aktualności

z promilami za kółkiem
Trzech nietrzeźwych kierowców zostało przyłapanych
w Knurowie na gorącym uczynku przez policjantów z gliwickiej
drogówki we wtorkowy poranek
Funkcjonariusze z Wydziału Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach przeprowadzili kontrolę
trzeźwości kierowców niejako „przy
okazji”. Pojawili się w Knurowie w
związku z wydarzeniem, do jakiego
doszło na jednym z przejść dla pieszych. W krótkim czasie, w okolicach
godz. 9 rano, policjanci skontrolowali
wyrywkowo około dwudziestu kierowców. Efekt daje do myślenia – spośród
poddanych testowi aż u trzech osób
stwierdzono alkohol w wydychanym
powietrzu, u rekordzisty 0,42 mg/litr (co
oznacza 0,88-0,89 promila we krwi).
Szybka i efektywna kontrola
była możliwa dzięki użyciu nowoczesnego, szybkiego testera. Aby
stwierdzić, czy kierowca pił alkohol,
wystarczy moment. Dodatkowym
usprawnieniem jest fakt, że w nowe
urządzenie testowany dmucha z odległości kilku centymetrów, dzięki
czemu nie jest potrzebna wymiana
ustnika. Jeśli tester wykaże u kierowcy alkohol, ten poddawany jest
następnie szczegółowemu badaniu
tradycyjnym alkomatem.

ryzyKanci dnia naStępneGo

- Większa część przypadków
nietrzeźwych kierowców zatrzymanych rano, to osoby, które spożywały
alkohol poprzedniego wieczoru

Dzięki temu testerowi
kontrola kierowcy trwa
chwilę

– przyznaje sierż.szt. Arkadiusz
Ciozak z zespołu prasowego KMP
w Gliwicach. – Wydaje im się, że
są już trzeźwi, albo postanawiają
zaryzykować. Jeśli ktoś decyduje się
na spożycie większych ilości alkoholu, powinien z założenia wykluczyć
możliwość siadania za kierownicą
następnego ranka.
Ci, u których stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5
promila, odpowiadają za swoje wykroczenie przed sądem grodzkim.
Za kierowanie po użyciu alkoholu
grozi im do 5 tys. zł grzywny oraz do
roku zatrzymania prawa jazdy. Dla
kierowców, u których stwierdzono,
0,5 promila alkoholu za to przestęp-

wArSZTATY

jak uczyć się efektywnie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Knurowie zaprasza podczas ferii uczniów
podstawówek i gimnazjów do udziału
w warsztatach pt. „Jak uczyć się efektywnie”
Warsztaty zaplanowano na wtorek, środę i czwartek (25-27 stycznia). Skierowane są do uczniów
podstawówek (trzecioklasistów i
starszych) i gimnazjów.
Podczas zajęć uczestnicy poreklama

znają sposoby uczenia się poprzez
zabawę. Omówione będą m.in.
mnemotechniki, rymowanki, mapy
myśli, metody ułatwiające uczenie
się języków obcych oraz przedmiotów szczególnie wymagających

stwo, kodeks karny przewiduje do 2
lat pozbawienia wolności oraz zakaz
prowadzenia pojazdów od roku
wzwyż. Czy kary nie powinny być
surowsze? Niektórym by się przydały – dwóch z trzech kierowców przyłapanych w Knurowie to alkoholowi
recydywiści.
– Byli już wcześniej karani za
prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, jednak wcześniejsze
wyroki nie zrobiły na nich wrażenia, bądź też nie rozbudziły w
nich instynktu samozachowawczego
– skomentował mł. asp. Krzysztof
Fox, funkcjonariusz WRD KMP w
Gliwicach.
MiNa

zapamiętywania. Uczniowie dowiedzą się, jak radzić sobie ze stresem
podczas sprawdzianu lub egzaminu.
Udział w zajęciach jest bezpłatny
oraz dobrowolny.
Grupy będą liczyć od 12 do 15
osób. Sekwencja warsztatów potrwa
90 minut. Zajęcia dla uczniów klas
III-IV rozpoczną się o godz. 8.15, dla
klas V-VI o godz. 10, natomiast dla
gimnazjalistów o godz. 11.45.
Poradnia mieści się przy ul. Kosmonautów 5a. Kontakt telefoniczny
pod nr. 32 235 14 76, mailowy: poradniaknurow@wp.pl.
SISP, bw

Knurów

Charytatywna
biesiada śląska

W czwartek, 20 stycznia, po raz piąty odbędzie
się Czerwonokrzyska Charytatywna Biesiada
Śląska. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony
na organizację wypoczynku dla dzieci

Foto: Archiwum

Knurów

Przed rokiem okrasą imprezy
był m. in. występ tenora
Adama Sobierajskiego
Impreza rozpocznie się o godz.
17 w restauracji Protos przy ul.
Szpitalnej 29. Organizuje ją - tak jak
poprzednie edycje - Zarząd Rejono-

wy Polskiego Czerwonego Krzyża w
Knurowie. Honorowymi patronami
są prezydent Knurowa Adam Rams
i wójt Gminy Gierałtowice Joachim
Bargiel. Kartę wstępu stanowią
specjalne cegiełki w cenie 40 zł od
osoby.
Podczas zabawy atrakcji nie
zabraknie. Tego, co dla ducha, nie
zdradzimy, natomiast warto uchylić
rąbka tajemnicy co do menu. Biesiadnicy na pewno posmakują wspaniałej
tradycyjnej golonki śląskiej z kapustą
i kufelkiem piwa. Po tańcach przy
gorących, karnawałowych rytmach,
posilać się też będą wieloma smakołykami kuchni śląskiej.
Chętni do udziału w biesiadzie
mogą nabyć zaproszenia, a także
uzyskać potrzebne informacje, w
siedzibie PCK przy ul. Wilsona 10
(tel. 32 235 22 11).
/bw/

Foto: Tomasz Rak

Pięknymi jasełkami przyszowickie przedszkolaki upamiętniły
betlejemską noc. Byli więc Trzej Królowie, pastuszkowie, a
nawet górnik, pielęgniarka i... modelka. Przedstawienie w miejscowej świątyni wzbogacił koncert kolęd w wykonaniu chóru
Słowik i orkiestry OSP Przyszowice.
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aktualności
Wdrażanie kolejnych nowości systemu informatycznego,
a z bieżących spraw dbałość o prawidłowy przebieg
narodowego powszechnego spisu ludności – to główne
zadania stojące przed Adamem Ostaleckim, nowym
naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu
Miasta Knurów

PowiaT. BudżeT na 2011 roK

oszczędności
w zarządzie
Szukając oszczędności Zarząd Powiatu
Gliwickiego pracuje w trzyosobowym składzie
- w poprzedniej kadencji tworzyły go cztery
osoby. W 2011 roku do dyspozycji starostwa
będzie nieco ponad 72 mln zł

nie osiadać
na laurach
PrzegLĄd Kadr. adaM osTaLecKi nowyM naczeLniKieM wso

W Urzędzie Miasta K nurów
Adam Ostalecki pracuje od sześciu
lat. Dotychczas zajmował się w nim
kontrolą wewnętrzną, a od początku
stycznia br. sprawuje funkcję naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. Jego poprzednik, Piotr Dudło,
przeszedł na stanowisko sekretarza
Urzędu Miasta.
Nowy naczelnik to rodowity
knurowianin. Z wykształcenia jest
prawnikiem i histor ykiem. Oba
kierunki ukończył na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Prawo
jest, jak przyznaje, nie tylko jego wyuczoną profesją, ale również wielką
życiową pasją. W życiu kieruje się
zasadą „po pierwsze – nie szkodzić”,
toteż w świetnie funkcjonującym
wydziale, na którego czele stanął, nie
przewiduje gwałtownych zmian.
- Zależy mi na dołożeniu starań,
by obsługa mieszkańców stale się
polepszała i rozwijała – mówi Adam

Ostalecki. – Nie będzie żadnych
rewolucji, bo Wydział Spraw
Obywatelskich funkcjonuje
bez zarzutów, pracują
w nim doświadczeni
fachowcy. Oczywiście nie można
osiadać na laurach. Zamierzam
utrzymać istniejący standard i dbać
o dalszy jego rozwój, aby mieszkańcy
byli zadowoleni.
Plany naczelnika skupiają się
głównie na rozwijaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego,
oczywiście zgodnie z ustawowymi
założeniami. Właśnie te technologiczne zmiany, mające w przyszłości
zastąpić urzędową „papierologię”,
są największym, długofalowym wyzwaniem dla wydziału.
- Z bieżących zadań sporym
przedsięwzięciem jest narodowy powszechny spis ludności – przyznaje
naczelnik. – Rozpocznie się on w
kwietniu tego roku, ale przygotowa-

Uchwała budżetowa została
przyjęta przez Radę Powiatu na sesji
21 grudnia 2010 r.
Zakładane dochody Powiatu
Gliwickiego to 69,4 mln zł, wydatki
- 72,3 mln zł. Deficyt (2,9 mln zł)
zostanie pokryty kredytem (1,9 mln
zł), i nadwyżkami budżetowymi (1
mln zł).

wŚród docHodów

nia do niego już trwają, nawet rachmistrzowie zostali już wybrani.
Drugą pasją naczelnika – poza
prawem – jest piłka nożna. Przez
kilka lat, w szkole podstawowej i
liceum Adam Ostalecki był piłkarzem knurowskiej Concordii. Później
zrezygnował z piłki na rzecz nauki,
ale pasja pozostała. Jego sportowe
zainteresowania są szerokie. Choć
wolny czas najchętniej spędza z żoną
i rodziną, to sporą jego część poświęca czynnie tenisowi stołowemu.
Zimą chętnie jeździ na nartach. Lubi
góry. – Tam lepiej się myśli analitycznie, tam też najłatwiej się odprężam.
Staram się przynajmniej raz do roku
wyjechać w góry.
MiNa

Gaz się ulatnia
- Znikła „tepsa”, zrejterowała
energetyka, a teraz ulatnia się
gazownia. Czy naprawdę 40-tysięczne miasto nie zasługuje na to,
by jego mieszkańcy niektóre ważne
sprawy mogli załatwiać na miejscu?
Nie korzystam z komputera, rachunki płacę na poczcie (nawiasem
mówiąc, jej placówek też ubywa)
albo bezpośrednio w kasach. Teraz
zostaje mi stać w jeszcze dłuższych
kolejkach pocztowych i jeszcze za
to dodatkowo płacić. Bo gazownia
zniknie, za to pojawi się prowizja od
zapłaty rachunku...

- Jestem mieszkańcem budynku przy ul. Ogrodowej w Knurowie. Widok, jaki zastałem w
niedzielę, obok nowego placu
zabaw w okolicy mojego bloku
zszokował mnie (załączone zdjęcie). Zastanawia mnie jak bardzo
wypaczoną psychikę muszą mieć
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w wydaTKacH

najbardziej znaczący udział mieć
będą: oświata i wychowanie - 20 mln
zł, transport i łączność (drogi publiczne) - 15,3 mln zł, pomoc społeczna 13,7 mln zł, administracja publiczna
- 11,2 mln zł, turystyka - 4,5 mln zł,
edukacyjna opieka wychowawcza 1,8 mln zł, informatyka - 1,2 mln zł,
zadania z polityki społecznej (m.in.
powiatowe urzędy pracy) - 1,2 mln
zł. Na gospodarkę mieszkaniową
powiat przeznaczy około 0,8 mln zł,
działalność usługową (m.in. nadzór
budowlany i ośrodki dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej) - 0,6
mln zł, ochronę zdrowia - 0,7 mln zł,
bezpieczeństwo publiczne - 0,5 mln
zł, kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego - 0,3 mln zł.
Na rezerwy ogólne i celowe zabezpieczono dokładnie 971 tys. zł.

inwesTycje

W wykazie inwestycji ujęto m.in.
budowę sygnalizacji świetlnej w Wilczy na skrzyżowaniu drogi krajowej
(DK 78) z powiatowymi (100 tys. zł),

/bw/

Podwyżka
dla starosty
O 580 zł więcej - 12.540 zł brutto
- otrzyma za pracę starosta powiatu
gliwickiego. Uzasadnieniem dla
podwyżki było zmniejszenie składu
osobowego Zarządu Powiatu o jedną osobę. W poprzedniej kadencji
zarząd liczył cztery osoby, teraz
pracuje w trzyosobowym gronie.
Dla radnych argumentem za zmianą była też inflacja.

reklama

Irena

Gorzej
niż świnie...

duży udział będą mieć różnego
rodzaju dotacje (m.in. na realizację
inwestycji, dofinansowanie projektów unijnych, na działalność administracyjną) - około 21 mln zł. Z kolei
20,8 mln zł to wpływy z podatku dochodowego i opłaty komunikacyjnej,
1,9 mln zł - wpływy z usług związanych z pomocą społeczną, 1,4 mln zł
- z działalności usługowej, „okrągły”
milion złotych - dochody z różnych
opłat w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 0,9 mln
zł - dochody z najmu i dzierżawy
majątku powiatu. Subwencja ogólna
- głównie oświatowa - przełoży się w
budżecie na 21,2 mln zł.

ocieplenie dachu kuchni szpitalnej
(590 tys. zł) w Knurowie, modernizację i rozbudowę infrastruktury
sportowej (hala) przy Zespole Szkół
im. I. J. Paderewskiego (1,6 mln zł),
budowę trasy rowerowej (projekt pn.
„Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej
części Subregionu Centralnego”)
- 4,3 mln zł, budowę 58 publicznych
punktów dostępu do internetu (tzw.
PIAP-y) - 1,2 mln zł.
Adaptacja pomieszczeń budynku
starostwa kosztować będzie 300 tys.
zł, informatyzacja urzędu - 67 tys. zł.
Część pieniędzy z budżetu zostanie wydatkowana na wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych.
Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego
otrzyma 9 tys. zł na wyposażenie
pracowni komputerowej w technikum. Zespół Szkół Zawodowych
nr 2 za 34 tys. zł zakupi tokarkę
na warsztaty szkolne, a za 8 tys.
zł stoły warsztatowe do pracowni
elektrycznej.
Spośród inwestycji drogowych
najbardziej znaczącymi będą: przebudowa drogi powiatowej 2991s
(Sośnicowice) - 6 mln zł - i przebudowa drogi powiatowej Taciszów
- Rzeczyce (powiat Rudziniec) - 3
mln zł.
Podane zestawienie daje orientacyjny obraz budżetu Starostwa
Powiatowego. Szczegółowy zapis
uchwały budżetowej znaleźć można na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej (www.bip.powiatgliwicki.finn.pl, a następnie zakładki:
rejestry publiczne => rejestr uchwał
powiatu gliwickiego => Uchwała
Powiatu Gliwickiego Nr III 24 2010
z dnia 21.12.2010.pdf).

W niedzielny poranek przechodnie zastali chodnik przy
ul. Ogrodowej upstrzony... ekskrementami
osoby, które „przyozdobiły” chodnik w ten sposób (sądzę, że było
ich kilkanaście; domyślam się
tego po ilości). Z całą pewnością
nie przeszkadzała im w tym kamera monitoringu umieszczona na
budynku szkoły, praktycznie naprzeciwko wspomnianego miejsca, oraz komisariat policji, zlo-

kalizowany kilkadziesiąt metrów
od tego miejsca. Mam nadzieję,
że jak te osoby przeczytają o swoim beznadziejnie głupim wybryku,
to zastanowią się nad swoim
postępowaniem. A może uda się
je zlokalizować, aby uświadomić
im błędy w ich zachowaniu.

Knurowianin
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rozmaitości
Knurów. Będzie co naprawiać po tej zimie...

Są dziury, będą łaty

Foto: Tomasz Rak

Zima, czy to sroga czy łagodna, to dla kierowców ciągły
powód do narzekań – jeśli nie śnieg i lód, to odwilż
i dziurawe nawierzchnie

Knurów. Bezpłatne badania

Foto: Tomasz Rak

Mammobus
czeka na panie
Niekiedy najlepszą metodą na polskie drogi byłaby ich ponowna budowa
bezpieczne uszkodzenia staramy się
zabezpieczać masą na zimno, aby na
drogach było w miarę bezpiecznie.
Jest to oczywiście zabezpieczenie doraźne, ale na tyle pozwala pogoda.
W tym roku naprawy dróg powiatowych po zimie powinny iść
szybciej niż zwykle, bo w certyfikacji jest warunek mówiący o tym,
że prace mają być prowadzone przez
dwie brygady.

Zabójcze zero stopni

Kilka knurowskich ulic to drogi
wojewódzkie. - Bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich w Knurowie (także zimowym), w tym naprawą
ubytków powstałych w wyniku mrozu
zajmują się dwa zarządy dróg powiatowych – informuje Ryszard Pacer,
rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. O ul. Zwycięstwa (DW 921 od skrzyżowania z
DW 924 do granicy miasta w kierunku Pilchowic oraz DW 924 od skrzyżowania z DW 921 do granic miasta
w kierunku Stanowic) dba Zarząd
Dróg Powiatowych w Rybniku (ul.
Jankowicka 49, 44-200 Rybnik tel.
32 422-74-78). Z kolei DW 921 od
skrzyżowania z DW 924 do granicy
miasta w kierunku Gierałtowic (czyli ulice: Rybnicką, Niepodległości,

Dworcową) utrzymuje Zarząd Dróg
Powiatowych w Gliwicach.
- Nasza rola ogranicza się tu do
kontrolowania stanu nawierzchni –
mówi Ryszard Pacer. – Jeśli zauważymy, że stan nawierzchni wymaga
prac, dajemy znać odpowiednim
jednostkom. Jeżeli są uwagi, notujemy je i przekazujemy odpowiednim
jednostkom.
Pacer przyznaje, że tej zimy
ubytków w nawierzchniach jest
stosunkowo sporo. – Mechanizm
jest taki, że im częściej temperatura
przechodzi z dodatniej w ujemną
i odwrotnie, tym gorzej dla dróg
– wyjaśnia rzecznik. – Woda, która
wnika w szczeliny, a potem zamarza
– rozsadza nawierzchnię. W naszym
klimacie takie przejścia przez temperaturę 0 stopni zdarzają się stosunkowo często. W ostatnich dniach
z reguły dwa razy na dobę, bo w
dzień temperatura jest dodatnia, a
w nocy ujemna.
Niewątpliwie najlepszym – a
może i jedynym – sposobem na
radykalną poprawę stanu polskich
dróg byłoby zbudowanie ich na
nowo. Póki co, trzeba uzbroić się w
cierpliwość i polubić łaty.
MiNa

/bw/

Knurów

Apel o gaz

Magistrat apeluje do Gazowni Zabrzańskiej
o ponowne rozważenie decyzji o zamknięciu
Biura Obsługi Klienta w Knurowie

W ubiegły piątek Urząd Miasta
wystąpił z pismem do Górnośląskiego Oddziału Obrotu Gazem - Gazowni Zabrzańskiej. Sekretarz Piotr
Dudło apeluje w nim o „ponowne
przeanalizowanie zagadnienia mając
na względzie dobro mieszkańców i
ich prośby o utrzymanie placówki”.
Jak informowaliśmy przed dwoma tygodniami [„Tutaj za gaz już
nie zapłacisz” - PL 1/2011], Biuro
Obsługi Klienta przy ul. Niepodle-

głości 11 będzie funkcjonować do
końca stycznia. Od 1 lutego klienci
gazowni będą musieli udawać się
do Gliwic, do punktu BOK przy ul.
Toszeckiej 101.
Decyzja Gazowni wzburzyła
knurowian. Swoją dezaprobatę wyrażają m.in. na forum Wirtualnego
Knurowa (www.wirtualnyknurow.pl,
wątek „Likwidacja punktu obsługi
klienta w gazowni”).
/bw/

Knurów

Wypadł z autobusu

W sobotnie popołudnie patrol mieszany Straży Miejskiej i Policji został
wezwany na przystanek PKM przy ul. Lignozy. Powodem był nietrzeźwy
mężczyzna, który... wypadł z autobusu. Jak się okazało, miał obrażenia głowy.
Po opatrzeniu przez lekarza został przewieziony do Komisariatu Policji. Pech
nadal nie opuszczał mężczyzny - po weryfikacji danych wydało się, że jest
poszukiwany przez Policję. Po badaniu na zawartość alkoholu (2,13 mg/l)
pechowiec trafił - już pod czujnym okiem funkcjonariuszy - do szpitala.
/bw/

Pociąg do szpitala
Foto: Tomasz Rak

Gdy topnieje śnieg, widać, jak
ciężką szkołą przetrwania jest dla
naszych dróg zima. Z dnia na dzień
coraz bardziej dziurawe jezdnie
rokrocznie irytują kierowców. Denerwować może też widok ekip,
które wielokrotnie łatają jezdnię w
tym samym miejscu. Jednak widok
taki nie powinien dziwić. W obecnych warunkach atmosferycznych
możliwe są tylko doraźne naprawy.
Konieczność powtarzania roboty nie
znaczy wcale, że prace zostały źle
wykonane, ale – że przy zimowej aurze stosuje się naprawy tymczasowe.
Na trwalsze prace trzeba poczekać do
wiosny, choć zarządcy dróg już się do
nich szykują.
- Jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu, możliwe, że zostanie on ogłoszony już w przeciągu
tygodnia – mówi Anna Lewandowska, naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restr uktur yzacji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Knurów. – Niezależnie od tego mamy
możliwość zabezpieczania na bieżąco tych ubytków na drogach, które
stwarzają zagrożenie.
O uszkodzeniach w nawierzchni
jezdni na drogach gminnych można
informować WGKRiOŚ (tel. 032
3392215).
Część ulic w Knurowie to drogi
powiatowe i to do Zarządu Dróg
Powiatowych w Gliwicach należy
zgłaszać ewentualne uwagi odnośnie
ich stanu (ZDP mieści się w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17,
tel. 032 234-06-96). Chodzi o ulice:
Wilsona, 1 Maja, część ul. Szpitalnej
(od skrzyżowania z ul. Ułanów do
skrzyżowania z ul. Niepodległości),
a także ulice Michalskiego, Lignozy,
Książenicką i Aleję Piastów.
Z DP ogłosił już przetarg na pozimowe naprawy dróg. – Otwarcie
ofert nastąpi 31 stycznia – informuje
Aleksandra Wielgosz, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Gliwicach. – Przypuszczalnie w
połowie lutego sprawa będzie już
rozstrzygnięta. Te najbardziej nie-

Trwa akcja bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet w wieku
50-69 lat. Nowoczesny mammobus gliwickiego Centrum Onkologii stanął
przy Intermarché. Czeka na panie w czwartek i piątek (20-21 stycznia) oraz
w poniedziałek i wtorek (24-25 stycznia) w godzinach 9-16. Skierowanie
nie jest potrzebne. Z darmowej profilaktyki mogą skorzystać kobiety, które
nie miały wykonywanych badań mammograficznych w ciągu ostatnich
dwóch lat.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami:
32 278 91 38 i 32 278 98 96.

Dziurawa „nowalijka” przy ul. 1 Maja

Przegląd Lokalny Nr 3 (933) 20 stycznia 2011 roku

Knurowska Straż Miejska dwukrotnie w odstępie czterech dni interweniowała w knurowskim szpitalu. Powodem była obecność bezdomnej kobiety, która przeszkadzała w pracy personelowi placówki. Co ciekawe, to nie
pierwsze niezapowiedziane (i niechętnie widziane) wizyty pani w szpitalu.
Strażnicy już wcześniej byli zmuszeni wypraszać niepożądanego gościa. Za
każdym razem informując o możliwościach oferowanych przez Dzienny Dom
Pomocy Społecznej.

/bw/



aktualności
Karol Wojtyła we wspomnieniach ks. seniora Stefana Gruszki

Uczeń błogosławionego
- Już na studiach wiedzieliśmy, że profesor Karol Wojtyła
zajdzie daleko w hierarchii kościelnej. Imponował
studentom swoją wiedzą i charyzmą - wspomina przyszłego
błogosławionego ks. Stefan Gruszka

Foto: Arch. ks. S. Gruszki

Profesor Wojtyła

Kilka dni temu papież Benedykt
XVI wyznaczył datę uroczystości
beatyfikacyjnych Jana Pawła II na 1
maja - Niedzielę Miłosierdzia Bożego. O wspomnienie przyszłego błogosławionego poprosiliśmy księdza
seniora Stefana Gruszkę.
Z portfela wyciąga zdjęcie biskupa Karola Wojtyły, pochodzące
z tablo Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Mówi, że
fotograf zrobił wtedy więcej odbitek.
Jedna z nich towarzyszy ks. Gruszce
od kilkudziesięciu lat...

- To był rok akademicki 1956/57.
Kraków. Wykłady z teologii moralnej
w Śląskim Seminarium Duchownym
prowadził młody profesor - Karol
Wojtyła. Imponował nam swoją wiedzą i sposobem jej przekazywania.
Nie używał żadnego skryptu, notatek
- wszystko mówił z głowy, a po sali
wykładowej chodził z założonymi
rękami - wspomina ksiądz senior.
Karol Wojtyła miał wtedy 36
lat i znany był jedynie w kręgach
akademickich. - Cechowała go bezpośredniość, błyskotliwe odpowiedzi, opanowanie, skromny ubiór i...
niezwykle bogate życie duchowe. Już
wtedy wiedzieliśmy, że zajdzie daleko
w hierarchii kościelnej - mówi ks.
Stefan.
Na egzaminie u profesora Wojtyły nie było mowy o stosowaniu
taryfy ulgowej. - Był wymagający i
sprawiedliwy w ocenie. Nie ulegał
nastrojom panującym wśród egzaminowanych studentów. 40 nas było.
Tylko dwie, albo trzy osoby miały z
egzaminu ocenę dobrą, reszta otrzymała dostateczną. Rozczarowanych
pocieszano, że to dopiero pierwszy
rok, że później będzie lepiej.
Rocznik ks. Stefana był ostatnim,
który uczył profesor Wojtyła. Krótko

po tym został biskupem krakowskim
i odtąd bywał w seminarium jedynie
jako gość, z okazji różnych akademii
i uroczystości. Kilka razy studenci
spotkali go na Wawelu...

16 października 1978

- Byłem wtedy w Czechowicach
na spotkaniu z młodzieżą. Wszyscy
emocjonowali się tym, kto będzie
nowym papieżem. Pamiętam, że kilka
dni wcześniej przeczytałem w skromnej notatce w „Tygodniku Powszechnym”, że jednym z kandydatów jest
Wojtyła. Podzieliłem się z młodzieżą
tymi pogłoskami i zaproponowałem,
że może posłuchamy w radiu, w moim
samochodzie, którym przyjechałem
na spotkanie, czy już coś wiadomo...
- opowiada ksiądz Gruszka.
Informacja o wyborze Wojtyły na
papieża wywołała wśród zgromadzonych wokół samochodu prawdziwą
euforię. Na wspomnienie tego momentu ksiądz senior uśmiecha się.
Papież Jan Paweł II to, jego zdaniem, zupełnie inna sylwetka. - Nadal był bezpośredni, ale w jego mowie
i podejściu wyczuwało się dużą odpowiedzialność za sprawy Kościoła.
Stawiał wymagania i ubolewał, że
jego słowa nie znajdują odzewu.
Ks. Stefan Gruszka był na trzech
spotkaniach z papieżem: w Częstochowie, Katowicach i Gliwicach.
Ostatnie, odbyło się bez udziału chorego papieża. - A kiedy już przyleciał
do Gliwic, wtedy ja byłem u lekarza
i było za późno, żeby wybrać się na
lotnisko.

2 kwietnia 2005

Foto: Arch. szkoły

- Uczestnicz yłem w zjeździe
absolwentów Niższego Seminarium
Duchownego im. św. Jacka w Kato-

Ksiądz senior Stefan Gruszka ciepło wspomina chwile sprzed pół wieku

wicach. Wówczas biskup Ignacy Jeż,
były rektor uczelni, poinformował
nas, że papież jest umierający, a
my możemy się jedynie cieszyć, że
i tak będzie w niebie. W tę sobotę
wszystkich ogarnęła wielka żałoba.
Odszedł człowiek, ale pozostała po
nim spuścizna, nauka i przemyślenia,
które powinniśmy wprowadzać w
życie. Papież powiedział: (...) mam
prawo do waszych serc i waszej modlitwy. Pokazał jak można spokojnie
umierać.
Ksiądz senior kilkakrotnie był
świadkiem różnych śmierci, ale
jak podkreśla, za każdym razem
zostawiały w nim trwały ślad - tak
jak wiedza, przekazana mu w czasie
studiów przez profesora Wojtyłę.

1 maja 2011

Informacja o wyznaczeniu daty
beatyfikacji Jana Pawła II bardzo go
ucieszyła. - To dobra wiadomość. Po
nastroju towarzyszącemu Polakom
po śmierci papieża nie ma już śla-

du. Warto przytoczyć słowa z jego
pierwszego kazania: „Otwórzcie
serca Jezusowi” i wcielać je w życie. Wykorzystanie tego solidnego
fundamentu powinno prowadzić do
zjednoczenia.
Ksiądz ubolewa, że papieża postrzega się jedynie przez pryzmat
anegdot z jego pielgrzymek do Polski, zupełnie pomijając jego bogaty
dorobek. - Beatyfikacja Jana Pawła
II to dobry czas, by zainteresować się
jego encyklikami - zachęca.
Jak to jest żyć ze świadomością,
że miało się styczność z błogosławionym za jego życia? - Na chrzcie
otrzymujemy imię patrona, który na
przykład żył w X wieku i niewiele o
nim wiemy. A tu znam kogoś, z kim
miałem bezpośredni kontakt, kto mi
imponował i ukształtował.
1 maja fotografia biskupa Wojtyły z portfela księdza seniora będzie
już obrazkiem z błogosławionym...
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama

Szczygłowice. Jasełka w kościele

Śpiew dla Jezusa

Uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4
i Miejskiego Gimnazjum nr 4 wystawili jasełka
w Kościele NMP Królowej Świata
w Szczygłowicach...
Kolędy, pastorałki to niemal
specjalność uczniów ze Szczygłowic. Młodych aktorów przygotowały opiekunki: Krystyna Wandrasz,
Urszula Typińska, Ewa Szulc i
Bożena Hanak. Zespół „Tęcza” po
raz kolejny zachwycił popisami
wokalnymi, za co zebrał burzę braw
od licznie zgromadzonej w kościele
publiki. O satysfakcji może też
mówić kierownik zespołu - Beata



Mazurek, która poszła za ciosem
i zgłosiła swoje podopieczne z
zespołu OK do Wojewódzkiego
Konkursu Kolęd i Pastorałek „Bóg
się rodzi” w Żorach.
Knurów reprezentowały: Marta i Aleksandra Maziarz, Sabina
Andrzejewska, Sabina Kaczmarek,
Julia Lisoń, Amela Stańczyk i Sonia
Biedrowska.
/g/
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rozmaitości
Knurów

Oszlifowane diamenty

- Powstało wiele ciekawych prac naukowych o Knurowie, dlatego
pomyślałem, że warto by ich autorów nagrodzić - dzieli się swoim
najnowszym pomysłem kustosz Izby Tradycji KWK „Knurów”
Bogusław Szyguła

Knurów. II Zimowy Przegląd Filmowy „Na górce...”
Foto: Tomasz Rak

Coraz więcej studentów, nie tylko
z Knurowa, zgłasza się do Bogusława
Szyguły z prośbą o udostępnienie
materiałów do swoich prac magisterskich. Nic dziwnego - Izba Tradycji
KWK „Knurów” jest bardzo cenną
inicjatywą - gromadzi przedmioty,
o których jeszcze kilkanaście lat
temu nikt nie myślał w kategoriach
eksponatów.
Potencjał Izby już dawno dostrzegli pracownicy Katedry Historii
i Architektury oraz Instytutu Geodezji Stosowanej Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Od ładnych kilku lat, w
ramach zajęć, studenci geoturystyki
piszą opracowania naukowe, wykorzystując zbiory Izby.
- Dzięki adiunktowi Piotrowi Stachurskiemu i jego studentom powstała ciekawa praca o rewitalizacji III
Koloniji w Knurowie. Każdy budynek
został pieczołowicie sfotografowany,
naniesiony na mapę miasta - zachwala Szyguła.
Takich naukowych opracowań,
prac magisterskich powstało na
przestrzeni lat więcej. - Poruszają
bardzo ciekawe tematy. Mam pracę o
kościele św. Wawrzyńca, konserwacji rzeźby Pięknej Madonny, symbolu
i alegorii w rzeźbie Henryka Burzca,
tradycjach i obrzędach górniczych,
Knurowie w okresie stalinizmu, migracji ludności w latach 1960-1989,
piękną pracę o chórze „Schola Cantorum”... - mnoży kustosz.

Kustosz Bogusław Szyguła liczy, że jego pomysł doczeka się
realizacji
Niektóre z prac doczekały się publikacji. - Beata Skrzypek ma już na koncie kilka książek o zamkach i pałacach
w powiecie gliwickim. Jest kolejnym
dowodem na to, że wystarczy zapał i
rower, by stworzyć interesującą rzecz.
Zenon Szmidtke doczekał się wydania
książki o „Skarbofermie”. Pomógł mu
w tym Instytut Śląski w Opolu - mówi
Bogusław Szyguła.
Ostatnio zbiory Izby uzupełniła
praca autorstwa Pawła Pindura kabareciarza z Łowców.B, w której
poruszył temat popularyzacji kultury
górniczej w działalności... Bogusława Szyguły!

Kustosz, odkładając kolejną
pozycję do archiwum, wpadł na
pomysł uhonorowania 30 młodych
ludzi, którzy obrali Knurów za temat
swoich prac.
- To inicjatywa skierowana do
ludzi, których prace przedłużają życie wielu eksponatów i dokumentów
związanych z Knurowem, bo oni są
oszlifowanymi diamentami miasta na
węglu wyrosłego - dodaje Szyguła.
Liczy, że coraz więcej studentów będzie sięgać po materiały Izby
Tradycji.
/pg/

Knurów

Moda na Julię i Jakuba

Rzymska Julia i sięgający biblijnych początków Jakub to
najpopularniejsze obecnie imiona nadawane nowo urodzonym.
- W 2010 roku sporządzono
w Knurowie 1102 akty urodzenia
– mówi Barbara Bismor, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego. Jak wynika ze statystyk, liczba urodzeń
rośnie. Jednak spora część mam
to mieszkanki okolicznych miast
– głównie Zabrza i Gliwic. - Jest
coraz więcej osób z zewnątrz, niezameldowanych w Knurowie, decydujących się na skorzystanie z usług
knurowskiego szpitala, który staje się
coraz bardziej popularny – wyjaśnia
kierownik USC.
Jakimi imionami najczęściej
obdarzane są dopiero co urodzone
pociechy? W tym względzie królują
Jakub i Julia. Nieco tylko mniejszą
popularnością cieszą się Filip, Dawid i Szymon oraz Maja i Zuzanna.
Te imiona utrzymują się na topie od
jakiegoś czasu. Dla porównania w
roku 2009 najchętniej nadawanymi
imionami wśród chłopców były
Szymon, Filip, Jakub i Kacper, a
dla dziewczynek Julia, Wiktoria i
Zuzanna.
Podobne gusta co do nadawanych
imion dla swoich pociech mają rodzice

w Gliwicach, gdzie najpopularniejsze
imiona wśród chłopców i dziewczynek to Julia, Maja i Oliwia oraz
Jakub, Szymon i Michał. Natomiast
w Zabrzu najczęściej rodzą się Julki,
Maje i Wiktorie, a wśród chłopców
największą popularnością cieszą się
imiona Szymon, Jakub i Filip.
- W zeszłym roku w Knurowie
sporządzono więcej aktów urodzenia
dla dziewczynek (567) niż chłopców
(535) – mówi Barbara Bismor. To
zmiana w stosunku do 2009 r.: Wówczas chłopcy stanowili większą
część narodzonych dzieci (519 przy
506 dziewczynkach).
Zmniejszyła się liczba zgonów
w Knurowie - z 746 w 2009 r. do
582 w 2010 r. Jednak jak podkreśla
kierownik USC, te liczby nie oznaczają ilości zmarłych knurowian. W
rzeczywistości wskazują na liczbę
zgonów w mieście.
–Urząd Stanu Cywilnego rejestruje zdarzenia, które mają miejsce
na terenie gminy. Podobna sytuacja
jak w przypadku zgonów ma miejsce
w przypadku urodzeń. Liczba zgonów
spadła, choć przez poprzednich pięć
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lat miała ona charakter zwyżkowy – wyjaśnia Barbara Bismor i
wskazuje na istotną prawidłowość:
- Stosunkowo duża liczba zarejestrowanych urodzeń i zgonów wiąże
się m.in. z działającym w Knurowie
szpitalem. Generalnie im więcej tego
typu placówek w mieście, tym wyższa
liczba odnotowanych na tym terenie
urodzeń i zgonów.
W ubiegłym roku knurowski
USC sporządził 262 akty małżeństwa. Niestety, odnotowano też 87
rozwodów i separacji. Dla porównania rok wcześniej rozwodów i separacji było więcej, bo dokładnie 101.
- Z 262 związków małżeńskich
140 było wyznaniowych, reszta to
śluby cywilne – mówi kierownik
Bismor. – Warto też dodać, że zazwyczaj panowie są nieco starsi od
swoich świeżo poślubionych małżonek. Najczęściej różnica między nimi
waha się między jednym a pięcioma
latami.
Zd arzał y się też prz y pad k i
znacznie większej dysproporcji
– nawet 26 lat.

Kino
pełne tolerancji

Mimo że pomysł świeży, to znalazł wielu
orędowników. II Zimowy Przegląd Filmowy
„Na Górce...”, zorganizowany przez Zespół
Szkół Zawodowych nr 2 zapełnił całą salę
trzecioklasistami z knurowskich gimnazjów
Idea jest prosta - co roku przegląd kręci się wokół innej tematyki. W ubiegłym były góry, w
tym - tolerancja. - Nie ukrywam,
że szukaliśmy jakiegoś oryginalnego pomysłu na wypromowanie
szkoły wśród uczniów ostatnich
klas gimnazjów. Nie wypadało
dublować koncertu charytatywnego, organizowanego już przecież
przez liceum Paderewskiego.
Zdecydowaliśmy się na przegląd
filmowy - wyjaśnia koordynator
Katarzyna Szwarczyńska.
W tym roku do współpracy
zaproszono Centrum Edukacji i

Warunków Rozwoju z Przyszowic, którego przedstawicielka
pomogła w doborze filmu „W
rytmie hip-hopu” oraz wygłosiła
prelekcję o tolerancji.
Spotkanie urozmaiciły występy cheerleaderek oraz zespołu
wokalnego pod kierownictwem
Jacka Żyły.
II Zimowy Przegląd Filmowy
„Na górce...” mógł się odbyć dzięki
zaangażowaniu polonistki z ZSZ
nr 2 Katarzyny Panfiluk.
/g/,
foto: Marek Węgorzewski

nekrolog

Serdeczne podziękowanie za okazane wyrazy
współczucia
oraz liczny udział w ostatnim pożegnaniu
ś.p. Piotra Kamińskiego
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym,
Sąsiadom, Zarządowi i Pracownikom
LWSM w Knurowie
składa
Córka Agnieszka Strycharska
ogłoszenie

Dawid Ciepliński



rozmaitości
Zimbabwe. Ania i Kelvin przed Wodospadem Wiktorii

Pod baobabem w Angoli – takim pojazdem podróżnicy
przemierzali Czarny Kontynent

Tanzania. Rezerwat Ngorongoro – uderzające piękno
krajobrazu

Podróże Anny i Kelvina: marzenia, które stały się życiową pasją...

Po słonecznej stronie świata

Zachwycali się egzotycznym krajobrazem i pocili w pustynnym słońcu, wspinali się po wygasłym wulkanie i podglądali
dzikie zwierzęta. Wielomiesięczna podróż poślubna dookoła Afryki była, jak dotąd, przygodą ich życia. Ale wrażeń nigdy
dość – właśnie wyruszyli w podróż dookoła świata
To małżeństwo z dość nie- Afryki jest większa niż możNamibia. Na słynnych wydmach Sossusvlei

Antylope Park w Zimbabwe
– tu lwy pozwalają się głaskać

Z wizytą w wiosce w Ugandzie

typowym przepisem na życie.
Ona pochodzi z Polski, dokładnie
z Knurowa, on z Nowej Zelandii.
Poznali się w Londynie. Połączyła ich wspólna pasja, podróże.
– Kelvin w moich oczach
od samego początku jawił się
jako optymista – mówi o swoim
mężu Anna Trzęsiok-Strong.
– Zawsze marzyłam o podróżach,
ale dopiero, kiedy go spotkałam,
moje marzenia stały się realne.
Wcześniej ciągle podcinano mi
skrzydła, odmawiano wizy. Nagle
odkryłam, że dalekie wyprawy
są jednak możliwe. Pokonanie
formalnych barier stało się łatwiejsze także dzięki wstąpieniu
Polski do UE.
Największą przygodą Ani i
Kelvina była podróż poślubna,
czyli dziesięciomiesięczna eskapada po Afryce, od Maroka
po Egipt. Udało się im zwiedzić
26 krajów, m.in. Ghanę, Nigerię,
Kamerun, Namibię, Ugandę,
Kenię… Przebyli ponad 44 tys.
km, od pustyni przez równikowe
dżungle po turystyczne kurorty.
Finansowo przygotowywali
się do tego kilka lat. Udało się w
2008 – wyruszyli w listopadzie.
Zdecydowali się na wyprawę
zorganizowaną przez angielską
firmę, której właściciele, pasjonaci, przejęli wojskowe ciężarówki,
przebudowali je w funkcjonalne
wehikuły, w których było wszystko, czego potrzeba – namioty,
kuchnia, pojemniki z wodą. Na
wyprawę wyruszyła 24-osobowa grupa o międzynarodowym
składzie.

Jeepem na safari

Namibia.
Kobiety z plemienia Himba
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Choć długo przygotowywali
się do wyprawy, to i tak zgodnie
przyznają, że Afryka przerosła
ich oczekiwania. Wspaniałość
krajobrazów i różnorodność
Przegląd Lokalny Nr 3 (933) 20 stycznia 2011 roku

na by się tego spodziewać na
podstawie folderów czy filmów
przyrodniczych. Ten kontynent potrafi być nieoczekiwanie
mroźny (jak np. w górach Atlas,
gdzie człowiek zastanawia się,
czy aby na pewno jest w Afryce). Ekstremalne upały, jak na
pustyni w Sudanie, są czymś
bardziej kojarzącym się z Afryką. Ale zaskakujące może być
to, że temperatura 50 stopni
powyżej zera w suchym upale
jest do zniesienia, trzeba tylko
uzupełniać płyny.
- Wspaniała rzecz, która
mnie absolutnie zaskoczyła, to
safari – przyznaje knurowianka.
– Doświadczenie przerosło tu
wszelkie oczekiwania. W lasach,
choćby w Krywałdzie, chcąc
zobaczyć jakieś zwierzę, trzeba
wiedzieć, w którym miejscu się
zaczaić, ale i to nie gwarantuje sukcesu. Tymczasem, kiedy
wjeżdża się jeepem do afrykańskiego parku przyrody, zwierzęta traktują pojazd jako część
własnego środowiska i można
je obserwować, nawet z bliska.
Kłusownictwo jest tam tępione
od lat, toteż człowiek nie kojarzy
się zwierzętom z zagrożeniem.
Widzieliśmy różne sytuacje z ich
życia, m.in. lwicę podchodzącą
do polowania na zebrę. Ja kibicowałam zebrze, Kelvin lwicy.
No i udało się, zebra uciekła!

Chińczycy przyjechali!

Afryka nie zaskoczyła ich
bardzo, jeśli chodzi o ludzi – zgodnie z przewidywaniami są bardzo
przyjaźnie nastawieni. Grupa
podróżników nieraz korzystała z
gościnności miejscowych. Kiedy
przejeżdżali przez wioski, dzieci
patrzyły na nich z zaciekawieniem. Niejednokrotnie byli pierwszymi białymi, jakich widziały w

swoim życiu. – Kiedy przybyliśmy
do pewnej wioski w Kongo, wołano: „Chińczycy przyjechali!” – bo
do tej pory poza czarnoskórymi
mieszkańcy mieli do czynienia
tylko z Chińczykami.
W Kongo-Brazzaville wszystkie dzieciaki się zebrały, by nam
towarzyszyć podczas obozowania.
Tam się mówi po francusku, więc
nie było nam łatwo z nimi rozmawiać, ale porozumiewaliśmy się
świetnie poprzez śpiew i taniec.
My piosenkę – oni piosenkę. Nie
odstąpiły nas na krok aż do samego wyjazdu, a nawet dłużej – kiedy
wyruszywszy w dalszą drogę pół
kilometra za wioską ugrzęźliśmy w
piachu, też do nas przybiegły.
Niezależnie od różnic kulturowych można spotkać tu bratnie
dusze. Ania i Kelvin pamiętają
na przykład rozmowę z pewnym
młodym Kameruńczykiem o osobowości bardzo im bliskiej. Chłopak próbuje się wyrwać w świat,
ciągnie go do podróży. Czyni w
tym kierunku różne starania. Był
nawet zaproszony do Australii, ale
odmówiono mu wizy.

Coś z niczego

Podróżując tak długo przez
Afrykę, można utwierdzić się
w przekonaniu, że podział administracyjny przeprowadzony
na czarnym kontynencie jest
głęboko krzywdzący dla jej
mieszkańców. Granice państw,
wydzielone jakby od linijki, nie
uwzględniają kwestii etnicznych, co rodzi wiele konfliktów
i konsekwencji. Z jednej strony
– dzielą poszczególne plemiona
na obywateli różnych państw, z
drugiej – nakazują żyć w jednym
kraju różnym, niekoniecznie
przyjaznym sobie plemionom.
– Nic dziwnego, że ludzie
nie czują przynależności państwowej – przyznaje Anna. – To-
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też mieszkańcy poszczególnych
państw określają się raczej jako
członkowie tego czy innego plemienia, albo mówią po prostu:
jestem Afrykaninem.
Największa bieda panuje w
zachodniej i centralnej Afryce.
Tam, aby mieć dostęp do świata
mediów, trzeba się dostać do
stolicy, co oznacza często kilkaset kilometrów podróży. Ale
to właśnie na prowincji, z dala
od cywilizacji, paradoksalnie
najłatwiej o uśmiech. – Ci najbiedniejsi są szczerzy, sympatyczni. Nie starają się korzystać z
niczyjej litości. Są niesamowicie
pomysłowi. Potrafią zrobić coś z
niczego, aby potem to sprzedać i
w ten sposób zarobić na życie.
Szyją torby, koszule, z trawy
wyrabiają wspaniałą biżuterię.
A koraliki naszyjnika, który mam
na sobie, ugandyjskie kobiety
robią z gazet. Trudno uwierzyć,
prawda?
W większych miastach jest
nieco inaczej – tam można spotkać osoby udające chorych,
dzieci wyciągające ręce po pieniądze.

Kadzidła zamiast kąpieli

Po dzikiej Afryce miłym
odetchnieniem dla globtroterów
była Namibia – kraj o rozwiniętej turystyce. Ale to właśnie
w Namibii odwiedzili osadę
plemienia Himba. Tradycyjne
kultury afrykańskie zamierają,
Himba to jedno z ostatnich takich plemion. Turyście rzucają
się w oczy zewnętrzne przejawy
kultury – charakterystyczna biżuteria i fryzury kobiet. Biżuteria
świadczy o tym, na jakim etapie
życia kobieta się znajduje.
– Ciekawostką jest to, że kobiety Himba w ogóle się nie myją
– Anna Trzęsiok-Strong wpatruje
się w czarnoskóre piękności na

fotografii. – Mają swój sposób na
utrzymanie higieny – kadzidełka,
których używają niczym sauny.
Po kadzidlanym zabiegu nacierają skórę mieszkanką czerwonej
ziemi i tłuszczu, która chroni
przed chorobami i insektami,
depiluje i wygładza. Dla urody
kobiety pozbawiane są dolnych
siekaczy.
Nie wiadomo, jak długo
tradycja się utrzyma. Rząd w
Namibii wprowadził obowiązek
posyłania dzieci do szkół. Wyedukowani Himba zaczynają się
wstydzić swojej kultury, pojawia
się też wstyd związany z naturalną dla nich nagością. Zresztą
mężczyźni Himba nie są tak
wierni tradycji – ubierają się z
europejska, kąpią.
Bardzo zaskakująca okazała
się Etiopia. Stereotypowo kojarzy się z wydętymi brzuszkami
głodnych dzieci i księżycowym
krajobrazem. – Tymczasem my
zobaczyliśmy Etiopię w porze
deszczowej – całą w soczystej,
nasyconej zieleni. Ludzie są tam
niesamowicie przystojni, poza
tym mają świetny zmysł organizacyjny.

Dookoła świata

Oboje nie kryją, że życie
globtrotera wymaga pewnych
kompromisów i wyrzeczeń.
– W czasie przygotowań i samej
podróży nie zakładamy rodziny
– przyznaje Anna. – Nie mamy
własnych nieruchomości. Nie
wiążemy się z pracą, a kiedy
pracujemy, mamy jeden cel – zarobić na kolejną podróż.
Po Afrykańskiej przygodzie
mieli dużo szczęścia, bo w Londynie udało im się wrócić do tych
samych miejsc pracy i dawnego
mieszkania. Na siedem miesięcy,
bo potem państwo Strong rozpoczęli przygotowania do kolejnej

Od Gibraltaru do
Kairu – trasa podróży

Targowisko w Nigerii – supermarket wysiada

wyprawy – dookoła świata.
Afryka była wielkim marzeniem
Kelvina. Z kolei marzenie Ani to
Azja. Wkrótce się spełni, przynajmniej częściowo. W podróży
dookoła świata, którą właśnie
rozpoczęli, właśnie Azja będzie
najmocniejszym akcentem. Spędzą tam pół roku. W planach są
m.in. Tajlandia, Indie, Singapur,
Indonezja. Wybierają się też
do Australii i Nowej Zelandii
– ojczyzny Kelvina. – Do Nowej
Zelandii chcemy dotrzeć we
wrześniu, kiedy będą się tam
odbywać mistrzostwa świata w
rugby. Potem jeszcze Kanada,

USA i z powrotem Europa. Podróż ma potrwać około roku.
Następne marzenie to Ameryka
Południowa. A potem? Na pewno nie zaprzestaniemy podróży,
choć będą krótsze, bardziej wypadowe. Po naszej afrykańskiej
przygodzie chcielibyśmy wrócić
jeszcze do Afryki, bo poznaliśmy
ją dość ogólnikowo. Fajnie by
było to pogłębić.
Mirella Napolska

Foto: ze zbiorów Państwa Strong

Więcej o pr zygodach Ani i
Kelvina można przeczytać na
ich blogu:
www.aniakelvin.blog.aei.pl
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rozmaitości
Knurów. dzieŃ przedSięBiorczości w zeSpole SzKół zawodowych nr 2

pomysł na biznes
Dzień przedsiębiorczości podsumował IV edycję programu pod
honorowym patronatem prezydenta
Knurowa Adama Ramsa - „Moja
Firma w Mojej Gminie”.
Uczestnikami tej edycji byli
uczniowie klasy II wb, uczący się
w zawodach: cukiernik, fryzjer i
mechanik samochodowy. Wykorzystując drzemiący w nich potencjał
udało się otworzyć studio stylizacji
i wizażu NEW LOOK&COOKIES,
czyli stylizacji wizerunku, połączonej z degustacją wypieków z własnej

cukierni.
Koordynatorem programu była
Fundacja Viribus Unitis z Katowic.
Dzięki zaangażowaniu uczniów
program Dnia Przedsiębiorczości
obfitował w wiele atrakcji. - Połączyliśmy go z dniem maturzysty
- mówi koordynator z ramienia ZSZ
nr 2 Katarzyna Szwarczyńska. - Nie
zabrakło stałych elementów Dnia
Przedsiębiorczości, czyli przedstawienia szkolnej społeczności
wyników realizacji projektu. Pani
Zofia Walasek wręczyła uczestnikom

certyfikaty i nagrody, a wśród zaproszonych gości przeprowadziła quiz
wiedzy z przedsiębiorczości.
W spotkaniu wzięli udział także:
sekretarz miasta Piotr Dudło oraz
Michał Smolorz i Karolina Pychalska
ze studia stylizacji i wizażu „Manufaktura” z Gliwic. Ci ostatni opowiedzieli o możliwości funkcjonowania
tego typu przedsiębiorstw w naszej
gminie oraz o aktualnych trendach
obowiązujących w stylizacji. Ciekawostką jest, że Michał Smolorz jest
absolwentem ZSZ nr 2! Gwóździem

Foto: Tomasz Rak

Otwarcie studia stylizacji i wizażu NeW LOOK&COOKieS, quiz wiedzy z przedsiębiorczości
oraz pokaz mody studniówkowej to tylko część bogatej oferty, przygotowanej przez
uczniów ZSZ nr 2 w ramach iV edycji programu „Moja Firma w Mojej Gminie”

Jak widać, fantazji młodzieży nie brakuje...
programu okazał się pokaz mody
studniówkowej. Oprócz modeli przygotowanych przez profesjonalistów
„Manufaktury” swoje modelki wystawili również uczestnicy projektu,
czyli fryzjerki z klasy II wb. Również
maturzyści mieli swoje pięć minut na
wybiegu, gdyż w ramach konkursu

„Dziewczyna z moich koszmarów”
mieli przygotować dwie modelki. Wyszło rewelacyjnie. Na finał
cukiernicy poczęstowali pysznym
ciastem własnego wypieku.
Liderami projektu byli Paweł
Bartnik i Magda Sierotowicz.
/g/

Foto: Tomasz Rak, Mirella Napolska

franciszek Sygut z Knurowa

ur. 2.01.2011 r., 3180 g, 54 cm

Kajetan janduka z Knurowa

ur. 10.01.2011 r., 3655 g, 62 cm

maciej rajtar z Knurowa

ur. 11.01.2011 r., 3500 g, 53 cm

antonina fojcik z czerwionki

ur. 12.01.2011 r., 3350 g, 55 cm
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Vanessa Sabczak z Knurowa

ur. 4.01.2011 r., 3720 g, 55 cm

daria malich z czerwionki

emilia morcinek z leszczyn

ur. 7.01.2011 r., 2940 g, 53 cm

marta Stakowy z Knurowa

oliwia nieroba z Knurowa

ur. 8.01.2011 r., 2500 g, 50 cm

dominik jurytko z Książenic

ur. 10.01.2011 r., 2965 g, 50 cm

ur. 10.01.2011 r., 3150 g, 51 cm

agata rozmus z czerwionki

zuzanna Klimecka ze Stanowic
ur. 12.01.2011 r., 2840 g, 50 cm

ur. 13.01.2011 r., 3470 g, 56 cm

agata turek z Knurowa

paulina łuczkiewicz z Knurowa

wojciech rosicki z ornontowic

ur. 11.01.2011 r., 3920 g, 54 cm

ur. 12.01.2011 r., 3270 g, 55 cm

ur. 15.01.2011 r., 3180 g, 51 cm

ur. 11.01.2011. r., 3370 g, 50 cm

wojciech Spyra z ornontowic

ur. 15.01.2011 r., 3490 g, 56 cm

Bartosz Bajorek z Kuźni nieborowskiej
ur. 10.01.2011 r., 4060 g, 56 cm

natalia Kotlarek z Knurowa

ur. 11.01.2011 r., 3850 g, 55 cm

nikola Kuchta z przyszowic

ur. 12.01.2011 r., 3730 g, 56 cm

jakub Stawiarski z Knurowa

ur. 15.01.2011 r., 4800 g, 56 cm
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rozmaitości
Knurów, Przyszowice

Młodzi muzycy
zachwycili publiczność
Nic nie widać - radzenie sobie w takich
warunkach to prawdziwa sztuka

Knurów. Noworoczny Turniej Integracyjny

Puchar pojechał
do Mikołowa

Zwycięzcą I Noworocznego Turnieju Integracyjnego
została drużyna Polskiego Związku Niewidomych
z Mikołowa. Dla uczestników najważniejsza była
dobra zabawa
Impreza odbyła się w Klubie Lokatorek. Honory gospodarza czynili
członkowie Polskiego Związku Niewidomych pod przewodnictwem prezesa
Koła PTTK „Trion” Adam Wali.
- Naszym celem nie jest tak naprawdę rywalizacja, ale wspólne
spędzenie czasu - zaznaczał prezes.
Słowa te wzięły sobie do serca
wszystkie zespoły: Stowarzyszenie
Diabetyków z Knurowa, PZN Mikołów, OPS Gliwice, knurowskie koło
„Trion”, Stowarzyszenie Rodzin i
Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz PZN Tychy.
Było ciekawie. Dla wyrównania
szans wszyscy rywalizowali w spe-

cjalnych goglach. W takich warunkach niełatwo jest zapakować plecak,
udzielić pierwszej pomocy, czy ubrać
się odpowiednio na wypad w góry.
Pod ocenę brano też kreatywność i...
poczucie humoru. Przerwy wypełniał wspólny śpiew.
Zwycięzcy - Koło PZN Mikołów
- wyjechali z Knurowa z pucharem
i ciekawymi wrażeniami. Specjalną
statuetkę w dowód uznania za „serce
włożone w organizację turnieju”
otrzymała Marzena Adamczyk. Z
wdzięcznością przyjęto też pomoc
wolontariuszy z knurowskiego Stowarzyszenia Cztery Pory Roku.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

„Bogu na chwałę, ku radości i pokojowi serc naszych” zagrali
i zaśpiewali w Knurowie i Przyszowicach Młodzi Muzycy
Koncerty odbyły się w świątyniach - w Przyszowicach pod
wezwaniem Jana Nepomucena, w
Knurowie - w kościele Matki Bożej
Częstochowskiej. W obydwu znakomicie zaprezentowała się młodzież
Państwowej Szkoły Muzycznej w
Gliwicach i Zabrzu oraz Ostropy i
Przyszowic. Ze wspaniale śpiewającą solistką Alicją Śmietańską-Nowakowską i skrzypaczką Elżbietą
Bylicą. Za sprawą Mirosława Haj-

Przyszowice: występ był
dużym przeżyciem dla
muzyków i słuchaczy
duka, który był organizacyjną „siłą
sprawczą” obydwu muzycznych
wydarzeń, a zarazem prezenterem
- z synami - własnych aranżacji
bożonarodzeniowych.
Publiczność doceniła talent i
umiejętności muzyków. Zachwyt
wyraziła w najbardziej oczywisty
sposób - gromkimi brawami.
Knurów: piękny koncert zachwycił publiczność

Tekst & Foto: Tomasz Rak

reklama
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-28/11

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

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

33-odw.

Wykończenia wnętrz, remonty kompleksowo. Tel. 782 141 313

35/10-3/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
4-pokoje, pow. ok. 70 m2. Sprzedam. AS.
Tel. 512 123 464

3/11

Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

3-22/11

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

01-odw.

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

Centrum, 2-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel.
512 123 464

3/11

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe na ul.
Ziętka. Tel. 509 326 491
1-4/11

Do wynajęcia mieszkanie 48m2, parter, 2
pokoje, ogrzewanie węglowe – etażowe,
os. Pocztowa. 950 zł. Tel. 788 222 508

3/11

Do wynajęcia sklepik przy ul. Al. Lipowej 8F
o pow. 20 m2. Tel. 505 231 067

3-4/11

Docieplanie budynków i w ykończenia
wnętrz. Tel. 512 110 569

2-4/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

Dom z 2008 r., pow. 159 m2, działka 1100
m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

3/11

Działka budowlana 9 0 0 m 2 w Żorach
– sprzedam, 85 tys. Tel. 661 491 158

47-5/11

1-25/11

Ornontowice. Nowe mieszkania, stan
deweloperski. 2-pokojowe, cena: 134 tys.,
3-pokojowe, cena: 168 tys. AS. Tel. 512
393 052

1-25/11

1-odw.

Sprzedam łóżko zdrowotne z materacem
odleżynowym + wózek inwalidzki. Tel.
662 046 523
2-3/11

3/11

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

SZUKAM PRACY

3/11

Emeryt, średnie techniczne, prawo jazdy
kat. B szuka pracy w charakterze pracownika ochrony lub innej. Tel. 664 933 195

Sprzedam dużą działkę w Gierałtowicach,
Atrium. Tel. 791 862 794

3/11

39-04/11

Sprzedam działki budowlane 180 zł/m . Tel.
668 981 535
3-4/11

Szukam pracy (emerytka) opiekunka dla
dziecka lub w innym charakterze. Tel.
604 775 450

Sprzedam kawalerkę przy ul. Kazimierza
Wielkiego, parter, cena 85 000 do uzgodnienia. Tel. 667 250 756

Szukam pracy (prawo jazdy kat. B). Tel.
32 235 12 43
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3-4/11

Sprzedam kawalerkę w centrum Knurowa.
Cena do uzgodnienia. Tel. 504 569 906

2-4/11

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 693 547 871

3-7/11

Sprzedam M-3 w Szczygłowicach. Tel.
502 644 776

3-8/11

Sprzedam lub zamienię na mniejsze Renault Laguna 97 r., zarejestrowany w kwietniu 2010 r., pełne wyposażenie, poj. 1800
m3, 90 KM, benzyna. Tel. 604 775 450

3/11

Sprzedam Opla Vectre C 2.2 dti, 125 KM.
Stan bardzo dobry, 100% bezwypadkowy
(można jechać do servisu Opla), wgnieciony błotnik. Przebieg 108000 tys., serwisowany. Cena 19.900 zł do negocjacji. Tel.
787 199 957

3/11

1-3/11

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 67 m2.
Tel. 602 682 936

Toyota Corolla 2003 r., 1.4; 97 KM, 16V,
benzyna, niebieski metalic, 5 drzwi, 1
właściciel, pełne wyposażenie, zakup w
salonie, serwis ASO. Bezwypadkowy, garażowany. Knurów. Przebieg 100 000 km.
Tel. 504 017 814

3/11

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 62 m 2 , Knurów, ul. Wilsona (obok
przystanek autobusow y). Dół: duży
pokój, ubikacja, kuchnia. Góra: mały
pokój, sypialnia, łazienka. Duży balkon,
wymienione okna. Cena 190 tys. do
uzgodnienia. Tel. 889 838 767

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

3-8/11

Szukam pracy dor y wczej. Tel. 32 236
84 02

3-13/11

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

3-8/11

DAM PRACĘ

2-3/11

3-4/11

Sprzedam mieszkanie M-3 w Knurowie, ul.
Łokietka. Tel. 32 793 49 51

DREWNO KOMINKOWE, transport węgla
za talony i gotówkę. Tel. 603 198 006

3-8/11

Elektryk – solidnie, tanio. Tel. 606 437 589

Działka budowlana, Michalskiego. LOKUS.
Tel. 793 679 367

3/11

51/52/10-5/11

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

33-odw.

Instalacje wod.-kan., przeróbki, awarie oraz
inne naprawy. Tel. 602 525 087

47-8/11

Farskie Pola. Dom, pow. 90 m2. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

3/11

2-4/11

Szczygłowice. 2-pokojowe, 41 m 2, cena:
125 tys. AS. Tel. 512 123 464

Kupię kawalerkę w Knurowie bez pośredników. Tel. 600 547 458

www.as.silesia.pl

3/11

3/11

Ładne M-4 w Knurowie, 170.000, Atrium.
Tel. 791 862 794

Jeśli jesteś zaniedbywana w miłości tak jak
ja – czekam na Ciebie. 44-194 Knurów, ul.
Łokietka, skr. pocz. 46.
2-3/11

Kelnerki przyjmiemy (mile widziane studentki studiów zaocznych). Tel. 664 040 345

ZDROWIE I URODA

3/11

2-6/11

Od zaraz dam pracę paniom z okolic Zabrza w wieku 35-55 lat. Tel. 32 661 06 56

3/11

Wynajmę mieszkanie o pow. 95 m 2. Tel.
32 235 25 22

PILNIE ZATRUDNIĘ NA STANOWISKU
KIEROWCA KAT. B, MILE WIDZIANE C +
OBSŁUGA PLACU. STALMET KNURÓW.
Tel. 515 191 401, 501 686 851

Zadbane M-3 w Knurowie 148.000, Atrium.
Tel. 791 862 794

Praca w barze. Tel. 510 119 325, 32 235
32 29

3/11

3-4/11

3/11

3/11

M-3 Al. Piastów, 35 m2, 88 tys. LOKUS. Tel.
793 679 367

TOWARZYSKIE

3/11

ul. Niepodległości. Działki: 1805 m2 oraz
6276 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Lokal o pow. 28 m2 oraz 100 m2. Wynajmę.
AS. Tel. 501 533 977

51/52/10-4/11

Sprzedam pilnie dom w Knurowie. Tel.
508 192 750

Knurów, kamienica pow. 812 m2. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

2-5/11

Kompleksowe remonty mieszkań (kafelkowanie, gładzie, panele), docieplenia
budynków. Tel. 665 639 146

3-4/11

EDUKACJA

3/11

2-3/11

SPRZEDAM
Sprzedam kominek elektryczny nowy, 500
zł. Tel. 505 128 897

3-4/11

1-8/11

Przyjmę na stanowisko kasjer-sprzedawca,
praca w Żernicy, pełen etat, zmianowa. Tel.
515 772 623

1-3/11

M - 3 J a g i e ł ł y, 3 7 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367
3/11

Kredyty bez BIK. Tel. 32 235 01 37

M - 3 Ł o k i e t k a , 5 4 m , LO K U S . Te l .
793 679 367
2

48-4/11

3/11

M-3 Sienkiewicza, 50,5 m2, do zamieszkania, LOKUS. Tel. 793 679 367

3/11

Opróżnianie mieszkań, piwnic, strychów.
Tel. 530 124 134

M-3 Sienkiewicza, 53,5 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

3/11

51/52/10-6/11

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

3-odw.

M-4 Mieszka I, 55 m , do zamieszkania,
OKAZJA, LOKUS. Tel. 793 679 367

Matematyka, fizyka – korepetycje, kursy
maturalne. Tel. 692 845 849

1 – 5/11

MOTORYZACJA

2

3/11

M-4 St. Batorego, 53 i 47 m2, do odświeżenia, LOKUS. Tel. 793 679 367

3/11

M-5 Dyw. Kościuszkowskiej, 67 m2, LOKUS. Tel. 793 679 367
Remonty, ocieplenia. Tel. 530 124 134

51/52/10-6/11

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

1-4/11

Tartak w górach oferuję: więźby dachowe,
łaty, kontrłaty, podbitki, kantówki, podłogi,
boazeria, ciesielstwo. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 914 771
48-4/11

12

3/11

M-5 K. Wielkiego, 70 m2, stan b.d., LOKUS.
Tel. 793 679 367
3/11

Ford Focus 99r.; 1.6; benzyna, zadbany,
garażowany, bogate wyposażenie. Tel.
787 952 424
2-3/11

M-5 Piłsudczyków, 71 m 2, LOKUS. Tel.
793 679 367
3/11

Nowe domy w zabudowie szeregowej, cena
od 440 tys. AS. Tel. 501 533 977

3/11
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zaProszenie. gruPa raFała KMiTy wysTĄPi w Kinie scenie KuLTurze

Przyjmę stolarza. Tel. 603 135 023

wieczór na wesoło

50-04/11

Restauracja zatrudni pomoc
k u c h e n n ą i b a r m a n k ę . Te l .
604 546 087
1-3/11

Restauracja Zielony Ogród przyjmie do pracy barmankę, kelnerkę.
Tel. 604 193 649

3/11

Zatrudnię ślusar za-spawacza,
MIG-MAG TiG. Tel. 32 232 96 22
3/11

Zatrudnimy operatora ładowarki
Ł-34 oraz kierowcę z kat. C w Knurowie na KWK „Szczygłowice”. Tel.
509 303 940
3/11

RÓŻne
Zgubiono legitymację studencką nr
albumu 7364, Marzena Roter. Tel.
888 379 338

3/11

gLiwice

dzieciaki
w amoku
Przedsz kola k i z M P-7
w Knurowie wybrały się w
niecodzienną podróż. W ramach zajęć Przedszkolnej
Akademii Filmowej odwiedziły gliwickie kino studyjne
„Amok”.
Warsztaty prowadzone
były w atrakcyjnej formie.

Dzieci, ze specjalnymi wizytówkami, zwiedziły zakamarki kina, włączyły projektor
- jednym słowem obejrzały
„Amok” od kuchni.
Na deser, oprócz lizaków,
zaser wowano im bajkowy
seans.

rozrywKa nr 3/2011

/g/

- do wygrania Podwójny BiLeT do Kina

„Wieczór kabaretowy” to
spektakl złożony z najlepszych i
najbardziej znanych skeczy oraz
piosenek Grupy Rafała Kmity.
Dobór numerów jest taki, by
ukazując znakomite poczucie
humoru autora i perfekcjonizm
wykonawców, rozbawić każdego widza. Raz absurdalne,
to znów satyryczne żarty, nieustannie sięgające po znane tropy kulturowe (zaczerpnięte zarówno z rejestrów tzw. wysokiej
sztuki, jak i z popkultury) doprowadzają do przemyślanych,
zaskakujących i za każdym
razem przezabawnych puent.
W spektaklu pastisze programów telewizyjnych, filmów,
utworów literackich, znanych
szlagierów, mieszają się z lirycznymi piosenkami, a bogactwo
postaci, pojawiających się na
scenie, sprawia, że każdy może
w nich odnaleźć czy to siebie,
czy też znane i znajome osoby.
Rafał Kmita, jak mało który
kabaretowy twórca, potrafi z
podpatrzonej rzeczywistości
wyciągnąć esencję, dostrzec
groteskowość świata i bardzo
dowcipnie ją ukazać. Niezależnie od tego, czy pisze o
współczesności, czy sięga po
XIX-wieczną literaturę, potrafi
wyrazić pełnię ludzkich wad i

zalet. Ze sceny padają niezwykłe
porady, „złote myśli”, głębokie
refleksje – niezwykle błyskotliwe i zmuszające do refleksji.
W czasie występu Grupy Rafała Kmity nie ma miejsca na
bezmyślny chichot, bowiem

Knurów. Ferie z LwsM

dla każdego
coś fajnego
Dział Społeczno-Kulturalny
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie zaprasza
na ferie zimowe do osiedlowych klubów
Wśród propozycji LWSM są:
* wycieczki:
20.01.2011 r. - Gliwice
(kino Cinema City);
25.01.2011 r. - Zbrosławice
(kulig, przejażdżka konna),
26.01.2011 r. - Zator (Park

Świętego Mikołaja);
27.01.2011 r. - Paniówki
(wyjazd na kąpielisko);
* wyjście na lodowisko
28.01 2011 r.;
* zajęcia świetlicowe.
Zajęcia świetlicowe dla

„Wieczór kabaretowy”, będąc
subiektywnym wyborem twórców i wykonawców, jest jakby
potwierdzeniem Gogolowskiego „Z czego się śmiejecie? – Z
siebie samych się śmiejecie!”
/ck/

dzieci i młodzieży organizowane będą codziennie, za
wyjątkiem dni, w których
planowane są całod niowe
wyjazdy.
W ramach zajęć odbywają się: międzyklubowe rozgrywki w tenisa stołowego,
warsztaty robótek ręcznych,
warsztaty kulinarne, gry i zabawy, rozgrywki szachowe
Na zakończenie ferii, w
sobotę 29 stycznia, odbędzie
się bal przebierańców.
Odpłatność za wycieczki
dla dzieci członków spółdzielni wynosi 10 zł.
Szczegółowe informacje
można uzyskać w klubach:
Gama (tel. 32 235 10 15),
Lokatorek (32 235 19 08) i
Maluch (32 235 17 65).
lwsm, bw

informacja

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni od

ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr ywki z nr 1/2011
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brz miało: „ Ślicznotka”.
Podwójny bilet do k i na
otrzymuje Aniela Przewoźnik. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

1

rozmaitości

Sztafeta
promuje
miasto

Knurów, Warszawa. Biegacze u Jurka Owsiaka

Foto: Archiwum Bogdana Leśniowskiego

Knurowscy biegacze siódmy raz
byli z Jurkiem Owsiakiem podczas
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Okazało się, że dzięki ich
wieloletniemu poświęceniu i przyjaźni
z pomysłodawcą orkiestry zdobyli już
markę i rozpoznawalność
W tym roku sztafeta Bogdana Leśniowskiego cieszyła
się wyjątkowym zainteresowaniem mediów. Ju ż w
Knurowie żegnali ją nie tylko
przedstawiciele lokalnych
mediów, ale i regionalne telewizje czy stacje radiowe.
Ekipie Leśniowskiego udało
się też wejść na żywo w „Panoramie”.
– Bardzo przyjemnie wspominamy spotkanie z Małgorzatą

Knurowscy
biegacze robią
miastu świetną
reklamę

Wiśniewską, która prowadziła
relację. Jest ona również zapaloną biegaczką i chciała z nami
pobiec podczas kolejnego finału, jednak okazało się, że będzie
wtedy w pracy. Umówiliśmy się,
że zabierzemy ją w tym roku na
Przystanek Woodstock - mówi
Bogdan Leśniowski.
Ciekawostką, o k tórej
wspomina maratończyk jest
również transparent, który
co roku towarzyszy sztafecie.

- Dzięki temu banerowi jesteśmy rozpoznawalni. Wchodząc do telewizji od jednego
z pracowników usłyszałem
– „o, Knurów, jak co roku”
– mówi z zadowoleniem pan
Bogd an. Ja k się okaz uje,
knurowska sztafeta ma już
wyrobioną markę, nie tylko
wśród innych biegaczy, ale
także wśród dziennikarzy.
Tego wsz yst k iego n ie
byłoby, gdyby nie pomoc i
wsparcie wielu osób.
- Chciałem serdecznie
podziękować służbom porządkowym, straży pożarnej,
Policji z Gliwic i Knurowa,
Straży Miejskiej, Krzysztofowi
Skowrońskiemu, chłopakom
ze sztafety, sponsorom i prezydentowi miasta Adamowi
Ramsowi, który nas symbolicznie wystartował – mówi
Bogdan Leśniowski.
Marek Węgorzewski

Knurów. Zajęcia w Sztukaterii

Dzieci chłoną sztukę
Instruktorki Sztukaterii
wiedzą, jak oderwać dzieci
od komputerów. Zajęcia, jakie
panie z Klubu Kultury Lokalnej zaproponowały malcom
na ferie, tak się spodobały,
że kilkulatki zapomniały o
grach w internecie.
Oferta jest bogata, urozmaicona i ciekawa. Zabawy
w teat r i plast yczne pod
kierunkiem Joanny Kusy.
Wyniesione do rangi sztuki
cuda czarowane z papieru, twórcze próby z gliną
i inne, równie atrakcyjne,
przymiarki artystyczne wszystko traf iło w gusta
knurowskich dzieci. Ujaw-

Lodowisko zaprasza dzieci i młodzież

Ferie na łyżwach
Na czas ferii MOSiR przygotował wiele atrakcji dla
miłośników jazdy na łyżwach. Od poniedziałku
do piątku w samo południe organizowane są gry,
zabawy i konkursy na lodowisku przy Orliku

Już pierwszego dnia ferii lodowisko przyciągnęło
kilkudziesięciu miłośników
jazdy na łyżwach. Niektórzy
przyszli całymi rodzinami,
inny przyprowadzili swoich

kolegów i znajomych. Część
uczestników była pod czujnym
okiem opiekunów, którzy dopingowali ich zza bandy.
– Wnuczka sama mnie tu
przyprowadziła – mówi pani

Krystyna, babcia Dominiki,
którą opiekuje się w czasie
ferii. – Ogromnie się cieszę,
że pomyślano o dzieciach
również w czasie ferii. Niestety większość dzieci zostaje w

niły się talenty, które pięknie
się rozwijają pod okiem Joanny Święcik-Patery i Anny
Maksym-Malewskiej.

- Warto było się zapisać nie mają wątpliwości młodzi
twórcy.

nadzieje, że tak jak w ubiegłym roku będą się cieszyć
wielkim zainteresowaniem:
– W ubiegłym roku w czasie
ferii w zabawach na lodowisku
uczestniczyło ok. 250 dzieci.
Codziennie było od 20 do 40
chętnych. To cieszy.
Podobnie jak rok temu dla
chętnych przygotowano różnorodne gry i zabawy sprawnościowe. – Są to doskonale znane
dzieciom ćwiczenia, które wykonują na co dzień podczas
lekcji w-f. Tylko, że teraz trzeba
je wykonać na lodowisku. Tutaj
okazuje się, że nawet prosta
zabawa sprawia kłopot, bo
trzeba utrzymać równowagę
na lodzie – tłumaczy trener
Rabczewski.
Na lodowisku najmłodszych czekają atrakcje w postaci toru przeszkód, slalomów,

ćwiczeń sprawnościowych z
kijem do hokeja i woreczkiem,
jazda w parach lub w 3 osoby.
Są też zabawy typu „Baba jaga
patrzy” czy „dzień i noc”.
Jednak zajęcia na lodowisku to przede wszystkim
dobra zabawa, a nie konkurencja.
– Najważniejsze jest wykonanie zadania dokładnie, a nie
szybko – dodaje trener.
W czasie ferii gry i zabawy dla dzieci odbywają się
od poniedziałku do piątku w
samo południe. Wstęp jest
bezpłatny.
– Zapraszamy wszystkich
chętnych do wspólnej zabawy
na lodowisku przez całe ferie
– zachęca Zbigniew Rabczewski.

Tekst & Foto: Tomasz Rak

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

mieście i siedzi w domu, tak
mają choć trochę zabawy. Z
kolei pan Janusz jest już stałym bywalcem lodowej tafli
– Mój syn już w ubiegłym roku
prawie codziennie tutaj przychodził. Zastanawialiśmy się,
czy w tym roku również na lodowisku pomyślą o dzieciach i
się nie zawiodłem.
Zajęcia, na lodowisku prowadzi trener środowiskowy
Zbigniew Rabczewski. Ma

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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sport
MŁODZIEŻOWA
LIGA PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ

I trenerzy, i zawodnicy
chwalą sobie halowe
zajęcia

Gold Team
ucieka
rywalom

W kolejnej serii spotkań
Ligi Młodzieżowej doszło
do pojedynku na szczycie
pomiędzy Gold Teamem a
Concordią 95. Pierwsza połowa spotkania stojąca na
bardzo dobrym poziomie była
wyrównana i zakończyła się
remisem. W drugiej części
gry dominował już zespół ze
Szczygłowic zdobywając 4
gole. Ekipa Gold Teamu po
tej wygranej zdecydowanie
przewodzi w tabeli i jest na
najlepszej drodze do obrony
mistrzowskiego tytułu.
Po raz drugi w tych rozgrywkach 16 goli straciła dru-

żyna UPOS-u Exorigo. Zespół
ten jednak jest najmłodszym
w całej stawce i udział w
lidze traktuje jako naukę na
przyszłość.
Dwa zwycięstwa zaliczyła
drużyna Olympiakosu Gierałtowice, która po pokonaniu
UPOS-u Exorigo wygrała po
zaciętym meczu z Concordią 96. 6 punktów pozwoliło
Olympiakosowi awansować
na półmetku rozgrywek na
trzecie miejsce w tabeli. Początek r undy rewan żowej
nastąpi 6 lutego.
Waldemar Jachimowski

Wyniki 3 kolejki:
Concordia 96 – Gold Team 0:10 (0:4)
0:1 M. Michniewski 3’, 0:2 M. Szczurek 8’, 0:3 M. Szczurek 9’,
0:4 M. Szczurek 12’, 0:5 M. Szczurek 16’ 0:6 M. Szczurek 17’,
0:7 D. Jabłoński 18’, 0:8 G. Gołyś 20’, 0:9 D. Jabłoński 28’,
0:10 D. Jabłoński 30’.
żółte kartki: J. Nowosielski (Concordia 96), M. Szczurek
(Gold Team).
Olympiakos Gierałtowice – UPOS Exorigo 16:1 (9:0)
1:0 D. Kabała 4’, 2:0 S. Artemuk 7’, 3:0 D. Kabała 8’, 4:0
S. Artemuk 9’, 5:0 D. Kabała 10’, 6:0 D. Kabała 12’, 7:0 M.
Adamczyk 14’, 8:0 D. Kabała 15’, 9:0 Ł. Górczyk 15’, 10:0 Ł.
Górczyk 16’, 11:0 S. Artemuk 17’, 12:0 J. Poloczek 18’, 13:0 M.
Adamczyk 22’, 14:0 Ł. Górczyk 23’, 15:0 S. Artemuk 25’, 16:0
M. Adamczyk 30’, 16:1 P. Hałas 30’.
Gold Team – Concordia 95 5:1 (1:1)
1:0 M. Zabawczuk 2’, 1:1 S. Napierała 6’, 2:1 M. Michniewski
18’, 3:1 M. Szczurek 20’, 4:1 G. Gołyś 27’, 5:1 T. Smolka 28’.
żółte kartki: G. Górka, S. Napierała (Concordia 95).
Olympiakos Gierałtowice - Concordia 96 3:2 (2:1)
1:0 M. Adamczyk 5’, 2:0 S. Artemuk 7’, 2:1 J. Nowosielski 15’,
3:1 D. Kabała 23’, 3:2 J. Nowosielski 26’.
żółta kartka: D. Kubiak ( Concordia 96).
1.
2.
3.
4.
5.

Gold Team
Concordia 95
Olympiakos Gierałtowice
Concordia 96
UPOS Exorigo

4 12 32-5
4 7 28-8
4 7 25-15
4 3
7-22
4 0 3-45

4
2
2
1
0

0
1
1
0
0

Knurów. Ferie na sportowo

Trening pod okiem
zawodowców
Zajęcia z piłki nożnej, siatkówki
i tenisa stołowego zaplanowano dla
najmłodszych na czas zimowych ferii.
W hali MOSiR-u w Szczygłowicach
prowadzą je zawodowi trenerzy
Spor towe ferie rozpoczęły się w poniedziałek od
zajęć z trenerami, na co dzień
pracującymi w Concordii
Knurów. Robert Karaś trenuje

Talentu i ambicji
młodym piłkarzom
można pozazdrościć

informacja

WYNIKI z 11 stycznia 2011 r.:
- 2.413 pkt
- 2.082 pkt
- 2.042 pkt
- 1.931 pkt
- 1.924 pkt
- 1.805 pkt
- 1.801 pkt
- 1.783 pkt
- 1.737 pkt
- 1.711 pkt
- 1.703 pkt

Klasyfikacja generalna:
1. Stefan Dylus
- 26.099 pkt
2. Dariusz Skowron
- 25.751 pkt
3. Grzegorz Grzemba
- 25.009 pkt
4. Wojciech Napierała
- 24.350 pkt
5. Edward Klaczka
- 23.977 pkt
6. Zdzisław Mral
- 23.958 pkt
7. Piotr Arent
- 23.720 pkt
8. Czesław Antończyk
- 23.692 pkt
9. Adam Dudziński
- 23.601 pkt
10. Jerzy Makselon
- 23.428 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 25 stycznia o godzinie 16.00 w
klubie „Gama”.
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Marek Węgorzewski

Siatkarze zagrali
razem z WOŚPem

0
1
1
3
4

grand prix knurowa
w skacie sportowym
1. Dariusz Skowron
2. Wojciech Napierała
3. Bernard Musiolik
4. Jerzy Niewiadomski
5. Jan Szczeszak
6. Stefan Wroblowski
7. Tadeusz Kamczyk
8. Tadeusz Żogała
9. Piotr Arent
10. Emil Kasperek
11. Piotr Pakura

rocznik 98, a Michał Grodoń szkoli w klubie roczniki
1999-2000.
W poniedziałkowych zajęciach udział wzięło ponad

30 chłopców z podstawówek i
gimnazjów. Rozpoczęło się od
rozgrzewki i ćwiczeń sprawnościowych. Finał, to mecz
pod czujnym okiem trenerów,
którzy na bieżąco dzielili się
uwagami i korygowali błędy.
Była to frajda nie tylko dla
uczestników, ale również dla
trenerów.

- Jestem zadowolony, że
młodzi za pośrednict wem
MOSiR-u mają możliwość w
czasie ferii udziału w grach
sportowych – mówi trener
Robert Karaś.
Ferie na MOSiRze trwają
codziennie. Na piątek (21
stycznia) zaplanowano turniej tenisa stołowego dla
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum. W poniedziałek
i czwartek odbędą się zajęcia
z trenerem piłki siatkowej, a
we wtorek i piątek zajęcia z
trenerem z Akademii Piłki
Nożnej. Prowadzący zajęcia
zapraszają wszystkich chętnych do udziału.

informacja

Tradycyjnie już w dniu
f inał u Wielkiej Orkiestr y
Świątecznej Pomocy na parkiet w Hali MOSiRu w Szczygłowicach wyszli siatkarze, by
rozegrać Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn z okazji XIX
finału WOŚP.
Do rozg r y wek zostało
zgłoszonych pięć drużyn: Litr
Mąki Jastrzębie, SPS Knurów, Euroskok Rybnik, KS 94
Rachowice i TKKF Juniors.
Mecze rozgrywano systemem
„każdy z każdym” do dwóch
zwycięskich setów. Po stoczo-

nych dziesięciu pojedynkach
zwycięzcom turnieju została
drużyna Litr Mąki Jastrzębie, która wygrała wszystkie
mecze, a w całym turnieju
oddała tylko 1 set. Zwycięska
drużyna otrzymała pamiątkowy puchar
Marek Węgorzewski

klasyfikacja:
1 Litr Mąki Jastrzębie
2 Euroskok Rybnik
3 KS 94 Rachowice
4 SPS Knurów
5 TKKF Juniors

Wyniki:
TKKF Juniors - KS 94 Rachowice
SPS Knurów - Euroskok Rybnik
KS 94 Rachowice - SPS Knurów
Litr Mąki Jastrzębie - TKKF Juniors
SPS Knurów - Litr Mąki Jastrzębie
KS 94 Rachowice - Euroskok Rybnik
Litr Mąki Jastrzębie - Euroskok
TKKF Juniors - SPS Knurów
Euroskok Rybnik - TKKF Juniors
KS 94 Rachowice - Litr Mąki Jastrzębie

0:2
0:2
2:0
2:0
0:2
0:2
2:1
1:2
2:0
0:2
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Autostrada A-1. Prezydent Rams apeluje do Cezarego Grabarczyka

Ministrze, węzeł Knurów
powinien być bezpłatny!
To, że autostradowa „Czwórka”
(Jędrzychowice - Wrocław - Kraków
- Korczowa) będzie płatna, wiadomo
od dawna (na razie kierowcy płacą
za przejazd na odcinku Katowice
- Kraków). Taki sam plan państwo
ma wobec budowanej A-1 (docelowo
Gdańsk - Gorzyczki).
Prz y m ia rk i te n ie podobają
się mieszkańcom Górnego Śląska.
Dla wielu z nich korzystanie z autostrady to codzienność. Używają
najważniejszej drogowej arterii jako
obwodnicy. Dzięki temu omijają
zakorkowane śródmieścia. Pozostają
przy tym nadal w obrębie aglomeracji. Wprowadzenie opłat za przejazd
sprawiłoby, że dla zdecydowanej
większości z nich korzystanie z A-4
i A-1 na tych krótkich odcinkach stałoby się wydatkiem nie do przyjęcia.
Z Gliwic do Katowic znowu trzeba
by się było tłuc po fatalnych drogach
co najmniej godzinę. W godzinach
szczytu nawet flegmatyków za kółkiem prędzej trafiłby szlag...

Foto: Bogusław Wilk

Prezydent Adam Rams domaga się, by na
A-1 wolny od opłat był przejazd na odcinku
od węzła Knurów do węzła Sośnica. Apel
trafił do ministra infrastruktury Cezarego
Grabarczyka. Jego treść otrzymało też 48
posłów województwa śląskiego
Okoliczne samorządy zdają sobie sprawę z zagrożenia. Domagają
się, by przejazd przez aglomerację
dla jej mieszkańców był bezpłatny.
Decydenci w stolicy dalecy byli od
przyjęcia tej zdroworozsądkowej wydawałoby się - argumentacji. Jednak pod naciskiem Górnego Śląska,
a także Krakowa, Wrocławia, Łodzi
i Warszawy (żywo zainteresowanych
bezpłatnymi odcinkami autostrad na
ich terenach), ministerialny opór
zaczął kruszeć.
Przed kilkoma dniami opracowany został projekt rozporządzenia
Rady Minist rów w tej sprawie.
Wedle jego zapisów wśród zwolnionych z opłat byłyby dwa odcinki na Górnym Śląsku: od węzła
Kleszczów do węzła Murckowska
(A-4) i od węzła Bytom do węzła
Sośnica (A-1). Zwolnienie dotyczy
wyłącznie motocykli i pojazdów
samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony. W ramach
konsultacji społecznych dokument

Przejazd przez aglomerację powinien być dla jej mieszkańców
bezpłatny - to powszechna opinia na Górnym Śląsku
został przesłany do 15 instytucji.
Traf ił m.i n. do Zwią z k u G m i n
Wiejskich RP, Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP
oraz Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji RP. Co
ciekawe, ale i znamienne, o zdanie
nie został poproszony Górnośląski
Związek Metropolitarny...
Ministerialna koncepcja tylko
częściowo zadowala górnośląskie

samorządy. Miasta członkowskie
GZM apelują o zwolnienie z opłat
na autostradowej „Czwórce” od
węzła Kleszczów po punkt poboru
opłat w Mysłowicach Brzęczkowicach. Z kolei na A-1 bezpłatny powinien być - ich zdaniem - przejazd
od Sośnicy do węzła Pyrzowice.
Gdyby nawet takie stanowisko
zostało przyjęte przez rząd, to rozczarowani na pewno poczuliby się

mieszkańcy Knurowa i Gierałtowic.
Oznaczałoby to bowiem, że gdyby
włączyli się na A-1 przy ul. Dworcowej, to musieliby zapłacić za
dojazd do Sośnicy. Aby tego uniknąć, wielu zapewne nadrabiałoby
kilka kilometrów, by włączyć się w
system autostrad przez Bojków i ul.
Rybnicką w Gliwicach.
Problem nie umknął władzom
Knurowa. „Reprezentując mieszk a ńców 40 -t ysięc z nego mia sta
Knurowa zwracam się o zwolnienie
motocykli i samochodów osobowych do 3,5 t z obowiązku wnoszenia opłat za przejazd autostradami
na odcinku Węzeł Knurów - Węzeł
Gliwice Sośnica na autostradzie A
1” - czytamy w piśmie, które we
wtorek prezydent Adam Rams skierował do ministra infrastruktury
Cezarego Grabarczyka. Jednocześnie prezydent popiera stanowisko
prezydentów miast członkowskich
GZM. „Przyjęcie proponowanych
rozwiązań przyniesie wiele korzyści, m.in. odciążenie z ruchu dróg
lokalnych. Niewątpliwie nastąpi
również zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotow ych dróg
i ich remontów” - arg ument uje
prezydent K nurowa. I puentuje:
„Najważniejsze jednak to poprawa
bezpieczeństwa ruchu oraz korzystny wpływ na rozwój gminy, z uwagi
na lokalizację Węzła Knurów na
autostradzie A1 oraz Węzła Gliwice
Sośnica na autostradzie A4”.
Prezydent nie poprzestał na apelu
do ministra. Lobbuje i usiłuje aktywizować parlamentarzystów. Jeszcze
we wtorek treść pisma trafiła do 48
posłów województwa śląskiego. Ze
stanowiskiem władz Knurowa zapoznały się też GZM i Śląski Związek
Gmin i Powiatów.
Bogusław Wilk

reklama

APTEKA

PRZYJAZNA DIABETYKOM

Gwarantujemy najniższe ceny !!!

Zwrócimy Ci różnicę, jeżeli zakupisz preparaty taniej niż u nas !!!*
* nie dotyczy leków refundowanych, promocja zgodna z regulaminem dostępnym w aptece, ważna do 31 maja 2011

Promocja

– saszetka płynnej glukozy za 1 grosz
(cena 1 grosz za saszetkę przy zakupie preparatów
diabetologicznych* za minimum 15 zł.)

1 grosz
= 1 saszetka

* nie dotyczy leków refundowanych

Sprawdź cenę pozostałych
preparatów diabetologicznych
w aptece!

Knurów, ul. Witosa 2A
tel.: (32) 232 19 89
pon.-pt. 8.00-20.00
sob.: 8.00-16.00

