aktualności
KATowice

Knurów

Błażej - znawca ewangelii

Błażej Bęben zajął 10 miejsce w finale diecezjalnego Konkursu
Wiedzy Biblijnej w Katowicach. Uczeń V klasy Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7 w finale zdobył 44,5 pkt., 7 punktów więcej
dałoby mu zwycięstwo

Bajka o pięknej dziewczynce wykorzystywanej przez niedobrą macochę tym razem w wersji musicalowej.
5 lutego na deskach Rybnickiego Centrum Kultury wystąpi grupa teatralna
z Dąbrowy Górniczej ze spektaklem
muzycznym „Kopciuszek”. Przedstawienie, choć dla dzieci, z pewnością
rozbawi niejednego dorosłego W krainie bajki wiek nie gra roli. Spektakl
rozpocznie się o godz. 16. Bilety po 18
zł można zakupić w kasie RCK lub na
stronie internetowej www.ekobilet.pl.

Foto: Arch. GTM

Ferie
z Pinokio

Wirtualna skrzynia skarbów to
zbiór dźwięków, słów, zdjęć.
Autorka kolekcjonuje „małe
pr zyjemności dla oka, dla
ucha i dla duszy”: inspirujące
teksty, piękne obrazy i małe
codzienne olśnienia. Zdjęcia
rozświetlonej światłami Ziemi, księżycowych latawców
zachwycają barwami i nastrojem. Warto czasami wejść na
stronę i trochę poszperać w
poszukiwaniu skarbu.
JB

2

rock na
islandia
w fotografii czerwono

Łódzki zespół rockowy Coma 3
lutego zawita do gliwickiego klubu
ROCK’A. Grupa promuje swoją
czwartą płytę tzw. „czerwony album”. Coma to połączenie mocnych,
gitarowych brzmień z niebanalnymi
i zaskakującymi tekstami. Charyzma sceniczna wokalisty grupy
Piotra Roguckiego przyciąga na
każdy koncert rzesze fanów. Występ
rozpocznie się o godz. 19. Bilety w
cenie 50 zł do nabycia w kasie klubu
lub w Cafe Iglo.
JB

Foto: Arch. GTM
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mAm
P y TA nie

Nie zapomnij

Gliwice

Gliwicki podróżnik i fotograf Rafał
Milach przez kilka miesięcy przemierzał
Islandię. Efektem tej wyprawy jest książka „W samochodzie z R”. 3 lutego o godz.
18 w Willi Caro odbędzie się wernisaż
niezwykłych islandzkich zdjęć gliwiczanina połączony z promocją książki.
Wstęp wolny
JB

Czy lalki potrafią spełniać życzenia? Dlaczego religia voodoo ma
taki wpływ na masową wyobraźnię?
Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci w czasie „Weekendu z magią”,
zorganizowanego przez Muzeum
w Gliwicach. Pierwsze spotkanie
− 4 lutego o godz. 10 − wprowadzi
najmłodszych i ich rodziców w świat
szmacianych, teatralnych kukiełek.
W czasie drugiego dzieci, pod okiem
instruktorów, stworzą żadanice, białoruskie lalki spełniające życzenia.
Na zakończenie weekendu − 5 lutego
o godz. 16 organizatorzy zapraszają
na w yk ład poświęcony voodoo.
Wstęp wolny.

JB

Wiedzę Błażeja docenili jurorzy i pozostali uczestnicy konkursu

Gliwice

box-of-treasures.blogspot.
com

Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza na walne zebranie.
Obrady odbędą się w czwartek, 9
lutego, w klubie Gama. Początek o
godz. 16.

Śpiewający
kopciuszek

Gliwice

JB

weekend
z magią

ryBniK

Marek Węgorzewski

Czy ferie można spędzić w teatrze? Dlaczego nie! Gliwicki Teatr
Muzyczny zaprasza najmłodszych
i tych nieco starszych na bajkę o
drewnianej lalce, która bardzo chciała zostać prawdziwym chłopcem.
Spektakl „Pinokio” z piosenkami
Włodzimierza Korcza rozpocznie się
7 lutego o godz. 17.30. Bilety − 24 i 15
zł do nabycia w kasie GTM.

walne
diabetyków

/bw/

Foto: archiwum

W 17. Diecezjalnym Konkursie
Wiedzy Biblijnej uczniowie podstawówek wykazywali się znajomością
Ewangelii św. Łukasza. Poziom był
wyrównany. W czołówce było tak
ciasno, że od zwycięstwa Błażeja
dzieliło tylko 7 punktów.
– To dla nas duże osiągnięcie.
Błażej jest zadowolony. Obiecuje,
że zaczyna już przygotowania do
konkursu za rok z Ewangelią św. Jana
– nie kryje zadowolenia katechetka
Maria Sadowska.
Uczest ni kom spodoba ła się
otoczka towarzysząca konkursowi.
W czasie, gdy jurorzy sprawdzali
prace, konkursowicze gościli w redakcji Małego Gościa Niedzielnego i
Radia eM. Mieli okazję zobaczyć, jak
wygląda praca nad nowym numerem
gazety i spróbować swoich sił w studio nagrań.

Gliwice

2 II – Dzień Pozy
tywne go
My śle nia, Św iat ow
y Dz ień
Mokrade ł, Dzie
ń Handl ow c a, D zi e ń Św
i s t ak a
4 II – Międzynarodow
y Dzień
Walki z Rakiem
8 II − Dzień Bezpi
ecznego
Internetu

Knurów

zapomniał się

Mowa o panu, który w piątkowy
wieczór dobijał się do drzwi mieszkania. Czynił to na tyle głośno, że
sąsiedzi zaalarmowali Straż Miejską.
Wkrótce wyjaśnił się powód nieskuteczności starań mężczyzny – pan
pomylił bloki...
/bw/

Czy miała Pani dzisiaj problem z uruchomieniem samochodu?
Pani Anna z Kuźnic:
- Bardzo się dzisiejszego ranka zdener wowałam. Pr zez
ten mróz nie mogłam zapalić
samochodu. Tak to jest, kiedy
auto nie stoi w garażu. Mąż
musiał wyciągnąć akumulator,
podłączyć kabelki i w końcu
za którymś razem zadziałało.
Ale to nie koniec. Przednia
szyba była tak zmrożona, że
z trudnością wycięłam wizjer.
Jechałam tym samochodem
jak czołgiem.
not. JB

Foto: Dawid Ciepliński

Gliwice

usta milczą,
dusza
śpiewa

Przewrotna, lekka operetka „Wesoła wdówka” ponownie wkracza na
afisze Gliwickiego Teatru Muzycznego. Opowieść o złożonej kobiecej
naturze od lat zachwyca melomanów.
Takie arie jak „Wilio, och Wilio” czy
„Kobietki, ach kobietki” weszły już
na stałe do kanonu muzyki rozrywkowej. Gliwicką realizację operetki
dodatkowo wyróżnia spektakularna
rola Grażyny Brodzińskiej. Spektakl
odbędzie się w dniach 2, 3, 4 lutego o
godz. 18.30. Bilety w cenach od 45 do
30 zł do nabycia w kasie GTM.
JB

W ubieg ły czwartek
dwaj str ażnicy miejs
cy – Mariusz Wójci
Adam Filipiak - gości
k i
li w Miejskim Przed
szkolu nr 13 z oddzi
integracyjnymi w Kn
ałami
urowie. Funkcjonari
usze opowiadali dzieci
bezpiecznie zachowy
om jak
wać się w czasie fer
ii zimow ych. Przedszk
były zadowolone z
olaki
odwiedzin, wysłucha
ły rad gości i same
brały udział w dysku
ochoczo
sji.
DC
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Czy zabierzesz
mnie do domu?

Knurów

Pamiętam dzień, kiedy przynieśliśmy Patrysię do domu.
Padał taki gęsty śnieg, sąsiadka zapukała pożyczyć mąkę.
− A skąd ta miła dziewczynka? To siostry? − zapytała.
- Nie, nasze − odpowiedział mąż. Wtedy chyba po raz
pierwszy zrozumiałam, co zrobiliśmy.

We wczesny sobotni poranek (5 rano)
patrol knurowskiej Straży Miejskiej
i Policji interweniował w jednym
z mieszkań przy al. Piastów. Powodem
była rodzinna awantura, w wyniku której
dotkliwego pobicia (obrażenia twarzy)
doznała kobieta

W Polsce około 30 tys. osieroconych dzieci mieszka w domach dziecka. Większość ze względu na wiek
bądź nieprzystosowanie społeczne
nigdy nie zostanie adoptowana.
Szansą dla takich dzieci są rodziny
zastępcze, namiastka normalnego
domu.

Konieczne okazało się wezwanie
karetki pogotowia. Do szpitala została odwieziona poszkodowana i...
jej agresywny znajomy. Mężczyzna
trafił tam ze względu na fatalny stan
psychiczny.
To nie był jedyny w ostatnim czasie przypadek rodzinnych animozji.
W styczniu funkcjonariusze kilkanaście razy zmuszeni byli temperować
awanturników.
Małżonkowie kłócili się m.in.
przy ul. Łokietka i Bojowej. W obydwu sytuacjach panowie musieli
– chcąc nie chcąc – udać się na Komendę Miejską Policji w Gliwicach,
gdzie trzeźwiejąc dochodzili do siebie
i do świadomości swoich nocnych

Będziesz mnie kochać?

- zapytała Basia, kiedy pierwszy
raz ją zobaczyłam. Spojrzała na mnie
tymi wielkimi niebieskimi oczami i
już wiedziałam, że nie mogę jej odmówić − opowiada jedna z zastępczych
opiekunów. − Trochę się baliśmy,
mieliśmy już własne dzieci. Początki
były trudne, musiałam zrezygnować
z pracy. Najwięcej kłótni było przy
podziale obowiązków. Nikt nie chciał
zmywać naczyń.
W powiecie gliwickim działania
dotyczące zakładania rodzin zastęp- W Polsce kilka tysięcy dzieci czeka
czych koordynuje Powiatowe Cen- normalny i ciepły dom.
trum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. w pełni nie może dziecku ofiarować −
Pierwsze kroki osób zainteresowa- twierdzi pedagog Aleksandra Kokonych taką formą opieki powinny być sińska. − Rodzice zastępczy kształtują
skierowane właśnie tam.
w dziecku pozytywne wzorce i relacje
Rodzinę zastępczą rodzinny w rodzinie oraz doświadczenia zwiądom dziecka mogą stworzyć mał- zane z życiem rodzinnym. Dzięki
żonkowie bądź para niepozostająca temu dziecku będzie łatwiej egzystow związku małżeńskim. Należy jed- wać w dorosłym życiu.
nak spełnić odpowiednie warunki.
Ważny jest również aspekt ekoIstotne, by osoby takie nie były (ani nomiczny. Koszt utrzymania dziecka
teraz, ani w przeszłości) pozbawione w placówce opiekuńczo - wychowawwładzy rodzicielskiej (władza rodzi- czej jest kilkakrotnie wyższy niż w
cielska nie może też
rodzinie zastępczej.
być im ograniczo- W Knurowie funkcjonuje
Działania rządu
na ani zawieszona). obec nie 49 r odzin za- zmierzają do likwiMuszą być zdolne stępczych, głównie spo- dacji domów dzied o s p r a w o w a n i a krewnionych. Potrzeby są cka i umieszczenia
w ł a ś c iwe j opie k i znacznie większe.
wszystkich dzieci w
nad dzieckiem – co
rodzinach zastępw ymaga zaświadczenia o braku czych. Nowa ustawa ma tę kwestię
przeciwwskazań zdrowotnych do ułatwiać.
pełnienia funkcji rodziny zastęp− Przepisy wprowadzają m.in.
czej lub prowadzenia rodzinnego szereg nowych instytucji wsparcia
domu dziecka, wystawionego przez rodziny działających w gminach:
lekarza podstawowej opieki zdro- asystent rodziny, rodzina wspierająca
wotnej. Konieczne jest zapewnienie oraz w powiatach: organizator i koorodpowiednich warunków bytowych dynator pieczy zastępczej oraz rodzii mieszkaniowych umożliwiających na pomocowa − informuje Barbara
dziecku zaspokajanie jego indywidu- Terlecka-Kubicius, dyrektor PCPR
alnych potrzeb. Na koniec kandydaci w Gliwicach.
muszą przejść odpowiednie szkolenie
Od tego roku rodzina zastępcza
i otrzymać kwalifikacje do pełnienia będzie mogła korzystać z pomocy
funkcji rodziny zastępczej. Szkolenia tzw. rodziny wspierającej, której na
są w całości opłacane przez PCPR.
czas wyjazdu bądź choroby zostanie
powierzona opieka nad dziećmi.
Dlaczego nie Dom Dziecka?
Ustawa wprowadza również funkDom dziecka to najgorsze z moż- cję koordynatora pieczy zastępczej,
liwych rozwiązań. Pomimo starań swoistego pomocnika w kontaktach
opiekunów dzieci odczuwają brak z biologiczną rodziną podopiecznego,
rodziny.
człowieka od spraw trudnych. Znacz− Tylko w rodzinie dziecko może nie to odciąży rodziny zastępcze,
dorastać w atmosferze ciepła, ochro- które będą mogły skupić się na tym,
ny, miłości. Rodzice zastępczy mogą co najistotniejsze, czyli na wychopoświęcić dziecku swoje uczucia, waniu dzieci. Dzieci w rodzinach
czas, zaangażowanie. Jest to coś, czego zastępczych nie tracą kontaktu ze
żadna inna forma opieki zastępczej swoją biologiczną rodziną. Co więcej,
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Rodzinne
bijatyki i swary

poczynań. Przy ul. Łokietka urazy
do siebie wyrażali – w przesadnie
głośny sposób – ojciec z córką, a
przy ul. Reymonta pewien pan ze
swoją konkubiną. Przyjazd funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji
załagodził spory – skończyło się na
pouczeniach.
Pouczenia wystarczyły, by uciszyć małżonków awanturujących
się w mieszkaniach przy ul. Wilsona
(dwukrotnie), Żwirki i Wigury, Słoniny i Koziełka. Z kolei przy ul. Staszica kłócący się z żoną mężczyzna na
widok funkcjonariuszy zdecydował
się opuścić mieszkanie.
/b/

Knurów
na ludzi, gotowych stworzyć im

jak twierdzi Aleksandra Kokosińska,
osoby będące zastępczymi rodzicami
są tak przeszkolone, by wspierać rodziców biologicznych w pokonaniu
problemów, które przyczyniły się
do umieszczenia dziecka w rodzinie
zastępczej.

Oczekiwanie na dom

Wprowadzone ułatwienie mają
zachęcić do zakładania rodzin zastępczych. Dlaczego jest ich coraz
mniej?
− Obserwujemy coraz mniejsze
zainteresowanie pełnieniem funkcji
rodziny zastępczej, gdyż nie jest to
łatwe zadanie. Staramy się udzielać naszym rodzinom zastępczym szerokiego
wsparcia w pełnieniu tej funkcji. Często
zdarza się nam, że trafiają do naszego
centrum rodziny z innych powiatów,
które oferują nam pomoc w zaopiekowaniu się dziećmi z naszego powiatu −
mówi dyrektor Terlecka-Kubicius.
W Knurowie funkcjonuje obecnie 49 rodzin zastępczych, głównie
spokrewnionych. Potrzeby są znacznie większe.
− Trudno dokładnie określić, ile
dzieci czeka na objęcie ich opieką
rodziny zastępczej. Zmienia się to
prawie codziennie − dodaje dyrektor
PCPR.
Decyzja o założeniu rodziny
zastępczej nie jest łatwa i wymaga
odwagi, przekraczania własnych
ograniczeń i uprzedzeń
− Pewnie, że jest ciężko. Jak to
w dużej rodzinie. Trochę radości i
cała masa problemów − śmieje się
„zastępcza” mama. − Nie wyobrażam
sobie jednak już życia bez tych moich
urwisów. W końcu zabierając ich do
domu, obiecałam im Miłość. Z takiej
obietnicy trzeba się wywiązać.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Nerwowy pasażer

Awanturujący się pasażer był powodem interwencji strażników miejskich
w autobusie linii 47. Kupujący bilet pan zachowywał się przesadnie głośno.
Wśród wykrzykiwanych słów przeważały niecenzuralne, czego nie zdzierżył
kierowca autobusu. Funkcjonariusze też nie pochwalili pieniacza, poprzestali
jednak na wylegitymowaniu i pouczeniu.
/bw/

Knurów

Kradną!

Ostatnie tygodnie pokazują, że coraz większą popularnością wśród
złodziei samochodów cieszą się volkswageny, audi i seaty, szczególnie te bez
dobrego zabezpieczenia mechanicznego lub elektronicznego.
24 stycznia około godz. 19.00 ktoś odjechał z przyblokowego parkingu
przy ul. Ogana volkswagenem passatem. Właściciel oszacował stratę na
29 tys. zł.
Z kolei w ubiegłą niedzielę z terenu prywatnej posesji przy ul. Rakoniewskiego złodziej skradł bmw 320T. Straty wyniosły 70 tys. zł.

/g/

Szczygłowice

Zgubne gramy

W ubiegłą środę śledczy z Wydziału do walki z przestępczością narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach złożyli wizytę w mieszkaniu przy al. Piastów. Przy 26-letnim domowniku znaleźli 12 gramów
amfetaminy. Mężczyźnie grozi teraz nawet do 3 lat więzienia.

/g/

Knurów

Rower z klatki

Tydzień temu opisaliśmy sprawę zatrzymania rodzinnego duetu, który
kradł z klatek schodowych wózki dziecięce. Tym razem ktoś celuje w jednoślady. 27 stycznia (piątek) z klatki domu przy ul. Sienkiewicza złodziej
wyprowadził czarno-zielony rower marki „Kross”. Dla właściciela to strata
1200 zł.
Pozostaje mieć nadzieję, że sprawca kradzieży „wpadnie” w ręce policji
tak jak „przedsiębiorcze” rodzeństwo od wózków.

/g/



Foto: /sisp/
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Rozlicz PIT przez internet!
Oszczędność czasu, gwarancja
poprawności złożonej deklaracji
podatkowej oraz szybszy zwrot nadpłaty
to tylko niektóre korzyści płynące ze
składania PIT-u przez internet

Gliwice. Centrum Aktywizacji Zawodowej
w nowych pomieszczeniach

W kolejce, ale
z numerkiem

Sceneria jak w „Procesie” Franza
Kafki: ludzie kłębią się w wąskich
korytarzach, każdy krok znaczy
skrzypienie, między piętrami ruch,
bezrobotni oczekują na swoją kolej.
To historia. Od 1 lutego na klientów
Powiatowego Urzędu Pracy
w Gliwicach czeka miłe zaskoczenie
Przygotowania do urządzenia
Centrum A kt y w izacji Zawodowej (CAZ), działającego w ramach
Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, trwało 2 lata. Trudne warunki obsługi interesantów ustąpiły
miejsca kompleksowej obsłudze w
przestronnych pomieszczeniach.
Na 205 m 2 , po przeprowadzonych
pracach remontowych, powstały stanowiska zajmujące się aktywizacją
bezrobotnych.
Pomieszczenia CAZ-u mieszczą
się na parterze budynku przy Placu Inwalidów Wojennych 14, gdzie kiedyś
działał Klub AA „Krokus”. Prowadzą
do nich drzwi sąsiadujące z głównym
wejściem do gliwickiego PUP.
- CAZ to wyspecjalizowana komórka Powiatowego Urzędu Pracy
w Gliwicach, zajmująca się aktywnymi formami przeciwdziałania
bezrobociu. Bezrobotni znajdą tam
m.in. dział pośrednictwa pracy,
doradców zawodowych, informacje
o programach, szkoleniach, pracach
społecznie uży tecznych - mów i
inspektor z knurowskiego Biura
Obsługi Bezrobotnych Kr ystian

Zakaz?
Żaden zakaz...
- Wolno palić na przystankach
autobusowych czy nie wolno? Jeśli
popatrzeć po knurowskich, to można
nabrać przekonania, że żadnego zakazu nie ma. Ludzie nic sobie z niego
nie robią. Palą bez względu na to,



Pluta, który uczestniczył w otwarciu CAZ-u.
Interesantów z Gliwic i powiatu
gliwickiego będzie obsługiwać 18
stanowisk. Dodatkowo bezrobotni
będą mogli skorzystać z infokiosków
z ofertami pracy. Dobrą informacją
jest ucywilizowanie obsługi klientów.
Służy temu elektroniczny system
kolejkowy, który działa na zasadzie
wydawania czekającym numerków.
System wraz z nowoczesną siecią
teleinformatyczną sfinansował Fundusz Pracy.
Remont i adaptacja pomieszczeń
na potrzeby CAZ-u kosztował y
blisko 500 tys. zł. Ponad 30 proc. tej
kwoty sfinansowały samorządy Gliwic i Powiatu Gliwickiego.
Uroczystego otwarcia CAZ-u
dokonali 25 stycznia starosta gliwicki Michał Nieszporek i prezydent
Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz
dyrektor PUP w Gliwicach Marek
Kuźniewicz.
Aby pobrać zasiłek, zarejestrować
się czy podpisać listę, nadal będzie
trzeba odwiedzić starą siedzibę PUP.
/pg/,/sisp/

czy ktoś jest obok czy go nie ma. Jak
zwróciłam uwagę takiemu jednemu,
to mało brakło, jeszcze oberwałabym. Mówię o przystanku koło targu.
Wiem, że jest kamerowany. Jeśli
strażnicy mają go na oku, to jestem za
tym, żeby przyjeżdżali i karali palaczy
bez pardonu.
Grażyna, niepaląca
Not. bw

Naczelnik II Urzędu Skarbowego
w Gliwicach zachęca do skorzystania
z tej możliwości. Przez internet można składać następujące deklaracje
podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L,
PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-

19A za 2011 rok oraz wniosek PIT-16
w 2012 roku.
Można się rozliczać tą drogą
bez użycia podpisu elektronicznego,
weryfikowanego za pomocą ważnego
certyfikatu. Aby to zrobić wystarczy

Foto: Bogusław Wilk

Centrum Aktywizacji
Zawodowej to nowa
jakość w obsłudze
bezrobotnych

Skrzyżowanie ulic Zwycięstwa
i Lignozy. Mróz ścisnął i stojące
na jezdni rozlewisko zmieniło
się w lodowisko. Szalenie
niebezpieczne, zwłaszcza dla
kierowców jadących od strony
Czerwionki. Wskazane, by
drogowcy zadziałali nim stanie
się coś złego...
/bw/

mieć dostęp do internetu, przygotować dane (NIP/PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu
wykazana w zeznaniu rocznym za
2010 rok), które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.
Dalej mamy już z górki. Ze strony
www.e-deklaracje.gov.pl pobieramy z
zakładki „Do pobrania” aplikację desktopową e-Deklaracje lub właściwy
formularz z zakładki „Formularze”.
Następnie wypełniamy go. Naszym
podpisem jest kwota przychodu wykazana w zeznaniu rocznym za 2010
rok. Wysyłamy dokument.
Należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
Jest ono dowodem traktowanym na
równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia
PIT-u w urzędzie skarbowym.
Jeśli któryś z etapów jest niejasny,
zawsze można skorzystać z instrukcji wypełniania zeznań „krok po
kroku”, którą znajdziemy na stronie
www.e-deklaracje.gov.pl.
Nie dość, że w ten sposób oszczędzamy środowisko, to na dodatek nie
musimy wystawać w kilometrowych
kolejkach, mamy pewność, że przesyłane dane są bezpieczne, a składana deklaracja wypełniona jest poprawnie.
/g/

nekrolog

Panu Eugeniuszowi Tymoszkowi
Radnemu Rady Miasta Knurów
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Coś na ząb
- Dobrze, że napisaliście artykuł o miejscach, gdzie można udać
się z bólem zęba w czasie świąt lub
innych dni wolnych [„Coś na ząb”,
PL /2012]. Zdarzało się mnie bądź
komuś z rodziny, że w trybie pilnym
trzeba było szukać dentysty. Wtedy
trzeba wiedzieć, gdzie się udać. Pomocy szukaliśmy w Zabrzu, a nawet
w Katowicach. W artykule zabrakło
mi tylko adresu tego gabinetu dentystycznego w Czerwionce-Leszczynach, do którego można się udać w
razie nagłej potrzeby. Rozumiem, że
to może być uznane za pewną formę
reklamy, ale wydaje mi się, że równie
istotny jest cel społeczny takiej informacji. Z pewnością wiedza, gdzie się
udać, oszczędziłaby komuś bólu. W
dosłownym tego słowa znaczeniu.
Jeżeli można by go było zamieścić
teraz, to ja, jak i pewnie inni czytelnicy bylibyśmy wdzięczni, bo jadąc w
nocy do Czerwionki-Leszczyn kogo
ja spotkam i się zapytam, gdzie jest
dentysta?
Szczygłowiczanin
not. DC

Od redakcji: Gabinet Stomatologiczny A-Dent znajduje się w
Czerwionce przy ul. 3 Maja 36c (tel.
32 431 91 33).

Panu Eugeniuszowi Tymoszkowi
Radnemu Rady Miasta Knurów
z powodu śmierci

Ojca

wyrazy głębokiego współczucia
składa w imieniu Rady Miasta Knurów
Jan Trzęsiok
Przewodniczący Rady

Serdeczne wyrazy współczucia
dla
Radnego Eugeniusza Tymoszka
z powodu śmierci

Ojca
składa
Zarząd Emerytów Koło nr 3
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aktualności
Knurów

Kiedy miłość sprawia ból
Jolanta Klimkiewicz :- Zajmujemy się różnymi przejawami przemocy
fizycznej i psychicznej, molestowaniem seksualnym, zaniedbywaniem
dzieci, a także problemami wychowawczymi, które w przyszłości mogą
skutkować stosowaniem przemocy w
rodzinie.
Monika Niestrój-Słowik: - Zwracamy uwagę także na sytuacje, które
nie są jeszcze zdiagnozowane. Mam
na myśli alkoholizm czy ostre konflikty w rodzinie.
Ofiary przemocy zgłaszają się
do nas same. O naszej działalności
dowiadują się m.in. z internetu.
Część kieruje do nas policja, część
szkoła, czasem nawet rodzina. O
wielu przypadkach dowiadujemy się
z anonimowych zgłoszeń.

Przyczyny przemocy

J.K: - Zdarza się, że dzieci stosują przemoc wobec rodziców lub
dziadków. Ostatnio mieliśmy kilka
przypadków, że to żona znęca się nad
mężem.
M.N.S: - To wynika z nierozwiązanych starych spraw, z nieporozumień, niedomówień, a także chęci
panowania nad drugą osobą. Często
w takich relacjach ogromne znaczenie ma przeszłość tych osób. Jeśli w
dzieciństwie nauczyły się w sposób
agresywny rozwiązywać problemy, to
przenoszą te wzorce na dorosłe życie.
Mężczyźni, którzy wychowali się w
domach, w których dominowała przemoc, poznali wzór ojca, wprowadzającego rządy twardej ręki. Powielają
to później w swoich domach. Wychodzą z założenia, że rola żony, córki czy
partnerki jest w relacjach podrzędna.

Strach

J.K: - Tak się często zdarza, że
kobiety zgłaszające pobicie później
wycofują się. To wiąże się z cyklem
przemocy, obejmującym 3 fazy: gorącej przemocy, miodowego miesiąca,
narastania napięcia. Podczas drugiej
fazy sprawca obiecuje poprawę, przeprasza, adoruje ofiarę, przynosi kwiaty. To jest koło, które ciągle się kręci.
Są kobiety, które decydują się na
przerwanie tego procesu. Do takiej
decyzji trzeba dojrzeć, a to nieraz
wymaga czasu. Ważna jest konsekwencja, aby wytrwać w swoich postanowieniach i doprowadzić sprawy
do końca.
M.N.S: - Zdarza się, że oprawca
podejmuje próby poradzenia sobie z
gniewem, agresją czy negatywnymi
zachowaniami lub alkoholizmem.
Często kończy się to jednak niepowodzeniem. Decyzja o rozwodzie zależy
od tego jak wiele szkód zostało wyrządzonych. Jeśli krzywdy były wielolet-

nie i zniszczyły związek, to myślę, że
trudno wtedy wybaczyć.

Dzieci

J.K: - Żyjąc pod jednym dachem,
dzieci mimowolnie słyszą co się dzieje
między rodzicami. Niejednokrotnie
przemoc kierowana jest wobec nich.
Rozmawiamy wtedy z rodzicami,
prowadzimy treningi umiejętności
rodzicielskich. Tam poruszamy takie
tematy, aby dzieci mogły dorastać bez
obciążeń w kochających i szczęśliwych
rodzinach.
Zawsze istnieje ryzyko, że dzieci
będą powielać zachowania rodziców
w swoim dorosłym życiu. Każde takie
dziecko powinno przejść terapię.
M.N.S: - A ja chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz.
Klasyczna przemoc odbywa się w
czterech ścianach. Dzieci trzymają to
w tajemnicy przez wiele lat. Ogromnym wyzwaniem jest przełamanie
się i ujawnienie tego. Kobiety mogą
to zrobić przychodząc do nas, dzieci
w rozmowie z pedagogiem szkolnym.
Ważne, by wyjść z tych czterech
ścian.

Świadkowie

M.N.S: - Dzieci izolują swoich
kolegów czy koleżanki od tego, co
dzieje się w domu. Nie zapraszają, nie
utrzymują kontaktów, nie opowiadają
o tym. Część takich spraw wychodzi
przez przypadek.
J.K: - Otrzymujemy zgłoszenia
anonimowe z nazwiskiem i adresem,
gdzie coś złego się dzieje. Zgłaszający
nie chce podawać swoich personaliów, ponieważ nie życzy sobie być
świadkiem w sądzie. Docierają do nas
informacje, że sąsiedzi ofiar przemocy
o niczym nie wiedzą.
M.N.S: - Myślę, że obok obojętnych sąsiadów jest coraz więcej takich,
którzy są wrażliwi na płacz dziecka,
na hałasy czy jakieś krzyki wzywające o pomoc. Każdy sygnał, nawet
anonimowy, sprawdzamy. Owszem,
zdarzają się sytuacje, gdzie nic niepokojącego się nie dzieje. Dziecko płacze,
bo jest chore, a małżonkowie krzyczą,
bo taki jest sposób ich komunikacji.

Pierwszy krok

M.N.S: - Proponujemy pomoc
psychologiczną oraz wsparcie w trudnej sytuacji. Pokazujemy drogę, jaką
ofiara przemocy musi pokonać. Tłumaczymy, że to jest ciężka praca wymagająca konsekwencji w działaniu i
dużego samozaparcia. Wyszukujemy
w tych osobach ich mocne strony, aby
mogły je uruchomić w trudnych sytuacjach. Podejmujemy także działania
prawne: stosujemy niebieską kartę,
zawiadamiamy policję, prokuraturę,
sąd rodzinny i szkołę - jeśli ofiarami
przemocy są dzieci. Zabezpieczamy
rodzinę przed kolejnymi falami przemocy.
J.K: - Na przestrzeni ostatnich lat
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
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w rodzinie wielokrotnie się zmieniała.
W tej chwili można podjąć bardzo
szybkie działania, by odizolować
sprawcę przemocy od pozostałych
członków rodziny. Dawniej to kobieta
z dziećmi musiała uciekać z domu,
ona ponosiła konsekwencje działania
sprawcy. To wiązało się ze zmianą
środowiska, szkoły. Teraz ustawa
kładzie nacisk na to, żeby właśnie
sprawcę izolować.
Próbujemy kontaktować się ze
sprawcą przemocy, aby uświadomić
mu, że to co robi jest przestępstwem.
Taką osobę kierujemy na zajęcia
korekcyjno-edukacyjne dla sprawców
przemocy. Niestety, często spotykamy
się z odmową. Osoby z problemem
alkoholowym kierujemy na terapię
odwykową, do specjalistów zajmujących się tymi problemami.

Zespoły interdyscyplinarne

J.K: - Zmiana ustawy nałożyła na
gminę powoływanie zespołów interdyscyplinarnych. Obowiązek ich tworzenia spoczywa na Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej. W skład zespołu
wchodzą przedstawiciele MOPS-u,
policji, oświaty, służby zdrowia, sądu
i miejskiej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, a także
kuratorzy.
W ramach zespołu powołujemy
grupy robocze, które współpracują z

- Klasyczna przemoc odbywa się w czterech ścianach, ogromnym
wyzwaniem jest przełamanie się i wyznanie tego - zauważają
Monika Niestrój-Słowik i Jolanta Klimkiewicz

rodziną, w której jest przemoc. W zależności od rodzaju przemocy i osób,
których ona dotyka, grupę roboczą
tworzą przedstawiciele konkretnych
instytucji. Na przykład: jeżeli w rodzinie będą dzieci, w grupie znajdzie
się pedagog ze szkoły.
Zależy nam na kompleksowym
rozwiązaniu problemu.
Idea jest taka, aby przepływ
informacji między instytucjami był
szybszy, abyśmy współdziałali. Obowiązuje nas ustawa o ochronie danych
osobowych.
M.N.S: - Powołujemy już grupę

Debiut na miarę marzeń

Różni, lecz równi

Zagrali „To co ważne” i urzekli jurorów.
Młodzi podopieczni Stowarzyszenia Rodzin
i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną zajęli trzecie miejsce podczas
VIII Wojewódzkiego Integracyjnego Przeglądu
Widowisk Jasełkowych „Różni, lecz równi”
Przegląd odbył się w Rybniku.
Dla działających przy Kole Teatralnym aktorów był to debiut poza Knurowem. Przedstawienie
„To co ważne” to nie
szta mpowe jase ł k a,
lecz opowieść o współczesnym nastawieniu
do świąt. O czasach,
w których promocje
i zakupy przysłaniają
realne wartości, jakie
święta niosą ze sobą.
Udany występ dał
podopiecznym stowarzyszenia III miejsce.
Wy różnienie otrzymała grająca główną
rolę (gwiazdę estrady)
Wiktoria Reda, która
oprócz dyplomu otrzymała ogromny
kosz ze słodyczami.
Zaproszenie do udziału w przeglądzie wpływało do stowarzyszenia
kilkakrotnie. Tym razem zdecy-

dowano się wystąpić. Wpływ na to
miała działalność Koła Teatralnego,
podjęta w ramach zadania publicz-

roboczą dla pewnej rodziny, gdzie jest
przemoc, a drugą mamy w planach.

Gdzie szukać pomocy?

J.K: - Każdą sytuację można
zgłaszać do Punktu Interwencji Kryzysowej. Działamy przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul.
Koziełka 2.
Numer telefonu: 32 335 50 11.
Można kontaktować się z nami także przez pocztę e-mail. Nasz adres:
zimops@op.pl.
Wysłuchał Paweł Gradek
W przedstawieniu „To co ważne” wystąpili: Iwona Borcz,
Maksymilian Kaletka, Józef
Kostowski, Adam Krawczyń,
Pawe ł Poruc znik, Wik toria
Reda, Adam Siwak, Anna Szala, Wiktoria Wieteska

postanowiliśmy kontynuować zajęcia Koła Teatralnego - mówi Urszula
Krawczyk, przewodnicząca stowarzyszenia.
Aktorzy przygotowali się do
występu pod okiem opiekunek koła
- Aleksandry Żydek i Katarzyny Gil.
- W Rybniku podopieczni stowarzyszenia zostali znakomicie przyjęci
nie tylko na scenie, ale
również w kuluarach.
Nasze pojawienie wywołało poruszenie wśród
jury. Z pewnością dlatego, że mamy osoby w
różnym wieku, których
traktujemy jak dorosłych.
Nie są to tylko rówieśnicy
ze szkolnej ławy – dodaje
Urszula Krawczyk.
- Jestem bardzo zadowolony, choć występ
był dosyć trudny dla
mnie, jako że nie mieliśmy próby na scenie, na
której potem zagraliśmy
– przyznaje Paweł Porucznik.
Sukces miał wymiar prestiżowy
i finansowy – stowarzyszenie otrzymało w nagrodę 300 zł.
Foto: archiwum Stowarzyszenia

O przemocy w rodzin ie mów ią : ps ycholog Mon i k a
Niestrój-Słowik i starszy specjalista
pracy socjalnej Jolanta Klimkiewicz
z Punktu Interwencji Kryzysowej.

Foto: Paweł Gradek

Zaczyna się niewinnie - od pierwszego uderzenia.
Efekty maskują bluzki z długimi rękawami, okulary
słoneczne, tłumaczenia. Siniaki z czasem znikają,
blizny na psychice nie goją się tak szybko

nego z gminy.
– Jego efektem było wystawienie
w czerwcu ubiegłego roku przedstawienia pt. „Mały Książę”. Choć
kończyło nasze zadanie publiczne,

Marek Węgorzewski



rozmaitości
Historia

Wilcza po drodze

wilczański kościół

(może na tym samym miejscu,
a może w jego bliskim sąsiedztwie?)
zbudował Jakub Sedlaczek − cieśla z
Gliwic - w 1755 roku. Dokonał tego
dzięki duchowemu wsparciu ks. Józefa Wrany, przy pomocy mieszkańców
Wilczy, szczególnie zaś Grzegorza
Kwasznika i Szymona Szymali. W
późniejszych latach kościół był rozbudowany.
Według dokumentów z wizytacji
kanonicznych przeprowadzonych w
XVII wieku Wilcza, choć określona
jako mater adiuncta (z łac. kościół
macierzysty), była filią parafii Pilchowice. Wspomniane dokumenty
odnotowują, że kościołem i parafią
wilczańską zarządzał ks. Stanisław
Siegmund. Zgodę na kierowanie
wspólnotą parafialną wyraziła Kuria Biskupia we Wrocławiu oraz
właściciel ordynacji pilchowickiej
Antoni hrabia Węgierski, ponieważ
osada należała do jego posiadłości.
Prawdopodobnie tak samo sytuacja
(dotycząca zgody na objecie parafii)
przedstawiała się za ks. Józefa Kolibaja (druga połowa XIX stulecia)
i ks. Tomasza Kubisa (koniec XIX
stulecia).
Przez długi czas parafia Wilcza obejmowała zasięgiem tereny
dzisiejszej parafii pw. Najświętszej
Maryi Panny Królowej Światła w
Szczygłowicach. W dwudziestoleciu międzywojennym ówczesny
wilczański proboszcz Paweł Staffa
(1921-1927) odprawiał także regularne nabożeństwa w co drugą niedzielę
miesiąca w kaplicy fabrycznej (dziś:



kościół parafialny pw. św. Antoniego
w Krywałdzie). Ksiądz proboszcz
pokonywał trasę z Wilczy do Krywałdu i z powrotem pieszo. W latach
międzywojennych krywałdzianie
licznie uczestniczyli w wilczańskich
uroczystościach odpustowych, skracając sobie drogę przez Jagielnię
(odpust parafialny przypada w uroczystość Bożego Ciała, liturgiczny
odpust kościoła przypada w pierwszą
niedzielę po św. Mikołaju; także tradycyjnie wspomniane jest pierwotne
wezwanie tego kościoła Maryi Jasnogórskiej, według najstarszych dokumentów CLAROMONTANA).
Orientowany, jednonawowy wilczański kościół zrębowej konstrukcji,
posiadający wieżę konstrukcji słupowej z izbicą, ma w swym wnętrzu
barokowe wyposażenie: ołtarz główny z drugiej połowy XVII wieku z
obrazem św. Mikołaja − patrona
kościoła, ołtarze boczne z XVIII
wieku. Na podkreślenie zasługuje
obraz wotywny Matki Boskiej Frydeckiej z 1709 roku z napisem w języku
morawskim, którego fundatorem był
Andrzej Kuźma z rodziną.
Z okresu późnego baroku jest
także ambona. Kościół św. Mikołaja
wymieniony jest w rejestrze „Zabytki
architektury − Historic monuments −
Monumental facilities − Historische
Denkmaler” − jako obiekt zabytkowy
i prawnie chroniony.
Z czasem leśny obszar nazywany
Wilczą,

Może od wilka?

posiadający od początku etymologię polską, stał się osadą wiejską.
Wiemy, że od co najmniej trzech wieków z Rybnika przez Wilczę (Górną)
do Częstochowy na Jasną Górę wiódł
szlak pielgrzymkowy. Idąc na odsiecz
Wiedniowi, król Jan III Sobieski,
wkroczył do Gliwic ze swoim wojskiem (21 sierpnia 1863 roku). Wojska Sobieskiego musiały maszerować
w sąsiedztwie Wilczy. W kronikach
zanotowano, że na pamiątkę wiktorii
wiedeńskiej „zaczęto sadzić drzewa
w Gliwicach, Rudach Raciborskich,
Wilczy Górnej i Raciborzu”.
Na niemieckojęzycznych ma-

pach w czasach pruskich wyraźnie
zaznaczona jest Wilcza Górna (Ober
Wilcza) i Wilcza Dolna (Nieder
Wilcza). Wynikało to z topografii
terenu i zabudowań. Wilcza z XIX
wieku to typowa wieś rzędowa − tzw.
rzędówka (widać to jeszcze dzisiaj
na przykładzie zlokalizowanych
domów wzdłuż obecnej ulicy Karola
Miarki), w przeciwieństwie do Pilchowic, które były wsią folwarczną
wielodrożną.
Omawiając sprawę reform agrarnych, jakie dokonywały się w pierwszej połowie XIX wieku, nasuwa się
pytanie: w jaki sposób wpłynęły na
społeczno-ekonomiczną strukturę
wsi wilczańskiej? Nie ulega wątpliwości, że konsekwencją przemian
było przede wszystkim zubożenie
chłopów, rozwarstwienie społeczne
wsi i dalsze rozdrobnienie gruntów
chłopskich. Tak było również w
Wilczy.

Początek XX wieku

przyczynił się do awansu gospodarczego i kulturalnego. Wynikało to
z bliskiego sąsiedztwa nowo uruchomionej knurowskiej kopalni i funkcjonującej od 1875 roku krywałdzkiej
fabryki prochu. Pierwotne zbiorowisko leśne jodłowo-bukowe zajęła
z czasem monokultura świerkowa,
obecnie zaś brzozowa. Podobny los
spotkał również inne zbiorowiska
roślinne, które pod naporem człowieka ustąpiły miejsca wilczańskim
zbiorowiskom synantropijnym.
Gospodarujący dalej na roli wilczańscy chłopi byli także zatrudnieni
w prochowni i kopalni. W roku 1910 z
inicjatywy Pawła Alberta utworzona
została Ochotnicza Straż Pożarna
(tworzyli ją: Józef Greitzke, Augustyn
Newerla, Paweł Chudoba, Jan Piontek, Feliks Granieczny).
I wojna światowa (1914-1918)
spowodowała, że do armii pruskiej
wcielani byli również wilczanie. Z
wojny nie wróciły 34 osoby z Wilczy
Górnej i 254 osoby z Wilczy Dolnej.
Po zakończeniu I wojny nie doszło od razu do ustalenia granicy
miedzy polską a niemiecką częścią
Górnego Śląska. Utworzona została

Foto: Barbara Kwiatkowska

Osada leśna w mediewistycznej
historii pojawia się z obecnością
zakonu cystersów, którego siedziba
znajdowała się w Rudach Raciborskich. Najstarsze informacje dotyczą obecności gontowego kościoła,
wybudowanego około 1480 roku,
wzmiankowanego w kościelnych
protokołach powizytacyjnych z 1679
i 1687 roku. Odnotowano tam, że ów
najstarszy kościół został zniszczony
w czasie wojny trzydziestoletniej
(1618-1648).
Obecny

Polska Organizacja Wojskowa, która
stawiała sobie za cel wyzwolenie spod
panowania niemieckiego i połączenie
Górnego Śląska z niepodległym od
1918 roku państwem polskim. Rybnicką organizacją POW kierował Józef
Buła, później Ludwik Piechoczek,
zaś w skład wilczańskiej weszli:
Ignacy Glenc, Kurzal, Wawrzynek,
bracia Szendzielorzowie (Franciszek
Szendzielorz poległ w III powstaniu śląskim); I. Glenc był dowódcą
II kompani, która organizacyjnie
wchodziła w skład I Pułku Strzelców
Rybnickich.
Przeprowadzony 20 marca 1921
roku

Plebiscyt

wykazał, że:
− w Wilczy Górnej za Polską
głosowało 250 osób, za Niemcami
97 osób,
− w Wilczy Dolnej za Polską
głosowały 244 osoby, za Niemcami
170 osób.
Historiografia polska − biorąc
pod uwagę fakt, że plebiscyt odbył
się na obszarze z funkcjonującą
niemiecką administracją na szczeblu powiatu oraz przy antypolskiej
propagandzie − ocenia rezultaty
osiągnięte w głosowaniu przez ludność polską jako sukces. Ostatecznie
podział Górnego Śląska dokonany

został przez Konferencję Ambasadorów w 1922 roku.
Przepisy dotyczące ludności polskiej i niemieckiej mieszkającej na
byłym obszarze plebiscytowym mówiły o używaniu języka niemieckiego
w urzędach i szkołach. Dla obrony
interesów niemieckich założona
została organizacja „Volksbund”.
Publiczne szkoły niemieckie organizowane były w oparciu o Konwencję
Genewską; artykuł 106 konwencji
przewidywał, iż minimalna liczba
dzieci potrzebna do otwarcia szkoły
musi wynosić 40. Poza tym dzieci
te powinny znać dostatecznie język
niemiecki. Szkoła mniejszościowa
funkcjonowała w Wilczy Górnej.
Przy szkole tej funkcjonowała kuchnia dotowana przez „Volksbund”.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego działalność wykazywał wilczański związek pszczelarzy
(August Wyrobek, Piotr Szulc, Paweł
Gromieczny, Jan Winkler, Juliusz
Szymura, Józef Szewioła, Nikodem
Wojtala, Wilhelm Groborz, Oswald
Zawadzki, Franciszek Nastula, Ryszard Szydło, Tekla Dominik, Brunon Kontny. Wśród wymienionych
wyżej nazwisk byli pszczelarze z
pobliskich Książnic).
Ciąg dalszy za tydzień.
Maria Grzelewska

Foto: Bogusław Wilk

Tak było, kiedy Jan III Sobieski ruszał na odsiecz
Wiedniowi, kiedy pątnicy z Rybnika kierowali kroki na
Jasną Górę. W międzywojniu krywałdzianie tłumnie
przybywali do Wilczy na odpust parafialny,
a tamtejszy proboszcz co drugą niedzielę pieszo
pokonywał trasę Wilcza-Krywałd-Wilcza

Piękny, drewniany kościółek w Wilczy
wpisany jest do rejestru zabytków
architektury

Przyszowice. Stare zdjęcia, ale..

Państwo młodzi jak z obrazka

Przejeżdżając przez Przyszowice warto zajrzeć do miejscowego pałacu.
W byłej siedzibie rodu von Raczek Towarzystwo Miłośników Przyszowic
poleca uwadze gości dawne wesela, powstania śląskie i ciekawe wydarzenia z dziejów miejscowości. Wszystko zobrazowane ekspozycjami starych
fotografii. Polecamy.

/bw/
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Bagno
– wciągający temat
Jak zbudować oczko wodne, tworzyć w glinie i wyczarować biżuterię
z drewna – dowiedzą się uczestnicy Dni Obszarów Wodno-Błotnych
(1-5 lutego) w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego
Ogrodu Botanicznego (Mikołów, ul. Sosnowa 5). W programie kiermasz
ekologiczny, zajęcia edukacyjne dla dzieci, seminaria naukowe, a nawet...
zabiegi kosmetyczne.
Więcej informacji na stronie www. sibg.org.pl i pod nr. tel. 534994578,
534994574.

/bw/

Dzięki knurowskim nastolatkom w Sierra Leone uda się zaszczepić aż 220 dzieci
ogłoszenia

Knurów. Gimnazjaliści pomagają dzieciom w Sierra Leone

Szczepionki za lalki

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie

Czy szmaciana lalka może uratować życie dziecka?
Może trudno uwierzyć, ale okazuje się, że tak
Gimnazjalna „Trójka” przystąpiła do światowego projektu pod egidą UNICEF „Wszystkie kolory świata”. W
jego ramach uczniowie mogli zaangażować się w zbiórkę
pieniędzy na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone (zachodnia Afryka).
Zadanie nastolatków polegało na zrobieniu... szmacianych lalek UNICEF. Każdej z zabawek nadano tożsamość:
kolor skóry, kraj pochodzenia, strój, imię i wiek. Dane
umieszczono w specjalnym „akcie urodzenia”. Lalki zostały
wystawione na aukcję. Cena wywoławcza – 10 zł. Dokładnie
tyle, ile kosztuje szczepionka przeciw najgroźniejszym chorobom wieku dziecięcego w Sierra Leone.
W środowe popołudnie aula „Trójki” wypełniła się
po brzegi. Chętnych do licytowania nie brakowało. O

maskotki „bili się” rodzice, nauczyciele, dyrekcja. Za
jedną z nich szczęśliwy nabywca wysupłał 115 zł. W sumie
zebrano aż 2.200 zł. Za tę kwotę uda się zaszczepić 220
dzieci w afrykańskim kraju.

Tekst & Foto: Joanna Fiołka, bw

UNICEF (United Nations International Children’s
Emergency Fund)
- Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz
Dzieci: to organizacja niosąca pomoc dzieciom w
zakresie wyżywienia, ochrony zdrowia, ochrony
przed przemocą i wykorzystywaniem oraz edukacji. Powstała z inicjatywy Polaka, dra Ludwika
Rajchmana, w 1946 r. w wyniku uchwały Zgromadzenia ONZ.

Przyszowice

Grosz do grosza, zbierze się pół trzosa

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i
przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 47,34 m2 składające się z 3
pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy
ul. J. Sobieskiego 3D/3 – parter.
Cena wywoławcza 86.300,00 zł. Kwota ta stanowi 3/4 wartości
oszacowania mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1000,00 zł.
Termin przetargu - 9.02.2012 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 8.630,00 zł należy wpłacić w siedzibie
LWSM, pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 8.02.2012 r. do godz. 15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 6.02.2012 r.
od godz. 15:00 do 16:00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Dokładnie 34.657 monet zebrali
uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Przyszowicach. Uzbierane
w tej sposób 764 zł i 20 gr trafią na
potrzeby Rodzinnych Domów Dziecka

Przyszowicka placówka 12 raz (czyli od początku)
uczestniczyła w akcji „Góra grosza”.
- W ramach tej inicjatywy tylko od 2004 r. nasza szkoła przekazała na potrzeby dzieci dokładnie 3.448,32 zł
w 142.384 monetach – organizatorka akcji Joanna Duss
zaskoczyła Przegląd precyzją iście co do grosza. - Cieszymy się, że możemy mieć swój udział w budowaniu radości
innych dzieci.

Knurów

Życzenia
z serca

Trzos – a co to?
Pytanie na miejscu, bo kto dzisiaj używa tego
słowa... Mało kto, tak jak pewnie niewielu jest
korzystających z mieszka bądź sakiewki. A trzos
to właśnie woreczek na pieniądze. Skutecznie
wyparty przez portfel został jedynie w ludowym
powiedzeniu.

Foto: Archiwum MP-13

Foto: Joanna Duss

Oprac. b

„Babciu, dziadziu, jak dobrze, że was
mamy” usłyszeli w przedszkolnej „Trzynastce” seniorzy, którzy przybyli zobaczyć występy swoich wnuków. Wiersze,
piosenki, a nawet wspólne tańce umiliły
czas zebranym w „Słoneczku”, a zabawy
z wnukami niejednemu seniorowi przypomniały lata dzieciństwa.
Marek Węgorzewski
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Żywiec. Sukces na Przeglądzie Widowisk Jasełkowych

Foto: Archiwum Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

Aplauz w Żywcu
Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej
knurowskiej „Caritas” zdobyli uznanie jurorów
i sympatię publiczności podczas IV Przeglądu
Widowisk Jasełkowych w Żywcu. - Scena to ich
żywioł. Lubią to - opowiada opiekunka grupy
teatralnej „Aplauz” Agnieszka Kabiczke

Ingres biskupa gliwickiego

Foto: Archowum WTZ Knurów

W drodze
do Prawdy

Aplauz w składzie (od lewej): Agnieszka Kabiczke, Marek Skrzypek, Sebastian Beśka, Damian Cięciek,
Robert Mioduszewski, Marcin Draga. II rząd: Kornelia Szmatlok, Marzena Kaczmarzyk, Mariola Mateja,
Katarzyna Fojt, Ewelina Bialucha, Janusz Przyklenk

Obsadzanie w poszczególnych
rolach zależało od temperamentów
uczestników WTZ. Indywidualności
tam nie brakuje, o czym knurowska
publiczność mogła nie raz się przekonać. Siłą „Aplauzu” jest radość, jaką
czerpie z występowania na scenie.
Nie ma tu mowy o morderczych
próbach i ciężkiej pracy. Jest dobra
zabawa, dlatego chętnych do wzięcia
udziału w jasełkach nie brakowało.
W grudniu „Aplauz” dostał zaproszenie do Żywca. Miał tam pokazać spektakl oparty na tradycyjnych
jasełkach.
- Wszyscy entuzjastycznie nastawieni byli do prób. To samo pokazali
zresztą w Żywcu, co od razu zwróciło
uwagę jury - opowiada Agnieszka
Kabiczke.
Wyjście na scenę poprzedziły:

Gliwice

Nie tylko
na jazzowo

nerwowe powtarzanie kwestii, oczekiwanie na swoją kolej i... trema. Tak,
bez niej każde przedstawienie byłoby
tylko rutynow ym w ygłoszeniem
swojej kwestii.
Światła i scena ośmielają, podobnie jak brawa życzliwej publiczności.
- Każdy występ pozwala im uwierzyć
w siebie, sprawia radość i jest formą
terapii - dodaje instruktorka.
Atutem „Aplauzu” była muzyka
„na żywo” odegrana i wyśpiewana
przez: Mirosława Borsuka, Annę Holik i Michała Heina oraz to, że skład
aktorski był jednolity, bez udziału
instruktorów.
Największą niespodzianką są
zawsze miłe zaskoczenia. Tak było
w Żywcu. Nikt nie liczył na nagrodę.
Ważna była dobra zabawa. Kiedy
odczytano werdykt okazało się, że
ekipa z Knurowa zdobyła II nagrodę.
Radość była wielka. Trwa do teraz.

- Dziewczyna, która grała rolę Maryi,
mimo że całe 15 minut (tyle trwał
spektakl - przyp. red.) stała na scenie,
była tak sugestywna. Do dziś chodzi i
dziękuje za tę rolę. Jest wniebowzięta
- śmieje się Agnieszka Kabiczke.
„Aplauz” przyjechał do Knurowa
z drukarką, pamiątkowym dyplomem i albumem o folklorze.
Kierownik WTZ Krzysztof Gołuch jest pełen uznania dla podopiecznych. - To wynik kilkuletniej
pracy z instruktorami. Kolejny udział
w przeglądach to krok w przód. Dzięki
temu niepełnosprawni czują się ważni,
a nadrzędną wartością ich występów
jest sprawianie radości publice.
Niebawem „Aplauz” rozpocznie
przygotowania do kolejnego przedstawienia. Agnieszka Kabiczke, choć
ma kilka pomysłów, nie chce na razie
zdradzać co to będzie.

Foto: Archiwum Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

Bp Jan Kopiec (z lewej) zastąpił odchodzącego na emeryturę bpa
Jana Wieczorka (z prawej); w środku abp Celestino Migliore

W sobotę wierni oficjalnie przywitali
biskupa Jana Kopca, nowego
ordynariusza diecezji gliwickiej
Decyzją papieża Benedykta
XVI bp Kopiec został mianowany
ordynariuszem 29 grudnia 2011 r.
Ingresowe nabożeństwo odbyło się
w katedrze pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. W uroczystości
uczestniczył arcybiskup Celestino
Migliore, nuncjusz apostolski w
Polsce.
Bp Kopiec urodził się w 1947
r. w Zabrzu. W latach 1966-1968
odbył służbę wojskową w jednostce
kleryckiej w Bartoszycach. Dokładnie tam, w tym samym czasie, przymusową służbę odbywał przyszły
ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1972 r. Studiował na KUL-u i
Scuola Vaticana di Paleografia oraz
Diplomatica e Archivistica w Rzymie. Jest profesorem – w naukowym
dorobku ma 14 książek i ponad 560

artykułów.
Papież Jan Paweł II wyniósł ks.
Kopca do godności biskupa tytularnego Cemerinianus ustanawiając
jednocześnie sufraganem opolskim.
Konsekracji biskupiej Jan Paweł II
dokonał osobiście w bazylice św.
Piotra w Rzymie 6 stycznia 1993 r.
Podczas ingresu bp Kopiec
zwrócił uwagę na bolączki współczesnego świata. Wskazywał problemy dotyczące Śląska i jego mieszkańców. I podkreślał, że zadaniem
Kościoła jest towarzyszenie i pomaganie ludziom w znalezieniu
właściwej drogi do prawdy.
Zawołanie biskupie, które przyjął, brzmi: Crux Christi – spes
nostra (W Krzyżu Chrystusa – nadzieja nasza).
/bw/

reklama

/pg/

serdeczności

W ramach „Jazzowych czwartków z gwiazdą” na scenie Śląskiego
Jazz Clubu wystąpi zespół Piotr
Schmidt Electric Group. Dynamiczne dźwięki i zaskakujące aranżacje rozgrzeją każdego słuchacza.
Grupa wystąpi 2 lutego o godz. 20.
Bilety: 15 zł (przedsprzedaż) i 19
zł (w dniu koncertu) można nabyć
kasie ŚJC.
JB
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Knurów

Mamy relikwie
błogosławionego
Jana Pawła II

To już pewne: Knurów może się chlubić posiadaniem
relikwii Papieża-Polaka. To prawdziwe świadectwo,
iż wiara czyni cuda...

Relikwie – przedmioty związane z czymś świętym. Najczęściej
są to szczątki ciała świętych lub rzeczy z nimi związanych, a
także relikwie Męki Pańskiej. Szczególnie rozpowszechnione w katolicyzmie i prawosławiu. Relikwie mogą być I, II lub III stopnia.
Relikwie I stopnia to cząstki ciał świętych lub błogosławionych oraz
fragmenty Krzyża św. (relikwie Krzyża mają najwyższą rangę w
chrześcijaństwie). Przypisuje się im szczególne moce (np. ozdrowieńcze lub cudotwórcze). Relikwie II stopnia - to fragmenty szat
świętego lub innych przedmiotów, z którymi święty miał styczność
w sposób ciągły (zazwyczaj są to przedmioty związane z kultem
religijnym, np. fragmenty różańca), przedmioty odkryte przy ekshumacji należące do świętego. Najważniejszą relikwią drugiego
stopnia jest Całun Turyński. Relikwie III stopnia to inne przedmioty
towarzyszące świętemu za życia, niekoniecznie związane z funkcjami religijnymi. Święty musiał ich przynajmniej raz dotknąć.
Źródło: zasoby internetu

kardynała Stanisława Dziwisza z
pisemną prośbą o relikwie bł. Jana
Pawła II. Kardynał należycie ocenił i
docenił starania knurowskich wiernych. Ich szczęśliwy finał miał miejsce 9 stycznia w krakowskiej kurii.
Tego dnia ks. Wieczorek i prezes
Gruszka zostali przyjęci przez kardynała Dziwisza na osobistej audiencji.
– To było szczególne, niezwykle sympatyczne i radosne spotkanie – wspomina Marian Gruszka. - Kardynał
tryskał humorem, pytał o nasze miasto i parafię. Relikwie – odrobinę krwi
Jana Pawła II z certyfikatem w języku
łacińskim - przekazał osobiście ks.

proboszczowi Andrzejowi Wieczorkowi. Na pożegnanie otrzymaliśmy
też różańce.
Kiedy wierni będą mogli pomodlić się w knurowskiej świątyni
z realnym poczuciem papieskiej
bliskości? Jak się dowiedzieliśmy,
ks. proboszcz Wieczorek bierze pod
uwagę niedzielę palmową. To święto
wydaje się najbardziej odpowiednim
dla tego historycznego – parafianie
nie mają co do tego wątpliwości
– wydarzenia.
Bogusław Wilk

Foto: Tadeusz Warczak

Knurów

Przepustka
do samodzielności
„Jeśli myślisz, że ci się uda, albo
myślisz, że ci się nie uda – masz rację”
– mawiają Amerykanie. – I coś w tym
jest, bo optymizm i wiara w sukces
sprawiają, iż jakoś wszystko zaczyna
się tak układać, by ten oczekiwany cel
osiągnąć – mówi Marian Gruszka,
prezes Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w Knurowie. – W drugą
stronę też to działa: oczekujący porażki zazwyczaj są na nią skazani...
Właśnie w myślach Mariana
Gruszki zrodził się pomysł, który
zrazu wydawał się niemożliwy do
spełnienia. Zapragnął, by w knu-

rowskiej świątyni pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego znalazły
się relikwie bł. Jana Pawła II.
- Poprosiłem o opinię ks. proboszcza Andrzeja Wieczorka. Nasz kapłan
nie wahał się ani chwili stwierdzając:
zrobimy co w naszej mocy, by otrzymać relikwie – relacjonuje prezes
Gruszka.
Rychło okazało się, że wskazany
jest pośpiech. Od Elżbiety Olejnik,
zaprzyjaźnionej prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Archidiecezji Warszawskiej, przyszła wiadomość, że relikwii zostało

reklama

bardzo mało.
- Ogromnego wsparcia i osobistego zaangażowania udzielił nam
prezydent Knurowa Adam Rams
– podkreśla Marian Gruszka. - Zamysł poparli też Barbara Hankus
- dyrektor Miejskiego Gimnazjum
nr 1 im. Jana Pawła II, i Krzysztof
Leśniowski - przewodniczący MOZ
NSZZ Solidarność KWK „KnurówSzczygłowice” Ruch Knurów.
Dysponując takimi względami
– samorządowym, związkowym i
szkolnej społeczności - ks. proboszcz
Andrzej Wieczorek zwrócił się do

Foto: Archiwum SRiPOzNI w Knurowie

Kardynał Stanisław Dziwisz wręcza relikwie ks. proboszczowi Andrzejowi Wieczorkowi; świadkiem tej
szczególnej chwili w krakowskiej kurii jest prezes knurowskiej Akcji Katolickiej Marian Gruszka

Pielęgnowali klomby, tworzyli ozdoby
świąteczne, jeździli na wycieczki. Uczestnicy
projektu „Przepustka do samodzielności” są
zadowoleni z efektów

Szkolenia są potrzebne. Osobom niepełnosprawnym nawet proste
– wydawałoby się – codzienne czynności sprawiają problemy

Projekt został zrealizowany
przez Fundację na rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa oraz Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną.
Udział wzięło 18 podopiecznych stowarzyszenia i 20 osób z ich rodzin.
Uczestnicy mieli zajęcia florystyczne, z ogrodnictwa i hodowli
roślin. Pielęgnowali klomby w knurowskich parkach i tworzyli ozdoby
świąteczne. Oswajali się z otoczeniem
i sobą - zawarli nowe przyjaźnie.
− Chodziło o umożliwienie osobom niepełnosprawnym wyjścia z
grupy zagrożonej wykluczeniem
społecznym oraz o stworzenie warunków do integracji poprzez wsparcie
psychospołeczne osób z ich otoczenia
− wyjaśnia prezes Fundacji na rzecz
Rozwoju Miasta Knurowa Halina
Huczek.
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Projekt przed kilkoma dniami
podsumowano. − Uczestnicy nabyli nowe umiejętności. Stali się też
bardziej otwartymi ludźmi i nabrali
chęci do dalszych szkoleń − zauważa
prezes Huczek.
Program aktywizacji objął też
rodziny niepełnosprawnych. Wycieczki, spotkania z psychologiem i
seksuologiem integrowały otoczenie
osób chorych.
− Chcemy nadal mieć kontakt
z uczestnikami i ich rodzinami
− zapewnia prezes fundacji. – Będziemy zachęcać do korzystania
z innych szkoleń i chętnie w nich
uczestniczyć.
Projekt był współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
JB



rozmaitości
knuRów. dzień PRzedsięBioRCzoŚCi w zsz nR 2

inwestycja w siebie
- Poszerzyliśmy wiedzę
o przedsiębiorczości
– twierdzą zgodnie
uczniowie Zespołu
Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie
oceniając swój
udział w projektach
„Moja firma w mojej
gminie” oraz „Bądź
przedsiębiorczym”

Rezultaty podsumowano podczas piątkowego Dnia Przedsiębiorczości. - Uczniowie uczestniczyli w
szkoleniach, m.in. na temat przedsiębiorczości i podejmowania inicjatyw
gospodarczych, spotkali się z ekspertem gospodarczym i doradcą zawodowym – wylicza korzyści Katarzyna
Szwarczyńska.
Młodzież też jest zadowolona:
– Zdobyta wiedza pozwoliła nam
poznać lokalny rynek pracy i firmy na
terenie Knurowa. Posiedliśmy nowe
umiejętności. To była dobra inwestycja w siebie – usłyszeliśmy.
Rozmowy o biznesie uatrakcyjnił
pokaz samoobrony w wykonaniu
Szkoły Pracowników Ochrony i Detektywów Victorius z Gliwic (z udziałem absolwentki ZSZ-2 Anny Kurpas).

Do wspólnego kolędowania dzieci namawiać długo nie trzeba...

Aby zwojować świat czasem potrzebna jest umiejętność obrony;
pokaz samoobrony był efektownym urozmaiceniem Dnia
Przedsiębiorczości

Z pasją i ciekawie o swojej pracy
opowiedział kowal Grzegorz Surdel.
Prawdziwą furorę zrobił wykonany przezeń tomahawk. Efektownie
wypadła policyjna musztra paradna
zaprezentowana przez klasę mundurową (przygotowaną pod okiem Sławomira Tokarza) z towarzyszeniem...
orkiestry dętej KWK Knurów.
Zwieńczeniem Dnia Przedsię-

biorczości była wycieczka zawodoznawcza do producenta przyczep
Wiola. Szef firmy, Sławomir Grabowski, przybliżył młodzieży praktyczną
stronę prowadzenia biznesu.
Projekty z udziałem młodzieży
ZSZ zrealizowała Fundacja Viribus
Unitis za pieniądze z EFS Program
Operacyjny Kapitał Ludzki.

gospel w krywałdzkiej
świątyni
Wywodzący się z XIX-wiecznej kultury
czarnoskórych mieszkańców USA styl muzyczny
okazał się udaną świąteczną inspiracją
Magię bożonarodzeniowych świąt odtworzyli uczniowie Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 3. Odśpiewane przezeń kolędy i pieśni w stylu
gospel zachwyciły publiczność w krywałdzkim kościele. Nagrodą były
gromkie brawa.
Młodzi artyści przygotowali się do występu pod kierunkiem Joanny
Ślebody i Joanny Jojko.

Oprac. b

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Foto: Archiwum MSP-3

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

amelia majorczyk z Czerwionki-leszczyn
ur. 21.01.2012 r., 3790 g, 53 cm

mikołaj wyżgolik z knurowa

Filip halama z leszczyn

ur. 23.01.2012 r., 4490 g, 57 cm

gabriel krzok z gliwic

ur. 24.01.2012 r., 3570 g, 55 cm

ur. 25.01.2012 r., 4100 g, 59 cm

wiktoria Famułka z Czerwionki

córka pani skowron z knurowa

ur. 27.01.2012 r., 4880 g, 56 cm
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ur. 27.01.2012 r., 3655 g, 56 cm

jagoda walkiewicz z knurowa

aleksandra jarocka z Pławniowic

Beata nowak z knurowa

Bartłomiej wąsiewski z leszczyn
ur. 25.01.2012 r., 3270 g, 53 cm

ur. 27.01.2012 r., 3000 g, 52 cm

Rafał Becmer z zabrza

gabriel kasprzykowski z knurowa
ur. 29.01.2012 r., 4330 g, 57 cm

ur. 30.01.2012 r., 3950 g, 55 cm

ur. 23.01.2012 r., 3870 g, 57 cm

ur. 25.01.2012 r., 3200 g, 52 cm

ur. 28.01.2012 r., 3330 g, 54 cm

ur. 24.01.2012 r., 3450 g, 53 cm

hanna kowol z Pilchowic

ur. 24.01.2012 r., 3640 g, 57 cm

szymon Broll z knurowa

julia stasiak z knurowa
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ROZRYWKA nr 5/2012

Knurów

Od Piaf do Garou
Miłośników francuskich piosenek z pewnością ucieszy wiadomość o zapowiadanym
koncercie Michała Bajora. Artysta wystąpi w
Kinie Scenie Kulturze
24 lutego o godz. 19.
W repertuarze głównie
utwor y z najnowszej
płyty Michała Bajora
w ypełnionej kompozycjami znad Sekwany. Artysta, nazywany
przez wielu następcą
francusk ich bardów,
zaprezentuje utwor y
m.in. Edith Piaf, Char-

- Do wygrania podwójny bilet do kina

lesa Aznavoura, Yvesa
Montanda, Gilberta Bécauda czy Garou.
Wszystkie piosenki
w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego w stylowych aranżacjach Wojciecha Borkowskiego.
Każdy recital Michała Bajora to połączenie sztuki aktorskiej
i muzyki. Dramatyzmu
i liryzmu ze szczyptą
komedii. Bilety w cenie
45 zł do nabycia w kasie
kina codziennie od 15
do 20.
JB

Michał Bajor

LWSM zaprasza na...

Ferie w mieście
W czasie wolnym dzieci
na pewno nie będą się nudzić. LSWM przygotowała
wycieczki w ciekawe miejsca

i zajęcia świetlicowe (warsztaty twórcze oraz zajęcia
sportowe). Dodatkowo fundacja „Promyczek” zaprasza

Wycieczki:
3.02.2012 r.
7.02.2012 r.
8.02.2012 r.
10.02.2012 r.

−
−
−
−

Gliwice (kino Cinema City)
Paniówki (wyjazd na kąpielisko)
Wieliczka (kopalnia soli)
Gliwice ( kino Cinema City i Palmiarnia)

do 3.02 (w godz. 9-13) na
zajęcia artystyczne.
jb

Szczegółowe
informacje:
Klub „Gama”
− tel. 32 235 10 15
Klub „Maluch”
− tel. 32 235 17 65
Klub „Lokatorek” − tel. 32 235 19 08

Filmowe poranki feryjne w Kinie Scenie Kulturze
30.01.2012 r. (poniedziałek) − godz. 10.00
Kubuś i przyjaciele
Ulubieniec wszystkich dzieci, największy fan miodu i nic-nie-robienia powraca do kin w klasycznej animacji. Kolejnego leniwego
dnia w Stuwiekowym Lesie Kubuś wybiera się na poszukiwanie
ukochanego miodku. Jako że jego rozumek nie jest zbyt wielki,
przekręca znaczenie wiadomości, którą zostawił mu Krzyś.
Według Kubusia wynika z niej, że jego przyjaciel został porwany przez tajemniczego stwora
Bendezara. Dzielni bohaterowie wyruszają z heroiczną odsieczą Krzysiowi.
3.02.2012 r. (piątek) − godz. 11.00
Auta 2
Zygzak McQueen trzy razy wygrał wyścig Piston Cup Championship w Kalifornii. Nadal mieszka w Chłodnicy Górskiej przy
autostradzie 66, przyjaźni się ze Złomkiem i pozostałymi autami.
Otrzymuje propozycję udziału w pierwszym wielkim światowym
Grand Prix, podczas którego ma zostać wyłoniony najszybszy
samochód świata.
7.02.2012 r. (wtorek) − godz. 10.00
Król Lew
Młody lwi król przychodzi na świat w afrykańskiej dżungli, a
zatem jego wuj - Skaza - staje się dopiero drugim kandydatem
do objęcia tronu. Skaza z bandą hien knuje plany zgładzenia ojca
młodego Simby, Króla Mufasy i samego Simby. Mufasa zostaje
zabity, a Simba przekonany, że śmierć ojca jest jego winą, ucieka z
królestwa. Po latach wygnania wraca i postanawia przejąć tron.
9.02.2012 r. (środa) − godz. 10.00
Mniam
Smakowite opowieści żółwicy Magdy, zachwalającej specjały
kuchni „nadwodnego” świata, sprawiły, że dwa rekiny - Szczena
i mały Olo - poczuły smaka na kurczaka. Płetwiaści koneserzy
drobiu rozpoczynają łowy na lądzie - machiny kroczącej skonstruowanej przez łebskiego głowonoga Doktora Mackensteina.
Jednak pierzaści kandydaci na prowiant nie pozostają dłużni i przygotowują płetwiastym kilka
niespodzianek. Kiedy wielokrotna miss kurnika Kokosza Nell znajdzie się w zasięgu paszczy
żarłocznego Szczeny, do kontrataku ruszą zaprawieni w walkach kogutów mistrzowie kurate
Kurczak Norris, Kurambo i Kukurychu. Bo kurczaki nie płaczą!

Bilety:
7 zł (wejście indywidualne), 5 zł (KinoSzkoła), 21 zł karnet (umożliwia wejście
na wszystkie 4 seanse)
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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
rozrywki z nr 3/2012 brzmia-

ło: „Miętus” . Podwójny
bi let do k ina otrzy muje
Łukasz Gillner. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

5
informacja

2.02.2012 r.
CZWARTEK
Auta 2 − godz. 15.00
Kobiety z 6. piętra − godz. 17.00
Dziennik zakrapiany rumem
− godz. 19.00
3-04.02.2012 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Sherlock Holmes: Gra cieni
− godz. 15.30, 20.00
Kaznodzieja z karabinem
− godz. 17.45
5-06.02.2012 r.
NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK
Król Lew − godz. 16.00
Sherlock Holmes: Gra cieni
− godz. 18.00
Kaznodzieja z karabinem
− godz. 20.15
7.02.2012 r.
WTOREK
Kaznodzieja z karabinem
− godz. 15.45
Sherlock Holmes: Gra cieni
− godz. 18.00, 20.15
8.02.2012 r.
ŚRODA
Król Lew − godz. 16.00
Sherlock Holmes: Gra cieni
− godz. 18.00
Kaznodzieja z karabinem
− godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Poszukujemy działek. M-Kwadrat. Tel.
792 055 184

5-7/12

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

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

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

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na os.
1000-lecia. Tel. 888 116 999

5/12

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe w Szczygłowicach. Sprzeda
AS. Tel. 501 533 977

5/12

3-pokojowe w Szczygłowicach, cena 159
tys. AS. Tel. 501 533 977

1/12-odw.

5/12

4-pokojowe na WP I. II piętro. Sprzedam.
Tel. 501 669 328

4-7/12

4-pokojowe na WP II 199 tys. AS. Tel.
501 533 977

5/12

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

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

1/12-odw.

Szukam pracy w budownictwie, roboty
wewnątrz (panele, wykończeniówka, malowanie itp.). Tel. 32 236 84 02

Budynek biurowo-produkcyjny z działką
30 0 0 m 2 , cena 40 0 t ys. AS. Tel. 512
393 052
5/12

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 38
m2 w Knurowie, WP II, koło Biedronki. Tel.
793 729 533

1-13/12

Sprzedam mieszkanie 52 m2, wyremontowane, umeblowane. Tel. 509 833 272

4-5/12

Sprzedam mieszkanie 74 m 2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, wc, piwnica, strych, garaż, ogródek. Stary Knurów, cena 190 tys.
Bez pośredników. Tel. 501 804 526
2-5/12

Sprzedam mieszkanie M-3, 43 m2, ul. Armii
Krajowej, po remoncie. Cena do uzgodnienia. Tel. 790 272 829
4-8/12

Sprzedam mieszkanie M-3, 45 m przy ul.
Mieszka I, 2 piętro. Tel. 507 845 581
2

4-5/12

Sprzedam mieszkanie M-4, 53 m2, Knurów,
ul. Szarych Szeregów. Tel. 661 096 856

4-6/12

Sprzedam mieszkanie M-5, 57 m2 w Knurowie, ul. K. Wielkiego. Tel. 662 204 895

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

2-5/12

autoskupslask@wp.pl; złomowanie. Tel.
602 342 826
Kupię Matiza, Corsę, Punto, Fiestę, Polo i
inne, stan obojętny. Tel. 507 572 625

2-5/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

Skupujemy samoc ho dy st are, rozbi te, skorodowane, transport gratis. Tel.
667 227 637
1-8/12

4-5/12

Sprzedam mieszkanie własnościowe 62
m2, WP II. Tel. 600 401 297

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą lub mieszkanie 32 m 2 . Tel.
501 606 957

ul. Niepodległości, dom z lat 40-tych. 390
tys. AS. Tel. 512 393 052

4-6/12

5/12

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

Do wynajęcia mieszkanie, ul. Witosa, 77
m2. Tel. 602 706 685

Wynajmę 3-pokojowe w Knurowie. AS. Tel.
501 533 977

Emerytka szuka pracy w charakterze niani
lub opiekunki. Tel. 793 953 727

Dom w Żernicy sprzedam. M-Kwadrat. Tel.
509 096 594

Wynajmę dom w zabudowie szeregowej.
AS. Tel. 501 533 977

5-7/12

5/12

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

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

Działka w Przyszowicach. 89 tys. AS. Tel.
512 393 052

Wynajmę lokale na działalność. Knurów.
AS. Tel. 501 533 977

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

G ara ż murowany do w ynajęcia. Tel.
609 578 899 po 16.00

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

Kawalerka do wynajęcia. Tel. 796 423 585

1-5/12

5/12

1/12-odw.

38/11-17/12

4-8/12

4-7/12

5/12

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka (dziecko niepełnosprawne)
lub osoby starszej (z doświadczeniem, po
kursie opiekunki, z certyfikatem). Od 14.00
w dni powszednie, weekendy do ustalenia.
Ewentualnie sprzątanie, prasowanie. Tel.
501 385 666
2-13/12

3-12/12

5-10/12

50/11-8/12

2-odw.

1-13/12

5-8/12

1-48/12

1/12-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, kuchnia.
Tel. 500 012 687

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

Sprzedam działki budowlane Knurów, ul.
Akacjowa. Tel. 695 558 074

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

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

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka na
terenie Knurowa – 4-letnie doświadczenie,
posiadam kurs „Opieka nad dziećmi i osobami starszymi” oznaczony certyfikatem, bez
nałogów, dyspozycyjna. Tel. 721 292 214

5-8/12

3-5/12

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

MOTORYZACJA

Sprzedam działkę budowlaną Knurów, róg
Koziełka i Jęczmiennej, 787 m2, ogłoszenie
prywatne. Tel. 668 011 004

Bank Ci odmówił – my Ci pomożemy. Pożyczki bez BIKu. Tel. 32 230 39 27

2-8/12

4-5/12

5-6/12

1/12-odw.

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

Za długi żony nie odpowiadam – materialnie
i finansowo. Jerzy Fatyga

SZUKAM PRACY

DAM PRACĘ
Agencja Nieruchomości AS poszukuje doświadczonych agentów. Tel. 502 772 197

5/12

Praca w barze na weekendy (Gierałtowice).
Tel. 510 119 325
5-12/12

Szukasz pracy, my szukamy takiego jak ty.
Oferujemy możliwość wysokich zarobków.
Tel. 664 732 963

3-5/12

4-7/12

4-7/12

1/12-odw.

Zatrudnimy monterów okien i drzwi z doświadczeniem. Tel. 32 235 96 35, PROST,
Knurów, Niepodległości 16
3-7/12

5/12

ZDROWIE

5/12

1-51/52/12

Kawalerka, 36 m , duży balkon. Sprzeda
AS. Tel. 512 393 052
2

5/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
4-5/12

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

1/12-odw.

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

1-8/12

Szybka pożyczka bez BIKu – duża przyznawalność. Tel. 530 154 732

3-5/12

Knurów. Sprzedam 3 pokoje. AS. Tel. 512
393 052

5/12

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

5/12

Ładna kawalerka w Szczyg ł owic ach.
Sprzeda. AS. Tel. 501 533 977

5/12

Mieszkanie M -2, 36 m 2 sprzedam lub
zamienię na M-3 w Knurowie. Tel. 32 231
60 43
5-8/12

Mieszkanie z ogrodem. Sprzeda AS. Tel.
501 533 977

5/12

Szybka pożyczka dla odrzuconych przez
bank. Tel. 794 609 285

3-5/12

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

1-25/12

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372
1/12-odw.
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Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052
5/12

Pilnie sprzedam mieszkanie własnościowe 56 m 2 na ul. Szpitalnej, naprzeciwko
szkoły górniczej, III p., cena 150 tys. Tel.
697 534 648
5-7/12

P i l n i e s p r z e d a m m i e s z k a n i e . Te l .
880 937 540 Domex

4-5/12

RÓŻNE
Kupię używane książki. Odbiorę osobiście.
Dobrze zapłacę. Tel. 793 756 793

3-6/12
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rozmaitości
Gierałtowice

Mozart byłby
dumny

Foto: Archiwum ZS-P Gierłtowice

Młodzi aktorzy bardzo skrupulatnie przygotowali się
do jasełkowego przedstawienia

Najpiękniejsze utwory muzyki klasycznej
złożyły się na koncert karnawałowy
w gierałtowickiej szkole. Przed
publicznością wystąpili młodzi muzycy
Stowarzyszenia Mozart
Gierałtowice

Pokaz w prezencie
Doznania dla ducha, smakołyki
dla ciała – tym gierałtowiccy
drugoklasiści ujęli swoich
rodziców, babcie i dziadków na
specjalnym spotkaniu

Muzyka łagodzi obyczaje i kształtuje osobowość - to stara, wielokroć sprawdzana
prawda; potwierdzają to zgodnie młodzi muzycy stowarzyszenia Mozart

Występ okazał się sukcesem. Młodzież zagrała tak,
że ręce same składały się do
oklasków. Ogromną satysfakcję miały prowadzące stowarzyszenie Mirosława Sander i
Angelika Rutkowska.
- Naszym celem jest rozpowszechnianie muzyki klasycznej – powiedziała Przeglądowi Mirosława Sander.
- Muzyka rozwija psychikę
młodego człowieka, uczy kon-

centracji i wyrabia pamięć. Jest
doskonałą terapią.
Jak podkreśla pani Mirosława, zdolności i talent
muzyczny to nie wszystko.
Konieczna jest ogromna pra-

cowitość. Muzycy, których
gierałtowicka publiczność
miała przyjemność posłuchać
i oklaskiwać, są na najlepszej
drodze do sukcesów.

Pretekstów do zaproszenia
dorosłych bliskich było kilka.
Przede wszystkim Dzień Babci
i Dziadka, ale też chęć pochwalenia się scenicznym talentem. Zdolności i umiejętności
uczniowie klasy II b Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego zapragnęli wyrazić przygotowując jasełka.
- Dzieci wykazały się sporymi zdolnościami aktorskimi
i wokalnymi – pozytywnie
popisy podopiecznych ocenia

wychowawczyni Grażyna Lubszczyk. – Wzruszyli publiczność
zdobywając zasłużony podziw.
Widownia doceniła też
st roje, efek t y w i zua l ne i
dźwiękowe. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Tuż po występie wszyscy dzielili się wrażeniami smakując
ciasta i – to akurat przywilej
dorosłych – kawę. Babcie i
dziadkowie mieli jeszcze jeden
powód do radości – wnuczęta
obdarowały ich upominkami.

Oprac. b

informacja własna wydawcy

Oprac. b

Wystąpili: Alicja Rudek, Magda Smolnik, Piotr Smolnik,
Szymon Sobota, Justyna Śliwińska, Oliwia Mryka, Dawid
Gliklich, Artur Adamczyk, Weronika Przybyła, Barbara Kożluk, Sylwia Szulc, Kinga Gliklich, Joanna Harciarek, Joanna
Jamroz, Szymon Puszer, Julia Rejdych, Agata Białecka,
Bartosz Stępień, Kamil Tytko, Kamil Brachaczek; koncert
prowadził Bartłomiej Kula.

Knurów

To był bal jak z bajki – na zabawę
ściągnął wielu bajkowych bohaterów

Wierszem, śpiewem i gestami dzieci z przedszkolnej
„Trójki” wyrażały swoją miłość do babć i dziadków. Okazją był karnawałowy bal.

Pretekstem do imprezy
były dni babci i dziadka. Deklamując i śpiewając malcy
złożyli najbliższym życzenia.
Dorośli nie dawali się też dłu-
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Foto: Archiwum MP-3

Tańce jak w bajce

go prosić do wspólnego tańca.
Siły uzupełniano natychmiast
smakując słodycze.
Krystyna Grzesik, b
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Paweł Gałach (z prawej) był jednym
z zawodników bloku defensywnego
w knurowskim zespole

Piłka nożna

Nie zagrał przeciwko
byłej drużynie

Concordia Knurów ma za
sobą drugi mecz kontrolny. Po
zwycięstwie nad KS Żory 2:1,
w minioną sobotę podopieczni
Wojciecha Kempy zremisowali 2:2 z Tarnowiczanką Tarnowice Stare.
Zespół knurowskich rywali prowadzi Krzysztof Mazur, który w swym piłkarskim
CV ma występy w Concordii.
W sobotę pan Krzysztof przyznał, że piłkarskiej kariery
jeszcze nie zakończył, jednak

konfrontację ze swym byłym
klubem postanowił zobaczyć
z perspektywy ławki trenerskiej.
Na boisko wybiegł z kolei grający trener Concordii
Wojciech Kempa, który do
meczowego protokołu wpisał
tylko 14 piłkarzy.
Knurowianie dwukrotnie
obejmowali prowadzenie. Raz
po bramce Mikulskiego, a następnie po trafieniu Karwowskiego. Ostatecznie skończyło

się jednak remisem 2:2.
W zespole Concordii wystąpili: Krasoń, Wieliczko,
Wiercioch, Pilc, Kasprzyk,
Skalik, Mikulski, Krusiński,
Karwowski, Przesdzing, Piwowarczyk, Gałach, Kempa,
Jaroszewski.
Kolejny mecz knurowianie
rozegrają w sobotę o godzinie
16.30, a ich rywalem będzie
Jedność Przyszowice (boisko
ze sztuczną trawą przy MSP-9.
PiSk

Wojciech Kempa
znowu na „pudle”

Foto: Dziennik Zachodni

Plebiscyt Dziennika Zachodniego

Piłka nożna

Knurowianie
na Mundialito
„Mundialito 2012” to halowy turniej piłkarski, który
odbył się w Węgierskiej Górce, a jedną z drużyn w nim
uczestniczącą była Concordia
Knurów. Nasz klub reprezentowali trampkarze z rocznika
1997, kończąc rywalizację na
czwartym miejscu.
- Organizatorzy tego turnieju zastrzegli, że ekipy mogą
liczyć tylko po 10 osób, dlatego zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami zabrałem zawodników, którzy wyróżniali
się na boisku podczas dwóch
wcześniejszych turniejów w
Knurowie i Zabrzu – relacjonuje trener Damian Mehlich.
- Z powodu kontuzji nie mogli
zagrać Kacper Idziaszek i Bartek Kruk, którzy kibicowali
kolegom z wysokości trybun,
natomiast o jak najlepszy wynik walczyli: Dawid Suchocki,
Bartosz Steiman, Patryk Lipka,
Michał Kopczyński, Paweł
Goncerzewicz, Jacek Grabowski, Adrian Kominiak, Bartosz
Lewandowski, Jakub Pączko i
Kamil Biniakiewicz.
W rozgrywkach grupow ych Concordia pokonała
1:0 Rozwój Katowice (bramka: Michał Kopczyński), 2:0
Drzewiarza Jasienica (Patryk
Lipka, Michał Kopczyński),
2:0 GKS I Katowice (Michał
Kopczyński, samobójcza) i
uległa Rekordowi BielskoBiała 0:1.
Ostatecznie knurowianie
zajęli drugie miejsce i w półfinale spotkali się z najlepszym
zespołem drugiej grupy – słowackim FK Cadca, ulegając
0:1. Ta porażka oznaczała dla
Concordii możliwość gry o
trzecie miejsce.
- W tak zwanym finale
pocieszenia graliśmy ze Stadionem Śląskim Chorzów i był
to mecz bez historii – kontynuuje trener Damian Mehlich.
- Na początku spotkania prawą
stroną boiska uciekł naszym
obrońcom napastnik chorzo-

chłopcom za zaangażowanie
w grę i godne reprezentowanie
naszych barw w turnieju.
Dodajmy, że w finale Słowacy pokonali 1:0 Rekord.
Wcześniej knurowianie
wystąpili w turnieju w Zabrzu, gdzie w y padli nieco
lepiej, bo zajęli trzecie miej-

Foto: archiwum Damiana Mehlicha

Foto: Piotr Skorupa

sport

Concordia zajęła czwarte miejsce w „Mundialito 2012”

wian, zgrał piłkę do środka i
stało się. Przegrywaliśmy 0:1 i
nie byliśmy w stanie tego niekorzystnego wyniku zmienić. Zajęliśmy czwarte miejsce. Trzeba obiektywnie podziękować

sce. To efekt zwycięstw 1:0
z Ruchem Chorzów i 2:0 ze
Stalą Zabrze oraz porażek 1:4
z Polonią Bytom i również 1:4
z MSPN Górnik Zabrze.

PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 24 stycznia:
1. Wojciech Napierała
2. Stefan Dylus
3. Ryszard Nosiadek
4. Dariusz Skowron
5. Emil Kasperek
6. Jan Krzysteczko
7. Henryk Brola
8. Edward Nowak
9. Mieczysław Polok
10. Zdzisław Mral
11. Adam Dudziński

- 2.356 pkt
- 2.230 pkt
- 2.066 pkt
- 1.975 pkt
- 1.935 pkt
- 1.918 pkt
- 1.884 pkt
- 1.845 pkt
- 1.843 pkt
- 1.840 pkt
- 1.743 pkt

końcowa klasyfikacja
X Grand prix Knurowa:
1. Zdzisław Mral
- 26.741 pkt
2. Stefan Wroblowski
- 26.527 pkt
3. Ginter Fabian
- 25.388 pkt.
4. Jerzy Pluta
- 25.372 pkt
5. Jacek Zacher
- 24.989 pkt.
6. Ryszard Nosiadek
- 24.922 pkt
7. Wojciech Napierała
- 24.803 pkt
8. Jerzy Makselon
- 24.761 pkt
9. Michał Foit
- 24.603 pkt
10. Mieczysław Polok
- 24.145 pkt
11. Tadeusz Wodziczko
- 23.740 pkt
12. Emil Kasperek
- 23.601 pkt
13. Tadeusz Kamczyk
- 23.245 pkt
14. Zbigniew Ciszewski
- 23.200 pkt
15. Piotr Arent
- 23.170 pkt
16. Henryk Hoinca
- 23.149 pkt
Kolejny - XI turniej rozpocznie się 7 lutego o godz. 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

informacja

Wojciech Kempa (z prawej) zajął trzecie miejsce w kategorii
Sportowa Twarz Gliwic i Powiatu Gliwickiego 2011

Przed rokiem Plebiscyt
Dziennika Zachodniego na
Sportową Twarz Gliwic i Powiatu Gliwickiego wygrał Eugeniusz Mehlich z Knurowa.
Teraz w tej samej kategorii
miejsce na „pudle” wywalczył
inny knurowianin – Wojciech
Kempa. Grając y t rener w
piłkarskiej Concordii musiał
uznać wyższość Wojciecha
Kijewskiego (wychowawcy z
gliwickiego Domu Dziecka)

14

oraz Ewy Flach (gliwickiej
propagatorki fitnessu).
Miejsca poza podium zajęło kilka innych osób z naszego
terenu: maratończyk Bogdan
Leśniowski, trener piłkarzy
Jedności Przyszowice – Eugeniusz Kołtko.
Dodajmy, że wśród nominowanych w kategorii Sportowiec Roku 2011 w Gliwicach i
Powiecie Gliwickim byli m.in.:
Damian Żmudziński (mara-

tończyk z Żernicy), Jarosław
Kupis (piłkarz Concordii) i
Krystian Sosna (piłkarz Jedności Przyszowice), jednak
nikt z wymienionych nie znalazł się na podium. To czytelnicy Dziennika Zachodniego
zarezerwowali dla dżudoczki
Izabeli Herdzik, Sabiny Widery (jeździectwo) i zwycięzcy
Piotra Zemły (tenis stołowy).
PiSk
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sport
Futsal

TKKF Intermarché
powalczyło
w Świerklanach

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
W rozgrywkach Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej kolejne dwie serie
spotkań rozegrali drugoligowcy.
Liderujący PTK DB Schenker odniósł
dwa ważne zwycięstwa i znacząco
przybliżył się do powrotu do 1. ligi

21 stycznia futsalowa drużyna
TKKF Intermarché wzięła udział
w Turnieju o Puchar Wójta
Gminy Świerklany. W gronie 16
drużyn knurowski zespół zajął 2.
miejsce będąc o krok od głównej
wygranej. Było nią wpisowe
i promocja do kolejnego turnieju,
który w marcu odbędzie się
w Brennej
komu należał się awans do
pół f i na ł u. Tutaj r y wa lem
Intermarché ponownie była
ek ipa z e Św ierk la n. Ty m
razem to gospodarze musieli
gonić wynik, gdyż zespół z
Knurowa prowadził już od
17.seku ndy. Po w y mia nie
ciosów ponownie lepsi okazali się piłkarze Intermarché
wygrywając 5:3.
Czwarty zespół MLPNH
znalazł pogromcę dopiero
w f i na le. Był n i m m ist rz
katowickiej Ligi RED BOX
- TECH COM Katowice. Niestety dla Intermarché rywal
szybko obją ł prowadzenie
2:0 i pomimo gry z lotnym
bramkarzem drużynie Marcina Polywki nie udało się
odwrócić losów spotkania.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI
zespołu z Knurowa: Klima-Pol Rybnik 7:0, Górecki Żory 6:0,
Imadła Świerklany 5:4, 1/4 finału Piast Pawłowice 5:1, półfinał:
Imadła Świerklany 5:3, finał: Tech Com Katowice 1:3.

ra dzięki sześciu „oczkom”
awansowała na 4. miejsce
w tabeli i będzie się jeszcze
liczyła w walce o awans. Wygraną z Milenium zapewnił
celnym strzałem w ostatniej
minucie meczu jeden z wielu futsalow ych weteranów
wśród „sanitariuszy” – Piotr
Rolnik.
W najbliższy poniedziałek (6 lutego) zagrają pierwszoligowcy: TKKF Apteka
Św. Barbary – Mistral (18.00),
Soccer Sport Pub – Concordia Oldboje (18.45), LineTrans – IPA Knurów (19.30),
TKKF Intermarché – TKKF
Stary Knurów (20.15), Vibovit – FC Apinex Czerwionka
(21.00), Tomsat – Team Stalmet (21.45). W środę 8 lutego zagrają również zespoły
drugiej ligi: Nacynianka Orchidea (20.00), Sensua l
Felgus Meksyk - Soft Processing (20.45), Milenium
– Black&Decker (21.30).
Waldemar Jachimowski

II LIGA - Wyniki 18. kolejki (30.1.2012 r.):

			
PTK DB Schenker - Concordia 94/95 9:3 (5:0)
1:0 M. Wasita 5’, 2:0 M. Wasita 6’, 3:0 R. Nowosielski 14’, 4:0 R.
Nowosielski 16’, 5:0 M.Wasita 17’, 5:1 M. Szczurek 22’, 6:1 M.
Wasita 24’, 7:1 R. Nowosielski 36’, 7:2 S. Napierała 37’, 8:2 A.
Fleszar 38’, 8:3 S. Napierała 38’, 9:3 J. Nowosielski 40’.
Soft Processing – Black&Decker 14:1 (6:1)
1:0 T. Leszczyński 4’, 2:0 P. Tomecki 5’, 3:0 K. Wawrzynek 10’,
4:0 T. Leszczyński 14’, 4:1 D. Wochnik 15’, 5:1 T. Leszczyński
19’, 6:1 T. Leszczyński 20’, 7:1 T. Leszczyński 23’, 8:1 P. Tomecki 26’, 9:1 T. Leszczyński 28’, 10:1 T. Leszczyński 31’, 11:1 T.
Leszczyński 35’, 12:1 T. Leszczyński 39’, 13:1 T. Leszczyński
40’, 14:1 T. Leszczyński 40’.
żółta kartka: D. Wochnik (Black&Decker).
Nacynianka – Sensual Felgus Meksyk 2:2 (1:1)
0:1 D. Stępniewski 3’, 1:1 J. Grzywa 7’, 1:2 K. Płachta 30’, 2:2
M. Witkowski 38’.
żółta kartka: T. Żurek (Sensual Felgus Meksyk).
Sanit – Milenium 3:2 (1:0)
1:0 K. Napierała 2’, 1:1 M. Gajda 32’, 1:2 M. Gajda 36’, 2:2 Adrian
Paśnicki 39’, 3:2 P. Rolnik 40’.
żółte kartki: M. Gajda, W. Steuer (Milenium).
Orchidea – Contra 4:2 (1:0)
1:0 K. Pacek 6’, 2:0 J. Pacek 21’, 3:0 K. Pacek 27’, 4:0 K. Pacek
31’, 4:1 J. Małyszewicz 37’, 4:2 A. Śmietański 39’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PTK DB Schenker
Soft Processing
Orchidea
Sanit
Sensual FelgusMeksyk
Nacynianka
Milenium
Contra
Concordia 94/95
Black&Decker

13
13
12
12
11
11
13
12
13
12

27
25
22
19
17
17
16
13
13
7

59-34
81-53
40-31
49-57
44-38
42-38
38-50
44-45
56-73
34-68

8
8
7
6
5
5
5
4
4
2

3
1
1
1
2
2
1
1
1
1

2
4
4
5
4
4
7
7
8
9

Knurów

Mistrzowie ping-ponga

TKKF IntermarchÉ
zagrało w składzie: Łukasz Kruszkiewicz, Mateusz Mularczyk,
Dawid Wieliczko, Przemysław Kośmider, Bartłomiej Flis, Adrian
Kasprzyk, Dominik Jabłoński, Przemysław Dewucki, Damian
Ficek, Michał Cygnarowski.
Królem strzelców turnieju został zawodnik TKKF Intermarché
Przemysław Dewucki.

Łukasz Kaletka i Piotr Mazurek
zwyciężyli w Otwartych
Mistrzostwach Knurowa w Tenisie
Stołowym dla dorosłych

Sparing
trampkarzy
Młodzi piłkarze Concordii Knurów (rocznik 1997)
zmierzyli się w sobotę w grze
towarzyskiej z o rok starszymi ry walami z Promotora
Rokitnica. Podopieczni Damiana Mehlicha przegrali to
spotkanie 2:4, a bramki dla
knurowian strzelili: Michał

P TK po z eszłorocznej
degradacji jest zupełnie inną
drużyną. Jej oblicze odmieniło przy jście do zespołu
braci Nowosielsk ich. Toma sz , Rober t i Łu k a sz w
najwa ż n iejsz ych momentach decydują o wygranych
i podobnie było w meczach
z Cont rą i Concord ią . W
pierwszym z nich bramkarz
Łukasz zachował czyste konto, a Tomasz i Robert strzelili
trzy z czterech goli. W drugim meczu trzy gole zaliczył
Robert, a jednego dołożył
syn Tomasza Jakub.
Niespotykaną skutecznością popisuje się zawodnik Soft Processing Tomasz
L e sz cz y ń sk i . W mecz u z
ostat nim zespołem tabeli
Black&Decker zdobył aż 11
goli. W ośmiu rozegranych
przez siebie meczach zawodnik ten strzelił 42 bramki i
legitymuje się fantastyczną
średnią 5,25 gola na mecz.
Dwa cenne zw ycięstwa
odniosła ekipa Sanitu, któ-

Kopczyński (z karnego) i nowy
zawodnik Concordii - Rafał
Gałązka.
Na 4 lutego młodzi knurowianie mają zaplanowany kolejny sparing. Tym razem ze Stalą
Zabrze (na boisku ze sztuczną
murawą przy MSP-9).
PiSk

W sobotę w Hali MOSiR-u
w Szczygłowicach odbyły się
Otwarte Mistrzostwa Knurowa w Tenisie Stołow ym
dla dorosłych. W turnieju
wzięło udział 11 zawodników.
Zostali podzieleni na dwie
kategorie wiekowe – od 18
do 30 lat i powyżej 30 lat.
Warto podkreślić, że żaden z
uczestników turnieju nie gra
w ping-ponga zawodowo. Najlepsza trójka z każdej kategorii
została nagrodzona pucharami i dyplomami. Wyróżniono

także najstarszego uczestnika
mistrzostw. Był nim 71-letni
Tadeusz Paś, który w swojej
kategorii wiekowej zajął V
miejsce.

Marek Węgorzewski

Klasyfikacja:

Kategoria 18 – 30 lat:
1. Łukasz Kaletka, 2. Michał
Mazurek, 3. Tomasz Gilga
Kategoria 30 lat i więcej:
1. Piotr Mazurek, 2. Dariusz Królikowski, 3. Mariusz Królikowski

Foto: MOSiR Knurów

W rozgrywkach grupowych Intermarché zasygnalizowało wysoką dyspozycję
pokonując pewnie Klima-Pol
Rybnik, a następnie zespół
G óreck i Ż or y. W meczu
decydującym o pierwszym
miejscu w grupie Intermarché spotkało się z zespołem
gospodarzy. K nurow ianie
aż czterokrotnie odrabiali
w t y m mecz u st r atę jednej bra m k i, aby w reszcie
w ostatniej minucie meczu
zdobyć zw ycięsk iego gola
na 5:4.
Ćw ierć f i na łow y pojedynek z Piastem Pawłowice
rozpoczął się pomyślnie bo
już w 50. sekundzie Intermarché prowadziło 1:0. Pozwoliło to na spokojną grę z
kontry. Końcowy wynik 5:1
nie pozostawił wątpliwości

PTK bliżej
awansu

II LIGA - Wyniki 17. kolejki (25.1.2012 r.):
Soft Processing – Concordia 94/95 11:7 (3:3)
0:1 S. Napierała 9’, 1:1 T. Leszczyński 12’, 1:2 M. Mazur 15’, 1:3
S. Juzwuk 18’, 2:3 P. Tomecki 19’, 3:3 T. Leszczyński 20’, 4:3 P.
Tomecki 22’, 4:4 S. Juzwuk 23’, 5:4 T. Leszczyński 24’, 6:4 P.
Tomecki 27’, 7:4 P. Tomecki 32’, 8:4 T. Leszczyński 34’, 9:4 T.
Leszczyński 35’, 9:5 J. Podgórski 37’, 10:5 T. Leszczyński 38’, 10:6
S. Napierała 39’, 11:6 T. Leszczyński 40’, 11:7 G. Górka 40’k.
żółte kartki: T. Leszczyński, G. Tomecki (Soft Processing), J.
Podgórski, D. Szulc, G. Górka, M. Szczurek (Concordia 94/95).
PTK DB Schenker - Contra 4:0 (0:0)
1:0 T. Nowosielski 30’, 2:0 R. Nowosielski 33’, 3:0 M. Wasita 35’,
4:0 R. Nowosielski 36’.
żółta kartka: R. Wesołowski (Contra).
Black&Decker – Sanit 2:4 (1:2)
0:1 T. Barwicki 2’, 0:2 Adrian Paśnicki 9’, 1:2 W. Kalkowski 19’,
1:3 T. Barwicki 31’, 1:4 T. Barwicki 33’, 2:4 W. Kalkowski 40’.
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Bernadetta Suliga, Stefania Grzegorzyca i Andrzej Wolny
potrafią długo i ciekawie opowiadać „po naszymu” o Śląsku

Po naszymu, czyli po śląsku,
rozprawiano w środowy wieczór
w klubie Gama. Gośćmi słuchaczy
Uniwersy tetu Trzeciego Wieku
byli Stefania Grzegorzyca, Ber-

nadeta Suliga i Andrzej Wolny.
Słuchacze wypełnili salę po brzegi. Jak minął wieczór zrelacjonował nam słuchacz Andrzej Pach.
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informacja własna

Nie kryj się z uczuciami - wyznaj ukochanej osobie to, co do
niej czujesz, za pośrednictwem Przeglądu Lokalnego - medium,
które tydzień w tydzień czyta około 10 tysięcy osób.
Za darmo możesz sprawić drogiej Ci osobie przemiłą niespodziankę. Wystarczy, że wpiszesz treść swoich uczuć bądź życzeń
na niżej załączonym kuponie i dostarczysz go do naszej redakcji
w Knurowie przy ul. Niepodległości 5 (obok ratusza) do wtorku,
14 lutego 2012 r. do godz. 12.
Specjalne Walentynkowe wyznania ukażą się na naszych
łamach w czwartek, 16 lutego.

Foto: Roman Matysik/www.miastoknurow.pl

wieczór
na śląską nutę

Foto: Eugeniusz Jurczyga

knurów

Bokser z zanikami pamięci i osobnik,
któremu wydaje się, że jest koniem
- to nawet dla psychologa może być
za dużo...

knurów

paranienormalni
rozśmieszali do łez
Byli szybcy i śmieszni. Tak jak
zapowiadali. Przez bite dwie
godziny zabawiali publiczność
w Kinie Scenie Kulturze
Właściwie to nawet cztery godziny, bo wystąpili dwukrotnie. Za
każdym razem gromadzili komplet
na widowni. I dali widzom to, czego ci
oczekiwali - potężną dawkę humoru.
„Samobójca” mimo woli, Jacek
Balcerzak, czyli bokser z zanikami

pamięci, i... „koń” u psychologa
sportowego, a na koniec wzbudzająca aplauz „Mariolka” – to żelazne
punkty programu Paranienormalnych. Artyści okrasili go wątkami nowymi, równie wesołymi, w
które wpletli... Bojków, Concordię

knurów. kAbAret w kinie

i szczygłowickie (na razie jako twórczą wizję) butiki...
Gromki śmiech i równie głośne
brawa niosły się po okolicy. Nie
obyło się bez bisów. Paranienormalni wystąpili w Knurowie po raz
drugi (poprzednio przed dwoma
laty). Wygląda na to, że widzowie
nie mieliby nic przeciw kolejnej,
pełnej humoru, wizycie.
Relacja fotograficzna z piątkowego występu na stronie www.miastoknurow.pl.

Zapowiada się niezły
„Śmiechosteron”
Bez nich nie byłoby
ochroniarza Śruby,
niesamowitego Kłaka,
a przede wszystkim
hymnu na Euro 2012.
są, bo jest Kabaret
skeczów męczących

Wy wodząca się z Kielc formacja
kabaretowa podbija serca mających
poczucie humoru Polaków od kilku lat.
Wykpiwają absurdy naszej codzienności, przy czym potrafią śmiać się także
z siebie. Śpiewają, parodiują, a wszędzie
tam gdzie się pojawiają, zdobywają rzesze nowych fanów.
W K nu row ie K aba ret Skecz ów
Męczących wystąpi 30 marca (piątek) o
godz. 19.30. Publiczność w Kinie Scenie
Kulturze na pewno nudzić się nie będzie.
Bilety po 40 zł. Rezerwację i sprzedaż
prowadzi kasa k ina w godz. 15-20,
tel.: 32 332 63 81.

/bw/

