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Komunikacja. Spore z zmiany w okresie świątecznym i noworocznym

informacja własna wydawcy

Nim pojedziesz,
spójrz na rozkład

NASTĘPNE WYDANIE
Przeglądu Lokalnego

W czasie przerwy
świątecznej w szkołach:

w dniach: 23 (środa), 28 (poniedziałek), 29 (wtorek) i 30 (środa)
grudnia 2015 r., będą obowiązywały
rozkłady jazdy ważne w dni robocze
lub w dni robocze szkolne i w ferie
lub w dni robocze w ferie i wakacje
(zgodnie z założeniami rozkładów
jazdy poszczególnych linii).

Wigilia (czwartek, 24
grudnia 2015 r.):

będą obow iązy wa ł y rozk łady
jazdy ważne w jak w soboty (wyjątkowo na liniach nr: 120, 236, 288 i
860 wg dni roboczych), ze zjazdami
od ok. godz. 18 (zgodnie z założeniami rozk ładów jazdy poszczególnych linii), z uwzględnieniem
następujących wyjątków: * zawiesza
się funkcjonowanie linii tramwajowych nr: 23, 33, 39 i 43,* uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe oznaczone jako: „Wigilia 1”
(Siemianowice Śl. - Katowice MCK),
„Wigilia 2” (Chorzów Pl. Hutników - Katowice MCK), „Wigilia 3”
(Katowice Os. Odrodzenia – Ligota
-Katowice MCK) i „Wigilia 4” (Katowice Giszowiec - Katowice MCK),
które umożliwią dojazdy na kolację
wigilijną dla osób samotnych z Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śl.
do Między narodowego Centrum
Kongresowego w Katowicach przy
ulicy Olimpijskiej, * w nocy z 24
na 25 grudnia 2015 r. będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w
wigilię dla autobusów i tramwajów
na liniach nocnych i wykonujących
ku rsy nocne. Weekendowe li nie
nocne nr: 692N, 905N i 906N będą
kursowały w nocy: z 24/25 grudnia
2015r., z 25/26 grudnia 2015 r., z
26/27 grudnia 2015 r. oraz z 27/28
grudnia 2015 r. (ostatnia data nie
dotyczy linii nr 692N).

Boże Narodzenie (piątek,
25 grudnia 2015 r.):

Drugi dzień Świąt Bożego
Narodzenia (sobota, 26
grudnia 2015 r.):

będą obow iązy wa ł y rozk łady
jazdy ważne w niedziele i święta,
z uwzględnieniem następujących
wyjątków (zgodnie z założeniami
rozk ładów jazdy poszczególnych
linii): * zawiesza się funkcjonowanie
linii: - tramwajowych nr: 23, 33, 38, 39
i 43, - autobusowych nr: 250 i 750, *
wg rozkładów jazdy ważnych w dniu
26 grudnia będą kursowały linie: tramwajowe nr: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13,
14, 15, 17, 21, 22, 24, 26, 27 i 49, - autobusowe nr: 41 i 47, * wg rozkładów
jazdy ważnych w dniach wolnych od
pracy w centrach handlowych będą
kursowały linie autobusowe nr: 39,
52, 59, 109, 146, 155, 194, 230, 255,
710 i 850, tj. bez obsługi przystanków
przy centrach handlowych (nastąpi
skrócenie trasy).

Sylwester (31 grudnia
2015 r.):

obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne wg soboty (wyjątkowo na
liniach nr: 120, 236, 288 i 860 wg
dni roboczych), ze zjazdami od ok.
godz. 20 (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii),
z uwzględnieniem następujących
wyjątków: * zawiesza się funkcjonowanie linii tramwajowych nr: 23, 33,
39 i 43,* w nocy z 31 grudnia 2015
r. na 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w
Sylwestra dla autobusów i tramwajów
wykonujących kursy nocne. Oprócz
tego dla linii autobusowych nr: 30N,
76N, 77N, 130N, 297N, 657N, 672N,
830N, 840N i 911N będzie obowiązywała obsługa wszystkich kursów
taborem o większej pojemności, a
na linii nr 911N oprócz tego zostaną uruchomione dodatkowe kursy,
weekendowe linie nocne nr: 692N,
905N i 906N będą kursowały w nocy:
z 31 grudnia 2015 r./1 stycznia 2016
r., z 1/2 stycznia 2016 r., z 2/3 stycznia

będą obow iązy wa ł y rozk łady
jazdy ważne w niedziele i święta,
z uwzględnieniem następujących
wyjątków (zgodnie z założeniami
rozk ładów jazdy poszczególnych
linii): * zawiesza się funkcjonowanie
linii: - tramwajowych nr: 23, 33, 38,
39 i 43, - autobusowych nr: 2, 71,
98, 139, 154, 219, 230, 250, 662, 669,
673, 676 i 750, * wg rozkładów jazdy
ważnych w dniu 1 stycznia będą
kursowały linie: - tramwajowe nr: 3,
4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24,
26, 27 i 49, - autobusowe nr: 6, 8, 12,
32, 41, 47, 58, 59, 115, 126, 156, 165,
186, 193, 194, 201, 231, 259, 292, 296,
600, 617, 677, 692, 699, 840, 910 i 937,
* wg rozkładów jazdy ważnych w
dniach wolnych od pracy w centrach
handlowych będą kursowały linie
autobusowe nr: 39, 52, 109, 146, 155,
255, 710 i 850, tj. bez obsługi przystanków przy centrach handlowych
(nastąpi skrócenie trasy).

Święto Trzech Króli
(środa, 6 stycznia 2016 r.)
Tego dnia będą obowiązywały
rozkłady jazdy ważne w niedziele i
święta, z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych
linii): * zawiesza się funkcjonowanie
linii autobusowych nr: 250 i 750,* wg
rozkładów jazdy ważnych w dni wolne od pracy w centrach handlowych
będą kursowały linie autobusowe
nr: 39, 52, 59, 109, 146, 155, 194, 230,
255, 710 i 850, tj. bez obsługi przystanków przy centrach handlowych
(nastąpi skrócenie trasy).

BĘDZIE NIECZYNNA

ogłoszenie

INFORMACJA

2016 r. i z 3/4 stycznia 2016 r. (ostatnia
data nie dotyczy linii nr 692N) oraz
z 5/6 stycznia 2016 r. i z 6/7 stycznia
2016 r. (ostatnia data nie dotyczy linii
nr 692N).

Nowy Rok (piątek,
1 stycznia 2016 r.):

redakcja
Przeglądu Lokalnego

Urząd Miasta Knurów w dniu 24 grudnia 2015 r.
będzie nieczynny,
z uwagi na udzielony pracownikom dzień wolny od pracy
zamiennie za 26 grudnia 2015 r.

Górnictwo

JSW ma prezesa

W czwartek Rada Nadzorcza Jastrzębskiej
Spółki Węglowej wybrała Tomasza Gawlika na
stanowisko prezesa firmy

T

omasz Gawlik jest
absolwentem Akademii Ekonomicznej w
Katowicach. Na tej samej uczelni ukończył
również Pody plomowe Studia Podatkowe
w zakresie finansów i
rachunkowości podatkowej.
Z Grupą JSW Gawlik
związany jest od 1989
roku. Najpierw pracował
Tomasz Gawlik – prezes JSW SA
w kopalni Jas-Mos, a od
10 lat w Biurze Zarządu JSW SA w zarządu do spraw strategii.
Zespole Zamówień Publicznych i
Nowy prezes posiada doświadUmów. Od 2008 roku pełnił funkcję czenie w tworzeniu i nadzorze nad
zastępcy dyrektora Biura Nadzoru realizacją długoterminowych planów
Właścicielskiego, a od 2010 roku strategicznych, przeprowadzaniu
funkcję dyrektora Biura Rozwoju procesów restrukturyzacyjnych oraz
Strategicznego. Przez ostatnie dwa wdrażaniu projektów ukierunkowalata był prezesem Spółki Energetycz- nych na optymalizację procesów w
nej „Jastrzębie” S.A. Od 4 września przedsiębiorstwach.
pełni w JSW SA funkcję wiceprezesa
/jsw, bw/

reklama

/kzk gop, bw/

reklama

będą obow iązy wa ł y rozk łady
jazdy ważne w niedziele i święta,
z uwzględnieniem następujących
wyjątków (zgodnie z założeniami
rozk ładów jazdy poszczególnych
linii): * zawiesza się funkcjonowanie
linii: - tramwajowych nr: 23, 33, 38, 39
i 43, - autobusowych nr: 2, 26, 42, 61,
71, 88, 90, 91, 98, 100, 104, 106, 116,
139, 140, 154, 188, 200, 219, 220, 230,
250, 662, 669, 673, 676, 690, 721, 722,
750, 807, 959 i 998, * wg rozkładów
jazdy ważnych w dniu 25 grudnia

będą kursowały linie: - tramwajowe
nr: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22,
24, 26, 27 i 49, - autobusowe nr: 6, 8,
12, 32, 41, 47, 58, 59, 115, 126, 156, 165,
186, 193, 194, 201, 231, 259, 292, 296,
600, 616, 617, 637, 677, 692, 699, 840,
910 i 937, * wg rozkładów jazdy ważnych w dni wolne od pracy w centrach
handlowych będą kursowały linie autobusowe nr: 39, 52, 109, 146, 155, 255,
710 i 850, tj. bez obsługi przystanków
przy centrach handlowych (nastąpi
skrócenie trasy).

24 GRUDNIA
2015 roku (wigilia)

Foto: Archiwum JSW SA

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w okresie
zimowej przerwy świątecznej w szkołach, w Święta Bożego
Narodzenia, w Nowy Rok i w Święto Trzech Króli komunikacja
autobusowa i tramwajowa organizowana przez KZK GOP Katowice
będzie funkcjonowała według przedstawionych poniżej zasad

ukaże się
w czwartek,
7 STYCZNIA
2016 ROKU.

W CZWARTEK,
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Knurów. Obradowała Rada Miasta

Rekordowy budżet na 2016 rok
Zapowiada się rekordowy finansowy rok – w 2016 roku Knurów będzie mieć
do dyspozycji ponad 158 mln zł. Niemal co trzecia złotówka (prawie 50 mln zł)
zostanie przeznaczona na inwestycje. – Proponujemy budżet bardzo ambitny,
ale realny i prorozwojowy – podkreślał prezydent Adam Rams przed głosowaniem
uchwały budżetowej. – Trzeba dużo złej woli, by go nie poprzeć. I faktycznie,
sprzeciwu nie było. W najważniejszym głosowaniu podczas środowej sesji
Rady Miasta budżet na 2016 rok został przyjęty niemal jednogłośnie

N

iemal, gdyż z 19 radnych
budżet poparło 18 rajców, a 1
wstrzymał się od głosu.
- Budżet jest wynikiem głębokich
analiz potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz wniosków radnych. Oparty na
rzetelnych podstawach ekonomicznych
– mówił prezydent Rams. – Obdarzając
nas zaufaniem, mieszkańcy oczekują od
nas nowych inwestycji, harmonijnego
rozwoju i funkcjonowania gminy.
Ponad 49,5 mln zł zostanie przeznaczonych na wydatki majątkowe,
czyli inwestycje.
- Niewiele gmin może pochwalić się
takim współczynnikiem – zaznaczał
prezydent.
Radni docenili proponowany
plan finansow y miasta. Najpierw
komentarzami, w których eksponowali urozmaicony zestaw zamierzeń
inwestycyjnych, później głosowaniem.
Obszerny wykaz inwestycji przewidywanych do realizacji w 2016 roku
publikujemy w dodatku „Knurów.
Budżet miasta 2016” – wewnątrz wydania PL.

Kary za nieobecności

Uchwała budżetowa była najważniejszą, ale nie jedyną, która trafiła
pod głosowanie. Przyjęto ich ponad
20. Część z nich miała charakter
formalny, wprowadzając korekty w
tegorocznym, jeszcze na 2015 rok,
budżecie. Większość wiązała się z
decyzjami finansowymi.
Rada Miasta zaaprobowała udzielenie pożyczki dla knurowskiego
PWiK na zapłatę faktur wynikających z rozliczenia „Porządkowania
gospodarki ściekowej Gminy Knurów
– budowy i przebudowy systemów

kanalizacyjnych”. Pożyczka – 2 mln
zł – jest nieoprocentowana. Jej spłata
nastąpi do końca 2016 roku.
Radni przyjęli „Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Knurów”.
Dokument wyznacza kierunki dla
miasta na lata 2015-2020 w zakresie
działań zmierzających do poprawy
jakości powietrza w Knurowie.
Mocą uchwały zgodzono się na
zawarcie porozumienia z powiatem
gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2016
roku przez powiat. Przyjęto zmiany w
uchwale regulującej tryb „udzielania
i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym
formom wychowania przedszkolnego”
oraz tryb i zakres kontroli ich pobrania i wykorzystania. Zatwierdzono
„Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniow ym zasobem Gminy
Knurów na lata 2016-2020”. Poprzedni, obejmujący lata 2010-2015 traci
ważność z końcem roku.
Podjęto uchwałę w sprawie „ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Knurów”.
Radni zdecydowali o wydłużeniu
terminu (do końca października 2016
roku) udzielania dotacji na wykonanie połączeń do sieci kanalizacyjnej.
Zatwierdzono „Gminny program
profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii na rok 2016”.

sygnały czytelników
Kto tu truje?

- Od kilku tygodni popołudniami
i pod wieczór w rejonie ul. Niepodległości (od ratusza po kino)
niesie się smród palonego plastiku
i jakichś odpadów. Ktoś ewidentnie
nas truje, bo fetor wykręca nosem
i chwilami nie daje się oddychać.
Robi to z premedytacją, o czym
świadczy pora spalania – gdy zapada zmrok. Może Straż Miejska
wytropi sprawcę bądź sprawców i
ukróci ten proceder zanim wykończy nas rak z tego syfu...
R.

Wspinaczka
na Oczku?

- Mam 13 lat i uwielbiam sport.
Nie wystarcza mi w-f, z którego
połowa moich kolegów próbuje się
wymigać, nie przepadam też za
piłką nożną i grami zespołowymi.
Co lubię? Wspinaczkę. Chętnie po
lekcjach wybrałbym się na jakąś
ściankę wspinaczkową, ale nie
ma takiej w mieście (najbliższa w
szkole w Gierałtowicach). Może by
taką zbudować koło Orlika. A do
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tego park linowy jak w Ustroniu
– może być mniejszy, byle był.
Wiem, że moi koledzy chodziliby
codziennie. Oczywiście ja też...
Arek

Nie zmieniło się (?)

- Mieszkam już dobrych kilkadziesiąt lat na Kolonii i jakoś przez
ten czas ta okolica nie za bardzo
się zmieniła. Teraz co prawda wyremontowano nam dachy budynków, ale to wciąż mało. Elewacje
budynków są w opłakanym stanie,
nie mówiąc o klatkach schodowych. Stan chodników i nawierzchni też jest kiepski. Z wnukami nie
mam gdzie wyjść, bo w okolicy nie
ma porządnego placu zabaw albo
jakiejś siłowni na wolnym powietrzu (wiele z nich powstało w innych częściach miasta). W okolicy
też nie jest ciekawie, z okien widać
niszczejący stadion Concordii. Nie
postarano się też o przyozdobienie
okolicy w dekoracje świąteczne.
Coś nam obiecano, że zaczną to
wszystko remontować, ale na razie
to kończy się na obietnicach.
Henryk

RM przyjęła „Założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Knurów”. Dokument zawiera m.in.
ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na
ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe, propozycje działań racjonalizujących użytkowanie energii i paliw
oraz zakres współpracy z innymi gminami. Celem jest przede wszystkim
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, minimalizacja kosztów
usług energetycznych i poprawa stanu
środowiska naturalnego.
Dłuższa i ożywiona dyskusja poprzedziła głosowanie nad uchwałą w
sprawie diet dla radnych. Chodziło o...
obniżki miesięcznej diety ryczałtowej,
czyli – w praktyce – kary za nieobecności radnych na sesjach i obradach
komisji. Ostatecznie zdecydowano, że
dieta ulega obniżeniu: za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Miasta
- 200 zł (za wyjątkiem sesji zwołanych
w trybie nadzwyczajnym), * za każdą
nieobecność na posiedzeniu komisji –
200 zł (gdy radny jest członkiem jednej
komisji) albo 100 zł (gdy radny jest
członkiem dwóch lub więcej komisji).
Rada zatwierdziła roczny harmonogram pracy i plan pracy komisji
stałych na przyszły rok. Ustalono,
że sesje odbędą się: 10 lutego, 20
kwietnia, 29 czerwca, 21 września, 16
listopada i 21 grudnia.

W interpelacjach

radni zgłosili ponad 30 spraw i
problemów. Mowa była m.in. o: * potrzebie montażu stojaków na rowery
przed Miejską Biblioteką Publiczną, *
konieczności wymiany sfatygowanych

32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Remont zimą?
Kłopot...

- To, że święta tuż, tuż, wszyscy wiedzą, tylko nie w LWSM.
Zima, a na ul. Pocztowej 12 rozpoczęto wymianę instalacji gazowej. Remont dotyczy pionów,
które są w mieszkaniach i zostają
obecnie instalowane na klatkach
schodowych, oraz instalacji gazowych w mieszkaniach. Osiedle nie
ma centralnego ogrzewania, więc
niektórzy założyli sobie centralne
gazowe lub elektryczne. Trwa remont w klatce A i jej mieszkańcy
od kilku dni znajdują się w nieogrzewanych mieszkaniach z powodu braku gazu. Dlaczego taki
remont przeprowadza się zimą i
tuż przed świętami, kiedy gospodynie robią świąteczne porządki
i pieką (kuchenki też nieczynne)?
Czy nie można tego było zrobić
latem przed malowaniem klatek
schodowych?
Czytelnik PL
Not. bw

znaków drogowych, * kontynuacji remontów cząstkowych dróg, * pomocy
dla osób bezdomnych, ułatwiającej
im przetrwanie zimy, * ułatwieniu dla
kierowców, jakim byłby montaż zielonych strzałek przy sygnalizatorach
na skrzyżowaniu w pobliżu centrum

handlowego Stara Cegielnia, * sposobie
zagospodarowania terenu po byłym
PEC w rejonie al. Lipowej, * ułatwieniach w komunikacji dla uczestników
przyszłorocznych Światowych Dni
Młodzieży, * bezpieczeństwie w mieście (monitoring, oświetlenie przejść
dla pieszych, ścieżki rowerowe), * historii niedoszłego przejęcia przez miasto
stadionu w Krywałdzie.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
przy ul. Niepodległości) i w internecie
- na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
/b/

kondolencje

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy

Pana Eryka MARUSZCZAKA

Członka Rady Osiedla w Szczygłowicach
Lokatorsko–Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie

Rodzinie i Bliskim
składamy
wyrazy głębokiego współczucia
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie
podziękowania

W imieniu Rodziny zmarłego

śp. Eryka MARUSZCZAKA
składamy
serdeczne podziękowania
bliższej i dalszej rodzinie,
przyjaciołom, znajomym,
współpracownikom i sąsiadom,
którzy łączą się z nami w smutku
po stracie Męża i Ojca.
Wszystkim, którzy służyli nam pomocą,
okazali wiele serca,
wsparli nas słowami otuchy i współczucia,
nadesłali kondolencje
oraz wszystkim, którzy tak licznie przybyli
aby uczcić pamięć śp. Eryka Maruszczaka,
uczestnicząc we mszy świętej
i ceremonii pogrzebowej.
Za obecność, wsparcie, modlitwę, pamięć
oraz za złożone kwiaty i wieńce
serdeczne Bóg Zapłać.
Żona i córka zmarłego z rodziną

W imieniu OM WOPR Knurów
Wszystkim ratownikom WOPR,
którzy przybyli, aby uczcić pamięć
naszego kolegi ratownika

śp. Eryka MARUSZCZAKA

i uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej.
Za obecność, wsparcie, modlitwę i pamięć.
Serdeczne podziękowania składa
Zarząd Oddziału Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Knurowie
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Górnictwo. Emeryci górniczy walczą
o wypracowane świadczenie...

Deputat
utknął
w sądach

Trwa walka o deputat dla
emerytów górniczych. Batalia
toczy się w sądach, ale być może
przybierze też formę inicjatywy
obywatelskiej

P

o sądow ym zw ycięstwie w
sprawie deputatu za 2014 rok
w kolejną fazę wchodzi batalia
o deputat za 2015 rok.
Byli pracownicy Kompanii Węglowej oczekują na rozstrzygnięcie
Sądu Okręgowego w Gliwicach. Powinno zapaść za miesiąc - 21 stycznia
2016 roku.
- Po pierwszej, nie będącej po
naszej myśli, odsłonie sporu przed
Sądem Rejonowym, odwołaliśmy
się do Sądu Okręgowego – informuje
Michał Zapart z knurowskiej Kancelarii Radców Prawnych Urban i
Zapart, reprezentującej wielu emery tów górniczych, mieszkańców
Knurowa i ościennych miejscowości. – Złożyliśmy nowe dowody, które
naszym zdaniem wykazują wadliwość wypowiedzenia przyrzeczonego byłym pracownikom świadczenia.
O ile w przypadku spraw założonych przez emerytów górniczych
KW SA sprawa zmierza do finału,
o tyle sytuacja byłych pracowników
JSW SA wydaje się odległa od zakończenia.
- Obraz praw ny komplikuje
to, że w JSW nie dopracowano się
jednolitych i aktualnych zasad realizacji deputatu – tłumaczy mecenas
Zapart. – W szczególnie niejasnej
sytuacji są emeryci, którzy pracowali
w kopalni Knurów-Szczygłowice,
przechodząc - po sprzedaży zakładu
w 2014 roku – z Kompanii Węglowej
pod Jastrzębską Spółkę Węglową.
Zdaniem JSW deputat „świeżo
upieczonym” emerytom z knurowskiej kopalni się nie należy.
- W naszej ocenie w przypadku
deputatu za 2015 rok mają oni do
niego prawo – mówi mecenas Zapart.

– Co do przyszłych lat, trudno dzisiaj
o optymizm, jednak składać broni nie
należy.
Górniczy emeryci nie zamierzają się poddawać – nie tylko w sądach. Zwierają szyki, przymierzając
się do działań, mających wpłynąć
na przyszłe prawodawst wo. Ja k
się dowiedzieliśmy, rodzi się inicjatywa obywatelska, której celem
jest doprowadzenie do sy tuacji,
kiedy wypłatą deputatu wszystkim
emery tom górniczym zajmie się
(w imieniu kopalń) państwo. W tej
chwili są „lepsi” i „gorsi” emeryci.
- Emeryci z kopalń, które zostały
niegdyś zlikwidowane, mają deputat
w pełnym zakresie, gdyż państwo
przejęło jego wypłatę w imieniu
zamkniętych zakładów – wyjaśnia
Henryk Hankus z Knurowa, były
wieloletni przewodniczący Związku
Zawodowego Górników w Polsce w
KWK Szczygłowice. – Tymczasem
nasza knurowska kopalnia działa,
a my zostaniemy pozbawieni deputatu. Czym się różnimy od tamtych
kolegów? Tak samo pracowaliśmy...
Dlaczego państwo – poprzez decyzje
spółki, której jest właścicielem – na
to pozwala?
Prawo obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej przysługuje grupie
co najmniej 100 tysięcy obywateli.
Emerytów górniczych jest znacznie
więcej, więc – teoretycznie – jest
spora szansa, by pomysłowi nadać
forma lny tok. Ty m bardziej, że
podrażnieni (ambicjonalnie i finansową stratą) emeryci pokazali na
przykładzie deputatu za 2014 rok, że
potrafią się skrzyknąć i skutecznie
zawalczyć o swoje...

Knurów. Wypadek na skrzyżowaniu

Wymuszone pierwszeństwo
W poniedziałek wieczorem na skrzyżowaniu ulic
Szpitalnej i Wilsona doszło do wypadku. Zderzyły
się dwa samochody osobowe - fiat punto i mazda 2.
Ucierpiała pasażerka mazdy

N

a skrzyżowaniu przy Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 2 najczęściej zdarzają
się drobne kolizje. Tym razem w
feralnym miejscu doszło do groźnie
wyglądającego wypadku.
Warunki pogodowe nie sprzyjały jeździe: ulica była mokra po
deszczu, zapadł zmrok. Według

wstępnych ustaleń policji, winę za
wypadek ponosi najprawdopodobniej 28 -letnia kierująca fiatem punto, która nie ustąpiła pierwszeństwa
prawidłowo jadącej maździe.
- Kierowcy byli trzeźwi - informuje komisarz Marek Słomski,
rzecznik Miejskiej Komendy Policji
w Gliwicach.

W wypadku ucierpiała 33-letnia
pasażerka mazdy - doznała lekkiego
urazu głowy. Pogotowie ratunkowe
zabrało kobietę do knurowskiego
szpitala. Miejsce wypadku zabezpieczali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Knurowa.
Trwa wyjaśnianie szczegółów
zdarzenia.
jb, foto: JRG Knurów

Knurów

Wyprowadzka za przemoc
Znęcał się nad swoją konkubiną – teraz
za karę natychmiast wyniesie się z domu.
Został też objęty dozorem policyjnym

M

owa o 31-letnim knurowianinie,
mieszkającym wraz ze swoją
dotychczasową życiową partnerką
przy ul. Reymonta. W sobotę 31-latka
została dotkliwie poturbowana przez
domowego kata. Uderzona pięścią
w twarz, kobieta doznała licznych

stłuczeń. Najpoważniejsze z nich
to obrażenia głowy z krwiakiem na
jednej z dolnych powiek. Knurowska
policja wystosowała do Prokuratury
Rejonowej Gliwice-Zachód wniosek
o zastosowanie wobec mężczyzny
środka zapobiegawczego w postaci do-

zoru policyjnego i nakazu opuszczenia
miejsca zamieszkania. Prokurator nie
miał wątpliwości co do słuszności
postulatu policjantów – już w poniedziałek przed godziną 16 zastosował
środek zapobiegawczy. 31-latek jeszcze
przed świętami musi wyprowadzić się
z domu.
To już kolejny w tym roku dramat
przemocy, rozgrywający się w czterech
ścianach na terenie Knurowa.
MiNa

podpatrzone

Bogusław Wilk

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Marcie Maciągowskiej
z powodu śmierci

TEŚCIA
składa
Dyrekcja oraz pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Ośrodka Wsparcia w Knurowie
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kondolencje

Zakończyło się ogromne – zakresem i kosztami – porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów. W jego ramach
wykonano m.in. 62 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 10 km przyłączy, 10 przepompowni i 3 km sieci wodociągowej. Kilkuletnie starania miasta i PWiK dobiegły końca, o czym informuje okazały baner w pobliżu ronda Jana Pawła II.

/bw/
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Knurów

Potrącił na pasach
Do nieszczęśliwego wypadku na przejściu
dla pieszych doszło w czwartkowy ranek,
17 grudnia, na ul. Zwycięstwa

P
- Arcybiskup Skworc doskonale orientuje się w wymiarze oddziaływania
Pięknej Madonny z Knurowa – zapewnia kustosz Bogusław Szyguła; wśród
uczestników uroczystości byli też ks. Mirosław Pelc, proboszcz parafii
świętych Cyryla i Metodego oraz knurowianin Marek Mnich

Knurów, Katowice

Piękna Madonna
z Knurowa ikoną galerii
Piękna Madonna z Knurowa jest ozdobą
Galerii śląskiej sztuki sakralnej w Muzeum
Śląskim w Katowicach. Uroczyste otwarcie
galerii odbyło się w niedzielę. Wśród
uczestników nie zabrakło knurowian

6

Damiana Zimonia. To również
pocieszycielka wywiezionych.
Figura Marii z Dzieciątkiem wróciła na swoje miejsce
po ponad 70 latach. Wchodziła
w skład kolekcji śląskiej sztuki
sakralnej przed wojną.
- Ten powrót ma wymiar
symboliczny – uważa kustosz

klatki piersiowej. Sprawą zajmuje się Wydział Kryminalny
KMP w Gliwicach.
To już kolejne potracenie,
do jakiego doszło w ostatnim
czasie na drogowej „zebrze”.
Policja apeluje o ostrożność
– to prośba zarówno do kierowców, jak i do pieszych.
Znak informujący o przejściu
dla pieszych jest dla kierowców zobowiązaniem do szczególnej ostrożności podczas
jazdy. Dotyczy to zwłaszcza
przejść słabo oświetlonych i

tych znajdujących się blisko
skrzyżowań. Z kolei piesi, choć
na pasach mają pierwszeństwo, w swoim zachowaniu
powinni brać pod uwagę aurę.
W porannej czy wieczornej
szarówce, przy deszczowej lub
mglistej pogodzie pieszy może
nie zostać zauważony przez
kierowcę – i nieszczęście gotowe. Jeśli nawet prowadzący
ujrzy przechodnia, na śliskiej
jezdni może po prostu nie
wyhamować.
MiNa

Szczygłowicka Przychodnia Rejonowa nr 3
zmieni lokalizację? Wiele na to wskazuje,
że przeniesie się z al. Piastów na ul. Staszica 1
Szczygłowice

Koniec z klaustrofobią?

K

Źródło: MŚ Katowice

- Figura Marii z Dzieciątkiem z Knurowa jest reprezentacyjnym rzeźbiarskim przykładem przedstawień Maryjnych.
Stanowi jeden z cenniejszych
zabytków z kręgu rzeźb zwanych Pięknymi Madonnami
i zajmuje jedno z czołowych
miejsc w dorobku śląskiej rzeźby
lat 20. XV wieku – przekonują
muzealnicy. – Niezwykła uroda
Marii w ujęciu teologicznym
jest odzwierciedleniem piękna
duchowego Matki Bożej.
Zdaniem fachowców rzeźba mogła powstać w Czechach
lub w warsztatach lokalnych,
będących pod wpływem czeskich ośrodków artystycznych.
Przez wieki była ozdobą knurowskiego kościółka pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Muzealnicy zwrócili na nią uwagę
w latach 30. XX wieku.
- Była w bardzo złym stanie,
obecnie po gruntownej konserwacji zdobi Galerię śląskiej
sztuki sakralnej – podkreślają.
Gościem honorowym niedzielnej uroczystości w Muzeum Śląskim był arcybiskup
Wiktor Skworc, metropolita
katowicki.
- Arcybiskup doskonale
orientuje się w wymiarze oddziaływania Pięknej Madonny
– zapewnia Bogusław Szyguła, kustosz Izby Tradycji
KWK Knurów, który również
uczestniczył w otwarciu galerii. – Docenia to, że „najstarsza
Ślązaczka” czczona jest w krywałdzkim kościółku jako Matka
Pięknej Miłości, a od 2011 roku
nosi również tytuł Patronki
Górnośląskich Emigrantów,
nadany przez ks. arcybiskupa

o godzinie 7 75-letni
kierowca prowadzący
skodę fabię potrącił
kobietę, która akurat przechodziła przez oznakowane
przejście dla pieszych. Sprawca
wypadku został zatrzymany
przez policjantów gliwickiej
drogówki. Potrącona, 38-letnia mieszkanka CzerwionkiLeszczyn, doznała stłuczenia
barku, niewielkiego skręcenia
szyjnego odcinka kręgosłupa,
licznych powierzchownych
obrażeń ciała, w tym urazu

to choć raz, jako pacjent, wstąpił w progi
przychodni w bloku
przy al. Piastów, ten wie, że
lekarską pomoc mógł okupić
nabawieniem się klaustrofobii. Jednak są widoki na to,
by sy tuacja uległa zmianie
na lepsze.
Lepsze znajduje się 50 metrów obok, czyli w budynku
przy ul. Staszica 1. To tam w
przyszłości może przenieść się
przychodnia.
Zrozumienie potrzeb knurowskiej służby zdrowia ze strony samorządu miasta zaowocowało podpisaniem umowy
między gminą i Zespołem Opieki Zdrowotnej. Dzięki temu od
1 marca 2016 roku ZOZ będzie
dysponować lokalem przy ul.
Staszica 1. Jednak nie oznacza
to, że przychodnia otworzy podwoje tego właśnie dnia.
- W związku z tym, że nowy
lokal nie spełnia wymogów

Rozporządzenia Ministra z 26
czerwca 2012 roku w sprawie
szczególnych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą, zachodzi konieczność
jego dostosowania – informuje
dr. Tomasz Pitsch, dyrektor
ZOZ-u w Knurowie, starostę
gliwickiego Waldemara Dombka. Czyni to w piśmie, będącym
odpowiedzią na interpelację
radnego powiatowego Adama
Ostaleckiego, w sprawie zamierzeń dotyczących zmiany
lokalizacji przychodni.

We wrześniu ZOZ zlecił
opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy pomieszczeń na potrzeby przychodni. Następnym krokiem
będzie przeprowadzenie postępowania przetargowego na
przebudowę tych pomieszczeń
i rozpoczęcie inwestycji. Rygory przepisów powinny zostać
spełnione do czerwca.
- Tym samym zapewniona
zostanie ciągłość funkcjonowania Przychodni Rejonowej
nr 3 w Szczygłowicach – podkreśla dyr. Pitsch.
/bw/

Sprostowanie

W poprzednim wydaniu, w artykule pt. „Wandal dał się
nagrać”, cytując wypowiedź Mieczysława Kobylca - dyrektora
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji,
przez roztargnienie mylnie podaliśmy nazwę instytucji, której
dyrektor szefuje. Za pomyłkę Czytelników i zainteresowanych
przepraszamy.
Redakcja

życzenia

Szyguła. – Podobnie jak to, że
nastąpił on w przededniu świąt.
Niektórzy z knurowian z
pewnością pamiętają, że figura
Pięknej Madonny gościła w
Knurowie... w 2006 roku. Była
wówczas ozdobą wystawy w
ratuszu.
Bogusław Wilk

Galeria śląskiej sztuki sakralnej

prezentuje skarby kultury górnośląskiej w zakresie rzeźby,
malarstwa i rzemiosła artystycznego z okresu gotyku i czasów
nowożytnych. Wszystkie dawne obiekty kultu pochodzą z terenu
Górnego Śląska, są dziełami o bogatych wartościach treściowych
i artystycznych, przybliżają kulturę materialną regionu oraz
budują obraz duchowości i dziedzictwa Kościoła katolickiego.
Ikoną galerii jest figura Marii z Dzieciątkiem z Knurowa, która
stanowi jeden z cenniejszych zabytków w kręgu rzeźb zwanych
Pięknymi Madonnami i zajmuje jedno z czołowych miejsc w
dorobku śląskiej rzeźby pierwszej ćwierci XV wieku.

Źródło: MŚ Katowice
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Wywiad. Prezydent Knurowa Adam Rams prywatnie świątecznie...

Święta to zawsze
wielkie przeżycie...

Foto: Piotr Barchański
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Budżet, inwestycje, zadania, przedsięwzięcia,
fundusze – to prezydencka codzienność. I taka też
zazwyczaj odbija się na łamach gazety. Święta wydają
się idealną okazją, by „zahaczyć” o prywatność. Nie
omieszkaliśmy z tego skorzystać...

B

ogusław Wilk: - Boże Narodzenie tuż, tuż, Nowy Rok niebawem – to dobry pretekst na
odsłonięcie odrobiny prywatności.
Czy stanowisko prezydenta i liczne
obowiązki wpłynęły na postrzeganie
przez Pana świąt?
Adam Rams, prezydent Knurowa: - Święta Bożego Narodzenia od
dzieciństwa są dla mnie najpiękniejsze.
To czas wielkiego szczęścia, który przeżywam z moimi najbliższymi w domu.
Jako dziecko cieszyłem się z choinki
i prezentów, które zawsze przynosiło
Dzieciątko, mroźnej zimy, ale głównie
z tego, że byliśmy razem. W tym względzie nic się nie zmieniło. No może poza
tym, że brakuje mroźnych zim.
- Ale są prezenty, karp, makówki...
- Jeszcze moczka, kapusta z grzybami i pyszna zupa z głów z karpi z

grzankami. Tę zupę wprowadził do
naszego jadłospisu mój dziadek Feliks
Michalski, nie ma sobie równej, jest
najlepsza na świecie. Co ciekawe – najbardziej smakuje w Wigilię.
- Czy talent kulinarny po dziadku
został odziedziczony?
- Niestety nie, ale nic z tego powodu
nie tracę. Moja żona gotuje wyśmienicie, robi to z pasją ku zadowoleniu
całej rodziny, a w tym roku będzie nas
dwanaścioro przy stole.
- Rozumiem, że pomaga Pan w
kuchni?
- Owszem, wykonuję tak zwane
czynności proste, na przykład obieram
kartofle, odcedzam kapustę, a jeszcze
wcześniej idę do piekarni zmielić mak.
Nie ukrywam, że niecierpliwie czekam
na moment, kiedy małżonka mówi:
„chodź, skosztuj tego”.

- Wróćmy do tej zupy. Głowy
gotuje się, a następnie...
- Lekko ostudzone, ugotowane
głowy obieram z mięsa. Wbrew pozorom jest tego trochę, a samo mięso jest
najlepsze, jakie posiada karp, powiedziałbym, że wręcz delikatesowe. Samo
obieranie jest czynnością precyzyjną
i wymaga dużo cierpliwości. Dlatego
twierdzę, że jest to typowo męskie
zajęcie.
- To znaczy…
- To znaczy że - jak mawia moja
żona - my jesteśmy typowymi zadaniowcami. Twierdzi, że nie jesteśmy
zdolni do wykonania kilku czynności
jednocześnie. Coś w tym chyba jest. Robienie zakupów jest tego przykładem.
Bardzo mi się chce śmiać, jak widzę faceta w sklepie z karteczką w ręce. Śmieję
się, bo wtedy wiem, że nie jestem sam.

- Ale co dalej z tym obranym
mięsem?
- Ono trafia z powrotem do zupy.
- Świąteczny stół to bez wątpienia
wielka przyjemność.
- A największe szczęście to rodzina
zebrana przy tym stole. Łamiemy się
opłatkiem, składamy sobie życzenia,
jest pięknie. Po wieczerzy wspólnie
śpiewamy kolędy, oglądamy prezenty,
a przez całe Święta towarzyszy nam

moczka i makówki. Bez tego na Śląsku
nie byłoby Świąt.
- Gdyby był Pan gościem na
Wigilii w knurowskich domach i
mieszkaniach, czego życzyłby Pan
domownikom?
- Życzyłbym wesołych Świąt, szczęśliwego Nowego Roku, a nade wszystko
zdrowia.
Rozmawiał Bogusław Wilk

Miasto w świątecznym blasku
Z roku na rok przybywa świątecznych
ozdób. Już nie tylko centrum miasta cieszy
oczy kolorową iluminacją, równie pięknie
wyglądają ulice wylotowe. Jak zwykle
fantazją i pomysłowością wykazują się
knurowianie. Posesje, ogródki, ale też
bloki mienią się świątecznie. Miło patrzeć
i podziwiać...
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Knurów

Dla Przeglądu

Piotr Dudło, sekretarz miasta: - Knurów
pięknieje – nie tylko z dnia na dzień, ale szczególnie w okresie świątecznym. Nie zaprzeczy
temu nikt, kto wybrał się na wieczorny spacer po
naszym mieście. Wspaniałą inwencją zachwycają mieszkańcy, niektóre ze świątecznych ozdób
ocierają się o prawdziwy artyzm. Magistrat

również stara się upiększać miasto i w ten sposób
podkreślać wyjątkowość świąt. Co rok wzbogacamy, w miarę finansowych możliwości, zasób
ozdób i iluminacji. Knurowianie to dostrzegają
i doceniają, o czym świadczą opinie, którymi się
dzielą. Przyjmujemy je z prawdziwą satysfakcją...
Not. bw
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Rozmowa. Trzy pytania do wójta Joachima Bargiela na koniec roku

Przybywa mieszkańców
– to cieszy
Rozmowa z Maciejem Gogullą, wójtem Gminy Pilchowice

Zrównoważony
rozwój wszystkich
siedmiu sołectw

P

iotr Skorupa: - Uży wając
terminologii sportowej, jest
Pan beniaminkiem wśród
włodarzy miast i gmin. Czy przed
awansem na najwyższe stanowisko
samorządowe w Gminie Pilchowice
tak wyobrażał Pan sobie pierwszy
rok pracy?
Maciej Gogulla, wójt Gminy
Pilchowice: - Decyzja o starcie w wyborach nie była w moim przypadku
skokiem w nieznane. Przez ostatnie
15 lat byłem zawodowo związany z
samorządem, pracując w starostwie,
a następnie w katowickim magistracie. Kontynuując zatem sportowe
porównania, jestem beniaminkiem
otrzaskanym w innych klasach rozgrywkowych. Pewnie z tego względu
moje wyobrażenie o nowym miejscu
pracy pokryło się z rzeczywistością.
Jak wszędzie jest wiele problemów, ale
one są po to, by je rozwiązywać. Natomiast wielką rekompensatą jest dla
mnie możliwość stałych kontaktów
i współpracy z mieszkańcami gminy
Pilchowice, którzy charakteryzują
się niebywałą wprost aktywnością
społeczną.
- Wszedł Pan do „gry” wraz
z nową Radą Gminy. Co po tym
pierwszym roku zapisze Pan po
stronie plusów?
- Trudno w kilku słowach podsumować miniony rok. Był on dość
udany pod kątem inwestycji drogowych. W Kuźni Nieborowskiej wyremontowano ulicę Kasztanową wraz z
budową chodnika. W Leboszowicach
wykonano kompleksowy remont
ulicy Gajowej, a w Pilchowicach ze
środków gminnych przeznaczono
kwotę 300 tysięcy złotych na remont i
przebudowę drogi powiatowej Dolna
Wieś. Wymieniono nawierzchnię na
ulicy Rynek. W ramach funduszu
sołeckiego wybrukowano parking
przed cmentarzem. W Stanicy wyremontowano ulicę Wójtową, kończą
się prace przy ulicy 1 Maja. Wilcza
to z kolei remont ulicy Stawowej
wraz z łącznikiem przy cmentarzu.
W Żernicy zakończono kolejny etap
budowy kanalizacji wraz z odbudową dróg, z funduszu sołeckiego
wybrukowano parking przed domem
kultury. Kończymy niezwykle trudny
etap termomodernizacji szkoły, pole-
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gający na wymianie dachu. Te udane
inwestycje to między innymi efekt
doskonałej współpracy z Radą Gminy. Dzięki temu już w pierwszym
roku zrealizowaliśmy podstawowy
cel, to jest zrównoważony rozwój
wszystkich siedmiu sołectw.
Muszę wspomnieć o jeszcze
jednej niezmiernie ważnej
sprawie. Kilka dni temu radni
jednogłośnie, co podkreślam, uchwalili budżet
gminy na przyszły rok.
Dzi ś, mimo debat i
merytorycznych sporów,
które są przecież solą demokracji,
nasza gmina nie jest podzielona. To
nasz wspólny wielki sukces ostatnich
dwunastu miesięcy.
- Mówił Pan o plusach, ale nie
wątpię, że niektóre tematy rodziły
się i były realizowane w bólu. Część
z nich zapewne spędzało Panu sen
z powiek...
- Każdy z nas w swojej pracy przeżywa mniejsze lub większe problemy,
które czasem powodują bezsenność.
Szczególnie trudne były inwestycje,
co do których obejmując stanowisko
wójta byłem przekonany, że są już
zakończone. Mam na myśli remonty
domów kultury w Wilczy i w Żernicy,
a także klubu dziecięcego w Żernicy.
Niestety, roszczenia wykonawców,
dotyczące robót wykonanych jeszcze
w 2014 roku, a także prace z 2014 roku
przeprowadzone niezgodnie z projektami, spowodowały częściową utratę
zewnętrznego dofinansowania. Do
tego doszły niezbędne roboty wykończeniowe. Na szczęście to wszystko już
za nami. Wciąż martwi zła jakość powietrza. Niestety, na smogowej mapie
Śląska gmina Pilchowice nie jest
zieloną wyspą. Brakuje odpowiednich
narzędzi prawnych, odpowiedniej
ilości pieniędzy na dofinansowanie
ekologicznych źródeł ciepła, ale
również, co trzeba sobie uczciwie
powiedzieć, wciąż niedostatecznej
świadomości nas wszystkich. Żadne
bowiem, nawet najlepsze, przepisy
nie pomogą, jeśli my sami wcześniej
nie zrozumiemy, że każda plastikowa
butelka wrzucana przez nas do pieca
to wyjątkowa krzywda, którą czynimy sobie i innym.

Udane inwestycje cieszą
samorząd gminy Gierałtowice.
Ale nie tylko to. – Do
sukcesów gminy należy zaliczyć
stały wzrost liczby
mieszkańców, rokrocznie
około 150 osób – podkreśla wójt
Joachim Bargiel w rozmowie
z Przeglądem Lokalnym

B

ogusław Wilk: - Jak oceniłby Pan wójt minionych
12 miesięcy nowej kadencji samorządu – czy coś w
tym czasie Pana zaskoczyło?
- Joachim Bargiel, wójt Gminy Gierałtowice: - Rok 2015
można ocenić jako rok trudny. Z wielu powodów, m.in. ze
względu na skutki decyzji NSA w sprawie tzw. podatku od
wyrobisk górniczych oraz końcowy etap realizacji projektów
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i ich rozliczeniem, a także na brak decyzji o uruchomieniu nowych
środków unijnych na okres 2014-2020.
- Co uznaje Pan za
sukces, a co

okazało się rozczarowujące w mijającym roku?
- Za duży sukces można uznać zakończenie realizacji
największej w historii gminy Gierałtowice inwestycji polegającej na budowie i uruchomieniu systemu kanalizacji
sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków. Inwestycja ta o
wartości około 120 mln zł, przy dofinansowaniu około 60
mln zł, pozwoliła na znaczną poprawę czystości wszystkich
potoków i zbiorników wodnych. Wraz z tą inwestycją nastąpiła modernizacja nawierzchni ponad 90 proc. dróg na terenie gminy. Do sukcesów gminy zaliczyć należy stały wzrost
liczby mieszkańców - średniorocznie około 150 osób - w tym
również dzieci. W roku 2015 uruchomiono nowo wybudowany trzyoddziałowy segment przedszkola w Paniówkach.
Nie udało się przeprowadzić modernizacji budynku Urzędu
Gminy.
- Czego mieszkańcy gminy mogą oczekiwać w kolejnym roku ze strony samorządu?
- W roku 2016 mieszkańcy mogą oczekiwać przede
wszystkim poprawy bazy służby zdrowia, dzięki uruchomieniu w czerwcu nowoczesnego Ośrodka Zdrowia
w Przyszowicach. Nastąpi również polepszenie obsługi
mieszkańców poprzez dobudowanie nowego wejścia do
budynku Urzędu Gminy, poprawiającego dostęp dla osób
niepełnosprawnych, m. in. do biura podawczego urzędu.
Na koniec również dobra wiadomość - nie ulegną podwyżce
podatki od nieruchomości, działalności gospodarczej oraz
środków transportowych.
Rozmawiał Bogusław Wilk

Informacja własna wydawcy

Zabrze

Świąteczny
rap
dla Martina

25 grudnia w klubie Skrecz
(Zabrze, ul. Franciszkańska 21)
wystąpią: Gruchabzk, Winczi, End
X Drychu, Pastor Bś, Wisnia oraz
knurowscy raperzy Deder NGL
i Biniolynx. Dla Dedera NGL to
koncert przedpremierowy, zwiastujący nadchodzącą płytę „Witam w
tym syfie”, wyprodukowaną przez
Crack House.
- Podczas koncertu będzie można nabyć cegiełkę, z której zysk
zostanie przekazany na leczenie i
rehabilitację 14-letniego Martina z
Knurowa - informuje Deder NGL,
pomysłodawca zbiórki.
Martin kilka miesięcy temu
uległ ciężkiemu wypadkowi. Od
tego czasu codziennie walczy o
samodzielność.
Początek koncertu o godz. 19.
Wstęp - 5 zł.
jb

Rozmawiał Piotr Skorupa
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Janioły
Naszkryflali we Dziynniku
Że Janioły na goiku
Za podszeptym diobła złego
Bo wisiały wele niego
Wyrobiały fiku - miku
***
Kej mosz diobła wele siebie
To pamiyntej tyż ô niebie
Wilijo z karpym
Chop do baby: kaj mōj KARP?
Baba słyszy: kaj mōj SKARB?
Tukej stoja!
Zowdy twoja!
Karp ze śmiychu skryńciōł kark
***
Niy być babo tego pewnōm
żeś dlo chopa durś królewnom

WIERSZE ŚWIĄTECZNE
z tomiku
Dzien za dniem rymem
Listy do Dzieciątka?

Gierałtowice

Fraszki na smutek i niepogodę
- Bawię się rymami; jest w nich moja radość życia, nutka refleksji
i tęsknota za przemijaniem. Są zwierciadłem mojej duszy – Jadwiga
Bohla z Gierałtowic tworzy fraszki i rymowane wiersze. Wydała dwa
tomiki: „Sowizdrzalskie Rymy” i „Mój dzień za dniem rymem”

O

t y m, że pani Jadwiga zaczęła rymować, zdecydował
przypadek, a raczej miłość…
Przed szerszą publicznością zadebiutowała w 2008 roku wierszem „Kicia”,
który napisała dla swojej wnuczki
Wiktorii na konkurs recytatorski.
Występ wnuczki tak spodobał się
jurorom, że Wiktoria, po przejściu
wszystkich konkursowych etapów,
zabrała utwór babci aż do finału
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Miłość do słowa pojawiła
się niespodziewanie, ale trwa nieprzerwanie do tej pory. Pani Jadwiga, po
sukcesie wnuczki, uwierzyła także w
swoją twórczość, założyła internetowy
dziennik, czyli blog „Pean na każdy
dzień”, gdzie codziennie dzieliła się
przemyśleniami – oczywiście rymem.

Dziennik zdobył serca internautów: w
konkursie na „Bloga roku 2009” na 5
tysięcy blogów literackich biorących
udział w zmaganiach zajął 26 miejsce.
Z czasem pani Jadwiga rozszerzyła
formułę dziennika – rymy okraszała
zdjęciami i tak narodził się foto-blog
„Dzień za dniem (pół żartem pół
serio)”. Kolejnym etapem twórczej wędrówki była przygoda ze śląską gwarą.
- Podniosłam sobie poprzeczkę i
zaczęłam pisać na śląskim forum rymowanym Ruda Śląska „Nagrodzony
notgeldem śląskim” – opowiada gierałtowiczanka. - Dołączyłam do grupy miłośników śląskiej fraszki i rymowanki.
Brałam udział w konkursach na fraszki,
szpaski i limeryki w gwarze śląskiej.
Z konkursowych fraszek powstał mój
pierwszy tomik „Sowizdrzalskie Rymy”
Foto: arch. Jadwigii Bohli-Janiszewskiej

Wiersze świąteczne
z „Sowizdrzalskich
Rymów”

Listy do Dzieciątka?
Nie pamiętam; prezentem
były dla nas Święta
Makowce, serniki, pachnące pierniki
do samego sufitu choinka
i wszyscy przy stole bogato nakrytym
w środku malutka stajenka
Wigilia, pasterka, śniegowa
kołderka
śnieg sypał i sypał dookoła
a my gromadką z radosną
pastorałką
brnęliśmy do kościoła
ubrani po uszy, na sianku Jezusik
golutki nas dzieci zasmucił
i powrót do domu, by usiąść do
stołu
i wspólnie kolędę zanucić
A w sercu myślałam, Dzieciątko
prosiłam
by zawsze tak było szczęśliwie
i dzisiaj tak samo, choć nie ma Cię
Mamo
Dzieciątko, proszę, zatrzymaj tę
chwilę

Jadwiga Bohla
zaczęła tworzyć
dopiero na
emeryturze. Obecnie
pracuje nad historią
rodziny

Wigilijny opłatek
Często pamięcią sięgam,
do tamtych Świąt sprzed lat
Gdy pierwsza gwiazdka w oknie,
świeciła mocno tak
Choinka prosto z lasu,
wystrojona w świeczki
W papierowe łańcuchy,
pierniczki, gwiazdeczki
Z potrawami stół wielki,
obrus jak śnieg biały
A na środku opłatek,
tak kruchy i mały
Wigilijny opłatek,
a w nim jakaś siła
W ten wieczór wigilijny
nas wszystkich łączyła
Często pamięcią sięgam,
do tamtych Świąt sprzed lat
Gdy pierogi na stole pachniały
mocno tak
Już nie ma tego stołu
i choć zmienił się świat
Siądziemy do Wigilii
tak pięknej jak sprzed lat
Zanucimy kolędę
nad małą stajenką
Przytulimy do serca
Dziecinę maleńką
Opłatek podzielimy,
choć mały i kruchy
Połączy nas miłością i doda otuchy

wydany we wrześniu tego roku, a z
wierszy pisanych na blogach – książka
licząca 330 stron - „Mój dzień za dniem
rymem”, którą lada dzień odbiorę z
wydawnictwa. Obie książki zostały wydane przez Śląską Oficynę Drukarską
w Pszczynie.

Jak żartować, to
po śląsku

Jadwiga Bohla przekracza granicę
języków – literackie światy tworzy po
polsku i po śląsku. Po polsku łatwiej
zbudować jej nostalgię i zadumę, po
śląsku – uwielbia żartować. Choć pani
Jadwiga nie jest rodowitą Ślązaczką, w
ciągu 40 lat mieszkania tutaj nauczyła
się gwary i co najważniejsze - pokochała ją.
- Kocham Śląsk, kocham Ślązaków i
kocham gwarę śląską – podkreśla pani
Jadwiga.- Posiadam odznakę i tytuł
„Pszociela Śląskiej Godki” przyznaną
przez Związek Górnośląski w Rudzie
Śląskiej. Biorę udział w spotkaniach
miłośników śląskiej fraszki w Wiśniowym Sadzie.
Śląsk stał się ważną częścią literackiej tożsamości gierałtowiczanki. Z jej
wierszy wyłania się spojrzenie odrobinę ironiczne, choć zawsze łaskawe
dla świata. Pani Jadwiga nikogo nie
ośmiesza, nie prowokuje, unika patosu
i smutku. Szorstką codzienność oswaja
łagodnym żartem. Skąd bierze pogodę
ducha?
- Odpowiem moją fraszką „O rozmyślaniu” z tomiku „Mój dzień za
dniem rymem”: (…) Kiedy życzliwych
myśli słucham, zaznaję spokoju ducha;
Gdy nie zaśmiecam niepotrzebnie myśli
o kimś w gniewie, wtedy mój umysł jak
wysprzątany pokój, a w nim harmonia i
spokój – mówi pani Jadwiga.
Gierałtowiczanka radość z pisania
odkryła dopiero na emeryturze – bardzo intensywnej. Obecnie próbuje

Z kart historii

Zdrów bądź, Królu Anielski

Śpiewając kolędy nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że niektóre z nich
śpiewali nasi przodkowie nawet... siedem wieków temu. Ciekawe, czy
tradycja przetrwa kolejnych 700 lat...

N

ajstarsza zachowana polska
kolęda – „Zdrów bądź, Królu
Anielski” – pochodzi z 1424 roku.
Odnalazł ją pod koniec XIX wieku
w Petersburgu Aleksander Brückner.
Znajdowała się w rękopisie Biblioteki
Załuskich, pochodzącym z księgozbioru wiślickich wikariuszy. Treść
kryła się w kazaniu magistra praskiego Jana Szczekny, mnicha cysterskiego, spowiednika królowej Jadwigi,
a także profesora teologii Akademii
Krakowskiej (dzisiejszy UJ). Niestety,
nie jest znany zapis nutowy.
Zdaniem badaczy nie jest to oryginalny tekst – miałby nim być utwór
czeski („Zdráv bud’ králi andělský”)
bądź też łaciński („Ave rex angeleorum”).
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Kolęda liczy od 14 do 17 wersów
– nie ma w tym względzie jednomyślności. Znane są trzy warianty tekstu,
wszystkie są XV-wieczne.
Z kolei kolęda „W żłobie leży”,
do melodii poloneza koronacyjnego
Władysława IV, przypisywana jest ks.
Piotrowi Skardze. Znana dzisiaj i popularna kolęda „Bóg się rodzi” dawniej
znana była jako „Pieśń o Narodzeniu
Pańskim”. Jej twórcą był Franciszek
Karpiński w 1792 roku. Może nawet
wiek starsza jest kolęda „Lulajże Jezuniu”. Jej anonimowy tekst pochodzi ze
zbioru wydanego w 1705 roku. Znajduje się w Archiwum Archidiecezjalnym
w Poznaniu. Utwór powstał najprawdopodobniej w drugiej połowie XVII
wieku. Pierwotny zapis melodii różni

się od dzisiejszego. Kolęda stanowiła
inspirację dla twórców – w swoich
utworach jej motywy wykorzystali
m.in. Fryderyk Chopin, Lucjan Rydel
i Jacek Kaczmarski.
Warto nadmienić, że okres świąteczny obfituje w sentencje. Oto niektóre z nich:
Od Łucji (13 grudnia) do Wigilii patrz na dni, o przyszłym roku
powiedzą ci;
Święta Barbara (4 grudnia) po
lodzie, Boże Narodzenie po wodzie;
Jak na Wigilię z dachu ciecze,
jeszcze się zima długo powlecze;
Gdy w Narodzenie pogodnie,
będzie tak cztery tygodnie;
Boże Narodzenie po lodzie,
Wielkanoc po wodzie;

poukładać świat przodków. Napisała
barwną historię swojej rodziny pt. „300
lat rodu Janiszewskich 1715- 2015”
opartą na przekazach rodzinnych i
archiwalnych dokumentach.
- Moi przodkowie po mieczu pochodzą spod Radomia, gdzie w XVIII-XIX
wieku pozbawieni majątków przez zaborcę kilka pokoleń moich pradziadów
piastowało wyższe urzędy dworskie
- opowiada pani Jadwiga. - Ze strony
Babci, pochodzę w prostej linii od kolonistów niemieckich, założycieli kolonii Kahlhaus, obecnie Węglowice, przybyłych w
latach 1797-1815 na te ziemie z Nadrenii
z Reinland, dzisiejszy Palatynat. Dzięki
moim poszukiwaniom genealogicznym,
zapaliłam w tym roku po raz pierwszy
znicze na Kierchoffie w Węglowicach cmentarzysku ewangelickim z początku
XIX wieku, gdzie pochowani są moi
przodkowie.
Koniec roku zachęca do podsumowań i spojrzenia wstecz. Dla pani
Jadwigi był to rok pełen niespodzianek.
- W styczniu tego roku mój wiersz
„Dzisiaj Barbórka”, napisany częściowo
w gwarze śląskiej, został nagrodzony
w X Jubileuszowym Barbórkowym
Konkursie Poetyckim w Rudzie Śląskiej
– wspomina gierałtowiczanka. - Otrzymałam również nagrodę „Notgeld Śląski
2015” za promowanie śląskości. Jednak
największym wydarzeniem było wydanie moich dwóch książek.
Jadwiga Bohla-Janiszewska żyje w
pięknym otoczeniu – może dlatego
nie potrafi tworzyć smutnych wierszy.
Czasami wyjeżdża w góry, gdzie ma
drugi dom, przywożąc stamtąd zawadiackie lub zadumane rymy. Między
słowami zamyka to, co zrodził w niej
dzień: przemyślenia, tęsknotę, radość.
W wierszach jak w zwierciadle odbija
się dusza pani Jadwigi: łagodna i zakochana w życiu.
Justyna Bajko

Gdy w dzień Adama i Ewy (24
grudnia) mróz i pięknie, zima wcześnie pęknie;
W dzień Adama i Ewy daruj
bliźniemu gniewy;
Jakiś w Wigilię, takiś w cały rok;
Zielone Boże Narodzenie, biała
Wielkanoc;
Na Boże Narodzenie weseli się
wszelkie stworzenie;
W Boże Narodzenie słonko
świeci, tak i tydzień zleci.
Maria Grzelewska

„Zdrów bądź, Królu Anielski”
(tekst podstawowy)
Zdrow bądź, krolu anjelski
K nam na świat w ciele przyszły,
Tyś za jisty Bog skryty,
W święte, czyste ciało wlity.
Zdrow bądź, Stworzycielu wszego
stworzenia!
Narodził(e)ś się w ucierpienia
Prze swego luda zawinienie.
Zdrow bądź, Panie, od Panny
Jenż się narodził za nie.
Zdrow bądź, Jezu Kryste, krolu!
Racz przyjąci naszę chwałę,
Racz daci dobre skonanie
Prze twej Matki zasłużenie,
Abychom cię wżdy chwalili
Z tobą wiecznie krolowali. Amen.
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Przebaczenie
- to najpiękniejszy prezent
Wywiad

J

ustyna Bajko: - W Starym Testamencie Bóg jest zakryty, znajduje
się jakby ponad człowiekiem.
Wcielenie zasypuje tę przepaść. Po co
wcielenie się dokonało?
Ksiądz Adam Niedziela, proboszcz parafii św. Jana Nepomucena w Przyszowicach: - Wcielenie
zapowiadali już prorocy w Starym
Testamencie. Także ten największy,
będący pomiędzy starym i nowym
Przymierzem, św. Jan Chrzciciel bezpośrednio wskazywał na Mesjasza,
mówiąc: „Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego”. Po co
wcielenie się dokonało? Po to, aby odkupić człowieka, bo to jest największy
i najbardziej spektakularny czyn, którego Pan Bóg dokonuje. Daje własnego Syna, który dobrowolnie przyjmuje
śmierć krzyżową. Ale na tym się nie
kończy, bo po trzech dniach Chrystus
zmar tw ychwstaje. Wcielenie jest
istotnym etapem procesu zbawczego,
to Pełnia Czasu.
- A czy Pan Bóg nie mógł wybrać
łatwiejszej drogi? Tylko poprzez
cierpienie?
- Pewnie mógł, ale czym można się
bardziej uwiarygodnić, jak właśnie poprzez dobrowolne przyjęcie cierpienia?
- Betlejem - to prawdziwe, często
rozczarowuje ludzi. Nie ma kolęd,
nie ma śniegu. Niewiele tam magii.
informacja własna wydawcy
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Dlaczego Bóg wybrał tak zwyczajne
miejsce?
- Panu Bogu nie o magię chodziło
(śmiech). To my teraz wymyślamy sobie
różne dodatkowe elementy, które mają
dodać splendoru miejscu narodzenia
Chrystusa. Jednak tajemnica Bożego
Narodzenia opiera na czymś innym
- nie na powierzchownym wyglądzie
Betlejem, ale na bezwarunkowym zawierzeniu Maryi, Matki Bożej. Niczego
więcej nie trzeba. Miałem okazję być w
Betlejem. Ostatnio na początku października i zapewniam - tam również
jest czas na to, żeby zaśpiewać kolędę.
- Jaki to uczucie śpiewać kolędę
w Betlejem?
- Bardzo wzruszające. Człowiek
jest oszołomiony, kiedy uświadomi
sobie, że sam Chrystus Zbawiciel chodził, żył, był obecny w tym miejscu.
Oczywiście są i tacy pielgrzymi, którzy
zwracają uwagę na to, w jakim hotelu
się śpi i co się je na śniadanie - to jest
dla nich najważniejsze, a istotę pozostawiają na boku.
To samo się dzieje ze świętami.
Biegamy za prezentami, stroimy
choinkę – zbyt wcześnie, słyszymy
kolędy, a gdzieś umyka nam sens
Bożego Narodzenia.
- Szukamy magii, czegoś nadzwyczajnego, zapominając o najważniejszym: naszym bezpośrednim spotkaniu

z Panem Bogiem. A teraz, w Roku
Miłosierdzia, szczególny nacisk kładzie
się na to, aby człowiek się nie bał, wyznał swoje grzechy i pozwolił się Panu
Bogu przytulić. Bo Pan Bóg jest zawsze
skory do przebaczenia, tylko człowiek
powściągliwie otwiera swoje serce.
- Jak być bliżej Pana Boga?
- Drogą sakramentów.
- Przyjście Pana Boga było realne
i konkretne, dotyczyło konkretnych
ludzi, żyjących w konkretnych środowisku. Maryja, mówiąc Bogu „Tak”,
decydowała się na bycie samotną
matką, bo jeszcze wtedy nie wiedziała, że Józef przyjmie ją do siebie.
Musiała być bardzo silną kobietą.
- Wspomniałem św. Jana Chrzciciela - to wielka postać Adwentu, ale
najważniejszą jest Maryja. Zresztą
msze święte roratnie są Jej szczególnie
dedykowane. Maryja mówiąc: „Niech
mi się stanie według słowa Twego”, nie
baczy na dyshonor, nie zastanawia się,
co ludzie powiedzą, nie boi się presji
społeczeństwa . To wszystko jest dla niej
nieistotne. Ona skupia się tylko na tym,
że Pan Bóg przemawia do niej przez
Anioła i pragnie od niej, szanując jej
wolność, podjęcia się tej trudnej misji
bycia matką Jezusa Chrystusa. Nie ma
w niej momentu zawahania.
- Czasami tę pokorę Maryi świat
uważa za słabość.
- Pokora to jest cecha, którą Pan
Bóg bardzo ceni. W tym kontekście
mowa jest także o tzw. „stronniczości”
Pana Boga: woli uciśnionych, chorych,
słabych niż tych, którzy się świetnie mają
i świetnie się bawią. Pan Bóg oczywiście
nie zamyka im drogi do zbawienia, ale
bogatym i pysznym łatwiej zapomnieć o
priorytetach ewangelicznych.
- Pan Bóg na matkę swojego Syna
wybrał prostą kobietę, dlaczego nie
narodził się jako wielki władca?
- Gdyby przyszedł jako władca
opływający w bogactwa, pewnie miałby problem z elektoratem (śmiech)...
Nie byłby wiarygodny. Kogo chciałby
pozyskać? Panu Bogu zależy na wszystkich, ale zwłaszcza na tych, którzy się
źle mają. Dlatego wybrał taką drogę,
która, jak się okazuje z perspektywy
naszego czasu, jest ciągle aktualna i
najlepsza.
- Proszę księdza, w yobraźmy
sobie, że Pan Jezus dzisiaj przychodzi
na świat. Jakie miejsce by wybrał?
- Jak geograficznie by wybrał można domniemywać, ale ja bym to
pytanie odwrócił. Zapytam inaczej: czy
Pan Jezus, patrząc na kondycję mojego
serca i mojej duszy, miałby szansę, aby
się narodzić? Czy ja jestem na tyle przygotowany, żeby zaprosić Go do swojego
Betlejem?
- Już w pierwszych dniach po
urodzeniu, Pan Jezus musiał uciekać
przed krwiożerczą władzą Heroda.
Dlaczego nie został, dlaczego nie
kazał Aniołom zabić Heroda?
- To nie jest metoda Pan Boga. On
chce, żeby człowiek sam dokonał rewizji

Foto: Justyna Bajko

- Granica pomiędzy dobrem a złem przebiega zawsze w naszym sercu.
Codziennie dokonujemy wyboru - mówi w rozmowie z Przeglądem Lokalnym
ksiądz Adam Niedziela, proboszcz parafii św. Jana Nepomucena w Przyszowicach

Ksiądz Adam
Niedziela

swojego postępowania. Jezus nie narzucał niczego siłą. Zawsze mówi: „Jeśli
chcesz”. Ważna jest dobrowolność.
Nagle poszła w świat wiadomość,
że narodził się król żydowski. Dla
ówczesnych władców pojawiła się więc
konkurencja. Wtedy nie istniał internet, przekaz był ustny i trochę trwało,
zanim wieść się rozeszła. Dlatego Herod kazał wymordować chłopców do
lat 2. Stąd to piękne wspomnienie św.
Młodzianków, czyli męczenników, którzy sami będąc niewinnymi, ponoszą
śmierć dla imienia Jezusa. A naturalnym odruchem Maryi i świętego Józefa
jako opiekuna było to, żeby chronić życie dziecka, dlatego uciekają do Egiptu.
- Czy można porównać sytuację
Świętej Rodziny do tego, co obecnie
się dzieje w świecie - tysiące ludzi
opuszcza swoją ojczyznę, aby ratować
życie.
- Na naszych oczach dzieje się
exodus, ale w historii było wiele takich
sytuacji - ludzie ciągle, z takich czy
innych powodów, byli zmuszani do
opuszczenia swojej ojczyzny. Ten dramat powraca co jakiś czas. Cierpienie
jest zawsze. Lecz zabijanie w imieniu
Boga, co jest zupełnym nieporozumieniem, papież Franciszek nazywa
skrajną formą bałwochwalstwa.
- Czy ludzie potrafią być dla siebie jeszcze dobrzy?
- Tak, oczywiście. W mediach
nagłaśnia się sytuacje złe, ale przecież
dobra wokół nas jest mnóstwo. Tylko
dobro nie współgra ze splendorem. Dobro jest ciche, spokojne, a zło krzykliwe.
Zresztą myślę, że granica pomiędzy
dobrem a złem przebiega zawsze w
naszym sercu. Codziennie dokonujemy
wyboru.
- Mówimy „święta, święta i po
świętach”, jakbyśmy czuli, że jedynie musnęliśmy tajemnicy. Jak
przeżyć Boże Narodzenie w pełni,
aby wystarczyło tej mocy ze żłobka
na cały rok?
- Codziennie mieliśmy roraty rano,
przychodziło dużo dzieci. Widać, że

one walczyły ze sobą, bo trud porannego wstawania każdy mocno odczuwa.
Powtarzałem im, że najpiękniejszy
czas to Adwent - czas napięcia, oczekiwania, przygotowań do świąt. Nie
należy wyprzedzać pewnych faktów,
ale świat wokół nas błyszczy tak, jakby
Boże Narodzenie już od dawna trwało.
Na tym blichtrze, czyli zwyczajnej
podróbce nastroju świątecznego, nie
zbudujemy głębi przeżywania. Ważny
jest codzienny wysiłek, codzienne przybliżanie się do Tajemnicy Wcielenia. 6
grudnia przeżywamy wspomnienie
świętego Mikołaja. Ale to jest 6 grudnia! A tu zbliża się Boże Narodzenie
i nadal słyszymy o świętym Mikołaju.
Dla mnie to jest zupełne nieporozumienie. Jeszcze zamiast świętego Mikołaja
pokazują grubego gościa, który jedzie w
powietrzu saniami, czy Mikołaja cocacoli z czerwoną szlafmycą na głowie. W
Wigilię prezenty pod choinkę przynosi
przecież Dzieciątko! Pamiętam, że jak
byłem mały, to uchylaliśmy okno w
pokoju, gdzie była choinka, aby Dzieciątko mogło wejść i zostawić prezenty.
- Popkultura, centra handlowe
zawłaszczyły sobie Boże Narodzenie?
- Próbują, bo dla nich najważniejsze jest to, ile się zarobi, a te wszystkie
światełka, choinki, które są przy sklepach mają temu merkantylnie służyć.
- Obdarowujemy się materialnymi prezentami. A co niematerialnego
jeden człowiek może dać drugiemu?
- Przebaczenie. Nie czekaj, tylko
sam wyciągnij rękę i przebacz - i to jest
najpiękniejszy prezent, jaki możemy
sobie ofiarować.
- Czego ksiądz chciałby życzyć
naszym Czytelnikom?
- Głębokiego przeżycia Bożego
Narodzenia. Aby to światło, które ma
źródło w żłóbku, opromieniło nasze życie. Aby rzutowało na nasze codzienne
relacje, czasami zbyt szorstkie. Niech
nasze serca zabłysną jako piękne i pojednane w blasku Bożego Miłosierdzia.
Rozmawiała Justyna Bajko
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DODATEK

Knurów
Budżet miasta
na 2016 rok
Knurów. Plan finansowy miasta – bardzo ambitny, ale realny...

Miliony na inwestycje

Prawie 50 mln zł, czyli niemal co trzecia złotówka z budżetu miasta, zostanie
przeznaczonych na inwestycje. – Niewiele gmin może pochwalić się takim
współczynnikiem – podkreśla prezydent Knurowa Adam Rams. - Obdarzając nas
swoim zaufaniem mieszkańcy oczekują od nas nowych inwestycji, harmonijnego
rozwoju i funkcjonowania miasta

Projekt budżetu miasta

został opracowany w oparciu o
podstawowe założenia do projektu
budżetu państwa na 2016 rok, ustawę o finansach publicznych, ustawę
o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego, ustawę o samorządzie
gminnym oraz ustawę Prawo Ochrony
Środowiska.

P r z y opr a c ow a n iu pr oj e k t u
budżetu przyjęto następujące założenia:
dążenie do maksymalizacji dochodów miasta,
dążenie do coraz większej efekty wności w ykorzystania środków
finansowych przeznaczonych na realizację zadań miasta,
zabezpieczenie w pierwszej kolejności potrzeb społeczności lokalnej w
zakresie zadań
własnych miasta,
utrzymanie standardu istniejącej
bazy majątkowej,
zapewnienie utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań,
zlecenie części zadań własnych
organizacjom pozarządowym poprzez
dofinansowanie zadań, względnie
wykup usług z zakresu:
- pomocy społecznej,
- kultury fizycznej,
- przeciwdziałania alkoholizmowi
i patologiom społecznym,
- prowadzenia świetlic środowiskowych dla dzieci,
- organizacji działań związanych z
ochroną środowiska,
W założeniu przyjęto jako priorytet przeznaczenie przychodów wyłącznie na cele inwestycyjne.

Projekt budżetu
na 2016 rok

Projekt budżetu na 2016 rok w
zakresie dochodów ustalono na
kwotę: 128.706.637,00 zł, z tego:
- subwencje: 23.361.467,00 zł,
-udziały w podatkach:
35.127.380,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone:
7.489.677,00 zł,
- dotacje oraz środki na zadania
własne: 11.559.060,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej:
6.196.086,00 zł,
- pozostałe dochody:
44.972.967,00 zł.
Wydatki na 2016 rok zaplanowano w wysokości: 158.443.574,00
zł, w tym:
na zadania własne:
150.953.897,00 zł,
na zadania zlecone:
7.489.677,00 zł.
Na wydatki ogółem składają się:
- środki na wydatki bieżące:
108.918.109,00 zł,
- środki na wydatki majątkowe:
49.525.465,00 zł.
Wydatki majątkowe wynoszą:
49.525.465,00 zł, co stanowi 31,26
proc. planu wydatków ogółem.
***
Najważniejsze zadania w poszczególnych sferach działalności gminy
przedstawiają się następująco:

I. Inwestycje z zakresu
infrastruktury
drogowej, komunikacji,
transportu
i bezpieczeństwa:
Wsparcie mobilności miejskiej
Gminy Knurów poprzez budowę
centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
W budżecie na 2016 rok zaplanowane zostały środki na sfinansowanie opracowania dokumentacji
projektowej. W ramach zadania planuje się przebudować przystanek na
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- Proponowany projekt budżetu
nie wypływa z populistycznych obietnic wyborczych, ale jest wynikiem
głębokich analiz potrzeb i oczekiwań
mieszkańców, wniosków radnych
– zaznaczał prezydent prezentując
podczas środowej sesji Rady Miasta
projekt przyszłorocznego planu
finansowego miasta. - Oparty na rzetelnych podstawach ekonomicznych.
Poniżej publikujemy obszerne
fragmenty wystąpienia prezydenta.

W 2016 roku zakończy się modernizacja budynku Urzędu Miasta
przy ul. Ogana. Gmach jest ocieplany, zyska też – po dobiegającej finału zabudowie
– windę. Na realizację inwestycji miasto pozyskało dotację ze środków zewnętrznych

Foch oraz wybudować nowe centrum
przesiadkowe w Szczygłowicach. Projekt zgłoszony do dofinansowania w
ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
2. Przebudowa skrzyżowania
drogi wojewódzkiej Nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie
wraz z przebudową odcinka ul. Lignozy, wynikającą z warunków technicznych przebudowy skrzyżowania.
- W 2014 roku opracowano dokumentację projektową.
- Szacunkow y koszt realizacji
przebudowy skrzyżowania wynosi
3.000.000,00 zł, w tym 30 proc. sfinansowałaby Gmina, natomiast pozostałe 70 proc. Województwo Śląskie.
- Szacunkow y koszt realizacji
przebudow y odcinka ul. Lignozy
- drogi powiatowej - wynosi 1 000
000 zł w tym 50% kosztów sfinansowałaby Gmina natomiast pozostałe
50% Powiat Gliwicki. Na 2016 rok
zaplanowaliśmy środki finansowe
na wkład Gminy i planowane jest

zawarcie stosownych porozumień z
Województwem Śląskim i Powiatem
Gliwickim w celu realizacji inwestycji.
3. Budowa miejsc postojowych na
terenie miasta
Inwestycja wieloletnia.
W latach poprzednich na tym
zadaniu zrealizowano kilkaset miejsc
postojowych.
W 2015 roku przystąpiono do
opracowania dokumentacji projektowej dla potrzeb budow y miejsc
postojowych w rejonie ul. Władysława Jagiełły. Planowany termin
za kończenia prac projektow ych:
XII 2015 r.
W budżecie na 2016 rok zaplanowane zostały środki finansowe na
budowę miejsc postojowych w rejonie
ul. Władysława Jagiełły.
Planowany koszt całkowity około
100 000 zł (środki zaplanowane w
projekcie budżetu).
4. Przebudowa ul. Koziełka na
całej długości oraz odcinka łączącego
ul. Koziełka z ul. Wolności

W 2014 roku zrealizowano I Etap
zadania obejmującego przebudowę ul.
Koziełka na długości ok. 930 mb, tj.
od ul. Dworcowej do rejonu budynku
nr 99.
W 2015 roku wykonano II Etap
zadania obejmujący przebudowę ul.
Koziełka na odcinku od budynku nr
99 do skrzyżowania z ul. Jęczmienną
(ok. 650 mb) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Koziełka z ul. Jęczmienną
i ul. Akacjową.
Zawarto umowę na opracowanie
dokumentacji projektowej i geodezyjnej niezbędnej dla potrzeb wystąpienia
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
realizację III Etapu inwestycji obejmującego przebudowę ul. Jęczmiennej
na odcinku od ul. Koziełka do ul.
Wolności.
Na 2016 rok przewidziano środki
finansowe na zapłatę faktury za opracowanie w/w dokumentacji.
Równocześnie pragnę przypomnieć, iż całkowity koszt obu etapów
wyniósł około 5 200 000 zł.
Na I i II etap pozyskaliśmy zeI
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wnętrzne środki finansowe z tzw.
„schetynówek” kwotę około 2 200
000 zł.
5. Przebudowa ul. Reymonta
W 2014 roku wykonano I etap
zadania.
Na 2016 rok planuje się realizację
II etapu i tym samym zakończenie
inwestycji.
W ramach II Etapu:
- zostaną przebudowane pozostałe
ulice boczne ul. Puszkina,
- w ybudowanych zostanie 25
miejsc postojowych,
- wybudowany zostanie odcinek
kanalizacji deszczowej oraz zabudowane zostaną
wpusty uliczne wraz z przykanalikami.
Planowany koszt całkowity: około
650 000 zł (środki zaplanowane w
projekcie budżetu).
6. Przebudowa ul. Wolności
W 2014 roku opracowano dokumentację projektową dla potrzeb ww.
zadania.
Na 2016 rok planuje się przebudowę ul. Wolności na odcinku od
skrzyżowania z ul. 1 Maja do budynku
nr 53 (o długości ok. 744 m).
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- wykonanie nowej nawierzchni
jezdni, chodników i wjazdów z kostki
brukowej betonowej wraz z podbudową,
- budowę kanalizacji deszczowej
oraz montaż wpustów ulicznych wraz
z przykanalikami.
Planowany koszt całkowity około
2 400 000 zł (środki zaplanowane w
projekcie budżetu).
7. Przebudowa ul. Paderewskiego
W dniu 8.04.2015 r. podpisano
umowę w sprawie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej
dla potrzeb uzyskania pozwolenia na
budowę oraz ogłoszenia przetargu na
realizację zadania.
Na 2016 rok planuje się realizację, w tym:
- wykonanie nowej nawierzchni
jezdni, chodników i wjazdów z kostki
brukowej betonowej wraz z podbudową,
- budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz montaż wpustów
ulicznych wraz z przykanalikami.
Jest to ostatnia niewyremontowana ulica na osiedlu Fińskie Domki.
Pragnę przypomnieć, iż wcześniej
wyremontowaliśmy ul. Wieniawskiego, Szymanowskiego, Słowackiego,
Chopina. Powyższe poprzedzone było
jednak przebudową sieci podziemnych
tj. kanalizacyjno – sanitarnych, wodociągowych, siecią niskiego napięcia,
oświetleniem ulicznym. W przyszłym
roku planujemy wykonać projekt przebudowy drogi wewnątrzosiedlowej za
osiedlem Fińskie Domki.
Planowany koszt całkowity około
700 000 zł (środki zaplanowane w
projekcie budżetu).
8. Budowa ul. Stokrotki
W dniu 16.04.2015 r. podpisano
umowę w sprawie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej
dla potrzeb uzyskania pozwolenia na
budowę oraz ogłoszenia przetargu
na realizację zadania.
W 2016 roku planuje się realizację, w tym:
- wykonanie nawierzchni jezdni,
chodnika, ścieżki rowerowej i wjazdów
z kostki brukowej
II

betonowej wraz z podbudową,
- budowę kanalizacji deszczowej
oraz montaż wpustów ulicznych wraz
z przykanalikami,
- budowę oświetlenia ulicznego.
Planowany koszt całkowity około
2 700 000 zł (środki zaplanowane w
projekcie budżetu).
9. Przebudowa skrzyżowania ul.
Szpitalnej z ul. 26 Stycznia wraz z
budową drogi dojazdowej do terenów
KSSE.
W 2013 roku Gmina zawarła
porozumienie z Katowicką Specjalną
Strefą Ekonomiczną w Knurowie (dalej
„KSSE”) w sprawie współpracy w celu
budowy drogi dojazdowej do terenów
KSSE (podstrefa Gliwicka) w rejonie
ul. Szpitalnej w Knurowie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Szpitalnej z
ul. 26 Stycznia w Knurowie.
Inwestycję podzielono na dwa
zadania:
Zadanie I – obejmujące przebudowę skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul.
26 Stycznia,
Zadanie II – obejmujące budowę
drogi dojazdowej do terenów KSSE w
rejonie ul. Szpitalnej (o długości ok.
900 mb).
Zgodnie z zawart ym porozumieniem KSSE zleciła opracowanie
dokumentacji projektowej dla ww.
inwestycji.
W czerwcu 2015 r. KSSE przekazała Gminie ww. dokumentację projektową. Gmina uzyskała pozwolenie
na budowę dla Zadania I.
W październiku 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót
związanych z realizacją Zadania I, tj.
na przebudowę ww. skrzyżowania.
Planowany termin zakończenia:
I półrocze 2016 r.
W ramach zadania planuje się
przebudowę skrzyżowania na rondo
wraz budową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budową nowego
oświetlenia ulicznego.
W 2016 roku kontynuacja inwestycji.
Planowany koszt całkowity około
1 800 000 zł.

www.przegladlokalny.eu
dów działkowych.
12. Przebudowa ul. Ogrodowej
Na 2016 rok zaplanowano środki
na sfinansowanie kosztu opracowania dokumentacji projektowej. Droga
ta jest drogą ślepą, ale ostatnią o
nawierzchni żużlowej na III Kolonii.
Ponieważ zakończono prace związane
z przebudową uzbrojenia planujemy
wyremontować przedmiotową drogę
po przygotowaniu projektu.

Na 2016 rok zaplanowano środki
na sfinansowanie kosztu opracowania
dokumentacji projektowej. W latach
wcześniejszych przebudowano ul.
Marynarzy i ul. Lotników. Zgodnie
z zapowiedziami, że sukcesy wnie
wyremontujemy wszystkie drogi na
osiedlu Wojska Polskiego II, w 2016
roku planujemy wykonać projekty
kolejnych dróg. W związku z problemami własnościowymi uzgodniliśmy
z LWSM zakresy remontów.

13. Przebudowa ul. Przemysłowej
Na 2016 rok zaplanowano środki
na sfinansowanie kosztu opracowania
dokumentacji projektowej. Drogą tą
od niedawna zarządza Gmina po przejęciu od Zakładu Koksochemicznego.
Ulica stanowi dojazd do licznych firm
funkcjonujących w tej części miasta.

17. Przebudowa ul. Łokietka
Na 2016 rok zaplanowano środki
na sfinansowanie kosztu opracowania dokumentacji projektowej. Jest
to jedna z ostatnich dróg na osiedlu
1000-lecia niewyremontowana, dlatego też wprowadzono to zadanie do
projektu budżetu.

14. Przebudowa ul. Puszkina
wraz z ul. Wita Stwosza
Na 2016 rok zaplanowano środki
na sfinansowanie kosztu opracowania
dokumentacji projektowej. Na osiedlu
Redyna zakończono porządkowanie
uzbrojenia podziemnego. Dlatego
też, jak również ze względu na stan
techniczny, widzimy potrzebę wyremontowania przelotowej drogi przez
to osiedle.
15. Przebudowa ul. dr. Floriana
Ogana
Na 2016 rok zaplanowano środki
na sfinansowanie kosztu opracowania
dokumentacji projektowej. Bardzo zły
stan techniczny nawierzchni drogi
zdecydował o podjęciu tego zadania.
16. Przebudowa ul. Dywizji Kościuszkowskiej II i Piłsudczyków

Łącznie na wykonanie
projektów dróg w
2016 roku planuje się
wydać kwotę około
450 000 zł.
18. Uzupełnienie oświetlenia w
mieście
Zadanie wieloletnie, realizowane
etapowo.
W 2016 roku zaplanowano realizację zadania „Budowa oświetlenia ciągu
pieszego łączącego ul. Niepodległości z
ul. Wilsona w Knurowie”, „Przebudowę oświetlenia wzdłuż bocznych dróg
od ul. Jęczmiennej”.

Planowany koszt całkowity około
150 000 zł (środki zaplanowane w
projekcie budżetu).
Ponadto zaplanowano:
19. Budowę oświetlenia ulicznego
związaną z likwidacją napowietrznych linii oświetleniowych skojarzonych z napowietrzną siecią nN
(rejon ul. Michalskiego, Wilsona,
Powstańców, Jordana, rejon osiedla
Farskie Pola, rejon III Kolonii)
Gmina zamierza ubiegać się o
dofinansowanie zadania w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W 2015 roku zaplanowano
zakończenie prac projektowych.
W ramach zadania planuje się
kompleksową przebudowę oświetlenia
ze szczególnym uwzględnieniem energooszczędności.

II. Inwestycje z zakresu
ochrony środowiska
i ekologii:

1. Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka
III kwartał 2017 r. - planowany
termin zakończenia prac projektowych.
Zakres opracowania dokumentacji
projektowej obejmuje odwodnienie
obszarów zlewni cieku Knurówka
zlokalizowanych pomiędzy:
- ul. Jęczmienną, ul. Wolności i
ul. Dymka
- ul. Koziełka oraz ul. Wrzosową i
ul. Akacjową.
Na 2016 rok zaplanowano środki
na sfinansowanie faktury częściowej
za opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej

Jedną z najważniejszych miejskich inwestycji jest budowa żłobka
– jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, nowa placówka zostanie
wzniesiona w 2016 roku

10. Zagospodarowanie terenów
w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26
Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe
Sukcesywnie w miarę kończących się budów w systemie szeregowym na osiedlu Cztery Pory Roku
Gmina wybudowała około 1400 mb
dróg z chodnikami oraz ok. 100 miejsc
postojowych.
W 2016 roku planuje się realizację kolejnego etapu – planując środki
na ten cel w wysokości 500 000 zł.

Sumarycznie na
realizację zadań
drogowych w
2016 roku planuje
się wydać około
10 milionów zł.
11. Przebudowa ul. Parkowej
Na 2016 rok zaplanowano środki
na sfinansowanie kosztu opracowania
dokumentacji projektowej. Jest to
jedna z ostatnich nieprzebudowanych
dróg na osiedlu Szczygłowice. Jest
ważną drogą, bo stanowi dojazd do
osiedla, do kompleksu garaży i ogroPrzegląd Lokalny Nr 51 (1189) 23 grudnia 2015 roku

AKTUALNOŚCI
Żródło: UM Knurów

www.przegladlokalny.eu

Skrzyżowanie ulic Szpitalnej i 26 Stycznia zmieni
się radykalnie – zostanie przebudowane i zyska formę ronda.
Powstanie też droga, prowadząca od ronda w stronę terenów
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

III. Inwestycje z zakresu
kultury, sportu
i rekreacji:

1. Modernizacja kąpieliska „Leśne Zacisze”,
Kontynuacja zadania z lat poprzednich. W przyszłorocznym budżecie na ten cel przeznaczamy kwotę
4 050 000 zł, w tym środki na przebudowę istniejących basenów oraz budowę zaplecza socjalno – szatniowego.
Planowany termin otwarcia kąpieliska
– połowa czerwca 2016.
Planowany koszt całkowity 10
500 000 zł
2. Modernizacja stadionu miejskiego
W przyszłorocznym budżecie na
ten cel chcemy przeznaczyć kwotę 2
500 000 zł. W 2016 roku planujemy
przeprowadzić roboty rozbiórkowe,
budowę ogrodzenia i kas, przebudowę
trybuny głównej oraz modernizację
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Aktualnie dokonaliśmy wyboru wykonawcy na prace rozbiórkowe.
Koszt całkowity 9 000 000 zł.
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. 1 Maja do ul.
Sikorskiego
W 2015 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla ww.
zadania. Planowany termin zakończenia prac projektowych: koniec 2015 r.
Na 2016 rok zaplanowano środki
finansowe na realizację zadania w wysokości 1 200 000 zł.
4. Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną i ul.
1 Maja
W 2015 roku zakończone zostanie opracowanie dokumentacji
projektowej..
Na 2016 rok zaplanowano środki

finansowe na realizację zadania, w
ramach którego wykonane zostaną
chodniki oraz zamontowane urządzenia do ćwiczeń dla młodzieży.
Planowany koszt całkowity około
800 000 zł (środki zaplanowane w
projekcie budżetu).

żyć wniosek do rządowego programu
„Maluch 2016”. Aktualnie trwa analiza
złożonych ofert w postępowaniu przetargowym. Złożonych zostało 25 ofert
o rozpiętości cenowej od 5 500 000 zł
do 10 000 000 zł.
2. Termomodernizacja budynku
Przychodni nr 2 przy ul. Kazimierza
Wielkiego 6 w Knurowie
Na 2016 rok zaplanowano środki
finansowe na realizację zadania w
wysokości 550 000 zł.
Zakres rzeczowy robót w zakresie
realizacji zadania obejmuje:
- roboty budowlane rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- drenaż opaskowy,
- przebudowę schodów zewnętrznych przy wejściu głównym,
- wymianę stolarki drzwiowej,
- instalacje elektryczne,
- docieplenie elewacji i stropodachu,
- pokrycie dachu i jego odwodnienie.
Oprócz środków Gminy na powyższe zadanie Powiat przeznaczy
kwotę 1 100 000 zł.
3. Budowa boiska szkolnego w
Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 –

5. Doposażenie placu zabaw w
parku NOT w Szczygłowicach wraz z
wymianą nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi
Na 2016 rok zaplanowano środki
na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania oraz jego realizację w wysokości około 200 000 zł.
6. Montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach MOSiR: zaplecza
socjalnego, pływalni krytej przy ul.
Szpitalnej 23, hali sportowej i pływalni krytej przy ul. Górniczej 2
Zadanie to będzie realizowane w
formule Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. W przyszłym roku
planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie, a po podpisaniu umowy
przystąpimy do realizacji.
Koszt zadania 3 955 000 zł.
7. Przebudowa i modernizacja
szatni basenowych pływalni krytej
przy ul. Górniczej 2
Obiekt przy ul. Górniczej jest już
w znacznej części zmodernizowany,
pozostał do wykonania remont szatni
basenowych.
Koszt zadania 100 000 zł.

Żródło: UM Knurów

na osiedlu Farskie Pola
W dniu 30.04.2015 r. podpisano
umowę na opracowanie dokumentacji
projektowej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia
prac projektowych: III kwartał 2016 r.
Na 2016 rok zaplanowano środki
na sfinansowanie faktury końcowej
za opracowanie dokumentacji projektowej.

dokumentacja
W przyszłorocznym budżecie
zabezpieczyliśmy środki w wysokości
26 000 zł na wykonanie dokumentacji
technicznej.
4. Projekt zagospodarowania
placu szkolnego przy Miejskim Gimnazjum nr 4
W przyszłorocznym budżecie
zabezpieczyliśmy środki w wysokości
12 000 zł na wykonanie dokumentacji
technicznej.
5. Zadania z zakresu termomodernizacji placówek oświatowych
Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej
w MSP-2,
Wymiana stolarki okiennej w
MSP-4,
Wymiana stolarki okiennej i
instalacji c.o. w MSP- 6,
Wymiana stolarki okiennej i
instalacji c.o. w MSP-7,
Termomodernizacja budynku w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Powyższe zadania są ostatnimi
pracami w obszarze szeroko rozumianej termomodernizacji w placówkach
oświatowych. Wykonaliśmy stosowną
dokumentację techniczną na w/w
zadania, a w 2016 roku planujemy
złożyć wniosek o dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska. W przypadku dofinansowania rozpoczniemy powyższe prace
remontowe. Całkowity koszt około 3
000 000 zł.
Ponadto w budżecie na 2016 rok
zaplanowano również remonty w
placówkach oświatowych:
Malowanie wnętrza szkoły w
MSP-1, koszt 25 000 zł.
Izolacja pionowa ścian zewnętrznych wraz z renowacją tynków w piwnicy w MSP-4, koszt 200 000 zł.
Dostosowanie pomieszczeń do
Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w
MSP-6 i MSP-7, koszt 300 000 zł.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian w MSP-2, koszt 350
000 zł.
Wymiana pokrycia dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, koszt
25 000 zł.
Wymiana instalacji wodnej w
Zespole Szkół nr 1, koszt 250 000 zł.
Malowanie sal przedszkolnych i
korytarzy w Miejskim Przedszkolu nr
7, koszt 10 000 zł.
Remont budynku Miejskiego
Przedszkola nr 12, koszt 140 000 zł.

Wymiana 2 bram wjazdowych z
furtkami w Miejskim Przedszkolu nr
13, koszt 10 000 zł.
Utwardzenie nawierzchni boiska
w Miejskim Gimnazjum nr 1, koszt
105 000 zł.
Remont pomieszczenia w Miejskim Gimnazjum nr 2, koszt 20 000 zł.
Malowanie korytarzy w Miejskim Gimnazjum nr 4, koszt 10 000 zł.
Zamontowanie klimatyzacji w
kuchni Miejskiego Przedszkola nr 3,
koszt 18 000 zł.
Są to coroczne, bieżące zadania remontowe w placówkach oświatowych.
Całkowity koszt około 1 500 000 zł.

V. Inwestycje z zakresu
mieszkalnictwa:
Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z
likwidacją źródeł niskiej emisji
Przygotowując to zadanie prowadzone są konsultacje z mieszkańcami.
W ramach inwestycji planujemy gruntownie zmodernizować 21 budynków
na III Kolonii. Przedsięwzięcie to jest
trudne ze względu na uwarunkowania
społeczne, techniczne a także finansowe. Projekt ten zgłosiliśmy do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
W projekcie budżetu zaplanowane
zostały na ten cel środki w wysokości
8 000 000 zł.
2. Współpraca z TBS Sp. z o.o.
Tarnowskie Góry w zakresie:
- budowy budynku przy ul. Batorego,
- rozpoczęcia procedury projektowej przy ul. Dworcowej.
W 2014 roku oddany został pierwszy budynek TBS przy ul. Batorego z 24
mieszkaniami. W roku bieżącym rozpoczęto budowę drugiego budynku,
również z 24 mieszkaniami. W budżecie na 2016 rok przeznaczamy 600 000
zł na dofinansowanie budowy poprzez
wniesienie wkładu finansowego do
spółki. W 2015 roku wnosimy również
aport rzeczowy w postaci działki przy
ul. Dworcowej, aby w 2016 rozpocząć
procedury formalne związane z dokumentacją.
***

Oprócz inwestycji,

które omówiono wcześniej warto
też zwrócić uwagę na wydatki bieżące,
które są niezbędne między innymi na

Na razie na planach, ale w przyszłości
także w rzeczywistości: skrzyżowanie ulic
Zwycięstwa i Lignozy przybierze kształt
ronda; inwestycja będzie wspólnym dziełem
województwa i miasta

8. Budowa hali sportowej przy
Al. Lipowej 12 – wykonanie projektu.
Planujemy wykonanie projektu
hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1.
Na ten cel zabezpieczyliśmy 150 000 zł.

IV. Inwestycje z zakresu
edukacji i zdrowia:
1. Budowa żłobka
Opracowany został projekt żłobka,
uzyskano pozwolenie na budowę, w listopadzie rozpoczęto procedurę przetargową. Planujemy rozpocząć budowę
w przyszłym roku. Na to zadanie zabezpieczyliśmy środki w wysokości 6
900 000 zł, dodatkowo planujemy zło-
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gmina nie jest zadłużona

Obecnie na lokatach posiada środki w wysokości 75 000 000 zł, z tego 16
618 606 zł jest zaangażowane w sfinansowanie planowanego deficytu w 2015
roku, 29 736 937 zł zaangażowano w
sfinansowanie planowanego deficytu
na 2016 rok, a kwota 21 734 629 zł jest
zabezpieczona na ewentualny zwrot
zapłaconych podatków i kosztów
egzekucyjnych na rzecz Kompanii
Węglowej lub jej następców prawnych.
Środki, które gmina posiada w
głównej mierze są wynikiem wpłat na
rzecz gminy przez Jastrzębską Spółkę
Węglową S.A. podatku od czynności
cywilnoprawnych z tytułu transakcji
nabycia KWK Knurów – Szczygłowice
w kwocie 45 102 277 zł.
IV

***
Aby móc jednak zrealizować tak
ambitne plany niezbędne jest wspólne
dbanie o dochody miasta, gdyż na
ostateczny kształt budżetu gminy duże
znaczenie mają

czynniki zewnętrzne,

między innymi sytuacja gospodarcza i budżetowa państwa.
I tak:
1) brak jednoznacznych uregulowań prawnych w zakresie opodatkowania budowli podziemnych będących
własnością Kompanii Węglowej S.A.
(wyrok Trybunału Konstytucyjnego
sygn. akt P 33/09 z dnia 13 września
2011 r.), zamiast jednoznacznie rozstrzygnąć powyższą kwestię Trybunał
jeszcze bardziej ją skomplikował w
części podważając dotychczasową
linię orzeczniczą Naczelnego Sądu
Administracyjnego.
Rozstrzygnięcie powyższego problemu trwa już kilka lat, co powoduje
niestabilność finansową Gminy w
kontekście tego, iż w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia miasto
będzie zmuszone zwrócić Kompanii
Węglowej S.A. zapłacony podatek
wraz z odsetkami.
2) problemy finansowe spółek
węglowych, przez co Gmina uzyskuje
znacznie mniejsze dochody z tytułu
podatku dochodowego od osób prawnych. Przedsiębiorstwa kooperujące z
kopalniami mają trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań podatkowych względem gminy.
3) obciążenie budżetu miasta nowymi zadaniami przez ustawodawcę
– np. rozpoczęcie nauki w szkołach
podstawowych od 6-tego roku życia
dzieci, itp..
4) zmniejszenie wysokości dotacji
celowych udzielanych przez Państwo
na zadania własne, w ynikające z
oszczędności budżetowych.
5) brak jednoznacznych uregulowań prawnych, w zakresie prawidłowości w yliczenia subwencji
oświatowej.
Biorąc powyższe pod uwagę, w
związku z niepewną sytuacją gospodarczą sektora górnictwa w Polsce i
budżetową w skali makro związaną z
powstaniem nowego rządu oraz planowaną nowelizacją budżetu Państwa
wydaje się, że jest to

budżet bardzo
ambitny, ale realny

Proponowany projekt budżetu
nie jest projektem wypływającym z
populistycznych obietnic wyborczych.
Jest wynikiem głębokich analiz potrzeb i oczekiwań mieszkańców, wniosków radnych. Oparty na rzetelnych
podstawach ekonomicznych. Przedstawiony projekt wynika z programów
wyborczych, z którymi szliśmy do
wyborów w 2014 roku. Obdarzając nas
swoim zaufaniem mieszkańcy oczekują od nas nowych inwestycji, harmonijnego rozwoju i funkcjonowania
Gminy. Jeszcze raz należy podkreślić
fakt, że wydatki majątkowe wynoszą
ponad 49 000 000 zł, co stanowi ponad
31 proc. planu wydatków ogółem. Niewiele gmin może pochwalić się takim
współczynnikiem.
Projekt budżetu miasta na rok
2016 pozwala kontynuować rozpoczęte w poprzednim okresie zadania.
Znalazły się w nim także wydatki na
budownictwo, oświatę, kulturę, sport
i rekreację.
/-/

Wielu mieszkańców Knurowa nie może się już doczekać otwarcia Zacisza Leśnego. Kompleks
rekreacyjny z basenami poddawany jest gruntownej przebudowie. Na wizualizacjach obiekt
jawi się niczym atrakcja z turystycznych prospektów – realia nie będą wiele odbiegać od
tego obrazu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem (a na razie idzie) latem 2016 roku
Zacisze oblegać będą tłumy spragnionych ochłody i rozrywki knurowian

Foto: Bogusław Wilk

utrzymanie standardu istniejącej bazy
majątkowej (szkoły, obiekty sportowe,
kulturalne, budynki mieszkalne, drogi
itp.). Największe wydatki bieżące planowane są w następujących działach:
transport i łączność - ponad 4.800
000 zł, oświata i wychowanie - ponad
39 000 000 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ponad
10 000 000 zł, kultura fizyczna - ponad
5 200 000 zł, gospodarka mieszkaniowa - około 2 500 000 zł, pomoc społeczna - ponad 14 000 000 zł, kultura
- ponad 2 700 000 zł.
Ponadto w budżecie znalazły się
również środki w wysokości 3 078 500
zł na sfinansowanie zadań własnych
gminy zleconych organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom
spoza sektora finansów publicznych w
obszarach: pomocy społecznej, kultury, działalności sportowej, profilaktyki
zdrowotnej, edukacji, prowadzenia
świetlic środowiskowych, ochrony
środowiska.
Zostaną one przeznaczone:
- w kwocie 408 000 zł na działalność sportową, wsparcie sportu, działalność społeczną, w tym nagrody o
charakterze szczególnym w dziedzinie
kultury i za osiągnięcia sportowe,
- w kwocie 5 000 zł na realizację
programu opieki nad zwierzętami,
- w kwocie 25 000 zł na realizację
działań aktywizujących społeczność
lokalną terenów rewitalizowanych w
ramach Inicjatywy Lokalnej,
- w kwocie 153 500 na zwalczanie
narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi i pomoc osobom niepełnosprawnym,
- w kwocie 1 880 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych funkcjonujących
w mieście, to jest przedszkoli „Wesołe
Nutki”, Światełko”, „Planeta dzieci”
oraz punktu przedszkolnego „Ceduś”,
- w kwocie 175 000 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług
opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych przekazanych do
realizacji stowarzyszeniom,
- w kwocie 302 000 zł przeznaczonych na pomoc osobom pozbawionym
schronienia, w tym także prowadzenie
noclegowni,
- w kwocie 130 000 zł na realizację
przedsięwzięć mających na celu ochronę wód, powietrza atmosferycznego
oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego
rozwoju t.j. na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych oraz na dofinansowanie budowy i przebudowy
ekologicznych źródeł ciepła.
Należy zaznaczyć, iż mimo przeznaczenia w projekcie budżetu ponad
49 000 000 zł na wydatki majątkowe

Żródło: UM Knurów

www.przegladlokalny.eu

Przegląd Lokalny Nr 51 (1189) 23 grudnia 2015 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

foto-migawki

Boże Narodzenie przybliża nas
do siebie. To czas zawieszony
między Niebem a Ziemią, najp
spotkaniu wigilijnym w Ośrodku
iękniejszy w całym roku. Na
Kuratorskim w Knurowie nie
brakowało ciep ła i dobr ych słów
wypełnił y życzenia płynące
. Niewielkie pomieszczenie
ze wszystkich stron, dźwięki
kolęd i zapach wigilijnych potr
opieczni ośrodka, ich rodziny,
aw. Wspólnie świętowali podobecni i byli pracownicy, prze
dstawiciele władz samorządow
Zanim goście zasiedli do wigil
ych, insty tucji i stowarzyszeń
ijnej kolacji, ksiądz Krzyszto
.
f Tabath, proboszcz parafii pw.
pobłogos ławił obecnych i życz
Matki Bożej Częstochowskiej,
ył wszystkim radosnych świąt.
Z podopiecznymi opłatkiem podz
przewodniczący Rady Miasta
ieli się m.in. Tomasz Rzepa,
i Małgorzata Cisek-Sopel, dyre
ktor Miejskiego Ośrodka Pom
ocy Społecznej.
jb, foto: Paweł Gradek

e - pierwszy
W Pilchowicach zorganizowano dwa jarmarki bożonar odzeniow
cach, drugi - tyodbył się na początku grudnia w Zespole Szkół w Pilchowi
dzień później na pilchowickim placu targowym.
m - przybyCo roku pilchowickie jarmarki cieszę się dużym zainteresowanie
i miejscow ych
wa gości i stoisk. Kuszą bajecznie kolorowe kramy z łakociam
i Mikołaj czekając y
gospodyń, ręcznie robione ozdoby, niepowtarzalny klimat
mi.
z prezenta
do wzajemnego
- Ten bożonar odzeniow y jarmark daje także możliwość
doświadczeniami,
poznawania, ludzie rozmawiają ze sobą, wymieniają się
ej imprezy Józef
to wszystko jest bardzo ważne - mówił w czasie plenerow
nych gości.
Nierychł o, sołtys Pilchowic. - Radzi jesteśmy, widząc przyjezd
Niech się wszystkim darzy!
Gminny Ośrodek
Organizatorami jarmarków byli pilchowicki Urząd Gminy,
Pilchowiczanie
Kultury, Sołtys i Rada Sołecka Pilchowic oraz Stowarz yszenie
Pilchowiczanom.

oprac. jb, foto: Tadeusz Puchałka

Świat nie jest doskonały. Tak wiele w nim do zrobienia, do
poprawienia. Łatwiej znosić los i walczyć z przeciwnościami,
kiedy wokół nas są życzliwi ludzie, chętni, aby pomóc, aby
wesprzeć. Stowarz yszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zaprosiło do Kina Sceny
Kultury tych, dla których nie jest obojętny los podopiec znych.
- Spotkanie jest formą podziękowania dla państwa za obecnoś
ć i wsparcie - mówiła Urszula Krawczyk, prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną.
Na kinowej scenie wystąpił y zespoły działające przy stowarzy
szeniu: „Zakręceni” zatańczyli tańce z czterech stron
świata, a „Limitowani” przedstawili jasełka w wersji kukiełko
wej.
Tekst i foto: Justyna Bajko

nastrój Bożego
wprowadził odwiedzając ych w
Kiermasz świąteczny w Wilc zy
ozdoby stworzone przez
iwiać
podz
było
na
moż
Narodzenia. Na stoiskach
także zabraknąć
z Rady Sołeckiej. Nie mogło
wilczańskich uczniów i panie
i, babami wigilijczam
koło
imi
śląsk
i
nym
tecz
zast awionego suto stołu świą
ło miejscow ych
ych łakoci – wszystko to dzie
nymi i mnóstwem regionaln
rzedszkolnego
lno-P
Szko
ołu
Zesp
z
ci
dzie
gospodyń. Na scenie wyst ąpiły
nieba i z podo
óży
podr
t
minu
wienie „60
w Wilc zy, prezentując przedsta
ensa. Na
Dick
la
Karo
”
linej
Wigi
ch „Opowieści
lnie
wrotem”, opar te na mot ywa
kie kolędy, wyśpiewane wspó
pols
ne
ycyj
trad
ały
rzmi
zakończenie rozb
.
aszu
kierm
na
nych
obec
przez wszystkic h
któr y pokazali
było przenieść się w świat,
- W takiej oprawie nietrudno
ego zrozumienia i miłości emn
wzaj
a,
dobr
n
pełe
t
młodzi aktorzy - w świa
stnik spotkania.
mówił Tadeusz Puchałka, ucze
Pilchowic ach,
Gminny Ośrodek Kultury w
Organizatorami kiermaszu byli:
żą się również
nale
ia
wan
ięko
podz
a
Słow
zy.
Sołt ys oraz Rada Sołecka z Wilc
zaangażowanie
oraz młodzieży i rodzicom za
dyrekcji szko ły, wychowawcom
ezy.
impr
ie całej
i trud wniesiony w przygotowan
TP, foto:Tadeusz Puc hałka

Kulinarne gusta Polaków

Wigilia bez ryb i barszczu? To nie przejdzie...
W kontekście świątecznych przygotowań – zwłaszcza tych kulinarnych – pojawia
się pytanie, czy jest jakaś wigilijna potrawa, bez której Polacy nie wyobrażają
sobie Świąt Bożego Narodzenia. Niektórzy zastanawiają się też, ile kalorii mają
świąteczne potrawy

C

BOS zapytał respondentów o preferencje dotyczące wigilijnych potraw,
notując ich spontaniczne odpowiedzi.
Wśród najczęściej wymienianych potraw
pojawiały się przede wszystkim ryby – w
różnej postaci (49 proc. wskazań), w tym
29 proc. respondentów jako ulubioną
potrawę wigilijną wymieniło karpia.
Niemal co czwarty dorosły Polak stwierdził, że nie wyobraża sobie świąt bez
barszczu (23 proc.), a ponad jedna piąta
(22 proc.) mówiąc o ulubionej potrawie
wigilijnej, wskazała na pierogi.
Źródło:
Kurier PAP - www.kurier.pap.pl.
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Z rodzinnych wspomnień o księdzu Alojzym Koziełku

Wuj miał charyzmę

ego nazwisko znają chyba wszyscy mieszkańcy miasta. Autor
pierwszej historycznej monografii
Knurowa i Krywałdu, budowniczy
kościoła, filantrop – o jego zasługach
można przeczytać w biograficznych
notach. Jednak więcej niż one mówią
o księdzu Koziełku fakty i wspomnienia, jakie zachowały się w rodzinnej
kronice. Jego bliscy zechcieli się nimi
podzielić z naszymi czytelnikami.

To może po polsku?

Od wczesnej młodości Alojzy Koziełek był żarliwym patriotą, choć polski nie
był jego pierwszym językiem. Urodzony w
1879 r. w Baborowie, w pobliżu Moraw, na
co dzień posługiwał się dialektem sulkowskim – specyficzną mieszanką polskiego i
morawskiego. Tamtejsza społeczność posługiwała się tym dialektem od wieków. Z
językiem polskim Alojzy zetknął się po raz
pierwszy, gdy został uczniem gimnazjum
w Głubczycach. Mógł się go tam uczyć
jako języka nadobowiązkowego. Nauczyciel, który pochodził z Wielkopolski, zainteresował go sprawami polskimi. Alojzy
mocno się w nie zaangażował. Widać to
nawet po jego szkolnych świadectwach –
oceny z polskiego otrzymywał lepsze niż
z niemieckiego, z którym miał przecież
do czynienia od znacznie dłuższego czasu.
Później, w czasie studiów we Wrocławiu, był prezesem Kółka Polskiego.
Należeli tam głównie studenci pochodzący z Górnego Śląska i Wielkopolski.
Organizowano odczyty dotyczące
rozmaitych dziedzin – historii, gospodarki, literatury. Wszystkie jednak
miały związek z Polską. Były i wyjazdy
wakacyjne – w Tatry, Beskid Śląski czy
do Krakowa. Szczególnym wydarzeniem okazał się wyjazd na obchody
500-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej. Na wycieczkę zorganizowaną
przez Kółko pojechało wtedy aż 150
osób. Tak duża liczba uczestników
została odebrana przez Niemców jako
manifestacja polskości. Prezes Koziełek
miał przez to problemy z wrocławską
policją - był przesłuchiwany. Wkrótce
potem spotkania Kółka Polskiego zostały zakazane.
12

Ksiądz żywo reagował na zamęt
polityczny, który powstał po I wojnie
światowej. W 1920 roku, tylko nieco
ponad dwa lata po wybuchu rewolucji październikowej, wydał broszurę
pt.„Rozmowy o bolszewizmie”. W
publikacji bardzo krytycznie, trafnie
i przenikliwie ocenił nowe zjawisko,
jakim był ruch komunistyczny w Rosji.
Po wybuchu wojny z powodu działalności patriotycznej był poszukiwany przez
gestapo. Przyszli na początku września. Na
szczęście proboszcz akurat był na urlopie,
daleko od Knurowa, więc uniknął aresztu. Ostrzeżony przez ludzi z plebanii nie
wrócił po urlopie do Knurowa. Przez całą
okupację ukrywał się w Kochłowicach u
swego kolegi, również księdza.
Niedawno rodzina Alojzego Koziełka dowiedziała się o ciekawym
epizodzie. Otóż właśnie wtedy, w Kochłowicach, zgłosiła się do wuja para
narzeczonych, chcących się pobrać.
Podczas uroczystości pan młody był
w niemieckim mundurze – jak wielu
mieszkańców Śląska został przymusowo wcielony do armii niemieckiej, a z
okazji ślubu dostał krótką przepustkę.
Gdy ksiądz Alojzy rozpoczął ceremonię,
okazało się, że pan młody jakoś słabo zna
niemiecki. – To może po polsku? – zaproponował kapłan. Para skwapliwie się
zgodziła. Całe szczęście, że nikt wtedy
nie doniósł – gdyby tak się stało, księdza
czekałyby poważne konsekwencje.
- O tym zdarzeniu dowiedzieliśmy
się po czterdziestu paru latach, ale za
to z pierwszej ręki – mówi Krystian
Dusza, krewny ks. Alojzego. – Tamta
panna młoda opowiedziała o nim mojej
mamie.

Do grobowej deski

Pierwszym miejscem, w jakim
ksiądz Koziełek osiadł na dłużej, była
Szeroka, niewielka wieś w okolicy
Jastrzębia-Zdroju (dziś jest dzielnicą
tego miasta). Proboszcz ciągle utrzymywał przyjaźnie z czasów studenckich.
Świadczy o tym choćby jedna z pamiątek
zachowanych z tamtego okresu – pocztówka wysłana z Wrocławia w 1914
roku przez jednego z kolegów-księży.
Nadawca, pisząc po polsku, zdaje ks.
Alojzemu relację z uroczystego pogrzebu
pewnego biskupa, najwyraźniej nieco
zdegustowany: Obchód pogrzebowy
ani w połowie tak ładnie nie wypadł jak
Księdza Kardynała Puzyny w Krakowie –
ocenia duchowny. – Śpiew też do bani, a
grzeczność pruska – pożal się Boże!
Na osobną wzmiankę zasługuje
serdeczna, wieloletnia przyjaźń z ks.
dr. Stefanem Siwcem. Ksiądz Stefan,
przez lata związany z Rybnikiem, był
pierwszym dyrektorem tamtejszego
gimnazjum, powstałym w 1922 roku.
Ta przyjaźń wydała owoce w postaci
publikacji. Na podstawie notatek ks.
Siwca, w 1946 roku ks. Koziełek wydał
książeczkę pt. „Teodor Christoph”, poświęconą zasłużonemu i świątobliwemu

księdzu z Miasteczka Śląskiego. Z kolei
ks. Siwiec, na prośbę przyjaciela, opracował broszurę o jego rodowitym dialekcie
sulkowskim.
Życzeniem kapłana z Rybnika było
spocząć obok swojego knurowskiego
przyjaciela. Tak się też stało. Choć
zmarł jako pierwszy, został pochowany
w Knurowie, obok grobowca, w którym
spoczywał już wówczas starszy brat ks.
Alojzego, Jan.

Drugi do pary

Zainteresowania księdza Koziełka
były bardzo szerokie – pasjonowała go
historia, literatura, sztuka, ale i ekonomia. Jednak najważniejsza była misja
duszpasterska i pomoc potrzebującym.
Miał powiedzenie: dzień bez dobrego
uczynku dla bliźniego jest dniem straconym. Ludzie wspominają go jako
filantropa o wielkim sercu. Nawet wylew, który doprowadził do jego śmierci,
dopadł go, gdy jechał do Rybnika, aby
załatwić w urzędzie sprawę nie dla siebie, ale dla jednego ze swoich parafian.
W rodzinie proboszcza przetrwała
taka oto historia: jeszcze w czasach
przedwojennych na plebanię przyszedł
ubogi człowiek po prośbie. Ks. Alojzy
dał mu jałmużnę, zaprosił do kuchni
i nakarmił zupą. Koziełek spostrzegł,
że mężczyzna jest bosy. Na koniec poprosił więc kucharkę, aby ta przyniosła
księżowskie buty i podała je biedakowi.
Tak się stało. Minęło wiele dni, zanim
dobrodziej się zorientował o okropnej
pomyłce – żebrak zamiast pary butów
dostał dwa lewe! Ten fakt dręczył księdza Koziełka do końca życia. Wiele razy
wspominał ów epizod, prosząc, by – jeśli
ów ubogi się znów pojawi – dać mu drugi
but do pary.
Proboszcz wspierał osoby utalentowane. Na przykład sponsorował studia
Augustowi Bimlerowi, młodzieńcowi z
Żor, przejawiającemu talent malarski.
Dzięki księżowskiej pomocy August
mógł się kształcić na Akademii Sztuk

Foto: arch. rodzinne

J

Foto: arch. rodzinne

Przed wojną na plebanię przyszedł ubogi człowiek po prośbie.
Ks. Alojzy Koziełek dał mu jałmużnę, zaprosił do kuchni
i nakarmił zupą. Gdy spostrzegł, że mężczyzna jest bosy,
poprosił kucharkę, aby przyniosła księżowskie buty
i podarowała je biedakowi. Tak też się stało. Po jakimś czasie
ksiądz zorientował się o okropnej pomyłce: żebrak zamiast
pary butów dostał... dwa lewe. Dręczyło go to do końca życia.
Wiele razy wspominał ten epizod, prosząc, by – jeśli ów ubogi
znów się pojawi – dać mu drugi but do pary...

Pięknych w Monachium. Potem Bimler
odwdzięczył się swojemu mecenasowi,
malując jego portret (obecnie praca
jest w rodzinnych zbiorach). Artysta,
na zlecenie biskupa Adamskiego, namalował też cykl obrazów kościołów
drewnianych na Śląsku, w tym – knurowskiej świątyni św. Wawrzyńca.

Aby byli jedno

Ogromna sympatia do idei słowiańskiej jedności to nic dziwnego u osoby
żyjącej na pograniczu, gdzie odczuwa
się wpływy polskie, morawskie, czeskie.
Ruch panslawistyczny wzbudził w Alojzym Koziełku wielki entuzjazm już we
wczesnej młodości. Jeszcze jako uczeń
uznał, że narody słowiańskie łączy tak
wiele, że powinny żyć w symbiozie. W
końcu w jedności siła, zwłaszcza że silna
indoktrynacja niemiecka z okresu kulturkampf podsuwała myśl o konieczności
współdziałania Słowian. Z panslawizmem wiążą się patroni knurowskiego
kościoła, wybudowanego za czasów
proboszcza Koziełka – święci Cyryl i
Metody, zwani apostołami Słowian. Na
dokumencie zamurowanym w kamieniu
węgielnym kościoła zostało napisane „da
wsi jedno budut” – aby wszyscy byli jedno. To samo hasło zostało umieszczone
na bramie, która witała biskupa w dzień
poświęcenia kościoła, w lipcu 1947 roku.
Miał żyłkę kronikarza. Jego monografia Knurowa i Krywałdu, wydana
w 1937 roku, do dziś jest nieocenionym źródłem wiedzy. Będąc w czasie
wojny w Kochłowicach, również zajął
się pisaniem historii tej miejscowości.
Dzięki temu, że przez dwa lata studiował
ekonomię w Monachium, nawet z zapisków gospodarczych potrafił wysnuwać
daleko idące wnioski na temat życia w
czasach, których notatki dotyczyły. Znał
dobrze niemiecki i łacinę, więc miał
bardzo duże możliwości korzystania z
archiwów, również tych wrocławskich.
Niektóre z nich w czasie wojny zaginęły.
Przetrwały za to pośrednio – dzięki
kronice ks. Koziełka

Wuj zawsze pomagał

W rodzinie zawsze wyczuwało się
charyzmę ks. Alojzego.
– Traktowaliśmy wuja z dużym szacunkiem, mówiło się o nim z poważaniem
i wdzięcznością – wspomina Krystian
Dusza, którego babcia była siostrą księdza. – Co tu dużo mówić, po wojnie panowała straszliwa bieda. Nasza rodzina
była liczna. Ojciec zginął podczas wojny.
Było bardzo kiepsko, chwilami wręcz beznadziejnie. A wuj nam zawsze pomagał.
Proboszcz był mocno zajęty, zawsze w ruchu, ciągle miał mnóstwo do
zrobienia. Oprócz codziennych spraw
jakieś odczyty, wystąpienia.
– Owszem, bywałem czasem na
parafii, byłem nawet dopuszczony przez
wuja do ministrantury, choć miałem

dopiero 7 lat – opowiada pan Krystian.
– Wtedy, aby być ministrantem, z reguły
trzeba było być już po I Komunii – msze
były po łacinie, więc trzeba było znać
te wszystkie obcojęzyczne formuły. Pamiętam, że choć ubrałem najmniejszą z
komż, to i tak sięgała mi do podłogi. Nieraz ją przydeptywałem, kiedyś straciłem
równowagę i się przewróciłem – śmieje
się Krystian Dusza.
Mimo swojego zabiegania, zawsze
pamiętał o różnych gestach w stronę najmłodszych krewnych. Gdy był odpust,
zwykle dawał dzieciom parę groszy, by
sobie kupiły pierniki. Jak przyznają po
latach, stanowiło to dla nich wielką frajdę – pierniki były wtedy prawdziwym
rarytasem, jedzonym od święta.
Nikt nie widział księdza Alojzego
z papierosem. Nie palił tytoniu, był też
wielkim zwolennikiem abstynencji.
Już na studiach przedstawił obszerny
referat o tym, jak zwalczać pijaństwo w
narodzie. Chciał też wówczas założyć
stowarzyszenie wstrzemięźliwości, ale
Kółko tego nie przegłosowało. Jeśli pił
alkohol, to tylko od wielkiej okazji i to w
bardzo symbolicznych ilościach. Grywał
za to w skata. Jednym z jego częstych
karcianych rywali był doktor Ogan.
Lubił też żartować. Któregoś razu jeden z gości przy obiedzie, sięgnąwszy po
chleb, zamiast jednej kromki, podniósł
niechcący dwie, nie do końca od siebie
odkrojone. Wahając się, co tu począć,
usłyszał jednoznaczny komentarz księdza: - Co Bóg złączył, człowiek niech nie
rozdziela!
O jego pogodnej naturze tak mówił na jednym z odpustów ksiądz
Władysław Robota, cytowany przez
„Gościa Niedzielnego” w 1949 roku:
Z wielką przyjemnością przychodzimy
do ks. Alojzego, bo godnie nosi imię
swego patrona. I on zwykle jest pogodny,
uśmiechnięty, rozśpiewany – prawdziwy
„frater hilaris”, brat wesoły”. Wiele osób
zapamiętało, jak knurowski proboszcz
miał w zwyczaju witać przychodzących
z otwartymi ramionami i słowami:
witaj, miły hospodynie!
Cytował nieraz swoją ulubioną
powieść poetycką „Maria” Antoniego
Malczewskiego, zwłaszcza jej początek:
Ej! ty na szybkim koniu, gdzie pędzisz,
kozacze? Lubił też śpiewać z przyjaciółmi, szczególnie sielankę Karpińskiego
„Laura i Filon”. Był skromny, pogodny,
uśmiechnięty.
Gdy umarł, w listopadzie 1949
roku, na jego pogrzeb przybyło kilkudziesięciu księży i ogromne tłumy
wiernych. Jak notowano w „Gościu
Niedzielnym”, ksiądz kanonik Jochemczyk w mowie pożegnalnej mówił: Dobry Bóg da mu wieczny spoczynek za to serce iście słowiańskie, więcej
jeszcze chrześcijańskie, a najwięcej
kapłańskie.
Mirella Napolska

Rodzeństwo Koziełków:Od lewej siedzą:
ks. Alojzy, Paulina, ks. Jan, Leopoldyna,
Maria(prawdopodobnie). Pierwszy od prawej stoi
brat, Paweł, obok niego prawdopodobnie Klara
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Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

24-25.12.2015 r
CZWARTEK-PIĄTEK
KINO NIECZYNNE
26-27.12.2015 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Bella i Sebastian 2 (dubbing)
- godz. 15.00
Listy do M. 2
- godz. 17.00
Kochajmy się od święta
- godz. 19.15

Anna Szewczyk z Knurowa

ur. 10.12.2015 r., 3020 g, 51 cm

Tymoteusz Czerpak z Knurowa

ur. 13.12.2015 r., 2970 g, 52 cm

Wiktor Bednarz z Knurowa

ur. 11.12.2015 r., 4120 g, 55 cm

Nadia Leszcz z Czerwionki

ur. 13.12.2015 r., 4100 g, 57 cm

Paweł Szendzielorz z Kuźni Nieborowskiej
ur. 11.12.2015 r., 3480 g, 53 cm

Filip Bączkiewicz z Knurowa

ur. 14.12.2015 r., 3700 g, 54 cm

28.12.2015 r.
PONIEDZIAŁEK
Królowa śniegu cz. 1 2D (dubbing,
bilet -5 zł)
- godz. 10.00
Bella i Sebastian cz.1 2D (dubbing,
bilet - 5 zł)
- godz. 12.00
Bella i Sebastian 2 (dubbing)
- godz. 16.00
Franciszek
- godz. 18.00
Kochajmy się od święta (napisy)
- godz. 20.00
29.12.2015 r.
WTOREK
Królowa śniegu cz. 2 2D (dubbing,
bilet -5 zł)
- godz. 10.00
Bella i Sebastian 2 (dubbing)
- godz. 12.00
Franciszek
- godz. 16.00

Kochajmy się od święta (napisy)
- godz. 18.00
30.12.2015 r.
ŚRODA
Bella i Sebastian 2 (dubbing)
- godz. 12.00
Franciszek
- godz. 16.00
Kochajmy się od święta (napisy)
- godz. 18.00
31.12.2015 r.
CZWARTEK
Bella i Sebastian 2 (dubbing)
- godz. 12.00
Słaba płeć (pokaz przedpremierowy)
- godz. 17.00, 19.00
1.01.2016 r.
PIĄTEK
KINO NIECZYNNE
2-7.01.2016 r.
SOBOTA-CZWARTEK
Bella i Sebastian 2
- godz. 16.00
Słaba płeć
- godz. 18.00, 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

informacja własna wydawcy

Urodziny
w kinie

Nikola Ostrzołek z Leszczyn

ur. 14.12.2015 r., 3350 g, 49 cm

Kamil Liwa z Paniówek

Antoni Redmann z Knurowa

ur. 14.12.2015 r., 3780 g, 53 cm

Milena Macha z Gierałtowic

ur. 15.12.2015 r., 3080 g, 55 cm

ur. 15.12.2015 r., 2750 g, 50 cm

Iwan Siczek z Gliwic

Zuzanna Baranowska z Knurowa

Natan Małkowski z Knurowa

Maksymilian Wojciechowski z Gliwic

ur. 16.12.2015 r., 3350 g, 54 cm

ur. 18.12.2015 r., 3970 g, 56 cm

ur. 17.12.2015 r., 3040 g, 51 cm

ur. 18.12.2015 r., 3230 g, 54 cm
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Lena Wlastelicz z Knurowa

ur. 14.12.2015 r., 2800 g, 52 cm

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry

i zabawy z animatorem, prezenty dla
solenizanta i uczestni ków zabaw y.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.
pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332
63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

Antoni Krupa z Knurowa

ur. 16.12.2015 r., 3470 g, 54 cm

Lena Chudyka z Leszczyn

ur. 17.12.2015 r., 3800 g, 53 cm

Eliza Durlik z Knurowa

ur. 19.12.2015 r., 3190 g, 51 cm
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Wywiad

Z Nowym Rokiem
nowym krokiem

Po 5 latach mł. insp. Maciej Kawa żegna się ze stanowiskiem
komendanta Komisariatu Policji w Knurowie i odchodzi na
zasłużoną emeryturę. Ani myśli o odpoczynku, nadal chce pomagać

P

aweł Gradek: - 5 lat temu mówił pan, że Knurów to spokojne miasto, a jego największą
bolączką są kradzieże z włamaniem.
Jak jest dzisiaj?
Mł. insp. Maciej Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie: - Na pewno kradzieże przestały
być bolączką. Co prawda nie zniwelowaliśmy ich całkowicie, ale notujemy
wyraźny spadek. Pojawiły się za to inne
problemy. Nagminne stały się oszustwa,
których ofiarami padają głównie starsze osoby. Mam tu na myśli oszustwa
na wnuczka, na administratora, na
policjanta.
- Statystyki mówią, że w Knurowie jest coraz bezpieczniej. Liczby
mówią prawdę?
- Kiedy objąłem stanowisko komendanta, w rejestrach mieliśmy 1800
przestępstw, obecnie jest ich około 800.
Spadek jest dość wyraźny. To nie tylko
zasługa policji, ale też owocnej współpracy z samorządami, Strażą Miejską,
MOPS-em i szpitalem. Sami byśmy
nie dali rady. Duże uznanie należy się
tutejszej społeczności, która cały czas
się uczy wspólnego działania na rzecz
bezpieczeństwa. Efekty tego współdziałania po pięciu latach są już widoczne.
- Akcja „Nie reagujesz – akceptujesz” chyba zmieniła podejście ludzi
do policji.
- Mit, że kto kontaktuje się z policją, jest konfidentem, chyba minął.
Ludzie z Knurowa i gmin ościennych to
zrozumieli. Nie zamykamy się na nich,
wychodzimy im naprzeciw, staramy się
też dla nich zmieniać.
- Kamieniem milowym w działalności komisariatu stały się bezpłatne
porady prawne.
- Wyszedłem z założenia, że nasza
działalność nie może kojarzyć się jedynie z represjami. Przede wszystkim
jesteśmy tu, by pomagać. Dzięki bezpłatnym poradom rozwiązaliśmy wiele
problemów ludzi o może nieco niższym
statusie społecznym, którzy nie poradziliby sobie w gąszczu skomplikowanych przepisów. W ciągu ostatnich 5 lat
z tej formy pomocy skorzystało blisko
1500 osób. Korzyść była obopólna, bo
dzięki nim dowiedziałem się, jak postrzegają policję w Knurowie i co należy
zmienić w naszej pracy.
Czego się pan dowiedział?
- Dzięki rozmowom zmienił się
nasz sposób dokumentowania spraw
oraz podejście do obywatela. Rozpatruję to przez pryzmat skarg, jakie
wpłynęły na naszą pracę. W tym roku
było ich 5. Jeśli wziąć pod uwagę, że
w komisariacie pracuje 66 osób, to
niewiele. Poza tym żadna z nich się nie
potwierdziła.
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- Skargi zdarzają się też na działania Straży Miejskiej. Co jakiś czas
pojawiają się głosy, by ją zlikwidować. Czy pańskim zdaniem taka
formacja jest w Knurowie potrzebna?
- Uważam, że tak. Łatwo jest
zlikwidować, ale co w zamian? Podzielam pogląd prezydenta Ramsa, że ta
jednostka powstała po to, by współpracować z policją. I tak rzeczywiście jest.
Odbywają się wspólne patrole, wspieramy się wzajemnie w działaniach na
rzecz porządku publicznego. Skończyły
się czasy, kiedy strażnik równał się
fotoradar. Dziś straż ma zupełnie inne
zadania, inne wyzwania.
- Jak przez ostatnie lata układała
się współpraca z samorządowcami z
Knurowa, Gierałtowic i Pilchowic?
- Trafiłem na fajnych samorządowców, którym bezpieczeństwo leży na
sercu. Potwierdzały to liczne spotkania, wymiany poglądów i finansowe
wsparcie naszych działań. W ostatnich
5 latach gminy zakupiły do komisariatu
5 samochodów i sprzęt biurowy. Współpraca układa się bardzo dobrze i nie
przeszkadzamy w niej sobie wzajemnie
– każdy z nas zna własne kompetencje
i zakres swoich obowiązków. Uważam,
że wspomniane wyżej dotacje dla knurowskiej policji – jako jedna z form tej
współpracy – to pieniądze dobrze spożytkowane, bo przecież wydatkowane
na bezpieczeństwo publiczne, które dla
Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice stanowi nadrzędny cel.
- Czy likwidacja posterunków w
Gierałtowicach i Pilchowicach to był
dobry pomysł?
- Tak. Bezpieczeństwo w tych gminach na pewno się nie zmniejszyło, a
przestępczość, co wskazują statystyki,
z roku na rok spada. Nie pozostawiliśmy tych gmin samym sobie, tylko
kierujemy tam coraz więcej patroli i sił
przeciwdziałających przestępczości i
wykroczeniom. Dzielnicowi spotykają
się z mieszkańcami, ja jestem częstym
gościem komisji bezpieczeństwa. Poza
tym łatwiej mi nadzorować pracę
dzielnicowych. Posterunki może sprawdziłyby się, gdyby działały przez 24
godziny. Jeśli ich praca jest ograniczona
sztywnymi godzinami, nie mają sensu.
- Fałszywe alarmy bombowe,
napady na sklepy i banki, oszustwa
na wnuczka, przemoc w czterech
ścianach, włamania do domków jednorodzinnych, zamieszki - nie mógł
pan narzekać na nudę, bo w ciągu
ostatnich 5 lat sporo się w Knurowie
wydarzyło.
- Nie widzę wśród tych zdarzeń
takiego, w którym miasto mogłoby
przodować w statystykach. Nawet jeśli
chodzi o przemoc domową. Do każ-

dego takiego przypadku podchodzimy
rygorystycznie, uwalniając pokrzywdzonych od sprawców.
Poza tym dzielnicowi lub ja rozmawiamy z seniorami, by uzmysłowić
im, w jaki sposób działają oszuści.
Apelujemy, by nigdy nie zostawiać takich spraw na później. Kiedy do drzwi
zastuka komornik, jest już za późno, by
cokolwiek robić.
Warto tutaj dodać, choć wspomniane przez Pana kategorie przestępstw
występują, to w przeważającej większości ich sprawcy zostali zatrzymani i
osądzeni przez sądy powszechne.
- Miał pan w pracy momenty
zwątpienia?
- Nie miałem. Nie można popadać
w zwątpienie, skoro zdecydowałem
się służyć społeczeństwu. Jak dawać
przykład, skoro w coś wątpimy? Sytuacja nie do przyjęcia z mojego punktu
widzenia. W komisariacie nie wątpi się,
tylko znajduje się rozwiązania dobre
dla gminnej społeczności. Ja w życiu
zarówno prywatnym, jak i służbowym
hołduję zasadzie:„kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodów”.
W tej służbie wraz z moi policjantami
przede wszystkim szukaliśmy sposobów na ograniczenie przestępczości i
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
w gminach. Nie było czasu, by popadać
w zwątpienie.
- A co z satysfakcją?
- Najwięk sza była wtedy, gdy
ludzie przychodzili po pomoc i ją
uzyskiwali. Pamiętam panią, której
pomogliśmy, a ona powiedziała, że
komisariat był jej ostatnią deską
ratunku. Dla takich chwil warto żyć
i pracować. Podobnie jest, gdy za-

trzymujemy sprawców, odzyskujemy
skradzione mienie i możemy je zwrócić
pokrzywdzonym.
- Przy wejściu do komisariatu
rzucają się w oczy popękane szyby i
zniszczona elewacja - ślady po majowych zamieszkach. Czego to was
nauczyło?
- Pokory. Przy każdej okazji powtarzam, że wielkie słowa uznania
należą się społeczności lokalnej, która
nie dawała przyzwolenia grupie pragnącej zamieszek na takie działania
w mieście i przyczyniła się do tego, że
konflikt wygasł. Wiadomo, siły policyjne były i działały. Odebraliśmy wiele
słów wsparcia, także z całej Polski, co
było dla nas w tamtym czasie wielkim
wsparciem. I za to wszystkim i każdemu
z osobna serdecznie dziękuję.
- 47 lat, emerytura... Nie będzie
panu brakować pracy z ludźmi i
adrenaliny, która towarzyszyła codziennej pracy?
- Pewien etap się zamyka, otwiera
się nowy. Noszę się z zamiarem otwarcia w Knurowie fundacji pomagającej
bezpłatnie ofiarom przestępstw, osobom przebywającym w zakładzie karnym i tym wychodzącym na wolność.
Czegoś takiego nie ma ani na terenie
Knurowa, ani w gminach ościennych.
Oprócz tego myślę o prowadzeniu biura
doradztwa prawnego. Na pewno nie
będę się nudził. Jedno jest pewne, 5 lat
służby w Knurowie bardzo mile będę
wspominał. Z tego powodu chcę nadal
nieść pomoc ludziom stąd.
- Kto będzie pańskim następcą?

Bezpieczeństwo. Złodzieje nie świętują

Bądźmy czujni

Przedświąteczna gorączka ogarnia nie tylko
mieszkańców naszego rejonu. To także wzmożony
czas działania złodziei, którzy bezwzględnie
wykorzystują czyjąś nieuwagę. Odwiedzając
targowiska, galerie handlowe czy małe sklepy
pamiętajmy, by nie dać się okraść

K

ieszonkowcy mogą działać
wszędzie: w sklepie, autobusie, na ulicy. Od nas samych zależy, czy damy im szansę.
Ofiarami kradzieży padają ludzie w
różnym wieku. Przestępcy najczęściej
upatrują sobie jednak osób starszych,
nie licząc się z tym, że mogą to być ich
ostatnie pieniądze. Dlatego uczulmy
naszych najbliższych na tego rodzaju

zdarzenia, pokażmy, jak i gdzie nosić
pieniądze oraz cenne przedmioty.
Większości tego typu zdarzeń można
uniknąć, ale trzeba pamiętać o kilku
zasadach: * zawsze zapinaj torebkę i
torbę z zakupami, * w miejscach zatłoczonych torebkę noś przed sobą, *
chowaj pieniądze, klucze, dokumenty,
portfel do wewnętrznych kieszeni
ubrania, * zwracaj uwagę na to,

- Oficjalnie nie wiem. Nieoficjalnie
mogę powiedzieć, że to starszy oficer
z dużym doświadczeniem. Liczę, że
będzie kontynuował wytyczony przeze
mnie kierunek.
Najważniejsza jest współpraca,
męskie rozmowy i otwartość na ludzi.
W tym zawodzie trzeba umieć do nich
wyjść i ich słuchać.
Korzystając z okazji chciałbym
serdecznie podziękować wszystkim
samorządowcom za bardzo dobrą
współpracę: prezydentowi Adamowi
Ramsowi, wójtowi Gierałtowic Joachimowi Bargielowi i wójtowi Pilchowic
Maciejowi Gogull,i a także przedstawicielom JSW S.A. w Kurowie – byłemu
dyrektorowi, Aleksandrowi Wardasowi
i obecnemu, Rolandowi Bobkowi,
pani dyrektor MOPS w Knurowie,
Małgorzacie Cisek-Sopel oraz wielu
innym, których tutaj nie wymieniłem,
a którzy mają duży wkład w obecny
stan bezpieczeństwa. Podziękowania
dla społeczności. Prywatnie serdecznie dziękuję mojej małżonce Beacie,
która przejmując obowiązki domowe
pozwoliła mi poświęcić się w całości
pracy. Oczywiście nie mogę zapomnieć
o dzieciach: Paulinie, Miłoszu i Oli,
które też wspierały mnie w tej ciężkiej
służbie. Wiem, że mogę na nich liczyć.
A z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszystkim chciałem
życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności,
pogody ducha oraz szampańskiej sylwestrowej zabawy.
Rozmawiał Paweł Gradek

co się dzieje wokół ciebie (szczególnie w miejscach zatłoczonych).
Kieszonkowcy zwykle działają według schematu:
- typują swoją ofiarę i obserwują
ją wcześniej,
- szacują, czy dana osoba posiada i gdzie chowa pieniądze, portfel,
dokumenty, k lucze oraz telefon
komórkowy,
- sprawdzają, czy potencjalna
ofiara jest „elektryczna” (wrażliwa
na dotyk),
- wykorzystują tłok bądź sami
go tworzą,
- w sprzyjającym momencie w
ciągu kilku sekund kradną pieniądze
bądź inne wartościowe przedmioty,
- szybko oddalają się z miejsca zdarzenia – już sekundę po kradzieży
kieszonkowiec nie ma twojego portfela, bo przekazuje go wspólnikom.
Źródło: KMP Gliwice
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Rekordy to jego
specjalność
Z

Dorota Tomaszewska z knurowskiego klubu Eugen została
mistrzynią Polski w kategorii 72 kg do lat 23 w trójboju
siłowym. W tej samej kategorii wiekowej Uczniowski
Klub Sportowy Eugen uplasował się na trzecim miejscu
w klasyfikacji drużynowej. Indywidualnie na podium
stanął również Krystian Majdziński zdobywając
tytuł wicemistrza Polski do lat 20
kategorii open do lat 23.
Apetyt na tytuł mistrzowski miał też Krystian Majdziński startujący w juniorach do
lat 20. Pobił nawet trzy rekordy
życiowe i ustanowił rekord
Polski, ale ostatecznie musiał
się zadowolić srebrnym medalem. Na swój sukces zapracował
osiągając następujące wyniki:
w przysiadzie - 190 kg (rż), w

Ratownik
jest w formie
cały rok
P
łock był gospodarzem VII Zimow ych
Mistrzostw Polski w
Ratownictwie Wodnym. Na
liście startowej wśród 183
zawodniczek i zawodników
znalazły się ratowniczki OM
WOPR Knurów: Magdalena
Wolny i Maja Dziublińska.
Obie reprezentowały Śląski
WOPR, walnie przyczyniając
się do zwycięstwa w klasyfikacji drużynowej.
W czasie mistrzostw ustanowiono dziesięć rekordów
Polski. Jeden z nich (w kategorii juniorek i seniorek)
był dziełem m.in. Magdaleny
Wolny, która wraz z koleżankami ze sztafety 4x50 metrów z pasem ratowniczym
poprawiła poprzedni rekord
z 2008 roku o ponad trzy sekundy. Sztafetę wraz z Magdą
tworzyły: Beata Maruszczyk,
Magdalena Skudlik i Anna
Nocoń, które „w yk ręcił y”
czas 1.50.63. Śląska sztafeta z Magdą w składzie była
bezkonkurencyjna również

wyciskaniu - 160,5 kg (rż i RP),
w martwym ciągu - 205 kg,
łącznie - 555,5 kg (rż).
Ry walizację z realnymi
szansami na medal rozpoczął
Tomasz Tomaszewski. Niestety
zły dobór ciężaru do dyspozycji
dnia tego zawodnika spowodował, że po trzech spalonych
podejściach stracił szansę na
satysfakcjonujący wynik.
PiSk

na dystansie
4x25 metrów
holowanie
manekina.
Druga z
knurowianek
- Maja Dziublińska startowała w drugiej drużynie
Śląska, zajmując dwukrotnie trzecie
miejsce.
W k o n - Puchar dla Śląska, a więc m.in.
k u r e n c j a c h dla dwóch knurowianek,
Magdaleny Wolny i Mai Dziublińskiej
i ndy w idu a lnych nasze
manekina w płetwach, 4. miejratowniczki zajęły następujące sce na 100 m ratownik, 5.
lokaty:
miejsce w juniorkach na 50
- Magdalena Wolny - 3. metrów ratowanie manekina,
miejsce w juniorkach i senior- 5. miejsce na 100 m ratowanie
kach na 50 metrów ratowanie kombinowane, 6. miejsce na
manekina, 3. miejsce na 100 200 m super ratownik.
m ratowanie kombinowane, 4.
Dodajmy, że Magdalena
miejsce na 200 m super ratow- Wolny wystąpiła w mistrzonik, 6. miejsce na 100 metrów stwach z kontuzją barku, któratownik,
rej nabawiła się kilka dni przed
- Maja Dziublińska - 4. zawodami.
miejsce na 100 m ratowanie
PiSk
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M

istrzost wa odbył y
się w Giżycku, gdzie
Dorota Tomaszewska pobiła swój rekord życiowy
w przysiadzie i w trójboju.
Knurowianka uzyskała 85 kg
z przysiadzie, 57,5 kg w wyciskaniu i 117,5 kg w martwym
ciągu, co dało łączny wynik 260
kg. Taki rezultat dał też naszej
zawodniczce trzecie miejsce w

PiSk

Zbigniew Gulajski, czyli najlepszy z najlepszych
w czasie wiedeńskich mistrzostw świata

M jak Martyna,
m jak mistrzostwo
Reprezentanci Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice
mają za sobą dwa udane występy.
Najpierw młodzi knurowscy
pływacy zaprezentowali się w
Mistrzostwach Śląska Młodzików w Gliwicach, a następnie
wyjechali do Pawłowic Śląskich,
by skonfrontować swe umiejętności z zagranicznymi rywalami.
Na obu imprezach medalowe miejsca zajęła 11-letnia
Martyna Surówka. W Gliwicach
została mistrzynią Śląska na 50
metrów „klasykiem” i brązową
medalistką na 100 metrów.
Przynależność do śląskiej
czołówki potwierdzili również
inni, jednak w ostatecznej klasyfikacji zajęli miejsca poza
podium: Anna Idzikowska,
Małgorzata Wasilewska, Weronika Morciszek, Jakub Lewicki.
Dwukrotna medalistka mistrzostw z Gliwic zanotowała też

udany start w Pawłowicach Śląskich, zajmując drugie miejsce na
50 metrów stylem klasycznym.
W m i ę d z y n a ro d ow y m
mitingu barw TKKF Szczygłowice bronili również: Aleksandra Suchanek, Agata Marek,

Magdalena Ociepa, Weronika
Morciszek, Anna Idzikowska,
Małgorzata Wasilewska, Karolina Niewiadomska, Patrycja
Nahibowicz, Wiktoria Kochowska i Jakub Lewicki.
PiSk
Foto: prywatne

Foto: Eugen

Medale z Mazur

bigniew Gulajski ma za
sobą udany start w mistrzostwach świata w wyciskaniu sztangi. Knurowianin
zaprezentował rewelacyjną formę na czempionacie w Wiedniu,
gdzie ustanowił nowe rekordy.
Zarówno Europy, jak i świata.
- Startowałem w kategorii
wagowej do 75 kg i wiekowej
40-44 lata. Rozpocząłem od ciężaru 120 kg. Później poprosiłem
130 kg, co oznaczało, że atakuję
nowy rekord świata i Europy.
Ostatecznie start zakończyłem
z wynikiem 135 kg, zaliczając
wszystkie podejścia i jednocześnie ustanawiając po raz drugi
nowe rekordy. Stary wynosił
127,5 kg - relacjonuje knurowski
siłacz.

Mistrzyni Martyna
(na najwyższym stopniu podium)

Na zgrupowaniu w górach nie może się
obejść bez zdobywania szczytów

Foto: prywatne

Nie wszystkim reprezentantom Eugena udało się zrealizować plan,
ale i tak udział w mistrzostwach Polski należy uznać za udany
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Zgrupowanie
w Zakopanem

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 15 GRUDNIA:
1. Janusz Nowak
2. Bogumił Wolny
3. Henryk Brola
4. Kazimierz Fąfara
5. Jan Chwołka
6. Jerzy Makselon
7. Leonard Spyra
8. Emil Kasperek
9. Tadeusz Kamczyk
10. Piotr Palica

- 2.365 pkt
- 2.282 pkt
- 2.214 pkt
- 1.979 pkt
- 1.945 pkt
- 1.931 pkt
- 1.781 pkt
- 1.777 pkt
- 1.753 pkt
- 1.748 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA

Od 12 do 22 grudnia trwało zgrupowanie dla zawodników młodzieżowej kadry narodowej w boksie. Pięściarze
przebywali w zakopiańskim ośrodku Palace, a swoją reprezentację w stolicy Tatr miały kluby z Knurowa i Gierałtowic.
Tworzyli ją trener Ireneusz Przywara i zawodnik Spartana
Damian Durkacz, a także Wojciech Czarkowski z Gardy.
PiSk

1. Jerzy Makselon
- 24.419 pkt
2. Wojciech Napierała - 24.252 pkt
3. Konrad Sobieraj
- 24.210 pkt
4. Piotr Palica
- 24.153 pkt
5. Adam Dudziński
- 24.094 pkt
6. Michał Foit
- 23.953 pkt
7. Dariusz Skowron
- 23.264 pkt
8. Alfred Wagner
- 23.230 pkt
9. Janusz Kopeć
- 23.018 pkt
10. Janusz Myszka
- 22.908 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 29 grudnia o
godzinie 16.30 w klubie LWSM „Gama”.
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SPORT
Dekoracja
reprezentantów
APN Knurów

Knurowski
Turbokozak

W

tym prawdziwym, telewizyjnym Turbokozaku rywalizują piłkarze naszej
ekstraklasy. W Knurowie, a
konkretnie w Akademii Piłki
Nożnej postanowili sprawdzić
swych podopiecznych w kilku
konkurencjach znanych z telewizyjnej zabawy. Do rywalizacji przystąpili podopieczni
Krzysztofa Nieradzika z roczników 2006 i 2007. Młodzi
piłkarze zdoby wali punkty
za wykorzystane sytuacje „1
na 1”, za skutecznie wykona-

Zadecydował
bezpośredni
pojedynek

Krzysztof Nieradzik ze swoimi Turbokozakami:
Patrykiem Bodanko (z lewej) i Bartkiem Simonem

Racibórz 1:2 (honorowy gol
Mansfelda).
Knurowski zespół zajął
drugie miejsce, a ponadto
najlepszym bramkarzem turnieju został uznany Szymon
Adamus.
Na nagrodę zasłużyli też
rodzice młodych „akademików”, którzy dopingowali zespół m.in. za pomocą bębna.
Końc ow a k l a s y f i k a c ja
turnieju: 1. Unia Racibórz,
2. APN Knurów, 3. MKS Zaborze, 4. Multisport Zabrze,
5. FA Pyskowice, 6. GSF Gliwice.
Barw knurowskiej Akademii bronili: Szymon Adamus, Oliver Mansfeld, Tomek
Smugaj, Kamil Mazurek, Eryk
Maj, Paweł Chrośnik, Bartek
Simon, Maksiu Pietras Tomek
Piszczek, Wojtek Zorowiak,
Radek Bednarz, Bartek Stanek.
PiSk

po burzy wychodzi słońce,
tak po porażce może przyjść
zwycięstwo.
Nie będę dzisiaj wracał
ani do tych wspaniałych chwil
triumfu, ani tym bardziej do
wydarzeń, o których chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć.
Zdaję sobie sprawę, że
skoro niebawem Wigilia, to
wskazówki naszych zegarków
sprawiają wrażenie, jakby
chciały ustanowić jakiś nowy
rekord. Ten szczególny wieczór coraz bliżej, zatem nie
zabieram Wam cennego czasu
i życzę spełnienia marzeń. Nie
tylko na te najbliższe wyjątkowe dni, ale i cały przyszły rok.
Piotr Skorupa

akub Jurczyga z knurowskiej
Akademii Piłki Nożnej popisał się nie lada wyczynem
w czasie halowego turnieju w
Kędzierzynie-Koźlu. Młody
zawodnik strzelił cztery bramki
w jednym meczu, a turniejowe
występy zakończył z pięcioma

golami. Wraz z kolegami, a
więc zespołem, który prowadzi
Mirosław Gmyz uplasował się
na 4. miejscu.
Wyniki osiągnięte przez
APN: 1:2 z Bielikiem Zabrze
(bramka: Łukasz Ciostek), 5:1 z
Polonią Biała (Jakub Jurczyga 4,

Rafał Krzyśka
i gwiazda
światowego
futsalu
- Ricardinho

Rafał Krzyśka
bliżej mundialu

W

dniach 10-13 grudnia
reprezentacja Polski w
futsalu walczyła w Portugalii o
przepustkę do barażowych spotkań o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata, które
odbędą się w Kolumbii. W składzie biało-czerwonych po raz
kolejny znalazło się miejsce dla
knurowianina Rafała Krzyśki.
Wychowanek Concordii już
w pierwszym meczu turnieju
został poddany wymagającemu
egzaminowi, gdyż naprzeciwko
stanęli gospodarze.
- Zgodnie z przewidywaniami przegraliśmy po walce.
Portugalia, która jest czwartą
drużyną świata, była lepsza
bez dwóch zdań, ale mój występ mimo sześciu straconych
bramek odebrano jako dobry,
a mecz przeciwko najlepszemu
piłkarzowi futsalowemu Ricardinho już na zawsze zapadnie
w mojej pamięci – powiedział
Rafał Krzyśka.
Warto dodać, że znakomity
Portugalczyk był autorem szóstego gola dla faworytów.
W drugim meczu, który
wydawał się być decydujący
o losach drugiego miejsca w
turnieju, Polacy zagrali świetne
spotkanie i pokonali wyżej notowaną reprezentację Rumunii
aż 8:1.

- Ewenementem na skalę
światową był wyczyn mojego kolegi z bramki Bartka Nawrata,
który strzelił 3 gole, gdy Rumuni
grali z lotnym bramkarzem.
Jeśli Bartek będzie tak załatwiał
sprawę, to ja mogę wszystkie mecze siedzieć na ławce i oklaskiwać takie wyczyny – zażartował
knurowianin.
Wygrana z Rumunią sprawiła, że ostatni mecz z Norwegią był właściwie formalnością,
ale i ten zakończył się wygraną
Polaków 3:2. Teraz kadrowicze
czekają na losowanie par barażowych, które odbędzie się na
początku lutego. Z kim życzyłby sobie zagrać Rafał Krzyśka?
- Możemy trafić na Hiszpanię, Włochy czy Rosję i jeśli tak
się stanie, to szanse na awans
są minimalne, natomiast jeśli
wylosujemy Azerbejdżan, Ukrainę lub Kazachstan, to szanse
mogą być 60 do 40 procent dla
przeciwników.
A korzystając z gościnności
łamów Przeglądu Lokalnego chciałbym życzyć wszystkim Czytelnikom, rodzinie i
przyjaciołom Wesołych Świąt
i samych sukcesów osobistych i
zawodowych w nadchodzącym
Nowym Roku! – powiedział
Rafał Krzyśka.
Waldemar Jachimowski

Patryk Kijas), 0:1 z Naprzodem
Rydułtowy, 1:0 z FA Kędzierzyn-Koźle (Jakub Jurczyga),
0:1 z Olimpią Piekary.
Końcowa klasyfikacja: 1.
Bielik Zabrze, 2. Olimpia Piekary, 3. Naprzód Rydułtowy,
4. APN Knurów, 5. FA Kędzie-

rzyn-Koźle, 6. Polonia Biała.
Skład APN: Kamil Soberka,
Kuba Łowicki, Kuba Jurczyga,
Kuba Kowalski, Dominik Marek, Łukasz Ciostek, Szymon
Buczak, Wojtek Lasota, Patryk
Kijas, Mati Ferensztain.

PiSk

Podopieczni
mistrza
na medal

K

atowickie, ogólnopolskie
zawody Ju Jitsu sportowego zakończyły się sukcesem
zawodników knurowskiego
Fight Clubu. Podopieczni Pawła
Bańczyka, trenera i jednocześnie aktualnego mistrza Europy
oraz trzeciego zawodnika na

świecie, zdobyli trzy medale.
Złoto wywalczył Grzegorz Mirecki w kategorii do 24 kg w
konkurencji Ne-Waza. Srebro
zdobył Krzysztof Sieprawski
(kat. do 38 kg), a brąz zawisł na
szyi Mateusza Zakrzewskiego
(kat. do 73 kg).
PiSk
Foto: Fight Club

J

Spełnienia marzeń!
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PiSk

„Piątka” Kuby Jurczygi

Zza biurka

W c zwar te k Wig ili a ,
później święta, w kolejnym
tygodniu Sylwester i to co
będziemy mieć do zrobienia
zaczniemy zapisywać w nowym kalendarzu. Już na rok
2016. A wydaje mi się, że tak
niedawno zastanawiałem
się, co przyniesie ten okrągły
2000. No cóż, czas śmiga niczym dobrze przygotowany
sportowiec do mety.
Dzisiaj zastanawiam się,
co pozostanie w pamięci knurowskich kibiców z roku 2015?
Sukcesów było sporo, ale jak
to w sporcie bywa, porażki
też się zdarzały. Z tych pierwszych należy się cieszyć, z tych
drugich wyciągnąć właściwe
wnioski i robić swoje, bo jak

ny rzut karny i rzut karny w
ciemno, za trafienie piłką w
poprzeczkę, po bezpośrednim
skierowaniu piłki do bramki
z rzutu rożnego, za żonglowanie piłki słabszą nogą oraz
za udział w konkurencji „nie
kręć że strzelisz”.
Na miano Turbokozaka
zapracowali: Patryk Bodanko i
Bartek Simon. Czy za naście lat
zobaczymy ich w prawdziwej
wersji tego programu?

Foto: archiwum Rafała Krzyśki

O

krok od turniejowego
zwycięstwa byli zawodnicy APN Knurów z rocznika 2007.
- Rzeczywiście do pełni
szczęścia zabrakło niewiele, bo zdobyliśmy tyle samo
punktów co Unia Racibórz.
Mieliśmy lepszy bilans bramkowy, jednak przegraliśmy
bezpośredni mecz i tym samym zajęliśmy drugie miejsce
- informuje trener Krzysztof
Nieradzik.
K nu row ia n ie w cz a sie
zabrzańskiego turnieju rozegrali pięć spotkań, odnosząc
cztery zwycięstwa: 3:1 z Multisportem Zabrze (bramki:
Smugaj 2, Mazurek), 1:0 z
MKS-em Zaborze (Maj), 1:0
z FA Pyskowice (Simon) i 3:0
z GSF Gliwice (Mazurek, Maj,
Mansfeld).
Jedyna porażka przytrafiła się w spotkaniu z Unią

Foto: APN

Foto: APN
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Trener Paweł Bańczyk ze swymi podopiecznymi:
Mateuszem Zakrzewskim (stoi z prawej),
Grzegorzem Mireckim (z lewej) i Krzysztofem
Sieprawskim
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Dobry moment,
by wypracować
pojednanie

P

Ksiądz Bogdan
Reder i jego
ukochane
klubowe barwy

Foto: Piotr Skorupa

rzy okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia poprosiliśmy
o spotkanie i rozmowę proboszcza parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Wilczy.
Ksiądz Bogdan Reder jest też
klubowym kapelanem Górnika Zabrze, zatem publikacja
wywiadu na stronie sportowej
nie jest przypadkiem.
- Jakie obowiązki spoczywają na klubowym kapelanie?
- Jestem przede wszystkim proboszczem i to jest
główna posługa , do której
zostałem skierowany przez
księdza arcybiskupa. Wiadomo jednak, że każdy z nas ma
swoje zainteresowania, swoje
hobby. Jedni lubią szusować
na nartach, inni wolą żeglować, a ja od najmłodszych
lat pasjonuję się piłką nożną.
Pochodzę z Łazisk Górnych,
gdzie dzisiaj więcej jest kibiców Ruchu Chorzów, ale ja od
zawsze kibicowałem Górnikowi Zabrze. Jestem kapelanem
honorowym w tym klubie,
współpracuję z proboszczem
parafii św. Józefa, która
znajduje się w sąsiedztwie stadionu Górnika, i
gdzie odprawiane są msze
święte przed sezonem i po
rozgrywkach.
Mając wolnych kilka
godzin odwiedzam klub,
rozmawiam z zawodnikami, trenerami i działaczami. Spotykam się z
kibicami.
Z piłkarzami jestem
w stałym kontakcie. Zdarzało się, że kilku z nich przygotowywałem do sakramentu
bierzmowania, udzielałem im
sakramentu małżeństwa, a
następnie sakramentu chrztu
świętego ich dzieciom.
Bywają takie dni, że zawodnicy przyjeżdżają do mnie,
do parafii. Tak się dzieje, gdy
chcą porozmawiać o swoim
życiu, o swoich słabościach.
Niektórzy proszą o spotkanie
przed ważnym wydarzeniem,
na przykład przed zawarciem
związku małżeńskiego.
Jestem z nimi w stałym
k ont a k c i e te l e foni c z ny m .
Dzwonię do nich po meczach.
Gratuluję udanych występów,

ale i pocieszam po porażkach.
Dostrzegam, że bardzo sobie ten kontakt cenią. Ten
sezon jest dla Górnika bardzo
trudny. Po jednym z meczów
zdarzyło się, że kilku zawodników poprosiło mnie o różańce.
Podarowałem im je.
W grupie ludzi, na przykład w drużynie piłkarskiej są
też osoby, które stoją z dala od
Boga, ale nigdy nie zaznałem
afrontu z ich strony.
Bardzo cenię pana Staszka
Oślizłę, z którym od lat przed
uroczystościami Wszystkich
Świętych odwiedzamy groby
osób związanych z Górnikiem.
W tym roku dołączyło do nas

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

kilku kibiców z Torcidy i wspólnie przez dwa dni byliśmy na
osiemnastu grobach.
Mam też dobry kontakt z
kibicami, którzy przez wielu
są uważ ani z a takich , czy
owakich. Wiem, że zdarzają
się z ich udziałem wybryki
chuligańskie, ale trzeba też
eksponować ich dobre zachowanie. Niedawno jeden z kibiców napisał mi wiadomość sms
ciesząc się z narodzin dziecka
i zapraszając mnie do domu.
Kiedyś przyszli do mnie z prośbą, bym odprawił mszę świętą
za zmarłych sympatyków, piłkarzy i działaczy Górnika. Po
tej mszy wspólnie udaliśmy się

na grób rzecznika 1000-lecia Bolka Niesyty.
W czasie tej mojej posługi
otrzymuję również wsparcie
od ludzi Górnika. Tak, jak rok
temu, gdy w ciągu dwóch tygodni odeszli moi rodzice.
- Wspomniał ksiądz o tradycji odwiedzania grobów.
Niedawno wstrząsnęła nami
wiadomość o nagłej śmierci
39-letniego Krzysia Maja,
który w Górniku pełnił m.in.
funkcję wiceprezesa. W czasie ceremonii pogrzebowej
wygłosił ksiądz szczególne
kazanie... Co ksiądz odpowiada pogrążonym w smutku
najbliższym, którzy pytają:
Dlaczego odszedł taki młody
człowiek? Dlaczego akurat on?
- Śmierć, a zarazem odejście
tak młodej osoby, jak Krzysiu,
było dla wielu szokiem. Tym
bardziej dla najbliższych. Także i dla mnie. Jak taką śmierć
wytłumaczyć? Wiem, że takie
pytanie ciśnie się na usta, ale
uważam, że nie powinno się
go zadawać. Bo to zawsze pozostanie tajemnicą. Tajemnicą
Pana Boga.
Czasami milczenie i cisza są
najlepszą odpowiedzią.
Wracając do uroczystości
pogrzebowych Krzysia, przez
kilka godzin przygotowywałem
się do wygłoszenia kazania. Nie
ukrywam, że trudno było zebrać myśli. Często jeździliśmy
razem na mecze wyjazdowe.
Niedawno, bo przy okazji derbowego spotkania z Ruchem w
Chorzowie, napisał do mnie:
zapraszam księdza, jako przyjaciela Górnika do wspólnego
oglądania meczu.
Zawsze miał otwarte serce
dla innych.
Na urodziny wręczałem
mu bukiet kwiatów w barwach Górnika, a na swoje
urodziny otrzymywałem w
prezencie klubowe koszulki.
W tym roku podarowałem
mu zegar i powiedziałem,
by odmierzał godziny do
kolejnych sukcesów Górnika, byśmy znowu mogli
wspólnie się z nich cieszyć...
- Wróćmy do kibiców.
Nieco ponad pół roku
temu w Knurowie doszło do
tragedii. Po meczu, któr y
został przerwany, zginął mężczyzna. Po tym zdarzeniu
padały i wciąż padają oskarżenia, a przegrywa piłkarskie
widowisko. Jak zdaniem księdza powinny zachować się
wszystkie strony tego konfliktu, by zwyciężyła piłka nożna?
- Zacznę od tego, że odwiedzając cmentarze przed 1
listopada, byliśmy również na
grobie Dawida. Pomodliliśmy
się, oddaliśmy mu cześć.
Ważne jest to, by ta zła
atmosfera nie trwała nie wiadomo jeszcze jak długo. Trzeba

sobie podać ręce, bo ta atmosfera doprowadza do nakręcania
spirali zła i nienawiści. A nikt
przecież nie chce, by takie zdarzenia się powtarzały. Wszystkie sporne kwestie powinno się
wyjaśnić. Zbliżają się święta
i być może to jest najlepszy
moment na to, by wypracować
pojednanie.
Należy po tej tragedii podkreślić, że kibice utworzyli specjalne konto bankowe w trosce
o syna Dawida, który po stracie
ojca potrzebuje pomocy.
- Sport, a więc również
piłka nożna niesie ze sobą
wielkie emocje. Gdy jedni się
cieszą, bywa że inni nie potrafią pogodzić się z porażką.
I jedni, i drudzy muszą stawić
czoła nie tylko przeciwnikowi,
ale i presji. Dla niektórych jest
to najtrudniejszy przeciwnik.
Uciekają od niego w alkohol,
hazard. Zdarzają się samobójstwa. Spotyka się ksiądz
również z tą stroną futbolu?
- Sport, szczególnie ten wyczynowy uprawiają młodzi
ludzie. Oni mają swą dumę i
nie zawsze potrafią i chcą rozmawiać na tak trudne tematy.

Niekiedy otwierają się w rozmowie telefonicznej. Nie wszyscy potrafią się przyznać do
tego, że potrzebują wsparcia,
ale niekiedy można to wyczuć
w głosie sportowca. W takich
momentach dostrzegam, że
im potrzebna jest spokojna
rozmowa.
Na szczęście z większymi
problemami się nie zetknąłem.
- Jest ksiądz kapelanem
Górnika, ale można księdza spotkać np. na meczach
Wi l ków Wi lcza. Na t y m
kończącym rundę jesienną
zaobserwowałem, jak dość
humor yst ycznie zw róci ł
się do księdza Jacek Wiśniewski. To świadczy, że ma
ksiądz w sobie to coś. To coś,
co pozwala księdzu być pozytywnie odbieranym przez
piłkarskie środowisko. Co
to takiego?
- Trudno mi na to pytanie
odpowiedzieć. Może to coś to
jest to, że staram się nie wychodzić przed szereg. Z kolei
każdy wie, że może do mnie
przyjść porozmawiać, zapytać,
poradzić się.
Rozmawiał Piotr Skorupa

informacja

Godziny otwarcia obiektów MOSiR Knurów
w okresie zimowej przerwy świątecznej
tj. w dniach od 23.12.2015 r. do 1.01.2016 r.

PŁYWALNIA KRYTA W SZCZYGŁOWICACH
od 23.12.2015 r do 03.01.2016 r - NIECZYNNA
KASA, SIŁOWNIA - ul. Górnicza 2
23.12 – środa
24.12 – czwartek – Wigilia
25.12 – piątek – Boże Narodzenie
26.12 – sobota – II Dzień Świąt
27.12 – niedziela
28.12 – 30.12 poniedziałek – środa
31.12 Sylwester, 1.01.2016 r Nowy Rok

10.00 – 20.00
NIECZYNNE
NIECZYNNE
NIECZYNNE
NIECZYNNE
10.00 – 20.00
NIECZYNNE

HALA SPORTOWA - czynna po wcześniejszej rezerwacji i wykupieniu
biletu w KASIE MOSiR Knurów
SIŁOWNIA - czynna od otwarcia KASY do 1 godz przed zamknięciem KASY
SAUNA - czynna godzinę po otwarciu KASY do zamknięcia KASY MOSiR
Knurów, po wcześniejszej rezerwacji i wykupieniu biletu.
TENIS STOŁOWY - czynny w godzinach pracy KASY

PŁYWALNIA KRYTA „aQuaRelax”
Knurów ul. Szpitalna 23
23.12 – środa
24.12 – czwartek – WIGILIA
25.12 – piątek – BOŻE NARODZENIE
26.12 – sobota – II DZIEŃ ŚWIĄT
27.12 – niedziela
28.12 – poniedziałek
29.12 – wtorek
30.12 – środa
31.12 – czwartek - SYLWESTER
1.01 – piątek– NOWY ROK 2016

10.00 – 22.00
NIECZYNNE
NIECZYNNE
10.00 – 18.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 22.00
6.00 – 14.00
NIECZYNNE

LODOWISKO SEZONOWE
Knurów, ul. Ułanów 8
23.12 – środa
24.12 – czwartek – WIGILIA
25.12 – piątek – BOŻE NARODZENIE
26.12 – sobota – II DZIEŃ ŚWIĄT
27.12 - niedziela
28.12 – poniedziałek
29.12 – wtorek
30.12 – środa
31.12 – czwartek – SYLWESTER
1.01 – piątek – NOWY ROK 2016

10.00 – 21.00
10.00 – 15.00
NIECZYNNE
10.00 – 21.00
10.00 – 21.00
10.00 – 21.00
10.00 – 21.00
10.00 – 21.00
10.00 – 17.00
14.00 – 21.00
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Przyszowice. Orkiestra OSP inauguruje rok jubileuszowy

Świątecznie
i noworocznie

O ciekawej historii Orkiestry OSP, wspomnieniach jej najstarszych muzyków, bogatej
w wydarzenia współczesności przeczytasz w następnym wydaniu Przeglądu Lokalnego
– w czwartek, 7 stycznia 2016 roku. Polecamy.

Orkiestra Dęta OSP Przyszowice i dyrekcja
przyszowickiego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego zapraszają na koncert
świąteczno-noworoczny
Występ odbędzie się w sali gimnastycznej ZSP przy ul. Szkolnej 4
w sobotę, 9 stycznia 2016 roku, o
godz. 17.

Zagadka w stylu retro

Koncert jest inauguracją roku
jubileuszowego orkiestry, świętującej
10-lecie ponownego przyłączenia do
OSP, a zarazem 122 lat istnienia.
/bw/

śladem naszych publikacji

Jedno ze zdjęć, które ukazało się
w ubiegłotygodniowych „Migawkach
z przeszłości ”, opatrzone zostało
podpisem: „Knurów, lata 60.”. Oj, nie
powinno...
- To niemożliwe, nie ma mowy, by
to były te czasy – zaprotestował jeden
z Czytelników Przeglądu. – Na moje
oko auto, które widać na zdjęciu, to
„maluch” – Fiat 126p. A te samochody
zaczęto produkować w 1972 roku...
Co racja, to racja. A to nie był jedyny argument naszego rozmówcy. Jego
zdaniem budynek mieszkalny, który
widać z lewej strony zdjęcia, powstał
w 1981 roku.
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- No to wam się mocno machnął ten
wasz chochlik drukarski – zażartował
knurowianin, sugerując, że żartowniś
podmienił w podpisie cyfrę „8” na „6”.
O tak, przesadził trefniś i to sporo.
A co ciekawe, zdjęcie, o którym mowa,
otrzymaliśmy pierwotnie w formie
„lustrzanego” odbicia. Przywracając
mu właściwy wygląd i likwidując jeden
błąd nie zauważyliśmy, że w tle kryje
się prawdziwy (wiel)błąd...
Za to niezamierzone potknięcie
szczerze przepraszamy. I równie
bardzo serdecznie dziękujemy – za
czujność i wyjaśnienia.
Redakcja

Zeszłotygodniowa zagadka była,
jak się okazało, banalnie prosta.
Otrzymaliśmy kilkadziesiąt poprawnych odpowiedzi. Pytaliśmy oczywiście o słynną kawiarnię zanurzoną w
sztucznym stawie Jaskinia w Szczygłowicach. Wspominali Państwo, że
kawiarnia „Neptun”, ufundowana
przez kopalnię Szczygłowice, była
bardzo eleganckim miejscem, gdzie
delektowano się winem i dobrym
ciastkiem.
- Kawiarnia była dobrym pomysłem na randkę. Robiła wrażenie na
dziewczynach - śmiał się pan Henryk.
Pan Andrzej Pach grał w zespole
muzycznym.
- Często występowaliśmy w „Neptunie” – wspomina.
Kawiarnię utrwaliła Polska Kronika Filmowa. Obraz Jaskini jest
prawdziwie sielski: po stawie pływają

łabędzie, w „Neptunie” trwa turniej
skata, panowie popijają „urzędowe”
piwko, w środku wirują roztańczone
pary.
- Wspaniałe miejsce - zachwyca
się lektor PKF. - Nigdzie chyba indziej w Polsce nie można wypić pół
czarnej pod wodą. Ludzie siedzący w
akwarium mogą być oglądani przez
zaciekawione rybki.
Kawiarnię „Neptun” zamknięto
dawno temu. Po stawie już nie pływają
łabędzie, ucichł śmiech zakochanych
par, zniknęli szkaciorze...
- Szkoda, że już jej nie ma. Brakuje
takich miejsc... - żałował pan Edward.
Nag rody u f u ndowa ne prz ez
Urząd Miasta wędrują do Teresy
Pawlik, Mariusza Kutusia i Krystyny
Henel. Po odbiór upominków zapraszamy Państwa do naszej redakcji.
W tym tygodniu nie będzie ko-

lejnej zagadki - przygotowujemy dla
Państwa nowy cykl. Szczegółów proszę szukać w kolejnym wydaniu PL.
Bardzo dziękujemy Państwu za
tę wspólną, niezwykle ciekawą i inspirującą podróż w przeszłość. Przez
prawie pół roku wędrowaliśmy do
dawnym Knurowie, często wracając
do miejsc, których ślad pozostał tylko
w pamięci. Dziękujemy za wspomnienia, zdjęcia i dobre słowa. Rozpoczynając cykl zagadek historycznych,
chyba nikt z nas nie przypuszczał,
że sprawimy Państwu i sobie taką
przyjemność.
Do zagadek wrócimy niebawem,
więc gdyby Państwa szuflady skrywały jeszcze zdjęcia dawnego Knurowa,
polecamy się Waszej pamięci.
Dziękujemy, że jesteście z nami!
jb
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KRZYŻÓWKA
ŚWIĄTECZNA

Litery z pól ponumerowanych od 1 do
39, napisane kolejno, utworzą rozwiązanie.
Prosimy nadsyłać je (lub donieść) do redakcji
– 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 5 – wraz
z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się wydania PL (decyduje data stempla pocztowego).
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr.
49/2015 brzmiało: „Sztolnia” Podwójny bilet
do kina otrzymuje Anna Podraza. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

Nagrody w krzyżówce świątecznej:

AGD – drobny, ale praktyczny sprzęt
6 karnetów na 10 wejść na basen na Pływalni Wodnik w Paniówkach
10 dwuwejściowych karnetów na obiekty MOSiR w Knurowie
5 trzywejściowych dwuosobowych karnetów na seanse filmowe w Kinie Scenie Kulturze
3 dwuosobowe zaproszenia na seans filmowy w Kinie Scenie Kulturze
roczna prenumerata Przeglądu Lokalnego

Sponsorzy krzyżówki
Urząd
Miasta
Knurów

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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Rękodzieło jest potrzebne - pani Ewa nie ma co do tego wątpliwości

Podświetlane choinki mają powodzenie

Knurów. Rękodzieło wróciło do łask

Cuda od ręki

W czasach, gdy zewsząd zalewa nas masowa tandeta
niewiadomego pochodzenia, coraz częściej tęsknimy
za tym, co niepowtarzalne, pomysłowe, a nawet
wykonane specjalnie dla nas – za ręczną robotą.
Niedawno w Knurowie otwarto „Centrum rękodzieła”
– pierwsze w mieście stacjonarne miejsce, gdzie można
obejrzeć, kupić, a nawet zamówić rozmaite cudeńka

S

amo „Centrum…” na ul. 1 Maja
ruszyło zaledwie trzy miesiące
temu, ale Ewa Kwiecińska zajmuje się rękodziełem od dawna.
Zaczęło się od zabaw z dziećmi,
kiedy jeszcze były małe. Dzieci mają
ogromną wyobraźnię, niesamowite
pomysły. Wspólna zabawa w rękodzieło daje frajdę i małym, i dorosłym.
Potem, gdy dzieci były większe, pani
Ewa sama robiła coraz więcej i więcej
rozmaitych rzeczy, a znajomi coraz
częściej mówili, że to czy tamto im się
podoba, prosili, aby zrobić coś podobnego dla nich.
– W pewnym momencie doszłam
do wniosku, że może trzeba wszystkim
dokoła pokazać, że można samodzielnie robić różne fajne rzeczy – mówi
pani Ewa. – Jak mąż przeszedł na
emeryturę, stwierdziłam, że dzieci już
wychowałam, teraz czas na coś innego.
Poza tym od jakiegoś czasu coraz
bardziej przerażała ją masowa chińszczyzna, jaka pojawia się w sklepach.
Tymczasem przedmiot, który jest
wykonany przez rękodzielnika, na
pewno nie jest byle jakiej jakości.
Powstaje zawsze z najlepszych materiałów. Każda rzecz jest wyjątkowa.
No i przede wszystkim wiadomo, że
ktoś włożył w to serce.

Pomysły same się
znajdują

Dla pani Ewy i jej męża, który
wraz z nią prowadzi „Centrum…”, rękodzieło to czysta pasja, która stała się
sposobem na życie. Pomagają w tym
wrodzone zdolności, a także różne
kursy oraz nauki pobierane u innych
rękodzielników. Wiele wyrobów powstaje metodą prób i błędów.
– Jak mam materiały, to pomysły
na to, jak je wykorzystać, same się
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znajdują – przyznaje Ewa Kwiecińska.
Jest mnóstwo technik tworzenia
rękodzieła. To świat tak bogaty i różnorodny, że nie sposób się znudzić,
zawsze można spróbować czegoś
zupełnie nowego.
– Zafascynowałam się swego czasu
sztuką układania wstążki – pani Ewa
wskazuje na gablotę z koszykiem
pełnym róż. – O, proszę, można z nich
zrobić wszystko. Ta sztuka wywodzi
się z Japonii, nazywa się kanzashi.
Cały wic polega na tym, że wszystkie
elementy robi się wyłącznie ze wstążek.
One są zgrzewane, sklejane, układane
na różne sposoby.
Kiedyś, aby kupić ręcznie wykonane cacko, w ystarczyło pójść
do „Cepelii” – takie sklepy były w
każdym większym mieście. Dziś takie stacjonarne miejsca to rzadkość,
rękodzieło łatwiej znaleźć w internecie niż w realnej przestrzeni. Choć w
Knurowie jest sporo rękodzielników,
to w tej branży trudno o legalnie
działające firmy, gdzie można przyjść,
obejrzeć, porozmawiać, zamówić coś
ciekawego.

Nawet pampersy

Przed Bożym Narodzeniem u
pani Ewy królują wyroby świąteczne.
Szczególnym powodzeniem cieszą się
duże, podświetlane choinki i szopki. Z
kolei inne choinki, wykonane z piórek
zrobiły niedawno furorę na kiermaszu
w Czerwionce.
– Media oblegały nas przez cały
jarmark – śmieje się pani Ewa. – Byłam zachwycona miłą atmosferą, jaka
tam panowała. Mieszkańcy bardzo
miło nas przyjęli. Na kiermaszach jest
chyba zawsze bardzo sympatycznie.
Tworzywem dla rękodzielnika
może być wszystko – papier, koronki,

kamyki, ceramika, sznurek, drewno, a nawet... pampersy. Jest coś dla
pań – biżuteria – i co nieco dla kibiców – opakowanie na butelkę z logo
knurowskiej Concordii. Są serca na
Dzień Babci i Dziadka, z podobizną
wnuczka. Księgi na różnego rodzaju
okazje, na papierze fotograficznym,
oprawione w skórę. Bardzo efektowne.
Sporo wyrobów powstaje na zamówienie. Państwo Kwiecińscy starają się,
by każdy znalazł tu coś dla siebie. Są
też do kupienia półprodukty dla osób,
które same zajmują się rękodziełem.
Mimo że punkt działa od niedawna,
już ma stałych klientów.
– Poza tym zaczyna już być tak,
że ktoś coś zamówi, pokaże dalej, a
za chwilę przychodzi następny – opowiada Ewa Kwiecińska. – Są osoby,
które zamawiają i coś dla siebie, i na
prezenty.
Rękodzieło nie zawsze jest doceniane. Koszt materiałów to jedno, a
praca drugie. Wykonanie niektórych
rzeczy jest bardzo pracochłonne i
czasochłonne. Często od rękodzielnika się wymaga, by pracował za
miskę ryżu. Stąd pani Ewa sama była
zaskoczona dużym zainteresowaniem i miłym, ciepłym odbiorem, z
jakim spotkało się „Centrum...”. Poza
punktem przy ul. 1 Maja wystawia rękodzieło na rozmaitych kiermaszach.
- Dostaliśmy już zaproszenie na
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy do Sosnowca – zapowiada. – Zorganizujemy tam warsztaty
rękodzielnicze. Będzie też możliwość
zakupienia naszych prac. I tak powoli
nam to się rozkręca. Na początku
obawiałam się bardzo, że może się nie
udać, ale okazuje się, że jednak rękodzieło jest potrzebne.

Kanzashi - sztuka układania wstążek

Ostatnio dużym zainteresowaniem
cieszą się ozdoby świąteczne
Spersonalizowane
pudełeczka
na różne okazje
to istne cacka

Tekst i zdjęcia: Mirella Napolska
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