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Zbierali dla dzieci

WOŚP to nie jedyna akcja charytatywna,
jaka w ostatnim czasie odbywała się
w Knurowie. 6 stycznia, w święto
Trzech Króli, w kościele Matki Bożej
Częstochowskiej dla potrzebujących
zagrali artyści, a w plenerze
wolontariusze w ramach akcji „Knurów
Dzieciom” zbierali datki do puszek

A
W Knurowie Andy błyskawicznie złapał kontakt z nastolatkami,
niemalże swoimi rówieśnikami...

Knurów

Foto: Mirella Napolska

Z Chin do „Paderka”

Dzięki współpracy z organizacją AIESEC
knurowski „Paderek” od kilku lat regularnie gości
wolontariuszy z różnych stron świata. Takich jak
Andy Sun, Chińczyk studiujący w Australii, który
przez cały tydzień na lekcjach angielskiego dzieli
się z uczniami swoim doświadczeniem

M

a 22 l at a , do n ie d aw na
mieszkał w Pekinie. Dwa
lata temu przeprowadził
się do Sydney – tam studiuje. Andy
Sun to anglojęzyczna, łatwiejsza wersja jego nazwiska, tej oryginalnej,
chińskiej byśmy nie odczytali, choć
to od niej rozpoczyna swoje spotkania
z uczniami. Od poniedziałku, przez
tydzień na lekcjach angielskiego uczniowie liceum i technikum w Zespole
Szkół im. I.J. Paderewskiego słuchają
opowieści gościa, rozmawiają, oglądają prezentacje o Chinach i Australii.
Chcąc na własnej skórze doświadczyć Europy, Andy zgłosił się jako
wolontariusz do organizacji AIESEC.
W ramach projektu „World Talks” trafił do Polski, gdzie przez sześć tygodni
w różnych miejscowościach prowadzi
szkolne zajęcia. Jak informuje szkolna
koordynatorka projektu, Karolina Horak, to już kolejna osoba, która jako wolontariusz przyjechała do knurowskiego ZS za sprawą współpracy z AISEC.

Knurów

Korzyść z takiego międzykulturowego spotkania jest obopólna. Nie
sposób przecież przecenić kontaktu
uczniów z anglojęzycznymi gośćmi
patrzącymi na świat innej perspektywy. Z kolei ludzie ciekawi świata, tacy
jak Andy Sun, mają szansę dość dobrze
poznać nieznany im wcześniej kraj.
Przed Knurowem chiński wolontariusz odwiedził już m.in. w Truskolasy koło Częstochowy, Opatów
i Tychy. Poza tym przez dwa tygodnie
zwiedzał Europę – Pragę, Wiedeń,
Budapeszt, a także Kraków i Wrocław.
Mimo że podczas pobytu w Polsce
dużo pracuje, to jednak wypoczywa
dzięki temu, że ma wokół siebie dużo
przestrzeni; w Pekinie czy Sydney
jest zdecydowanie bardziej tłoczno.
Chwali też polską gościnność, choć,
jak mówi półżartem, boi się trochę,
że tu przytyje – w Chinach jada się
tylko trzy posiłki dziennie, tymczasem
w Polsce Andy nauczył się jeść ich pięć.
MiNa

kcja „Knurów Dzieciom”, której
organizatorami byli Justyna Marek, Rajmund Russin i Daniel Sawicki,
zrodziła się z potrzeby pomocy. 17
wolontariuszy (w tym także członkowie
Rady Miasta) już od 7 rano kwestowało
przed knurowskimi świątyniami.
– Pomagamy trzem chorym dzieciom: Ani Marii Grzbiel ze Szczygłowic,
Marysi Janowskiej z Knurowa oraz Moniczki Skorupie z Krywałdu – informuje
Justyna Marek. – Dzieciom potrzebna
jest szybka i kosztowna rehabilitacja, ale

Foto: Tadeusz Puchałka

Foto: Mirella Napolska

Knurów

Wolontariuszom z akcji „Knurów Dzieciom”
mróz nie był straszny

tylko taka, może dać rezultaty. Jest więc
o co walczyć.
Kilkugodzinna zbiórka przyniosła
niemały plon. Rodzice dzieci nie kryli
wdzięczności za pomoc.
– W życiu dzieci niepełnosprawnych
każdy gest dobroci wnosi nadzieję i wiarę
w lepszą przyszłość – napisali na stronie
facebookowej akcji. – Z całego serca
dziękujemy wszystkim, którzy wspierali
akcję pomocy dzieciom w Knurowie oraz
brali w niej czynny udział.
Również 6 stycznia „Adam Sobie-

Knurów, Gierałtowice

Piesi znowu potrąceni
Skomplikowane złamania – to skutki wypadków,
w jakich poszkodowane zostały piesze

W

e wtorek, 12 stycznia, około
godz. 17 na ulicy Dworcowej
w Knurowie 63-latka przechodząca
przez jezdnię została potrącona przez
samochód marki Hyundai. Kobieta
doznała skomplikowanego złamania
nogi – trafiła do szpitala. 60-letniemu
kierowcy policja zatrzymała prawo
jazdy.
Kilka dni wcześniej, 4 stycznia,
około godz. 8 rano, podobny wypadek
miał miejsce w Gierałtowicach na ul.
Ks. Roboty. 50-letnia kobieta przechodziła właśnie przez przejście dla pieszych, gdy potrącił ją 46-letni kierowca
fiata pandy. Poszkodowana ma złamaną nogę i ogólne potłuczenia.

To tylko niektóre potrącenia pieszych, jakie zanotowała w statystykach
Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Pogodowa szarówka i śliska nawierzchnia jezdni szczególnie sprzyja
wypadkom, której ofiarami są piesi.
Funkcjonariusze z drogówki apelują, aby w tym okresie zachować
wzmożoną ostrożność. To prośba zarówno do kierowców, jak i do samych
pieszych. Kierujący powinni pamiętać,
aby dostosować prędkość jazdy do warunków panujących na drodze. Z kolei
piesi muszą mieć świadomość, że kierowcy nie zawsze w porę ich zauważą.
Rozsądnym pomysłem po zmroku jest
założenie odblaskowej kamizelki.
MiNa

rajski i Przyjaciele” zaśpiewali i zagrali
na charytatywnym koncercie kolęd „Dla
Drużyny A” – czyli Ani, Alicji i Aleksandra, trojaczków urodzonych w szóstym
miesiącu ciąży. Dzieci wymagają rehabilitacji ruchowej, wzrokowej i rozmaitych
zabiegów – i na to właśnie zostaną spożytkowane fundusze zebrane podczas
koncertu. Wystąpili: Adam Sobierajski,
Męski Zespół Wokalny „Calvi Cantores”
pod dyrekcją T. P. Sadownika, schola
dziecięca parafii Matki Bożej Częstochowskiej pod dyr. M. Januszkiewicz,
Sylwia Lipka, Marcin Pokusa (góral żywiecki), Roksana Majchrowska (sopran),
Joanna Steczek (akompaniament), Marcin Szumilas (organy), a także Grupa
Teatralna Galimatias. Podczas koncertu
można też było kupić kalendarz z uroczą
„Drużyną A”.

jb, MiNa, TP

Knurów

Prośba
o wsparcie
K

oty wolno żyjące przeżyją zimę
tylko z naszą pomocą. Wszystkich, którym ich los nie jest obojętny,
knurowskie Stowarzyszenie na Rzecz
Kotów Wolno Żyjących prosi o wsparcie finansowe. Potrzeby są znaczne
- trzeba zakupić nowe domki, miski,
jedzenie. Dowolną kwotę prosi wpłacić na konto stowarzyszenia - nr konta
75 2030 0045 1110 0000 0399 3700. Za
każdą złotówkę bardzo dziękujemy!
/-/

foto-migawka

Knurów

Kradzież
Walne
na wyjeździe zebranie w KSD
K
Mieszkaniec Bytomia
wypłacił z konta 4000
złotych. Użył do tego
karty bankomatowej.
Tyle tylko, że nie
swojej...

arta należała do pewnego knurowianina. Nie był w stanie wytłumaczyć Policji, kiedy ją stracił i jak
znalazła się w rękach 25-letniego bytomianina. Za posługiwanie się nie swoją
kartą bankomatową mężczyźnie grozi
do 5 lat więzienia. Postępowanie trwa.
Coraz częściej zamiast tradycyjnych bilonów używamy kart. Co
zrobić, kiedy zauważmy jej brak? Po
pierwsze - należy zgłosić utratę karty
w swoim banku lub skontaktować się
z obejmującym wszystkie banki Systemem Zastrzegania Kart (bezpłatny,
całodobowy nr tel. - 828 828 828).
jb
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Foto: Archiwum GOK Gierałtowice

K

nurowskie Stowarzyszenie Diabetyków zawiadamia członków,
że 14 stycznia 2016 roku odbędzie
się Nadzwyczajne Walne Zebranie
członków, uzupełniające Komisję
Rewizyjną.
– Początek o godz. 16 w Klubie
Gama – informuje, w imieniu zarządu KSD -Lidia Lach.

Knurów

BOR po nowemu

Z

mianie uległ y terminy pracy
Biura Obsługi Bezrobotnych
w K nu row ie prz y u l. Sz pit a l nej
8 (parter). Obecnie biuro czynne
jest w środy w godzinach 13.3017.30.

/bw/

W ubiegłą środę (6 stycznia) w Paniówkach pojaw
ił się orszak Trzech Króli. Władcom towarzyszyły
dziesiątki
mieszkańców miejscowości. Orsza k przeszedł ulicam
i Paniówek i dotarł do stajenki, miejsca narodzin Jezusa
, gdzie
królow ie oddali Dzieciątku cześć.
/bw/
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Poszukiwany
przez policję
Knurowska Policja ponawia
apel o pomoc w ustaleniu
miejsca pobytu tego
mężczyzny

W

ubiegłym tygodniu wśród
wielu osób poszukiwanych
listem gończym znalazł się XXXX
XXXXXXX, mieszkaniec Gierałtowic. Mężczyzna nadal jest poszukiwany, choć zmieniła się podstawa
prawna tych poszukiwań. List gończy
o sygnaturze akt III K 1240/10,
z dnia 8.12.2010 r. został anulowany.
Jednak ciągle aktualny jest inny list
gończy, wydany przez Sąd Rejonowy
w Gliwicach (sygn. akt IX K 272/05,
z dnia 8.11.2011 r.).
Jeśli ktoś zna miejsce pobytu

Placyk gospodarczy przy
ul. Kosmonautów 11
– po kontenerze zostały
zgliszcza, zajął się też stojący
po sąsiedzku pojemnik jednej
z firm gromadzących odzież

Knurów. Wandale, jeśli zostaną złapani, zapłacą za szkody..., ale czy spalą się ze wstydu?...

Piromanom trzeba
mocno dać popalić
T

Źródło: KP Knurów

Pobił żonę
9 stycznia w bloku przy ul. Kosmonautów 75-latek z Knurowa napadł
na swoją 70-letnią żonę. Wymierzył
kobiecie kilkanaście ciosów pięścią
w głowę. 70-latka mocno ucierpiała -

doznała poważnego stłuczenia głowy.
Agresywnego męża zatrzymała Policja. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
jb

podziękowania

Analizowane są sygnały i dane, m.in.
z monitoringu.
- Liczymy na efekt tych działań –
mówi kierownik Poręba. – Nie może
być tak, że ktoś bezmyślnie niszczy
mienie i uchodzi mu to bezkarnie.
Osoby, które mogą wnieść nowe
informacje do sprawy, mogą kontaktować się z Policją lub Komartem (tel.
32 235 11 83 wew. 140).
Bogusław Wilk

Poszły z dymem...

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Koleżankom i Kolegom,
Sąsiadom, Działaczom Concordii Knurów
za słowa otuchy i wsparcia, złożone kwiaty
oraz za udział w uroczystościach pogrzebowych

ś. p. ADAMA ROJOWIEC
składa
Żona

Mowa o kontenerach, które paliły się
też wcześniej. Tylko w lecie spaliło
się ich kilka: „dzwony” przy ul. Piłsudczyków i Puszkina. Nie zawsze
wyglądało to na ewidentne podpalenie. Z podglądu monitoringu wynika
np. że powodem jednego z pożarów
pojemnika była lekkomyślność pewnej kobiety, która wrzuciła do niego
niewygaszonego papierosowego
peta. To wystarczyło, by spaleniu
uległ cały kontener...
Foto: Archiwum spółki Komart

20 tys. zł – dodaje kierownik Poręba.
Ogólna suma jest z pewnością
dużo wyższa. Doliczyć trzeba wartość
aut i koszt strażackich akcji.
Kto za to zapłaci? Na razie poszkodowani, czyli spółka, właściciele
samochodów i... społeczeństwo (jako
łożący na budżet służb ratowniczych,
jak też finansujący system odbioru odpadów). Ale niewykluczone, że prędzej
czy później do sięgnięcia do kieszeni
zostaną zmuszeni podpalacze.
- Zgłosiliśmy sprawę na Policję
wnioskując o ustalenie sprawców – informuje Brygida Poręba.
Komart nie poprzestał na tym.
Wyznaczył nagrodę – 2 tys. zł – za
wskazanie sprawcy bądź sprawców.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że podejrzenia kierują się w stronę
grupki młodych osób, która feralnej
nocy przemierzała przez miasto.

poszukiwanego, jest proszony o niezwłoczne zawiadomienie najbliższej jednostki policji. Informacje
w tej sprawie należy kierować pod
numery telefonów prowadzących
sprawy poszukiwawcze (32 3372538
i 32 3372537), pod numer dyżurnego Komisariatu Policji w Knurowie
32 3372500, a także pod 997 lub
112. Można też wysyłać je mailem
(knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl).

Knurów

Niemal 20 tys. zł kosztowały Komart spalone
kontenery. Firma gotowa jest wydać kolejne 2 tys. zł,
by poznać i postawić przed sądem podpalaczy

rzy minuty po północy nocy
z 1 na 2 stycznia pojawił się
pierwszy sygnał o palącym się
pojemniku na śmieci. Co chwilę były
następne. Ostatni zanotowano kwadrans przed trzecią.
- W tym czasie spaleniu uległo 11
pojemników typu „dzwon” i 4 kontenery o pojemności 1100 litrów – mówi
Brygida Poręba z Komartu, kierownik
Działu Handlowego i Gospodarki
Odpadami.
Spaliły się pojemniki przy placykach gospodarczych przy ulicach:
Kosmonautów 11, Wilsona 16 i 18,
Sokoła 1, 1 Maja 2 i 7, Batorego 6 oraz
Mieszka I 1-3.
Mało tego. Od ognia zajęły się dwa
samochody. Jeden przy ul. Kosmonautów, drugi przy ul. Wilsona.
- Tylko nasze koszty związane z
podpaleniami wyliczyliśmy na prawie

Informacja
usunięta
w związku
z zakończeniem
poszukiwania
przez
organy ścigania

Serdeczne Podziękowania
Wszystkim, którzy brali udział
w ceremonii pogrzebowej

ś. p. LONGINY FOJT
składa
Mąż z Rodziną

Serdeczne Podziękowanie dla

ks. Lucka
oraz

Kierownictwa, Instruktorów,
Podopiecznych
Ośrodka Caritas w Knurowie
Ulica Batorego 6 – po niebieskim
pojemniku niemal nie ma śladu,
żółty też poszedł z dymem...
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Telefoniczne oszustwa. Nie oddzwaniaj na numery zaczynające się od +243 i +225

Puszczają sygnał, zabierają pieniądze
Urząd Komunikacji Elektronicznej przestrzega abonentów przed
oddzwanianiem na „dziwnie długie” i nieznane numery telefonów,
które często pochodzą z krajów afrykańskich i są wykorzystywane
przez oszustów do wyłudzania wysokich opłat

J

a k p o d k re ś l a U K E , me to d a
oszukiwania abonentów (najczęściej sieci telefonii komórkow ych) polega na w ykorz yst ywaniu ich skłonności do oddzwaniania na nieodebrane połączenia.
„Głuche” telefony pojawiają się najczęściej w godzinach wieczornych
lub nocnych i trwają bardzo krótko.
Oszuści liczą na to, że użytkownik
danego numeru oddzwoni, generując
wysoką opłatę.

Dzwoni i dzwoni

- Od kilku dni ktoś próbuje się połączyć z moją komórką – mówi Przeglądowi pani Agnieszka. – Zazwyczaj jest
to krótki sygnał. Co kilka minut kolejny
i kolejny. Nawet przez cały wieczór.
Naszej rozmówczyni raz udało się
odebrać połączenie: - Akurat miałam
aparat w ręce, gdy odezwała się melodia
dzwonka. Wcisnęłam zielony guzik,
ale też... guzik usłyszałam. Rozległ się
dźwięk przerywanego połączenia.

Pani Agnieszka nie zaryzykowała
oddzwonienia.
- To ten ktoś miał interes, by do
mnie zadzwonić. Poza tym ta nachalność wydała mi się podejrzana, więc nie
uczyniłam tego – tłumaczy.
- Jeżeli nie spodziewasz się telefonu z zagranicy, a wyświetlony na
twoim telefonie numer jest zadziwiająco długi lub nie kojarzysz międzynarodowego numeru kierunkowego:
zachowaj ostrożność! Oddzwaniaj z

głową! - uczula UKE w komunikacie.
Jak wyjaśnia Urząd, najczęściej są to numery z Republiki Konga lub Wybrzeża
Kości Słoniowej, których numery kierunkowe (+243 i +225) mogą sugerować
połączenia krajowe, np. z Warszawy (22)
lub Płocka (24). UKE przestrzega też
przed odpowiadaniem na połączenia z
numerów bardziej przypominających
polskie, np. 703 xxx xxx.

Reklamacja
może się nie udać

UKE zachęca też abonentów w przypadku naliczenia w ysokiej
opłaty - do składania reklamacji u
operatora sieci komórkowej. Zazna-

cza jednak, że nie zawsze się to udaje,
ponieważ jeśli połączenie takie zostało wykonane, a dostawca usług
zrealizował je zgodnie ze swoim obowiązkiem, to ma także prawo obciążyć abonenta kosztami połączenia
w oparciu o obowiązujący cennik.
- W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, możesz skorzystać
z możliwości polubownego zakończenia
sporu w postępowaniu mediacyjnym.
Należy przy tym pamiętać, że wniesienie wniosku o mediację nie zwalnia cię
z obowiązku uregulowania płatności.
Sporną kwotę może umorzyć tylko
dostawca usługi lub sąd powszechny w
postępowaniu cywilnym – przypomina
regulator.
Szczegółowe informacje na temat
postępowania mediacyjnego można znaleźć na stronie internetowej
Centrum Informacji Konsumenckiej
(www.uke.gov.pl/centrum-informacji-konsumenckiej-827).
/PAP, bw/

Powiat. Całodobowa służba dyżurna

Centrum za centrum

Foto: Bogusław Wilk

Z

początkiem roku rozpoczęło
działalność Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Gliwicach. PCZK
przejęło dotychczasowy zakres czynności wykonywany przez Centrum
Ratownictwa Gliwice w zakresie
dotyczącym Powiatu Gliwickiego.
PCZK funkcjonuje jako całodobowa służba dyżurna Starosty
Gliwickiego.
Kontakt z centrum możliw y
jest drogą:
telefoniczną – pod numerem
32 332 66 39 w dniach: poniedziałek

Pochopne oddzwonienie może
być bardzo kosztowne - numer,
który wydaje się warszawskim,
w rzeczywistości kieruje do...
Wybrzeża Kości Słoniowej

Knurów. Służby ratownicze zapowiadają kontrole akwenów

Grube ryzyko
na cienkim lodzie
T

4

wie. – Nie ma gwarancji, że grubość
pokrywy lodowej jest wystarczająca
i bezpieczna. Dzieci i młodzież nie
zawsze o tym pamiętają. Na dorosłych spoczywa odpowiedzialność, by
o tym przypominali...
- Przeświadczenie, że „mojemu
dziecku nic złego się nie stanie”, może
być dramatycznie mylne. Nie wolno
dać się zwieść... - podkreśla Jerzy
Pach, członek Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Katowicach, wieloletni prezes OM WOPR w Knurowie.
– Nader często dzikie kąpieliska
stają się dzikimi lodowiskami. Jednakże woda w takich miejscach nie
przestaje być mniej groźna. Niefrasobliwość, nieostrożność, brawura, a
często zwykła głupota są przyczynami dramatów i tragedii. Można ich

/sisp, bw/

Jeżeli pod Tobą zarwie się lód:
1) nie wpadaj w panikę i staraj się zachować spokój, oszczędzaj siły
na wydostanie się z wody,
2) wydostanie się o własnych siłach jest niezwykle trudne - ręce ślizgają
się po mokrym lodzie, gdyż nie masz się czego chwycić,
3) jeśli to możliwe zdejmij buty – pozbędziesz się zbędnych kilogramów,
łatwiej będziesz mógł utrzymać się na powierzchni,
4) jeśli jest ujemna temperatura, to możesz zdjąć część garderoby (szal,
kurtkę, buty) i rzucić na lód - gdy przymarznie, to można będzie się
po nim wspiąć na lód,

Mimo medialnych ostrzeżeń zawsze znajdą się
ryzykanci, gotowi stąpać po cienkim lodzie.
Dla niektórych są to ostatnie kroki w życiu...

ragicznie zakończył się pod
Pułtuskiem spacer po lodzie
dla pewnego wędkarza. Lód
na Narwi okazał się zbyt cienki i załamał się pod 50-latkiem. Mężczyzna
utonął...
- Nie ma sensu ryzykować – przekonują knurowscy woprowcy, zapowiadając kontrole okolicznych
zbiorników. Uczynić to mają z udziałem Straży Miejskiej i pracowników
Referatu Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta.
- Apelujemy o nieślizganie się po
lodzie, który może pojawić na różnego rodzaju zbiornikach wodnych
– stawach, jeziorach, oczkach wodnych – ostrzega Zarząd Oddziału
Miejskiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Knuro-

- środa w godz. 7.30-15.30, czwartek
7.30-17.30, piątek 7.30-13.30; czynny
jest też całodobowy telefon komórkowy o numerze: 510 138 13;
fa k sem – pod nu merem:
32 230 83 16;
elektroniczną – emai l:
pczk@starostwo.gliwice.pl.
Adres do korespondencji: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w
Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17,
44-100 Gliwice.

5) jeśli się wydostaniesz - nie wstawaj - powoli przeczołgaj się lub przeturlaj
w bezpieczne miejsce,
6) gdy już się wydostaniesz z wody, szybko zdejmij mokre ubranie i załóż
suchą odzież lub owiń się np. suchym kocem.

uniknąć, jeśli zachowuje się zdrowy
rozsądek.
Zachęty zachętami, ale kontrole i
tak są wskazane.
- Inspekcje są potrzebne – przekonują członkowie WOPR. – Niekiedy to
właśnie one uświadamiają niektórym
ryzykantom, że nie warto bezmyślnie
tracić zdrowia, a nawet życia.
- Jednak żadna kontrola nie zastąpi zwykłego zdrowego rozsądku –
zastrzega Jerzy Pach. – Liczymy, że to
mądre podejście zwycięży.
Woprowcy zachęcają do odwiedzenia lodowiska na Orliku przy ul.
Ułanów 8. To doskonałe miejsce,
by pod okiem doświadczonych pracowników spędzić miłe i bezpieczne
chwile na ślizgawce.

Kiedy widzisz, że pod kimś
zarwał się lód:

1) wezwij pomoc z telefonu komórkowego - numer 998, 999 lub 112,
2) przed udzieleniem pomocy zapewnij sobie asekurację innej osoby,
3) rozważnie zbliżaj się do ofiary - lód w tym miejscu może być słaby
i może zarwać się również pod tobą, a wtedy już dwie osoby będą
potrzebowały pomocy,
4) staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co można się złapać, np. linę,
gałąź, kurtkę, deskę, drabinkę,
5) pomóż ofierze wydostać się z wody,
6) sprawdź przytomność - jeśli poszkodowany jest nieprzytomny,
to sprawdź puls i oddech,
7) po odzyskaniu przytomności poszkodowany powinien skontaktować się
jak najszybciej z lekarzem,
8) nie podawaj uratowanemu alkoholu, gdyż rozszerza on naczynia
krwionośne i poprawia krążenie - w rezultacie szybko doprowadza do
dalszego wyziębienia organizmu - zamiast alkoholu możesz podać coś
słodkiego: czekoladkę, cukierki, ciepły słodki napój,
9) jeżeli jest taka możliwość, należy szybko przebrać uratowanego
w suche ubranie.
Źródło: PSP Opole (www.psp.opole.pl)
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Knurów. Zmiany kadrowe

Mł. insp. Maciej Kawa, który przez pięć ostatnich
lat pełnił służbę jako komendant knurowskiego
komisariatu, przeszedł na emeryturę. Zastąpił go
podinsp. Janusz Słowiński, do niedawna – zastępca
komendanta II Komisariatu Policji w Gliwicach

U

roczyste pożegnanie dotychczasowego komendanta i wprowadzenie jego następcy miało
miejsce w ubiegły piątek. Z tej okazji

w komisariacie pojawili się włodarze
z terenu działania tutejszej policji:
wójt Gierałtowic Joachim Bargiel,
wójt Pilchowic Maciej Gogulla i preFoto: Mirella Napolska

Nowy komendant KP Knurów Janusz Słowiński nominację przyjął z rąk
komendanta miejskiego w Gliwicach Dariusza Augustyniaka

Rozmowa PL

Najistotniejsza jest
prewencja
– Bolączką naszego społeczeństwa, nie tylko
w Knurowie, ale i pewnie w całym kraju, jest
tolerancja dla pewnych drobnych zachowań,
które nie powinny mieć miejsca – mówi nowy
komendant Komisariatu Policji w Knurowie,
podinsp. Janusz Słowiński
Mirella Napolska: – Przez wiele lat był Pan zawodowo związany z Gliwicami. Teraz przyszedł
czas na Knurów. Jak Pan postrzega
to miasto?
Pod i nsp. Ja nusz S łow i ńsk i:
– Mieszkam w Knurowie od 2003
roku, więc zdążyłem go już dobrze
poznać. To miasto czyste, stosunkowo
bezpieczne. Istotne, że znaczną część

mieszkańców stanowią tu górnicy
– ludzie z reguły bardzo zdyscyplinowani, uporządkowani i w takim
tonie wychowujący swoje dzieci. Stąd
też Knurów jest w miarę spokojnym
miejscem do życia.
– Co prawda dopiero objął Pan
stanowisko, ale na pewno ma Pan
już jakieś pomysły na najbliższą
przyszłość.
Foto: Mirella Napolska

Bolączką naszego społeczeństwa jest tolerancja dla pewnych drobnych
zachowań, które nie powinny mieć miejsca – zauważa komendant
Słowiński
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Nowy komendant policji

Nowe radiowozy
knurowskiej policji
Piątkowa uroczystość
miała jeszcze jeden
ważny punkt – przekazanie knurowskiej
polic ji nowego radiowozu. Samochód
jest nieoznakowany
– będzie służył jako
pojazd operacyjny.
Jego zakup został sfinansowany wspólnie
przez policję i knurowski urząd miasta.
Oprócz knurowskich
policjantów, w przekazaniu auta komisa- I prezydent Rams, i komendant Augustyniak liczą,
riatowi wzięli udział że pojazd przysłuży się bezpieczeństwu knurowian
prezydent Knurowa
Adam Rams, komendant miejski policji nie z prezydentem, lecz z wójtem
w Gliwicach, insp. Dariusz Augustyniak Gierałtowic Joachimem Bargielem,
oraz kapelan gliwickiej policji, ks. Joa- jednostce przekazano opla corsę.
chim Gondro.
Oznakowany radiowóz to wspólny
To nie jedyny samochód, o jaki wzbo- zakup Gminy Gierałtowice i policji.
gaciła się knurowska policja w ostat- Dzielnicowi tej gminy na pewno zrobią
nich dniach. We wtorek, 12 stycznia z niego dobry użytek.
MiNa
w podobnym gronie, tyle że tym razem

zydent Knurowa Adam Rams, a także
Mariusz Dulba, zastępca prokuratora
rejonowego w gliwickiej Prokuraturze
Rejonowej.
Podinsp. Janusz Słowiński urodził
się w Gliwicach. W 1982 roku ukończył
Wyższe Studia Zawodowe w Wyższej
Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Służbę w policji
rozpoczął 1 maja 1990 roku. W 1991 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia
Policji w Katowicach odbył przeszkolenie na kursie podoficerskim. Od 1
października 2006 roku był zastępcą
komendanta policji II Komisariatu
w Gliwicach.
– Z nałożonych obowiązków wywiązuje się wzorowo, potrafi stworzyć właściwą atmosferę pracy i dba o poprawność
stosunków międzyludzkich – tak o nowym komendancie mówił komendant

miejski policji w Gliwicach, insp. Dariusz Augustyniak. – Moim zadaniem
było powołać dobrego komendanta dla
waszej jednostki. Jestem w stu procentach
przekonany, że podinsp. Janusz Słowiński takim dobrym komendantem jest.
Wszyscy gratulowali nowo powołanemu objęcia stanowiska, dziękowali
też mł.insp. Kawie za dobrą i efektywną
pracę, dzięki której knurowski komisariat osiąga bardzo dobre wyniki.
Emerytowany komendant żegnając się
z komisariatem, przywołał sentencję:

„Ten, kto chce, szuka sposobu, ten, kto
nie chce, szuka powodu”
– Życzę wam, żebyście zawsze szukali
sposobu, aby społeczności żyło się lepiej
i bezpieczniej – powiedział mł. insp.
Maciej Kawa, który na emeryturze nie
zamierza być bezczynny. Jak już wcześniej zapowiedział – planuje otworzyć
w Knurowie fundację, która bezpłatnie
będzie pomagać m.in. ofiarom przestępstw. Chciałby również otworzyć
biuro porad prawnych.

– Na pewno chciałbym doprowadzić do tego, by w mieście był monitoring. Z doświadczenia pracy w Gliwicach wiem, że jest to dobry sposób
na większe bezpieczeństwo. Monitoring
to dość skuteczna prewencja – dzięki
niemu do wielu zamierzonych przestępstw nie dochodzi. Poza tym, jeśli
już zdarzenie ma miejsce, mając monitoring można dokładnie je przeanalizować, szybciej dotrzeć do sprawcy.
Owszem, to duże koszta, ale procentują
– dzięki temu ludzie powinni się czuć
bezpiecznie.
Druga ważna sprawa to aktywna
współpraca ze szkołami czy samorządami. Wiemy, że wiele osób nie zgłasza
spraw na policję, bojąc się miejscowych
watażków. Stała wymiana informacji
z lokalnym społeczeństwem może
dać policji lepszą wiedzę na temat
ewentualnych sprawców przestępstw,
a obywatelom – większe poczucie bezpieczeństwa.
Po trzecie, trzeba przyjrzeć się
bliżej sprawom związanym z narkomanią. W ubiegłym roku na naszym
terenie ilość tych spraw zwiększyła
się o 300 procent – zanotowano aż 15
przypadków. Potrzebne są spotkania
informujące o zagrożeniach, jakie wynikają z kontaktów z narkotykami czy
dopalaczami.
– Knurowski komisariat w ostatnich latach osiągał w statystykach
bardzo dobre wyniki.
– Tak, toteż wiele rzeczy dotąd realizowanych będzie kontynuowanych.
Przestępczość spada, ale bolączką
naszego społeczeństwa, nie tylko w Knurowie, ale i pewnie w całym kraju, jest
tolerancja dla pewnych drobnych zachowań, które nie powinny mieć miejsca.
Gdy ktoś popełni niewielkie wykroczenie, często zamiast pokornie przyznać
się do niego, dyskutuje, ma pretensje,
że Policja „czepia się” drobiazgów.
Tymczasem od takich małych zdarzeń
zaczyna się proces, który czasem prowadzi do tragedii. Jeśli nie reagujemy
na drobiazgi, robimy się jako społeczeństwo coraz bardziej zuchwali.

Dawniej było inaczej – gdy jakaś
starsza osoba zwróciła uwagę młodszemu człowiekowi, ten z reguły przeprosił. Dziś wiąże się to z obawą, że nasza
uwaga spotka się z agresją, słowną albo
wręcz fizyczną.
– Z atem mocno Pa n staw ia
na prewencję?
– Myślę, że prewencja jest najistotniejsza. Jeśli uda nam się zapobiegać
złym zjawiskom i zagrożeniom oraz
usuwać ich przyczyny, nasi pracownicy
dochodzeniowi będą mieć więcej czasu
na rozwiązywanie już zaistniałych
spraw, a ich czynności będą solidniej
i terminowo wykonywane. Przestępstwa przestępstwami, ale z roku na rok
zespół ds. wykroczeń ma coraz więcej
pracy, więcej niż kryminalni. Ich główną bolączką są kradzieże i zniszczenia.
– Jak poprawić wzajemną relację
na linii kibice-policja?
– To kwestia przywrócenia kultury.
To ciągle jeszcze możliwe. Bo przecież
nie jest wielką filozofią pójść na stadion
samemu czy z rodziną i zachowywać
się zwyczajnie, kulturalnie. Pamiętam
z dzieciństwa, że gdy pierwszoligowy
Górnik Zabrze przyjechał na towarzyski mecz z Piastem, który był w II
lidze, to było niesamowite wydarzenie
piłkarskie. Całe rodziny brały w nim
udział, a podczas przerwy w meczu
znany wówczas piłkarz Włodzimierz
Lubański rozdawał młodzieży autografy. Na stadionie podczas meczu wspierane były obydwie drużyny piłkarskie
i na pewno nie było słychać ze strony
kibiców słów wulgarnych. Potem to się
zmieniło. Choć nie słyszałem, aby w samym Knurowie, poza zeszłorocznym
incydentem, dochodziło do agresywnych zachowań kibiców.
Myś lę, ż e aby uporz ądkować
tę kwestię, trzeba by wejść w kontakt
z lokalnym środowiskiem kibiców,
porozmawiać na temat ich zachowania
na stadionie. Dojść do wspólnego konsensusu, aby na przyszłość zapobiegać
takim sytuacjom. Porozmawiać z prezesem klubu, aby służby ochroniarskie podczas imprez organizowanych

na stadionie były adekwatne do potrzeb, aby zadbano o właściwe zabezpieczenie. Nie zawsze jesteśmy w stanie
przewidzieć, czy impreza przebiegnie
w stu procentach prawidłowo. Bo zawsze może znaleźć się prowodyr, który
spowoduje, że ze spokojnej imprezy stanie się ona imprezą zagrożoną. Jednak
poprzez kontakty, rozmowy, można
dojść do porozumienia i uniknąć sytuacji skutkujących zamieszkami, niebezpiecznymi dla szerokiej rzeszy ludzi.
Zeszłoroczna sytuacja stadionowa, w której zginął człowiek, jest
nauczką dla wszystkich; dla nas jako
policjantów i na pewno dla kibiców –
że w sytuacji, gdy ktoś wzywa do tego,
by się zachować zgodnie z prawem,
trzeba się do tego dostosować. Inaczej
można doznać uszczerbku na zdrowiu,
a nawet, jak to miało miejsce w maju
w Knurowie, stracić życie.
– Ma Pan bogate doświadczenie
zawodowe. Co postrzega Pan jako
największy sukces?
– Chyba to, że niezależnie od zajmowanego stanowiska zawsze cieszyłem się szacunkiem i poważaniem,
zarówno ze strony przełożonych, jak
i podwładnych. Współpracownicy
szanowali mnie i wspierali. Byłem postrzegany jako zwierzchnik, który dba
o podwładnych i stara się sumiennie
wykonywać swoje obowiązki. A w terenie – dynamika przestępstw czy wykroczeń z roku na rok systematycznie
spadała.
– Jak spędza Pan czas wolny?
– Mam go, niestety, bardzo mało,
a jeśli już jest, to spędzam go rodzinnie.
Żona pracowała jako policjantka, obecnie jest na rencie. Nasz syn ma 24 lata,
kończy Politechnikę Śląską, ma propozycję otwarcia przewodu doktorskiego.
Lubimy wspólne wycieczki, zwłaszcza latem. Interesują nas głównie
miejsca historyczne. Lubimy turystykę
górską, często zwiedzamy też Kraków,
Jurę Krakowsko-Czestochowską, a także ciekawe miejsca na Śląsku.

MiNa

Rozmawiała Mirella Napolska
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Knurów, Warszawa. Knurowianin Ireneusz Kotowicz ponownie na wizji

le nie pechowy... – zastrzega ze śmiechem pan Ireneusz. – Każdy udział
w finale tego programu to sukces i tak
to też traktuję.
Dodajmy: sukces w pełni zasłużony.
Poprzedzony pracowitymi i czasochłonnymi przygotowaniami oraz udanymi
eliminacjami.
– Fakt, trzeba być na bieżąco – mówi
knurowianin. – Nie ma żadnych ograniczeń repertuarowych, więc zaanonsowana może być właściwie każda piosenka.
O ile stare, dobre przeboje weszły
w ucho, o tyle z nowościami trzeba się
zapoznać i osłuchać.
– Na to trzeba czasu i skupienia

Zagraj to jeszcze raz,
trzynasty raz...

Wystarczy mu jeden dźwięk, by odgadnąć „Jaka to melodia”. Nic dziwnego,
że knurowianin Ireneusz Kotowicz po raz kolejny wystąpił w telewizyjnym
teleturnieju. Kolejny to w tym przypadku imponujący... trzynasty

Foto: Archiwum prywatne Ireneusza Kotowicza

Bogusław Wilk

Na telewizyjnym planie teleturnieju „Jaka to melodia” Ireneusz Kotowicz czuje się jak ryba w wodzie...

Knurów. Gdy alkohol mrozi rozum...

Knurów, Wilcza

Bezpłatne porady
prawne

Wolność od rozsądku

W Polsce rokrocznie umiera z zimna kilkanaście osób – zamarzają
na ławkach, w ogrodowych altanach, opuszczonych domach. Dla
pracowników służb miejskich zima to czas wzmożonej uwagi. Szczególną
opieką otaczają osoby najbardziej narażone – bezdomnych i samotnych

Z

imą śmierć przychodzi szybko.
Alkohol tworzy złudne i niebezpieczne wrażenie szczęścia. Zmarzniętych mami obietnicą ciepła, zagubionych – chwilą zapomnienia.
Daruje chwilową wolność od trosk.
Czasami nałóg bywa na tyle silny,
że wygrywa z instynktem samozachowawczym. Osoby bezdomne wolą
zostać w zimnych pomieszczeniach
niż, choć na czas zimy, przenieść się
do schroniska, gdzie butelkę będą
musieli zostawić za bramą.

Patrole na ulicach

Co roku na ulice Knurowa wyrusza patrol złożony z pracowników

MOPS w asyście Policji i, rzadziej,
Straży Miejskiej, aby odszukać tych,
którzy są szczególnie narażeni na wychłodzenie.
– Patrole organizujemy cyklicznie,
co miesiąc. Pierwszy był już w październiku – tłumaczy Jolanta Bęben,
kierownik działu Pomocy Środowiskowej i Świadczeń MOPS.
Większość osób bezdomnych,
zdając sobie sprawę z zagrożenia,
decyduje się na przyjście do schroniska. W grudniu MOPS wydał 55
skierowań do takich ośrodków (o 22
więcej niż latem). Zdarzają się jednak
wyjątki. 7 stycznia Anna Pogorzelczyk
i Agnieszka Machulik z MOPS przy
Foto: Justyna Bajko

wsparciu strażników miejskich po raz
kolejny odwiedziły miejsca, gdzie
przebywają osoby bezdomne.
– Jednego z panów w starym Knurowie zastaliśmy owiniętego pierzynami, ale nie chciał naszej pomocy. Podobnie dwóch panów w Szczygłowicach
– mówi Jolanta Bęben. – Większość
osób udało się ściągnąć do ośrodków.
Na tych, którzy się nie zdecydowali, nie
mamy niestety wpływu. To ich wybór,
podjęty w imię źle pojętej wolności.
Niezależnie od działań MOPS,
także Straż Miejska patroluje miejsca,
gdzie można spotkać bezdomnych
oraz reaguje na zgłoszenia mieszkańców.
– Od stycznia 2016 roku przeprowadziliśmy 18 takich kontroli
i interweniowaliśmy po dwóch zgłoszeniach knurowian – informuje Andrzej
Daroń, komendant Straży Miejskiej
w Knurowie.
Dzięki monitorowaniu wytypowanych miejsc, 5 stycznia jedną z bezdomnych osób udało się namówić
na przeprowadzkę do schroniska. Jak
długo tam wytrzyma? Wiele zależy
od intensywności mrozu.
jb

Straż Miejska i MOPS starają się na bieżąco monitorować sytuację
w Knurowie

6

– tłumaczy pan Ireneusz. – W czasie
programu dochodzi też stres, który dodatkowo utrudnia wykazanie się talentem
i umiejętnościami.
Nerwami pan Irek tłumaczy niekiedy zaskakująco błędne odpowiedzi
uczestników programów rozrywkowych: – Nawet oczywista dla telewidza,
a przecież także i dla uczestnika w jego
normalnej dyspozycji, odpowiedź może
zostać „przyćmiona” zdenerwowaniem...
Kilkunastokrotny udział w teleturnieju sprawił, że knurowianin nie czuje
tej presji jak w debiucie w 2008 roku. Dla
ekipy programu TVP jest niczym stary
dobry znajomy. Uczestniczył w odcinkach „zwykłych”, jak też i specjalnych,
charytatywnych. Ma dodatkowe osiągnięcia – m.in. w finale miesiąca.
Telewidzom znany jest nie tylko
z bezbłędnego odgadywania melodii
w programie Roberta Janowskiego, ale
także z udziału w marcowej „Familiadzie”.
– Wystąpiłem tam z rodziną – mówi
pan Ireneusz. – To również było dla nas
niezapomniane przeżycie.
Knurowianin zapewnia, że nie osiądzie na laurach i nadal będzie szlifować
swoje imponujące umiejętności.
– Oczywiście spróbuję dostać się ponownie do programu – mówi. – Jednak,
zgodnie z zasadami, najpierw musi upłynąć półroczna karencja. Dopiero wówczas
można przystąpić do rywalizacji.
Trzymamy kciuki...

N i s k i e t e m p e r a t u r y z a g r a ż aj ą
zdrowiu i życiu. Służby mundurowe i MOPS apelują, by reagować
na osoby bezdomne i pijane śpiące
na ławkach czy przystankach. Wystarczy jeden telefon, np. do Straży
Miejskiej (986 – numer bezpłatny),
aby uratować komuś życie.

Od początku stycznia w całym kraju otwarto punkty
bezpłatnej pomocy prawnej. Dwa z nich działają
w naszej okolicy – w Knurowie i Wilczy – informuje
Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Kto może z nich
korzystać?

C

hyba każdy przynajmniej raz
w życiu był w sytuacji, w której
zdecydowanie przydałaby mu się
konsultacja z prawnikiem. Nie każdy
jednak jest w stanie pozwolić sobie
na wydatki z tym związane. I właśnie
z myślą o takich osobach, na mocy
ustawy z sierpnia ubiegłego roku,
zorganizowano bezpłatny system
pomocy prawnej. W całym kraju powstało ponad półtora tysiąca punktów.
W powiecie gliwickim jest ich pięć:
w Knurowie, Wilczy, Wielowsi, Pyskowicach i Toszku.
Z bezpłatnych konsultacji z dyżurującymi prawnikami mogą skorzystać:
• osoby, które nie ukończyły 26. roku
życia lub mają ukończone 65 lat;
• ci, którzy w poprzednim roku korzystali ze świadczeń pomocy społecznej (trzeba przedstawić stosowny
dokument);
• kombatanci i weterani;
• posiadacze Karty Dużej Rodziny;
• osoby zagrożone lub poszkodowane
klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną.
Tematyczny zakres konsultacji jest
szeroki. Udając się do punktu można
liczyć na poradę dotyczącą prawa
pracy, karnego, cywilnego, administracyjnego, rodzinnego, ubezpieczeń
społecznych i podatkowego (jednak
bez spraw podatkowych związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej). Pomoc otrzymają też osoby,
które przygotowują się do rozpoczęcia
działalności gospodarczej (ale nie
przysługuje ona tym, którzy już taką
działalność prowadzą.)
Pomoc, na ja ką można liczyć
w punkcie, to nie tylko informacja
na temat stanu prawnego czy wskazanie, jak rozwiązać dany problem
prawny, ale też sporządzenie projektu
pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu oraz pomoc w sporządzeniu
projektu pisma (na etapie przedsądowym).
Punkt bezpłatnych porad prawnych w Knurowie mieści się przy
ul. Szpitalnej 8, na parterze (pokój
nr 2). Jest czynny w dni pracujące:
od poniedziałku do czwartku w godz.
9.00‒13.00, zaś w piątki od godz. 9.30
do 13.30.
Bezpłatny punkt otwarto także
na terenie gminy Pilchowice – w Wilczy. Ma on siedzibę przy ul. Karola
Miarki 123 (w budynku, w którym
jest zlokalizowany Wiejski Ośrodek
Zdrowia). Prawnicy czekają tam
na klientów również od poniedziałku
do piątku: w poniedziałki, czwartki
i piątki w godzinach od 8.00 do 13.00,
a we wtorki i środy od godz. 11.00
do 16.00. W razie potrzeby – warto
skorzystać.
MiNa
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Z kart historii. Prochownia – „Lignoza” – ZTS Krywał-Erg...

Od fabryki prochu po AGD...

F

abryka prochu w Krywałdzie
powstała w 1875 roku. Produkcja ruszyła rok później. W 1902
roku pruska firma Oberschlesische
Actien-Gesellschaft zdecydowała
o produkcji materiałów wybuchowych chloranowych o nazwie „Silesia”. Dziewięć lat później zaczęto
w y twarzać materiały w ybuchowe
saletrzano-amonowe o nazwie „Lignozyt”. Od 1922 roku produkowano
wyłącznie „Lignozyt”.

W archiwalnym opracowaniu Dyrekcji Generalnej „Lignozy” (w zbiorach Głównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach) opisano asortyment
produkowanych do 1939 roku wyrobów. Składały się na niego:
• materiały wybuchowe skalne (żelatyna wybuchowa, dynamity, amonity,
proch górniczy i saletra wybuchowa),
materiały wybuchowe powietrzne (lignozyty, barbaryty) i prochy (czarny,
myśliwski, lontowy, tetryl);

„Wybuchowy” asortyment poszerzono w 1926 roku. Uruchomiono
wówczas produkcję prochu lontowego
i myśliwskiego. Z początkiem lat 30.
XX wieku rozpoczęto wytwarzanie
materiałów pirotechnicznych.
W 1931 roku na ogólnokrajowym
zjeździe inżynierów i elektryków
podjęta została decyzja o uruchomieniu krajowej produkcji materiałów
izolacyjnych, opartych na żywicach
syntetycznych. Jeszcze w tym samym
roku w dawnej wytwórni chloranu
(mieściła się w osobnym budynku)
rozpoczęto produkcję mieszanek
do prasowania (produkt o nazwie
„Silesit”).
Owocem udanych badań laboratoryjnych było uruchomienie w połowie
lat 30. kolejnych wyrobów z żywic
syntetycznych fenolowo-formaldehydowych. Były to żywice szlachetne
lane („Silesitany”), techniczne („Silesitole”) i wyroby papierowe, tekstylne
(„Silesiteksy” – od 1936 roku). W 1938
roku ruszyła produkcja tworzy w
sztucznych kazeinowych („Akolit”).
Wymienione produkty wytwarzano na potrzeby przemysłu, przede
wszystkim elektrotechnicznego, meblarskiego i galanteryjnego.
Krywałdzka fabryka (wówczas
pod nazwą „Lignoza” SA), wdrażając
nowe technologie, dorobiła się znaczącej pozycji w polskim przemyśle chemicznym. Pogorszenie się stosunków
polsko-niemieckich odbiło się jednak
negatywnie na postępie dalszych prac
badawczych.

• spłonki górnicze (piorunianowe,
azotkowe), lonty (pojedyncze, podwójne białe, smołowane, klejowane),
zapalniki elektryczne (żarowe, mostkowe nisko- i wysokooporowe) oraz
tarciowe zaplecze lontów;
• kapiszony „Gevelot”, elementy zapłonowe amunicji małokalibrowej
i nierdzewne, z masą zapalną, oparte
na trójnitrorezorcymianie ołowiu;
• artykuły pirotechniczne: dla celów
widowiskow ych (w postaci wszelkiego rodzaju ogni sztucznych), sygnalizacyjne (używane w nawigacji),
specjalne (przydatne na szkoleniach)
i petardy kolejowe;
• papiery: drzewne, bezdrzewne, kartony, papiery nasycone woskiem;
• mieszanki i żywice do prasowania
„Silesit” (fenolowe i krezolowe), żywice szlachetne lane „Silesitan”, płyty
„Silesiteks”, żywice, lakiery, laki, kleje,
kity, „Silesitol”, formy stalowe do prasowania mieszanek, siarczan miedzi.
Po wybuchu II wojny światowej
prochownia koncentruje się na produkcji górniczych materiałów amonowo-saletrzanych. W 1941 roku
rozpoczęto wytwarzanie materiału
wybuchowego „Dondarytu”, przeznaczonego do celów minerskich, oraz
ręcznych granatów obronnych i zaczepnych. Przez pewien czas produkowano też lotnicze bomby kruszące.
Działania wojenne zabudowania
fabryczne przetrwały w dość dobrym
stanie. Front przeszedł przez Krywałd
pod koniec stycznia 1945 roku, a już
w kwietniu uruchomiona została
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W niektórych domach do dzisiaj zachowały się wytwarzane
w Spółce Akcyjnej „Lignoza” pudełka na karty

działalności, krywałdzkie zakłady
wytwarzały ponad 100 asortymentów
wyrobów, przede wszystkim na potrzeby przemysłu stoczniowego, budownictwa i górnictwa. Podstawową
grupę stanowiły polwininy (21 tys.
ton o ówczesnej wartości 402 mln zł).
ZTS „Krywałd-Erg” był też znaczącym
wytwórcą materiałów wybuchowych
i wyrobów pirotechniki widowiskowej.
W drugiej połowie lat 70. fabryka
musiała się zmierzyć z istotnym problemem, jakim były szkody górnicze.
Eksploatacja górnicza pod terenem
zakładu spowodowała odkształcenia
na powierzchni, zagrażając zabudowaniom fabrycznym. Skutkiem było

ograniczenie produkcji. Zdecydowano
się też na jej częściowe przeniesienie
w inne miejsca. W 1978 roku Komisja
Planowania przy Radzie Ministrów
zatwierdziła lokalizację nowych zakładów w Żorach. W końcowej fazie
działalności w krywałdzkiej fabryce
wytwarzano przede wszystkim rury
i wyroby wtryskowe.
Przemiany polityczne i gospodarcze na przełomie lat 80. i 90. XX
wieku były początkiem końca zakładu
w Krywałdzie. Finał znamy: Krywałd-Erg zakończył działalność w 2001
roku, fabryka znikła z miejscowego
krajobrazu. Symbolicznym końcem
było wyburzenie przed kilku laty budynku dyrekcji z 1900 roku...
Maria Grzelewska
Źródło: www.odkrywca.pl

Foto: Archiwum autorki

Jeszcze kilkanaście lat temu Zakłady Tworzyw Sztucznych
„Krywałd-Erg” reklamowały m.in. produkcję artykułów
gospodarstwa domowego, mebli ogrodowych, profili
magnetycznych, granulatów i artykułów dla przemysłu
drobiarskiego; na drugim planie nieistniejący już budynek
dyrekcji z 1900 roku

produkcja górniczych i skalnych materiałów wybuchowych amonowo-saletrzanych. Dość krótko wytwarzano też
proch lontowy, strzelniczy i myśliwski.
W 1948 roku rozpoczęto produkcję
ogni choinkowych, w roku następnym
uruchomiono linię smołowanego lontu prochowego.
W latach 50. wzbogacono ofertę
o pentrytowy lont detonujący, pirotechnikę nawigacyjną (morskie
pochodnie), rakiety spadochronowe
i ratownicze. W następnej dekadzie
w asortymencie pojawiły się tworzywa
sztuczne – tkaniny powlekane z uplastycznionego polichlorku winylu,
powlekane-galanteryjne („Gromitol”
„Winigal”), ryps powlekany, a także
podłogowe („Winyleum”).
Uruchomienie na skalę techniczną
produkcji styropianu samogasnącego
pozwoliło wyeliminować konieczność
importu tego wyrobu z Jugosławii.
W następnych latach z linii produkcyjnych fabryki w Krywałdzie
zjeżdżały m.in. kształtki do chłodziarek domowych, detonacyjne lonty
ciśnieniowe, otoczki górnicze z PCV
i rakiety ratownicze z linką.
W latach 1966‒1970 wytwarzano
torby z folii PCV (służące do pakowania górniczych materiałów wybuchowych), otoczki górnicze z polietylenu i elastyczne lutnie górnicze
na bazie tkaniny szklanej, powlekanej
uplastycznionym PCV. W 1967 roku
uruchomiono oddział produkcji polwinitów. Poszerzanie asortymentu
było możliwe dzięki unowocześnianiu
zakładu, m.in. poprzez wprowadzanie
ciągów półautomatycznych.
W 1971 roku, zgodnie z zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego z 6 października, Wytwórnia
Chemiczna nr 2 w Krywałdzie zmieniła nazwę na Zakłady Tworzyw Sztucznych „Krywałd-Erg” w Knurowie.
W połowie lat 70. zakład zabezpieczał 50 proc. krajowych potrzeb
na polwinity. W jeszcze większym
stopniu dotyczyło to winyleum, używanego w przemysle stoczniowym.
Produkowane w Krywałdzie płyty
styropianowe stosowane były w budownictwie i przemyśle stoczniowym.
Zarówno w kraju jak i za granicą
używano ich podczas budowy chłodni
i chłodziarek. Na potrzeby przemysłu
maszynowego wytwarzano uszczelki
magnetyczne. Dzięki produkcji ZTS
„Krywałd-Erg” nie było potrzeby ich
importowania, a tym samym wydawania cennych wówczas dewiz. Spośród
30 rodzajów wyrobów wtryskowych
co trzeci trafiał na eksport.
Zak ład generował przychody,
ale też starał się ograniczać koszty.
W 1974 roku zaoszczędził około 10
mln zł dzięki substytucji importowanego polietylenu niskociśnieniowego
polipropylenem produkcji krajowej.
Kolejnych 4,5 mln zł udało się oszczędzić stosując w produkcji granulki
styropianowe o nazwie „Flamex”.
W 1975 roku, w setny m roku

Foto: Bogusław Wilk

Przez dziesięciolecia krywałdzka fabryka kojarzyła
się głównie z produkcją materiałów wybuchowych.
Z biegiem lat jej asortyment stał się bardziej
pokojowy...

Fragment woskowanego papieru po lasce amonitu z 1939 roku
informacja własna wydawcy
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Orkiestra tysiąca serc
Knurów. 24. Finał WOŚP

Z „posrebrzanego” archiwum Przeglądu Lokalnego

T

rudno uwierzyć, ale Przegląd Lokalny towarzyszy Czytelnikom już
od ćwierćwiecza. Na łamach PL zapisała się historia Knurowa i codzienność
jego mieszkańców.
Opowiadaliśmy – i nadal to czynimy – o wydarzeniach ważnych dla miasta i
gmin, istotnych dla jednostek. Często sami nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele się
zmieniło przez te 25 lat. Aby uwypuklić owe zmiany, sięgnęliśmy do naszych przepastnych archiwów, konfrontując zdjęcia sprzed lat z tymi wykonanymi obecnie.
Dzisiaj przypominamy kilka migawek z Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy sprzed lat. Czy ktoś rozpoznaje się na zdjęciach? Wierzymy, że tak. Jeśli
masz swoje przemyślenia co do akcji na przestrzeni 24 lat – podziel się z nami:
telefonicznie (32 332 63 77), elektronicznie (redakcja@przegladlokalny.eu) lub
osobiście (zapraszamy do redakcji przy ul. Niepodległości 5).

Największa orkiestra na świecie zaczęła grać o świcie, skończyła – późno w nocy.
Wolontariusze walcząc z zimnem i zmęczeniem, przemierzali Knurów wzdłuż i wszerz
w poszukiwaniu dobrych serc. Udało się – zebrali prawie 33 tys. złotych

W

ielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zrodziła się z marzenia. 24 lata
temu mało komu wtedy znany Jurek
Owsiak szukał sposobów, aby znaleźć środki
na sprzęt dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tam, gdzie zawiodło państwo, mieli
pomóc zwyczajni ludzie. Z czasem w założeniu
jednorazowy happening rozrósł się w ogólnopolskie święto pomagania w rytm dobrej muzyki.
W tym roku orkiestra zagrała pod hasłem „Mierzymy wysoko”. Ponad 120 tysięcy wolontariuszy
w całej Polsce zbierało pieniądze dla oddziałów
dziecięcych i geriatrycznych.

Dobroć rozgrzewa

Knurów od początku gra z WOŚP. W niedzielę po ulicach krążyło 50 wolontariuszy,
wspieranych przez knurowskich Honorowych
Dawców Krwi. Kwestowali weterani, jak Krystian Meizner (z orkiestrą od 24 lat) i debiutanci.
Marysia i Alicja mają po 15 lat, są uczennicami

Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie. Tegoroczna orkiestra to ich debiut w roli wolontariuszy. Od godz. 8 zbierały na Krywałdzie.
– Najtrudniej było wstać – śmieje się Marysia.
– I jeszcze pogoda trochę dała nam się we znaki – dodaje Alicja. – Rano było bardzo zimno,
stopy nam zamarzały, byłyśmy jak dwa bałwanki!
Na przekór aurze gimnazjalistki dzielnie
kwestowały przez cały dzień, rozdając czerwone
serduszka i dziękując za każdy gest.
– Fajnie jest się dzielić tym, co mamy. Czujemy w sercu, że tak powinniśmy robić – mówią
dziewczyny. – Pomaganie wciąga. W przyszłym
roku też weźmiemy udział!
WOŚP spotyka się ze skrajnymi reakcjami:
jedni mijają wolontariuszy obojętnie, inni – dziękują za ich poświęcenie.
– Co roku wrzucam pieniądze do puszki i zawsze przyklejam serduszko do płaszcza – śmieje
się pani Danuta ze Szczygłowic. -Trzeba pomagać, bo tylko wtedy świat będzie lepszy. Zresztą,

kiedyś sami możemy potrzebować tego sprzętu,
na który zbiera orkiestra.
Sztab WOŚP jak co roku mieścił się w Centrum Kultury. Wolontariusze wpadali, aby przynieś i puszki i chwilę się ogrzać. O ciepły posiłek
i dobre samopoczucie kwestujących i liczących
zadbały restauracje „U Marysi”, „Protos” i „Barbórka”.

Co to za święto?

Muzyczne serce orkiestry biło w Domu Kultury w Szczygłowicach. Sygnał do świętowania
dała orkiestra KWK Knurów, która przeszła
ulicami, budząc zdziwienie co niektórych przechodniów. Podsłuchaliśmy taką oto rozmowę:
– Co to za święto? – pytała zdezorientowana
mieszkanka Szczygłowic.
– Pewnie Smoleńsk obchodzą... – z pewnością
w głosie odpowiedziała jej koleżanka.
W DK imprezę rozpoczął koncert zespołów
z Miejskich Gimnazjów nr 2 i 3. Po młodzieży,

na scenie zagrała grupa „Eternus”, dając próbkę
mocnych rockowych brzmień, oraz zatańczyły
zespoły działające przy Centrum Kultury.
Świetnie zaprezentowali się „Agnieszka i przyjaciele” i „Hydra”. Zagrali także „Dust”, „Le
Fleur” i „Last Room”. W przerwie między występami trwały momentami zażarte licytacje
orkiestrowych gadżetów. O godz. 20, tak jak
w całej Polsce, rozbłysło światełko do nieba.
Imprezę poprowadzili Jacek Waszak i Krzysztof
Skowroński.

Do puszek wrzucali mali i duzi

„Hydra” i głos z podziemi

Miliony na sprzęt

Jurek Owsiak obiecał, że orkiestra będzie
mierzyć wysoko i obietnicę spełnił. Póki co na
koncie WOŚP są 32 784 złote i 97 groszy. Knurów
dorzucił do tej puli ponad 7 tysięcy więcej niż
w zeszłym roku. Najwięcej uzbierała Dominika
Żmuda. W jej puszce znalazło się 2 477,60 zł.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Wolontariuszki Marysia, Alicja, Syntia
i Patrycja zbierają po raz pierwszy

Światełko do nieba
obserwowane ze skweru przy
ulicy 1 Maja (obok byłego
domu kultury)

Liczenie milionów trwa. Na
stole stos 1000-złotowych
Koperników, czyli na fotografii
mamy pierwszą połowę lat 90.

Wolontariusze AD 2001

X finał WOŚP – ciekawe, co się
stało z tym okazałym misiem

Mikołaj wylicytował grę edukacyjną

informacja własna wydawcy

W sztabie liczenie trwało kilka godzin – tą żmudną
czynnością zajęły się panie z Centrum Kultury

W sztabie wolontariusze szukali chwili odpoczynku.
Dominika Żmuda (pierwsza z lewej) zebrała
najwięcej pieniędzy

Dzieci zatańczyły orkiestrową rumbę

Choć flaga WOŚP jest większa niż Dominik, chłopczyk dzielnie ją
trzymał

Bliźnięta Julia i Wojtuś mają tylko 3 latka, a już
uczą się, jak pomagać

7-letnie Julia i Kinga wsparły WOŚP
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Wśród darczyńców nie zabrakło samorządowców – na zdjęciu
uchwyciliśmy moment, gdy do wsparcia orkiestry przymierzał się
wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel

Orkiestra KWK Knurów przeszła ulicami miasta
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Po raz 12 w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy czynny udział
wzięła Sztafeta Biegowa Knurów. Biegaczom pod wodzą Bogdana
Leśniowskiego niestraszny był sobotni mróz – o poranku ruszyli
w stronę Warszawy. W stolicy przyłączyli się do biegu pod hasłem
„Policz się z cukrzycą”. Jak co roku zrobili prawdziwą furorę – jej
apogeum były telewizyjne relacje sprzed centrum WOŚP. Na zdjęciu
chwile tuż sprzed startu – tradycyjnie artystyczną oprawę zapewnili
biegaczom muzycy pod kierunkiem Krzysztofa Skowrońskiego.
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rozrywka nr 2
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Kacper Szczuka z Knurowa

ur. 2.01.2016 r., 2880 g, 52 cm

Lilianna Dąbkowska z Knurowa

2

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki świątecznej brzmiało: „Boże
Narodzenie po wodzie, Wielkanoc po
lodzie”. Nagrody otrzymują:
Barbara GRUDZIĄDZ – drobny
sprzęt AGD;
Anna ŻUK – roczna prenumerata
Przeglądu Lokalnego + dwuwejściowy karnet na obiekty MOSiR
Knurów;
Bogusław SIWIECK I, Stefan
KAŻMIERCZAK, Daria KARWAT, A g a t a O L E K S Y, I r e na OCIEPKA, Sabina PIŁAT–
10-wejściowy karnet na Pływalnię
Wodnik w Paniówkach;

Urszula PRZYBYŁA, Janusz GĘSIKOWSKI, Stefania POPEK- podwójny bilet do Kina Scena Kultura
+ dwuwejściowy karnet na obiekty
MOSiR Knurów;
Marek CYROŃ, Sabina SAŁYGA,
Helena KOZACZKIEWICZ, Alojzy GOLDA, Henryk MIKOSZ –
trzywejściowy dwuosobowy karnet
do Kina Scena Kultura;
Magdalena WRĘBIAK, Leokadia
GANCARCZYK, Lidia PISZCZEK, Ewa MORGAŁA, Eugeniusz KOKOSZKA, Sonia KOŁODZIEJAK – dwuwejściowy karnet
na obiekty MOSiR Knurów.
Wszystkim uczestnikom zabawy
serdecznie dziękujemy, zwycięzcom
gratulujemy i zapraszamy do redakcji
po odbiór nagród.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Lena Gondek z Gliwic

ur. 5.01.2016 r., 3500 g, 56 cm

ur. 5.01.2016 r., 2400 g, 49 cm

Nadia Raudner z Czerwionki-Leszczyn

Joanna Niedziela z Gierałtowic

ur. 5.01.2016 r., 3310 g, 53 cm

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).

Matylda Trubicz z Gliwic

ur. 2.01.2016 r., 3710 g, 53 cm

Adam Hasydżak z Gliwic

ur. 7.01.2016 r., 3450 g, 53 cm

Dominik Szczęch z Gliwic

ur. 7.01.2016 r., 3020 g, 51 cm

ur. 6.01.2016 r., 3700 g, 57 cm

Lena Klatecka z Knurowa

ur. 7.01.2016 r, 3140 g, 53 cm

Oliwia Kaplińska z Knurowa

ur. 10.01.2016 r., 4340 g, 57 cm

Sponsorzy krzyżówki

Urząd
Miasta
Knurów

Krzysztof Kycia z Gliwic

ur. 10.01.2016 r., 4100 g, 56 cm
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Laura Molak z Knurowa

ur. 11.01.2016 r., 3525 g, 54 cm
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Szczygłowice. Koncert „Nasze kolędowanie”

Leć kolędo

Gdy za oknem próżno szukać
zimowych krajobrazów, świąteczny
nastrój tworzy muzyka.
Do wspólnego kolędowania
zaprosili knurowian mali i nieco
więksi artyści ze Studia Piosenki
i Musicalu działającego przy Domu
Kultury w Szczygłowicach

Przez szczygłowicką scenę Domu Kultury przewinęło się kilkudziesięciu młodych artystów,
podziwiało i oklaskiwało ich kilkaset widzów...

W

poniedziałek Dom Kultur y w Szczygłow icach
wypełnił się dźwiękami.
Nuty, wyśpiewywane przez występujących niosły się po sali, przynosząc
wspomnienia o świątecznych chwilach.
„Słoneczka” to najmłodsza grupa
ze studia piosenki. Maluchy zadebiutowały w kolędowym koncercie,
wspierane przez starszą koleżankę
Katarzynę Dachton. Choć stres był
pewnie nie lada, dzieci w roli małych
aniołków poradziły sobie znakomicie.
Kiedy na scenie pojawił się św. Mikołaj, specjalnie przygotowaną dla niego
piosenkę zaśpiewały „Szczygiełki”.
Święty wysłuchał piosenki „Kochany
Panie Mikołaju”. „Kolorowe Nutki”
zaprezentowały się w kolędzie na góralską nutę, a „Magic Voice” na dwa
głosy zaśpiewał „Dzisiaj w Betlejem”.
Kolędowy koncert zwieńczył krótki
recital zespołu „Bez Nazwy”. Najstarsi
członkowie studia porwali publiczność dynamicznym i zawadiackim
wykonaniem „Z kopyta kulig rwie”,
aby za chwilę uspokoić nastrój sentymentalnymi piosenkami „Wigilia
świata”, wykonaną przez Anna Kruk,
i „Wishlist”, którą zaśpiewała Sonia
Biedrowska. Anielskim głosem czarowała Wiktoria Jaros w piosence
„Nadziei blask ”, a Kasia Dachton
w utworze „Biały śnieg i ty” przypomniała, że śnieg jest egalitarny – pada
dla biednych i bogatych. Romantyczną
atmosferę stworzyli Wiktoria Jarząb
i Michał Szymański, śpiewając „przytulańca” „Świąteczne całowanie”.

Muzyka, taniec, dekoracje i światła stworzyły wyjątkowy spektakl,
o czym świadczą brawa, które zerwały
się z ostatnią nutą.
Na scenie dzieci nie rywalizują,
ale cieszą się muzyką. Najmłodsze
oswajają się ze światłami, machają
do rodziców na widowni, młodzież –
uczy się trudnej sztuki radzenia sobie
ze stresem i szukania prawdy w głosie.
– Najważniejsza jest właśnie ta radość z tworzenia – mówi Agnieszka
Bielanik-Witomska, prowadząca studio. – Ta pozytywna energia płynąca
z koncertów.
„Nasze kolędowanie” przygotowane przez Agnieszkę Bielanik
-Witomską i Małgorzatę Ochabowicz,
odpowiedzialną za stronę choreograficzną, połączyło pokolenia – śpiewały
maluchy, chętnie dołączali rodzice
i dziadkowie.
– Koncert pokazał, jaką niezwykłą radość czerpią dzieci z występów. To świetne zakończenie okresu
świątecznego w DK – dodaje Jolanta
Szafraniec, kierownik Domu Kultury
w Szczygłowicach.
Satysfakcji z udanego koncertu nie
krył dyrektor Centrum Kultury Jerzy
Kosowski. Publicznie pogratulował
twórcom talentu, wytrwałości i efektownego show.
– Cała publiczność była podobnego
zdania, wyrażając je w jedyny właściwy sposób: gorącą owacją – powiedział
Przeglądowi dy rektor Kosowsk i.
– Naprawdę byliśmy pod wielkim
wrażeniem...

Żernica

Cicha noc, święta noc...
Na kilka godzin Żernica została najbardziej
rozśpiewaną miejscowością w okolicy. W niedzielę
ziemia spotkała się z niebem, kolędowano
w miejscach świętych i świeckim, m.in.
w parafialnym kościele i przed Domem Kultury.
Wszędzie było pięknie!

W

kościele pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela o godz. 16 w ystąpił zespół „Slavica Musa” pod
dyrekcją Tomasza Pawła Sadownika. Knurowska grupa zachw yciła

precyzją dźwięków i dostojnością
wykonania. Na placu przed Domem
Kultury kolędowanie rozpoczęło się
godzinę później. Tradycyjne świąteczne spotkanie przyciągnęło wielu

mieszkańców gminy Pilchow ice.
Na scenie wystąpiły m.in. orkiestra
KWK Knurów pod batutą Mariusza Kowalczyka oraz Julia Niestrój.
Odrobinę opery przyniósł Tomasz
Białek, tenor z Gliwickiego Teatru
Muzycznego. Św iąteczny nastrój
potęgowały rozświetlone choinki
i m igocz ące ję z yk i roz pa lonych
w pobliżu ognisk.
Wieczór kolędowy był także dobrą
okazją, aby złożyć sobie życzenia. Wójt
gminy Pilchowice Maciej Gogulla
oraz sołtys Żernicy Jerzy Kurzal skorzystali z tej szansy i ze sceny życzyli
mieszkańcom wszystkiego dobrego
w Nowym Roku.
jb, foto: Andrzej T. Knapik

jb
Foto: Wojciech Polak

Najmłodsi uczestnicy koncertu nie czuli krzty tremy wstępując na scenę...

Przegląd Lokalny Nr 2 (1191) 14 stycznia 2016 roku

11

OGŁOSZENIA
USŁUGI

www.przegladlokalny.eu

NIERUCHOMOŚCI

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

1/16-odw.

Gładzie, malowanie, kafelkowanie, sufity
podwieszane, adaptacja poddaszy, ścianki.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190,
785 948 716

SZUKAM PRACY
M ę żc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

1-4/16

1/16-odw.

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

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

1-4/16

1/16-odw.

2,2 ha w górach – sprzedam. Tel. 32 235
22 52
WYSOKIE ODSZKODOWANIE. Wypadki
drogowe, na chodniku, w pracy, b łędy
medyczne. Tel. 666 038 835

2-13/16

Zimowa obniżka cen na remonty mieszkań. Tel. 661 749 883 – wycena gratis;
www.irbud.cba.pl
1-4/16

FINANSE

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399
1/16-odw.

49/15-4/16

Do w ynajęcia mieszkanie 3 -pokojowe,
umeblowane. Tel. 603 356 653

2-3/16

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/16-odw.

Kupię działkę budowlaną w okolicy Koziełka.
Tel. 600 399 408

DAM PRACĘ

1-4/16

Sprzedam mieszkanie w Knurowie. Tel. 600
399 408

1-4/16

MOTORYZACJA
Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1-4/16

Firma „Komstal” zatrudni osobę na stanowisko handlowca. Wymagania: wykształcenie
min. średnie, znajomość j. angielskiego lub
niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
CV ze zdjęciem prosimy przesłać na adres:
sekretariat@komstal.pl
2-3/16

Pizzeria Gruby Benek zatrudni kierowcę.
Doświadczenie mile widziane. Tel. 608 327 604
1-2/16

PPHU „KOMART” sp. z o.o.
w Knurowie, ul. Szpitalna 7

zatrudni emeryta do pracy dorywczej
EKSPRES gotówkow y! Poż yczymy
do 25.000 zł! Tel. 667 999 413

2/16

14.01.2016 r.
CZWARTEK
Gwiezdne wojny.
Przebudzenie Mocy 2D (dubbing)
- godz. 17.00
Gwiezdne wojny. Przebudzenie
Mocy 2D (napisy)
- godz. 19.45
15.01.2016 r.
PIĄTEK
Fistaszki 3D
- godz. 14.30
Fistaszki 2D
- godz. 16.15
Gwiezdne wojny.
Przebudzenie Mocy 2D (dubbing)
- godz. 18.00
Moje córki krowy
- godz. 20.30
16.01.2016 r.
SOBOTA
Fistaszki 3D
- godz. 14.30
Fistaszki 2D
- godz. 16.15
Gwiezdne wojny.
Przebudzenie Mocy 2D (napisy)
- godz. 18.00
Moje córki krowy
- godz. 20.30
17.01.2016 r.
NIEDZIELA
Fistaszki 3D
- godz. 14.30
Fistaszki 2D

- godz. 16.15
Gwiezdne wojny.
Przebudzenie Mocy 3D (dubbing)
- godz. 18.00
Moje córki krowy
- godz. 20.30
18.01.2016 r.
PONIEDZIAŁEK
Fistaszki 2D
- godz. 16.00
Gwiezdne wojny.
Przebudzenie Mocy 2D (dubbing)
- godz. 17.45
Moje córki krowy
- godz. 20.15
19.01.2016 r.
WTOREK
Fistaszki 2D
- godz. 16.00
Gwiezdne wojny.
Przebudzenie Mocy 2D (napisy)
- godz. 17.45
Moje córki krowy
- godz. 20.15
20.01.2016 r.
ŚRODA
Fistaszki 2D
- godz. 16.00
Gwiezdne wojny.
Przebudzenie Mocy 3D (dubbing)
- godz. 17.45
Moje córki krowy
- godz. 20.15

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

Osoby zainteresowane mogą składać oferty w Dziale Kadr
Spółki. Informacja pod numerem (32) 235 11 83 wewn. 4
lub drogą elektroniczną na adres kadry@komart.pl

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 12.01.2016 r.
do 1.02.2016 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres 3 lat
w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - trzy część działki nr 1700, stanowiąca fragment
targowiska miejskiego - 1x12 m2, 2x14 m2.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości wykaz nr 18/GB/2015 nieruchomości
lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych
najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części
gruntu w drodze bezprzetargowej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie zaprasza na warsztatowe zajęcia literacko-plastyczne
w bibliotece, prowadzone przez animatora, dla dzieci w wieku 5 - 12 lat.
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-13.
Udział jest bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja miejsc (osobiście lub telefonicznie pod
nr. 32 332 63 94, ewentualnie poprzez Facebook). Zapisy trwają do 12 lutego 2016 włącznie.
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Czas wyburzeń
Foto: Piotr Skorupa

Knurów. Ruszyła przebudowa stadionu miejskiego

Na piłkarskiej arenie, która w 2005 roku gościła
bohaterów finałowego meczu Ligi Mistrzów
i reprezentacji Polski, rozpoczął się zapowiadany
od pewnego czasu remont

Foto: Piotr Skorupa

G
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dy piłkarze Concordii Knurów przebywali jeszcze na
świąteczno-noworocznych
urlopach, na stadionie przy ulicy
Dworcowej rozpoczął się pierwszy
etap remontu. Od kilkunastu dni
swoją rolę na obiekcie odgrywają
pracownicy firmy Eko Grand Koziegłowy. Ich specjalnością jest m.in.
wyburzanie i rozbiórka budowli.
- Firma działa na tym etapie
bardzo sprawnie, czego efekty są widoczne od kilku dni - mówi dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Krzysztof Stolarek. - Mam tu
na myśli efekt prac rozbiórkowych.
W ciągu kilku dni zostało zdemontowane zadaszenie widowni i skuto
beton w kilku sektorach. Ogółem
w ramach pierwszego etapu prac nastąpiła wycinka drzew, a następnie
rozebrane zostanie miejsce, gdzie
znajdował się boiskowy zegar, wyburzone zostaną kasy, a także ubikacje.
Ponadto nastąpi porządkowanie
starych siedzisk widowni.
To wszystko obejmuje plan pracy na styczeń. W bieżącym miesiącu
ogłoszony zostanie przetarg na drugi i trzeci etap przebudowy. Obejmie
on następujące prace:
- likwidację wału ziemnego od
strony sklepu „Lidl” i wykonanie
drogi na potrzeby budowy, a docelowo
drogi przeciwpożarowej i ratunkowej,

- wymianę ogrodzenia płyty
boiska na nowe o wysokości 1,25 m,
- wykonanie sieci deszczowej
i sanitarnej w obrębie stadionu
i płyty głównej boiska oraz odprowadzenia deszczówki poza stadion,
- wykonanie nowego ogrodzenia stadionu o wysokości 4 m wraz
z furtkami i bramami,
- dostarczenie nowych bramek,
wyposażenia boiska oraz dostawę
wiat zawodniczych,
- rozbiórkę widowni głównej,
- wykonanie fundamentów pod
konstrukcję nośną nowego zadaszenia widowni,
- wykonanie I sektora środkowego widowni, w tym schodów oraz
montaż krzesełek na 360 miejsc,
- wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z podłączeniami do budynku socjalnego oraz
kontenerów ubikacji i kas,
- wykonanie zadaszenia I sektora widowni na 360 miejsc,
- dostawę i montaż kontenerów
ubikacji, kas i depozytów.
Ostatni etap rozpocznie się
w przyszłym roku, a jego zakończenie zaplanowano na rok 2018.

Dla Przeglądu
Pi o t r S u r ów k a,
zastępca prezydenta Knurowa: - Rozpoczęte roboty rozbiórkowe stanowią
I etap przebudowy
st adionu. Nie bawem ogłoszony zostanie przetarg,
którego celem jest wyłonienie
wykonawcy na kolejne dwa etapy
robót, zaplanowane do realizacji w
2016 roku. Fundusze na ten cel są
zabezpieczone w budżecie miasta.
Liczymy, że inwestycja przebiegnie
zgodnie z planem i oczekiwaniami.

Not. bw

Co obejmie? Wykonanie pozostałych dwóch sektorów widowni,
schodów i montaż krzesełek na
da lsze 60 0 miejsc (ogółem na
przebudowanym stadionie będzie
ich 960), w ykona nie z adaszenia dwóch pozostałych sektorów
widowni, w ykonanie instalacji
d rena żowej pł y t y boisk a ora z
zbiorników retencyjnych i systemu nawadniania płyty głównej
boiska, wykonanie parkingu w rejonie boiska treningowego wraz
z wjazdem od ulicy Wagowej.
PiSk

Koszt przebudowy Stadionu Miejskiego:

- I etap - styczeń 2016 - około 120.000 zł,
- II i III etap - rok 2016 - około 3.000.000 zł,
- IV etap - lata 2017–2018 - kwota około 3.500.000 zł.
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Drugie miejsce knurowskiej
Akademii Piłki Nożnej należy
uznać za satysfakcjonujące

Kapitan APN - Szymon Kaliszewski najpierw z rąk
Tomasza Kulczyckiego odebrał puchar prezesa
Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Zabrze
za zajęcie drugiego miejsca, a następnie został
wybrany najlepszym bramkarzem turnieju
noworocznego

GieKSik lepszy od Jorgusia,
a APN od Juventusu

Gra Kacpra Guzery podobała się nie tylko
trenerom i kibicom, ale i ekipie telewizyjnej
z TVP3 Katowice

Halowy turniej noworoczny po raz pierwszy odbył się
w obsadzie międzynarodowej. Po raz pierwszy
do rywalizacji przystąpiły też... klubowe maskotki

To była dwunasta już edycja
noworocznych rozgrywek, do
których zapraszani są młodzi
adepci piłki nożnej. Tym razem zaproszenie do hali MOSiR
Knurów przyjęli m.in. goście zza
południowej granicy - MFK Vitkovice, szkółka Juventusu Turyn
z Piekar Śląskich i reprezentacja
Akademii Sportu Progres Kraków, której patronuje najbardziej
utytułowany piłkarz wywodzący
się z Knurowa - Jerzy Dudek.
Były bramkarz Concordii, a następnie m.in. FC Liverpool i Realu Madryt po raz trzeci z rzędu
objął też honorowy patronat nad
tymi rozgrywkami.

Zwycięzcę wyłonił
ostatni mecz

Skoro jesteśmy już przy krakowskiej Akademii to dodajmy,
że do Knurowa przyjechała po
raz trzeci i po raz drugi okazała
się najlepsza. W tym roku rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero po ostatnim meczu (grano
systemem ligowym „każdy z
każdym”), w którym zespół
spod Wawelu pokonał 3:2 MFK
Vitkovice. Zwycięstwo w tym
meczu krakowskiej drużyny
oznaczało utratę pierwszego
miejsca przez Akademię Piłki
Nożnej z Knurowa. Podopieczni
Michała Grodonia musieli zadowolić się drugą pozycją, z kolei
brązowe medale wywalczyli zawodnicy Akademii Piłkarskiej
Młoda GieKSa Katowice.
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Pierwszy traﬁł
Szczepanik

Turniej rozpoczął się od
konfrontacji APN z Juventusem i zwycięstwem knurowian
3:0. Pierwszego gola w turnieju
strzelił Jakub Szczepanik, a po
ostatnim meczu okazało się,
że najskuteczniejszym zawodnikiem knurowskich drużyn
zosta ł Bar tosz Kokoszka z
APN, który trzy razy pokonał
bramkarzy rywali i wyścig o
tytuł króla strzelców przegrał
jednym golem.
Trenerom przypadła z kolei
do gustu gra innego „akademika” - Kacpra Guzery, który
został w yróżniony nagrodą
indywidualną.

Idzie w ślady mistrza

Na pierwszoplanową postać rozgrywek wyrasta bramkarz knurowskiej APN - Szymon Kaliszewski. Ubiegły rok
zakończył zdobyciem tytułu
najlepszego bramkarza turnieju świątecznego, natomiast
k ilka dni temu pozostaw ił
w cieniu swych kolegów po
fachu w rozgrywkach noworocznych. W nagrodę otrzymał m.in. rękawice dedykowane od Jerzego Dudka.

Bez punktu

W turnieju nie poradziła
sobie Concordia, kończąc rywalizację na ostatnim miejscu.
Młodych knurowian wyraźnie
opuściło w sobotę szczęście,

bowiem na pięć spotkań, aż
cztery przegrali różnicą zaledwie jednej bramki.
Na ota rcie łez i ndy w idu a l ną na g rodę ot r z y ma ł
Dominik Jakubowski uznany najlepszym zawodnikiem
Concordii.

Trenerzy i maskotki

Urozmaiceniem i uatrakcyjnieniem rywalizacji sześciu zespołów był konkurs
rzutów karnych z udziałem
WYNIKI:
1 kolejka
APN Knurów - Juventus Akademy Piekary Śląskie 3:0, Akademia Sportu Progres Kraków
- Akademia Piłkarska Młoda
GieKSa Katowice 0:2, MFK Vitkovice - Concordia Knurów 3:0,
2 kolejka
APN - Progres 1:2, Juventus Concordia 1:0, Młoda GieKSa
- Vitkovice 1:0,
3 kolejka
Progres - Concordia 1:0, APN
- Młoda GieKSa 2:0, Juventus
- Vitkovice 0:2,
4 kolejka
Młoda GieKSa - Concordia
2:1, APN - Vitkovice 1:1, Juventus - Progres 1:5,
5 kolejka
APN - Concordia 2:1, Juventus
- Młoda GieKSa 2:2, Progres Vitkovice 3:2.
1
2
3
4
5
6

trzech maskotek klubowych i
trenerów. Do Knurowa przyjechał Gladi z ROW-u Rybnik,
Jorguś z Górnika Zabrze i GieKSik z GKS-u Katowice, który
do swojej drużyny wylosował
trenerów Concordii i APN.
GieKSiK, Patryk Pietraczyk
i Michał Grodoń nie dali szans
ekipom Jorgusia oraz Gladiego
i zwyciężyli w tej niecodziennej
zabawie.

Dominik Jakubowski po raz
kolejny został okrzyknięty
najlepszym zawodnikiem
Concordii

Tekst i foto: Piotr Skorupa

AKADEMIA PIŁKI
NOŻNEJ KNURÓW:
Szymon Kaliszewski, Kacper Imiołek, Sebastian
Szewczyk, Kacper Guzera, Emilia Kosz towny,
Jakub Ostałowski, Jakub
Szczepanik, Tymon Fijołek,
Bartosz Surówka, Oliwier
Famuła, Mateusz Żylski,
Bartosz Kokoszka. Trener:
Michał Grodoń.

CONCORDIA KNURÓW:
Bartosz Barczyk, Dominik
Jakubowski, Kacper Kaczor, Jakub Grączewski,
Oliver Wiora, Michał Krzan,
Krzysztof Mechliński, Hubert Hajduk, Sebastian Pająk, Dominik Walla, Mikołaj
Cich, Tadeusz Grabowski.
Trener: Patryk Pietraczyk.

AS Progres Kraków
APN Knurów
AP Młoda GieKSa Katowice
MFK Vitkovice
Juventus Akademy Piekary Śląskie
Concordia Knurów

12
10
10
7
4
0

11:6
9:4
7:5
8:5
4:12
2:9

GieKSik wraz z trenerem
APN Michałem Grodoniem
i szkoleniowcem Concordii
Patrykiem Pietraczykiem
stworzyli najlepszy team w
konkursie rzutów karnych

foto-migawka
W sobot ę kilkas et metrów od rodzin
nego domu Jerze go
Dudk a zapar kowa ł busik , który m na
turnie j nowo roczny
do hali MOSiR w Szczygłowic ach przyje
chała reprezentacja
Akademii Sportu Progr es Kraków.

Foto: Piotr Skorupa

Jerzy Dudek
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Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Liga zagrała dla WOŚP
radycyjnie w drugą niedzielę roku drużyny występujące w rozg r y wk ach
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej rozegrały serię spotkań łącząc to, co przyjemne,
z pożytecznym, czyli przelały
pot na parkiecie hali MOSiR,
a następnie wsparły szczytny
cel datkami na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Wyniki niedzielnej kolejki można skomentować,
iż liga zagrała nie tylko dla
WOŚP, ale dla IPA Knurów,
bowiem najgroźniejsi rywale
tego zespołu stracili punkty z
niżej notowanymi drużynami. Najpierw faworyzowany
Vibovit zaledwie zremisował
z najmłodszą drużyną ligi
TKKF Mistral Intermarche,
a potem osłabiony brakiem
Ariela Mnochego i Rafa ła
Hajoka DFK Schlesien Rokita przegrał z Bud-Expert
Teamem. IPA wykorzystała
w pełni te potknięcia i po wysokim zwycięstwie nad Keno
Energy Team awansowała na
pozycję lidera.
Dra mat yczny przebieg
miał mecz Tritechu z Teamem
Stalmet. „Stalowi” jeszcze na
50 sekund przed końcem gry
prowadzili 6:5, by ulec 6:7.
Godny odnotowania jest fakt
strzelenia dla Teamu Stalmet
aż pięciu goli przez weterana
Dariusza Flisa. Szóstego dołożył jego syn Bartłomiej, ale
okazało się to za mało, aby
ustrzec się czwartej porażki w
ostatnich pięciu meczach.
Waldemar Jachimowski

Foto: Waldemar Jachimowski

T

Fragment meczu
Tritech - Team
Stalmet. O piłkę
walczą Grzegorz
Górka (z lewej)
i Piotr Molata

WYNIKI 11. KOLEJKI Z DNIA 10.01.2016 R.
TKKF Mistral Intermarché - Vibovit 2:2 (2:2)
K. Przydatek, M. Cybulski – A. Majorczyk 2
żółte kartki: K. Winiarczyk (TKKF) – G. Bęben (Vibovit).
Tritech – Team Stalmet 7:6 (4:3)
G. Górka 2, D. Wiercioch 2, K. Idziaszek, M. Szczurek, B. Lewandowski – D. Flis 5, B. Flis
IPA Knurów - Keno Energy Team 16:5 (7:2)
T. Dura 7, D. Tałajkowski 6, W. Kempa 2, M. Klaczka – D. Bartoszewicz 2, P. Grzegorczyk, J. Grzywa, M. Kożuszek
Bud-Expert Team – DFK Schlesien Rokita 2:1 (1:0)
M. Gmyz, D. Kabała – D. Rakowiecki
żółta kartka: M. Gmyz (Bud-Expert Team).
1. IPA Knurów
11 28 80-32 9
2. Vibovit
11 26 60-20 8
3. DFK Schlesien Rokita
11 21 61-27 7
4. Tritech
11 17 46-48 5
5. Team Stalmet
11 13 47-39 4
6. Bud-Expert Team
11 13 34-67 4
7. TKKF Mistral Intermarché
11 7 31-58 2
8. Keno Energy Team
11 3 34-92 1
STRZELCY
Ariel Mnochy
DFK Schlesien Rokita
Grzegorz Górka
Tritech
Tomasz Dura
IPA Knurów
Dariusz Flis
Team Stalmet
Rafał Hajok
DFK Schlesien Rokita
Mateusz Bogumiło
TKKF Mistral Intermarché

1
2
0
2
1
1
1
0

1
1
4
4
6
6
8
10
30
17
16
14
13
13

PROGRAM 12 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 18.01.2016):
Vibovit – Team Stalmet (18.00), DFK Schlesien Rokita – Keno
Energy Team (18.45), Tritech – TKKF Mistral Intermarché (19.30),
IPA Knurów – Bud-Expert Team (20.15).

informacja

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice

Pokonał Urbana,
a nawet Latala
M
arcin Brosz otrzymał
1213 głosów i tym
samym wygrał plebiscyt „Jedenastka jesieni w
Ekstraklasie – Trenerzy” zorga-

nizowany przez ekstraklasa.net.
Były piłkarz Górnika Knurów,
następnie założyciel Akademii
Piłki Nożnej, a obecnie trener
Korony Kielce wyprzedził w

końcowej klasyfikacji m.in. Jana
Urbana (Lech Poznań) – 935
głosów i Radoslava Latala (Piast
Gliwice) – 659 głosów.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Zza biurka

WYNIKI Z 5 STYCZNIA:

Najpopularniejszy,
czy najlepszy?
Początek roku sprzyja
organizacji różnego rodzaju
plebiscytów. Jeden z najpopularniejszych - na najlepszego
sportowca roku - organizują
redakcje Przeglądu Sportowego i TVP. Rozstrzygnięcie
poznaliśmy w miniony weekend i wraz z wręczeniem
głównych nagród pojawiło
się pytanie, czy zwycięzca
jest rzeczywiście najlepszy,
czy raczej najpopularniejszy?
To pytanie dotyczy Rob e r t a L e wa n d o w s k i e g o ,
który zdaniem kibiców jest
lepszy m.in. od Anity Włodarczyk. Z taką oceną nie
zgadzają się moi znajomi,
którzy mimo, że są fanami
piłki nożnej, jednym tchem
wymieniają czynniki, które
powinny dać palmę pierwszeństwa pani Anicie. I po
krótkiej analizie trudno nie
zgodzić się z ich argumentami.
Wyniki plebiscytu poszły
w świat i czy się to komuś podoba, czy nie, wygrał „Lewy”.
Niedawno zakończył się
też inny plebiscyt, na jedenastkę rundy jesiennej w
piłkarskiej ekstraklasie. A
skoro wybierano jedenastkę

to trzeba było też wybrać
trenera. I tu, na stronach
serwisu ekstraklasa.net wygrał nasz człowiek Marcin
Brosz, który ze skazywaną na
degradację Koroną Kielce nie
„pękł” przed tuzami ligi.
Czy jest najlepszy? A
może najpopularniejszy?
Trudno na te pytania odpowiedzieć, ale jedno jest
pewne, byłemu piłkarzowi
Górnika Knurów należą się
gratulacje.
Piotr Skorupa

1. Henryk Brola
2. Janusz Myszka
3. Ginter Fabian
4. Bernard Wróbel
5. Stefan Wroblowski
6. Joachim Makselon
7. Janusz Nowak
8. Bogumił Wolny
9. Adam Dudziński
10. Józef Antończyk

- 2.438 pkt
- 2.194 pkt
- 2.107 pkt
- 2.076 pkt
- 2.041 pkt
- 2.000 pkt
- 1.983 pkt
- 1.910 pkt
- 1.879 pkt
- 1.825 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Janusz Myszka
- 25.898 pkt
2. Stefan Wroblowski - 25.890 pkt
3. Jerzy Makselon
- 25.709 pkt
4. Adam Dudziński
- 25.651 pkt
5. Janusz Nowak
- 25.484 pkt
6. Konrad Sobieraj
- 25.301 pkt
7. Henryk Brola
- 25.267 pkt
8. Dariusz Skowron
- 25.246 pkt
9. Bernard Wróbel
- 25.212 pkt
10. Wojciech Napierała - 25.004 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 19 stycznia o godzinie 16.30 w Klubie LWSM
„Gama”.

Knurowska Liga
Piłki Siatkowej
Przed nami mecze 3. kolejki Knurowskiej Ligi Piłki
Siatkowej. W poprzedniej serii

spotkań, w meczu na szczycie
MOSiR Knurów pokonał Ekipę
Czwartkową.

WYNIKI 2. KOLEJKI
Ekipa Czwartkowa - MOSiR Knurów 1:3 (14:25/25:20/23:25/12:25)
FORFAN - Znajomi Sędziego 2:3 (21:25/19:25/25:16/25:13/12:15)
TKKF Juniors Red - TKKF Juniors Blue 1:3 (22:25/25:12/23:25/19:25)
SALVATOR - JRG Knurów 3:0 (25:13/25:18/25:16)
1
2
3
4
5
6
7
8

MOSiR Knurów
SALVATOR
TKKF Juniors Blue
FORFAN
Ekipa Czwartkowa
TKKF Juniors Red
Znajomi Sędziego
JRG Knurów

6
4
4
3
3
2
2
0

6:1
5:3
5:4
5:5
3:3
4:5
3:5
0:6

17 stycznia zagrają: TKKF
Juniors Blue - SA LVATOR
(10.00), JRG Knurów - MOSiR Knurów (10.00), Znajomi
Sędziego - TKKF Juniors Red
(12.00), Ekipa Czwartkowa FORFAN (12.00).
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Przyszowice

Kolędowanie u św. Nepomucena
Piękny śpiew chórów i gra orkiestry złożyły się na koncert
kolęd w przyszowickiej świątyni pod wezwaniem
św. Jana Nepomucena. Jego finałem był wzruszający występ
połączonych chórów gminy Gierałtowice

Ś

wiąteczna sceneria kościoła stanowiła
idealne tło dla koncertowego przesłania.
Treścią stały się kolędy i pastorałki – te
znane i lubiane, ale też mniej popularne, choć
urzekające. Wyśpiewane przez chórzystów
z Chudowa, Gierałtowic, Paniówek, Przyszowic

Wysłuchane przez publiczność z Przyszowic
i ościennych miejscowości. Podziwiane i gromko
oklaskiwane, m.in. przez wójta gminy Gierałtowice Joachima Bargiela i proboszcza parafii-gospodarza, ks. Adama Niedzielę.

i Knurowa, zagrane przez muzyków orkiestry
przyszowickiej OSP.
Po świątyni i okolicy niosły się m.in. „Dziecina mała”, „Bracia, patrzcie jeno”, ale też „White
Christmas”, „Lascia ch’io panga” (z opery „Rinaldo” Haendla), czy „Radujtiesia wsi ludije”.

W finale koncertu wystąpił – dyrygowany przez Henryka Mandrysza – zespół
złożony ze śpiewaków wszystkich chórów gminy Gierałtowice

Zwieńczeniem koncertowych przeżyć był
śpiew połączonych chórów gminy Gierałtowice
– zabrzmiały kolędy „Przybieżeli do Betlejem”,
„Dziecino słodka” i „Bóg się rodzi” oraz, zagrana
przez orkiestrę, „Cicha noc”.
Koncert został zorganizowany przez samorząd gminy Gierałtowice – Gminny Ośrodek
Kultury.
/bw/

Foto: Jerzy Miszczyk

W koncercie wystąpili
Chór Bel Canto (Chudów) pod dyrekcją Barbary Jałowieckiej-Cempury i z akompaniamentem
Henryka Mandrysza. Chór Cecylia (Paniówki) pod dyrekcją Beaty Stawowy i z akompaniamentem
Pawła Widery. Chór Skowronek (Gierałtowice) pod dyrekcją Beaty Stawowy i z akompaniamentem
Mirosława Marcola. Chór Słowik (Przyszowice) pod dyrekcją Henryka Mandrysza i z akompaniamentem Barbary Jałowieckiej-Cempury. Chór Schola Cantorum (Knurów) pod dyrekcją Kamili
Pająk. Orkiestra OSP Przyszowice pod dyrekcją Mirosława Hajduka. Koncert prowadziła
Justyna Karwat.

Młodzieżowy Chór Mieszany „Schola Cantorum”, występując pod dyrekcją
Kamili Pająk, zaskarbił sobie uznanie publiczności

Foto: Jerzy Miszczyk

Przyszowice. Noworoczna inauguracja 122-lecia Orkiestry OSP

Na dobry początek...
Koncertem świąteczno-noworocznym przyszowicka Orkiestra
Dęta zainaugurowała 122-lecie zespołu i dekadę ponownego
przyłączenia do OSP. Wraz z muzykami wystąpiła młodzież
miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Foto: Bogusław Wilk

Do wigilijnego nastroju odwoływała się inscenizacja w wykonaniu młodzieży
przyszowickiego ZSP

Ale nie tylko muzycy orkiestry skupiali
uwagę. Równie wiele uznania i podziwu zebrali
uczniowie miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, twórcy i aktorzy świątecznej
inscenizacji. – Starajmy się być dobrzy i dobrem
obdzielać – przekonywały nastolatki. – Nie tylko
w czasie świąt, ale również na co dzień.
To przesłanie trafiało do serc publiczności.
Nic dziwnego, że młodzież została odpowiednio, gromkimi oklaskami, oceniona i doceniona.

– To był nasz trzeci świąteczno-noworoczny
koncert. Z roku na rok przybywa publiczności,
to wspaniały doping – nie kryje satysfakcji
dyrygent Mirosław Hajduk. – Jestem ogromnie
wdzięczny wszystkim słuchaczom za przybycie
i uwagę. Szczególne podziękowania kieruję
do muzyków orkiestry, którzy naprawdę nie
szczędzili czasu i chęci, by przygotować się na ten
wyjątkowy wieczór. Myślę, że brawa publiczności
są idealną nagrodą za ten trud i zaangażowanie...

W

sobotni wieczór nie sposób było
wcisnąć szpilki w sali gimnastycznej
ZSP w Przyszowicach, tak szczelnie
wypełnili ją słuchacze przyciągnięci wizją atrakcyjnego świąteczno-noworocznego koncertu.
Z pewnością się nie zawiedli...
Przed publicznością pokazali się muzycy
– w galowym ubiorze – Orkiestry Dętej OSP
Przyszowice. Występując pod dyrekcją Mirosława Hajduka, dali próbkę swoich prawdziwie
mistrzowskich umiejętności. Zagrali hucznie
(dosłownie!), a gdy trzeba było – niezwykle subtelnie. Samodzielnie i pod solistów. Oszołomili

bogactwem repertuaru, mimo że „poruszali się”
głównie w jego świątecznym obrębie.
– Dają chłopcy czadu – kręcił głową z uznaniem starszy przyszowiczanin. – I to nie wszystko, na co ich stać, bo potrafią bardzo wiele.
Podobnego zdania byli słuchacze, każdy
występ nagradzając owacją. Dłoni nie szczędzili
m.in. wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel,
przewodniczący Rady Gminy Józef Buchczyk,
wieloletni i znakomity dyrygent (także orkiestry
OSP Przyszowice) Henryk Mandrysz, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach
Piotr Rychlewski.

Foto: Bogusław Wilk

Muzycy orkiestry OSP Przyszowice oczarowali publiczność talentem
i umiejętnościami

Bogusław Wilk

Słuchacze nagrodzili muzyków i aktorów gromkimi brawami

