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jak zdobyć
pieniądze na biznes
„Możliwości wsparcia przedsiębiorców,
finansowanie zwrotne dla mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw”
będą tematem bezpłatnego spotkania
informacyjnego, na które zaprasza
Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta
Knurowa
Spotkanie odbędzie się 10 grudnia (poniedziałek) w siedzibie fundacji przy ul. Dworcowej 38a. Początek
o godz. 10.
Mowa będzie o: * możliwościach
finansowych przedsiębiorcy (oraz
pomocy przy wyborze instytucji finansującej), * ofertach finansowania
zewnętrznego (wraz z doradztwem
przy wyborze optymalnego źródła
finansowania, np. poprzez banki,

Knurów

Piotr z Knurowa z córką Wiktorią:
− Myślę, że to dobry pomysł. Żyjemy w kraju demokratycznym,
więc każdy powinnien mieć prawo
wyboru. Jeśli ktoś chce zdawać
religię na maturze to dlaczego mu
tego zabraniać?
Not. jb

fundusze leasingowe i poręczeniowe), * biznesplanach i dokumentach
wymaganych przez instytucję finansową, * doradztwie w uzyskaniu
finansowania i pomocy w kontaktach
z instytucjami finansowymi.
Organizatorzy zapewniają materiały informacyjne i poczęstunek.
Zapisy na spotkanie przyjmowane będą do 6 grudnia (czwartek) do
godz. 15 pod nr. tel. 32 235 9670 (email biuro@fundacja.knurow.pl).
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

nie zapomnij

Knurów

cenzurowanym Spotkania
W miniony poniedziałek pa-

Knurów

Poległ
na mrozie

Recital promujący najnowszą,
siedemnastą już płytę Michała Bajora, poświęconą muzyce francuskiej.
Artysta zaśpiewa piosenki z repertuaru Edith Piaf, Charlesa Aznavoura,
Yvesa Montanda, Gilberta Becaud
i Garou w tłumaczeniu Wojciecha
Młynarskiego, w aranżacjach Wojciecha Borkowskiego.
Koncert − 12 grudnia o godz. 19
w Gliwickim Teatrze Muzycznym.
Bilety od 50 do 70 zł.
jb

GLIwICE

w cieniu
gajów
oliwnych

Słoneczna
strona życia

9 grudnia o godz. 12 kolejny Krakowski Salon Poezji. W niedzielne
południe na deskach Gliwickiego
Teatru Muzycznego zabrzmi poezja
starogrecka w wykonaniu Jolanty
Niestrój-Malisz i Grzegorza Przybyły. Usłyszymy elegijne utwory Solona, pieśni Anakreonta, ody Pindara.
Przewodniczką po świecie greckiej
poezji będzie Safona. Recy tacje
wzbogaci występ Katheriny, sopranistki wykonującej m.in. greckie
utwory. Bilety po 1 zł do nabycia w
kasie GTM.

Eleni, choć największe sukcesy
odnosiła w latach 80., wciąż jest
przez wielu uwielbiana. Jej koncerty
do mieszanka nostalgii i greckiej
radości życia. Artystka wystąpi 9
grudnia o godz. 17 na scenie zabrzańskiego Domu Muzyki i Tańca.
Bilety w cenie 50 i 70 zł do nabycia
w kasie DMiT.
jb

jb

jb

Foto: DMiT

/g/

Foto: Archiwum MP-13

Zebranie było dobrą okazją do
uhonorowania wyróżniających się
członków wilczańskiego koła

ZaBrZE

mikołajki
Przewodniczący doceniony na wesoło
wILCZa

Krystian Dudek przez kolejnych pięć lat będzie
przewodniczyć Kołu Emerytów i Rencistów w Wilczy
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Święty Mikołaj i w tym roku nie
zapomni o Knurowie. Już zapowiedział swoje odwiedziny 6 grudnia
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr
6. Impreza rozpocznie się o godz. 17
od pokazów cyrkowych, około 18.15
przewiduje się przyjazd św. Mikołaja,
który nagrodzi grzecznych i ukarze
rozrabiaków. W trakcie imprezy
przewidziano również kiermasz
ozdób świątecznych. Po spotkaniu ze
świętym na gości czeka niespodzianka. Jaka? To na razie tajemnica... Bilet
wstępu − 10 zł.

Klub Abstynentów „Siódemka”
zaprasza klubowiczów, ich rodziny, przyjaciół i sympatyków ruchu abstynenckiego na spotkanie
opłatkowe, które odbędzie się 18
grudnia o godz. 18.30 w siedzibie
przy ul. Dworcowej 38A. 1,5 godziny
wcześniej odbędzie się spotkanie
członków klubu.
Grupa Anonimowych Alkoholików „Świt” przełamie się opłatkiem
w parafii Matki Bożej Częstochowskiej 20 grudnia o 17.00. 23 grudnia
o godz. 17.00 u Cyryla i Metodego
spotka się grupa „Arka”.

/bw/
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Foto: Archiwum KEiR Wilcza
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mikołaj
w „Szóstce”

opłatkowe

W piątkowy wieczór uwagę strażników miejskich zwrócił rowerzysta
jadący po ul. Wolności. Nie bez powodu – kierujący jednośladem miał
ogromny problem, by utrzymać swój
pojazd w równowadze. Jechał zygzakiem. To też nie bez powodu, bo jak
się niebawem okazało, rowerzysta
był pod wpływem alkoholu. To że
miał w czubie nie zrekompensowało
braku oświetlenia. Nic dziwnego, że
nierozważnym kierowcą zajęła się
knurowska Policja.

Zdrowie, a może i życie, uratowali
nietrzeźwemu mężczyźnie knurowscy
strażnicy miejscy. Zauważyli go, kiedy
polegiwał – upojony alkoholem – obok
jednej z posesji przy ul. Niepodległości.
Był sobotni wieczór, mróz zaczynał
dawać się we znaki, więc taki „wypoczynek” w plenerze mógł się dlań źle
skończyć. Skończył się dobrze, gdyż
strażnicy sprawili, że podchmielony
pan trafił pod opiekę żony.

6 XII − Mikołajki
7 XII − Międzynar
odowy Dzień
Lotnic twa Cywilnego
10 XII − Dzień Odlew
nika, Międzynar odowy Dzień Pra
w Czł owieka
11 XII − Międzynar
odowy Dzień
Ter enów Górskich

ZaProsZEnIE

trol Straży Miejskiej zwrócił uwagę
właścicielce jednej z posesji przy ul.
Niepodległości, która – jak czytamy
w notatce ze zdarzenia – „nie zachowała zwykłych i nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu psa”.
Dwa dni później strażnicy zostali
poproszeni o interwencję w mieszkaniu przy al. Piastów. Według zgłoszenia sąsiadów znajdujący się w lokalu
pies ciągle szczekał i zakłócał spokój.
I tym razem skończyło się na pouczeniu właścicielki czworonoga.
W czwartek przed południem
strażnicy zajęli się rannym psem,
który przebywał w sąsiedztwie marketu Intermarché. Czworonóg został
przewieziony do schroniska.

wężykiem
po drodze

Czy religia powinna być przedmiotem maturalnym?

/bw/
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Knurów. InForMaCJE Za DarMo

Tak zdecydowali członkowie koła
podczas zebrania sprawozdawczowyborczego. To dowód zaufania dla
przewodniczącego, który dotychczas
kierował środowiskiem miejscowych
seniorów.
Spotkanie w wilczańskiej OSP
było też okazją do uhonorowania
wyróżniających się członków koła.
Szczególnie ciepłe życzenia, poparte

bukietami kwiatów, otrzymali seniorzy po osiemdziesiątce oraz złoci
jubilaci.
Wśród świadków tych miłych
chwil byli Zygfryd Mazur – prezes
Rejonowego Koła Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów
oraz skarbnik RK PZERiI Krystyna
Mirecka.
/bw/

6 grudnia o godz. 18 Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu zaprasza na
Mikołajkowy Jubileusz 12-lecia Kabaretu Neonówka. Artyści z Wrocławia do wspólnego świętowania
zaprosili gości: Artura Andrusa,
Kabaret Made in China oraz Zespół
Żarówki. Zapowiada się wieczór pełen humoru i dobrej zabawy. Bilety
od 60 do 100 zł do nabycia w kasie
DMiT w Zabrzu.
jb
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Trzy napady w trzy godziny w podobny sposób
- policjanci nie wykluczają, że to dzieło tych samych
przestępców

Knurów. Czadu nie widać i nie czuć...

Cichy zabójca
zabija znienacka
Pod koniec ubiegłego miesiąca
lokatorka jednego z knurowskich
mieszkań podtruła się tlenkiem
węgla. Miała szczęście. Przeżyła,
bo w porę trafiła do szpitala

Tlenek węgla jest bezbarwnym,
bezwonnym i silnie trującym gazem. Nazywany cichym zabójcą,
ponieważ jego ofiary często nie są w
ogóle świadome tego, że się ulatnia,
grożąc im śmiercią.
Jak uchronić się przed zatruciem?
– Wystarczy spełnić cztery
podstawowe warunki, żeby w ogóle
nie doszło do podtrucia czy zatrucia czadem – mówi Jerzy Biskup,
mistrz kominiarki z Knurowa. – Po
pierwsze: trzeba mieć sprawdzone
i regularnie czyszczone przewody
kominowe przez kominiarza. Po
drugie: należy mieć skontrolowane
urządzenia gazowe przez odpowiedniego fachowca, które muszą
być prawidłowo podłączone do
przewodów kominowych. Po trzecie i
najważniejsze: nie wolno przesadnie
uszczelniać mieszkań. Powietrze
musi dopływać z zewnątrz. Nie
wystarczy czasowe uchylenie okna. I
po czwarte: mieszkanie powinno być
odpowiednio ogrzane.

Przeglądy to obowiązek

Zgodnie z ustawami o ochronie
przeciwpożarowej oraz z prawem
budowlanym za stan techniczny
obiektu odpowiedzialność ponoszą
właściciel lub zarządca obiektu.
To oni muszą zapewnić sprawność
techniczną i użytkową przewodów
kominowych oraz dokonywać systematycznego ich czyszczenia.
– Należy to robić co najmniej
cztery razy w roku. Raz na trzy miesiące, gdy używa się węgla i drewna
- mówi knurowski kominiarz. - Gdy
używamy gazu lub oleju opałowego
nie rzadziej niż dwa razy w roku. Powinno się także skontrolować przewody wentylacyjne – raz do roku.
Wszystkie te kontrole powinny być
wykonane przez osoby posiadające
kwalifikacje kominiarskie.
Niedostosowanie się do tych
zasad grozi nam nie tylko karą

grzywny. W tym wypadku w grę
wchodzi nasze życie.
– Pomimo tego dalej zdarzają
się osoby, które unikają kontroli i nie
wpuszczają kominiarzy do mieszkań
– zauważa nasz rozmówca.
Dopływ powietrza z zewnątrz
ma ogromne znaczenie.
– Wietrzmy mieszkania! – apeluje Jerzy Biskup. – Należy szczególnie pamiętać o uchylaniu okien w
kuchniach i łazienkach, czyli tam,
gdzie odbywa się proces spalania.
Absolutnie nie wolno zasłaniać
kratek wentylacyjnych i otworów
nawiewnych. A umieszczanie wentylatorków w kratkach wcale nie
polepsza, lecz pogarsza wentylację.
Warto zaopatrzyć się w czujniki
tlenku węgla. Najlepiej rozwiesić je
tam, gdzie sypiamy.
– To musi być jednak urządzenie
z prawdziwego zdarzenia, ponieważ
niektóre są sprzedawane tylko po to,
żeby ktoś zarobił pieniądze – ostrzega knurowski kominiarz. – Warto
pamiętać o gwarancji. I uwaga, by
zamiast wykrywacza tlenku węgla
nie kupić wykrywacza dwutlenku
węgla. To zupełnie coś innego...

Zatrucie. I co dalej??

- W tym roku odnotowaliśmy, na
razie, jedno zatrucie czadem – informuje Wojciech Gąsior, dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Straży Pożarnej w Knurowie. – Jeśli
już jednak dojdzie do zaczadzenia,
należy taką osobę niezwłocznie
wynieść na świeże powietrze, a pomieszczenie porządnie przewietrzyć,
by usunąć z niego trujący gaz.
Jeżeli po wyniesieniu na świeże
powietrze osoba podtruta tlenkiem węgla nie oddycha należy
niezwłocznie wezwać służby ratownicze. Do ich przybycia trzeba
prowadzić masaż serca i sztuczne
oddychanie.
DC

Czym jest tlenek węgla?
Tlenek węgla jest bezbarwnym, bezwonnym i silnie trującym
gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a
następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Blokuje transport tlenu
we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.

Objawy zatrucia czadem
Osoba, która zatruła się odczuwa bóle i zawroty głowy, nudności,
duszność, senność, ogólne zmęczenie. Osłabienie i znużenie oraz
zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują,
że jest ona całkowicie bierna. Nie jest w stanie uciec z miejsca
nagromadzenia trującego gazu, traci przytomność i w przypadku
braku ratunku umiera.
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Knurów, Gierałtowice, Bytom

Trzy napady
- ten sam sprawca?

- Takim to bym ręce poobcinała - mówi ekspedientka
sklepu spożywczego przy ul. Puszkina, gdzie we
wtorek doszło do napadu. Zamaskowany mężczyzna
skradł z kasy całodniowy utarg. W krótkich odstępach
czasu podobny scenariusz rozegrał się w sklepach
sw Gierałtowicach i Bytomiu

Klienci sklepu „Po schodkach”
wymieniają się między sobą informacjami o wtorkowym napadzie:
- Szok co się w tym mieście dzieje.
Ponoć stamtąd nadjechali - mężczyzna wskazuje koledze ulicę Dąbrowskiego.
- Podobnież karetka przyjechała
do tej ekspedientki - rewanżuje mu
się rozmówca.
Pracownica sklepu jest mniej
rozmowna. - Nie było mnie tego dnia
w pracy, więc niewiele wiem. Szefową
proszę pytać.
Dowiadujemy się jedynie, że
ekspedientce nic się nie stało, ale wystraszyła się nie na żarty. Przebywa
na urlopie, by dojść do siebie.
- Takim to bym ręce poobcinała
- rzuca na odchodne jej zmienniczka.
Właścicielka sk lepu nabiera
wody w usta. Dla dobra śledztwa nie
chce udzielać żadnych informacji.
Po godz. 16.00 ruch w tej części
miasta zamiera, a sklep odwiedzają
jedynie stali klienci.
Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że we wtorek, kilka minut
po godz. 18.00 do sklepu wszedł
mężczyzna. Twarz miał przewiązaną szalikiem, w dłoni trzymał
coś, co przypominało broń. Groził
nią ekspedientce, a interesowała go
tylko zawartość kasy. Kiedy dostał
całodniowy utarg, opuścił sklep.
Sprzedawczyni usłyszała jedynie
jak złodziej wsiada do samochodu i
odjeżdża. Nie widziała tego, bo szy-

by sklepu przesłonięte są naklejkami.
Poza tym w sklepie nie ma kamer,
które mogłyby zarejestrować moment
napadu.
Kwadrans później policja odebrała zgłoszenie o napadzie w sklepie
przy ul. Ligonia w Gierałtowicach.
Scenariusz ten sam, ale z małym
wyjątkiem - w sklepie są kamery. Nagrania zabezpieczyła już Policja.
Do trzeciego napadu doszło w

sklepie w Bytomiu, około godz. 21.00.
Funkcjonariusze nie wykluczają, że
to sprawka tych samych przestępców.
Udało się zabezpieczyć ślady oraz
ustalić markę samochodu, którym się
przemieszczali. Śledczy wzięli także
pod lupę nagrania kamer z okolicznych stacji benzynowych.
Sprawę przejęła Komenda Miejska Policji w Gliwicach.

Tekst i foto: Paweł Gradek
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Mieszkańcy bloków przy
kopalni liczą, że nowy parking
zmniejszy tłok na osiedlowych
miejscach postojowych

RegiOn. ZMiAnY W SYSteMie OStRZegAniA RAtOWniCZegO

Alarm pod 112

Z Centrum Ratownictwa Gliwice znikły
stanowiska obsługi numeru alarmowego
112. Od końca listopada znajdują się
one w Komendzie Miejskiej Policji.
Władze Gliwic obawiają się, że decyzja
odbije się na skuteczności systemu
ostrzegania ratowniczego. Zdaniem
Policji mieszkańcy nie odczują zmiany

KnuRóW. AuteM nA SZYCHtA, CZYli...

jest gdzie
zaparkować

W dramatycznych okolicznościach
szybkość nadejścia pomocy ma decydujące
znaczenie; czy zamieszanie z numerem 112
nie odbije się na skuteczności
akcji ratowniczych?...

Nikt nie miał wątpliwości, że
dziurawa, nieutwardzona i zabłocona
nawierzchnia przy ul. Kopalnianej
wymagała natychmiastowego remontu. Kiedy prace ruszyły pełną parą,
zmotoryzowani górnicy dali się we
znaki okolicznym mieszkańcom. Parkingi za kościołem św. Cyryla i Metodego, ratuszem i te osiedlowe przeżywały prawdziwe oblężenie. Niektórzy
parkowali nieprzepisowo, co jeszcze
bardziej złościło miejscowych. Interwencje Straży Miejskiej kończyły się
pouczeniami. Na nic zdały się apele
o zmianę środków lokomocji na czas
remontu, dlatego kopalnia podpisała
z gminą umowę na dzierżawę działki
przy ul. Niepodległości. Tam powstał
tymczasowy parking.
W tym czasie na przykopalnianym terenie wymieniono kanalizację,
nawierzchnię i oświetlenie. Całość
ogrodzono, a przy bramach wjazdowych stanęły budki strażnicze.

Stworzenie pracownikom miejsc
postojowych było jednym z postulatów w porozumieniu dotyczącym
połączenia kopalni „Knurów” ze
„Szczygłowicami”.
- Zgodnie z tym, co wtedy zapowiadaliśmy, parking będzie bezpłatny.
Umowa na dzierżawę terenu przy
ul. Niepodległości wygasa z końcem
roku. Obserwujemy, czy nowy parking wyczerpuje potrzeby naszych
pracowników. Jeśli nie, rozważymy
przedłużenie umowy - mówi rzecznik
kopalni KWK „Knurów-Szczygłowice” Zbigniew Gałkowski.
Tydzień po otwarciu parkingu
zauważyliśmy, że część pracowników
kopalni nadal wybiera miejsca postojowe za kościołem św. Cyryla i Metodego i ratuszem. Sporo samochodów
stoi też na tymczasowym parkingu
przy ul. Niepodległości. Czyżby siła
przyzwyczajenia?
/pg/

WAŻNE

Foto: KMP Gliwice

Górnicy z KWK „Knurów-Szczygłowice”
mają powód do zadowolenia. Niespełna
tydzień przed Barbórką kopalnia oddała
do ich dyspozycji parking na około 750
miejsc

Centrum Ratownictwa Gliwice
Do tej pory stanowiska numeru
działa od kilku lat. Obsługuje Gli- 112 znajdowały się w siedzibie CRG.
wice i powiat gliwicki. Zbudowany Od ubiegłego piątku zlokalizowane
kosztem 5 mln złotych system wzo- są w gliwickiej komendzie. Ich obsłurowany jest na krajach zachodnich. gą zajmują się dyżurni policjanci.
Policja tłumaczy przenosiny
Jego istotą jest koordynacja służb
ratow nicz ych. W dra mat ycznej wdrożeniem nowego, informatycznego s ystemu wspo sytuacji wystarczy zad z wonić pod nu mer W październiku magania dowodzenia,
alarmowy 112, by mieć numer 112 wy- powiązanego z numepewność, że informa- woływany był 23 rami alarmowymi 997
cja o zdarzeniu traf i tysiące razy
i 112, oraz wymogami
prawa. Zgodnie z umoniezwłocznie do właściwych służb ratunkowych. Dyżu- wą pomiędzy Wojewodą Śląskim a
rujący pod tym numerem funk- Komendantem Wojewódzkim Policjonariusz decyduje, jaki rodzaj cji w Katowicach numery alarmowe
pomocy uruchomić: pogotowie, 112 obsługiwane są przez policję.
- Przepisy wprowadzające nowe
straż pożarną, policję czy innego
rodzaju służby.
rozwiązanie określiły miejsca, w

ubezpieczeni?
Sprawdźcie!
Niepodległości

w nowym świetle

1 stycznia Narodowy Fundusz Zdrowia
wprowadza system elektronicznej
weryfikacji ubezpieczonych (eWUŚ).
8 i 15 grudnia będzie można się upewnić
czy jesteśmy na liście uprawnionych
do bezpłatnego leczenia

4

/bw/

Centrum
Ratownictwa
Gliwice

to całodobowy ośrodek powiadamiania ratunkowego podstawowych służb ratowniczych
oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego,
straży miejskiej i centrum
zarządzania kryzysowego. CRG
przyjmuje zgłoszenia o zdarzeniach, umożliwia alarmowanie
odpowiednich służb i zapewnia
koordynację działań. CRG jest
jednostką organizacyjną miasta Gliwice.

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na przebudowę
oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości
KnuRóW

Za niespełna miesiąc każdą
w iz y tę w porad ni lub szpita lu
poprzedzi sprawdzenie czy nasze
nazwisko figuruje w bazie osób
opłacających składki zdrowotne.
Aby mieć stuprocentową pewność,
że nie zostaniemy odprawieni z
kwitkiem, warto skorzystać z dni
otwartych gliwickiej delegatury
i osobiście sprawdzić czy nasze
składki spłynęły do NFZ.
Nasze nazwisko może „wypaść”

których system może być użytkowany. Wobec prawnej niedopuszcz alności użytkowania go poz a
obiektami należącymi do Policji nie
pozostało nic innego, jak przenieść
stanowiska alarmowe do siedziby
KMP Gliwice – informuje gliwicka
komenda.
CRG to jednostka organizacyjna
samorządu Gliwic. Władze miasta
nie kryją irytacji decyzją Policji.
- System, który świetnie działał
przez 10 lat, właśnie został zniszczony – powiedział prezydent Zygmunt
Frankiewicz na antenie Radia Plus.
- Rozbito coś, co świetnie działało,
ściągało wycieczki z całej Polski,
wszyscy się zachwycali, próbowali to
powielać...
Zdaniem prezydenta Frankiewicza zmiana odbije się na jakości
działania systemu ratownictwa.
- Kiedy będziemy dzwonili na 112,
tam jakiś policjant będzie to odbierał, a jeżeli trzeba będzie przekazać
zgłoszenie dalej, bo dotyczy na przykład pogotowania ratunkowego, to
z innego telefonu będzie dzwonić na
numer pogotowia.
Policja przekonuje, że dzwoniący
nie odczują różnicy.
- W CRG całodobowo numer
obsługiwali dwaj policjanci i ci sami
policjanci będą odbierać numery
alarmowe w KMP – tłumaczy gliwicka komenda. - Przewidujemy,
że jedyna różnica pomiędzy stanem
aktualnym a poprzednim to miejsce
służby dyżurujących policjantów.
Jak będzie w rzeczywistości przyszłość pokaże.

z bazy z różnych powodów: zmiany
lub utraty pracy, przez pomyłkę lub
dlatego, że pracodawca nie odprowadził składek.
Organizatorzy dni otwartych
zapraszają do gliwickiej delegatur y NFZ (ul. Górnych Wałów
9) od godz. 11.00 do 18.00. Aby
skorzystać z systemu eWUŚ należy
przedstawić dokument tożsamości
oraz numer PESEL.
/g/

I etap inwest ycji kosztować
będzie ok. 131 tys. zł. Obejmie budowę oświetlenia od wiaduktu kolejowego do ronda Zacisze Leśne.
- Prace wzdłuż ulicy Niepodległości będą prowadzone na wiosnę
przyszłego roku – informuje Ewa
Sz cz y pk a , nacz el ni k w yd zia ł u
inwestycji w knurowskim magistracie. – Na początku na zlecenie
spółki Tauron wykonane zostaną
nowe słupy i sieć niskiego napięcia.
Później miasto, już na nowych
słupach zawiesi napowietrzną linię
oświetleniową i oprawy oświetle-

niowe. Podobne prace wykonane
zostaną na drogach dojazdowych
do posesji.
Wykonawca zobowiązany jest
również na udzielenie 3-letniej gwarancji na wykonane roboty i obiekty.
Zakończenie prac przewidziano na
koniec czerwca 2013 roku.

DC

reklama
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aktualności
Knurów. Sieć już szuka pracowników

Aldi zamiast
Carrefoura?
Budynek po Carrefourze od
lipca stał pusty. Sporo osób
zastanawiało się, co zajmie
miejsce sklepu francuskiej sieci
handlowej. Okazuje się, że
najprawdopodobniej będzie
to market Aldi
C a r refou r z a kończ ył s woją
działalność wraz z ostatnim dniem
czerwca. Francuska sieć, pytana o
powody, nie była chętna się rozpisywać. Klienci przyczyny doszukiwali
się w dużej konkurencji – w pobliżu
znajdują się Tesco i Biedronka.
Niektórzy żałowali: – Zawsze tu
przychodziłam. Mieszkam na Kapelanów. Było blisko i tanio – mówiła
nam jedna z klientek.
Druga potwierdzała: - Mieszkający w pobliżu chętnie tu zaglądali.
Pracownicy wskazywali na nieco
odleglejszą, ale widać równie dotkliwą,
konkurencję: - Odkąd otwarto Auchan
na Rybnickiej, straciliśmy dużo klientów
i obroty spadły – mówili. – Gdyby u nas
było więcej promocji, może udałoby się
przyciągnąć do sklepu więcej klientów.
Wiadomo, że ludzie pójdą tam, gdzie
taniej można cos kupić.
Market zamknął podwoje. W
połowie lipca gruchnęła plotka,
że lokal przejmie Biedronka. To
byłoby trochę dziwne, bo najbliższy
sklep tej sieci znajduje się przy ul.
Witosa, zaledwie 300 m dalej.

będzie – mówi jeden z mieszkańców
ulicy Kapelanów.
– Carrefour padł, ciekawe, czy kolejny sklep się długo utrzyma na rynku
– głośno zastanawia się drugi.
Dyskusja rozgorzała też w internecie, na forum Wirtualnego Knurowa (www.wirtualnyknurow.pl, wątek
„Zamknęli Carrefoura”).
- Słyszałem, że Aldi – rzucił
zonku.
- Fajnie by było. Ja słyszałam, że ma
być dyskoteka – zareagowała kasia777.
– Ale jaka prawda, to się okaże...
Wygląda na to, że Zonku i inni,
stawiający na „Aldika”, są bliscy
prawdy. Utwierdzają ich w t ym
oferty pracy dla kasjerów-sprzedawców, które sieć publikuje w
internecie. Słowa „Miejsce pracy
– Knurów” – w zasadzie nie pozostawiają wątpliwości.
Do chwili zamknięcia tego wy-

ALDI Sp. z o.o – jest przedsiębiorstwem z branży handlu
detalicznego posiadającym ponad 4000 placówek w Europie i USA.
Sieć wywodzi się z Niemiec. Oferuje asortyment bez artykułów
markowych i obejmuje również produkty regionalne

Jeronimo Martnis Polska S.A.,
właściciel sieci handlowej Biedronka,
zaprzeczyło pogłoskom. – Nie potwierdzamy planów otwarcia sklepu
naszej sieci w tej lokalizacji – poinformowało w liście do naszej redakcji.
W październiku dało się zauważyć, że w lokalu coś się dzieje.
Odżyły plotki.
– Pewnie kolejny market tutaj

dania nie udało nam się uzyskać
oficjalnego potwierdzenia ze strony
firmy.
Pók i co, wewnątrz budy nku
praca wre. Ciekawe tylko czy nowa
elewacja, tak jak ostatnim razem,
stanie się celem wandali bazgrających sprayem wulgarne napisy „J***ć
Sz. Konfidenta”?

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Knurów

Laury dla zasłużonych

Foto: Arch.MZiOŚ

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował pracowników
knurowskich placówek oświatowych. Nagrody z rąk wicewojewody
śląskiego Stanisława Dąbrowy i Śląskiego Kuratora Oświaty
Stanisława Fabera odebrało 27 osób

Praca z młodzieżą to trudne, lecz dające radość i satysfakcję powołanie, potwierdzali to uczestnicy
katowickiej uroczystości
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Pierwsze w życiu Mikołajki, czyli...

Przybywa inicjatyw, dzięki którym
8-miesięczna Antosia Wieczorek ma
szansę stanąć na nogi. Najnowsza to
koncert charytatywny, organizowany
przez Miejską Szkołę Podstawową nr 9
Dyrekcja i grono pedagogiczne
- Pomysł zrodził się z potrzeby
placówki mają nadzieję, że 14 grud- serca. Ojciec dziewczynki był uczniem
nia (między godz. 18 a 21) aula wy- naszej szkoły. Mamy głęboką nadziepełni się po brzegi. Biletami wstępu ję, że uda się osiągnąć cel, jakim jest
na koncert będą cegiełki w cenach operacja Antosi - mówi dyrektor
5, 10, 20 zł. W czasie koncertu placówki Marzena Rudzewicz.
Z a a nga ż ow a l i się w s z y s c y :
zagrają i zaśpiewają kapele rockowe, uczniowie
dyrekcja,
„Dziewiątki”, Jak pomóc?
nauczycieM u s i c J o y , Darowizny można wpłacać na konto le, samorząd
Onyks z Mło- Fundacji „Zdążyć z Pomocą”:
szkolny i uczBank BPH S. A . 61 1060 0076
niowie. Akcję
d zież owego
0000 3310 0018 2660
Domu Kultu- Tytuł przelewu: 18441 – Antonina charytatywną
r y w G l iw i- Wieczorek – darowizna na pomoc i zg łosi l i f u ncach.
dacji „Zdążyć
ochronę zdrowia.
Ponadto
z p o m o c ą ”,
dzięki czemu
odbędą się pokazy tańca break dance, kiermasz w każdej klasie stanie puszka na
ozdób świątecznych, ciast i domo- wolne datki dla Antosi.
wych wypieków. Datki trafią na kon- Zwrócimy się do księży proto małej knurowianki.
boszczów, aby przekazali parafianom informację o naszym koncercie.
Serdecznie na niego zapraszam - dodaje dyrektorka „Dziewiątki”.
Do 14 grudnia jeszcze trochę
Uroczystość w Urzędzie Woczasu. Tych, którzy chcą już teraz
jewódzkim w Katowicach po raz
pomóc, zachęcamy do udziału w
kolejny przypomniała jak istotna
mikołajkowej akcji „Przybij piąti trudna jest praca na rzecz dzieci
kę Antosi”. Wystarczy 6 grudnia
i młodzieży. Srebrnym Krzyżem
przelać symboliczną kwotę 5 zł
Zasługi w y różniono Liliannę
(można więcej) na numer konta,
Rudnicką, brązowym - Henrykę
który podajemy powyżej w ramce.
Adamus. Złotymi Medalami za
Chęć udziału w tym pozytywnym
Długoletnią Służbę odznaczeni
fermencie wyraziło już blisko 8 tys.
zostali: Maria Mierzwa, Maria Sęinternautów. Ostatnio zbiórkę dla
dzikowska, Ilona WierzbowskaAntosi wsparli: CeZik i Martyna
Pluta, Bronisław Nowak, Jolanta
Wojciechowska.
Hyrsz, Maria Kamińska-Mosio,
Do momentu zamknięcia wyMa ria nna Kosma lska, Da nudania Przeglądu na koncie Antosi
ta Hibszer, Krystyna Dziedzic,
było 57 899 zł, czyli prawie 6 proc.
Bernadyna Ślusarczyk, Dorota
docelowej kwoty.
Kowalska, Alicja Działowy, Ha/pg/
lina Marczak. Natomiast Srebrne
Medale przyznano: Ewie Wyrostek, Bożenie Dogońskiej, Dorocie
Można też przekazać 1 proc.
Seńków, Aleksandrze Graboś,
podatku dochodowego. Przy
Barbarze Przerwie, Jolancie Rurozliczeniu należy wpisać dane:
żeńskiej, Lidii Wnęk, Franciszce
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
Rzepce.
Pomocą
Ostatnim ważnym w yróżKRS 0000037904
nieniem − Brązowym Medalem
Cel szczegółowy : 18441 – Antonina Wieczorek
za Długoletnią Służbę - uhonorowano: Beatę Duszę i Grzegorza
Niewidoka. W imieniu władz
Więcej informacji o Antosi
miasta gratulacje nagrodzonym
Wieczorek można znaleźć na
złożył Wojciech Świerkosz, dyrekstronie www.antoninawieczotor Miejskiego Zespołu Jednostek
rek.pl oraz na facebook’u.
Oświatowych w Knurowie oraz
Zachęcamy do polubienia jej
dyrektorzy placówek.
funpage’a.
jb



aktualności
Foto: Tomasz Więcik

PaniówKi. PoPularna KaPela wyPuŚciła SzóStą PłytĘ

Kamraty zapraszają
na „Górnicze walcowanie”

- Grocie bardzo fajne piosynki, kere z miłom chynciom
puszczomy na radiu internetowym ze studiow we
Schwarzwaldzie i Kasel – pisze Christof. – Fajnie
Dynamiczny występ młodych knurowianek oczarował gliwicką
publiczność
śpiewocie, tak dalej! – wtóruje mu Lydia. Wiernych
fanów Kamraty z Paniówek mają nawet na odległych
Knurów, GLIwICE
kontynentach

zabłysnęły dla justyny

Wokalistki ze Studia Piosenki i Musicalu, działającego
przy Centrum Kultury pod kierunkiem Agnieszki
Bielanik-Witomskiej, udowodniły, że nie obca im
charytatywność. 28 listopada w gliwickim Centrum
im. bł. Jana Pawła II zaśpiewały dla chorej Justyny
Studniarz
Justyna Studniarz czeka na ope- gliwicką publiczność i przyczyni się do
rację. Jej koszt to ponad 60 tys. zło- zrealizowania tak szczytnego celu −
tych. Dziewczyna od dziecka zmaga zaznacza Agnieszka Bielanik-Witomz ograniczeniami stawianymi przez ska, prowadząca Studio. − Wielkie pochorobę: za krótkie lewe kończyny, dziękowania ze strony organizatorów,
przykurcz w prawej ręce, nadgarstku. Fundacji „Różyczka”, spłynęły także
Pomimo choroby nadal wierzy, że na dyrektora knurowskiego Centrum
jeszcze będzie normalnie, że nadej- Kultury - Jerzego Kosowskiego.
dzie dzień, kiedy ruch przestanie
Publiczność, ponad 240 osób,
boleć.
długo oklaskiwała knurowianki.
Knurowskie Studio Piosenki i Młode wokalistki ze Studia podkreMusicalu odpowiedziało na prośbę ślają jednak, że najważniejszy był nie
Justyny o pomoc. Artystki wystąpiły tyle sam występ, ale cel, dla którego
z programem muzyczno-filmowym był zorganizowany. Piosenki popły„Gwiazdy Ekranu”.
nęły do Justyny, przybliżając termin
− Nikt nie spodziewał się, że grupa operacji.
jb
dziewcząt ze Szczygłowic oczaruje

Foto: Archiwum zespołu

Kapela Kamraty

Na trasach koncertowych pojawiły się też odległe zakątki Polski
– Białystok, Złotoryja, Kielce, Konin,
Toruń. A w świecie Budapeszt i ponownie Stany Zjednoczone. Czy to
przypadek, że czwarty krążek Kamratów to „Świat w marzeniach”?
Foto: Archiwum zespołu

Przez 13 lat „dorobili się” ich
tysiące. I pewnie przybędą kolejni.
Kilka dni temu na Śląskiej Liście
Szlagierów telewizji TVS pojawiło
się „Górnicze walcowanie”, teledysk
z najnowszej płyty kapeli z Paniówek.
Z miejsca wzbudził spore zainteresowanie. Fani, by usłyszeć swoją
ulubioną piosenkę, głosują wysyłając esemesy. Kamraty nie mogą
narzekać...
Debiutowali w Knurowie, 13 lat
temu, podczas jednej z popularnych
śląskich biesiad.
- Stając wówczas na scenie, nie
przypuszczałem, że dorobimy się kilku
krążków – śmieje się Ryszard Piszczelok. – A właśnie wypaliliśmy szósty.
Premierowa płyta pojawiła się w
2005 r. Nieco na przekór tytułowi
- „Ze śpiywkom przez Śląsk” – zaprowadziła zespół dalej, dużo dalej,
bo nawet do... USA.
- Występowaliśmy na zaproszenie
gospodarzy Śląskiego Klubu „Karolinka” w Chicago – wspomina pan
Ryszard. – To była wspaniała przygoda, mnóstwo wrażeń i wielu nowych,
sympatycznych przyjaciół.
Zespół umilał festyny, biesiady,
dożynki, karczmy piwne i babskie
combry.

- Kochamy Śląsk i muzykę. Grając
i śpiewając spełniamy się w swojej
pasji, a przy okazji bawimy naszych
słuchaczy – mówi pan Ryszard.
To szczęście bywa czasem zezowate. – Teresa zgubiła kiedyś obcas.
Ale na scenie nie dała nic po sobie
poznać. Prześpiewała cały koncert,
blisko dwie godziny, stojąc na jednej
nodze – śmieje się lider Kamratów.
Bez obcasa się dało, ale jak poradzić sobie bez strojów. – Oj, zdarza się
zapomnieć, zdarza. Raz przytrafiło
nam się, gdy jechaliśmy do telewizji w
Toruniu. Fart sprawił, że towarzyszyli
nam znajomi z innego zespołu. I jakoś
udało się skompletować stroje.
Przez lata razem zespół zżył się
ze sobą. Wiek nie gra roli, wszyscy
czują się jak w rodzinie. – Łączy nas
pasja i wzajemna sympatia – mówi
pan Ryszard.
Jego słowa potwierdza Anna Nocoń, najmłodsza stażem w zespole: Nazwa nie kłamie, naprawdę jesteśmy
jak przyjaciele.
Czyli właśnie jak Kamraty...

Na biesiadny Oktoberfest Kamraty zachęcają też na antenie
telewizji TVS

Gierałtowice

Konstanty wolny bez tajemnic
Mija 90. rocznica pierwszych
wyborów do Sejmu Śląskiego. Ten
organ ustawodawczy działał na Śląsku aż do końca II wojny światowej.
Tegoroczny Wojewódzki Konkurs
Wiedzy Historycznej, wpisując się w
obchody rocznicy, odbył się pod nazwą „Konstanty Wolny — pierwszy
marszałek Sejmu Śląskiego”. Uczniowie z całego województwa zmagali
się z pytaniami na temat marszałka.
Wśród finalistów znalazła się Marze-

na Dekarz z I klasy gieraltowickiego
gimnazjum. Choć nie było łatwo,
gierałtowiczanka pozostawiła w tyle
konkurencję. Po zakończeniu części
konkursowej, z uczniami spotkał się
wnuk marszałka, Konstanty Wolny,
który wspominał, że jego dziadek
często spotykał się z księdzem Władysławem Robotą w Gierałtowicach,
dzieląc się refleksami przy pysznej
nalewce.

jb

informacja własna

Bogusław Wilk

Kamraty
powstały we wrześniu 1999 r. z inicjatywy Ryszarda
Piszczeloka, wcześniej założyciela i lidera kapeli B.A.R.
Do współpracy namówił Leona Majowskiego z Paniówek, Eugeniusza Jałowieckiego z Knurowa, Jana Franka
z Czuchowa i Marka Pieczkę ze Stanowic (wcześniej
muzyków Śląskich Bajerów i Chłopców z Bieda-szybu).
Z kapelą współpracowali też Józef Buchta z Książenic
i Mirosław Zimolong z Jaśkowic. W 2001 r. dołączyła
Teresa Walerjańska z Zabrza.

Aktualnie w zespole występują: Ryszard Piszczelok,
Teresa Walerjańska, Marek Pieczka, Sandra Droździoł
Agnieszka Sus z Rudy Śląskiej oraz Anna Nocoń z
Chudowa.
W dyskografii Kamraty mają sześć płyt: „Ze śpiywkom
przez Śląsk”, „Przez życie razem”, „Życie na emeryturze”, „Świat w marzeniach”, „Bawiymy sie” i „Oktoberfest z Kamratami”.

Najnowsze płyty
Kapeli Kamraty będą do wygrania w krzyżówce świątecznej w Przeglądzie Lokalnym,
który ukaże się 20 grudnia 2012 r. Już dzisiaj zachęcamy do udziału w zabawie.
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rozmaitości

jedna szansa, jedno życie

Mimo że od lat wiedzie żywot
górniczego emeryta, nie jest
niewolnikiem kanapy i pilota.
Andrzej Kapłanek robi to, co
sprawia mu radość: pisze książki,
podróżuje i marzy, bo jak mówi
jego przyjaciel prozaik Wojciech
Żukrowski: - Człowiek bez marzeń
jest tyko zjadaczem chleba
i producentem gówna
Urodził się w familoku na III
Kolonii, w rodzinie związanej z
górnictwem od trzech pokoleń. Z
okna widział kręcące się koła szybów
i ludzi zmierzających do pracy w
kopalni. Zapytany o najwcześniejsze
wspomnienie z dzieciństwa, bez namysłu opowiada o traumatycznym
doświadczeniu:
- Było to podczas wojny. Niemcy
zamknęli ojca w Oświęcimiu za przynależność do konspiracyjnej organizacji.
Naszym sąsiadem był niemiecki oficer,
który przychodził bawić się ze mną, bo
swoją lnianą czupryną przypominałem
mu syna. Pewnego razu zainteresowałem się jego pistoletem. Chcąc pokazać
mi działanie broni, ustawił jako cel
porcelanową miednicę – dumę mojej
matki. W irracjonalnym odruchu
poderwała się, by ratować swój skarb.
W tym momencie pistolet wypalił. I
stałbym się czteroletnim matkobójcą,
gdyby Niemiec w ostatniej chwili nie
podbił mi ręki.

GruBY sIE TrZYMEJ sYnEK

Polonista wróżył mu przyszłość
dziennikarza, ale młody Kapłanek
wybrał studia geologiczne, bo jak
mówi, kamienie zbierał przez całe
swoje chłopięce życie. Ponadto chłonął dziadkowe opowieści o pracy w
kopalni. - Były takie piękne, inspirujące: jeden za wszystkich, wszyscy za
jednego, solidarność, skarbnik, który
pomaga. To robiło wrażenie.
Pod ich w pł y wem Kapłanek
zaczął studiować drugi kierunek
- górnictwo. Przełom lat 50. i 60. to
gorący czas dla przemysłu górniczego. Liczyła się tylko ilość wydobytych
ton węgla, a nie człowiek. Rosło
zapotrzebowanie na siłę roboczą
z zewnątrz. Do Knurowa ściągali
ludzie z całej Polski. Kilkutysięczne

miasteczko zaczęło się rozrastać.
- Dawniej wszyscy się znali, nie
można było łobuzować, bo mama
natychmiast wiedziała co zbroiłem.
Z dnia na dzień w miasteczku pojawiło się mnóstwo ludzi z inną mentalnością i stylem życia. Nagle wyjście
wieczorem stało się niebezpieczne.
Zmieniła się kopalnia: począwszy od
języka, a skończywszy na stylu pracy.
To już w niczym nie przypominało
dziadkowych opowieści, które fascynowały mnie w dzieciństwie.
Andrzej Kapłanek nigdy nie
widział ojca wychodzącego do pracy
w kopalni, bo o godz. 5.00 zawsze
spał. Kiedy, będąc już studentem,
przyjechał z Krakowa odrobić w knurowskiej kopalni praktykę roboczą i
zarobić na pierwsze w życiu ubranie,
był świadkiem takiej sceny:
- Nagle zobaczyłem, że ojciec
całuje matkę, matka ojca. Nigdy nie
widziałem, by moi rodzice wymieniali się czułościami. Dotarło wtedy
do mnie, że temu rytuałowi towarzyszyła świadomość, że ten jedyny
żywiciel rodziny może już z pracy
nie wrócić.

miĘdzy młotem a Kowadłem

Już jako młody inżynier rozpoczął pracę w nowo wybudowanej kopalni „Szczygłowice”. Przez lata piął
się po szczeblach górniczego zawodu:
od ładowacza, sztygara, przez dyrektora kopalni, dyrektora zjednoczenia,
aż do szczebla ministerialnego.
Kiedy skończył 50 lat, skorzystał
z przysługujących górnikom uprawnień i przeszedł na emeryturę. Nie
miał natury politykiera, a czas historycznych przemian próbował mu tę
rolę narzucić. Decyzję o rozstaniu z
górnictwem przyspieszyło polecenie
ówczesnego ministra, by udostęp-
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nić ekspertom Banku Światowego
archiwa i dokumentację o zasobach
naturalnych.
- Każde państwo stara się chronić
takie informacje, bo mają wartość
strategiczną. My mieliśmy udostępnić je w zamian za obietnicę pożyczek
na restrukturyzację górnictwa. A ta,
jak się szybko zorientowałem, polegać miała m.in. na zamknięciu 40
kopalń. Dałem sobie z tym wszystkim
spokój.
Wreszcie miał czas, by oddawać
się wędrówkom po górach, żeglowaniu po oceanach, podróżowaniu
po świecie, a przede wszystkim
pisaniu.
Andrzej Kapłanek napisał pierwszą książkę w IV klasie podstawówki.
Była to kontynuacja przygód „Timura i jego drużyny”, za którą zdobył II
nagrodę w konkursie wojewódzkim.
Po latach pisania „do szuf lady”,
dopingowany przez redaktora Wilhelma Szewczyka, zaczął publikować.
W dorobku ma kilkanaście książek
wydanych w kraju i za granicą. Zadziwia ich skala tematyczna: od literatury faktu, przez prozę, biografie,
do tomiku wierszy.

człowieK reneSanSu

Pisarską pasję łączył z podróżami.
Każdą traktował jak wielkie wyzwanie
i naukę. Twierdzi, że nie byłby dzisiaj
tym kim jest, gdyby nie ogląd świata.
Z rozbawieniem wspomina swoją
pierwszą „zagraniczną” podróż.
- Miałem dziesięć lat, gdy wybrałem się z tatą na wędrówkę po
Tatrach. Na Kasprowym Wierchu,
po czechosłowackiej stronie, leżała
łata śniegu i ja w nią wskoczyłem,
wprawiając w osłupienie pilnujących
granicy WOP-istów. „Byłem za granicą!” – chwaliłem się po powrocie

kolegom z podwórka. To był czas, gdy
o zagranicznych podróżach i paszporcie można było tylko marzyć.
Wiele lat później, w trakcie powrotnego rejsu z Karaibów, awaria
jachtu zmusiła Kapłanka do szukania
pomocy w jednym z marokańskich
portów. Włócząc się po okolicy,
natknął się na ruiny prastarego
miasta, które, jak dowiedział się po
powrocie do kraju, są pozostałością
megalitycznej kultury. Wrodzona
ciekawość stawiała kolejne pytania,
na które wciąż nie umiał znaleźć odpowiedzi. Wtedy zdał sobie sprawę,
że naukowe opracowania, pod którymi uginają się biblioteczne regały,
pełne są luk i nieścisłości, stronią od
niewygodnych tematów i kłócą się z
jego inżynierską pragmatyką.
Plonem t ych poszuk iwań są
książki, które przysporzyły mu wiernych czytelników, ale i wrogów.
- W ciągu kilku minut potrafię
udowodnić, że największa piramida
nie była grobowcem Cheopsa. Od lat
bezskutecznie staram się wykorzystać
opatentowaną przez siebie metodę do
nieinwazyjnego prześwietlenia piramidy w Gizie. Nauka jest bardzo ortodoksyjna, a egiptolodzy bronią rękami
i nogami dostępu do tego obiektu.
Akcja ostatniej książki Andrzeja
Kapłanka nie rozgrywa się na tle
egzotycznych pejzaży, nie ma w niej
przygód mrożących krew w żyłach.
„Górnośląska saga” to opowieść o
śląskim rozgoryczeniu, o poczuciu
historycznej krzywdy ludzi żyjących
tu od wielu pokoleń. Autor opisuje ich
radości, obyczaje, tęsknoty, smutki.
Sporo uwagi poświęca niebezpiecznej
pracy i górniczym tradycjom. Fabułę
wzbogacił o własne doświadczenia,
zdarzenia, w których uczestniczył,
bądź był ich świadkiem.

uCIECZKa w MarZEnIa

Kapłanek mówi o sobie „autsajder”,
lecz zaprzecza temu jego kalendarz
wypełniony terminami, projektami
nowych wypraw i książek. Nie jest to
żywot ani autsajdera, ani górniczego
emeryta. Zapytany o receptę tej długiej żywotności, odpowiada: - Trzeba
być aktywnym i czerpać z tego radość,
unikać ludzi, którzy działają na nas
stresująco. Byłym górnikom radzę, by
nie nadużywali telewizyjnego pilota
i kanapy. I nie należy zapominać o
marzeniach. Marzenia są potrzebne
człowiekowi przez całe życie, a niekiedy
pomagają przetrwać momenty trudne.
Mój ojciec, więzień oświęcimskiego
obozu koncentracyjnego, wspominał po
latach: „Po wieczornym apelu kładłem
się na pryczy i uwalniałem moje myśli.
Marzyłem o chwili, gdy znów będę
wolny, wrócę do rodziny. Odlatywałem
daleko od tego strasznego miejsca. Przez
kilka godzin byłem nie tylko wolny,
ale także szczęśliwy. Byłem szczęśliwy,
bo obozowi prześladowcy odebrali mi
prawo do bycia człowiekiem, ale nie
potrafili kontrolować mojego umysłu,
uwięzić myśli”.
W książce pod frapującym tytułem „I Ty możesz być szczęśliwy,
zdrowy, bogaty” napisał: „Moje życie
było piękne i niezwykłe, a uległo przyspieszeniu, gdy odkryłem wielki i długo
niewykorzystywany potencjał kryjący
się w moim wnętrzu. Każdy może osiągnąć podobny efekt, jeśli zdobędzie się na
odrobinę wysiłku. Zrób to! Warto! Masz
– jak każdy człowiek – tylko jedną szansę; jedno krótkie życie. Spraw, by było
wyjątkowe, unikalne, by nie przeciekło
ci przez palce, jak miałki piasek podniesiony ręką na plaży. Spróbuj zatrzymać
choć kilka ziarenek…”.
Tekst i foto: Paweł Gradek
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Knurów. Barbórka 2012

Wszystkim górnikom: Szczęść Boże!
We wtorkowe przedpołudnia w
knurowskich świątyniach odprawione zostały nabożeństwa w intencji
górników i ich rodzin. Szczególnie
podniosłą oprawę miała msza święta
w kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego, odprawiona pod
przewodnictwem ks. Andrzeja Wieczorka. O pomyślność górnictwa,
jego pracowników i ich rodzin modlili się tłumnie przybyli wierni.

Nic dziwnego – Knurów to miasto wręcz dosłownie w yrosłe na
węglu. Trudno tu znaleźć rodzinę,
która nie miałaby związku z górnictwem...
Uroczystej asysty udzieliły poczty
sztandarowe, o muzyczną oprawę zadbała orkiestra dęta KWK „Knurów”
pod batutą Mariusza Kowalczyka.
Po zakończeniu nabożeństwa
jego uczestnicy udali się przed po-

bliski pomnik poświęcony górnikom
tragicznie zmarłym na stanowiskach
pracy. Uczynili to, by złożyć im należny hołd.
W tych ważnych chwilach nie zabrakło, bo przecież nie mogło, przedstawicieli władz knurowskich kopalń z
dyrektorami Aleksandrem Wardasem
i Romanem Nogą, delegacji kopalnianych związków zawodowych, miejscowych organizacji i stowarzyszeń.

Foto: Justyna Bajko

Uroczyste nabożeństwa, hołd złożony zmarłym górnikom, występy orkiestry,
wreszcie obiady jubilackie i karczmy piwne złożyły się na obchody Barbórki

Foto: Justyna Bajko

Przed pomnikiem kwiaty składają: ks. proboszcz Andrzej Wieczorek
- świeżo mianowany honorowy dyrektor generalny oraz radni
Włodzimierz Gwiżdż i Marian Gruszka

W imieniu mieszkańców miasta hołd górnikom tragicznie
zmarłym na stanowiskach pracy oddają prezydent Adam
Rams wraz z zastępcą Barbarą Zwierzyńską

Mieszkańców miasta reprezentowali
– składając wiązanki kwiatów - prezydent Knurowa Adam Rams wraz
z zastępcą Barbarą Zwierzyńską oraz
wiceprzewodniczący Rady Miasta
Jerzy Pach i Henryk Hibszer, radni
Elżbieta Gumienny, Marian Gruszka,
Włodzimierz Gwiżdż i Franciszek
Szafarz. W imieniu Powiatu Gliwickiego udział wzięli starosta Michał
Nieszporek, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Gliwickiego Krzysztof
Stolarek i przewodniczący Komisji

Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego
Dawid Rams.
Oficjalne uroczystości to nie
wszystko. Jak tradycja każe, na całym
Górnym Śląsku pracownicy kopalń
świętowali bawiąc się na górniczych
karczmach.
Chwilami było też hucznie. Dosłownie. A to za sprawą orkiestry
dętej KWK „Knurów”, która – jak co
roku – uczciła Barbórkę donośnym
koncertem na ulicach miasta.
/bw/

Konkurs

Z okazji Barbórki mamy dla naszych Czytelników
wyjątkowy konkurs, w którym można wygrać
numizmat wybity z okazji połączenia kopalń
„Knurów” i „Szczygłowice” z wizerunkiem św.
Barbary z cechowni na Fochu.
Monety (srebro oksydowane) ufundowała Izba
Tradycji KWK „Knurów-Szczygłowice”.

reklama



Aby je zdobyć wystarczy wymienić trzech, oprócz
św. Barbary, patronów górnictwa. Spośród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 3
osoby, które obdarujemy numizatami.
Na kupony czekamy do wtorku (11 grudnia) do
godz. 14.00. Nazwiska szczęśliwców opublikujemy za tydzień.

Foto: Dawid Ciepliński

Numizmaty do wygrania

Jak co roku, Barbórkowe święto uczciła – koncertem w plenerze
- Orkiestra Dęta KWK „Knurów”; na zdjęciu występ przed
knurowskim szpitalem
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rozmaitości
Taniec sprawia dzieciom ogromną
frajdę, teraz tym większą, że
odnoszą pierwsze sukcesy

Foto: Arch. zespołu

Foto: Dawid Ciepliński

Knurów

Klasa I -

SP w Paniówkach

Wychowawca: Mirosława Boryna
Hanna Brzoska, Vanessa Malcherek, Tomasz Matula, Zuzanna Musioł, Anna
Otworowska, Bartosz Pyka, Anna Słupik, Michał Swaczyna, Szymon Swaczyna,
Klaudia Swoboda, Szymon Szymczyk, Maksymilian Szymeczko, Karolina Szymon,
Oliwia Thiel, Dominika Włodarz

Klasa I A -

SP w Przyszowicach

Wychowawca: Anna Krzycka
Justyna Czaja, Paweł Dziwisch, Jakub Drażyk, Brunon Gorzelany, Maria Gryszka,
Rafał Gryszka, Dominika Harciarek, Sebastian Kaczmarczyk, Michał Kobier,
Filip Kubica, Kinga Kuchta, Kacper Pawelec, Karol Pisarek, Wojciech Procek,
Marta Skrzypczyk, Justyna Sojka, Małgorzata Sommer, Julia Suchecka, Emilia
Szczeponik, Kinga Szwamberger, Agata Urbańczyk, Mateusz Wiechoczek, Sonia
Wilczek, Maciej Złotoś

Chcą wytańczyć marzenia

Szkoła tańca Show Dance działa w Knurowie od przeszło
półtora roku. Na swoim koncie ma pierwsze sukcesy na
scenie tanecznej. Niedawno brała udział w IX Festiwalu
Tańca Nowoczesnego Arabeska w Radzionkowie
Festiwal odbył się pod
koniec listopada w Centrum
Kultury „Karolinka” w Radzionkowie. Udział wzięło 37
zespołów z całego województwa śląskiego, wśród nich
cztery grupy taneczne z Show
Dance.
– To był dla nas pierwszy
większy festiwal - wyjaśnia
Roksana Placzyńska, instruktorka i założycielka szkoły
tańca. – Pojechałyśmy, żeby
się sprawdzić w rywalizacji z
innymi zespołami.
Młodzi tancerze z Knurowa wystąpili w dwóch kategoriach wiekowych. Udanie.
W kategorii pierwszej, do lat
10, grupa Stars zdobyła wyróżnienie I stopnia, natomiast

grupa Magic wyróżnienie II
stopnia. Z kolei w kategorii do
lat 15 grupa Impuls otrzymała
wyróżnienie II stopnia, zaś
grupa Mix-tape wyróżnienie
III stopnia.
- Byłam trochę zaskoczona,
że tak dobrze nam poszło. Po
cichu liczyłam na podium, ale
nie spodziewałam się, że - tak jak
w przypadku grupy Stars - wywalczymy pierwszą pozycję lub
drugą, którą zajęła grupa Impuls
– nie kryje satysfakcji instruktorka. – W zdumienie wprawiła
mnie też dobra postawa grup
Magic i Mix-tape, ponieważ obie
trenują dopiero od września.
Jak zdradziła nam Roksana Placzyńska, Stars i Impuls
wezmą udział w piątkowym

castingu w Katowicach do
tanecznego show telewizji
Polsat „Got to Dance. Tylko
Taniec”.
– Dzieci tańczą bardzo
dobrze i chcemy spróbować
swoich sił – mówi Placzyńska.
– Jeśli nie uda się dostać do
kolejnego etapu to nic się nie
stanie. Jednak jeśli nam się
powiedzie, to będziemy ćwiczyć
jeszcze bardziej intensywnie,
by podnosić swoje umiejętności
taneczne.
DC

W niedzielę, 9 grudnia, w
knurowskim klubie Alternatywa odbędą się pierwsze
mistrzostwa wszystkich 11
grup ze szkoły tańca Show
Dance. Początek o godz.
15.30.

Szczygłowice. Grand Prix „Pierwszy krok” Perfect 2012

Pierwszy krok do sukcesu

Wypełniona po brzegi sala Domu Kultury w Szczygłowicach,
na scenie 150 roztańczonych dzieci z 6 szkół - organizatorzy
turnieju „Pierwszy krok” Perfect 2012 mają powody do
zadowolenia

foto: arch. Akademia Tańca Perfect

Coraz więcej dzieci woli taniec od komputera

Klasa I B -

SP w Przyszowicach

Wychowawca: Ewa Czech
Paulina Bazan, Piotr Bylica, Mateusz Chrobak, Sylwia Długaj, Natalia Kaban, Julia
Kaplyta, Eryk Karwowski, Kacper Kukliński, Kamil Kukliński, Kamil Lomania,
Mateusz Lomania, Anna Łajczak, Milena Mandziej, Wiktor Nowak, Julia Paluch,
Weronika Skrzypczyk, Karol Sobota, Anna Sosna, Natalia Szombara, Aleksandra
Szołtysek, Agata Szuścik, Zuzanna Widuch, Dominik Żurke
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Moda na taniec nie przemija. Tańczą coraz młodsi.
Pod koniec listopada odbył
się turniej o puchar Grand
Pri x. Wed ług zapewnień
organizatorów będzie to impreza cykliczna, która wyłoni
najlepszych tancerzy.
- Bardzo dużo dziewczyn
chce tańczyć, chłopców jest
mniej, dlatego postawiliśmy na
taniec nowoczesny, dyskotekowy - mówi Jolanta Cybulska z

Akademii Tańca Perfect.
10 formacji zatańczyło
przed profesjonalnym jury.
Swoich reprezentantów wystawiły szkoły: MSP-1, MSP2, MSP-3, MSP-7 oraz SP
Gierałtowice i ZSP Przyszowice. W czasie obrad jurorów
zatańczyły „Nielegalne”.
W kategorii zespołów
śred n ioz a awa nsowa nych
zwyciężyła MSP-7, a wśród
z a awa nsowa nych pr y m

wiodła MSP-3. Każdy, kto
chciał, mógł pokazać się w
tzw. solówce.
- Chcemy, aby dzieci mogły pochwalić się swoją kreatywnością. Występy pomagają
im wyzbyć się tremy, sprawiają, że są odważniejsze i pewne
siebie - dodaje Cybulska.
Kolejny turniej zaplanowano na przełom stycznia i
lutego, a w czerwcu poznamy
zdobywców Grand Prix.

/g/



rozmaitości
Knurów. MaraTon PIsanIa LIsTów

Arkadiusz
Trzebuniak (stoi
drugi z prawej)
ma powody
do satysfakcji
- Narodowy Bank
Polski docenił
jego dzałalność,
przyznając mu
tytuł Najlepszego
Nauczyciela
Przedsiębiorczości
w 2012 roku
Foto: Arch. SKP w ZS w Pilchowicach

PILCHowICE

najlepsi w przedsiębiorczości
Arkadiusz Trzebuniak, pedagog z Zespołu Szkół w Pilchowicach otrzymał
tytuł Najlepszego Nauczyciela Przedsiębiorczości w Polsce. Nagrody
powędrowały także do pilchowickiego Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości
nr 165 YUPPIK oraz samego Zespołu Szkół, który uzyskał miano
Najlepszej Szkoły Przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość jest przedmiotem szkolnym od dobrych paru lat.
Ma za zadanie przygotować uczniów
do działań związanych z biznesem.
Młodzi adepci przedsiębiorczości
potrzebują jednak rozważnych i mądrych przewodników. Gala Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls 2012
w poznańskim Starym Browarze

przypomniała słuszność przysłowia:
„Czym skorupka za młodu nasiąknie…” , nagradzając najlepszych polskich nauczycieli przedsiębiorczości.
Tytuł dla Arkadiusza Trzebuniaka i
Zespołu Szkół w Pilchowicach nie jest
zaskoczeniem. Placówka od dawna wyróżnia się na tle innych polskich szkół,
przede wszystkim dzięki aktywnemu

Słowa
też są bronią

udziałowi w projektach edukacyjnych
z zakresu ekonomii i finansów. Prężnie
działający Klub Przedsiębiorczości,
skupiający młodych ludzi zainteresowanych założeniem własnej firmy, ma
już na swoim koncie inne wyróżnienia. Uczniowie i nauczyciele oprócz
tytułów otrzymali także gratyfikacje
finansowe — 6000 zł.
jb

Przed rokiem wzięli w obronę Jabbara
Savalana, więźnia sumienia
z Afganistanu. Skutecznie. Teraz ujmują
się za Alesiem Białackim, obrońcą praw
człowieka na Białorusi
Młodzież i nauczyciele gimnazjalnej „Dwójki” zachęcają do udziału w XIII Maratonie Pisania Listów.
To apolityczna akcja pod patronatem
Amnesty International. Ma na celu
solidaryzowanie się z ofiarami przemocy i prześladowań w wielu krajów
świata.
„Dwójka” weźmie udział w akcji
piąty raz. Tym razem stanie w obronie Alesia Białackiego, działacza
społecznego skazanego na 4,5 roku
więzienia o zaostrzonym rygorze.
Listy w jego obronie są pisane od
poniedziałku. W piątek, 7 grudnia,
odbędzie się finał akcji. W godz. 817 delegacje szkół i zaproszeni goście
zasiądą wspólnie do pisania listów
w MG-2. Będą też uczestniczyć w
przygotowanych przez młodzież prezentacjach i prelekcjach. „Dwójce”
partneruje gliwickie V LO.

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

emilia jakubiec z Knurowa,

ur. 23.11.2012 r., 3480 g, 55 cm

jakub rygiel z Knurowa

ur. 26.11.2012 r., 3000 g, 53 cm

filip żuchliński z zabrza

ur. 27.11.2012 r., 4100 g, 57 cm

0

emilia ludwik z Gliwic

ur. 24.11.2012 r., 2740 g, 51 cm

alicja jarek z Gliwic

juljan Piontek z rud

ur. 26.11.2012 r., 4650 g, 57 cm

zoﬁa Kawecka z Knurowa

Kamila Pogocka z Knurowa

ur. 26.11.2012 r., 3920 g, 57 cm

oliwia Piaścińska z Gliwic

ur. 27.11.2012 r., 3355 g, 54 cm

ur. 27.11.2012 r., 3750 g, 53 cm

ur. 27.11.2012 r., 3150 g, 54 cm

magdalena Strzyż z Gliwic

Hanna mirek z dąbrowy Górniczej

amelia Szczebiot z czerwionki-leszczyn

ur. 28.11.2012 r., 3250 g, 54 cm

ur. 29.11.2012 r., 3190 g, 50 cm

ur. 3.12.2012 r., 3740 g, 58 cm

Czy taka akcja ma sens? Młodzież
jest przekonana, że tak. Półtora tysiąca listów, plon ubiegłorocznych
działań, przysłużyło się Jabbarowi
Savalanowi, przyczyniając się do jego
uwolnienia z więzienia.
Organizatorami tegorocznego
maratonu w MG-2 są Katarzyna
Sygut, Sabina Soroka i Mirosław
Kirszensztejn.
/bw/

Więcej informacji o akcji na stronie
www.amnesty.org.pl/maraton-pisania-listow.html.

Knurów

Kubek
na
kościół

Po raz kolejny
z inicjatywy parafian
stworzono kubki.
Dochód ze sprzedaży
wesprze krywałdzką
świątynię św.
Antoniego
To dobry pomysł na świąteczny prezent. Parafianie mają do
wyboru dwa rodzaje kubków: ze
zdjęciem kościoła w zimowej szacie
lub z prezbiterium. Na każdym z
artefaktów umieszczono wizerunek Pięknej Madonny z Knurowa
i św. Antoniego. Przy wykonaniu
projektów pomagał fotograf Piotr
Barchański.
− Wszystkie pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczymy na
remont kościoła − zaznacza Karina
Zawadzka, pomysłodawczyni projektu. − Kubki będzie można nabyć
w zakrystii, w cenie 20 zł.
Choć sumy zebrane w ten sposób są niewielkie, to, jak zaznacza
proboszcz Marek Kamieński, każde wsparcie jest cenne.
Poranna kawa w takim kubku,
zapewne smakuje odświętnie.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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rozmaitości
Knurów

Jak z gazety
stworzyć
samolot?

informacja własna wydawcy

O tym, jak wykorzystać
rzeczy już nikomu niepotrzebne opowie Agnieszka
Pacia w czasie kolejnego spotkania z cyklu „DIZAJNada.
Grudzień upłynie pod
znakiem recyklingu. Spotkanie 8 grudnia poświęcone
będzie tematowi: „Tworzymy
maszyny”. Dwa tygodnie później (22.12) − „Imitacja szkła”.
Każde zajęcia rozpoczną
się od wprowadzenia w temat, następnie uczestnicy
stworzą projekty i wybiorą
materiały. Po krótkiej przerwie na poczęstunek i zabawy
ruchowe punkt kulminacyjny − proces tworzenia!
− Spotykamy się w soboty
w klubie Sztukateria − informują organizatorzy. − Dla
grupy I (dzieci od 6 do 10 lat)
zajęcia od 10 do 12. Grupa
starsza (11-15 lat) rozpocznie
o 12.15 zakończy o 14.15.

Knurów

Mikołaj przyjedzie... w dorożce
W sobotę, 8 grudnia, od godziny 10
na ulicach Knurowa pojawi się św. Mikołaj w towarzystwie Aniołka. Tym razem
nie na saniach, lecz w dorożce.
- Przybędę, by nagrodzić grzeczne
dzieci – powiedział Przeglądowi święty.
– Wszystkie, które spotkam podczas przejażdżki.
Trasa św. Mikołaja powiedzie ul.
Wilsona, przez osiedle Redyna, Fińskie
Domki, dalej ul. Szpitalną, następnie
przez osiedla 1000-lecia i Wojska Polskiego, dalej ul. 1 Maja, Niepodległości,

by zakończyć przejażdżkę w
Krywałdzie.
Na czwartek 6 grudnia,
święty zaplanował odwiedzi-

ny w szkolnej „Dwójce” (rano)
i szpitalu (po południu).
/bw/

informacja własna wydawcy

informacja

jb

ROZRYWKA nr 49/2012 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych kropką, czytane
wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz z kuponem w
ciągu 10 dni od ukazania się numeru (decyduje
data stempla pocztowego). Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny
bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z nr.
47/2012 brzmiało: „Szarada”. Podwójny bilet do
kina otrzymuje Katarzyna Sławińska. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

6.12.2012 r.
CZWARTEK
Renifer Niko ratuje
brata 2D
− godz. 17.00
Operacja Argo
− godz. 19.00, 20.00
7.12.2012 r.
PIĄTEK
Gdzie jest Nemo 3D
− godz. 16.00
Operacja Argo
− godz. 17.45
Atlas chmur
− godz. 20.00
8.12.2012 r.
SOBOTA
Kabaret Łowcy. B
− godz. 18.00

9.12.2012 r.
NIEDZIELA
Renifer Niko ratuje
brata 2D
− godz. 14.30
Gdzie jest Nemo 3D
− godz. 16.00
Operacja Argo
− godz. 17.45
Atlas chmur
− godz. 20.00

49

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

10-12.12.2012 r.
PONIEDZIAŁEK
-ŚRODA
Gdzie jest Nemo 3D
− godz. 16.00
Operacja Argo
− godz. 17.45
Atlas chmur
− godz. 20.00

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

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu),
Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary (adam.szary@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Skład komputerowy własny. Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
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na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 7.00 – 18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

ZWIERZĘTA

48-51/52/12

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

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

49-51/52/12

47/12-1/13

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

sprzedam

1/12-odw.

Sprzedam ladę chłodniczą w dobrym stanie. Tanio. Tel. 692 811 594

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

48-50/12

Sprzedam meble, kolor brąz-mahoń (komoda: barek + 4 szuflady, witryna otwarta,
półka rtv, 2 półki wiszące, stolik z szybą
mleczną). Cena 400 zł. Tel. 696 444 726

2 pokojowe 43 m2 sprzedam Biuro M3. Tel.
603 773 313

49/12

47-49/12

3 pokojowe w niskim bloku 159.000 zł. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

49/12

MOTORYZACJA

D o w y naj ę c i a m i e s zkani e 2- p o ko j o we, umeblowane, ul. Sobieskiego. Tel.
502 391 365

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

1/12-odw.

1/12-odw.

49-50/12

50 000 rata 889 zł. Tel. 32 423 56 17

49-51/52/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie. Tel.
535 530 735

SZUKAM PRACY

48-49/12

Emeryt pilnie poszukuje pracy w charakterze ochrony lub innej. Niekaralność,
dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Tel.
664 933 195

Knurów działka o pow. 1550 m – 185.000
zł. Biuro M3. Tel. 603 773 313
2

49/12

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

43-51/52/12

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

47-51/52/12

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

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

37/12-odw.

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

49/12

40-51/52/12

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 728 786 913

48-49/12

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
605 862 487

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

45-odw.

Rencista „ złota rączka” szuka pracy.
Wykonuje wszelkie prace domowe i przydomowe oprócz ciężkich transportów. Tel.
604 775 450

49/12

CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICEREK. Kompleksowe sprzątanie mieszkań, domów, biur. Tel. 605 482 820,
668 416 198
49/12-5/13

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

27-51/52/12

Docieplenia, tynki żwirowe, tynki zwykłe,
remonty, malowanie. Tel. 607 991 043
46-49/12

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl
1/12-odw.

Gładzie, bezpyłowe, malowanie, panele,
hydraulika. fedax.pl Tel. 501 815 416
49/12-1/13

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

Sprzedam dwupokojowe w Centrum. Tel.
512 393 052 www.as.silesia.pl

49/12

44-51/52/12

Spr zedam mieszkanie M - 4, 6 0, 2 m ,
II p., Ornontowice, ul. Akacjowa. Tel.
668 692 213

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

2

1/12-odw.

49-50/12

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

Sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach 3
pokoje, 61 m2, IV p. Tel. 782 896 480

1/12-odw.

47-50/12

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

Trzypokojowe, 72 m2, cena 130 000 zł. Tel.
501 533 977 www.as.silesia.pl

2-odw.

49/12

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

Wynajmę biura. Stanica. Tel. 602 159 203

1/12-odw.

49/12

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

Zamienię kawalerkę w Szczygłowicach na
większe w Knurowie (spłacę zadłużenie lub
za odstępne). Tel. 693 659 196

42 – 51/52/12

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

49/12

Żernica. Czteropokojowe o pow. 73,90 m2.
Cena: 240 000 zł . Tel. 516 185 168 www.
as.silesia.pl

44-51/52/12

49/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

Dam pracę

1-51/52/12

EDUKACJA

Przyjmiemy rzetelne osoby do roznoszenia
ulotek na terenie Knurowa. Tel. 32 236
71 13

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

47-50/12

49/12-1/13

Zatrudnię do działu sprzedaży – przedstawiciel handlowy – palety. Tel. 602 159 203

Kursy, szkolenia BHP, wózki widłowe. Tel.
693 529 964, 785 062 973

49/12

46 – 49/12

Zatrudnię przy regeneracji – produkcji
palet. Stanica. Tel. 602 159 203

Matematyka, korepetycje. Tel. 692 845 849

48/12–6/13

49/12

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 1.12.2012 r.
do 21.12.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - jedna część działki
nr 1700, stanowiącą fragment targowiska miejskiego.
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

DYŻURY RADNYCH

49-51/52/12

Przedświąteczna promocja 1000 zł chwilówki dla każdego. Tel. 32 236 71 13
47-50/12

Remonty od A do Z z materiałami. Tel.
666 852 100
49/51/12

Remonty. Marzy Ci się piękna łazienka,
remont mieszkania lub domu – zapraszam.
Tanio. Tel. 515 428 679

49-50/12

12

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 11.12.2012 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

2
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Wilsona
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego
o pow. 112,62 m2 (w tym pomieszczenie piwniczne) przy ul. Puszkina 7 (parter).
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.
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sport

NA ZWYCZAJNĄ
PRACĘ MA JESZCZE CZAS

Cztery lata temu zrezygnował z uprawiania boksu.
Miał zaledwie 19 lat i choć na
sportową emeryturę było zdecydowanie za wcześnie, postanowił pójść do pracy. – Można
powiedzieć, że mi się udało, bo
dostałem pracę w firmie Adama Czupryna, który pomagał
i pomaga BKS-owi Concordia
- mówi Jacek Wyleżoł, dzisiaj
już 23-latek, który od kilku
miesięcy znowu jest czołowym pięściarzem w swojej kategorii wagowej. – Do powrotu do boksu namawiał mnie
prezes knurowskiego klubu,
Mieczysław Gołąb i w końcu
wróciłem na salę treningową. Po wielu przemyśleniach
uznałem, że na zwyczajną
pracę mam jeszcze czas. Ponad
trzyletnia przerwa spowodowała, że moja waga wzrosła do
78 kilogramów, ale zacząłem
znowu trenować i okazało się,
że nie zapomniałem, jak się
boksuje. Pojechałem na Grand
Prix, wziąłem udział w kilku
innych turniejach, zdobyłem
młodzieżowe wicemistrzostwo
Polski i zostałem zauważony
przez trenera kadry. Teraz po
tych 78 kilogramach zostało
już tylko nieco ponad 60. I
znowu w moim życiu wszystko
podporządkowałem treningom
i występom w ringu.

jACeK SYn ADAMA

Powrót po trzech latach
do boksu i wywalczenie medalu w turnieju mistrzostw
Polski świadczy o nieprzeciętnym talencie i umiejętnościach Jacka Wyleżoła.
- Można powiedzieć, że dostałem od życia drugą sportową szansę i teraz zrobię
wszystko, by jej nie zaprzepaścić – mówi sportowiec.
O b e c ny re pre z e nt a nt
k nurowsk iego k lubu rozpocz ą ł swoją prz ygodę z
szermierką na pięści w 2002
roku. 6 lat po tym, jak Concordia osiągnęła największy
drużynowy sukces na „ryn-

Jacek Wyleżoł jako młody adept pięściarstwa
prosił o autograf obecnego mistrza świata
WBC – Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka.
Nie pozostaje nic innego, jak życzyć
wychowankowi Concordii, by powtórzył
sukces swego starszego kolegi po fachu

go pokonać, ale jak już mówiłem, nie potrafiłem w tak
krótkim czasie poradzić sobie
ze zmianą strefy czasowej, a
do tego doszły te problemy z
oddychaniem. No i jeszcze w
czwartej rundzie po komendzie stop zostałem trafiony
w moste k , co d od atk owo
sprawiło mi kłopot.

beZ KASKu,
beZ KOSZulKi

ku” bokserskim, zdobywając
tytuł mistrza Polski.
Wcześniej w k nu rowsk im zespole w ystępowa ł
ojciec Jacka – Adam Wyleżoł. To on był jednym z tych,
którzy najpierw w 1992 roku
wywalczyli awans do 1 ligi,
a w kolejnym sezonie został
drużynowym wicemistrzem
Polski, po pamiętnych meczach z Victorią Jaworzno i
porażkach 9:11 u siebie i 4:16
na w y jeździe. – Zarówno
ojciec, jak i mama cieszą się,
że mam możliwość walczyć
w zawodowej lidze WSB. Po
walkach od razu wymieniamy się sms-ami – mówi Jacek
Wyleżoł.

pRZenOSinY
DO WARSZAWY

Powołanie do wspomnianej ligi zawodowej WSB było
dla zawodnika Concordii
sporym zaskoczeniem. – Po
młodzieżowych mistrzostwach
Polski podszedł do mnie trener
kadry Hubert Migaczew i
powiedział, że w ciągu kilku
najbliższych dni mogę spodziewać się telefonu od niego. Spodziewałem się, że wywalczenie
tytułu wicemistrzowskiego da
mi przepustkę do reprezentacji
Polski. O powołaniu do WSB
nawet nie marzyłem. No i
po kilku dniach okazało się,
że znalazłem się wśród tych,
którzy wystąpią właśnie w
tej elitarnej lidze – przyznaje
nasz zawodnik.
Powołanie do kadry na
WSB wiąże się m.in. z tym, że
Jacek Wyleżoł musiał opuścić
rodzinny dom i przenieść się
do Warszawy. – W tej chwili
zajmuję się tylko boksem i
prawie non stop przebywam
w stolicy. Mamy tam bardzo
dobre warunki do pracy i odpoczynku. Atmosfera w drużynie jest bardzo fajna, bez
problemu dogadujemy się, a
kilku zawodników znam jeszcze z czasów, gdy jeździłem
na kadrę juniorów – twierdzi
Jacek Wyleżoł.

Debiut
W MeKSYKu

Nasi pięściarze występują w lidze WSB pod szyldem
Hussars Poland, a debiut
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podopiecznych Huberta Migaczewa nastąpił w dalekim
Meksyku. Do kraju Azteków
trener zabrał m.in. wychowanka Concordii. - Podróż
była „tragiczna” – wspomina
Jacek Wyleżoł. - Na miejsce
dotarliśmy bardzo zmęczeni,
a po przyjeździe do hotelu,
ze względu na inną strefę
czasową mieliśmy problemy
ze snem. Później od rana
rozpoczęły się przygotowania
do historycznego, bo pierwszego występu w lidze WSB.
Najpierw ważenie, później
trening, konferencja prasowa. Czasu na przyzwyczajenie się do różnicy czasowej
praktycznie nie było, bo na
następny dzień był zaplanowany mecz. W czasie walki
sporym utrudnieniem była
dla nas też wysokość na jakiej przyszło nam walczyć.
Ponad dwa tysiące metrów
nad poziomem morza trudno
się oddycha.

RYWAL NIE BYŁ
Z WYSOKIEJ PÓŁKI

Nie da się ukryć, że wyjazd do Meksyku miał swoje walory turystyczne, ale
„gwoździem programu” był
oczywiście mecz bokserski.
Mecz szczególny, wszak nasza dr u ż y na debiutowa ła
w elitarnych rozgrywkach.
– Konferencja prasowa przed
meczem odbyła się w dużym
centrum handlowym, a oprawa walk bokserskich stała na
bardzo wysokim poziomie
organizacyjnym. Można pow iedzieć , ż e z apachniało
wielkim boksem – zauważa
Jacek Wyleżoł, który między
linami skrzyżował rękawice z Fernando Alvarezem
Diazem. W czasie oficjalnej
ceremonii ważenia można
było odnieść wrażenie, że
Meksykanin walczyć będzie
z odwrotnej pozycji, a więc z
wysuniętą prawą ręką. – Nie
mam problemu z rywalami,
którzy są mańkutami, bo
wtedy mogę jeszcze lepiej wykorzystać swoją prawą rękę
– przyznaje. – Meksykanin
walczył jednak tradycyjnie
ustawiony i muszę powiedzieć, że nie był to rywal z
najwyższej półki. Mogłem

Po meksykańsk im debiucie Jacek Wyleżoł był zły,
że walka nie przebiegała tak,
jak zakładał przed pierwszym gongiem.
Dod ajmy, ż e wa l k i w
lidze WSB toczą się na dystansie pięciu rund, co dla
na sz ego z awod n i k a było
swego rod z aju nowością .
– Nowością było nie tylko
pięć rund, ale i walka bez kasku, i bez koszulki – zauważa
nasz pięściarz. – Brak kasku i
koszulki akurat mi nie przeszkadzał, a pod te pięć rund
też byliśmy przygotowani
przez sztab szkoleniowy.
Liga WSB jest zawodowa, ale start w niej nie
przekreśla możliwości
w ystępu na przyk ład
na olimpiadzie. – I z
tego bardzo się cieszę,
bo start na igrzyskach
to teraz najwięk sze
moje marzenie – podkreśla Jacek Wyleżoł.
– Zdaję sobie sprawę
z tego, że medal
wywalczony na
igrzyskach daje
sportową emeryturę więc
postaram się
w yk or zys ta ć
ok azję, jak ą
daje mi miejsce w kadrze
na ligę WSB.

teRAZ
ARgentYnA

Po pow rocie z
Meksyku Jacek Wyleżoł mógł na kilka dni
przyjechać do domu,
więc skorzystał z okazji i odwiedził swoją
klubową salę treningową. – Widać, że to
moje powołanie działa na
wyobraźnię młodszych kolegów, którzy chcą coś w sporcie
osiągnąć. Mam nadzieję, że
dzięki temu jeszcze bardziej
uwierzą w swoje możliwości
i dzięki pracy na treningach
też kiedyś będą mieli okazję
wystąpić w prestiżowych turniejach - mówi.
Reprezentant Concordii
może stać się niebawem specjalistą w wojażach za ocean.
W Meksyku już był, teraz
czeka go walka w Argentynie.
W tym miejscu warto przypomnieć, że Hussars Poland
ma już za sobą mecz przed

Foto: Piotr Skorupa

Pr z ed k r y z ysem, ja k i
dopadł kilka lat temu boks
a matorsk i, K nurów mógł
szczycić się m.in. Józefem
Gi lewsk im. Wychowa nek
Concordii zdobywał punkty
w rozgr y wkach drużynowych, a ponadto trzy razy
sięgał po indywidualne mistrzostwo Polski. A skoro był
najlepszy w swojej kategorii
wagowej to bronił barw naszego kraju w najważniejszych turniejach, włącznie
z mistrzost wa mi Europy,
mistrzost wa mi św iata i
igrzyskami olimpijsk imi.
Minęło kilkanaście lat i na
m ięd z y na rodowej a ren ie
z acz y na wa lcz yć kolejny
wychowanek knurowskiego
klubu – Jacek Wyleżoł.

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Już był… „emerytem”

8 grudnia
Jacek Wyleżoł
po raz drugi
wystąpi
za oceanem.
Po Meksyku,
czas na
Argentynę

własną publicznością, w którym pokonali ekipę z Rosji.
– W tym spotkaniu nie mogłem wystąpić, bo regulamin
ligi WSB mówi, że po walce
zawodnik musi pauzować
przez dwa tygodnie – wyjaśnia
zawodnik. – W mojej kategorii
boksował Adil Aslanov, a na
swoją szansę czeka jeszcze
Dawid Michelus.

„POŁAMANY”

Kto chociaż raz oglądał
w ringu Jacka Wyleżoła wie,
że walczy on niezwykle widowiskowo, z opuszczoną
ga rdą, dobr y m ba la nsem

tułowia i równie dobrą pracą
nóg. - Tre ne r zy od d awna w iedz ą , ż e mam inny
styl bok sowania . Mów ią ,
że jestem najbardziej „połamanym” zawodnikiem w
kadrze, ale powtarzają, że
taki styl podoba się publiczności i nie mają zamiaru
uczyć mnie boksu od nowa
– uśmiecha się pięściarz. I
przyznaje, że przed występem na olimpiadzie chciałby
„zatańczyć” między linami
w czasie mistrzostw Starego
Kontynentu, które odbędą
się w Mińsku.
Piotr Skorupa



sport

IV liga

J e d n o ś ć P r z y s z ow i c e
przez wiele lat kojarzyła się
kibicom z rozgrywkami na
szczeblu Podokręgu Zabrze.
Niejako na 80-lecie, piłkarze
dokonali nie lada wyczynu.
Najpierw wygrali rywalizację
w czwartej grupie klasy okręgowej, a po rundzie jesiennej
w roli beniaminka 4. ligi plasują się na wysokim piątym
miejscu.

Foto: Piotr Skorupa

Radosny futbol beniaminka

USZCZELNIĆ
DEFENSYWĘ

KILKANAŚCIE
punKtóW
pRZeWAgi

Kończący się rok 2012 był
dla klubu z Przyszowic rokiem szczególnym. Piłkarze
Jedności rozpoczęli go zasiadając w fotelu lidera klasy
okręgowej.
Inauguracja rundy wiosennej potwierdzała aspiracje mistrzów jesieni. Drużyna z Przyszowic prowadzona
pr z ez Eugen iu sz a Ko ł t kę
wygrała pięć meczów z rzędu
i w pewnym momencie jej
przewaga nad najgroźniejszymi rywalami – Tempem
Paniówki i Fortuną Gliwice – wzrosła do kilkunastu
punktów.
Sezon jest długi i nawet
najlepsze zespoły z tak zwaną
długą i wartościową ławką
rezerwowych przeżywają w
jego trakcie k r yzys. Słabszych występów nie ustrzegli
się więc przyszowiczanie, a
ich efektem była topniejąca
z każdym tygodniem przewaga nad Fortuną Gliwice.
To właśnie ten zespół zaczął
deptać liderowi po piętach, a
wspomniany kryzys Jedności rozpoczął się od porażki
przed własną publicznością
z… Fortuną Gliwice. Doszło
do niej po wspomnianych
pię ciu kolejnych z w ycię stwach na inaugurację rundy
wiosennej. Po 0:2 z Fortuną,
w siedmiu kolejnych meczach
przyszowiczanie odnieśli tylko jedno zwycięstwo. W tym
czasie nastąpiła zmiana na
stanowisku trenera i Eugeniusza Kołtkę zastąpił Jakub
Musioł.
Gdy Fortuna zbliżyła się na
niebezpieczną odległość, Jedność „odpaliła” i gromiąc dwie
inne gliwickie drużyny (7:0
Piast II i 3:0 Carbo) zapewniła
sobie awans do 4. ligi.

tReneR
WYLĄDOWAŁ
W SZpitAlu

Na tym szczeblu drużyna
z Przyszowic jeszcze nigdy nie
występowała, zatem po ostatniej kolejce sezonu 2011/2012
można było mówić o największym sukcesie w historii
klubu.
Po awansie trener Jakub
Musioł zebrał gratulacje i z
4

Wielu piłkarskich ekspertów twierdzi, że najlepszą
obroną jest atak. Trudno się z
tym nie zgodzić, ale zespoły,
które stawiają na atak nie
mogą zapominać o obronie.
A Jedność w kilku meczach
kompletnie o defensywie zapomniała i mimo, że strzelała trzy, a nawet cztery bramki, nie zdołała zainkasować
kompletu punktów.
Z jednej strony piłkarze
z Przyszowic mają na swym
koncie najw ięcej st rz elonych gol i, z d r ug iej dysponują d ziu rawą obroną ,
wszak więcej bramek straciły
tylko: Gwarek Ornontowice,
Drzewiarz Jasienica, Unia
Racibórz i MRKS Czechowice-Dziedzice.

CZEKAJĄ
nA nOWegO
tReneRA

podniesioną głową pożegnał
się z drużyną, bowiem taka
podobno była umowa: zespół
prowadzi do końca rozgrywek,
a okres przygotowawczy piłkarze rozpoczynają z nowym
szkoleniowcem. Kandydatów
do objęcia trenerskiej posady
było kilku, a działacze postanowili, że drużynę poprowadzi
Jarosław Zajdel, który kibicom
w naszym regionie był znany
przede wszystkim z pracy w
Gwarku Ornontowice.
Nieoficjalny debiut trenera
miał nastąpić w towarzyskim
meczu z Górnikiem Zabrze,
jednak szkoleniowca dopadł
pech i zamiast wśród piłkarzy
Jedności, wylądował wśród
pacjentów jednego z rudzkich
szpitalu. To efekt wypadku
drogowego, w którym uczestniczył Jarosław Zajdel.
Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, działacze
musieli raz jeszcze zastanoinformacja

wić się, kto ma być nowym
trenerem.

eKStRAKlASOWA leKCjA

Tuż przed wspomnianym
sparingiem z Górnikiem Zabrze, opiekę nad drużyną powierzono Michałowi Skowronowi, który miał do dyspozycji
mocno okrojoną kadrę, wszak
mecz odbył się na początku
okresu urlopowego. „Trójkolorowi” przyjechali do Przyszowic w najsilniejszym składzie
z takimi zawodnikami, jak
Prejuce Nakoulma, Łukasz
Skorupski, Michał Bemben,
Mariusz Przybylski, Arkadiusz Milik, Adam Danch,
Oleksandr Szeweluchin, czy
Aleksander Kwiek. I udzielili
niżej notowanemu rywalowi
niecodziennej lekcji, strzelając
aż 11 goli (wynik tej potyczki
to 11:2 dla Górnika). Dzisiaj
można powiedzieć, że z lekcji
skuteczności udzielonej przez

ekstraklasowy zespół, beniaminek wyciągnął odpowiednie
wnioski i po rundzie jesiennej
jest liderem w klasyfikacji 4-ligowców uwzględniającej ilość
strzelonych bramek.

pOgROMCY
liDeRóW

Analizując przebieg rundy jesiennej trudno nie zauważyć znakomitego finiszu,
jakim popisali się podopieczni… Jakuba Musioła. Tak,
ta k, tego samego trenera,
k tór y uda ny m z a kończ eniem poprzedniego sezonu
wprowadził Jedność do 4.
ligi. Jakub Musioł wrócił na
trenerską ławkę na pięć ostatnich tegorocznych meczów.
I dokonał czegoś nieprawdopodobnego, wsza k jego
podopieczni zdobyli w nich
komplet punktów. Mało tego.
Pokonali dwa zespoły, które
zajmowały pozycję lidera.

Najpierw na „dzień dobry”
rozprawili się na wyjeździe
z Nadwiślanem Góra 5:2, a
następnie w takim samym
stosunku pokonali u siebie
GKS Jastrzębie.
Dodajmy jeszcze, że działacze z Przyszowic postanowili zakończyć współpracę z
poprzednim trenerem – Michałem Skowronem po dziesięciu kolejkach, gdy zespół
mógł pochwalić się bilansem
trzech zwycięstw, trzech remisów i czterech porażek.

G ol k iper ben ia m i n k a
– Daniel Piechota wyciągał
piłkę ze swojej „sieci” 30 razy,
a więc średnio dwa razy w meczu. To zdecydowanie za dużo
i wiele wskazuje na to, że w
przerwie zimowej trener będzie
musiał sporo czasu poświęcić
na poprawę gry w defensywie. Skoro mowa o trenerze to
warto podkreślić, że obecnie
w Przyszowicach znowu na
tym stanowisku jest vacat.
- Kontrakt Jakuba Musioła z
naszym klubem obowiązywał
do 30 listopada, a nowego trenera poznamy około 15 grudnia
– poinformował nas prezes
klubu, Marian Szołtysek.
Piotr Skorupa

WYNIKI SPOTKAŃ LIGOWYCH PIŁKARZY
JEDNOŚCI PRZYSZOWICE W ROKU 2012:
- runda wiosenna sezonu
2011/2012 (klasa okręgowa)
3:1 Gwarek Zabrze (d)
1:0 KS 94 Rachowice (d)
5:2 MKS Kończyce (d)
1:0 Tar nowic z anka St are
Tarnowice (w)
2:1 Sparta Zabrze (d)
0:2 Fortuna Gliwice (d)
0:0 Tempo Paniówki (w)
2:1 Płomień Połomia (w)
1:1 Orzeł Miedary (d)
0:1 Silesia Miechowice (w)
1:1 ŁTS Łabędy (d)
2:2 Ruch II Radzionków (w)
1:2 Polonia II Bytom (d)
7:0 Piast II Gliwice (w)
3:0 Carbo Gliwice (d)

- runda jesienna sezonu
2012/2013 (4. liga)
2:1 Unia Racibórz (w)
6:1 M R K S C z e c h o w i c e Dziedzice (d)
1:3 GTS Bojszowy (w)
3:5 GKS II Katowice (d)
2:0 Czarni Góral Żywiec (w)
4:4 Rekord Bielsko-Biała (d)
3:3 Iskra Pszczyna (w)
3:3 Drzewiarz Jasienica (d)
0:1 AKS Mikołów (w)
2:3 Gwarek Ornontowice (d)
5:2 Nadwiślan Góra (w)
1:0 Polonia Marklowice (w)
5:2 GKS Jastrzębie (d)
2:0 KS Wisła (w)
7:2 Forteca Świerklany (d)

TABELA II GRUPY IV LIGI PO RUNDZIE JESIENNEJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rekord Bielsko-Biała
Czarni Góral Żywiec
Nadwiślan Góra
GKS Jastrzębie
Jedność Przyszowice
KS Wisła
Iskra Pszczyna
GKS II Katowice
Forteca Świerklany
Gwarek Ornontowice
Drzewiarz Jasienica
AKS Mikołów
Polonia Marklowice
Unia Racibórz
GTS Bojszowy
MRKS Czechowice-Dziedzice

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

32
31
30
30
27
27
23
21
20
18
17
16
15
13
12
2

44:15 10 2 3
40:20 10 1 4
39:21 9 3 3
43:18 9 3 3
46:30 8 3 4
23:18 8 3 4
28:20 7 2 6
23:30 6 3 6
17:18 4 8 3
31:31 4 6 5
32:31 4 5 6
15:26 4 4 7
14:27 4 3 8
13:42 4 1 10
25:30 3 3 9
7:63 0 2 13

Przegląd Lokalny Nr 49 (1031) 6 grudnia 2012 roku

Łukasz Spórna (z prawej)
strzelił już w obecnych
rozgrywkach 31 goli

Tomasz Dura
w trykocie
Concordii
- takie obrazki
to już historia

Mistrz
ponownie
na czele

Foto: Piotr Skorupa

Były zawodnik Concordii Knurów - Tomasz Dura,
kontynuuje piłkarską karierę
w halowej odmianie futbolu i
ma za sobą kolejne występy w
reprezentacji Polski. Podczas
wakacyjnej przerwy knurowianin po raz kolejny znalazł
uznanie w oczach czeskiego
selekcjonera - Vlastimila Bartoska i powołany został na
trzy towarzyskie spotkania
z reprezentacją Brazylii. 25latek z Knurowa podzielił się
z nami swoimi wrażeniami
z pobytu w Kraju Kawy: - W
pierwszym meczu wchodziłem
z ławki rezerwowych i na parkiecie przebywałem około 6 minut - relacjonuje. - W drugim
spotkaniu na boisku pojawiłem
się tylko na chwilę, z kolei w
trzecim wyszedłem w drugiej
„czwórce” i grałem do końca
meczu. Nie udało mi się jednak
strzelić gola, za to „zarobiłem”
żółtą kartkę.
- Skąd taka różnica w
wynikach pomiędzy dwoma
pierwszymi spotkaniami – porażkami 1:3 i 0:2, a trzecim, w
którym ulegliście aż 1:9?
- Wydaje mi się, że w trzecim meczu wyszło już nasze
zmęczenie, a Brazylia to klasowa drużyna, ich kadra to sami
profesjonaliści. My byliśmy
po naprawdę długiej podróży
i kiedyś to zmęczenie musiało
przyjść. Dodać też trzeba, że
nasz bramkarz Bartek Nawrat w
pierwszych dwóch meczach wyczyniał niestworzone rzeczy.
- Jak oceniasz ekipę Brazylii? Ich taktykę i wyszkolenie techniczne.
- W ich grze nie ma przypadku. Każde zagranie, czy
to wznowienie z autu, z rzutu
rożnego, czy atak pozycyjny
mają przećwiczone.

Miejska liga piłki
nożnej halowej
Foto: Waldemar Jachimowski

Knurowianin
w brazylii

sport

Co do wyszkolenia technicznego zawodników, chyba
nie muszę opisywać, bo każdy
wie, że Brazylijczyk potrafi
zrobić cuda z piłką i tak właśnie to wyglądało na parkiecie.
Mimo tych umiejętności nie
podejmowali z nami gry jeden
na jeden, ale wszystkie akcje
rozgrywali zespołowo.
- Jak Ci się grało przeciwko mistrzom świata?
- Na pewno nie zostawiali

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 27 LISTOPADA:
1. Tadeusz Żogała
2. Józef Antończyk
3. Michał Foit
4. Ginter Fabian
5. Konrad Sobieraj
6. Stefan Dylus
7. Leon Spyra
8. Bogumił Wolny
9. Leszek Sudnik
10. Joachim Makselon

- 2.229 pkt
- 2.190 pkt
- 2.118 pkt
- 2.106 pkt
- 2.034 pkt
- 1.900 pkt
- 1.819 pkt
- 1.757 pkt
- 1.745 pkt
- 1.731 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Czesław Antończyk
- 22.654 pkt
2. Bernard Musiolik
- 22.596 pkt
3. Piotr Luberta
- 20.252 pkt
4. Stefan Wroblowski
- 20.194 pkt
5. Piotr Arent
- 19.992 pkt
6. Piotr Palica
- 19.982 pkt
7. Jerzy Makselon
- 19.949 pkt
8. Joachim Makselon
- 18.875 pkt
9. Ginter Fabian
- 18.711 pkt
10. Dariusz Skowron
- 18.340 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 11 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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nam dużo miejsca do grania.
Po każdym zagraniu piłki
przez na sz ą dr uży nę momentalnie był przy nas rywal.
Ciężko się gra z taką drużyną.
Są bardzo dynamiczni i szybko poruszają się po parkiecie.
Do tego ta taktyka i dlatego
właśnie są mistrzami świata.
- Jakie przywiozłeś wrażenia z pobytu w Brazylii?
- Zostaliśmy przywitani naprawdę bardzo ciepło.
Atmosfera dla meczach jest
tam niesamowita. Na każdym kroku widać, że sportem
narodowym jest tam piłka
nożna. Pełno jest boisk w centrum miast, czy na plażach,
naprawdę aż miło było na to
patrzeć. Po pobycie w Brazylii
wiem, że wszystkie wysiłki
na treningach się opłaciły, by
to przeżyć. Dla takich chwil
właśnie chce się żyć i grać w
piłkę.
Należy dodać, że eskapada do Ameryki Południowej
nie była minionego lata jedyną zagraniczną piłkarską podróżą Tomasza Dury. Knurowianin ze swoim klubem Rekordem Bielsko-Biała wziął
także udział w silnie obsadzonym międzynarodowym
turnieju Lwów Cup. Drużyna ze stolicy Podbeskidzia
odniosła tam duży sukces,
zajmując trzecie miejsce, a
Tomasz Dura dołożył się do
tego wyniku pięć goli.
Waldemar Jachimowski

Szesnasta seria spotkań
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej przyniosła kolejną zmianę
lidera. Obrońca mistrzowskiego
tytułu - Pamar spotkał się z
wymagającym rywalem, jakim
jest drużyna Concordii Oldbojów i zainkasował cenne trzy
punkty. Wprawdzie początek
tego meczu był w wykonaniu Pamaru niemrawy, ale już
pierwszy celny strzał na bramkę
przeciwnika przyniósł gola,
a jego autorem był Damian
Kozdroń. Następne minuty
stały pod znakiem przewagi faworytów, ale świetnie w bramce
Concordii spisywał się Adam
Dziuba. Obrona Concordii
pękła pod koniec pierwszej
części gry, kiedy dwukrotnie na
listę strzelców wpisał się Łukasz
Spórna. Zawodnik ten pewnie
zmierza po swój czwarty tytuł
króla strzelców ligi mając w
11 rozegranych meczach 31
strzelonych goli. W drugiej
części gry Pamar powiększył
przewagę i odniósł dziewiąte z
rzędu zwycięstwo.
Do dyspozycji z początku
sezonu wraca Mati Vet FC,
który pewnie pokonał Aptekę
Św. Barbary aplikując swojemu
rywali już do przerwy sześć
bramek. Ozdobą tego spotkania
był pierwszy gol dla Mati Vet
autorstwa Grzegorza Tomeckiego, który rzadko spotykanym w
futsalu pięknym strzałem głową
pokonał bramkarza Apteki.
Zwycięzcy ciągle pozostają w
grze o miejsca na podium mając
przed sobą mecze z drużynami
niżej notowanymi.

Po raz drugi w ciągu trzech
dni zespół Milenium przegrał
różnicą jednego gola mając
spore szanse nawet na zwycięstwo w meczu z IPA. Co ciekawe w ciągu ostatnich 60 sekund
gry padły w tym meczu aż trzy
gole. Zespół IPA jest pozytywnym zaskoczeniem obecnych
rozgrywek, w których uzbierał
już 17 punktów, czyli o jedno
„oczko” więcej aniżeli w całym
poprzednim sezonie.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 16. KOLEJKI Z 28.11.2012:
Pamar – Concordia Oldboje 5:1 (3:0)
1:0 D. Kozdroń 5’, 2:0 Ł. Spórna 18’, 3:0 Ł. Spórna 20’, 4:0 D.
Kozdroń 22’, 4:1 P. Majorczyk 28’, 5:1 P. Kośmider 33’.
żółte kartki: S. Jezierski (Pamar), D. Wiercioch (Concordia
Oldboje).
IPA Knurów - Milenium 6:5 (1:0)
1:0 T. Stani 10’, 1:1 M. Gajda 22’, 1:2 M. Gajda 23’, 2:2 T. Macha
24’, 2:3 T. Macha 28’, 3:3 M. Klaczka 29’, 4:3 T. Macha 33’, 4:4 W.
Żur 35’, 5:4 T. Macha 40’, 6:4 T. Macha 40’, 6:5 M. Gajda 40’.
żółta kartka: P. Botor (IPA Knurów).
Mati Vet FC - TKKF Apteka Św. Barbary 8:2 (6:1)
1:0 G. Tomecki 7’, 2:0 P. Sikora 8’, 3:0 P. Sikora 9’, 4:0 G. Tomecki
12’, 4:1 G. Wojtala 16’, 5:1 D. Kajzer 17’, 6:1 D. Kajzer 18’, 6:2 G.
Kania 24’, 7:2 A. Marszolik 28’, 8:2 M. Zdrzałek 35’.
Żółte kartki: M. Szymański, M. Duraj (TKKF Apteka Św.
Barbary).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

11
10
10
10
10
11
10
10
10
11
10
11
10

27
27
25
24
21
19
17
11
10
7
4
3
1

82-28
58-26
57-15
58-32
49-39
49-37
55-43
25-45
36-47
31-61
29-60
31-72
26-70

9
9
8
8
7
6
5
3
3
2
1
1
0

0 2
0 1
1 1
0 2
0 3
1 4
2 3
2 5
1 6
1 8
1 8
0 10
1 9
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KnuRóW

Coś więcej
niż fotografia
Piękno, według Zygmunta Urzędnika, ma postać
słońca odbijającego się w tafli wody, komara co
w promieniach słońca przysiadł na wierzchołku
paproci oraz mgły, snującej się w dolinach
górskich. W kadrach chwyta ulotność natury,
jej dzikość i spokój. Pokazuje to, czego
być może nikt inny by nie dostrzegł
Zygmunt Urzędnik nie lubi o
sobie mówić. Woli fotografować,
woli, żeby to jego dzieła mówiły za
niego. Opowiadały historie, wzbudzały zainteresowanie. Nie chowa
swoich zdjęć, przeciwnie, wypuszcza
je w świat, do ludzi. Każda dobra
opinia, najmniejszy zachwyt cieszy
go, motywuje do dalszych starań,
poszukiwań.
Nie wiadomo, kiedy narodziła
się fotograficzna pasja pana Zygmunta. Czy w momencie, gdy patrzył jak ojciec robił zdjęcia na
rodzinnych uroczystościach, a może
w czasie wędrówek z synem Tomkiem po Beskidzie Wyspowym, już
wtedy z aparatem fotograficznym,
lustrzanką „Zenit”? Przygodne spacery z aparatem z czasem zyskiwały
na ważności.
− Syn wyrósł. Zacząłem szukać
czegoś interesującego. W 2004 roku
znalazłem informację w tygodniku
„Gość Niedzielny” o spotkaniach
fotografów przyrody ze Śląska na
Uniwersytecie w Katowicach. Pojechałem. Okazało się, że spotkałem
tam fajnych ludzi, którzy podzielają
moją pasję.
Doświadczeni koledzy i koleżanki otwarcie dzielili się swoją
wiedzą i doświadczeniem. Wyjaśniali zawiłości kompozycji, światła,
doboru tematów, uczyli świadomości robienia zdjęć, zwracali uwagę na
popełniane błędy.
Świat fotografii przyrodniczej
jest różnorodny jak sam fotografowany obiekt. Są artyści specjalizujący się w owadach, robiący ogromne
zdjęcia makro, są ptasiarze, którzy
dniami i nocami czatują, by uchwycić dany gatunek.
− Ja najbardziej lubię fotografować pejzaż, zwłaszcza górski. Wejście
na przełęcz lub szczyt górski pozostawia niezapomniane wrażenie, szczególnie nocne na skoro świt i wschód
słońca − mówi Urzędnik.
Wiele dobrych ujęć w ymaga
trudu i dobrej kondycji fizycznej.

z kodeksem etycznym członków
ZPFP obróbce graficznej, dlatego w
plenerze niezbędna jest dokładność
i szczęście, łaskawość przyrody.
Uchwycenie chwili nie do powtórzenia, wstrzymanie oddechu.
− To było w czasie Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w paśmie górskim Mała Fatra na
Słowacji − mówi knurowianin.− Wyjechaliśmy kolejką na Wielki Krywań,
tam pogoda się załamała. Czekając na
grupę u podnóża góry, poszedłem nad
pobliski potok. W pewnym momencie
usłyszałem szum, szła ściana deszczu. Zanim lunęło, zdążyłem zrobić
zdjęcie. Uchwyciłem moment, kiedy
deszcz uderzył w kamienie i nad potokiem uniosła się mgiełka.
Zygmunt Urzędnik często spacer uje po k nu rowsk ich lasach,
przemierzył je wzdłuż i wszerz,
fotograf ując zwierzęta, rośliny,
meandry potoków i wijące się ścieżki. Uważa, że okoliczna przyroda
się odradza, wraca do człowieka,
zadziwiając swoim bogactwem i
różnorodnością.
Artysta od lat mieszka w Knurowie, z zawodu jest inżynierem
elektronikiem. Swoją codzienność
związał z szorstkim światem kopalni.
Światem ludzi o mocnych charakterach, ciężko pracujących w trudnych
warunkach.

W PEŁNI LATA
Zygmunt Urzędnik

Czasami trzeba przejść wiele kilometrów w śniegu, wspiąć się na wysoką
górę, brodzić w wodzie.
− W styczniu byłem na plenerze
fotograficznym w Bieszczadach −
opowiada pan Zygmunt. − Na punkt
widokowy wchodziliśmy cztery i pół
godziny. Chcieliśmy zdążyć na wschód
słońca. Wyszliśmy o 2.00 w nocy
w rakietach śnieżnych z latarkami
czołówkami, prowiantem, gorącymi
napojami w termosach. Podchodzenie
było trudne, bez przetartego szlaku,
w ogóle bez szlaku, przedzieraliśmy
się przez zaspy, do tego występowały
przelotne opady śniegu. Po drodze
weszliśmy w tajemniczy las z pniami
i gałęziami pokrytymi lodem, w ciszy
słychać było tylko jak trzeszczą nad
naszymi głowami poruszane wiatrem... Udało nam się dojść na czas i
zmęczenie prysło jak bańka mydlana.
Było pięknie... nie chciało się wracać...
− opowiada knurowianin.

Zygmunt Urzędnik ma na swoim koncie sporo sukcesów. W 2009
roku otrzymał jedną z dwóch nagród
głównych w konkursie krajowym
Fotograf Roku 2009 Związku Polskich Fotografów Przyrody. Przez 3
lata był prezesem Okręgu Śląskiego
ZPFP. W tym roku, drugi raz z rzędu, otrzymał tytuł Fotografa Roku
Okręgu Śląskiego za fotografię „W
pełni lata”, która w ygrała także
kategorię „Impresje przyrodnicze

w konkursie krajowym W pełni lata
ZPFP”.
− Było to w lipcu.
Po pracy postanowiłem
pospacerować po naszym
lesie. Wracałem już, kiedy dostrzegłem smugę
światła , która znalazła szczelinę pomiędzy
pniami drzew i padała
na paproć. Uklęknąłem,
namie r zy łe m ś w iatło
na wierzchołku paproci, wyostrzyłem i... w
tym momencie nadleciał
komar, który na chwilę
przysiadł na jej szczycie,
można powiedzieć, że
była to przysłowiowa
kropka nad i! − śmieje
się pan Zygmunt.
Przez k i l ka ostatnich lat k nurowianin
organizował także otwarte zimowe plenery
fotograficzne w Beskidzie Śląskim i Ży wieckim. Wspólnie z innymi członkami Okręgu
Śląskiego jest współautorem wielu ekspozycji. Ostatnio Wydaje się, że dzień słoneczny do tego
doczekał się też wystawy autorskiej celu byłby najlepszy. Tymczasem − jak
o tytule „Różne oblicza natury” zauważa pan Zygmunt − zmienność
dofinansowanej przez Okręg Ślą- aury jest dobrodziejstwem fotografa
ski za zwycięstwo w konkursie na przyrody, przechodzący front atmoFotografa Roku.
sferyczny, snująca się mgła, światło
Wśród fotografów przy rody słoneczne o poranku lub o zachodzie
próżno szukać zawiści. Pan Zygmunt słońca są tymi czynnikami sprzyjająśmieje się, że to chyba przyroda tak cymi udanej fotografii.
łagodzi obyczaje. Mówi, że ma dług
Zygmunt Urzędnik podkreśla,
do spłacenia tym, którzy kiedyś zu- że najważniejsza jest w życiu papełnie bezinteresownie wprowadzili sja, nieważne jaka. On już swoją
go w świat profesjonalnej fotografii. znalazł.
Tekst: Justyna Bajko,
Dlatego sam często doradza, zachęca
foto: Zygmunt Urzędnik
młodych, podpowiada, zasiada w
jury. Jakie ma rady dla początkująWystawę Zygmunta Urzędnika
cych fotografów?
„Różne oblicza natury” można
oglądać do końca roku w Muzeum
− Fotografowane obiekty, pejzaże
Górnośląskim w Bytomiu.
wymagają odpowiedniego światła.

reklama

uleWA

W niektórych indiańskich kulturach wierzono, że fotografia zabiera
ludzką duszę. Zygmunt Urzędnik
zatrzymuje w kadrach ducha natury, pod warunkiem, że ten chce się
pokazać. Fotograf nie interweniuje
w kadry, nie poddaje ich niezgodnej

Ulewa
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