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aktualności
KNurów

GLIwICE

prezes spółdzielni
rezygnuje
NastępNe wydaNie przeGlądu loKalNeGo
uKaŻe się 3 styczNia 2013 roKu

Nie palmy,
bo się podusimy

Foto: Paweł Gradek

- W Rybniku normy przekroczone
ośmiokrotnie, prawie nie da się oddychać
– alarmują media. W Knurowie powietrze
też nie jest krystaliczne. – Nie trujmy się
– apeluje knurowski magistrat

Nie zapomnij

20 XII – Dzień Ryb
y
21 XII – Światowy
Dzień
Pozdrawiania Brunet
ek
24 XII – Dzień Raj
u
28 XII– Międzynar
odowy Dzień
Poc ałunku
29 XII – Świa
towy Dzień
Różnor odności Biolog
icznej
1 I – Św iat ow y Dz
ień Pokoju,
Dzień Domeny Pub
licznej

Cierpi na tym środowisko naturalne,
jak i sam człowiek.
- Choć tego nie dostrzegamy na
co dzień, skażone powietrze cały czas
oddziałuje na nasz organizm. Dolegliwości zaczynają się często od kaszlu i
uczucia duszności. Pojawiają się także
alergie, szczególnie u dzieci i osób
starszych. Dwutlenek siarki powoduje trudności w oddychaniu, tlenki
azotu podrażniają płuca, tlenek węgla
wywołuje zatrucia u ludzi i zwierząt
oraz oddziałuje na centralny układ
nerwowy, a dioksyny i furany mogą
wywoływać choroby nowotworowe
– ostrzegają urzędnicy.
W Polsce obowiązuje ustawowy
zakaz spalania odpadów komunalnych w piecach domowych. Niestety,
same przepisy nie wystarczą, aby
chronić nas przed konsekwencjami
złych nawyków. Sami musimy zdawać sobie sprawę na co narażamy
siebie, swoich najbliższych i sąsiadów
spalając w domowych paleniskach
wszelkiego rodzaju odpady.
Oprac. b

informacja
urząd miasta Knurów informuje, że dyżur prezydenta
miasta z dnia 24 grudnia 2012 roku zostaje przeniesiony
na dzień 2 stycznia 2013 roku w godzinach 14.00-16.00.
2

jb

KNurów

Litwin zasiada w zarządzie LWSM.
Od 1987 roku nieprzerwanie pełni
funkcję prezesa spółdzielni. Za czasów jego prezesury LWSM stała się
jedną z najlepiej funkcjonujących
na Śląsku.
Bogdan Litwin zapewnia, że nie
rezygnuje z kariery samorządowca
(od 1998 roku zasiada w Radzie Powiatu Gliwickiego).

/g/

Z awansem
w Nowy rok

Knurowska oświata może się
p o c hw a l i ć n ow y m n au c z yc i e lem m ia nowa ny m . 13 g r ud n ia
z rą k Piotra Surówk i, zastępc y
prezydenta, akt nadania stopnia
aw a n s u z aw o d owe g o p r z y j ę ł a
Katarzyna Famula, nauczycielka
języka angielsk iego z Miejsk iej
Sz ko ł y Pod st awowej n r 4 . A nglistka złożyła ślubowanie i odebrała gratulacje.
MK, jb

GLIwICE

wesoła
wdówka

rYBNIK

Nastał sezon grzewczy, a wraz
z nim szukanie różnych sposobów
oszczędzania węgla i energii. Niestety, najczęściej poprzez spalanie
w domowych paleniskach śmieci i
odpadów. Do ognia wpadają papier,
kartony, materiały z opakowań, tworzywa sztuczne, plastik, folie, stare
impregnowane meble, a nawet buty
i odzież.
- Materiały te mają marną wartość opałową, a ponadto ich spalanie
niszczy instalacje i przewody kominowe. Procesowi ich spalania towarzyszy
emisja zanieczyszczeń do atmosfery,
takich jak suchy pył, związki organiczne, tlenek węgla, nieorganiczne
związki chloru i fluoru, tlenki azotu,
dwutlenek siarki oraz metali ciężkich
(zwłaszcza toksycznego ołowiu i
kadmu), których oddziaływanie na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi
jest bardzo szkodliwe – tłumaczą
pracownicy Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restruktur yzacji i
Ochrony Środowiska.
To nie są dobre oszczędności.

Nederlands Dans Theater to
zespół tancerzy i choreografów, tworzących pełne ekspresji opowieści bez
słów. Dzięki transmisjom na żywo
mieszkańcy powiatu gliwickiego
mogą zobaczyć, na czym polega ich
doceniane na całym świecie mistrzostwo. Wieczór z Leon i Lightfoot
wypełnią trzy spektakle teatru tańca:
„Shoot the Moon”, „Same Difference”, „SH-BOOM”. Transmisja już 20
grudnia o godz. 20 w kinie Amok,
scena Bajka. Bilety po 35 i 40 zł do
nabycia w kasie kina.

Żaden z uczestników ostatniego w tym roku
spotkania zarządu Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej nie spodziewał się
takiego obrotu spraw. Prezes Bogdan Litwin
zapowiedział, że z końcem marca 2013 roku
rezygnuje ze stanowiska
W w y w iadzie d la Przeglądu
sprzed 3 lat mówił: - Mam w sobie
duszę społecznikowską. Poza tym nie
lubię siedzieć w jednym miejscu. A
im człowiek starszy, tym więcej zajęć
potrzebuje, bo inaczej by zgnuśniał,
adrenalina by uciekła z organizmu.
Zapytaliśmy prezesa Litwina, co
się zmieniło od tego czasu: - Przekroczyłem już 70 lat. To wiek, w którym
pora pomyśleć o odpoczynku. Kto
mnie zna, ten wie, że ja się nie obijam,
lubię pracować. Nadal zamierzam
działać społecznie, bo to nie wymaga
aż tak dużego wysiłku.
W styczniu minie 30 lat, odkąd

KNurów

Holenderskie
opowieści

Koncert
noworoczny

Rybni k przy w ita Now y Rok
koncertem Macieja Niesiołowskiego
i jego gości. Ten znany polski wiolonczelista popularność zdobył dzięki
programom telewizyjnym „Z batutą
i humorem”. Koncert − 31.12 o godz.
22 w Rybnickim Centrum Kultury.
Bilety po 140, 150, 160 zł do nabycia
w kasie RCK.
jb

ZABrZE

Spektakle w Gliwickim Teatrze
Muzycznym cieszą się niezmienną popularnością. Tym razem na scenie operetkowy przebój− „Wesoła Wdówka”
z muzyką Franza Lehàra w reżyserii
paryżanki Marii Sartovej. Opowieść o
szukającej pocieszenia wdówce, która
rzuca się w wir wielkomiejskiego życia.
Wokół kobiety pojawią się adoratorzy,
łasi na jej urodę i... 20 milionów.
Spektakl − 26 grudnia o godz. 17 i 29
grudnia o godz. 18.30. Bilety od 26 do
41 zł do nabycia w kasie GTM.
jb

Sylwester z
Klenczonem

Sylwester przed Domem Muzyki
i Tańca w Zabrzu na stałe wpisał się
w tradycję miasta. Od godz. 23 gości
bawić będzie zespół Dwie Korony,
wykonujący w wersji akustycznej
utwory Krzysztofa Klenczona. O północy pokaz sztucznych ogni, po nim
dyskoteka do białego rana. Nawet
największym zmarzluchom będzie tej
nocy gorąco. Wstęp wolny.
jb

reklama

www.deon.pl

Okres Bożego Narodzenia sprzyja
zatrzymaniu się, zadumaniu nad
sprawami nie z tego świata, nad
istotą Boga, sensem Jego przyjścia na ziemię. Może w tym pomóc
polecana strona. Znajdziemy tu
rozważania mądrych i zupełnie
zwyczajnych ludzi, wiadomości o
tym, co dzieje się w kościołach w
Polsce i na świecie, przepisy na
świąteczne potrawy, komentarz
do bożenarodzeniowej symboliki.
Duchowość, psychologia i codzienne problemy.
jb
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Więc Mu dam
kukiełeczkę...
Co pasterze ofiarowali Jezusowi?

życzenia

...i masełka osełeczkę – śpiewamy
w wigilijny wieczór. Co jeszcze otrzymuje
mały Jezus w dniu narodzin? Kolędy
skrywają prawdziwą szczodrość...
Przed rokiem w artykule „Słowiczek
muzyczek wesele światu zwiastuje” przywołaliśmy kolędy, pastorałki i kantyczki, w których
prym wiodły... ptaki. Wigilijne pieśni skrywają
znacznie więcej. Warto się w nie wczytać, by dowiedzieć, z czym do nowonarodzonego Jezusa
przybyli pasterze. Kto ciekaw, doczyta co chcą
mu ofiarować wierni. Nazbierało się tego...
W kolędzie „W dzień Bożego Narodzenia radość wszystkiego stworzenia”, w
ósmej zwrotce śpiewamy „jeden [pasterz −
podkr. MG], porwał wiązkę siana, drugi za
rogi barana”.
Z kolei w kolędzie „Północ już była, gdy
się zjawiła” zamieszczono: „Na bracia zawołaj, niechaj wstają, Kuba i Mikołaj niech
wypędzają barany i skopy, koźlęta i capy
zamknione”; a dalej... „Bierz Kuba indyka,
Bartosz weź cielę...”. „Biegną więc w skoki,
nabrawszy w troki jabłek, obwarzanek, gruszek, miodu przaśnego, masła młodego, mleka
i śmietany dzbanuszek, kurcząt młodych,
czworo kur starych − ośmioro, przy tym jaj
świeżych dwie kopy; dwie kozy dla mleka i
jagniąteczko, jędryka, kapłona i cieląteczko”.
W tej samej kolędzie − co z sobą przynieśli do Betlejem?
Da Bartosz cielę,
Stach jaj kobielę,
Mikołaj dzban mleka,
Jan barana,
Grześko obwarzanki,
Kuba dzban śmietanki
Przy tym jaj świeżych dwie kopy

Znajdujemy też inne dary ofiarowane
małemu Jezusowi. W „Lulajże Jezuniu”
śpiewamy: „Dam ja Jezusowi z chlebem masełka, Dam ja Ci słodkiego, Jezu, cukierka
rodzynków, migdałów z mego pudełka. Dam
ja Maleńkiemu piękne jabłuszko, Mateńki
kochanej dam Mu Serduszko”.
A w innej kolędzie: „Więc mu dam kukiełeczkę i masełka osełeczkę”.
Czy zgadniesz, co najczęściej trafia się w
darach dla Jezusa? Otóż są to... barany.
„A Klimas porwawszy barana jednego,
i Staszek czym prędzej schwytawszy drugiego, tych bydlątek parę, Panu na ofiarę;
hej kolęda, kolęda” – niesie się po polskich
górach.
Zaś w kolejnej pastorałce, zamieszczonej w „Zbiorze pięćdziesięciu kolęd” w
opracowaniu Franciszka i Stefana Barańskich (niektóre z kolęd posiadają ponad 10
zwrotek) czytamy: „Kuba biegł do trzody,
schwycił owieczkę. Tomek wziął mleka
dzban, Jan kukiełeczkę”.
Szczególne dary ofiarowali Jezusowi trzej
królowie, przybyli ze Wschodu do Betlejem
pokłonić się Jezusowi.
W kolędzie „Narodził się Jezus Chrystus
bądźmy weseli” (czwarta zwrotka):
Trzej królowie z podarunki,
gdy przyjechali
mirrę, kadzidło i złoto
Jemu oddali.

Kolęda „Na kopie siana” nawołuje:
... a ty weź Michale masła garnuszek.
A ty zaś Rochu, pięknego grochu
weź na plecy z pół wora;
pod jednym dachem mieszkasz ze Stachem,
daj mu tłustego kaczora.

Autorzy kolęd - często nieznani z imienia i nazwiska - uczynili pasterzy pierwszymi ofiarodawcami darów, zanoszącymi
je do Betlejem. Jakże piękne i urokliwie są
nasze kolędy...
Maria Grzelewska

Knurów nocą

Miasto
w pięknym
świetle

Jak co roku przed świętami miasto
mieni się blaskiem i kolorami. Chyba
nigdy nie jest tak urokliwe jak
w ostatnie dni roku
Spora w t y m zasł uga
mieszkańców, którzy prześcigają się w pomysłach, by jak
najefektowniej ozdobić swoje
posesje i mieszkania. Strojne
stały się też ulice. Pięknie pre-

zentują się, zakupione przez
gminę, nowe ozdoby.
Wieczorny spacer bądź
przejażdżka sprawia prawdziwą przyjemność.
/b/
Foto: Roman Matysik
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Gierałtowice. Niewyjaśniona zbrodnia sprzed 20 lat

Z archiwum 997

Wojna na słowa

- Długo mnie w Knurowie nie
było. Przyjechałem do rodziców, do
Szczygłowic, i to, co zobaczyłem jest
dla mnie niepojęte. Między 3 a 4 wieżowcem ktoś napisał wulgaryzmy pod
adresem niejakiego S. To jest żenada.
Szkoda remontować i malować - to
pieniądze wyrzucone w błoto. Już od
krzyżówki (skrzyżowanie ul. Lignozy
i Zwycięstwa - przyp. red.) można
zobaczyć takie „perły”. Czy Policja
nad tym panuje?

Od tragicznej śmierci Leopolda Smolnika
z Gierałtowic mija dokładnie 20 lat. Nie udało
się ustalić personaliów sprawcy bestialskiego
mordu, mimo że policjanci zabezpieczyli
rzeczy, które porzucił w domu ofiary

K.

Leopold Smolnik mieszkał w starym domu z czerwonej cegły, położonym z dala od centrum Gierałtowic.
Miał 67 lat. Od śmierci ojca mieszkał
sam. Przed 38 laty rozszedł się z żoną,
z którą miał jedno dziecko. Nie utrzymywał kontaktów z rodziną. Od 1988
roku wiódł spokojne życie górniczego
emeryta. Był typowym samotnikiem.
Unikał sąsiadów, wśród których
uchodził za dziwaka i do przesady
oszczędnego sknerę.
Tym większe było zdziwienie jednego z nich, kiedy zauważył, że od 3
dni w domu Smolnika pali się światło. 21 grudnia 1992 roku zaniepokojony sąsiad zawiadomił krewnych
pana Leopolda. Kiedy razem udali
się do jego domu, ich uwagę zwróciło
przymknięte okno do łazienki. W
sieni, na ławce leżały zwłoki 67-latka.
Emeryt otrzymał kilka ciosów nożem
i uderzeń metalową kulą inwalidzką.
Bronił się przed napastnikiem, o
czym świadczyły ślady walki w całym
domu.
Ostatni raz Leopolda Smolnika
widziano 17 grudnia, gdy kupował
chleb. Policjanci założyli więc, że
do zabójstwa musiało dojść wieczorem. Śledczy nie ustalili, co zabójca
zabrał z domu ofiary, zabezpieczyli
to, co zostawił: jasnobrązową torbę
skórzaną z monogramem BB lub JB
na klapie oraz bawełnianą koszulkę z
napisem „Happy”.
Policyjne dochodzenie wykazało,

Bez gumowców
ani rusz

- Bardzo proszę o interwencję w
sprawie stanu drogi na ul. Koziełka
(od numeru 50). Mamy tak „pięknie ustrojoną” drogę na święta, że
bez gumowców nie ma możliwości
przejścia. Pływamy wręcz w glinie i
błocie i nikt nie chce się tym zająć.
Nie działa dzwonienie do PWiK. W
poniedziałek cała sprawa przeszła

Mieszkanka

Dla kogo ten
parking?

- Cieszymy się, że w naszym
mieście infrastruktura usługowohandlowa rozwija się dynamicznie.
Dlaczego jednak przy okazji zapomina się o potrzebach mieszkańców?
Przykładem tego jest parking przy
ulicy 1 Maja (kiedyś Carrefour a
obecnie Aldi), z którego dotychczas
korzystali mieszkańcy bloków przy
ulicy Kapelanów Wojskowych 10 i 12,
a który został obecnie oznakowany
jako „Parking tylko dla klientów
sklepu Aldi”.
Urhan

Not. pg, bw

Knurów. Kolejne zatrzymania złodziei miału węglowego

Leopold Smolnik

Portret pamięciowy przypuszczalnego sprawcy mordu

że od 15 do 17 grudnia 1992 roku w
Gierałtowicach przebywała grupa
Rumunów (mężczyzn, kobiet i dzieci). Odwiedzali poszczególne domy,
prosząc o pomoc finansową i materialną. W dniu zabójstwa świadkowie
widzieli mężczyznę z torbą podobną
do tej, którą policja znalazła w domu
Smolnika. W okresie przedświątecznym po Gierałtowicach jeździł biały
mercedes z Cyganami, handlującymi
swetrami i firankami.
W kwietniu 1993 roku sprawę zabójstwa z Gierałtowic przypomniał
magazyn kryminalny „997” Michała
Fajbusiewicza. Podano wówczas informację o przypuszczalnym związ-

ku tej sprawy z zabójstwem emeryta
ze Stanowic (Eugeniusza Ślosarza),
który handlował na rybnickim targu
z Rosjanami i Rumunami. Zginął
od ciosu nożem, kiedy nieopatrznie
otworzył drzwi bandytom.
Niestety, ani portret pamięciowy,
ani telewizyjny program nie doprowadziły do przełomu w sprawie, która przedawni się za 10 lat. Nadzieją
na jej wyjaśnienie jest katowickie
Archiwum X, badające zbrodnie
sprzed lat za pomocą nowoczesnych
technik: analizy kodu DNA i Automatycznego Systemu Informacji
Daktyloskopijnej.
/pg/

Knurów. 41-latka kierowała grupą oszustów bankowych

Więzienie za kredyty
W ciągu ostatnich 3 miesięcy wyłudzili z gliwickich
i zabrzańskich banków blisko 40 tys. zł. Wpadli w ręce
Policji, gdy próbowali wziąć kredyty na 16 800 zł.
Oszustom grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia

Foto: Paweł Gradek

ludzkie pojęcie, bo po roztopach jest
po prostu tragicznie. Firma Wodrol
nawet nie próbuje udawać, że robi
coś w kierunku zmiany sytuacji. Syf
jak był, tak jest. Proponuję podjechać
i zobaczyć w jakiej okolicy musimy
teraz mieszkać.

Do zatrzymania podejrzanych
doszło 12 grudnia. Dwóch mężczyzn
(19 i 20 lat) oraz ich 21-letnią znajomą
przewieziono do zabrzańskiej komendy. Kilka godzin później trafiła
tam też 41-letnia kobieta - szefująca
grupie bankowych oszustów.
Cała czwórka jest z Knurowa.
41-latka karana była w przeszłości
za oszustwa i jazdę pod wpływem
alkoholu. Policjanci ustalili, że knurowianka fałszowała dokumenty o
zatrudnieniu i osiąganych dochodach,
by później z pomocą swoich współpracowników wyłudzić z banków kredyty. Tylko od 19 września do połowy

Mieli miał, teraz
mają kłopoty

Złodzieje na szlakach kolejowych są jak
mróz, nie odpuszczają. Tylko jednego
dnia funkcjonariusze Straży Ochrony
Kolei zapobiegli kradzieży prawie 1 tony
miału węglowego
Tydzień temu informowaliśmy o
sukcesie SOK-istów z rybnickiego posterunku, którzy zatrzymali na gorącym uczynku 4 mężczyzn kradnących
około 300 kg miału węglowego. W piątek zapobiegli kolejnym kradzieżom.
Około godz. 12.30, w trakcie patrolo-

grudnia knurowianie wzbogacili się
o 40 tys. zł.
Prokurator przedstawił już 41latce 6 zarzutów dokonania wspólnie i w porozumieniu ze znajomymi
wyłudzeń kredytów. Wobec kobiety
zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Zarzuty usłyszeli
jej współpracownicy.
Wszyscy przyznali się do winy.
W trakcie czynności procesowych policjanci z Zabrza zabezpieczyli dokumentację, z której
w ynika, że k nurowianie mogli
zawierać w przeszłości więcej umów
kredytowych. Obecnie trwa weryfikacja tych dokumentów. Jeśli
przypuszczenia potwierdzą się,
zarzut y zatrzy manych zostaną
uzupełnione.
- Podjęte działania doprowadziły także do odzyskania w jednym z
knurowskich lombardów komputera
oraz robota kuchennego, które były
przedmiotem jednego z przydzielonych kredytów. Za to przestępstwo
knurowianom grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności
- informuje zabrzańska Policja.
/g/

wania rejonu stacji PKP Knurów, ujęli
dwóch sprawców kradzieży 8 worków
z miałem węglowym (ok. 400 kg) z
pociągu relacji Knurów - Czarnowąsy.
59-letniego Stanisława C. z Knurowa i
49-letniego Krzysztofa L. (bez stałego
miejsca zamieszkania, przebywającego
w Gierałtowicach) funkcjonariusze
przekazali VI Komisariatowi Policji w
Gliwicach, a odzyskany miał - odprawie pociągów w stacji Knurów.
Nie minęły 2 kwadranse, a w ręce
SOK-istów wpadli kolejni złodzieje
miału węglowego z tego samego pociągu. 18-letni Bogdan B. i 31-letni
Piotr S. (obaj z Knurowa) trafili na VI
Komisariat Policji w Gliwicach, który
prowadzi postępowanie w sprawie.
/g/

Szczygłowice

Poprosił
o pomoc

Straż Miejska i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
nie ustają w wysiłkach, by żaden
bezdomny nie zamarzł. Przekonać
ich do pobytu w noclegowni jest
trudno, bo ponad wszystko cenią
sobie wolność.
W ubiegły czwartek patrol znów
skontrolował miejsca, w których koczują bezdomni. W pustostanie przy
ul. Parkowej zastał wyziębionego
mężczyznę, który poprosił o przewiezienie do noclegowni w Bojkowie.
/g/
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aktualności
Knurów. Oprawca 7-latka tymczasowo aresztowany
na 3 miesiące

Pobił dziecko, bo...
był zdenerwowany

Foto: Paweł Gradek

7-letni chłopiec od listopada mieszkał
u babci. Tęsknił za mamą, dlatego feralnego
dnia poszedł ją odwiedzić. Miał pecha. Jej
konkubent wrócił z pracy pijany
i zdenerwowany. Agresję wyładował na
dziecku. Nie pierwszy raz...

We wtorek strażacy otrzymali peugeota boxera ze skrzynią ładunkową - To bardzo przydatna rzecz.
Fajny prezent pod choinkę - mówi dowódca JRG Knurów, mł. bryg. Wojciech Gąsior

Knurów. Podsumowanie roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

Nikt tak
szybko nie wyjeżdża...
W opinii dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie, mł. bryg. Wojciecha Gąsiora, to był dobry
rok. - Nie wiem, czy to efekt rosnącej świadomości
społeczeństwa, ale w porównaniu z ubiegłymi latami
rzadko wyjeżdżaliśmy do płonących traw
Do połowy grudnia strażacy z
JRG Knurów wyjeżdżali w teren 441
razy, z czego 162 do pożarów, a 262
do pozostałych zgłoszeń (wypadki,
podtrucia czadem, owady).
- Nikt tak szybko nie wyjeżdża
na akcje jak my - śmieje się dowódca. Przyznaje, że 15 razy strażacy
wyjeżdżali do fałszywych zgłoszeń.
- Ale były to alarmy w dobrej wierze
- zastrzega.
Głupi dowcip zdarzył się tylko
raz i dotyczył podłożenia bomby w
naszej redakcji. Koszty tej akcji dla
strażaków nie były duże, ale w czasie,
gdy zabezpieczali budynek przy ul.
Niepodległości, ktoś z innej części
miasta mógł naprawdę potrzebować
natychmiastowej pomocy.
Codzienność to dla nich ciągła
gotowość do niesienia pomocy innym. Muszą przy tym uważać, by sobie nie zaszkodzić. W tym zawodzie
dmucha się na zimne, gdyż każdy
bezpośredni kontakt z krwią innego
człowieka niesie ryzyko zakażenia
i oznacza dla strażaków agresywną
terapię antybiotykową.
Pod koniec ubiegłego roku strażacy rozpoczęli protest. Domagali
się m.in. utrzymania obecnie obowiązujących zasad emerytalnych.
- Groziło nam, że będziemy pracować do 55 roku życia przy minimum 25 latach służby. Nie zmienia
się zasad gry w jej trakcie. Na szczęście te zmiany zaczną obowiązywać od
1 stycznia 2013 roku i będą dotyczyć
nowo przyjętych. To jest nasz sukces
- podkreśla Wojciech Gąsior.
JRG ceni sobie współpracę ze

sponsorami. Tych z roku na rok
przybywa. Niedawno otrzymała dwie
bramy garażowe od firm Komart i
AIB. Pomoc w remoncie wnętrz i pozyskiwaniu materiałów budowlanych
zaoferowała firma Adama Czupryna
z Knurowa.
Dowódca uśmiecha się na pytanie o wyposażenie jednostki. - Dzięki
wsparciu Urzędu Miasta Knurów,
Urzędów Gmin Gierałtowice i Pilchowice otrzymaliśmy właśnie wóz ze
skrzynią ładunkową - peugeot boxer.

Ma 6-osobową kabinę. W skrzyni
można przewozić m.in. neutralizatory, sorbent, sprzęt o różnych gabarytach. To bardzo dobra i przydatna
w naszej pracy rzecz. Fajny prezent
pod choinkę.
Święta będą dla strażaków z JRG
pracowite. - Nie ma zmiłuj. Pełna
obsada i pełna dyspozycyjność. Taki
urok zawodu. Oby wyjazdów było
jak najmniej.
/pg/

informacja

Zarząd Oddziału Miejskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Knurowie
informuje i ostrzega:
Zwracamy się z apelem o zaniechanie ślizgania się na pokrywach lodowych,
które mogą się pojawić na różnego rodzaju zbiornikach
wodnych: stawach, jeziorach, oczkach wodnych. Dzieci,
młodzież i dorośli nie zawsze pamiętają o tym, iż może
dojść do tragedii po załamaniu się lodu.
Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych wychowanków,
podopiecznych, o nasze dzieci. Nie kierujmy się przeświadczeniem „że mojemu dziecku nic złego się nie stanie”. Postarajmy się, aby tej zimy nie doszło do tragedii podczas
zabawy na lodzie.
Jednocześnie zachęcamy do bezpiecznej zabawy na lodowisku sezonowym w Knurowie, które jest zlokalizowane
przy ul. Ułanów 8.
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W listopadzie 2011 roku do
Punktu Interwencji Kryzysowej zgłosiła się babcia 7-latka. Poinformowała pracowników o przemocy, jaką
wobec jej córki stosuje konkubent.
Wnuczek kobiety był świadkiem
domowych awantur.
PIK zawiadomił prokuraturę,
Sąd Rodzinny i pedagoga szkolnego,
a w sprawie zebrała się specjalna
grupa robocza mająca ustalić plan
pomocy dla rodziny.
Sąd, ze względu na ustalanie
adresu pobytu biologicznego ojca
dziecka, długo nie mógł wydać zarządzeń opiekuńczych.
- Matka wcale nie chciała z nami
współpracować. Nie stawiała się na
umówione spotkania, nie otwierała
drzwi pracownikom PIK - wspomina zastępca dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta
Gawrońska.
Konsekwencją działań matki było
umorzenie pierwszego postępowania
przygotowawczego. - Kobieta odwołała wtedy swoje zeznania obciążające
konkubenta. Nadmienię, że w toku
tego postępowania przesłuchaliśmy
świadków. Nikt z sąsiadów niczego do
sprawy nie wniósł. Nikt nic nie słyszał,
ani nie widział. Gdyby wtedy zaczęto
z nami współpracować, do tej sytuacji by nie doszło - mówi komendant
Komisariatu Policji w Knurowie,
nadkomisarz Maciej Kawa.
Z ustaleń MOPS-u wynika, że od
listopada br. 7-latek mieszkał u babci,
która podejmowała starania o przejęcie nad nim opieki. Kiedy do PIK-u
zaczęły docierać kolejne niepokojące
sygnały o stosowaniu przemocy, ten
ponownie powiadomił prokuraturę i
złożył zeznania na Policji. Od 19 listopada nadzór nad dzieckiem zaczął

sprawować kurator.
Chłopiec tęsknił za mamą, dlatego feralnego dnia poszedł ją odwiedzić. Nie przypuszczał, że stanie się
ofiarą złego nastroju jej konkubenta.
27-latek wrócił z pracy. Był pod wpływem alkoholu. W trakcie domowej
awantury skopał chłopca i rzucał
nim o ściany.
- 7-latek z naderwanym uchem,
stłuczeniami głowy i obrażeniami
twarzy trafił do szpitala. Biegły lekarz
stwierdził, że zadrapania i ślady na
tułowiu dziecka są starsze - informuje
komendant Kawa.
Konkubina wreszcie się przełamała i zaczęła opowiadać o tym, co
działo się w jej domu. Policja wszczęła kolejne postępowanie przygotowawcze, uwzględniając także okres
od 2011 roku. Do materiału dowodowego włączyła zdjęcia pobitego dziecka. To przekonało Sąd Rejonowy w
Gliwicach, by wobec zwyrodnialca
zastosować tymczasowy areszt na 3
miesiące.
- PIK złożył w Sądzie Rodzinnym
wniosek o zabezpieczenie dziecka
i przekazanie go pod opiekę babci.
Wczoraj (17 grudnia - przyp. red.)
chłopiec wyszedł ze szpitala. Przebywa u babci - dodaje wicedyrektor
MOPS.
Rzadko się zdarza, by matki
milczały na temat przemocy stosowanej wobec ich dzieci. Zazwyczaj
podejmują działanie i powiadamiają
odpowiednie służby.
Za psychiczne i fizyczne znęcanie się konkubentowi grozi do 5 lat
pozbawienia wolności. Jeśli materiał
dowodowy wskaże, że znęcał się ze
szczególnym okrucieństwem, w więzieniu może spędzić nawet 10 lat.
/pg/

reklama

Z ratowniczym pozdrowieniem
Zarząd OM WOPR Knurów


aktualności
Knurów, Gliwice. Akcja pomocy małej knurowiance

86 492 zł. Taka kwota do tej pory wpłynęła na konto
Antosi Wieczorek. To jeszcze za mało na operację, ale
kto przegapił okazję, by wesprzeć młodą knurowiankę
nie powinien się martwić. Okazji będzie jeszcze sporo
wielu osób. Nauczyciele i uczniowie
przygotowali świąteczne ozdoby,
rodzice domowe wypieki. Wszystko
można było kupić, a zebrane pieniądze przekazane zostały na konto
Antosi. Każdy starał się pomóc, jak
tylko mógł.
W koncercie uczestniczyli rodzice małej knurowianki. Nie kryli
wzruszenia.
„Dziewiątka” nie spocznie na
laurach. – W styczniu wystawimy
jasełka, w czasie których też będzie
można zaopatrzyć się w symboliczne
cegiełki na rzecz Antosi – informuje
dyrektor Rudzewicz. – Na wiosnę
Foto: Dawid Ciepliński

W zeszły piątek odbyły się dwa
koncerty charytatywne, których celem była zbiórka pieniędzy i zasilenie
konta Antosi. Obydwa zakończyły
się sukcesem. Pierwszy z nich miał
miejsce w auli szkolnej „Dziewiątki”. Koncert trwał trzy godziny.
Przed publicznością zaprezentowali
się uczniowie MSP-9, szkoła tańca
pana Dominiaka, zespoły Music Joy,
Onyks i Bad Request, duet Poggio
oraz Bartosz Graboś z zespołem
Chybił Trafił.
– Zebraliśmy 3005 zł – mówi
dyrektor „Dziewiątki” Marzena
Rudzewicz. – Impreza jest zasługą

chcemy zorganizować kolejny duży
koncert. Pieniędzmi zapełniają
się też puszki-skarbonki w naszej
szkole.
Drugi koncert charytatywny
pod hasłem „Robimy hałas dla Antosi” odbył się w gliwickim klubie
Spirala. Zagrały knurowskie kapele: Bad Request, Mesquiet, Stravin’
Marvin, Krzikopa oraz DJ DZK.
– Zebraliśmy dokładnie 2922,20
zł i 0,03 Euro – informuje Mateusz Dudziński z zespołu Cropla,
współorganizator imprezy.
Organizatorzy nie poprzestaną
na jednym występie. - Niebawem
zorganizujemy kolejne koncerty, zatem już dziś zapraszamy!
– zapowiada Dudziński. I apeluje.
– Ratujmy nóżki Antosi!
DC

Foto: Archiwum PCK

Ratujmy nóżki Antosi!

Wspólna wigilia to dla dzieci spore przeżycie

Knurów. Wigilia w PCK

Kolędy z prezentami
W ubiegły czwartek po raz kolejny
dzieci ze świetlic PCK zasiadły
wspólnie do wigilijnego stołu
Nastrojowa sala i smaczna kolacja
to zasługa Józefy Jurczygi, właścicielki Baru Restauracyjnego Gwarek. O
duchową strawę zadbał ks. proboszcz
Andrzej Wieczorek, który przywołując piękne wyjątki Pisma Świętego,
podkreślił duchowe znaczenie Świąt
Bożego Narodzenia.
O 60 podopiecznych świetlic od

wielu lat pamiętają sponsorzy. Dzieci zostały obdarowane paczkami.
Ich fundatorami byli Irena Dytko i
Tomasz Michalski, właściciel firmy
Komstal.
M i łe spot k a n ie z w ieńcz yło
wspólne kolędowanie.
GB, b

ogłoszenie

5-osobowy zespół Onyks był jednym z tych, którzy w piątkowy
wieczór zagrali dla Antosi Wieczorek

Kolędowanie z Arką Noego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

„ODLOTOWE I BOMBOWE SĄ KOMPETENCJE KLUCZOWE”
14 grudnia 2012 r. dobiegła końca trzecia edycja zajęć
pozalekcyjnych w ramach projektu „Odlotowe i bombowe
są kompetencje kluczowe” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie knurowskich placówek oświatowych – szkół podstawowych oraz gimnazjów, od września do grudnia uczęszczali
na zajęcia pozalekcyjne rozwijające ich wiedzę i umiejętności
z zakresu przedmiotów humanistycznych i ścisłych oraz kółka
zainteresowań – taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne
i dziennikarskie.
W październiku i listopadzie uczniowie uczestniczyli w wielu
ciekawych wyjazdach edukacyjnych. Odwiedzili między innymi
Kryształową Hutę Szkła w Zawierciu, Skansen Górniczy
„Królowa Luiza” oraz Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Zamkowe
w Pszczynie, Kompleks Zamkowy w Tarnowicach Starych oraz katowicki oddział Telewizji Polskiej. Uczestniczyli w warsztatach terenowych zorganizowanych przez
Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie oraz lekcjach przyrodniczych w Zagrodzie Żubrów w Pszczynie. Wybrali się
także na spektakle do Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego
Zitzmana w Bielsku-Białej oraz wzięli udział w wykładach
tematycznych z cyklu „Z najlepszymi przez Fizykę” organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Obecnie w projekcie uczestniczy ponad 900 uczniów.
Na zakończenie III edycji zaplanowano przedmiotowe konkursy wiedzy dla uczestników – najlepsi zostaną uhonorowani
nagrodami.
Czwarta – ostatnia już edycja, rozpocznie się 2 stycznia
i potrwa do 17 czerwca 2013 r.

Diakonia Muzyczna, ks. proboszcz Jan Buchta i Centrum Kultury zapraszają
do „Częstochowskiej” na wyjątkowy koncert kolęd. 17 stycznia o godz. 18.30
dla Antosi zagra i zaśpiewa Arka Noego.
- Pomysł zrodził się zanim poznaliśmy historię Antosi. Ciężko było wtedy
znaleźć sponsorów. Nie ukrywam, że nasz cel - ratowanie nóżek dziewczynki
- wielu przekonał - mówi jedna z pomysłodawczyń kolędowania Barbara
Malczyk.
W trakcie koncertu będzie można składać wolne datki na operację i leczenie
małej knurowianki.
29 grudnia (sobota) o godz. 19.00 odbędzie się tradycyjne kolędowanie
przy żłóbku w kościele pw. MB Częstochowskiej. - Poprzedzi je czuwanie
modlitewne wszystkich grup parafialnych. Będziemy się modlić za Antosię
do nowonarodzonego Jezusa - dodaje Anna Kijek z Diakonii Muzycznej.
Czuwanie będzie połączone z rozstrzygnięciem konkursu na szopki bożonarodzeniowe. Wśród uczestników spotkania zostanie zebrana ofiara na
Antosię.

reklama

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie

Foto: arch. MZJOś
Beneficjent: Gmina Knurów
Realizator: Miejski Zespół
Jednostek Oświatowych

Budżet projektu: 1 359 270,00 zł
Czas realizacji: 1.08.2011 r. – 31.07.2013 r.

Biuro projektu: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
tel./fax.: 032 235 27 07
e-mail:odlotowe@knurow.edu.pl
www.odlotowe.knurow.edu.pl

Projekt „Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
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aktualności
Knurów. Barbórka w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Bramy kopalni stoją
dla nich otworem
Zawód górnika wraca do łask. Praca w kopalni daje
stabilizację i przyzwoite zarobki. Wiedzą
o tym dokładnie pierwszoklasiści z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2, kształcący się na kierunku technik
górnictwa. W ubiegłym tygodniu dostali się w szeregi
górniczej braci lisów

Lodowisko zaprasza

Mikołajkowo-świąteczne zabawy na lodzie zgromadziły około 70 najmłodszych mieszkańców Knurowa. Z okazji otwarcia nowego sezonu na
knurowskim lodowisku – 12 grudnia - można było ślizgać się za darmo.
Animatorzy MOSiRu Knurów po krótkiej rozgrzewce przeprowadzili kilka
atrakcyjnych zabaw w formie wyścigów, slalomów, czy też ćwiczeń z kijem
hokejowym i krążkiem. Zwieńczeniem pierwszego dnia na lodowisku był
słodki poczęstunek dla uczestników gier i zabaw.

PiSk/MOSiR

nekrolog

Foto: Dawid Ciepliński

Panu

Tradycyjny skok przez skórę przypieczętował wejście pierwszoklasistów w szeregi górniczej braci lisów

Uroczystość odbyła się w piątkowe przedpołudnie w knurowskim
Kinie Scenie Kulturze.
Wszyscy życzyli pierwszoklasistom pomyślnego ukończenia szkoły.
Gwarancję pracy już mają. Podstawą
jej jest umowa pomiędzy ZSZ nr 2
a Kompanią Węglową. Dzięki niej
każdy uczeń kształcący się na kierunku technik górnictwa znajdzie
zatrudnienie w kopalni. Pisemne

deklaracje wręczyli pierwszoklasistom Anetta Krzemińska, naczelnik
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach oraz Marek Nowak, opiekun praktycznej
nauki zawodu w ZSZ. Poprzedził je
tradycyjny skok przez skórę, dzięki
któremu uczniowie dostali się do
górniczej braci lisów.
Świadkami tych miłych chwil

byli przedstawiciele KWK Knurów,
związków zawodowych, nauczyciele i
instruktorzy młodych górników oraz
dyrektorzy miejscowych szkół.
Oprawę artystyczną zapewniły
m.in. majoretki „Iluzja” wraz z uczniami ZSZ nr 2. Nie zabrakło śląskiej
gadki i humoru „po naszymu”, za co
młodzi artyści zostali nagrodzeni
gromkimi brawami.
DC

Prezenty cieszyły jak nigdy

Ojca

składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Panu

Janowi Bajorek             

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

Przed miesiącem informowaliśmy o zbiórce ubrań, gier i zabawek
dla gliwickiego Domu Dziecka nr 1 przy ul. Toszeckiej. Akcja
zakończyła się sukcesem
Inicjatorem zbiórki była knurowianka Monika Rzepa, współpracująca z domem dziecka jako
wolontariuszka.
– Nie spodziewałam się, że knurowianie tak licznie pośpieszą dzieciakom z pomocą i odzew będzie tak
duży – mówi Monika. - Szczególne
podziękowania należą się dla Miejskiego Przedszkola nr 12. Okazało
się bardzo pomocne i zorganizowało
wewnętrzną akcję, aby pomóc w
zbiórce. Wiele osób zgłosiło się także
dzięki Przeglądowi, za co serdecznie
dziękuję.
Dzięki inicjatywie Moniki podopieczni gliwickiej placówki mogą
się teraz cieszyć z nowych ubrań i
zabawek, które wcześniej kurzyły się

Janowi Bajorkowi

Kierownikowi Biura Informatyków
Urzędu Miasta Knurów
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

składa:
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie

Pani

Magdalenie Kałka

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Córki
na naszych półkach i w szafkach. 
- Dzieciaki za każdym razem,
kiedy dostawały nową partię rzeczy,
od razu buszowały i przymierzały
ciuszki. Widać było, że cieszą się
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z prezentów – dodaje Monika. - Z
ogarnięciem całej akcji było naprawdę dużo pracy, ale zdecydowanie
było warto to zrobić.
DC

składa:
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie


wywiad

Jestem dumny z Knurowa
- Panie Prezydencie, dla Pana
Knurów „zawsze po drodze”, czy raczej „znacznie więcej niż miasto”?
- Myślę, że obydwa hasła dobrze
promują nasze miasto - widnieją
na różnych plakatach, bilbordach,
koszulkach, stronach internetowych,
rzucają się w oczy i zapadają w pamięć.
Poza tym ich wymowa ma określoną
wartość. Po pierwsze, Knurów ma
doskonałą lokalizację. Autostrady
A1 i A4 to nasz wielki atut, bliskość
Gliwic, Rybnika, Zabrza czy Katowic
ma także ogromne znaczenie. Można
powiedzieć, że niezależnie od tego, czy
jedziemy z północy na południe, ze
wschodu na zachód albo w odwrotnych
kierunkach, to Knurów jest zawsze po
drodze.
Po drugie, Knurów to nowoczesne,
rozwijające się miasto z dobrze prosperującą kopalnią, szeregiem działających tutaj firm, oświatą na wysokim
poziomie i atrakcyjną ofertą dla uprawiania sportu. Posiadamy też wiele
miejsc do wypoczynku czy rekreacji.
Jednak największym naszym bogactwem są ludzie. Innym słowy: Knurów
to znacznie więcej niż miasto.
- Jaki dla Knurowa - z punktu
widzenia samorządu – był kończący
się 2012 rok?
- Był to kolejny rok realizacji
wcześniej zaplanowanych zadań. Na
wydatki majątkowe przeznaczyliśmy
20 milionów złotych. W bardzo wysokim procencie wykonaliśmy plan z
szeregiem dużych i mniejszych inwestycji w wielu obszarach życia naszego
miasta. Był to rok ciężkiej pracy wielu
ludzi. Oceniam go pozytywnie.
- Które z tegorocznych dokonań
cieszą Pana, jako prezydenta miasta,
najbardziej?
- To skomplikowane pytanie, bo
spektrum zadań samorządu terytorialnego jest bardzo szerokie, zatem
trudno preferować jedne, a mniejszą
uwagę kierować na pozostałe. Wiadomo, że najbardziej widowiskowe są te,
które na naszych oczach powstają, są
nowe, oczekiwane i potrzebne. Z tych
wymienię pełnowymiarowe boisko
piłkarskie z nowoczesnym zapleczem,
ale również małą siłownię na świeżym
powietrzu. Równie mocno jak modernizacja hali MOSiR w Szczygłowicach
cieszy niewielki skwer przy ulicy Feliksa Michalskiego czy zieleniec przy
alei Lipowej. Są inwestycje, którym na
zakończenie towarzyszą goście, ważni
ludzie, wstęgi, kamery, dziennikarze,
ale dla ludzi ważne są też te, które
spokojnie i po cichu się kończą.
- Czyli...
- Na przykład odrestaurowanie
pomnika Powstańców Śląskich na
cmentarzu przy ulicy 1 Maja, wykonanie kolejnego chodnika bądź kilku
miejsc postojowych przy bloku. Myślę,
że nowe świąteczne przyozdobienie
miasta jest również powodem do
radości.
- Dla ludzi najważniejsze są warunki, w jakich mieszkają, a znaczna
część knurowian to najemcy gminnych mieszkań...
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- Knurów to nowoczesne, rozwijające się miasto z dobrze prosperującą
kopalnią, działającymi firmami, oświatą na wysokim poziomie i atrakcyjną
ofertą dla uprawiania sportu, wypoczynku i rekreacji – mówi prezydent
Adams Rams w rozmowie z Przeglądem. – Ale naszym największym
bogactwem są ludzie...

- To prawda. Dlatego warto podkreślić, że dużym zakresem robót
remontowych obejmujemy komunalne
zasoby mieszkaniowe, mocno zdegradowane przez ówczesnych właścicieli,
którzy przez dziesięciolecia nie przeprowadzali koniecznych remontów.
Przekazane gminie obiekty wymagają
ogromnych nakładów finansowych.
Ludzie oczekują od nas decyzji, które
poprawią ich sytuację życiową. Trudno
im się dziwić, gdyż dom to podstawowa
sprawa, by rodzina mogła normalnie
funkcjonować. W 2012 roku na remonty budynków komunalnych przeznaczyliśmy 1,5 mln zł. W budżecie
na 2013 rok na ten cel przeznaczamy
2,037 mln zł.
Jest to kwota duża, ale z pewnością
niewystarczająca. W ramach posiadanych możliwości finansowych będziemy odnawiać i remontować miejskie
zasoby mieszkaniowe, bo wiemy, że
sytuacja tego wymaga.
- W październiku otwarte zostało drugie pełnowymiarowe boisko
przy Orliku. Budowa całego kompleksu sportowego obejmującego
lodowisko, kort, trzy boiska oraz
zaplecze kosztowała sporo sił i środków. Warto było?
- Jestem głęboko przekonany, że
obiekty sportowe tej klasy dobrze
wpisują się w oczekiwania naszych
mieszkańców. Szczególnie cieszy nas,
kiedy nasi najmłodsi uprawiają sport,
często pod okiem trenerów, ale również
rodziców.
Wydane przez miasto pieniądze
na te obiekty traktujemy jako dobrą
inwestycję w zdrowie dzieci, młodzieży
i dorosłych. Teraz, zimą, na pewno wzięciem cieszyć się będzie lodowisko. Sporą
radość sprawia dzieciom nawet niewielka górka na tzw. Oczku Wodnym, którą
usypaliśmy z ziemi wybranej spod boiska. Dzisiaj zjeżdżają z niej na sankach,
nartach i na ..., no właśnie, nie wiem jak
to ująć i nazwać sprzęt, na który dzieci
siadają i z radością suną w dół.

- Wydaje się, że drugie życie
zyskało kino...
- Wokół knurowskiego kina od lat
toczyła się dyskusja. Jedni prezentowali
pogląd, że należy je zamknąć, bo oferta
bliskich nam miast jest o wiele atrakcyjniejsza. Drudzy przeciwstawiali się
tej propozycji i za wszelką cenę chcieli
to kino utrzymać, nawet jak sami z
niego nie korzystali. Postanowiliśmy
podjąć próbę pozyskania dofinansowania, a tym samym unowocześnienia
kina. I to nam się udało. Cyfryzacja
stała się faktem, mamy nowoczesne
kino, które – w co wierzę - znajdzie
swoich zwolenników.
- Co się nie udało?
- W 2012 roku ponownie zrodziła
się inicjatywa grupy mieszkańców ulicy
Parkowej w Bojkowie w sprawie zmiany granic administracyjnych miast
Knurowa i Gliwic. Władze samorządowe Gliwic uznały, iż mieszkańcy tego
rejonu nie są jednomyślni, dlatego nasz
wniosek o włączenie tego terenu do
obszaru administracyjnego Knurowa
nie uzyskał ich akceptacji. Przy okazji
powiem, że gdyby ta inicjatywa raz
jeszcze została podjęta, a podpisaliby
ją wszyscy, wówczas wniosek miałby
szansę powodzenia. Szkoda, bo ulica
Parkowa przylega do zabudowy na
terenie miasta Knurowa i aż się prosi,
żeby stała się częścią naszego miasta.
- Sporo emocji towarzyszy porządkowaniu gospodarki ściekowej.
Wywołują je utrudnienia związane
z robotami. PWiK zbiera cięgi.
Słusznie?
- Stary Knurów jest wielkim placem budowy ze względu na olbrzymie
zadanie porządkowania gospodarki
ściekowej. Ogółem realizowanych jest
siedem kontraktów na roboty budowlane. Dwa z nich już się zakończyły.
Do tej pory wykonano dokładnie 32
324 metry kanalizacji sanitarnej i
4406 metrów kanalizacji deszczowej. Do wykonania pozostało 15 496
metrów kanalizacji sanitarnej i 3939

metrów kanalizacji deszczowej. Na to
przedsięwzięcie pozyskaliśmy przeszło
90 milionów złotych z Unii Europejskiej, dlatego mogliśmy je podjąć. Gdyby nie to, już wkrótce nałożono by na
nasze miasto dotkliwe kary pieniężne.
Ochrona środowiska naturalnego to
priorytety przyjęte przez kraje Unii
Europejskiej, również Polskę. Mając
na uwadze tak szeroki zakres robót
oraz terminy, których musimy dotrzymać, trzeba przyjąć też niedogodności
z tym związane. Warto zauważyć też,
że PWiK, jako instytucja prowadząca
to zadanie, boryka się z kłopotami
leżącymi po stronie wykonawców.
To niezwykle trudne, ważne i bardzo
uciążliwe dla mieszkańców przedsięwzięcie. Musimy to wytrzymać, po
tym będzie już tylko lepiej.
- Tak się składa, że robotami
objęta jest przede wszystkim III Kolonia i część starego Knurowa. Co ta
inwestycja da mieszkańcom właśnie
tego rejonu?
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, a także w dużej części wymiana starej sieci wodociągowej na III
Kolonii, jak i na Starym Knurowie, otworzy nowe możliwości inwestycyjne w
tej części miasta. Po zakończeniu robót
ziemnych konieczne będzie wykonanie
dróg i chodników. Tylko wtedy, kiedy zakończą się roboty ziemne, możemy myśleć o następnych inwestycjach. W 2014
roku planujemy rozpocząć przebudowę
ulicy ks. Koziełka. Jesteśmy w trakcie
projektowania, wiosną chcemy uzyskać
pozwolenie na budowę, a następnie
złożymy wniosek o dofinansowanie z
budżetu państwa, tzw. schetynówek.
Stary Knurów, wbrew różnym
opiniom, to rejon, gdzie kierowane są
największe środki z budżetu miasta.
Musimy jednak przy tym pamiętać,
że mieszkańcy na osiedlach również
oczekują inwestycji. Dlatego staramy
się tak planować i gospodarować, by
nasze miasto rozwijało się w sposób
jak najbardziej zrównoważony i
sprawiedliwy.
- Jakie zmiany czekają Szczygłowice?
- Aleja Piastów w Szczygłowicach
wymaga gruntownej przebudowy.
Mamy gotowy projekt, a zadanie to
wpisane jest do budżetu na 2013 rok.
Teraz czekamy na decyzję o dofinansowanie środkami z budżetu państwa.
Inwestycję tę chcemy rozpocząć zaraz
po przetargu i sprawnie ją przeprowadzić. W 2012 roku przygotowana
została koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Zwycięstwa i Lignozy. W
następnych latach planujemy zrealizować to zadanie jako kontynuację
przebudowy układu komunikacji w
mieście, w celu poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.
- Knurów to nie tylko kopalnie,
hałdy i bloki – jest też sporo terenów
zielonych, choćby w rejonie Zacisza.
Czy miasto dostrzega w nich potencjał?
- Istotnie w mieście posiadamy
atrakcyjne tereny leśne, które w przyszłości zamierzamy dobrze wykorzy-

stać. W bieżącym roku ogłosiliśmy
konkurs na opracowanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej pod
nazwą „Centrum aktywnego wypoczynku przez cały rok”. Mam nadzieję, że będą to interesujące prace, w
oparciu o które istniejący kompleks
leśny można będzie ciekawie zagospodarować.
- „Coraz więcej osób chce mieszkać w Knurowie” - donosił przed
dwoma tygodniami Dziennik Zachodni. Potwierdza Pan taki trend?
- Walory Knurowa, o których
wcześniej już mówiliśmy, tj. lokalizacja, dobrze rozwinięta komunikacja
z miastami ościennymi sprawia, że
Knurów jest coraz chętniej wybierany
jako miejsce zamieszkania. Zależy
nam na tym, by ta tendencja się
utrzymała. Na przestrzeni ostatnich
lat mia sto sprzedało ponad 10 0
działek, ponadto planowane jest
zbycie kolejnych 41. Miasto zadbało
o infrastrukturę towarzyszącą, czyli
drogi, dojazdy i oświetlenie. Na terenie Knurowa realizowane są również
inwestycje w ramach MTBS. W okresie ostatnich lat oddano do użytku
161 mieszkań, a w planach mamy
następne 24 lokale.
- Jest Pan doświadczonym samorządowcem i prezydentem miasta.
Jaka jest Pańska ocena funkcjonowania samorządów?
- Obserwacja tego, co dzieje się w
polskim parlamencie - czy szerzej, w
naszym życiu publicznym - napawa
mnie troską i obawą. Ludziom żyje się
coraz trudniej. Młodzi, często dobrze
wykształceni, nie mają pracy, więc
wyjeżdżają za granicę, tam szukając swojego miejsca. Likwidowane są
zakłady pracy, skala bezrobocia jest
dramatycznie wysoka. Sytuacja wielu
rodzin się pogarsza. Kobiety, na których
w dużej mierze ciąży odpowiedzialność
za funkcjonowanie rodziny, liczą już
każdą złotówkę. Wszyscy wiemy, że w
Europie panuje kryzys i trzeba się z nim
zmierzyć, więc to tym bardziej powinno
zobowiązywać rząd i wszystkich posłów
do tworzenia mądrego i odpowiedzialnego prawa. Tymczasem mogę mnożyć
przykłady, kiedy niespójne przepisy
mocno komplikują nam życie. Państwo
przyjmuje zobowiązania, po czym zrzuca je na barki samorządów, nie dając
na to pieniędzy. Krótko mówiąc: skutki
finansowe wielu ustawowych zadań,
które zobowiązani prawem my musimy
wprowadzić, bezpośrednio odczuwają
mieszkańcy. Posłowie przegłosowali, nie
dali pieniędzy, a odpowiedzialność zrzucili na samorządy. To niedobre praktyki.
Powodują one, że jednostki samorządu
terytorialnego mają coraz mniej środków na realizację zadań własnych, a
więc tych, które bezpośrednio dotyczą
mieszkańców. Niezależnie od różnych
przeciwności potrafimy jednak jednoczyć
się wokół spraw, które wymagają wzajemnego wsparcia i prawdziwej ludzkiej
solidarności. Pięknym przykładem może
być dobrze rozwijająca się akcja pomocy
nasze małej knurowiance, Antosi. Wierzę, że wspólnie osiągniemy cel.
- Święta tuż tuż. Te w Pańskim
domu będą się różnić od poprzednich?
- Święta Bożego Narodzenia są
piękne dlatego, że są mocno osadzone
w wierze i tradycji. Radujemy się,
bo rodzi nam się Bóg. Nie ma tutaj
miejsca na jakieś nowe pomysły czy
fajerwerki. Po prostu Dzieciątko
przychodzi na świat, ludzie siadają do
wigilijnego stołu, łamią się opłatkiem
i składają sobie życzenia. Te święta
podobnie jak nasi dziadkowie czy
rodzice spędzimy w gronie rodziny i
przyjaciół.
Rozmawiał Bogusław Wilk
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rozmaitości
Knurów

Możesz, umiesz, potrafisz
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W idealnym świecie rodzice wiedzą jak zajmować się swoimi dziećmi, jak o nie dbać.
Wiedzą, gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy, kiedy mija termin zapłaty za
wycieczkę. W idealnym świecie nie ma rodzin zastępczych ani domów opieki. Asystent
rodziny nie buduje ideałów, ale pomaga przywrócić rodzinom normalność

Szczególnie rodzicom samotnie wychowującym dzieci jest trudno zapanować nad każdym aspektem
życia, wtedy z pomocą może przyjść asystent

Odebranie dziecka zawsze wiąże
się z traumą, z tragedią rodziny,
która nie spełnia swoich podstawowych funkcji. To klęska matki i
ojca, dramat dziecka. W większości
przypadków, kiedy w grę wchodzi
przemoc domowa, taka decyzja jest
bezdyskusyjna. Zdarza się jednak
i tak, że rodzice, choć zależy im na
dobru dziecka, nie potrafią się nim
zajmować. Z różnych przyczyn. Zazwyczaj sami są niezaradni życiowo,

nie potrafią odnaleźć się w świecie
urzędow ych papierków, napisać
porządne CV, przeraża ich rozmowa
o pracę.
W Knurowie od maja 2012 roku
przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej działa asystent rodziny.
Czym się zajmuje?
− Zadaniem asystenta jest wspieranie rodzin biologicznych, praca z
rodzinami, które mają swoje dzieci
pod opieką, ale przeżywają trudności,

oraz z takimi, które z jakiś przyczyn
straciły dzieci, ale chcą je odzyskać
− informuje Barbara Jachimowska,
koordynująca pracę knurowskiego
asystenta rodziny. − Są to zazwyczaj takie rodziny, które żyją dniem
powszednim. Dla nich życie samo
się toczy.
Asystent pomaga rodzinie w
każdym aspekcie życia. Zakres jego
działań jest bardzo szeroki i uwarunkowany potrzebami danej rodziny.

Knurów

Jasność w środku nocy

Odsunęła go, ale i tak ją znalazł. Kazała mu odejść, lecz nie
posłuchał. Przysięgała, że to już ostatni raz, że już więcej nie
będzie, że żałuje, że kocha… Koszmar trwał kilka lat. Ciągłe
wzloty i upadki, nieustająca niepewność i uparta wiara, że
miłość niesie wyzwolenie. Natalia przez pięć lat walczyła
z nałogiem, Piotr przez pięć lat walczył o Natalię
— Jeśli ktoś mi mówi, że miłość
to motylki w brzuchu, kolorowe
serduszka, ciepło i bezpieczeństwo…
śmiać mi się chce. Nasza miłość to
brudne kieliszki, które Piotr zmywał, to moje wymiociny po nocnych
balangach, które Piotr wycierał, to
ciągłe odwyki, to łamane obietnice
— mówi Natalia.
Knurowianka nie pamięta, kiedy
zaczęła pić. Może to był ten moment,
kiedy pierwszy raz poroniła, może
kiedy drugi. W kieliszku odnajdywała szczęście, budziła się w nocy i
myślała tylko o tym, żeby się napić.

Alkohol obiecywał jej łatwe życie,
niósł zapomnienie, dawał pozorną
wolność.
— Piotr nie wierzył, że to dzieje
się naprawdę. Nawet kiedy znajdował butelki pochowane w szafkach,
w łóżku… nie wierzył. Mówiłam
mu: „Piotruś, to minie, mam zły
okres, przejdzie, przecież nie jestem
alkoholiczką”. A on kiwał głową
— wspomina.
Rozpacz przychodzi nagle, jednego dnia świat klęka do naszych
stóp, by następnego zabrać wszystko to, co ważne. Natalia piła coraz
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więcej i więcej. Sprzedała biżuterię,
oddała obrączki. Piotr wracał z
pracy i nieraz zastawał ją w towarzystwie butelki. Ona nawet chciała
z tym zerwać. Każdy łyk miał być
t y m ostat ni m. Wy t rz y my wa ła
tydzień, dwa, a potem wpadała w
ciąg. Mądrzy ludzie mówią, że zło
mija, że po każdej nocy przychodzi
poranek, wystarczy poczekać.
— Nie jest łatwo się stoczyć,
kiedy wszyscy tak usilnie próbują
cię ratować. Ja nie chciałam pomocy,
krzyczałam do Piotra: „Zostaw mnie,
nie potrzebuje cię, nie kocham”. Ale

Już przy pierwszym spotkaniu asystent i rodzina tworzą plan pracy,
ustalają obszary, nad którymi razem
będą pracować.
− Zależy nam, aby asystent był
tzw. „dobrą ciocią”, nie stawiał wygórowanych wymagań, a raczej na swoim przykładzie pokazywał jak rozwiązywać pewne problemy − mówi
Jachimowska. − Asystent uczy od
podstaw prowadzenia gospodarstwa
domowego. Pokazuje jak zajmować
się dzieckiem, jak dbać o jego higienę,
pomaga w szukaniu zatrudnienia,
czasami sam wyszukuje oferty pracy,
pisze CV, listy motywacyjne, jeździ
z rodzinami po lekarzach, załatwia
spotkania, jeśli ktoś ma problem z alkoholem, zachęca do uczestnictwa.
Większość rodzin nie wie, gdzie
może otrzymać pomoc, jakie przynieść papiery, urzędy wydają im się
przerażającymi gmachami, pełnymi
zawiłości i niezrozumiałych stwierdzeń.
− Na początku asystent idzie z
rodzicem do urzędu, aby złożyć wniosek, np. o dodatek mieszkaniowy, i na
własnym przykładzie pokazać, że to
nic strasznego. Następnym razem też
podejdzie z podopiecznym pod urząd,
ale powie: „No dobrze, ale teraz spróbuj zrobić to sam. Widziałeś, nic się
nie stało, możesz to zrobić”. Kolejnym
razem pomoc asystenta już nie będzie
potrzebna − wyjaśnia Jachimowska.
Asystent nie wykłada teorii pt.
„Jak radzić sobie w życiu”. Raczej
zachęca do działania. Ważne jest,
by był przyjacielem rodziny, zyskał
zaufanie swoich podopiecznych,

wykazał się empatią i cierpliwością,
uczył wiary we własne możliwości,
pokazywał, że umieją, że mogą.
− To nie jest łatwa praca. Szczególnie na początku tej drogi jest
ciężko, rodziny traktują asystenta
jako kolejną osobę, która wchodzi w
ich życie z butami i chce nimi rządzić.
Dopiero po pewnym czasie widzą, że
to nie o to chodzi − mówi koordynatorka. − Nie można się też poddawać
ani oczekiwać, że się taką rodzinę w
całości wyprowadzi z systemu pomocy społecznej. Że staną na własnych
nogach i sobie ze wszystkim poradzą.
Jak się uda rozwiązać jeden problem,
to już jest sukces.
Obecnie w Knurowie z pomocy
asystenta korzysta 15 rodzin. Niektóre zostały wytypowane przez
pracowników socjalnych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, inne
zgłosiły się same.
− Choć działamy od niedawna,
już zauważamy pierwsze sukcesy −
informuje Jachimowska. − M.in.
asystent pomógł w znalezieniu pracy,
podjęciu leczenia, uczestnictwa w terapii. Dodatkowo w naszym Ośrodku
Wsparcia prowadzimy pedagogizację
rodzin, czyli grupy wsparcia dla rodzin, dla kobiet, które mają problemy
z wychowaniem dzieci. Tam mogą
wymienić się doświadczeniami oraz
otrzymać odpowiednie wsparcie.
W niedługim czasie asystent
zgłosi wniosek o usamodzielnienie
jednej z rodzin. Radzi sobie na tyle
dobrze, że pomoc już nie jest potrzebna.

on wciąż uparcie trwał. Tylko raz
zapłakał. Powiedział: „Miłość do
ciebie mnie niszczy” i wyszedł. Myślałam już, że nie wróci. Ale wrócił.
Ułożył buty, pozmywał naczynia,
a potem usiadł w kuchni i milczał.
Wtedy pomyślałam, że on już nie ma
nadziei, że mnie skreślił.
Miłość nie potrafi zmieniać
nawet nas samych, nie działa jak
czarodziejska różdżka. Wydaje się,
że jeśli ukochana osoba nie chce
porzucić nałogu, to znaczy, że za
mało kochamy. Mówimy: „Zrób to
dla mnie”, a potem patrzymy, że nie
dzieje się nic. Że miłość nie działa,
a wszystkie te wielkie słowa to bajki
i mrzonki. Złudna niekończąca się
nadzieja, matka głupich.
Dom Natalii i Piotra był pełen
samotności. Cichych wyrzutów,
poranionych gestów. Milczeli, bo
już za dużo zostało powiedziane,
za dużo słów, których nie da się
cofnąć, za dużo obietnic bez pokrycia. Codziennie odnawiany ślub:
„Będę z tobą w zdrowiu i chorobie,
na nietrwałość chwili i pewność
odejścia”.
— Nawet kiedy nic nie mówił,

wiedziałam, że ma do mnie żal.
Odsuwał moją dłoń, gdy chciałam
pogłaskać go po policzku.
Przełom nie nastąpił nagle, nie
było świetlnych fajerwerków, dzwonów radośnie bijących. Natalia nie
pamięta, dlaczego przestała sięgać
po alkohol. Rozpacz po prostu minęła. Pewnego dnia poczuła, że już
nie chce tak żyć.
— To było jak przebudzenia po
długim koszmarze. Łatwiej było żyć
w więzieniu, teraz wszystko wydaje
się trudniejsze, każda sprawa mnie
przeraża. Ale jest przy mnie Piotruś.
I to on mi daje siłę, mogę przylgnąć
do jego rękawa, kiedy czuję, że nie
daję rady.
Najtrudniej jest wybaczyć sobie swoją słabość, piramidalne
błędy, najtrudniej nie pozwolić
sobie zgnuśnieć i nauczyć się żyć
ze swoją niechlubną przeszłością.
I mieć przy sobie człowieka, który
nie uwierzy w naszą klęskę, którego
miłość chodzi nogami po ziemi i
nie lęka się ubrudzić błotem.

Justyna Bajko

Justyna Bajko
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co dla młodych
„święte”?

pytaNie o święta

jak wigilię spędzają
księża?

Jan Buchta, proboszcz parafii
pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej: − Wigilia na plebani
niczym nie różni się o tej w knurowskim domach. Spotykamy się o
18. Siadamy do wieczerzy, czytamy
Ewangelię, odbywa się wspólna modlitwa, wreszcie łamiemy się opłatkiem. Przy stole jest siedem osób
- księża, moja siostra oraz gospodyni
zmarłego księdza Stachury z parafii
Cyryla i Metodego. Wigilię przygotowuje moja siostra. Księża nie mają
na to czasu, gdyż cały dzień spędzają
w konfesjonałach. Zawsze jest wolne
miejsce przy stole. To ważna tradycja, mająca swoje uzasadnienie w
Ewangelii. Przypomina o momencie,
kiedy Józef i Maryja szukali dla siebie miejsca, pukając do domów. Ten
zwyczaj jest głęboko zakorzeniony
w naszych domach. Nie zwracamy

uwagi na ilość potraw. Przyjmujemy z
wdzięcznością to, co gospodynie nam
przygotowują. Po Wigilii dzielimy się
prezentami, śpiewamy kolędy. Księża
odwiedzają swoje rodziny, aby przełamać się z nimi opłatkiem. Potem
jest czas na wyciszenie, zadumę i
przygotowania do Pasterki.
Not. JB

KNurów

szlachetna szkoła

W przedświątecznym czasie uczniowie nie
zapominają o tych, którzy potrzebują, by
o nich pamiętać. Zespół Szkolno- Przedszkolny w
Knurowie po raz kolejny wziął udział
w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”

Święta to przede wszystkim przeżycia duchowe.
Skłaniają do refleksji nad własnym życiem, krętą
drogą do majestatu Boga. W codziennym życiu rzadko
o tym pamiętamy. Wówczas mówiąc, że coś jest dla
nas „święte”, wcale nie mamy na myśli „sacrum”,
lecz bardziej przyziemne „profanum”. Zapytaliśmy
młodych knurowian o to, co jest dla nich „święte”...
- Rodzina. Tylko jej będę zawsze
pewna. Rodzice okazują mi dużo
wsparcia i miłości. Tylko oni są w stanie mnie zrozumieć i uszanować moje
decyzje – mówi 18-letnia uczennica,
Monika. – Kochamy się bezwarunkowo. To jest dla mnie święte, najważniejsze. Daje mi siłę, aby zmagać się
z trudami codzienności.
Maturzystka Karolina z knurowskiego liceum docenia coś innego.
- Nie wiedziałam kim chciałabym być
w przyszłości. Słuchając płyt winylowych, olśniło mnie, że to jest właśnie
to. Zaangażowałam się w życie kulturalne miasta, stawiam pierwsze kroki
w menadżerstwie. Wtedy uznałam
muzykę za moją osobistą świętość, bo
ona wytyczyła ścieżkę mojej kariery
zawodowej.
- Dla mnie święty jest moment, w
którym oglądam film, wchodząc w jego

świat. Czuję dreszcze. Staję się bohaterką, całkowicie zależną od wykreowanej
rzeczywistości – przyznaje 20-letnia
studentka Wydziału Radia i Telewizji
Uniwersytetu Śląskiego. – Mój twórczy
umysł pozwala mi na reinterpretowanie
rzeczywistości i tworzenie czegoś nowego. Kiedy wydobywam z ludzi emocje,
próbując stworzyć coś własnego, czuję,
że moja praca jest święta.
Marcin gra w amatorskim, gliwickim teatrze: - Scena zdecydowanie
wywyższa do rangi świętego na Ziemi.
W rozumieniu widza jesteś w stanie
robić rzeczy nadludzkie – nauczyć
się obszernego tekstu na pamięć,
śpiewać, deklamować, grać. Jest to
egoistyczne, ale sam czuję się nadczłowiekiem, kiedy stąpam po deskach
teatru. Cudowne uczucie.
- Moje życie byłoby puste bez
przyjaciół – mówi Weronika, młoda

knurowianka. – Oni pomagają mi
odnaleźć w sobie niezliczone pokłady
energii, inaczej dzięki temu patrzę
na świat.
- Zaskoczyłaś mnie tym pytaniem
– śmieje się Sławek, absolwent knurowskiego technikum. – „Święte”
to ogromne słowo. To najważniejsza
wartość, dzięki której potrafimy
odnaleźć spełnienie czy szczęście. To
absolutnie prywatna, może nawet
egoistyczna, sprawa każdego. Dla
mnie świętym miejscem jest kościół,
gdzie mogę porozmawiać z Bogiem.
Moją pasją jest informatyka, chociaż
nie nazywam jej „świętą”. Każdy z
nas jest różny, a więc odmienne będzie
podejście do tematu. Ważne jest, aby
ową rzecz, miejsce, osobę posiadać.
Wtedy mamy na czym oprzeć własne
życie.
Magdalena Mróz

dzień kiedy gasną spory
18 grudnia w Ratuszu przedstawiciele Rady
Miasta przełamali się opłatkiem z członkami
organizacji pozarządowych działającymi w
Knurowie.
− Tworzycie wiele wspaniałych rzeczy − podkreślał prezydent Adam Rams.
− Dziękujemy, że jesteście − mówił Jan Trzęsiok, przewodniczący Rady Miasta. − To piękne,
że tyle wam się chce robić dla innych.

Piotra i Olę bardzo ucieszyły otrzymane prezenty, a to tylko ich
mała część

Szkoła wsparła 6-osobową
rodzinę, mieszkającą niedaleko
Knurowa.
− Zebraliśmy 33 paczki, w których była m.in. żywność, przybory
kosmetyczne i szkolne, zabawki,
słodycze, garnki. Znalazło się tam
także całkiem dużo ubrań oraz
obuwia. Dodatkowo udało się zebrać 550 zł, za które kupiliśmy
inne potrzebne rzeczy: odkurzacz,
komplet garnków oraz patelnię −
mówią organizatorzy akcji. − Nasza szkoła to wszystko podarowała

potrzebującej rodzinie i pomogła
tak jak potrafiła.
Podziękowania za przygotowanie oraz opiekę nad całą akcją
należą się Emilii Stachurskiej,
Joannie Jojko oraz Samorządowi
Uczniowskiemu z ZSP.
− Wielkie gratulacje i podziękowania należą się także Wam,
Drodzy Rodzice, Nauczyciele i
Uczniowie, nie tylko pomogliście tej
rodzinie, ale także daliście jej nadzieję na lepsze życie − podkreślają
organizatorzy.

jb

reklama

JN, jb

serdeczności

Zdrowych, spokojnych w zaciszu domowego ogniska
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2013 Roku
przyjaciołom, sympatykom,
samorządowcom i mieszkańcom
życzy
Kierownictwo i Strażacy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej
w Knurowie
0
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Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej w Knurowie, mł. bryg. Wojciec h Gąsior i sekcyjn
y Sławomir Mazur: - Nam, strażakom, życzymy tyle powrotów, ile wyjazdó
w, a mieszkańcom
wszystkiego, co najlepsze i spełnienia marzeń w Nowym
Roku.

Pani Grażyn a,
woźna z Technikum nr 1
w Knurowie:
- Uczniom w Nowym Roku życzę
samych piątek,
zdania matury,
nauc z ycielom
wytr wałości , a
knurowianom
pomyślności.

Jolanta Barteckaze szpitaln
ego sklepu:
− Życzę knurowianom zdro
wia, bo ono jest
najważniejsze. A jak już będz
ie zdrowie, to i
pieniądze się znajdą.

soNda
Zapytaliśmy knurowian
o
ich wymarzone święta. Oto
co nam odpowiedzieli...

Hildegarda Pikulska:
− Mąż zmarł już jakiś czas temu.
Jestem sama, więc święta spędzę u
dzieci, bo w Boże Narodzenie trzeba się mieć do kogo odezwać. Całe
lato gdzieś wyjeżdżałam, Wigilia
najpiękniejsza jest w domu. Niczego mi już więcej nie potrzeba, żeby
tylko zdrowia nie zabrakło.

Honorata Ligęza:
− Święta spędzę u przyszłej teściowej mojego syna, w drugi dzień
pojadę do siostry, do Leszczyn.
Czasami mi się marzy, aby wyjechać za granicę, ale najlepiej jest z
rodziną. Na te święta życzę sobie,
abyśmy się wszyscy szanowali i
dużo zdrowia, bo jak jest zdrowie
to jest wszystko. Ach, i żebym się
wnuków doczekała!

Beata Niemczyk z synem Dawidem:
− W czasie świat trzeba być z
rodziną, nie wyobrażam sobie by
było inaczej. Co chciałabym znaleźć pod choinką? Pracę, żeby było
za co Wigilię dzieciom zrobić. Nie
marzę o innych rzeczach.

irena Skupaz piekarni „Sło
wik ”:
− Na ten Now y 2013 Rok
życzę knur owianom, aby na ich stołach nigd
y nie zabrakło
chleba.
Knurowie:
Pielęgniarki ze Szpitala w
tam i dzieci
miłości. Bo tam gdzie miłość,
− Życzmy knurowianom dużo
pieniędzy, żeby było za co mauje
brak
nie
h
niec
I
t.
świa
przychodzą na
leństwa wychować.

Związkowcy
z NSZZ
Solidarność
„ K n u r ó w Szczygłowice”:
− Knurow ianie!
Życ z ymy wam,
żeby było lepiej
niż jest, żeby
nasz polski rząd
w końcu się obudził i nie traktował nas po mac o sze mu, że by
w końcu słuchał
zwykłych ludzi. I
niech Górnik Zabrze dobrze gra!

łukasz łabuz, sprzedaw ca cho inek:
− Knurowianie,
na te n N ow y
Rok szczęścia,
zdro wia i pieniędzy. I niech
pod każdą
choinką będzie
mnó stwo prezentów!

Not. & foto: Justyna Bajko,
Dawid Ciepliński, Paweł Gradek
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Alicja Kwit:
− Marzy mi się wyjazd do ciepłych
krajów. Święta na plaży, wylegiwanie się na piasku, najlepiej w
Grecji. A pod choinką chciałabym
znaleźć tablet.

Karol Żulewski i Rafał Sosnowski:
− Jesteśmy tradycjonalistami. Nie
interesują nas żadne wyjazdy za
granicę. Wymarzone święta? Tylko
w gronie rodzinnym. I nieważne
są prezenty. Najważniejsze, że
będziemy razem z bliskimi.
Not.&foto. JB
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Nic dwa razy
się nie zdarza

Foto: Archiwum MG-2

Przepiękne, liryczne strofy Wisławy
Szymborskiej z nastrojowym
instrumentalnym tłem wypełniły coroczny
wieczorek poetycki w gimnazjalnej
„Dwójce”

Młodzi recytatorzy wykazali się nie tylko umiejętnościami recytatorskimi, ale też fantazją i zmysłem
artystycznym

Gierałtowice. GmiNNy KoNKurs recytatorsKi „wierszyKarNia 2012”

mistrzostwa pięknych strof
Ulubione wiersze polskich poetów pozwoliły wyłonić
gminnych mistrzów recytowania
Tegoroczna „Wierszykarnia” odbyła się w gierałtowickiej Szkole Podstawowej. Została zorganizowana z
myślą o uczniach klas I-III. Do rywalizacji przystąpiło 12 reprezentantów
podstawówek w Chudowie, Gierałtowicach, Paniówkach i Przyszowicach.
To zwycięzcy szkolnych eliminacji w
swoich grupach wiekowych.
Uczestnicy recytowali ulubio-

ne wiersze polskich poetów. Jury
oceniało m.in. dykcję, interpretację
i znajomość recytowanego tekstu
oraz rekwizyty i stroje przygotowane
przez uczniów.
Komisja sędziowska uznała za
zwycięzców Hannę Brzoskę (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach) wśród pierwszoklasistów, Magdalenę Stawiarską (ZSP Przyszowice)

wśród uczniów klas II i Wiktora Michalskiego (ZSP Gierałtowice) wśród
trzecioklasistów.
Mistrzowie recytacji zostali nagrodzeni cennymi książkami. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy i upominki.
Grażyna Lubszczyk,
Małgorzata Socha

Istota poezji: za jeden kwiat oddać cały świat - to credo przyświecało
uczestnikom lirycznego wieczorku

Publiczność zebrana w Miejskim Gimnazjum nr 2 z oddziałami
integracyjnymi z uwagą wsłuchiwała się w poezję noblistki. Ponadczasowe strofy uwiodły nie tylko dorosłych – nauczycieli i rodziców – ale
i młodzież. Kilkunastu recytatorów
zaprezentowało mniej lub bardziej
znane utwory, m.in. „Nic dwa razy
się nie zdarza”, „Radość pisania”,
„Koniec i początek”, „Metafizyka”.
Piękno słów podkreślała muzyka instrumentalna i poezja śpiewana
oraz zapalone świece i aromatyczna

herbata. To wszystko stworzyło
nastrojowy i liryczny klimat spotkania.
Jak zgodnie stwierdzili rodzice
uczniów, wieczorek był ulotną chwilą refleksji nad życiem, miłością i
przemijaniem, a także wsłuchaniem
się w piękno poetyckiego słowa
Szymborskiej.
Imprezę przygotowali uczniowie, przede wszystkim klas integracyjnych, i wychowawcy.
Ewa Gołuch

dział reKlamy
32 332 63 76

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Krzysztof podrygała z Knurowa
ur. 10.12.2012 r., 2610 g, 49 cm

Ksawier Kroczek z Knurowa

ur. 12.12.2012 r., 3250 g, 54 cm

2

adam raś z Knurowa

ur. 10.12.2012 r., 3275 g, 53 cm

jakub lulek z Gliwic

ur. 12.12.2012 r., 3570 g, 54 cm

Filip Gałach z Knurowa

ur. 11.12.2012 r., 3840 g, 55 cm

michał walczyk z Knurowa

ur. 12.12.2012 r., 3660 g, 56 cm

anna Klon z Knurowa

ur. 11.12.2012 r., 3660 g, 57 cm

oliwia ogaza z Knurowa

ur. 13.12.2012 r., 3100 g, 52 cm

tomasz piechocki z Knurowa

ur. 11.12.2012 r., 3750 g, 55 cm

oliwia steć z Gliwic

ur. 15.12.2012 r., 3800 g, 57 cm
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PrZYSZoWIcE. 100-LEcIE cHóru - SŁoWIK PoDSuMoWAŁ oBcHoDY JuBILEuSZu

radość rodzi
wdzięczność

Uroczystym nabożeństwem pod
przewodnictwem biskupa Stefana
Cichego i kameralnym koncertem
w gronie swoich sympatyków
przyszowicki Chór Mieszany Słowik
podsumował obchody stulecia
działalności

Podczas mszy św. w intencji
chóru-jubilata specjalnej asysty
udzielił y poczt y sztandarowe
zespołów chóralnych z gminy
Gierałtowice. Zebrani w świątyni
modlitwą wyrażali wdzięczność
za 100 lat Słowiczego śpiewu.
- Błogosławiony Jan Paweł II
pisał, iż wyraz „jubileusz” mówi
o radości. A radość rodzi wdzięczność - podkreślał w homilii biskup Cichy, członek honorowy
Słowika i jego duchowy mentor.
- Chciejmy dziękować. Czyniąc
to nawzajem , dziękujemy też
Opatrzności.
Obecność metropolity legnickiego nie była przypadkiem
– duchowny wywodzi się z Przyszowic. Jeśli tylko może, odwiedza
swoją rodzinną miejscowość.

- Raduje mnie myśl o spotkaniach z waszym chórem i o waszych
koncertach w Przyszowicach, w
Licheniu czy gdzie indziej – zapewniał bp Cichy. – Dziękuję wam za
wszelkie dobro, dziękuję każdemu za
wkład w ten piękny jubileusz.
Po nabożeństwie Słowiki spotkały się w gronie rodzin i sym-

patyków chóru w restauracji
Artus na uroczystym obiedzie
jubilackim. Zespół jeszcze raz
wystąpił. Chórzyści pod dyrekcją
Henryka Mandrysza wyśpiewali
w ią z a n kę ut worów, b ę d ąc ych
muzycznym przeglądem stulecia
działalności. Burzę braw zebrał
gościnny występ Aleksandra Wilczka.
Oklasków artystom nie szczędzili m.in. wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, przewodniczący Rady Gminy Marek Błaszczyk i
ks. proboszcz Adam Niedziela.
Uroczystość była też okazją, by
podziękować osobom i instytucjom,
które przyczyniły się do tego, by setny rok chóru obfitował w imprezy i
przeżycia.
- Jesteśmy wdzięczni za pomoc,
wsparcie i zainteresowanie – mówiła
w imieniu wszystkich Słowików
prezes chóru Irena Cziumplik.
– Jeszcze raz dziękujemy, bo naprawdę tak czujemy.

Podczas nabożeństwa uroczystej asysty
udzieliły poczty sztandarowe chórów

Chór Słowik śpiewa od 100 lat, z czego
33 lata pod dyrekcją Henryka Mandrysza

Tekst & Foto:
Bogusław Wilk

Jubileusz pełen wrażeń
Rok jubileuszowy Słowika wypełniły imprezy:
• koncert kolęd,
• wieczór wspomnień,
• IV Koncert Pieśni Pasyjnych,
• nabożeństwo majowe na cmentarzu, przed pomnikiem poświęconym
zmarłym chórzystom,
• festyn majowy z ogniskiem,
• pielgrzymka do Częstochowy, Lichenia i Piekar Śląskich,
• wycieczka,
• wyjazd do zaprzyjaźnionego chóru w Uherskim Brodzie (Czechy),
• koncert galowy,
• uświetnienie 10-lecia chóru w Ostrożnicy,
• uroczysta eucharystia pod przewodnictwem ks. biskupa Stefana Cichego.

Chórzystom brawa biją (od lewej):
wikary Marcin Pękała, ks. Adam
Niedziela, biskup Stefan Cichy, wójt
Joachim Bargiel, Weronika Bargiel,
przewodniczący RG Marek Błaszczyk
i Jolanta Błaszczyk

ogłoszenie

Przegląd Lokalny Nr 51\52 (1033\1034) 20 grudnia 2012 roku



ogłoszenia
Handel i Usługi

Remonty od A do Z z materiałami. Tel.
666 852 100

49/51/12

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

48/12-5/13

Transport cały kraj 1,5t. Tel. 666 852 100

49-51/52/12

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

50/12-5/13

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
50/12-5/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

50 000 rata 889 zł. Tel. 32 423 56 17

49-51/52/12

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

1/12-odw.

Gierałtowice. Połowa bliźniaka w stanie
surowym. Cena: 295 000 zł Tel. 501 533
977 www.as.silesia.pl

51/52/12

Knurów. Dwupokojowe, 44 m2. Cena: 115
000 zł Tel. 512 393 052
51/52/12

Krywałd. Dwurodzinny dom, duża działka.
Cena: 430 000 zł Tel. 501 533 977 www.
as.silesia.pl
51/52/12

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
1/12-odw.

CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICEREK. Kompleksowe sprzątanie mieszkań, domów, biur. Tel. 605 482 820,
668 416 198

49/12-5/13

Kupię działkę budowlaną przy ul. Dymka lub
w bardzo bliskiej okolicy. Tel. 784 327 227

47-51/52/12

Mam do wynajęcia wyposażony lokal biurowy, 55 m2. Tel. 502 772 197

27-51/52/12

1/12-odw.

SZUKAM PRACY
Emeryt pilnie poszukuje pracy w charakterze ochrony lub innej. Niekaralność,
dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Tel.
664 933 195
43-51/52/12

51/52/12

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

37/12-odw.

51/52/12

40-51/52/12

Sprzedam działkę budowlaną na Krywałdzie i mieszkanie M-4, 62 m2, II p. na WP II.
Cena za całość 300 tys. Tel. 665 031 333

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

50/12-1/13

Sprzedam pół domu w Knurowie. Tel.
661 179 747

51/52/12-1/13

EDUKACJA
A ngielski, hiszpański, magister. Tel.
533 603 940

49/12-1/13

M a t e m a t y k a , k o r e p e t y c j e . Te l .
692 845 849
48/12–6/13

Gładzie, bezpyłowe, malowanie, panele,
hydraulika. fedax.pl Tel. 501 815 416

ZWIERZĘTA

49/12-1/13

Gładzie, malowanie, adaptacja poddaszy,
sufity podwieszane, ścianki, tynki mozaikowe, remonty mieszkań, domów, klatek,
sklepów. Tel. 798 522 558

50/12-3/13

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 501 533 977 knurow@
as.silesia.pl

50/12-5/13

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

50/12-3/13

Sprzedam YAMAHA Fazer FZ6, 2007 r.,
przebieg 23 tys., poj. 600 cm3, kolor srebrny, podgrzewane manetki. Stan idealny.
Tel. 662 688 010

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

Docieplenia budynków, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

Sprzedam OPEL VECTRA B 2.0; 16V,
1997 r., przebieg 220 tys., sedan, kolor
szampański, bogato wyposażony (klimatyzacja, system kontroli trakcji, el. szyby, el.
lusterka – podgrzewane, radio CD i oryginalne Opla, wielofunkcyjna kierownica, 2x
airbag, alufelgi i autoalarm). Gratis relingi
na dach na narty. Stan bardzo dobry.
Tel. 662 688 010

45-odw.

Rencista „ złota rączka” szuka pracy.
Wykonuje wszelkie prace domowe i przydomowe oprócz ciężkich transportów. Tel.
604 775 450
44-51/52/12

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

1/12-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/12-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

2-odw.

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

1/12-odw.

Oddam w dobre ręce szczeniaki (dwumiesięczne) matka Cocker Spaniel z rodowodem. Tel. 602 630 937

Szukam pracy. Posiadam auto dostawcze,
skrzyniowe. Tel. 664 847 725

Skup macior i knurów. Szybki odbiór, dobre
ceny. Tel. 507 426 941

Zaopiekuje się dzieckiem - doświadczona emer ytowana przedszkolanka. Tel.
668 966 707

51/52/12

50-51/52/12

47/12-1/13

ogłoszenia

42 – 51/52/12

44-51/52/12

21.12.2012 r.
PIĄTEK
Frankenweenie 3D
− godz. 16.00
Frankenweenie 2D
− godz. 18.00
Zabić, jak to łatwo powiedzieć
− godz. 20.00

Pokaz przedpremierowy
Hobbit: Niezwykła podróż 3d
(dubbing)
− godz. 17.00
Pokaz przedpremierowy
Hobbit: Niezwykła podróż 3d
(napisy)
− godz. 20.00

22.12.2012 r.
SOBOTA
Frankenweenie 3D
− godz. 18 .00
Zabić, jak to łatwo powiedzieć
− godz. 20.00

28.12.2012 r.
PIĄTEK
Premiera!
Hobbit: Niezwykła podróż 3d
(dubbing)
− godz. 16.30
Hobbit: Niezwykła podróż 3d
(napisy)
− godz. 19.30

23.12.2012 r.
NIEDZIELA
Frankenweenie 3D
− godz. 16.00
Frankenweenie 2D
− godz. 18.00
Zabić, jak to łatwo powiedzieć
− godz. 20.00
24 - 25.12.2012 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK
Kino nieczynne.
Przerwa świąteczna.
26.12.2012 r.
ŚRODA
Frankenweenie 3D
− godz. 15.00
Pokaz przedpremierowy
Hobbit: Niezwykła podróż 3d
(dubbing)
− godz. 17.00
Pokaz przedpremierowy
Hobbit: Niezwykła podróż 3d
(napisy)
− godz. 20.00
27.12.2012 r.
CZWARTEK
Frankenweenie 3D
− godz. 15.00

29.12.2012 r.
SOBOTA
Hobbit: Niezwykła podróż 3d
(dubbing)
− godz. 16.30
Hobbit: Niezwykła podróż 2d
(napisy)
− godz. 19.30
30.12.2012 r.
NIEDZIELA
Hobbit: Niezwykła podróż 3d
(dubbing)
− godz. 16.30
Hobbit: Niezwykła podróż 3d
(napisy)
− godz. 19.30
31.12.2012 r.
PONIEDZIAŁEK
Hobbit: Niezwykła podróż 3d
(dubbing)
− godz. 15.00
Hobbit: Niezwykła podróż 2d
(napisy)
− godz. 18.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ścianki, przekucia, poddasza, malowanie
klatek, remonty. Tel. 602 407 190
49-51/52/12

Kredyty i konsolidacje. Wysoka przyznawalność. Niska rata np. 10.000 zł
rata: 180 zł. Tel. 731 500 901
50-51/52/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118
1-51/52/12

P r o j e k t y w n ę t r z i ł a z i e n e k . Te l .
666 852 100
49-51/52/12

14

Przegląd Lokalny Nr 51\52 (1033\1034) 20 grudnia 2012 roku

rozmaitości

Mogę wszystko

KnuróW. nIEPEŁnoSPrAWnoŚĆ? MATEuSZ MIcHALSKI nIE ZnA oGrAnIcZEŃ

Mateusz Michalski
błyskawicznie zaskarbił
sobie poważanie młodych
pływaków

Dla wielu niepełnosprawność jest
początkiem końca, bramą zamykającą drogę do marzeń. Dla Mateusza
Michalskiego stała się preludium do
wielkiej życiowej przygody. Paradoksalnie dzięki niej odnalazł pływanie
— największą pasję swojego życia.

W DroDZE Do ATEn

Zachorował dosyć wcześnie, miał
tylko cztery miesiące. Mama Mateusza od początku walczyła o sprawność
syna. Lekarze podkreślali, że pływanie jest ogólnorozwojowe, korzystnie
wpływa na rozwój wielu mięśni i przynosi lepsze efekty niż rehabilitacja.
— Miałem siedem lat, uczestniczyłem w zawodach dla niepełnosprawnych w Świętochłowicach,
czyli w miejscu, gdzie się wychowałem
— opowiada pływak. — Na jednej z
tych imprez poznał mnie mój pierwszy
trener Mirosław Jakubczyk i zaproponował, żebym przyszedł na basen. To
był 1995 rok. I tak zaczęło się od rehabilitacji, a skończyło na medalach.
Pierwsze sukcesy przyszły szybko. Już w 1996 roku Michalski zwyciężył na Mistrzostwach Polski Młodzików w Skierniewicach. Z każdym
rokiem pływanie stawało się czymś
więcej niż tylko rehabilitacją. Godziny spędzone na basenie, kolejne
starty, medale. W końcu nadszedł
czas na paraolimpiady w Atenach i
Pekinie.
− To jest kosmos, inna bajka...
Jest inaczej niż na Mistrzostwach
Świata, gdzie spotykają się tylko sami
pływacy. Tutaj się sportowcy, którzy
uprawiają różne dyscypliny, wymieniają się różnymi doświadczeniami
− opowiada Mateusz. − Byliśmy
zamknięci w jednym miejscu przez
prawie 3 tygodnie, była stołówka o
wymiarach 200 na 200 m otwarta
24 h, małe sale kinowe, punkty, gdzie
można było pograć w gry komputerowe, kawiarenki internetowe.
Jednak najważniejszy był sam
start.
− To były moje pierwsze takie
zawody, kiedy na trybunach, bo w
sporcie niepełnosprawnych jest to
rzadkością, zasiadło 10 tys. ludzi i
wszyscy dopingowali. Widok nie do
opisania... − wspomina pływak.

Tłum krzyczących kibiców tylko
na początku stresuje. Po wskoczeniu
do wody liczy się start, a okrzyki mobilizują, by dać z siebie więcej.
W czasie tegorocznej olimpiady
w Londynie rozgorzała dyskusja w
mediach na temat sportu niepełnoprawnych. Pojawiło się sporo głosów
krytycznych, że igrzyska paraolimpijskie nie były transmitowane telewizji,
że sportowcy niepełnosprawni otrzymują mniejsze nagrody za medale.
− U pełnosprawnych główną rolę
w finansowaniu odgrywają sponsorzy,
których u nas nie ma. I stąd się biorą
te różnice w nagradzaniu − tłumaczy
paraolimpijczyk. − Nie ma sponsorów, bo sport niepełnosprawnych nie
jest pokazywany w telewizji. Dlaczego? Nie wiem. Potencjalny sponsor
chciałby, żeby się o nim mówiło, a
gdzie ma się mówić? Szum jest tydzień
przez paraolimpiadą i dwa tygodnie
po, jak przywiozą medale. Potem
znowu przez 3 lata cisza. Po igrzyskach w Rio znowu przez 2 tygodnie
będziemy fajni.

nIE MoŻnA SIĘ BAĆ

Sport uchronił Mateusza przed
wózkiem inwalidzkim, co więcej,
ukształtował go także jako człowieka.
− Jeżeli można się spełniać,
jeśli jest się w czymś najlepszym, to
- szczególnie u facetów - poczucie
własnej wartości rośnie − wyjaśnia
Michalski. − Gdybym nie uprawiał
sportu, to nie byłbym na tej pozycji,
na której jestem teraz. Sport pozwolił mi się wybić, wyciągnął mnie na
ludzi, i dał możliwość wybrać to, co
w życiu najważniejsze.
Mateusz lubi rywalizację, ale
tylko sportową. Ta w życiu, w towarzystwie, nie bardzo go interesuje.
Grono osób niepełnosprawnych
rezygnuje z życia towarzyskiego,
zamknięci w czterech ścianach boją
się wychodzić na zewnątrz.
− To że osoby niepełnosprawne siedzą w domu, to nie jest wina osób niepełnosprawnych, tylko ich opiekunów
czy rodziców, którzy starają się ukryć te
dzieci w domach. Kiedyś jak ulicą szła
osoba bez ręki, czy bez nogi, to patrzono na nią z lekkim „odrzuceniem” −

reklama

Foto: Piotr Skorupa

Mateusz Michalski od trzech miesięcy prowadzi knurowską
drużynę pływacką. Już zdążył sobie zaskarbić sympatię
podopiecznych hartem ducha i cierpliwością. Choć cierpi na
niedowład wiotki kończyn dolnych po wirusowym zapaleniu
wielonerwowym, żyje pełnią życia, ani na chwilę nie
pozwalając, by cokolwiek go ograniczało
uważa paraolimpijczyk.
− Dzisiaj mentalność
ludzi w Polsce zmieniła
się do tego stopnia, że
widząc, że ktoś jest w
jakiś sposób inny, już
nie wytyka się go palcami. Główny
błąd rodziców polega na tym, że oni
dalej boją się, że ich dziecko może być
odrzucone przez grupę.
Strach przed odsunięciem pozbawia dzieci choćby możliwości
normalnego życia. To, jak przekonuje
Michalski, jest głównym powodem
braku niepełnosprawnych w życiu
publicznym.
− Tak samo można powiedzieć o
mnie w tej grupie. Pracuję z zawodnikami pełnosprawnymi. Oni mogą nie
mieć autorytetu w osobie, która chodzi
trochę inaczej, niektórych rzeczy nie

potrafi zrobić − zaznacza Mateusz.
− Ja nie traktuję siebie jako osoby, która czegoś nie może, ja mogę wszystko:
jeżdżę na kładach, samochodem, chodzę na imprezy, normalnie pracuję.

BYĆ TrEnErEM

Mateusz Michalski po zakończeniu kariery nie porzucił pływania.
Został trenerem. Czy to łatwiejsza
rola niż bycie zawodnikiem?
− Na początku było ciężko, bo jestem osobą, która nie lubi publicznych
wystąpień, a tutaj trzeba czasami coś
przekazać, trzeba sobie poradzić z

tym, że na piętnaście osób połowa ma
cię w nosie. Trzeba to ogarnąć, ale
cały czas się uczę − mówi Michalski.
− Musimy iść razem, a nie osobno.
Staram się być blisko z zawodnikami,
nie wywyższać się. Być taką osobą o
której wiedzą, że zawsze mogą do niej
przyjść pogadać.
Mateusz Michalski podkreśla, że
ważna jest w życiu pasja, jego pasją
jest praca.
Na Nowy Rok ma tylko jedno
życzenie − Żeby 2013 nie był gorszy
od 2012.
Justyna Bajko

ogłoszenie

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Grecka Arate rozwija oświatę

Projekt ,,Grecka Arate rozwija oświatę” dobiega końca. Przez 2 lata ponad 440
osób, w tym dyrektorzy, nauczyciele szkół i przedszkoli, pracownicy administracji
oświatowej oraz pracownicy administracyjno-biurowi, uczestniczyło w szkoleniach
i warsztatach, które odbywały się na terenie knurowskich placówek oświatowych
Dzięki szkoleniom i warsztatom nauczyciele miejskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych
oraz miejskich przedszkoli nabywali umiejętności niezbędne
w pracy pedagoga. Poznali m.in.
techniki pozwalające radzić sobie
ze stresem i wypaleniem zawodowym. Nauczyli się, jak budować
swój autorytet i posługiwać się
głosem, który w tej pracy jest
najważniejszy. Każdy z nauczycieli poszerzył swoją wiedzę również
na temat tego, jak przeciwdziałać
agresji w grupie pr zedszkolnej oraz jak motywować dzieci
i młodzież do rozwijania swoich
zainteresowań. Dla ugruntowania
wiedzy nabytej podczas zajęć,
uczestnicy projektu otrzymali
darmowe podręczniki, które pozwalają im na dalsze pogłębienie
poruszanych zagadnień.
Pracownicy administracyjni

knurowskiego systemu oświaty
kształcili się z zakresu przepisów
Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ochrony danych
osobowych. Uczestniczyli również
w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, która jest niezbędna
w kontaktach z petentami. Dzięki
szkoleniom wzbogacili swoją wiedzę na temat tego, jak najlepiej
zarządzać korespondencją oraz
prowadzić sprawy kadrowe.
Kursy doskonalące dla kadry
zarządzającej poruszały zagadnienia związane z codzienną pracą
dyrektora placówki oświatowej, w
tym z zakresu prawa oświatowego
i prawa pracy. Uczestnicy uczyli
się, jak pozyskiwać dofinansowanie do zadań oświatowych. Poprzez szkolenia zgłębiali również
wiedzę na temat psychologii zarządzania oraz gospodarki finansowej jednostek oświatowych.

Wszystkie osoby uczestniczące
w projekcie otrzymały komplet
materiałów promocyjnych oraz
materiałów szkoleniowych z zajęć, a po zakończeniu każdego
modułu tematycznego, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Dzięki r ealizac ji pr ojek tu
uczestnicy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, nabyli nowe
umiejętności, co powinno przełożyć się na wzrost jakości usług
edukacyjnych, realizowanych na
terenie Gminy Knurów. Dzięki
wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego udało się
tak że spopular yzować model
nauczyciela uczącego się przez
całe życie, a więc takiego, który
poprzez samodoskonalenie się
i stały rozwój nieustannie podnosi swój autorytet zawodowy
w codziennej pracy z dziećmi
i młodzieżą.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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GrAnD PrIX KnuroWA W PŁYWAnIu

Mali sportowcy
pomagają małej Antosi



Rodzice i ich pociechy wspierają
Antosię Wieczorek

Foto: SP TKKF

To był y szczególne zawody pływackie. W basenie
wsz yst ko przebiega ło ta k,
jak zawsze, jednak otoczka
jakby zepchnęła rywalizację
na dalszy plan. Na pierwszym
była niewątpliwie pomoc dla
Antosi Wieczorek. - Sekcja
Pływacka TKKF Szczygłowice
i MOSiR Knurów zaprosili rodziców młodych pływaków do
włączenia się w akcję ratowania nóżek Antosi Wieczorek.
Zorganizowaliśmy zbiórkę
datków, w wyniku której na
konto Antosi wpłynęła kwota
124 6 zł – relacjonuje Tomasz Rzepa, dziękując jednocześnie wszystkim, którzy
postanowili pomóc chorej
dziewczynce.
Atrakcją zawodów był z
kolei Mikołaj, który rozdawał
prezenty i kibicował startującym. Rywalizacji przyglądali
się – jak zawsze – najbliżsi
pływaków oraz Jerzy Pach (zastępca przewodniczącego Rady
Miasta) i Krzysztof Stolarek
(dyrektor MOSiR).
Przypomnijmy, że to już
siódma edycja Grand Prix
Knurowa, a cztery czołowe
lokaty w poszczególnych kategoriach II rundy sezonu
2012/2013 wywalczyli:
- rocznik 2005 – 25 met rów st y lem dowol ny m –
dziewczęta – 1. Kalina Kaleta
(TKKF), 2. Alicja Powiecka
(MSP-9), 3. Weronika Cybulska (MSP-7), 4. Maja Kapuśniak (MSP-7), - chłopcy – 1.
Jakub Kaczmarczyk (TKKF),
2. Michał Maciaś (TKKF), 3.
Dawid Pawlik (MSP-7), 4.
Paweł Szymura (TKKF), - 25
metrów stylem grzbietowym
– dziewczęta - 1. Kalina Kaleta (TKKF), 2. Maja Kapuśniak
(MSP-7), 3. Alicja Powiecka
(MSP-9), 4. Weronika Cybulska (MSP-7), - chłopcy – 1.
Jakub Kaczmarczyk (TKKF),
2. Dawid Pawlik (MSP-7), 3.
Paweł Szymura (TKKF), 4.
Mateusz Śnieżek (TKKF),
- rocznik 2004 – 25
metrów st ylem dowolny m
– dziewczęta – 1. Anna Idzikowska (TKK F), 2. Weronika Morciszek (MSP-1), 3.
Martyna Surówka (MSP-7),
4. Emilia Świstuń (MSP-7),
- chłopcy – 1. Szymon Dudziński (MSP-6), 2. Marek
Lukaszczyk (TKKF), 3. Miłosz Marszałek (TKKF), 4.
Filip Marszałek (MSP-7), - 25
metrów stylem grzbietowym
– dziewczęta - 1. Anna Idzikowska (TKKF), 2. Weronika
Morciszek (MSP-1), 3. Oliwia
Szkółka (TKKF), 4. Martyna
Surówka (MSP-7), - chłopcy –
1. Szymon Dudziński (MSP6), 2 . M a re k Lu k a s z c z y k
(TKKF), 3. Filip Marszałek
(MSP-7), 4. Krzysztof Ludwiczak (MSP-7),
- rocznik 2003 - 25 metrów

stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Agata Marek (MSP7), 2. Aleksandra Suchanek
(MSP-7), 3. Magdalena Ociepa (MSP-3), 4. Julia Bałkiewicz (MSP-2), - chłopcy – 1.
Dominik Szafarczyk (MSP2), 2. Przemysław Rozumek
(MSP-7), 3. Patryk Zieliński
(MSP-2), 4. Tymoteusz Pająk
(MSP-3), - 25 metrów stylem
grzbietow ym – dziewczęta
– 1. Agata Marek (MSP-7), 2.
Magdalena Ociepa (MSP-3), 3.
Aleksandra Suchanek (MSP7), 4. Julia Bałkiewicz (MSP2), - chłopcy – 1. Dominik
Szafarczyk (MSP-2), 2. Patryk
Zieliński (MSP-2), 3. Jakub Sikora (MSP-2), 4. Przemysław
Rozumek (MSP-7),
- rocznik 2002 – 50
metrów st ylem dowolny m
– dziewczęta – 1. Alicja Idzikow s k a ( T K K F), 2 . M aja
Na mysłowsk a (MSP-2), 3.
Karolina Kaleta (TKKF), 4.
Karolina Szołtysek (TKKF),
- chłopcy – 1. Damian Godu la (MSP-2), 2 . Mateusz
Dembia (TKKF), 3. Bartosz
Bieniek (MSP-2), 4. Tomasz
Gontarewicz (MSP-2), - 50

metrów stylem grzbietowym
– dziewczęta – 1. Alicja Idzikowsk a (TK K F), 2 . Ka rolina Szołt ysek (TK K F), 3.
Karolina Kaleta (TKKF), 4.
Maja Namysłowska (MSP2), - chłopcy – 1. Damian
Godula (MSP-2), 2. Bartosz
Bieniek (MSP-2), 3. Tomasz
Gontarewicz (MSP-2), 4. Mateusz Dembia (TKKF), - 50
metrów stylem motylkowym
– dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska (TKKF), 2. Karolina
Kaleta (TKKF), 3. Klaudia
Siedlik (MSP-2), 4. Karolina
Szołtysek (TKKF), - chłopcy
– 1. Damian Godula (MSP2), 2. Tomasz Gontarewicz
(MSP-2), 3. Bartosz Bieniek
(MSP-2), 4. Mateusz Dembia
(TKKF),
- rocznik 2001 - 50 metrów
stylem dowolnym – dziewczęta
– 1. Karolina Kaletka (MSP9), 2. Julia Kempa (MSP-9),
3. Joanna Bismor (MSP-2),
4. Anna Stephan (TKKF),
- chłopcy – 1. Tomasz Sosna
(MSP-7), 2. Szymon Pawlik
(MSP-7), 3. Oska r Kachel
(TKKF), 4. Jakub Witkowski
(TKKF), - 50 metrów stylem

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 11 GRUDNIA:
1. Zdzisław Mral
2. Piotr Luberta
3. Jerzy Makselon
4. Konrad Sobieraj
5. Kazimierz Fąfara
6. Edward Klaczka
7. Edward Nowak
8. Ginter Fabian
9. Tadeusz Kamczyk

- 2.520 pkt
- 1.999 pkt
- 1.967 pkt
- 1.905 pkt
- 1.897 pkt
- 1.641 pkt
- 1.608 pkt
- 1.539 pkt
- 1.526 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Bernard Musiolik
- 25.837 pkt
2. Czesław Antończyk
- 25.378 pkt
3. Piotr Luberta
- 24.390 pkt
4. Jerzy Makselon
- 23.254 pkt
5. Stefan Wroblowski
- 22.718 pkt
6. Piotr Palica
- 22.489 pkt
7. Ginter Fabian
- 21.749 pkt
8. Piotr Arent
- 21.618 pkt
9. Edward Klaczka
- 21.152 pkt
10. Joachim Makselon
- 21.027 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 8 stycznia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

grzbietow ym – dziewczęta
– 1. Karolina Kaletka (MSP-9),
2. Anna Stephan (TKKF), 3.
Joanna Bismor (MSP-2), 4. Julia Kempa (MSP-9), - chłopcy
– 1. Tomasz Sosna (MSP-7),
2. Szymon Pawlik (MSP-7),
3. Oskar Kachel (TKKF), 4.
Jakub Witkowski (TKKF), - 50
metrów stylem motylkowym
– dziewczęta – 1. Karolina
Kaletka (MSP-9), 2. Joanna
Bismor (MSP-2), - chłopcy
– 1. Tomasz Sosna (MSP-7), 2.
Oskar Kachel (TKKF), 3. Jakub
Witkowski (TKKF),
- rocznik 2000 – 50 metrów
stylem dowolnym – dziewczęta
– 1. Julia Świstuń (MSP-7), 2.
Syntia Paliszewska (MSP-9), chłopcy – 1. Mateusz Kamiński
(MSP-7), 2. Dawid Szolc (MSP9), 3. Henryk Cieślik (MSP-2),
4. Szymon Biela (TKKF), - 50
metrów stylem grzbietowym
– dziewczęta – 1. Syntia Paliszewska (MSP-9), 2. Julia
Świstuń (MSP-7), - chłopcy
– 1. Mateusz Kamiński (MSP7), 2. Dawid Szolc (MSP-9),
3. Szymon Biela (TKKF), 4.
Szymon Ociepa (MSP-3), - 50
metrów stylem motylkowym
– dziewczęta – 1. Julia Świstuń
(MSP-7), 2. Syntia Paliszewska
(MSP-9), - chłopcy – 1. Mateusz Kamiński (MSP-7), 2.
Szymon Biela (TKKF), 3. Dawid Szolc (MSP-9), 4. Henryk
Cieślik (MSP-2).
PiSk

Reprezentacja knurowskiego Fight Clubu
na Międzynarodowy Puchar Polski Federacji UFR

Foto: FC Knurów

sport

Mocne zakończenie
roku przez „fighterów”
Trzy srebrne i dwa brązowe medale – to efekt udziału
reprezentantów knurowskiego
Fight Clubu w Międzynarodowym Pucharze Polski Federacji UFR VI Mazovia Cup
International w Tarczynie.
- To były niezwykle prestiżowe zawody, w których wystartowało około 550 zawodników z
10 krajów. Wywalczenie w tym
gronie pięciu medali uważam
za nasz ogromny sukces – mówi
trener i jednocześnie zawodnik
Grzegorz Sobierajski, który w
Tarczynie wywalczył brązowy
medal UFR w kategorii senior
starszy bez podziału na kategorie wagowe.
Z brązow y m meda lem
wrócił również Krzysztof Cziu-

ra, który na „pudle” stanął w
kategorii junior do 66 kg.
Najbardziej utytułowany
po Mazovii Cup był najmłodszy w knurowskiej ekipie - Igor
Szkodny, który wywalczył dwa
srebrne medale. Jeden w konkurencji Touch Contact, drugi
w Semi Contact. Igor startował
w kategorii wiekowej 7-9 lat.
I wreszcie kolejne srebro
to dzieło Anny Cory, która
startowała wśród seniorek
bez podziału na kategorie
wagowe.
Ponadto Fight Club Knurów reprezentowali: Adam
Miętus (4. miejsce), Krzysztof
Juszczyński (4. miejsce), Marcel Lenich (5. miejsce) i Askaniusz Sobierajski (5. miejsce),
PiSk

Miejska liga piłki
nożnej halowej

Zadyszka Teamu Stalmet
Ostatnia tegoroczna seria
spotkań Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej przyniosła
zmianę na czele tabeli. Święta
i Nowy Rok w fotelu lidera
spędzi Vibovit Studio DENIM,
który po trudnym meczu pokonał niżej notowany Sanit.
Spotkanie to było swoistymi
derbami, gdyż ci pierwsi przez
9 lat występowali w lidze pod
szyldem Vibovitu Sanit świętując dwukrotnie mistrzostwo Knurowa. Na półmetku
rozgr y wek Vibovit można
określić najrówniej grającą
drużyną, gdyż poza porażką
z Pamarem zespół ten zanotował komplet zwycięstw.
W odmiennych nastrojach
spędzą święta piłkarze Teamu
Stalmet, którzy nieoczekiwanie, ale zasłużenie przegrali w
swoim setnym ligowym meczu
z Concordią. „Stalowi” zaczęli
sezon od mocnego uderzenia
pokonując m.in. Pamar, a
przez kilka kolejek przewodzili nawet ligowej tabeli. W
grudniu jednak z drużyny
Dariusza Flisa uszło powietrze
i będzie ona musiała popracować nad formą nie tylko, by
powalczyć o podium, ale też
by odeprzeć ataki kolejnych
trzech zespołów, które z niewielkimi stratami znalazły się
w tabeli tuż za jej plecami.
Dopiero drugi punkt w
rozgrywkach zdobyła ekipa

Black&Decker. Remis w meczu
z Apteką Św. Barbary zapewnił
celnym strzałem Łukasz Dziurzyński na 26 sekund przed końcem gry. Cenny remis oznaczał

dla Black&Decker przerwanie
serii 9 porażek, ale drużyna ta
pozostaje jedyną w całej stawce,
która jeszcze nie wygrała.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 18. KOLEJKI Z 17.12.2012:
PTK DB Schenker – Mati Vet FC 1:4 (0:1)
0:1 D. Kajzer 6’, 0:2 T. Leszczyński 25’, 0:3 P. Tomecki 29’, 0:4
P. Tomecki 36’, 1:4 M. Wasita 39’.
żółte kartki: G. Trybuła, A. Fleszar (PTK DB Schenker).
Concordia Oldboje – Team Stalmet 6:3 (1:0)
1:0 M. Klottka 10’, 1:1 D. Flis 24’, 2:1 M. Klottka 26’, 3:1 K. Smętek
27’, 4:1 K. Smętek 29’, 5:1 S. Pawlik 33’, 5:2 D. Flis 38’k. 5:3 P.
Galbierz 39’, 6:3 D. Wiercioch 40’k.
żółte kartki: A. Dziuba, P. Wiszniowski – dwie, P. Majorczyk
– dwie (Concordia Oldboje), M. Gmyz, G. Krusiński, S. Basak
(Team Stalmet), czerwone kartki: P. Wiszniowski, P. Majorczyk
(Concordia Oldboje).
Black&Decker – TKKF Apteka Św. Barbary 3:3 (1:2)
1:0 R. Kalkowski 10’, 1:1 M. Szymański 11’, 1:2 M. Szymański
15’, 1:3 D. Lewandowski 32’, 2:3 Ł. Dziurzyński 36’, 3:3 Ł. Dziurzyński 40’.
Tritech – IPA Knurów 3:8 (0:3)
0:1 T. Macha 8’, 0:2 J. Stępień 18’, 0:3 J. Stępień 19’, 0:4 K.
Kwietniewski 22’, 0:5 J. Stępień 29’, 0:6 J. Stępień 31’, 1:6 G.
Górka 33’, 1:7 J. Stępień 34’, 1:8 K. Kwietniewski 36’, 2:8 D.
Jabłoński 38’, 3:8 P. Bara 39’.
Vibovit Studio DENIM – Sanit 5:2 (2:2)
0:1 P. Rolnik 3’, 1:1 M. Bagiński 4’, 1:2 P. Rolnik 16’, 2:2 A. Zabłocki 19’, 3:2 A. Zabłocki 24’, 4:2 M. Sikora 27’, 5:2 K. Kijak 40’.
żółte kartki: P. Rolnik, K. Boroń, T. Barwicki (Sanit).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vibovit Studio DENIM
Pamar
TKKF Mistral Intermarche
Team Stalmet
Mati Vet FC
IPA Knurów
Concordia Oldboje
PTK DB Schenker
Tritech
TKKF Apteka Św. Barbary
Sanit
Milenium
Black&Decker

12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11

33
30
25
25
24
23
22
12
10
8
7
3
2

67-29 11 0 1
90-32 10 0 2
58-19 8 1 2
62-39 8 1 3
59-48 8 0 4
71-52 7 2 3
55-40 7 1 4
27-50 3 3 6
43-63 3 1 8
34-64 2 2 8
35-68 2 1 9
34-76 1 0 11
29-73 0 2 9
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Drugie miejsce podopiecznych Roberta Karasia należy uznać za sukces,
wszak za nimi uplasował się m. in. Piast Gliwice i Ruch Chorzów

Foto: Piotr Skorupa

Sześć meczów – sześć zwycięstw. Takim bilansem mogli
pochwalić się w sobotnie popołudnie piłkarze Górnika
Zabrze z rocznika 1998, którzy
byli zdecydowanie najlepszym
zespołem 19. Turnieju im.
Tadeusza Wierciocha, który
odbył się w hali MOSiR w
Knurowie-Szczygłowicach.
W przedświątecznej atmosferze, do rywalizacji przystąpiło siedem drużyn. Gospodarze – Concordia Knurów - na
„dzień dobry” pokonali Piasta
Gliwice, a w „małych derbach
Śląska” Górnik Zabrze okazał
się lepszy od Ruchu Chorzów.
Młodzi knurowianie po
zwycięstwie nad Piastem, rozprawili się z Zamkowcem

Foto: Piotr Skorupa

Bezkonkurencyjny Górnik

Józef Dankowski
podarował młodemu
piłkarzowi książkę
Jerzego Dudka

nik 0:1, Piast – Ruch 1:1, Zaborze – Zamkowiec 2:1, Concordia – Górnik 0:7, Polonia
– Piast 1:1, Zamkowiec – Ruch
0:0, Concordia – Polonia 3:2,
Górnik – Zaborze 5:0, Piast
– Zamkowiec 0:1, Zaborze
– Ruch 3:0, Polonia – Zamkowiec 1:1, Ruch – Concordia
4:0, Górnik – Polonia 5:1.
Końcowa klasyfikacja:
1. Górnik Zabrze, 2. Concordia Knurów (Daniel Witkowski, Michał Dankowski,
Wojciech Kostelecki, Przemysław Rostkowski, Mateusz
Bogumiło, Bartosz Czopek,
Bartosz Gajewski, Mateusz

Wciąż są drużyną

W przedświątecznej atmosferze odbyło się niecodzienne spot ka nie był ych
piłkarzy Concordii Knurów.
Zorganizował je trener Jerzy
Ignacek, który od wielu lat
mieszka za naszą zachodnią
granicą, jednak przez cały
czas pozostaje w kontakcie ze
swymi podopiecznymi. Przed
kilkoma dniami przy jednym
stole zasiedli: wspomniany Jerzy Ignacek oraz Jerzy Dudek,
Artur Jankowski, Krzysztof
Zagórski, Bronisław Siwiec,
Janusz Bodzioch, Zenon Gałach, Jacek Polak, Dariusz
Skowron, Zbigniew Kapustka, Bogdan Zając, Marian
Paradziej, Marek Wiercioch,
Andrzej Hołysz, Waldemar
Pindur, Dariusz Dajek, Marcin Klaczka, Roman Skorupa,

wręczył uczestnikowi sobotnich rozgrywek swoją nagrodę. - Obserwowałem ten turniej
z wysokości trybun i w pewnym
momencie zaimponował mi
chłopak grający z numerem 16
w zespole Zamkowca Toszek
(Szymon Szafraniec – przyp.
red.), bo został wpuszczony
na boisko bodajże na minutę,
po czym zszedł i na pewno
miał w sobie sportową złość, że
dłużej nie zagrał, ale tego nie
okazywał. Pomyślałem sobie,
że skoro najlepsi otrzymują
w tym turnieju nagrody, to
dlaczego on ma wyjechać z
Knurowa z niczym. Wręczyłem mu więc książkę Jurka
Dudka „Uwierzyć w siebie. Do
przerwy 0:3” i życzyłem tego,
by poprzez solidną pracę na
treningach uśmiechnęło się
do niego sportowe szczęście i
udało mu się spełnić piłkarskie
marzenia – zdradza kulisy
przyznania swojej nagrody
Józef Dankowski.
Dodajmy, że najlepszym
bramkarzem turnieju został
Maciej Pawełko z Ruchu Chorzów, a tytuł króla strzelców
wywalczył Mateusz Tobor z
Górnika Zabrze.
Piotr Skorupa

Waldemar Kląskała, Piotr Michalak, Marek Wojtanowski i
Artur Tomiczek.
PiSk

Niektórzy z tych panów zapisali wspaniałą kartę historii knurowskiego klubu
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Foto: prywatne arch. Bronisława Siwca

Toszek i MKS-em Zaborze.
W meczu prawdy, który mógł
decydować o turniejow ym
zwycięstwie Concordia uległa
Górnikowi, ale po kolejnym
zwycięstwie nad Polonią Łaziska, mogła się cieszyć z zajęcia
drugiego miejsca.
Wyniki:
Concordia Knurów – Piast
Gliwice 1:0, Górnik Zabrze
– Ruch Chorzów 3:1, Polonia
Łaziska – MKS Zaborze 0:1,
Zamkowiec Toszek – Concordia 0:3, Piast – Górnik
0:1, Concordia – Zaborze 4:1,
Ruch – Polonia 1:0, Zaborze
– Piast 0:0, Zamkowiec – Gór-

Kląskała, Hubert Młynarski,
Mikołaj Nowakowski, Kamil
Fitas, Michał Nowosielski,
Grzegorz Czapek. Trener: Robert Karaś), 3. MKS Zaborze,
4. Ruch Chorzów, 5. Zamkowiec Toszek, 6. Piast Gliwice,
7. Polonia Łaziska.
Nagrody młodym zawodnikom wręczał wychowanek
Concordii Knurów, a obecnie
trener zespołu Górnika Zabrze
występującego w Młodej Ekstraklasie – Józef Dankowski.
– Tadeusz Wiercioch należał
do osób, które wiele uwagi
poświęcali szkoleniu dzieci i
młodzieży – wspomina byłego
knurowskiego działacza. – To
właśnie za Jego czasów Concordia awansowała do najwyższej
ligi juniorów. I z tej drużyny
wielu z nas grało później nie
tylko w trzeciej lidze, ale i
w pierwszej, że wspomnę tu
Waldka Waleszczyka, Mirka
Szlezaka czy też moją osobę.
Tadziu Wiercioch był w
klubie taką osobą, która dbała
o to, by w sekcji młodzieżowej działo się dobrze i bardzo
dobrze.
Józef Dankowski, który
zdobywał z Górnikiem Zabrze
cztery razy mistrzostwo Polski

Między
słupkami
Legii

Foto: prywatne archiwum D. Suchockiego
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Dawid Suchocki z testów
w Legii przywiózł nowe
doświadczenia i takie
oto zdjęcie

Pojaw ienie się na naszych łamach nazw takich
klubów, jak Legia Warszawa,
jest cz y mś w y jąt kow y m.
Tak samo wyjątkowym, jak
pojawienie się wychowanka
Concordii Knurów przy Łazienkowskiej. Dwa tygodnie
temu sygnalizowaliśmy, że
kluby ekstraklasy przyglądają się piłkarzom Concordii, a le tamta informacja
odnosiła się do zawodników
znanych z występów w zespole seniorów: Mateusza
Mikulskiego i Pawła Jaroszewskiego. Dzisiaj wracamy do tematu ekstraklasy
za sprawą młodego, bo 15letniego bramkarza Concordii - Dawida Suchockiego,
który ma już za sobą testy
we wspomnianej Legii. Jak
nastolatek wspomina pobyt
przy Łazienkowskiej? - Gdy
pierwszy raz przyjechałem
na testy miałem mieszane
uczucia – mówi kandydat do
gry między słupkami Legii
Warszawa. - Nie ukrywam,
trochę się denerwowałem, w
końcu to niecodzienna sytuacja. Szybko jednak okazało
się, że te testy to naprawdę
świetna sprawa. Trenerzy
miło mnie przyjęli, tak samo
było, jak wszedłem do szatni
i przywitałem się z chłopakami, którzy trenowali
w akademii Legii. Szatnia
naprawdę świetnie wyposażona, a na środku stał wózek,
w których leżał sprzęt. Każdy
mógł sobie wybrać co mu
pasowało.
Przed pierwszym treningiem byłem zmotywowany i
później pokazałem wszystko
co potrafię. Zajęcia były bardzo profesjonalne, wszystko
na najwyższym poziomie.
Po zakończonych testach,
gdy wracaliśmy z chłopakami
do szatni, mijaliśmy się z zawodnikami pierwszej drużyny
Legii na czele z Duszanem
Kuciakiem.
Pierwsze testy mogłem zaliczyć do udanych. Na drugich
już się nie denerwowałem,
byłem bardziej wyluzowany.

Po przywitaniu z trenerem
trochę się zdziwiłem, bo zaprowadził mnie do szatni i
okazało się, że mam odbyć
trening z drużyną Młodej
Ekstraklasy. W szatni panowała wspaniała atmosfera,
naprawdę dobrze się tam czułem. Wyszedłem na trening i
dałem z siebie wszystko. Teraz
z niecierpliwością czekam na
decyzje Legii, bo do końca
roku będę miał informacje,
czy będę miał możliwość nauki w szkole oraz trenowania
wraz z drużyną juniorów Legii Warszawa – mówi Dawid
Suchocki.
W Concordii Dawid występuje w zespole rywalizującym w Regionalnej Lidze
Juniorów, który prowadzi
trener Damian Mehlich.
- Dawid od kilku sezonów prezentuje bardzo dobry poziom, co jest efektem
ogromnego zaangażowania w
zajęcia, jak i mecze – podkreśla klubowy szkoleniowiec
Suchockiego. – Jego atutem
jest dobry ref leks, który w
sytuacjach, wydawałoby się
beznadziejnych, pomaga mu
wznieść się na wyżyny i pomóc drużynie niesamowitymi
interwencjami.
Ewentualne odejście Dawida na pewno będzie dla
mojej drużyny bardzo dużą
stratą, niemniej z całego serca kibicuję mu, tak samo, jak
i cały nasz zespół. Trzymamy
za niego kciuki, by przygoda
z piłk ą potoczyła się jak
najlepiej.
Przy okazji chciałbym podziękować rodzicom Dawida,
którzy bardzo go wspierają i
dodatkowo szkolą w prywatnej szkółce bramkarskiej.
Daw id Suchock i – to
imię i nazwisko warto zapamiętać, bowiem niew ykluczone, że ten młody golk iper dosta rcz y na m nie
mniej sportowych wrażeń,
co jego starszy kolega po
fachu i również wychowanek
Concordii Knurów – Jerzy
Dudek.
Piotr Skorupa



Kategorię 57 kg zdominowały
zawodniczki Eugena

Integracja
przy sztandze
Zawodniczki z Knurowa zdominowały kategorię
wagową do 57 kg w trzecich
już integracyjnych mistrzostwach województwa opolskiego w wyciskaniu sztangi
leżąc. Emilia Flis, Karolina
Szczot i Dorota Tomaszewska w komplecie stanęły na
podium. Medal do Knurowa przywiózł też Remigiusz
Szymik.
Wyniki i miejsca reprezentantów UKS Eugen Knurów:
- seniorki, kat. 57 kg –
Emilia Flis (1. miejsce - wynik
45 kg – również 1. miejsce
w open), Karolina Szczot (2.

miejsce, wynik 42,5 kg), Dorota Tomaszewska (3. miejsce,
wynik 42,5 kg),
- seniorki, kat. +57 kg –
Nikola Zaborowska (4. miejsce
– wynik 42,5 kg – otrzymała
puchar dla najmłodszej zawodniczki mistrzostw),
- juniorzy, kat. 74 kg – Tomasz Tomaszewski (6. miejsce
– wynik 77,5 kg),
- juniorzy, kat. +74 kg
– Kr ystian Majdziński (5.
miejsce – wynik 87,5 kg),
- seniorzy, kat. 66 kg – Remigiusz Szymik (2. miejsce
– wynik 75 kg).

Oddział Miejski WOPR
Knurów od lat należy do
czołowych na Śląsku. Dobra
praca szkoleniowa, sukcesy
w rywalizacji ratowniczek i
ratowników oraz wzorowa
organizacja powierzonych

Ponadto Knurów ma również swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej.
Zastępcą przewodniczącego
tego gremium został obecny
prezes OM WOPR – Adam
Kubica.

PiSk

Delegat na Zjazd
Krajowy WoPr
imprez zaowocowały decyzjami delegatów na X Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy
WOPR województ wa śląskiego w Mysłowicach. Po
raz pierwszy przedstawiciel
k nu row s k ie go O dd z i a ł u
otrzymał mandat delegata
na Zjazd Krajowy WOPR.
Wy róż n ien ie to dot ycz y
honorowego prezesa OM
WOPR Knurów - Jerzego Pacha, który dodatkowo – po
raz czwarty – został wybrany
do Zarządu Wojewódzkiego.

Dodajmy, że delegatem
k nurowsk iego Odd zia ł u
WOPR na Zjazd Wojewódzki – obok Jerzego Pacha i
Adama Kubicy – był Krzysztof Stolarek.
Obecnie nasz Oddział
liczy 216 członków w tym: 2
Instruktorów WOPR, 3 Starszych Ratowników WOPR,
88 R atow n i ków WOPR ,
119 Młodszych Ratowników WOPR oraz 4 członków
WOPR.
PiSk

Honorowy prezes OM WOPR
Knurów - Jerzy Pach jest
nie tylko członkiem Zarządu
Wojewódzkiego, ale otrzymał
też od śląskich delegatów mandat
na Zjazd Krajowy WOPR

Prezes OM WOPR Knurów - Adam
Kubica piastuje obecnie funkcję
zastępcy przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej w śląskim
WOPR-ze



24-godzinna
podróż
po Puchar
Świata

Ukraina, a konkretnie Kijów, to kolejne
miejsce, gdzie swój niebagatelny sukces
odniósł Maciej Jaśkiewicz trudniący się na
co dzień wyciskaniem sztangi. Zawodnik
UKS-u Eugen Knurów zaprezentował się tam
w Pucharze Świata Federacji WUAP i po znakomitym występie zdobył główne trofeum
w kategorii submaster (35-39 lat, waga do
90 kg). Wynik Macieja Jaśkiewicza to 212,5
kg, a więc nowy rekord Polski (stary również
należał do zawodnika Eugena).
- To był mój debiut w Pucharze Świata
i bardzo się cieszę, że zakończył się sukcesem – mówi pan Maciej. – Dedykuję go żonie
Agnieszce i córeczce Martynce.
Maciej Jaśkiewicz do Kijowa wybrał się
pociągiem. Podróż była niezwykle męcząca,
wszak trwała 24 godziny. Nie przeszkodziło to jednak w zaprezentowaniu się z jak
najlepszej strony. A to świadczy o sporych
możliwościach zawodnika, który w nowym
roku powinien uporać się ze sztangą ważącą
ponad 220 kg.
Dodajmy, że to nie jedyny tegoroczny
sukces Macieja Jaśkiewicza. Wcześniej w
austriackiej miejscowości Horn zdobył tytuł
mistrza Europy.
PiSk

Puchar Świata to najnowsze
trofeum Macieja Jaśkiewicza

Foto: arch. prywatne

Foto: Eugen

sport

Siedem medali
w okresie roztrenowania

W ostatnim tegorocznym
występie reprezentacja UKS
Eugen wywalczyła siedem medali w IV Otwartych Mistrzostwach Zagłębia w wyciskaniu
sztangi, które odbyły się w
Dąbrowie Górniczej.
Szkoleniowiec knurowsk ich siłaczy – Eugeniusz
Mehlich nie ukrywa, że jego
zawodnicy przystąpili do tego
startu będąc już w okresie roztrenowania. Nie przeszkodziło
im to jednak w odniesieniu kilku znaczących wyników. – To
duża zasługa naszego trenera –
zauważa kierownik drużyny,
Tomasz Tomaszewski. – W
imieniu wszystkich zawodników dziękuję mu za kolejny rok
pracy z nami, który przyniósł
wiele sukcesów. Wracając do
startu w Dąbrowie Górniczej
należy dodać, że drużynowo
zajęliśmy trzecie miejsce.
Knurowscy medaliści Mistrzostw Zagłębia:
- Emilia Flis – złoty medal
w kategorii do 16 lat, wynik 55
kg – nowy rekord życiowy,
- Karolina Szczot – złoty
medal w kategorii juniorek do
lat 20, wynik – 50 kg,
- Dorota Tomaszewska –
złoty medal w kategorii juniorek do 23 lat, wynik – 45 kg,
- Nikola Zaborowska –
srebrny medal w kat. juniorek

do lat 16, wynik – 50 kg (rekord życiowy),
- Remig iusz Sz y mi k
– srebrny medal w kat. 60 kg
seniorów, wynik – 77,5 kg,
- Tomasz Tomaszewski
– srebrny medal w kat. 74 kg
seniorów, wynik – 80 kg (rekord
życiowy),
- Krystian Majdziński –
brązowy medal w kat. juniorów
do 16 lat, wynik – 90 kg (rż).
Ponadto w Dąbrowie Górniczej wystąpił Adam Przydatek, który poprawił swój rekord
życiowy – 70 kg – i zajął w swej
kategorii piąte miejsce. PiSk

informacja
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rozrywka

Do wygrania w krzyżówce świątecznej

• kuchenka mikrofalowa ufundowane przez Stalmet Knurów
• 10 reprintów kroniki „Knurów i Krywałd” wg Alojzego Koziełka
• trzy podwójne zaproszenia na karnawałowy bądź wiosenny (do wyboru) wieczór w Kinie Scenie Kulturze
• pięć zabiegów kosmetycznych (masaż relaksacyjny z maską algową) w gabinecie Kosmetyka Estetyczna
• 10 dwuwejściowych karnetów na obiekty MOSiR w Knurowie
• cztery dziesięciowejściowe karnety na basen Wodnik w Paniówkach
• dwie płyty CD „Oktoberfest z Kamratami” + najnowsze mapy tras rowerowych powiatu gliwickiego
• dwa dwuosobowe bilety do Kina Sceny Kultury
• roczna prenumerata Przeglądu Lokalnego

Sponsorzy krzyżówki

Zespół
Kamraty

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się numeru
(decyduje data stempla pocztowego). Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr. 49/2012 brzmiało: „Górnik”. Podwójny bilet do kina
otrzymuje Marian Jemioło. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary (adam.szary@przegladlokalny.eu)
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Serca w darze

Występy uzdolnionych aktorów bawiły, ale i wzruszały publiczność

Już po raz dziesiąty podopieczni Domów Pomocy
Społecznej z terenu powiatu gliwickiego byli głównymi
bohaterami koncertu „Dary Serc”, zorganizowanego
przez Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat
Koncert odbył się w sobotnie popołudnie w szczygłowickim Domu Kultury.
Zaczęło się od mocnego
uderzenia za sprawą Orkiestry Dętej KWK Knurów pod
batutą Mariusza Kowalczyka. Muzykom towarzyszyli
soliści: Marta Kozak, Marta
Pagacz i Adam Sobierajski.
Następnie sceną zawładnę-

li podopieczni i opiekunowie
DPS-ów. Przygotowane przez
siebie inscenizacje pokazali:
„Ostoja” Sośnicowice, „Zameczek” z Kuźni Nieborowskiej,
Dom Pomocy Społecznej Ojców Kamilianów z Pilchowic,
Ojców Salezjanów z Wiśnicza
i „Caritas” z Knurowa. Do
zabawy akompaniowała Iwona
Kobryń z zespołu Centrum.

Agata Zakrzewska

P r z e r w y m i ę d z y w ystępami zapełnił pięk ny i
wzr usz ając y śpiew Agat y
Za k rzewsk iej. Dla niew idomej woka list k i była to
druga w tym roku wizyta w
Knurowie – wiosną czarowała śpiewem publiczność
podczas IV K nurowsk ich
Dni Integracji.
W holu domu kultur y
wchodzących witały bogate, bo
pięknie ozdobione, kramiki.
Kto chciał, a takich nie brakowało, mógł kupić prześliczne
ozdoby świąteczne. Te prawdziwe dzieła sztuki wyszły spod

Dla Przeglądu

rąk pensjonariuszy DPS-ów.
Jubileuszowy koncert oglądało wiele osób. Wśród nich
dało się dostrzec społeczników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji.
Nie zabrakło samorządowców.
Braw aktorom, muzykom i
śpiewakom nie szczędzili m.in.
starosta gliwicki Michał Nieszporek, wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel, radni
miejscy i powiatowi.

Włodzimierz Gwiżdż, prezes Stowarzyszenia
Moja Gmina Nasz Powiat: - To był wspaniały
koncert. Potwierdzi to każdy z uczestników
– zarówno na scenie, jak i na widowni. Wszystkim, którzy podzielili naszą ideę, dając tego
świadectwo kupnem symbolicznych cegiełek,
oraz tym, którzy wsparli nas w przygotowaniu
tej wyjątkowej imprezy, składamy serdeczne
podziękowania. Jesteśmy ogromnie wdzięczni
za czyny i moc dobrych słów, za jedyne w swoim rodzaju Dary
Serc. Jeszcze raz w imieniu organizatorów wszystkim ludziom
dobrej woli i szczodrego serca szczerze dziękuję.
Not. bw

Jak widać, publiczność
zareagowała bardzo
żywiołowo

informacja

Zebrani owacją nagrodzili i podziękowali osobom,
dzięki którym „Dary Serc”
doczekały się 10 edycji.
Koncert był artystycznym zwieńczeniem charytatywnej akcji na rzecz mieszk a ń c ów domów p omo c y
społecznej. Sprzedaż symbo-

licznych cegiełek przyniosła
około 6 tys. zł. Dochód z
całego przedsięwzięcia ubogaci św ięta mieszka ńcom
okolicznych domów pomocy
społecznej.
Tekst i Foto:
Dawid Ciepliński

KatowiCe

Hołd bohaterom
Przed pomni k iem poświęconym tragicznym bohaterom zdarzeń z grudnia
1981 r. byli też knurowianie.
Kwiaty złożyli m.in. Marian
Gruszka i Czesław Kostrzak z
Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w Knurowie, a
zarazem maratończycy - organizatorzy biegów pamięci,
oraz przewodniczący NSZZ
Solidarność KWK KnurówSzczygłowice Ruch Knurów
Krzysztof Leśniowski.
Druga odsłona uroczystości odbyła się w pobliskim
domu kultury. I tutaj nie zabra0

kło akcentów knurowskich. To
za sprawą solistek z knurow-

skiego Centrum Kultury, które
wzruszyły recitalem pieśni
patriotycznych i kolęd.
- Słysząc „A mury runą”,
„Żeby Polska była Polską”
i „Kolędą dla nieobecnych”
nie sposób było nie uronić łzy
– przyznał Marian Gruszka.

Agnieszka Bielanik-Witomska, Wiktoria Sikotowska
i Martyna Wolsztyńska wzruszyły zebranych,
przypominając pieśni-symbole

/bw/
Foto: Społeczny Komitet Pamięci
Górników KWK Wujek Poległych 16.12.81

W niedzielę odbyły się uroczystości
upamiętniające 31. rocznicę
pacyfikacji kopalni Wujek, w czasie
której od milicyjnych kul zginęło
dziewięciu górników
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