. Tel. 501 533 977

51/52/11

51/52/11

Ładny dom z lat 40-tych. 400 tys. AS. Tel.
512 393 052

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

M-4, WP II, 61,7 m2, I p., Marynarzy, 167
tys. Tel. 500 089 755

3-odw.

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

48-4/12

51/52/11

Nowy dom 299 tys. Knurów. Sprzeda AS.
Tel. 501 533 977

51/52/11

51/52/11

ok. Urzędu Miasta. 75 m2, cena 165 tys. AS.
Tel. 501 533 977

51/52/11

Pięknie położone działki w Przyszowicach.
89 tys. AS. Tel. 512 393 052

51/52/11

49/11-2/12

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372
46-odw.

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

33-odw.

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

46-odw.

D y s k o t e k a , o d s t ą p i ę s p r z ę t . Te l .
515 182 015

INFORMACJA

Sprzedam profesjonalne organy KORG
PA80 z twardy dyskiem oraz grill elektryczny na kółkach z dwoma płytami ceramicznymi. Tel. 507 736 588

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 14.12.2011 r.
do 3.01.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedną część działki
nr 1700, stanowiącą fragment targowiska miejskiego.

48-51/52/11

51/52/11-1/12

zdrowie i uroda
Gabinet Urologiczny lek. M. Sadowski.
Knurów. Tel. 32 440 18 40
50-51/52/11

49/11-4/12

ok. Knurowa, 3-pokojowe z ogródkiem i
garażem, 165.000, M3. Tel. 603 773 313

Świąteczna pożyczka dla odrzuconych
przez bank. Tel. 667 691 773

SPRZEDAM

PILCHOWICE, nowy dom, 465.000. Biuro
M3. Tel. 516 055 825

51/52/11

Poszukujemy mieszkań, domów, działek do
sprzedaży i wynajmu. AS. Tel. 32 337 00 22
lub 501 533 977

51/52/11

S p r z e d a m k a w a l e r kę. A S . Te l . 512
393 052

SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy – pomoc domowa,
sprzątanie i mycie okien. Tel. 793 953 727
48-51/51/11

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

23.12.2011 r.
PIĄTEK

10-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
10-odw.

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

41-odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka (dziecko niepełnosprawne)
lub osoby starszej (z doświadczeniem, po
kursie opiekunki, z certyfikatem). Od 7.00
do 14.00 w dni powszednie, weekendy do
ustalenia. Tel. 501 385 666

Saga Zmierzch:
Przed świtem. Część 1
− godz. 17.15, 19.30
24-25.12.2011 r.
SOBOTA − NIEDZIELA
Kino nieczynne

43-51/52/11

51/52/11

Sprzedam komfortowe mieszkanie WP
II, I piętro, 73 m2. Tel. 600 327 390

26-29.12.2011 r.
PONIEDZIŁEK − CZWARTEK

DAM PRACĘ

Happy Feet:
Tupot małych stóp 2
− godz. 15.30
Saga Zmierzch:
Przed świtem. Część 1
− godz. 17.15, 19.30

50/11-2/12

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, I p., 48
m2, po remoncie, WP II. Tel. 696 086 669

49-51/52/11

Sprzedam mieszkanie 3 -pokojowe os.
1000-lecia. Tel. 889 969 234

48-51/52/11

Happy Feet:
Tupot małych stóp 2
− godz. 15.30

Sprzedam mieszkanie 46 m 2, ul. Janty.
Cena 140 tys. Tel. 606 483 637
51/52/11-3/12

Sprzedam nowy dom w Knurowie. Tel.
508 192 750

48-51/52/11
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Agencja Nieruchomości AS poszukuje doświadczonych agentów. Tel. 502 772 197
51/52/11

31−01.01.2012 r.
SOBOTA − NIEDZIELA
Kino nieczynne

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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rozmaitości
Foto: Marek Węgorzewski

Dzięki hojności darczyńców podopieczni
domów pomocy społecznej będą mieć
bogatsze w prezenty święta

Mało kto wyobraża sobie święta bez kolęd.
Nieliczni śpiewają pastorałki i kantyczki.
Znajomość tych pięknych utworów ogranicza
się zazwyczaj do kilku. Przypominamy te
zapomniane, w których prym wiodą ptaki

Dary z serca na święta

5,5 tys. zł zebrano podczas koncertu charytatywnego
„Dary Serc”. Pieniądze przysłużą się podopiecznym
okolicznych domów pomocy społecznej
Relacjonowany przez nas w
ubiegłym tygodniu IX Koncert
„Dary Serc” okazał się podwójnym sukcesem. Artystycznym,
z racji efektownych występów
scenicznych, i finansowym,
dzięki zebranym przez organizatorów funduszom.
– Przeprowadzona przez
nas przed i w trakcie koncertu
zbiórka przyniosła w sumie
5,5 tys. zł ze sprzedaży biletów-cegiełek – mówi Grzegorz
Mordal, prezes knurowskiego Koła Terenowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gmin Powiatu Gliwickiego
„Moja Gmina Nasz Powiat”,
organizatora imprezy. Sprze-

dano 113 cegiełki po 20 zł, 190
po 10 zł i 268 po 5 zł.
Pieniądze podzielono na
pięć części – po 1100 zł.
- Przekazano je – w formie
darowizny – na ręce przedstawicieli okolicznych opiekuńczych placówek i instytucji
– dodaje prezes Mordal. Uroczystość odbyła się w środę
w DPS Zameczek w Kuźni
Nieborowskiej. Stowarzyszenie reprezentowali Michalina
Ryndak, Marian Sadecki i Piotr
Kampe. – Naszym wsparciem
zostały objęte: Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym „Nadzieja” przy
DPS Ostoja w Sośnicowicach,

Słowiczek, muzyczek
wesele światu
zwiastuje

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym i
Chorych Psychicznie „Pomost”
przy DPS Zameczek w Kuźni
Nieborowskiej, Dom Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Ojców
Kamilianów w Pilchowicach,
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża
Uzdrowienie Chorych w Knurowie i ośrodek Caritas Diecezji
Gliwickiej w Wiśniczu.
Pieniężny dar pozwoli
wzbogacić święta podopiecznym placówek. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup
prezentów i słodyczy.

Najstarsze kolędy w języku polskim pochodzą z
połowy XV wieku. Słowo „kolęda” oznaczało kiedyś także
obdarow y wanie kogoś na
Boże Narodzenie lub na Nowy
Rok. Oprócz kolęd popularne
były również pastorałki (z j.
łacińskiego pastoralis) pieśni
ludowe lub utwory wokalnoinstrumentalne o tematyce
bożonarodzeniowej, a także

mu wtóruje altem, szpak tenorem krzyknie czasem, a gołąbek gruchnie basem; wróbel,
ptaszek nieboraczek, uziąbłszy
śpiewa jak żaczek, a mazurek
ze swym synem tak świergocze
za kominem, a żurawie w
swoje nosy wykrzykują pod
niebiosy i cyranka podlatuje,
chwałę Bogu wyśpiewuje. Sroka wlazłszy na jedlinę odarła
sobie łysinę, kur na grzędzie

Kaczka pstra dziatki ma,
siedzi sobie na kamieniu,
trzyma dudki na ramieniu,
kwa, kwa, kwa, pięknie gra.

/bw/

Gąsiorek, jedorek,
na bębenku wybijają,
Pana wdzięcznie
wychwalają,
gę, gę, gę, gęgają.

reklama

widowisko sceniczne o takiej
tematyce.
Mamy jeszcze kantyczki
(canticum - pieśń, śpiew),
czyli rodzaj kolędy, która rozpowszechniła się w Polsce,
zwłaszcza w XVIII-XIX stuleciu.
Teksty kolęd, pastorałek i
kantyczek są bogatym źródłem wiadomości o wsi, przyrodzie (zwłaszcza z dziedziny
ornitologii).
W 1956 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne wydało
„Zbiór pięćdziesięciu kolęd”
w opracowaniu Franciszka i
Stefana Barańskich w dwóch
częściach (I zawiera zapis
nutowy, II - teksty kolęd).
Niektóre staropolskie kolędy
i pastorałki posiadały ponad
10 zwrotek!
W kolędzie „W dzień Bożego Narodzenia” znajdujemy
zapis ornitologiczny: „słowik
zaczyna dyszkantem, szczygieł
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za nogi, a Bartek kozę za rogi,
Jasiek jagniątko”.
Ciekawostką jest kolęda
„Kaczka pstra”. To zestaw jakże pięknych sześciu zwrotek:

krzyczy wszędzie: wstańcie
ludzie, bo dzień będzie!”
Skoro i kolędy i pastorałki
w znacznej części są bogatym
źródłem wiadomości o wsi,
a także zapomnianych już
dzisiaj wiejskich zwyczajach,
w kilkunastu tekstach zebranych przez Barańskich występuje bydło domowe.
W kolędzie „W dzień Bożego Narodzenia” przed Małym Jezusem kłaniają się wół i
osioł; podobnie w „Przybieżeli
do Betlejem” występuje również wół i osioł (w przedwojennej pisowni: „osieł”).
W kolędzie „Nowy Rok
bieży” śpiewamy: „Kuba i Mikołaj niech wypędzają barany i
skopy, koźlęta i capy zamknione”. W piątej zwrotce zaś: „...
bierz Kuba indyka, Bartosz
weź cielę, dwie kozy dla mleka
i jagniąteczko, jendyka, kapłana i cieląteczko”, dalej: „...
a ty zaś Rochu daj mu tłustego
kaczora.”
W „Mości gospodarzu”
zapisane zostały: „kaczka do
rosołu, sztuka mięsa z wołu,
z gęsi przysmażanie, i cząber
zajęczy, jędyk do podlewy...
i to czarne prosię pomieści i
to się...”
Kolęda „Narodził się w
stajni” zawiera zwrotkę: „Kuba
wybiegł do trzody, porwał barana, żeby nie szedł darmo przywitać Pana; Stasiek owieczkę

Czyżyk, szczyglik,
na gardłeczkach, jak
skrzypeczkach,
lir, lir, lir, w jasełeczkach.
Słowiczek, muzyczek,
gdy się głosem popisuje,
wesele światu zwiastuje,
ciech, ciech, ciech,
zwiastuje.
Skowronek, jak dzwonek,
gdy się do nieba podnosi,
o kolędę pięknie prosi,
fir, fir, fir, tak prosi.
Wróblowie, stróżowie,
gdy nad szopą świergotają,
Paniąteczku spać nie dają,
dziw, dziw, dziw, nie dają.
Światową furorę zrobiła
jednak kolęda austriacka: „Cicha noc, święta noc”, skomponowane przez Franza Xawera
Grubera, przetłumaczona na
kilkadziesiąt języków.
Wybrane cytaty kolęd i
pastorałek, czasami już z zapomnianymi kolejnymi zwrotkami ukazują, jak nieznani
autorzy tekstów przywoływali
w nich różne gatunki ptactwa
czy bydła domowego.
Ptaszki chwaliły w swych
trelach Małego Jezusa, bydło
domowe to dary ofiarowane
przez pastuszków i przyniesione do stajenki betlejemskiej.
Maria Grzelewska
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emocje od 1 stycznia
O sportowcach mówi się, że są tak dobrzy,
jak ich ostatni występ. Zdarza się, że w natłoku informacji szybko zapominamy o tym, co
wydarzyło się kilka tygodni temu, nie mówiąc
już o tak „odległym” okresie, jak początek
kończącego się już roku.
Minione dwanaście miesięcy to pasmo

znaczących sukcesów knurowskich sportowców, trenerów i działaczy, ale i kilka dotkliwych
porażek.
W kończącym się roku Knurów wielokrotnie w ystępował w roli gospodarza
imprez o randze międzynarodowej czy też
mistrzostw Polski.

Na naszych łamach gościli nie tylko aktualni reprezentanci miejscowych klubów, ale i
ci, którzy tu rozpoczynali swoje bogate kariery,
stając się później sportową wizytówką naszego
miasta. Wizytówką rozpoznawalną nie tylko w
kraju, ale i poza jego granicami.
W dzisiejszym wydaniu „PL” postanowi-

liśmy przypomnieć kilkanaście wydarzeń,
które naszym zdaniem powinny zapaść w
pamięci kibica na dłużej. Zdajemy sobie
jednocześnie sprawę z tego, że ich wybór
jest subiektywny i każdy z Czytelników
może mieć inne zdanie na ten temat. Dlatego zachęcamy nie tylko do lektury, ale i
dzielenia się z nami swoimi typami na najciekawszą imprezę, największy sukces, czy
najdotkliwszą porażkę. Swoje opinie wysyłajcie na redakcja@przegladlokalny.eu
Piotr Skorupa

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

Sportowe emocje rozpoczęły
się w nowy Rok za sprawą piłkarzy, którzy są tak zakochani
w futbolu, że nawet po sylwestrowej nocy chętnie wybiegają na boisko. na „Orliku” oglądaliśmy trzecią
odsłonę meczów noworocznych,
w których wystąpili m.in. zawodnicy Concordii oraz UPOS exorigo.

Sportową twarzą Gliwic i powiatu gliwickiego w plebiscycie
czytelników „Dziennika Zachodniego” został knurowianin eugeniusz
Mehlich.
nowym prezesem OM WOPR
Knurów został Adam Kubica, natomiast Jerzemu Pachowi nadano
tytuł prezesa honorowego.

UPOS exorigo wywalczył awans
do futsalowej 1. ligi.
Knurów był gospodarzem Mistr zost w Polski w w yciskaniu
sztangi, a dwie kobiece drużyny
UKS eugen zdobyły złote medale.
Jadwiga Stańczak wywalczyła
brązowy medal w bokserskich mistrzostwach Polski kobiet.

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

„Pracujmy i nie bójmy się marzyć” – to słowa knurowianina Remigiusza Rzepki, który pracuje w
sztabie szkoleniowym piłkarskiej
reprezentacji Polski.
Puchar Polski w kickboxingu
zdobyli Anna Cora i Mateusz Szopiński.

„W jednej drużynie z Piszczkiem
i Błaszczykowski” – tak zatytułowaliśmy artykuł przybliżający
sylwetkę Łukasza Żyrkowskiego, który po ośmiu latach wrócił
do Concordii.
Biegacze pod kierownictwem
Bogdana Leśniowskiego wyruszyli
na „Przystanek Woodstock”.

Zawodowy mistrz świata WBC
– Damian Jonak przyjechał do
Knurowa, by wręczyć swoje nagrody najlepszym pięściarzom
Concordii.
Sportowych emocji nie brakowało w czasie iii Knurowskich Dni
integracji „Bądźmy Razem”.

Fight Club doczekał się pierwszego tytułu mistrza Polski. Prestiżowe trofeum wywalczył kickboxer Mateusz Szopiński.
Uroczyste ślubowanie złożyli
nowi ratownicy WOPR.
Po raz 20. odbył się Bieg Młodości.

KWIECIEŃ

W serii trzech okolicznościowych
monet wydanych przez OrzeskoKnurowski Bank Spółdzielczy znalazła się jedna poświęcona Concordii Knurów.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Trener ireneusz Przywara opowiadał na naszych łamach o współpracy z Tomaszem Adamkiem,
którego czekała walka z Witalijem
Kliczko, natomiast piłkarze UPOSu dowiedzieli się, że po awansie
do 1. ligi drużyna nie przystąpi do
rozgrywek.

Rewelacyjny występ w Mistrzostwach Polski Muay-Thai zanotował
reprezentant Spartana – Łukasz
Dulak, który po dziewięciu miesiącach treningów sięgnął po brązowy
medal.
Równie udany występ w Grand
Prix Polski w ratownictwie wodnym
zanotowała Karolina Zajonc (drugie
miejsce w kategorii juniorek).

Mistrzostwa Polski w wyciskaniu sztangi zdominowali reprezentanci UKS eugen, z kolei Marek
Marczuk ze Spartana został wicemistrzem Polski w MMA.
na stanowisko prezesa Górnika
Zabrze powołano knurowianina Artura Jankowskiego, a piłkarze Concordii zostali mistrzami jesieni.

nasze łamy zdominowała młodzież, czyli koszykarz Maciej Piszczek, który marzy o grze w nBA,
tenisistka nadia Częścik chcąca
dorównać Marii Szarapowej oraz
członkowie Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice. ich start w każdej
imprezie kończy się wywalczeniem
przysłowiowego „worka medali”.
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Głodni zwycięstw
łatwiej znoszą porażki
Rozmowa z Wojciechem Kempą, grającym trenerem Concordii – mistrza rundy jesiennej w klasie okręgowej

nera, ani dla zawodników,
ale tak właśnie było. Teraz
takich problemów nie ma
i dzień przed meczem spokojnie mogę wybierać kadrę
spośród ponad dwudziestu
piłkarzy.
- Jak to jest z tymi młodymi piłkarzami. Chętnie
Pan po nich sięga, czy jednak
woli Pan powierzyć zadanie
doświadczonemu zawodnikowi?
- Na pewno nie boję się
stawiać na młodych. Przykładem może być 17-letni Paweł
Jaroszewski, który rozegrał
bodajże piętnaście spotkań w
zakończonej rundzie.
Proszę też zwrócić uwagę
na to, że średnia wieku w naszej drużynie też jest niska i
z wyliczeń kierownika
drużyny wynosi 22
lata.
Najstarsi w zespole mają po 30 lat
i do tej grupy należę
ja i Jarek Kupis.
Wra c a j ą c d o
tych najmłodszych to mogę
jeszcze dodać,
iż ubolewam
nad ty m , że
c o ra z m n i e j
juniorów jest

Foto: Piotr Skorupa

- Tak Pan sobie wyobrażał rundę jesienną?
- Nie da się ukryć, że po
letnich wzmocnieniach zespołu mocno liczyłem na to,
że będziemy w stanie zająć
miejsce na podium. Kilka
tygodni temu zostaliśmy mistrzami jesieni i jestem z tego
powodu szczęśliwy.
- Ws p o m n i a ł P a n o
wzmocnieniach, ale chyba
nie tylko one są wykładnią
tego, co prezentowaliście
na boisku od sierpnia do
listopada.
- Wzmocnienia dały nam
bardzo dużo, ale pamiętać też
należy o tym, że dysponowałem szeroką i jak się okazało
wyrównaną kadrą. Tworzyło
ją aż 26 zawodników, a jak
sięgniemy pamięcią do
poprzednich rozgrywek to trz eba po wiedzieć, że wtedy
wyjeżdżaliśmy na
mecz w 12-13-osobow y m skł a d zie .
Nie było to komfor towe ani
dla tre-

Wojciech Kempa
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w stanie przebić się do pierwszej drużyny. Wynika to w
pewnym stopniu z braku w
klubie zespołu występującego w śląskiej lidze juniorów
starszych.
- Wymienił Pan 17-letniego Pawła Jaroszewskiego,
który idealnie wkomponował
się w zespół, ale proszę powiedzieć, czy postawiłby Pan na
tego zawodnika, gdyby nie
przepisy, które wymuszają
grę dwóch młodzieżowców w
każdym zespole?
- Przyznaję, że dzisiaj Paweł stanowi mocny punkt
na naszej lewej stronie, ale
po tym, co prezentował w
letnich sparingach, miejsce w
drużynie należało się innemu
zawodnikowi.
- Czy rówieśnicy Pawła
Jaroszewskiego pukają do
drzwi pierwszego zespołu?
- Dzisiaj nie widzę takiego zawodnika w zespole okręgowej ligi juniorów. Mogę
natomia st powiedzieć , że
„wczoraj” był takim zawodnikiem Darek Link, jednak
nie uczestniczy on regularnie w treningach i dlatego
nie mogę dać mu szansy na
grę. A szkoda, bo był taki
moment, że wydawało się, iż
powalczy o miejsce w składzie
z innymi młodzieżowcami:
kontuzjowanym Mateuszem
Osmań skim i Mateu sz em
Gołębiowskim.
- Wiemy, jak w ygląda
sytuacja z młodzieżowcami,
proszę teraz o kilka zdań na
temat rutyniarzy.
- Wypada im tylko podziękować za to, że kilku
z nich wciąż chce grać dla
Concordii, a kilku innych
wróciło do Knurowa i ponownie związało się z naszym klubem. To pomaga w
realizacji celów, jakie sobie
postawiliśmy.
Nie chcę nikogo specjalnie
wyróżniać, bo jako zespół
wykonaliśmy zadanie, jakie
postawił przed nami prezes.
- Nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej.
Czego zatem brakuje jeszcze
liderowi jesieni z Knurowa?
- Na pewno stabilizacji
formy. Z jednej strony potrafimy rozegrał wspaniałe
mecze z GKS-em Katowice
czy Unią Bieruń Stary, a z
drugiej przegrywamy m.in. z
Ogrodnikiem Cielmice, który
zajmuje miejsce po przeciwległej stronie tabeli. Takie
porażki bolą najbardziej.
Cóż z tego, że statystyki po
tym meczu mówiły o tym, że
prawie 80 procent czasu gry

my byliśmy przy piłce, skoro
po dw u d zie s t u minuta ch
przegrywaliśmy 0:2.
- Je st Pa n t renerem,
który już raz wywalczył z
Concordią awans do 4. ligi.
Przeglądając statystyki z
tamtego sezonu wynika, że
wtedy po rundzie jesiennej
mieliście aż osiem punktów mniej niż obecnie, a tej
jesieni rozegraliście tylko
jedno spotkanie więcej. To
optymistyczne?
- Pamiętam, że po piątej,
czy szóstej kolejce przeglądaliśmy w szatni tabelę i analizując wtedy grę czołowych
drużyn powiedziałem, że 65
punktów może nie wystarczyć
do tego, by w czerwcu cieszyć
się z awansu. Dzisiaj, na półmetku mamy 37 punktów, a
proszę zwrócić uwagę, że kilka
drużyn w naszej grupie potrafi regularnie wygrywać. Każdemu zdarzają się tak zwane
wypadki przy pracy, ale z reguły faworyci szybko wracają
na właściwy tor i powiększają
swój dorobek punktowy. Do
wyjątków należy Unia Bieruń
Stary, która długo kroczyła od
zwycięstwa do zwycięstwa, a
jak przegrała po raz pierwszy
to coś się zacięło i dzisiaj nie
zajmuje nawet miejsca na
podium.
- Postawa w drugiej części rundy jesiennej zespołu
z Bierunia Starego jest wielkim rozczarowaniem. Co
może zrobić trener, by taka
sytuacja nie przytrafiła się
Concordii?
- Odpowiem na to pytanie,
przypominając stwierdzenie,
jakiego użył Pan w jednym
z artykułów przed sezonem.
Napisał Pan wtedy, że trener
wpaja zawodnikom chęć i wolę
zwyciężania. Obojętnie, czy
jest to sparing, czy wewnętrzna
gierka, czy mecz o punkty. Zawodnik wychodząc na boisko
nie może zastanawiać się, czy
gra z lepszym rywalem, czy gorszym. On musi chcieć wygrać!
Gdy tak podchodzi się
do każdego meczu to łatwiej
znosi się porażkę. Łatwiej pracuje się na treningu nawet po
niepowodzeniu, bo każdy wie,
że już w sobotę będzie okazja
do rehabilitacji i trzeba ją
wykorzystać.
Najgorsze dla zespołu jest
to, gdy przegrywa, a zawodnicy
spuszczają głowy i zaczynają
wzajemnie się obwiniać za niepowodzenia. W takiej sytuacji
trudno zmobilizować drużynę,
a kolejny mecz tuż, tuż...
- Jeżeli wiosną będziecie równie głodni zwycięstw

to zapowiada się nie tylko
skuteczna walka o awans do
4. ligi, ale i ciekawa przygoda w Pucharze Polski.
- Wcześniej wspominałem, że dysponuję kadrą ponad dwudziestu piłkarzy i
każdy z nich wie o tym, że
im dłużej będziemy grać w
Pucharze Polski, tym częściej otrzymywać będą okazję
do zaprezentowania swych
umiejętności. A udział w
meczu o stawkę jest przecież
dla każdego sportowca najważniejszy. Dlatego śmiem
twierdzić , że w Pucharze
Polski jeszcze kilka meczów
rozegramy.
Tak samo, jak staram
się „zarazić” zawodników
pozyty wny m myś leniem i
wolą zwyciężania, tak samo
tłumaczę im, że ci, którzy
grają tylko w Pucharze Polski
nie są gorsi od tych, którzy
regularnie występują w lidze. Wierzę, że to przyniesie
wiosną kolejne zwycięstwa i
pucharowe awanse.
- Wreszcie ma Pa n w
zespole zawodni ka, który regularnie strzela gole.
W 15. jesiennych meczach
Jarosław Kupis zdobył 9.
bramek, a w dwóch wcześniejszych sezonach nikt dla
Concordii nie strzelił tylu
goli w 30 meczach.
Jakie to ma znaczenie dla
trenera?
- Pamiętam jedną z naszych wcześniejszych rozmów
i wiem, że mówiłem wtedy,
iż chciałbym mieć w zespole
zawodnika, który strzelałby
dziesięć bramek na rundę.
No i mamy Jarka Kupisa,
który strzelił jesienią dziewięć goli.
Z Ja r k i e m z n a my s i ę
– mogę tak chyba pow iedzieć – od dziecka i zawsze
wiedziałem o tym, że co jak
co, ale bramki to on potrafi
strzelać. A na dodatek te
jesienne to co druga to „stadiony świata”. Poza ty m ,
Jarek to nie tylko snajper, ale i
zawodnik, który potrafi swoim podaniem otworzyć drogę
do bramki kolegom.
Proszę też zwrócić uwagę
na to, że ogółem zdobyliśmy
jesienią 38 goli, a to znaczy,
że 29 z nich to dorobek innych
zawodników. Jarek jest w tej
chwili najskuteczniejszy, ale
obowiązek zdobywania goli
mają też inni i dobrze się z
tego zadania wywiązują.
- Doznaliście jednej porażki na własnym stadionie
i to już na inaugurację sezonu w Knurowie. Rozpa-

miętuje Pan jeszcze tamto
spot kanie z K rupińsk im
Suszec i przegraną 1:2?
- Jeżeli żałuję straconych
punktów to jedynie tych z meczu z Ogrodnikiem Cielmice.
- W ostatnich czterech
meczach jesiennych Concordia odniosła komplet
z w ycię st w, st rz elając a ż
16 bramek. Szkoda, że ta
runda już się zakończyła i
teraz przed zespołem długa
zimowa przerwa...
- Efekt końcowy po tej
rundzie jest bardzo dobry i
teraz niech każdy odpocznie i poświęci czas rodzinie.
Przed nami szczególny okres
świąteczno-noworoczny, dlatego – korzystając z okazji
- życzę wszystkim osobom
związanych z Concordią, a
także czytelnikom i kibicom,
wesołych świąt i wszystkiego
co najlepsze na Nowy Rok.
- Wiem, że jesteście dopiero w połowie drogi do
upragnionego celu, ale zapytam, czy myśli Pan już o
tym, co zrobić, by nie powtórzyła się historia po ostatnim
awansie? Wtedy drugi sezon
na szczeblu 4. ligi zakończył
się degradacją.
- Wbrew pozorom to pytanie nie jest zadane za wcześnie,
bo jeżeli pewnych zadań już teraz nie zacznie się realizować to
po awansie może być za późno.
Można powiedzieć , że
często rozmawiam z prezese m Zbig nie we m Kosmalą. Przyznam, że po dwóch
zwycięskich meczach miał
pretensje o to, że nie wygraliśmy większą różnicą goli. To
świadczy o tym, że zarządowi
zależy nie tylko na zwycięstwach, ale i efektownej grze,
która może ściągnąć na trybuny większą liczbę kibiców
i sponsorów.
By uniknąć sytuacji sprzed
kilku sezonów, już dzisiaj musimy myśleć o wzmocnieniu
zespołu takimi zawodnikami,
którzy z marszu podniosą
nasz poziom. Tamten spadek
z 4. ligi był efektem między
innymi skromnej kadry.
Dzisiaj myślę o ściągnięciu dwóch piłkarzy gotowych
na to, by od razu wywalczyć
sobie miejsce w wyjściowej
jedenastce.
- We wc z e ś n ie js z yc h
ok re s a c h pr z y gotow awczych spora grupa piłkarzy
Concordii – w tym również
Pan – brała udział w rozgrywkach futsalowej 2. ligi.
Teraz takiej możliwości nie
będzie, bowiem klub UPOS
został wycofany z rozgrywek. Będzie brakowało tego
elementu w czasie zimowych przygotowań?
- Nigdy nie byłem przeciwnikiem gry w hali w okresie
zimowym. Tym bardziej, że zawsze graliśmy o coś, walczyliśmy
z UPOS-em o awans. Ta rywalizacja wiele nam dawała.
Teraz nie będziemy mogli z
tego skorzystać, ale nie znaczy
to, że nie będziemy mogli dobrze przygotować się do rundy
wiosennej.
Rozmawiał Piotr Skorupa

17

Oddział Miejski WOPR Knurów

Powiększa się
grono ratowników
Knurowski Oddział WOPR wyszkolił
kolejnych ratowników wodnych

Foto: OM WOPR

Foto: Archiwum Bogdana Leśniowskiego

sport

Knurowianin w Nevadzie

Nocny bieg
w Srebrnym Stanie

3 godziny 15 minut i 22 sekundy potrzebował
Bogdan Leśniowski, by przebiec Rock ‘n’ Roll Las Vegas
Marathon. Ten wynik dał knurowianinowi wysoką,
22 pozycję w swojej kategorii wiekowej, w tym
największym na świecie nocnym biegu na królewskim
dystansie
Zawody odbyły się 4 grudnia. - To wspaniała impreza!
– zachwyca się Leśniowski.
– Biegnie się w po trasie oświetlonej niezliczoną ilością neonów i przy dopingu tysięcy
kibiców.
Trzy godzinny bieg z kwadransem na dok ładkę dał

knurowianinowi 130 miejsce
wśród wszystkich uczestników
maratonu. – Cieszę się z rezultatu, choć w tym wyjątkowym
miejscu Ameryki wynik nie
przesłonił mi mnóstwa innych
atrakcji – dodaje pan Bogdan.
Nie sposób nie wierzyć oglądając piękne zdjęcia. Wśród

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 13 grudnia:
1. Mieczysław Polok
2. Edward Nowak
3. Tadeusz Wodziczko
4. Henryk Brola
5. Zdzisław Mral
6. Jan Kowalski
7. Jerzy Makselon
8. Alfred Wagner
9. Joachim Makselon
10. Stefan Wroblowski

- 2.501 pkt
- 2.065 pkt
- 2.012 pkt
- 1.999 pkt
- 1.891 pkt
- 1.869 pkt
- 1.767 pkt
- 1.717 pkt
- 1.673 pkt
- 1.647 pkt

klasyfikacja generalna:
1. Ginter Fabian
- 23.669 pkt
2. Zdzisław Mral
- 22.610 pkt
3. Stefan Wroblowski
- 21.971 pkt
4. Ryszard Nosiadek
- 21.877 pkt
5. Jerzy Makselon
- 21.862 pkt
6. Michał Fojt
- 21.448 pkt
7. Tadeusz Wodziczko
- 21.398 pkt
8. Jerzy Pluta
- 20.031 pkt
9. Emil Kasperek
- 19.696 pkt
10 Jerzy Niewiadomski
- 19.671 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 27 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

nich fotkę z Przeglądem Lokalnym we wspaniałej górskiej
scenerii. Nie przypominamy
sobie, by nasz tygodnik zawędrował dalej...

/bw/

informacja

Oddział Miejski WOPR
Knurów od lat znany jest
jako ośrodek, który stawia
na szkolenie własnej kadry
ratowniczej. Dowodem na to
są regularnie organizowane
na miejskich obiektach kursy na młodszego ratownika
i ratownika WOPR.
Przed kilkoma dniami
uroczyście zakończono jeden z takich kursów i rozpoczęto kolejny. To oznacza, że grono knurowskich
ratowników znacznie się
powiększyło.

Z faktu, że kolejni młod z i m ie sz k a ńc y na sz ego
miasta zostali przygotowani
do jakże odpowiedzialnej
pracy ratownika WOPR, zadowolony był m.in. zastępca
prezydenta Knurowa – Piotr
Surówka, który uczestniczył
w ceremonii zakończenia
kursu. Podkreślając ważną
rolę ratow n i k a wod nego
w rę cz ył repre z ent a ntom
K nu rowa pola r y WOPR .

Otrzymali je: Emilia Brachacz ek, Kacper Dziubliński, Maja Dziublińska,
Grzegorz Lalek, Martyna
Nowak, Jagoda Orlik, Agata Rzepa, Patrycja Sładek,
Magda Wolny i Karolina
Zajonc.
Dodajmy, że uczestnikami nowego kursu na młodsz ego r atow n i k a WOPR
zostały 24 osoby.
PiSk

Pływacy mają
nowe logo
Sekcja Pływacka TKKF
Szczygłowice ma nowe logo.
– Wewnątrz sekcji ogłosiliśmy
konkurs, na który wpłynęło 14
projektów – relacjonuje Dariusz Brachaczek, kierownik
sekcji. – Wygrała propozycja
przygotowana przez Janusza
Kaczmarczyka, dziadka Julii

i Kuby, którzy są naszymi zawodnikami.

PiSk

Tenis stołowy

Remis Orła
z Naprzodem
Przed świąteczno-noworoczną przerwą w lidze okręgowej doszło do derbowego pojedynku w gminie Pilchowice.
Orzeł Stanica mierzył się z Naprzodem Żernica i po wyrównanym spotkaniu padł remis
5:5, a punkty zdobywali: Wojciech Zapart - 2, Michał Żyła
- 1,5, Dominik Szmaj - 1, Bartek
Dola - 0,5 oraz Adam Sosna i

Paweł Dubec po 1,5, Rajnard
Dyrszka i Krzysztof Ficek po 1.
W innym spotkaniu z udziałem
zespołu z naszego terenu, Wilki
Wilcza zwyciężyły na wyjeździe
Gwarka II Ornontowice 9:1. Po
tym zwycięstwie Wilki awansowały na 6. miejsce. Orzeł jest 12,
a Naprzód – 13.
PiSk

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Marek Węgorzewski, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski, Justyna Bajko
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krzyżówka świąteczna

Do wygrania w krzyżówce świątecznej
• dwa kosze z prezentami - ufundowane przez supermarket
Intermarché Knurowie
• czajnik bezprzewodowy - ufundowany przez Stalmet
• trzy podwójne zaproszenia na karnawałowy bądź wiosenny
(do wyboru) wieczór w Kinie Scenie Kulturze
• 10 dw uwejściow ych kar netów na obiek t y MOSiR
w Knurowie
• trzy dwuosobowe bilety do Kina Sceny Kultury.
• roczna prenumerata Przeglądu Lokalnego

Przegląd Lokalny Nr 51/52 (951/952) 22 grudnia 2011 roku

Sponsorzy krzyżówki

Litery z pól oznaczonych
liczbami utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub
donieść do reda kcji) – u l.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów – w ra z z kuponem w
ciągu 10 dni od ukazania się
numeru (decyduje data stemp-

la pocztowego). Prawidłowe
roz w ią z a nie rozr y wk i z nr
49/2011 brzmiało: „Gromada”
. Podwójny bilet do kina otrzymuje Lucyna Barylska. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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Foto: arch. UM Knurów

Dawne knurowskie pieniądze
zastępcze, tzw. notgeldy, zdobią
kalendarz na przyszły rok wydany
przez Towarzystwo Miłośników
Knurowa
Knurów

Kalendarz
z walorami

Jak złapać
inwestora
Knurów zawsze po drodze, czyli...

Reklamy na bilbordach i podświetlanych
tablicach, w prasie krajowej i branżowej,
foldery, spoty internetowe, udział
w targach i specjalna strona internetowa
mają złożyć się na kampanię promującą
tereny inwestycyjne w Knurowie

Kręta droga
po pieniądze
Projekt „Knurów – zawsze po
drodze” magistrat przygotował
wiosną. „Zielone światło” do starań
dała Rada Miasta gwarantując w
budżecie odpowiednie fundusze
jako udział Knurowa w kosztach
kampanii (w praktyce sprowadzi
się to do ok. 15 proc. wartości
projektu jako wkładu finansowego
miasta). W czerwcu do Urzędu
Marszałkowskiego trafił wniosek
o środki z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 (Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej
regionu. Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna). Miał mocną
konkurencję – podobne starania
o pieniądze z UE podjęło ponad
30 miast (m.in. Katowice, Rybnik,
Bytom i Gliwice). Przenicowany
na wskroś – od strony formalnej
i merytorycznej - zyskał wysoką
ocenę. Eksperci ulokowali projekt
na ósmym miejscu rankingu, decydując o przyznaniu wnioskowanych
funduszy (330 tys. zł).

cyjnych to istotny atut miasta. – To
warunek konieczny, lecz nie zawsze
wystarczający, by przyciągnąć inwestorów. Nawet bowiem w takim względzie istnieje konkurencja i to całkiem
spora – mówi Krzysztof Stryczek,
kierownik Biura do spraw Funduszy
Strukturalnych, Współpracy z Zagranicą i Informacji w knurowskim
Urzędzie Miasta.
Sposobem na znalezienie, a potem zatrzymanie przedsiębiorców
ma być kampania promocyjna terenów inwestycyjnych. Akcja została
ujęta w ramy projektu pod nazwą
„Knurów – zawsze po drodze. Atrak-
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Foto: Bogusław Wilk

Miasto dysponuje 17 terenami
inwestycyjnymi (łącznie 58 ha).
Większość położona jest w rejonie
ulic Szpitalnej – za Tesco w stronę
trasy Gliwice – Rybnik. Formalnie
ziemia jest w zarządzie Skarbu
Państwa (poprzez Agencję Nieruchomości Rolnych w Opolu) i – w
mniejszym wymiarze - Kompanii
Węglowej. Odpowiednie porozumienia pozwa lają sa morządow i
dysponować tymi terenami.
Posiadanie obszarów inwesty-

cyjne tereny inwestycyjne pomiędzy
autostradami A1 i A4”. Projekt,
szacowany na 390 tys. zł, uzyskał
dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
UE sfinansuje 85 proc. wartości
przedsięwzięcia.
Kampania ruszy w przyszłym
roku. Potrwa dwa lata. Magistrat
zapowiada wzmożoną i urozmaiconą
batalię marketingową.
- Złożą się na nią reklamy na bilbordach przy głównych trasach - zwłaszcza
wzdłuż autostrady A-4 - i na podświetlanych tablicach LED (citylight) w
dużych miastach, ogłoszenia i artykuły
w prasie ogólnopolskiej i branżowej
dla menedżerów, deweloperów bądź
pośredników nieruchomości, foldery,
broszury, DVD, aktywny udział w targach... – wylicza Piotr Dudło, sekretarz
miasta. – Powstanie specjalna strona
internetowa dedykowana inwestorom
i spoty reklamowe emitowane w internecie. Materiały promocyjne trafią do
ambasad i zagranicznych placówek
handlowych, nasze reklamy na nośnikach wizualnych zaistnieją na lotniskach, w infokioskach, nie pominiemy
tzw. eventów i druków akcydensowych
(plakaty, bilety, ulotki).
Dzięki kampanii miasto ma nie
tylko zaistnieć w świadomości inwestorów, ale skusić ich do prowadzenia
biznesu w Knurowie. Wyznacznikiem skuteczności będzie ilość nowych inwestycji.

W rankingu newsweeka Knurów zajął 10. miejsce w Polsce,
pierwsze było Krosno; na zdjęciu: sukcesu gratulowali sobie
wzajemnie sekretarz miasta Piotr Dudło i prezydent Krosna
Piotr Przytocki

Knurów przyjazny
dla biznesu
W maju Knurów zajął 10. miejsce
w rankingu tygodnika Newsweek na
najbardziej przyjazne dla biznesu
miasto w Polsce. Twórcy zestawienia
pod uwagę wzięli 28 kryteriów, m.in.
ceny gruntów i wynajmu powierzch-

ni biurowych, stawki podatków,
płace, stopę bezrobocia, a nawet czas
oczekiwania na... rozprawę sądową.
W infrastrukturze najlepiej oceniano drogi – położenie Knurowa było
jego sporym atutem.

- Tym razem temat graficzny kalendarza nawiązuje do 90.
rocznicy pow rotu Knurowa do
Polski – mówi wiceprezes TMK
Jan Furgoł, współautor – wraz z
dr. Markiem Wydrą – okolicznościowego wydawnictwa. – Okrasą
kalendarium są dawne knurowskie
pieniądze zastępcze, tzw. notgeldy,
w oryginalnej wielkości i barwach,
które samorządowe władze gminne
Knurowa wyemitowały w maju
1922 roku jako zastępcze walory
płatnicze o nominałach 1, 2 i 5
marek. Pieniądze były ważne
rok. Łączna wartość emisji
wynosiła 700 000 marek.
Zwracają uwagę dwie fotografie bram powitalnych.
- Wojsko polskie wkraczające
do poszczególnych miejscowości przechodziło przez bramy
powitalne, które symbolizowały przyjęcie danej miejscowości do Polski – wyjaśnia Jan
Furgoł. - Na terenie powiatu
rybnickiego ustawiono około
120 bram powitalnych, dwie
znajdowały się w Knurowie.
Dolną część wypełnia akt
pamiątkowy połączenia Górnego Śląska z Rzecząpospolitą.
Twórcy kalendarza tłumainformacja

czą swoje rokroczne zaangażowanie w dzieło sentymentem do
miasta i jego historii. Nie pobierają autorskiego honorarium ani
żadnych innych, komercyjnych,
pożytków.
Kalendarz TMK na 2012 r. można nabyć w księgarni „Merkury”,
antykwariacie na osiedlu 1000-lecia
i w zakrystii parafii Krywałd. Ceny
są zróżnicowane i ustalane przez
sprzedawców.
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