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POMAGAMY LAURZE

Julia dziękuje za pomoc

18 sierpnia Julia Wochnik skończyła 3 lata. Do 17 miesiąca była zdrowym
dzieckiem. Diagnoza zaskoczyła rodziców - encefalopatia o nieznanej
etiologii, czyli zaburzenie mózgu o nieznanej przyczynie. Od tego czasu
rodzice dziewczynki nieustannie walczą o jej samodzielność
Julia wymaga ciągłej rehabilitacji. Koszty są spore, nie
do udźwignięcia dla jednej
rodziny. W pomoc włączyli się
knurowianie.
- Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim
osobom, które w 2014 roku
swój 1 proc. podatku przekazali
naszej córce - mówią rodzice
Julii. - Dzięki Państwa pomocy

jesteśmy w stanie zapewnić
jej odpowiednią rehabilitację,
która przynosi rezultaty. Trzymajcie kciuki!
Rodzice dziewczynki także
w tym roku proszą o pomoc i
za każde, choćby najmniejsze,
wsparcie bardzo dziękują.

Nakrętkomania
trwa...
Julia Kaniowska
z wnuczką Natalią też
chętnie „wkręciły się”
w pomaganie małej
Laurze

jb, foto: arch. prywatne

Aby przekazać 1 proc. podatku dla Julii Wochnik, należy w formularzu PIT wpisać numer KRS 0000037904, natomiast w rubryce
„Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” wpisać: 22943
Wochnik Julia.
Julii można także pomóc, wpłacając dowolną kwotę na konto:
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615, tytułem: 22943 - Wochnik
Julia - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

KNURÓW

Nie doj se wyrwać duszy!

Pisarz Alojzy Lysko i niestrudzona propagatorka śląskich tradycji
Stefania Grzegorzyca byli gośćmi noworocznego spotkania
knurowskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
O słowie mającym zdolność
jednoczenia ludzi oraz o losach Ślązaków w czasie II wojny światowej
rozmawiano we wtorek.
Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników skupiające seniorów z
Ruchu Knurów liczy 46 członków.
Panowie i panie spotykają się raz
w miesiącu, aby przy dobrej kawie
porozmawiać o ważnych sprawach
i dawnych czasach. Stowarzyszenie
często organizuje wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi.
Na pierwszym zebraniu w nowym roku seniorzy gościli Stefanię
Grzegorzycę, znaną k nurowską
propagatorkę kultury śląskiej, oraz
pisarza Alojzego Lysko.
- Zbliża się 60. rocznica wyzwolenia Knurowa - mówił prezes stowarzyszenia Rudolf Kasza, witając
gości. - Ważne, abyśmy pamiętali o
tamtych, trudnych czasach.
Stefania Grzegorzyca przypomniała, że bardzo mało mówiło się
o tym, co działo się po wyzwoleniu
- milczano o zsyłkach na Sybir, o
zbrodniach Sowietów. Przytoczyła
także słowa babki Ochmanowej,
bohaterki książki Alojzego Lyski,

Paulina Kalnik i Gosia
Cyroń z trudem podnosiły
worki pełne nakrętek

Członkowie stowarzyszenia
z uwagą wysłuchali opowieści Alojzego Lyski

aby młodzi nie dali wyrwać sobie
śląskiej duszy.
- Bo jak se dosz wyrwać, to Śląsk,
Ojczyzna twoja, straci się na zawsze.
Ojciec Alojzego Lyski zginął na
froncie wschodnim - przejechał go
radziecki czołg. Pan Alojzy napisał
kilka książek, m.in. o Górnoślązakach przymusowo wcielonych do
Wehrmachtu.
- Przyrzekłem sobie, że będę
opisywać śląski świat, a to trudne, bo
żeśmy wiele pozapominali - śmiał się

Pijani padają na wznak
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Tekst i foto: Justyna Bajko
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W sobotni wieczór strażnicy
miejscy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie leżącym przed jednym z
bloków przy ul. Wolności. Na miejscu
okazało się, że pana zmógł wypity
przezeń alkohol. Przyjezdny (bo nie
był to mieszkaniec Knurowa) trafił
do izby przyjęć w szpitalu, gdzie został przebadany przez lekarza. Resztę
nocy spędził w gliwickiej Komendzie
Miejskiej Policji, gdzie pozostał do

pan Lysko.
Na zebraniu bojszowianin opowiadał o tragicznych dziejach swojego ojca i matce, która do końca
życia dźwigała los wojennej wdowy.
Przypomniał także, jak istotne jest
zachowanie śląskiej gwary i uczenie
jej młodych.
- Bo słowo ma zdolność jednoczenia ludzi i tworzenia wspólnoty. Musimy je chronić - podkreślał pisarz.

wytrzeźwienia.
Tego samego wieczoru, przed
godz. 23, strażnicy miejscy interweniowali na ul. Kosmonautów. Wraz
z nimi pracownicy pogotowia ratunkowego, którzy udzielili pomocy
nietrzeźwemu mężczyźnie. Jak ustalono, zamroczony pan nie wymagał
hospitalizacji. Mundurowi pomogli
mu dotrzeć do miejsca zamieszkania.
/bw/

Potrącony
psiak

W piątkowe popołudnie do Straży Miejskiej dotarło zgłoszenie o potrąceniu psa przez samochód jadący
ul. Szpitalną. Faktycznie, czworonóg
został poturbowany. Strażnicy próbowali ustalić właściciela zwierzęcia,
jednak bezskutecznie. Dalszą opiekę
nad psem przejęli pracownicy schroniska dla zwierząt.
/bw/

Drugoklasistka Natialia zaangażowała
w akcję całą rodzinę i sąsiadów, Paulina
i Gosia z Nieborowic wciągnęły
w pomaganie prawie wszystkich swoich
znajomych. Zbierają nakrętki aż miło.
Każda z nich pomaga ośmioletniej Laurze
na drodze do samodzielności...
Czytelnicy Przeglądu są nieocenieni. Właściwie nie ma dnia, żeby
ktoś nie dostarczył kolejnej porcji
nakrętek. Wszystko z myślą o małej
knurowiance.
Laura urodziła się z mózgowym
porażeniem dziecięcym, małogłowiem, astmą oskrzelową, epilepsją
i obustronny m niedosłuchem.
Choć doświadczona przez los, stara
się być jak inne dzieci. Uwielbia
zabawę z rówieśnikami. Zawsze się
uśmiecha, kiedy wokół niej biegają
kuzynki i koleżanki. Sama jeszcze
nie potrafi pobiec razem z nimi,
ale dzięki nakrętkom to może się
zmienić.
Paulina Kalnik i Gosia Cyroń
przyjechały do redakcji z Nieborowic. Towarzyszyła im pani Teresa.
Musiała, bo dziewczynki same
nie dałyby rady udźwignąć dwóch
worków pełnych nakrętek.
- Zbierałyśmy pół roku – przyznały dziewczynki. – Nie znamy
Laury, ale bardzo chcemy jej pomóc,
bo na pewno cierpi.
Natalia uczy się w II klasie w

szkolnej „Siódemce”. Swój pokaźny
zbiór plastików przyniosła z pomocą babci, Julii Kaniowskiej.
- Zaangażowała w pomaganie
całą rodzinę i sąsiadów – śmieje się
pani Julia.
Dziewczy nka zapewnia, że
nadal będzie gromadzić nakrętki.
- Chcę, żeby Laura poczuła się
lepiej – mówi.
Z okazałymi pakunkami pełnymi kolorowych zatyczek stanęły
w drzwiach redakcji Sabina Jonda i
Urszula Pach.
- To dobrze, że jest taka akcja
– mówią. – Jeśli można pomóc, dlaczego tego nie uczynić...
Jedna nakrętka nie znaczy prawie nic. Ale liczone w setkach
nabierają realnej wartości. Zamienione na złotówki pozwalają Laurze
uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych. Koszt jednego turnusu to
kilka tysięcy złotych. Potrzeba więc
dużo, naprawdę dużo, nakrętek...
Jeśli możesz, pomożesz? Na
pewno...
Tekst i Foto: Bogusław Wilk
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MYSZKÓW

Bezpański?
11 grudnia o godz. 15.30
przy ul. Stachury w Gierałtowicach doszło do pogryzienia
przez psa. Do tej pory nie
udało się ustalić, czyj jest
czworonóg, a jest to istotne z uwagi na ewentualne
konsekwencje zdrowotne u
pogryzionej osoby.
Komisariat Policji w Knurowie zwraca się do Czytelników z prośbą o wskazanie
ewentualnego właściciela lub
opiekuna psa. Informacje
można k ierować do prowadzącego sprawę st. sierż.
Grzegorza Klatki (tel. 337 25
29) lub oficera dyżurnego KP
Knurów (tel. 337 25 00).

Informacja
usunięta
w związku
z zakończeniem
poszukiwania
przez organy ścigania

KNURÓW. KTO ZNA TEGO MĘŻCZYZNĘ?

Kradzież to kradzież
Z zapisu monitoringu wynika,
że klient był pod krawatem.
Co w niego wstąpiło, że sięgnął po artykuły spożywcze i
za nie nie zapłacił? Może głód.
Stacja oszacowała straty
na 7,68 zł, a policja podeszła
do sprawy bardzo serio.
Liczy, że po publikacji wizerunku złodzieja, zgłoszą się

7 stycznia
zgłoszono
zaginięcie
15-letniej
knurowianki.
Dziewczyna
odnalazła się
po czterech
dniach w...
Myszkowie

/g/

KNURÓW

PANIÓWKI
Groźnie
w Nowy Rok Na gazie

W kultowym filmie „Miś” Stanisława Barei
pada zdanie, że klient w krawacie jest mniej
awanturujący się. Doświadczenie stacji paliw
przy ul. 1 Maja pokazuje, że klient w krawacie
może być złodziejem

Ko m i s a r i a t Po l i c ji w
Knurowie wyjaśnia sprawę
kradzieży, do jakiej doszło 4
grudnia na stacji paliw BP przy
ul. 1 Maja. Tym razem jednak
nie chodzi o kradzież benzyny.
O godz. 22.20 do kasy podszedł blondwłosy mężczyzna
w wieku 25 lat. Ubrany był w
jasną kurtkę i ciemne spodnie.

Spała na
dworcu

osoby, które pomogą ustalić
jego personalia.
Informacje można przekazywać Komisariatowi Policji w
Knurowie przy ul. Dworcowej
1A (tel. 337 25 00 - oficer dyżurny, 337 25 29 - prowadzący
sprawę st. sierż. Grzegorz
Klatka).

W pierwszy poranek nowego roku knurowscy policjanci
zatrzymali 35-latka, który groził innemu knurowianinowi,
że go zabije, a na dokładkę – że
spali mu samochody. 39-latek,
do którego kierowane były
groźby uznał, że ich spełnienie
jest całkiem realne. Sprawę prowadzą policjanci z gliwickiego
Wydziału Kryminalnego.
MiNa

/g/

12 st ycznia w Paniówkach prz y u l.
Zwycięstwa policjanci
z drogówki zatrzymali
nietrzeźwego mężczyznę, który z 0,9 promila
alkoholu kierował samochodem. Pięćdziesięciolatkowi zatrzymano
prawo jazdy.
MiNa

W niedzielę około 8 rano
myszkowscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o
dwóch osobach śpiących w
budynku dworca PKP.
- Po sprawdzeniu ich danych okazało się, że to 20-letni
mieszkaniec Zabrza i 15-latka
z Knurowa - informuje policja.
7 stycznia knurowianka
nie wróciła po szkole do
domu. Nie pow iadomiła
rodziców o swoich planach.
Przestraszona rodzina zgłosiła zaginięcie nastolatki.
- Po jej odnalezieniu natychmiast powiadomiliśmy
rodziców i przekazaliśmy ją
pod ich opiekę - tłumaczą
policjanci.
jb

reklama

KNURÓW

Zapukali do drzwi

Tym razem nie metoda „na wnuczka”, lecz
na wymianę drzwi – kolejna starsza osoba
padła ofiarą złodziei. Straciła ponad 32 tys. zł
8 stycznia około godz. 16 do
mieszkania przy ul. Reymonta
zapukało dwóch mężczyzn.
Według zeznań poszkodowanej, jeden w wieku około 20
lat, krępy, z krótkimi, ciemnymi włosami, miał około 180
cm. Drugi, starszy, szczupły,
z zarostem i siwymi włosami.
Obaj ubrani w ciemne kurtki
3/4. Gdy 80-letnia knurowianka otworzyła drzwi, panowie
zaproponowali jej wymianę
drzwi wejściowych. Kobieta co
prawda nie była zainteresowana
tą propozycją, wspomniała za
to, że w drzwiach przydałoby się
wymienić uszczelkę. Mężczyźni
podchwycili temat i pod pretekstem rzekomej usługi weszli
do mieszkania. Prawdopodob-

nie oszuści zauważyli, gdzie
starsza pani trzyma pieniądze i
wykorzystując odpowiedni dla
nich moment skradli kosmetyczkę z oszczędnościami. Było
tam w sumie 32 700 złotych.
Dopiero następnego dnia po
zdarzeniu knurowianka zgłosiła sprawę na policję.
Przypadki kradzieży przez
osoby oferujące rzekomą wymianę drzwi lub okien, czy
chcących ponoć sprawdzić
stan liczników zdarzają się
stosunkowo często. Policja
apeluje o czujność. Starsze
osoby często mają przekonanie, że oszczędności trzymane
w domu są bezpieczniejsze niż
w banku. Decydując się na
przechowywanie w mieszka-

niu wysokich sum, warto to
przemyśleć.
– Ważne też, aby zwrócić
uwagę na to, kto puka do naszych drzwi – mówi nadkom.
Marek Budzik, zastępca komendanta Komisariatu Policji
w Knurowie. – Jeśli pojawia się
zupełnie osoba obca, w dodatku o nietypowej porze, zawsze
warto być ostrożnym.
Dobrze sprawdzić, czy ta
osoba rzeczywiście jest tym
kimś, za kogo się podaje.
Nawet jeśli obcy pukający
do naszych drzwi posiada jakiś
identyfikator, warto dla pewności zadzwonić do spółdzielni
czy wodociągów. Można też
zasięgnąć języka u sąsiadów.
MiNa

KNURÓW

Po kieszeniach
Kieszonkowcy lubią autobusy. Przekonał się o tym
pewien knurowianin, który
30 grudnia wsiadł do „710”.
Zwinne ręce złodzieja dobrały
się do kieszeni kurtki 26-latka.

Nieznany sprawca skradł stamtąd portfel, w którym było 100 zł,
dokumenty osobiste oraz dwie
karty bankomatowe. Wysiadłszy
z autobusu złodziej wydał 78 zł
na zakupy, za które zapłacił zbli-
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żeniowo ukradzionymi kartami. Obrabowany knurowianin
poniósł straty oszacowane na
198 zł. Sprawą zajmuje się knurowski Komisariat Policji.
MiNa
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Węgiel dołuje,
napięcie rośnie
Rządowe plany restrukturyzacji Kompanii Węglowej
spotkały się ze zdecydowanym protestem górników.
Rośnie też napięcie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej,
od połowy ubiegłego roku nowego pracodawcy
górników kopalni Knurów-Szczygłowice
Zamiar zamknięcia czterech
kopalń wchodzących w skład KW
SA wywołał spore wzburzenie pracowników górnictwa na Śląsku i
w Małopolsce. Obaw nie kryją też
samorządy miejscowości, których
bezpośrednio problem dotyczy. W
12 kopalniach protestuje ponad 2 tys.
górników. Negocjujące od kilku dni
strony – rządowa i społeczna – nie
zbliżyły stanowisk, zdążyły się za to
wzajemnie obrazić.
Wydawać by się mogło, że szczęście w nieszczęściu miała kopalnia
Knurów-Szczygłowice. Dokonany
w połowie ubiegłego roku transfer
z KW SA do JSW SA okazał się dla
zakładu i jego pracowników ucieczką do przodu przed gigantycznymi
problemami, z jakimi boryka się
KW SA.
Niestety, fatalna sytuacja całej
branży na rynku, odbija się też na
kondycji JSW SA. Tym bardziej, że

znaczną część zysku z poprzednich
„tłustych” lat spółka zainwestowała
w zakup KWK Knurów-Szczygłowice (prawie 1,5 mld zł).
Sygnałem, że nadchodzą trudne
chwile, był list, który na początku
listopada wystosował do pracowników JSW SA prezes Jarosław Zagórowski. Przestrzegał w nim przed
koniecznością przygotowania się do
wyrzeczeń. Przed kilkoma dniami
upublicznione zostały konkretne
zamierzenia kierownictwa spółki.
Zarząd JSW SA wysłał do organizacji związkowych projekt porozumienia zbiorowego w sprawie
okresowego (na 3 lata) zawieszenia
„Porozumienia zbiorowego z dnia
5 maja 2011 roku (...)”. Proponuje w
nim m.in.:
utrzymanie w 2015 roku stawek
zasadniczych na poziomie 2014 roku;
praca byłaby w ykony wana
w dni robocze od poniedziałku

do soboty włącznie, w przeciętnie
5-dniowym tygodniu pracy; sobota
przestałaby być traktowana jako
dzień wolny od pracy;
„czternastka” za 2014 rok zostałaby wypłacona w czterech jednakowych ratach, w odstępach 12-miesięcznych począwszy od maja 2016
roku;
wypłata „czternastki” za lata
2015, 2016 i 2017 byłaby uzależniona
od uzyskania zysku w tych latach
przez JSW SA;
od 1 lutego 2015 roku uległby
zmianie wymiar deputatu węglowego: dla pracowników zatrudnionych pod ziemią – 4 tony, dla
pracow n i ków pow ierz ch n i – 2
tony; deputat w formie ekwiwalentu
pieniężnego byłby wypłacany co
miesiąc w wysokości 1/12 należnej
całości, przy czym wypłata za 2015
rok byłaby realizowana w roku 2016
łącznie z deputatem za ten rok;

Foto: Bogusław Wilk

GÓRNICTWO

likwidacji uległyby dopłaty do
przewozów pracowniczych;
wynagrodzenie za czas absencji
urlopowej byłoby naliczane na podstawie kodeksu pracy i rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej
z 1997 roku;
kodeksowo naliczane byłoby też
wynagrodzenie za absencję chorobową i zasiłek chorobowy;
zmiany w regulaminie ZFŚŚ pozwalające na zaprzestanie naliczania
odpisu na emerytów i rencistów.
Zarząd argumentuje, że celem
porozumienia jest wprowadzenie
rozwiązań „umożliwiających okresowe zmniejszenie kosztów pracy, co
uwzględniając bardzo trudną sytuację
finansową JSW SA, wynikającą z
kryzysu na rynku węgla, koksu i stali,
pozwoli na utrzymanie płynności
Spółki oraz utrzymanie miejsc pracy
jej pracowników”.
Związki negatywnie odniosły
się do zamiarów zarządu. Uznały
je za próbę łamania prawa pracy.
Zdecydowały o zawiązaniu komitetu
protestacyjno-strajkowego.
Kilka dni wcześniej, 8 stycznia,
doszło do spotkania zarządu ze związkowcami. Szefostwo spółki chciało
zaprezentować stronie społecznej
pakiet rozwiązań mających poprawić

płynność spółki i obniżyć koszty pracy.
Związki odmówiły podjęcia rozmów.
W poniedziałek Zarząd JSW
wysłał zaproszenie do 50 organizacji związkowych, w tym też do
działających w kopalni Knurów-Szczygłowice. Wyznaczył w nim
termin kolejnego spotkania na środę,
14 stycznia. Miało się zacząć w chwili,
gdy zamykaliśmy to wydanie PL, w
siedzibie JSW SA.
- Prosimy uwzględnić fakt, że niezależnie od osobistego stosunku do organów spółki, na organizacjach związkowych ciąży ustawowy i statutowy
obowiązek rokowania w dobrej wierze
wszelkich rozwiązań dotykających interesów załogi. Taki sam obowiązek ciąży
również na Zarządzie JSW SA – czytamy w piśmie-zaproszeniu. – W obecnej
sytuacji nie rozwiążemy istniejących
problemów bez wspólnych uzgodnień, a
dalsza zwłoka w ich podejmowaniu pogarsza i tak już dramatyczną sytuację.
Sytuacja jest dynamiczna, zmienia się z godziny na godzinę. W środę
w kopalniach należących do spółki
odbyły się masówki informacyjne.
Niebawem protest może się zaostrzyć. Wedle zapowiedzi związkowców, w kopalni Budryk nocna zmiana
nie wyjedzie na powierzchnię.
Bogusław Wilk

GÓRNICTWO. KOMPANIA WĘGLOWA „ODWIESZA” EMERYTOM GÓRNICZYM ZALEGŁĄ TONĘ WĘGLA Z DEPUTATU

W naturze „od ręki”, pieniądze prawie za rok
Tona węgla „w naturze” do końca czerwca albo ekwiwalent
pieniężny, ale dopiero w grudniu – taki wybór daje Kompania
Węglowa górniczym emerytom i rencistom, przywracając
wymiar deputatu za 2014 rok do obowiązującej wcześniej
wysokości
Uchwałę w tej sprawie zarząd
KW SA podjął 10 grudnia. „Byli
pracownicy spółki, emeryci, renciści
oraz inne uprawnione osoby, którym,
na mocy porozumienia z dnia 6 lutego 2014 roku zawieszono na okres
2 lat, roczny wymiar bezpłatnego
węgla o 1 tonę, będą mogli odebrać
go w naturze do 30 czerwca 2015 roku
lub w formie ekwiwalentu pieniężnego, który zostanie im wypłacony
do końca 2015 roku” – czytamy w
komunikacie spółki.
Dotyczy to również osób, które
wystąpiły w tej sprawie do sądów
z powództwem przeciwko KW SA.
Decyzja spółki spowodowała
spore zamieszanie i zdezorientowała wielu emerytów górniczych.
Najbardziej skołowani są ci, którzy
rozpoczęli batalię sądową z KW SA
o przywrócenie zabranej im tony
4

z przysługującego deputatu za 2014
rok. Nie wiedzą, czy czekać na wyrok
sądu, czy wybrać się i odebrać zaległą
część deputatu „w naturze”.
- Każda z tych osób musi indywidualnie rozstrzygnąć, co wybrać –
mówi radca prawny Michał Zapart z
Kancelarii Radców Prawnych Urban
i Zapart, występującej przed sądem
w imieniu górniczych emerytów o
ekwiwalent za bezpłatny węgiel za
2014 rok. – Najważniejsze jednak,
abyśmy – jako kancelaria – zostali
poinformowani o wyborze. Rodzi to
bowiem ważne skutki prawne.
Można sobie wyobrazić sytuację
(przepływ informacji między instytucjami nie jest perfekcyjny), że ktoś
zniecierpliwiony odbierze zaległy
węgiel, a w międzyczasie po zapadnięciu i uprawomocnieniu się wyroku
KW SA wypłaci mu ekwiwalent pie-

niężny. Wystarczy taki niefortunny
zbieg okoliczności, by narazić się nawet na zarzut usiłowania wyłudzenia.
- To skrajny scenariusz, ale życie
daje wiele przykładów niezwykle zaskakujących sytuacji – mówi mecenas
Zapart. – Jak choćby takie, gdy pozwy
o zaległy deputat składały osoby,
które... zdążyły wybrać go w całości.
Kłopotu można łatwo uniknąć.
Emeryci, którzy złożyli pozwy, a
zdecydują się wybrać węgiel „w naturze”, powinni złożyć oświadczenie, że
zobowiązują się wycofać powództwo.
To warunek, by kancelaria podjęła
odpowiednie procedury kończące
sprawę w sądzie.
Jak złożyć oświadczenie?
- Najprościej udać się do naszej
kancelarii i uczynić to osobiście – wyjaśnia mecenas Zapart. – Można to
też zrobić drogą elektroniczną, przy-

syłając e-maila. Formularz oświadczenia znajduje się na naszej stronie
internetowej (www.zapart-urban.pl).
Bardzo istotne jest podanie dokładnych danych adresowych, abyśmy
absolutną pewność, że wycofujemy
powództwo właściwej osoby.
Emeryci, którzy złożyli pozwy
przeciw KW SA i podtrzymują oczekiwanie otrzymania ekwiwalentu
pieniężnego, nie muszą podejmować
żadnych działań. W ich przypadku
sytuacja się nie zmienia. Poczekają
na wyrok sądu, potem na uprawomocnienie się orzeczenia, następnie
na odpis wyroku z klauzulą wykonalności, wreszcie na pieniądze
(ekwiwalent + odsetki).
Podobnie wygląda sytuacja osób,
w przypadku których sądy wydały
wyroki. Uzyskają pieniądze. Choć

niekoniecznie „od ręki”.
- Do grudnia Kompania Węglowa
bardzo sprawnie realizowała wypłaty – mówi mecenas Zapart. – Okres
świąteczny trochę to zdezorganizował. Z reguły do miesiąca trwa oczekiwanie na realizację wyroków przez
KW SA. Czy tak będzie w przypadku
kolejnych wyroków – nie podejmę się
odpowiedzi. Wszyscy wiemy, w jakiej
sytuacji ekonomicznej jest spółka...
Górniczy emeryci i renciści,
którzy już wcześniej pogodzili się
ze stratą 1 tony deputatu i nie podjęli batalii sądowej, mają najbardziej
jasną sytuację. Mogą – zgodnie z
decyzją KW SA – odzyskać zaległy
węgiel „w naturze” (do końca czerwca) albo jego ekwiwalent pieniężny
(za 11 miesięcy).
Bogusław Wilk

Deputat za 2015 rok – batalia się rozpoczyna

Nie zmienia się sytuacja dotycząca deputatu za 2015 rok, realizowanego
przez KW SA. Spółka podtrzymuje decyzję o zmniejszeniu o 1 tonę wymiaru
bezpłatnego węgla dla swoich byłych pracowników, emerytów i rencistów.
Sporo poszkodowanych zdecydowało się na potyczkę sądową z KW SA.
- Wiele osób złożyło u nas pełnomocnictwa – mówi radca prawny Michał
Zapart z Kancelarii Radców Prawnych Urban i Zapart. – Niebawem złożymy
pierwsze pozwy do kilku sądów.
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Teraz droga jest „ulicą” bardziej z nazwy niż
w rzeczywistości, ale dzięki staraniom miasta
jej stan stanie się godny takiego miana

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Rzeź drzew

- Ktoś połamał drzewka, które rosły przy drodze łączącej
Knurów z Bojkowem. Uchowało
się zaledwie kilka sztuk. Nie
wi e m, ko m u p r ze s zk a dz a ł y.
Mam nadzieję, że na wiosnę
zarządca drogi nasadzi nowe.
M o ż e wa r t o p r z y t ej o k a z j i
założyć ukryte kamery, które
pomogłyby później w ustaleniu
tożsamości wandali?
Zbigniew

Wertepy pójdą
w niepamięć
KNURÓW. PRZEBUDOWA UL. KOZIEŁKA

- Między Knurowem a Bojkowem rosły drzewka. Więcej niż
połowę ktoś w bezczelny sposób
połamał. Z głupoty? Nie wiem, jak
nazwać to, co się stało. Proszę,
zainteresujcie się tematem.
Czytelnik

Bez dziur, kałuż i błota, za to z porządną jezdnią,
chodnikiem, przejściami dla pieszych i przebudowanymi
zjazdami – tak będzie się prezentować ul. Koziełka
po gruntownej odnowie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, roboty ruszą na wiosnę
W ubiegłym roku zmodernizowany został pierwszy odcinek ulicy.
Do przebudowy pozostało 650 m drogi – od posesji nr 99 po skrzyżowanie
z ulicami Jęczmienną i Akacjową.
W miejsce pozostawiającej wiele
do życzenia nawierzchni pojawi się
asfaltowa jezdnia o szerokości 6 m
(obecnie ta szerokość waha się od 3,5
do 5 m). Po jednej stronie zostanie
położony chodnik, po drugiej wykonane utwardzone pobocze (teraz są
jedynie nieutwardzone, półmetrowe
pobocza). Przejścia dla pieszych zostaną dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Drogę oświetlą nowe, lepsze,
energooszczędne lampy zamontowane na stalowych słupach. Istniejąca
napowietrzna linia oświetleniowa,
skojarzona z napowietrzną siecią
elektroenergetyczną niskiego napięcia, zostanie zlikwidowana. Zastąpi
ją linia kablowa oświetleniowa ziemna. Poprawi się widoczność, zwiększy się też sprawność energetyczna
oświetlenia.
Poddane odnowie (z geometryczną korektą) zostaną skrzyżowania ul. Koziełka z ulicami bocznymi,
ul. Jaśminową i ul. Chmielną.
Przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Koziełka, Jęczmiennej
i Akacjowej. Stanie się bezpieczniejsze, także dzięki dodatkowemu
oświetleniu.
- W celu właściwego odwodnienia
drogi w zakresie zadania ujęto też

budowę odcinka kanalizacji deszczowej i nowych wpustów ulicznych, a
także regulację istniejących wpustów
– informuje Ewa Szczypka z Urzędu
Miasta, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich. - Ponadto planuje się
przebudowę istniejącego wpustu pod
ul. Koziełka, w tym budowę przepustu
o średnicy 900 mm z dostosowaniem
do rozbudowanych parametrów ulicy.
Pomyślano o polepszeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego.
- Oznakowane zostaną przejścia
dla pieszych, w tym dwa będą wykonane jako tzw. przejścia wyniesione,
w celu uspokojenia ruchu – dodaje
naczelnik Szczypka. – Natomiast w
rejonie skrzyżowania ul. Koziełka z
Jęczmienną powstanie płytowy próg
spowalniający.

W budżecie miasta na inwestycję zabezpieczono 4,9 mln zł.
Koszty kwalifikowane szacowane
są na 4,4 mln zł. Jakie będą faktycznie, okaże się po wyłonieniu
w prz et a rg u n ieog ra n icz ony m
wykonawcy i podpisaniu umowy.
Połowa kosztów zostanie sfinansowana z pieniędzy państwa – samorząd uzyskał dofinansowanie
w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (Etap
II – Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój), popularnie zwanego
„schetynówkami”.
Przetarg zostanie ogłoszony
najprawdopodobniej w lutym. Samorząd liczy, że roboty rozpoczną
się na wiosnę.
/bw/

ogłoszenie

WAŻNA INFORMACJA
Urząd Miasta Knurów informuje, że zostały zmienione terminy
płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na następujące.
-

za
za
za
za

miesiące: styczeń, luty i marzec do 5 kwietnia,
miesiące: kwiecień, maj i czerwiec do 5 lipca,
miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień do 5 października,
miesiące: październik, listopad i grudzień do 27 grudnia.

Opłat można dokonywać gotówką w kasie UM przy ul. dra Floriana
Ogana 5 po uprzednim przygotowaniu wpłaty w pokoju 025 - niski
parter, lub przelewem na indywidualny numer konta bankowego.
Informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w pierwszym półroczu roku 2015 nie ulegają zmianie
w stosunku do stawek które obowiązywały w 2014 r.
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Od redakcji: Lipy drobnolistne, nasadzone przy ul. Knurowskiej, co rusz padają ofiarą
wandali. We wrześniu ktoś połamał 25 drzew, pod koniec grudnia
20. - Ostatnie straty wyceniono
na około 15 tys. zł - informuje
rzecznik Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach, Jadwiga Jagiełło-Stiborska. - Nowe nasadzenia
przeprowadzone zostaną prawdopodobnie na przełomie I i II
kwartału bieżącego roku.

To chodnik,
nie jezdnia

- C hc ę z wr ó c ić uwagę na
naganne zachowanie niek tórych kierowców jeżdżących w
sąsiedztwie Biedronki niedaleko
ul. 1 Maja. Bywa, że do ul. Piłsudczyków dojeżdżają po chodniku,
który zaczyna się przy wiacie
przystankowej! To niedopuszczalne, nie mówiąc, że bardzo
niebezpieczne. To absurdalny
– wydawałoby się – pomysł, a
jednak są tacy, którzy tak się
zachowują. Przecież mają niedaleko drogę, czyli ul. Witosa,
którą bez problemu dojechaliby
w to samo miejsce, gdzie chcą.
Na miejscu Straży Miejskiej i
Policji karałbym bez zawahania.
I nawołuję do tego.
Mieszkaniec

Nie świecą, bo...
nie muszą?

- Dlaczego po przejęciu kopalni „Knurów” przez Jastrzębską Spółkę Węglową wygasły
czerwone światła ostrzegawcze
na obrysie wież basztowych, tak
istotne dla bezpieczeństwa ruchu
w przestrzeni nad Knurowem?
Krzysztof
Od redakcji: R zeczniczka
JSW, Katarzyna Jabłońska-Bajer

poinformowała nas, że wygaszenie świateł ostrzegawczych
związane jest z remontem szybu Foch II. Taki stan utrzyma
się jeszcze przez co najmniej 2
lata - tyle potrwa modernizacja
obiektu. Ponadto pani rzecznik
zwróciła uwagę, że wieża nie
musi posiadać świateł ostrzegawczych. Sprawdziliśmy. Taki
wymóg istnieje m.in. w przypadku obiektów, których wysokość
przekracza 100 m. Szyb Foch
II mierzy 62 m, a przeszkody
lotnicze o wysokości od 45 m
do wysokości mniejszej niż 150
m oznakowuje się światłami
przeszkodowymi średniej intensywności.

Uwaga na sarny

- Chciałem przestrzec kierowców jeżdżących na trasie
Szczygłowice – Kuźnia Nieborowska przed niebezpieczeństwem, jakie stwarzają sarny.
W ciągu ostatniego miesiąca
dwa razy przebiegł y jezdnię,
gdy tamtędy pr zejeżdżałem.
Raz wpakowały mi się na drogę
ledwie 5-6 metrów przed maską.
Za drugim razem to wręcz się
ścigaliśmy: spłoszyły się, gdy
jechałem i pognały na złamanie
karku chcąc przeskoczyć przez
drogę. Tym razem to ja byłem
szybszy. Tak czy siak, uważać
trzeba, bo wbrew pozorom nie
rzucają się w oczy, a po zmroku
to już w ogóle...
F.M.

Zajezdnia
czy parking?

- Przyjedźcie do Szczygłowic
i zobaczcie, co się dzieje w zajezdni. Kierowcy zrobili sobie
t a m p a r k i n g. J e s t p r o b l e m,
k ie dy k ilka auto bu s ów c hc e
wjechać do zajezdni, żeby zrobić
krótki postój między jednym
a drugim kursem. Dosłownie
nie ma gdzie. Rozmawiałem z
kolegami, że trzeba w końcu to
gdzieś zgłosić.
Kierowca KZK GOP
Od redakcji: Z informacji
pr zekazanych nam pr zez komendanta Straży Miejskiej w
Knurowie, Andr zeja Daronia,
wynika, że szczygłowicka zajezdnia jest drogą wewnętrzną
w zarządzie kopalni. To uniemożliwia straży egzekwowanie
zasad parkowania na tym terenie. Co prawda na wjeździe
ustawiono znak zakazu zatrzymywania się z komentarzem,
jednak - w opinii komendanta
- nie jest na tyle czytelny, by
kierowcy nie mogli parkować w
zajezdni.
Not. pg, bw
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Co tam, panie, w statystyce?

Aż 4 razy wzrosła w ubiegłym roku liczba rozwodów w Knurowie. W Gminie Pilchowice
pary częściej decydują się na ślub kościelny. Gminie Gierałtowice z każdym rokiem
przybywa mieszkańców. Czego jeszcze dowiedzieliśmy się ze statystyk urzędów stanu
cywilnego?
się w Knurowie od 2010 roku. Małżonkowie częściej też się rozwodzą.
W ubiegłym roku 101 małżeństw nie
przetrwało próby czasu, podczas gdy
w 2013 takich przypadków odnotowano zaledwie 24.
Urzędy Stanu Cywilnego w gminach Gierałtowice i Pilchowice prawie wcale nie sporządzają aktów
urodzeń. Wynika to z faktu, że mamy
rodzą poza miejscem zamieszkania.
Gmina Gierałtowice ma powód
do zadowolenia. Od 2004 roku przybyło jej 808 mieszkańców. Na koniec
2013 roku odnotowano ich 11216, a w
2014 - 11349.
Pod koniec 2014 roku w gminę
Pilchowice zamieszkiwało 11137
osób. Rok wcześniej było ich 11061.
W ubiegłym roku USC gminy
Gierałtowice sporządził 112 aktów
zgonu. Kierownik Mirosław Marcol
dodaje, że tylko 47 z nich dotyczyło
mieszkańców, którzy zmarli na terenie gminy. Reszta odeszła do wieczności w okolicznych szpitalach. W
2013 roku odnotowano 115 zgonów,
z czego 57 mieszkańców zmarło na
terenie gminy.

Z nowym rokiem nowe prawo
Ślub w parku lub nad rzeką? Dzięki nowej ustawie Prawo o aktach stanu
cywilnego będzie to możliwe. Niestety też kosztowne.
Dotychczas kierownicy USC udzielali ślubów poza urzędami wyłącznie w
uzasadnionych przypadkach (pobyt jednej z osób w szpitalu lub w areszcie).
- Wcześniej pary dopytywały o możliwość pobrania się poza urzędem, ale
proszę pamiętać, że takie miejsce musi gwarantować powagę uroczystości
oraz bezpieczeństwo osób w niej uczestniczących - mówi Barbara Bismor,
kierownik USC w Knurowie.
Teraz pary będą mogły puścić wodze fantazji, oczywiście w granicach smaku i rozsądku. Za ślub w plenerze lub innym miejscu niż USC będą jednak
musiały zapłacić 1000 zł.
Kierownik Bismor podkreśla, że uzasadnione przypadki, o których mowa
była na początku, zwolnione będą z tej opłaty.
Od 1 marca będzie można nadawać dzieciom obcojęzyczne imiona. To
ułatwienie dla cudzoziemców mieszkających w naszym kraju czy polskich
małżeństw, których dzieci urodziły się za granicą.
Barbara Bismor nie przypomina sobie, by odmówiono nadania obcojęzycznego imienia dziecku. Przypadki zarejestrowane w Knurowie spełniały
wymogi: imię określało płeć dziecka i nie było obraźliwe.

„Miłość jest ślepa,
ale małżeństwo
przywraca jej wzrok”
- aforyzm Georga Ch.
Lichtenberga nabiera
gorzkiej wymowy
w świetle statystyki
pokazującej wzrost
liczby rozwodów

Foto: Paweł Gradek

Od kilku lat zmniejsza się liczba
aktów urodzenia, sporządzonych
przez knurowski USC. W ubiegłym
roku było ich 887 (dla porównania w
2012 roku - 1057). Należy nadmienić,
że wiele świeżo upieczonych mam to
mieszkanki Czerwionki-Leszczyn
i Gliwic.
W rankingu najpopularniejszych
imion nadawanych dzieciom urodzonym w Knurowie zaszły drobne
zmiany. Lenę i Kacpra zastąpili Maja
i Jakub. Niewiele mniejszą popularnością cieszyli się: Zuzanna, Amelia,
Julia, Zofia oraz Piotr, Filip, Kacper
i Karol.
W porównaniu z 2013 rokiem
ubyło w Knurowie 281 mieszkańców.
Pod koniec roku zameldowanych
było tu 37669 osób.
W zeszłym roku sporządzono
więcej aktów zgonu (533) niż w 2013
roku (453).
Nieznacznie spadła liczba małżeństw ze 179 (2013 rok) do 167
(2014 rok).
Pary nadal częściej ślubują przed
urzędnikiem stanu cywilnego niż
przed księdzem. Trend ten utrzymuje

Z 81 w 2013 roku do 108 w 2014
wzrosła liczba zgonów na terenie
gminy Pilchowice.
Od dwóch lat na stałym poziomie utrzymuje się liczba ślubów (62)
zawieranych przez mieszkańców

gminy Gierałtowice. W ubiegłym
roku 20 małżeństw nie przetrwało
próby czasu, kiedy w 2013 roku takich przypadków było 13.
USC Pilchowice sporządził w
2014 roku 56 aktów małżeństwa,

z których aż 47 to śluby kościelne.
W 2013 roku w związek małżeński
wstąpiły 53 pary (41 zdecydowało się
na ślub kościelny).
Wzrosła też liczba rozwodów z 8
w 2013 roku do 20 w 2014.
/pg/

Knurowski zespół dał piękny koncert,
zaskarbiając sobie podziw i wdzięczność
publiczności

Foto: Paweł Gradek

reklama

KNURÓW, GLIWICE

Wśród nocnej ciszy...

Nie doszło w tym roku do przeglądu kolęd w parafii pw. św. Cyryla
i Metodego. W sobotni wieczór odbył się za to koncert w wykonaniu
Chóru Kameralnego „Slavica Musa” pod kierownictwem Tomasza Pawła
Sadownika
Ci, którzy zostali w kościele po
wieczornej mszy św., nie żałowali.
Po świątyni rozeszły się dźwięki
tradycyjnych kolęd, ale nie tylko.
Chórzyści zaśpiewa li też k ilka
współczesnych pieśni bożonarodzeniowych.
Dyrygent Tomasz Paweł Sadownik poprowadził koncert z wielką
6

kulturą. Przypomniał słuchaczom,
że chór otwarty jest na nowe głosy.
Nie trzeba czytać nut, wystarczy
odrobina głosu i zapał do pracy.
Na brak zajęć Slavica Musa narzekać nie może. Ostatni weekend
był dla niej bardzo pracowity. W
niedzielę, w ramach Chóralnych
Spotkań Kolędowych Diecezji Gli-

wickiej, chór zaprezentował utwory
i opracowania m.in. Jana Sebastiana
Bacha, Bartłomieja Pękiela, Kazimierza Wiłkomirskiego i Mortena
Lauridsena.
W najbliższą sobotę weźmie
udział w finale Ogólnopolskiego
Konkursu Kolęd w Będzinie.
/g/
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Głos o Bożym Miłosierdziu
Papieski krzyż i ikona Salus Populi
Romani pielgrzymują z kontynentu
na kontynent, z kraju do kraju,
z miasta do miasta. 8 i 9 stycznia
symbole Światowych Dni Młodzieży
przybyły do Knurowa. Wszędzie
były witane przez tłumy wiernych

Światowe Dni Młodzież rozpoczną się latem 2016 roku.
Knurów aktywnie włącza się
organizację noclegów. Chcesz
przyjąć pielgrzymów? Zgłoś
się do parafii.
- S z u k a my r o d z i n, k t ó r e
przyjmą młodzież w swoich
domach, zapewnią im nocleg
i okażą swoją gościnność mówi ks. Piotr Larysz. Zgłoszenie przyjmowane są do
końca stycznia.

W Wilczy na
symbole ŚDM czekali
mieszkańcy

sze cierpienie. Oddać ból, ukoić nasze
poranione ciała i dusze. Jezu, uzdrów
nas - prosili chorzy z knurowskiego
szpitala.
Po czuwaniu w kościele pw. św.
Cyryla i Metodego, krzyż na rękach
m.in. strażaków, członków stowarzyszeń i wspólnot przeszedł ulicami
miasta.
- Idź za Jezusem, pozwól mu
działać w swoim życiu. Niech krzyż

będzie jak sieć, niech zagarnia młodzież - modlili się w czasie Drogi
Krzyżowej księża.
O północy w kościele pw. Matki
Bożej Częstochowskiej rozpoczęła się
msza święta, po nabożeństwie nocna
adoracja.
Krzyż i ikona nawiedziły także Ośrodek Caritas Matka Boża
Uzdrowienie Chorych i szkoły ponadgimnazjalne. Knurowianie pożegnali symbole obok ratusza. Przy
dźwiękach hymnu ŚDM, krzyż i
ikona pojechały dalej - do parafii w
Gierałtowicach, Paniówkach, Przyszowicach i Chudowie.
Tekst i foto: jb

KNUROWA

Niezwyczajna pani Jolanta
Wilczanie ułożyli znicze wzdłuż
drogi, tysiącami świateł rozświetlając
trasę przejazdu. Dzieci przyniosły
lampiony i balony, dorośli ozdobili
domy i bramy.
- Piękna noc. Wzruszyłam się widząc, ile osób przyszło - mówiła jedna
z mieszkanek. - Jestem już starszą
osobą, więc chciałam pomodlić się za
tych młodych, którzy zgubili drogę do
Boga. Tylko tyle mogę dla nich zrobić modlić się, najlepiej jak umiem.
Z Wilczy krzyż pielgrzymował
po knurowskich parafiach. W Szczygłowicach wierni, czekali przy alei

Piastów, w Krywałdzie - obok kaplicy
św. Barbary.
- Zimno, ale musiałam przyjść.
Nie wiem, czy pojadę na Światowe
Dni Młodzieży, więc może to jedyna
szansa, aby dotknąć krzyż i poczuć
tę atmosferę radości, jaka będzie w
Krakowie - mówiła Ania ze Szczygłowic.
Przed szpitalem odczytywano
i ntencje chor ych. Nie wsz ysc y
mogli przyjść - wielu zabrakło sił.
Przykuci do łóżek słuchali modlitw
i śpiewów.
- U stóp krzyża chcemy złożyć na-

Panią Jolantę (w środku) doceniono za jej
oddanie i profesjonalizm

Foto: Arch. hospicjum

Papież Franciszek w czasie spotkania z młodzieżą prosił chrześcijan, aby bronili się przed bezruchem,
wygodą, aby nie zamykali się w sobie,
ale odważnie głosili radość z Bożej
Miłości. W chłodny styczniow y
wieczór tysiące knurowian i mieszkańców sąsiednich miejscowości,
przybyło przywitać symbole ŚDM i
dotknąć Bożego Miłosierdzia. Nad
organizacją i przebiegiem peregrynacji czuwał ks. Piotr Larysz z parafii
Matki Bożej Częstochowskiej.
Droga krzyża w knurowskim
dekanacie rozpoczęła się w Wilczy.

Jolanta Wawrzynek, wolontariuszka
w hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach,
otrzymała wyróżnienie w konkursie
Wolontariusz Roku. - Jesteśmy bardzo dumni mówią pracownicy hospicjum

Wielu wiernych chciało choć przez chwilę dotknąć
krzyż i poczuć atmosferę Światowych Dni Młodzieży
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Pani Jolanta od lat pomaga
pacjentom hospicjum, towarzysząc
im w odchodzeniu. Opowiadając o
swojej pracy, unika wielkich słów.
- Proszę nie traktować wolontariuszy jak bohaterów - mówiła
Jolanta Wawrzyniak. - W tym miejscy akurat mieliśmy się znaleźć.
Moglibyśmy siedzieć w domu i oglądać seriale, ale jest tyle osób, które
czekają na pomoc. Każdy może być
wolontariuszem, tylko jeszcze nie
każdy znalazł swoje miejsce.
Dla pacjentów najważniejsza
jest obecność, przekonanie, że ktoś
obok jest. Ktoś, kto przyjdzie porozmawiać, pograć w chińczyka,
poprawić poduszkę.
- Nie tylko słuchamy wspomnień,
ale też sami się zwierzamy - opo-

wiadała o swojej pracy pani Jolanta.
- Nie rozmawiamy o problemach, a
o takich codziennych sprawach. Pacjenci to lubią. Mówią o nas „nasze
słoneczka” bo czasami zwyczajny
uśmiech pomaga im poczuć się lepiej.
Konkurs, organizowany przez
Centrum Wolontariatu przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, wyróżnia najbardziej
zaangażowanych wolontariuszy.
Do tegorocznej edycji zgłoszono 24
kandydatów. Jolanta Wawrzynek
otrzymała jedno z trzech wyróżnień. Zw yciężyła Sandra Stach
- wolontariuszka w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Specjalnych nr
7 w Gliwicach.
jb
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Zostawia Knurów murowany
KNURÓW. SYLWETKA

Często podkreśla, że jego zawód to nie praca, lecz służba. Współtworzył obecną siedzibę
knurowskich strażaków. Aspirant sztabowy Józef Jaworek, zastępca dowódcy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie, po ponad 35 latach
służby, odchodzi na emeryturę
Kiedy młody strażak przychodzi
do niego i mówi, że idzie do pracy, zastępca dowódcy Józef Jaworek poprawia: - Nie, chłopaku, ty nie pracujesz,
ty służysz. I musisz sobie uświadomić:
praca to praca, służba to służba.
- Moja małżonka miała czasem
do mnie pretensje, że u mnie najpierw
jest straż, potem długo nic, następnie
córki i dopiero na końcu ona, a w
międzyczasie mój pies – śmieje się
aspirant Jaworek.
Niejednokrotnie obiad stygł na
stole, a Józefa Jaworka nie było w
domu aż do wieczora. Bywało też,
że w najmniej odpowiednich sytuacjach, w różnych porach dnia i nocy
trzeba było nagle jechać na akcję. Ale
pani Jaworek zaakceptowała taki stan
rzeczy, bo wiedziała, że jej mąż ma
taki stosunek zawodu. Cóż, służba
to służba i nie ma dyskusji. Żeby być
strażakiem, trzeba się z tym zawodem związać totalnie.
Aspirant sztabowy Józef Jaworek
mieszka w Pyskowicach, ale od ponad 15 lat jest zawodowo związany z
Knurowem. W tym czasie zdążył pokochać to miasto, poznać wiele osób,
nawiązał tu też parę ważnych przyjaźni. Wielu mieszkańców Knurowa
i okolic spotkało go bezpośrednio w
trakcie akcji ratowniczych. I choć 31
stycznia przechodzi na emeryturę, na
pewno będzie tu jeszcze przyjeżdżał.
W końcu miejsc, w których nam dobrze, nie porzuca się całkowicie, jeśli
nie ma takiego przymusu.

KAŻDA AKCJA JEST POWAŻNA

Pierwsze strażackie doświadczenia Józef Jaworek nabył w rodzinnej
Jasionie, małej miejscowości pod
Pyskowicami. Tam, jako nastolatek,
wraz z kolegami założył Ochotniczą
Straż Pożarną. Ta przygoda wyszła
trochę sama z siebie.
– Razem graliśmy w piłkę, bawili-

śmy się w wojnę, no i razem gasiliśmy
pożary – wspomina aspirant Jaworek.
Nie mieli lokum ani nawet garażu,
toteż OSP w Jasionie nie przetrwała
dłużej niż parę lat. Mieli za to wielki
zapał – z grupy młodych ochotników
aż siedmiu zostało zawodowymi strażakami. – Potem się zdarzyło, że nimi
dowodziłem, a nie byłem najstarszy.
To też był dla mnie przełom, że musiałem nagle dowodzić swoimi kolegami,
którzy wcześniej dowodzili mną.
Po pedagogicznym studium technicznym Józef Jaworek rozpoczął
służbę w jednostce strażackiej w
Zakładach Mechanicznych KUM
Bumar Łabędy. Był 19 czerwca 1979
roku. W tamtych czasach polityka
była obecna wszędzie, także w straży pożarnej, zwłaszcza w jednostce
chroniącej zakłady wojskowe.
– Długo miałem zamkniętą możliwość awansu, ze względu na inne
przekonania, pochodzę z katolickiej
rodziny – wspomina. - Nie, że jakoś
walczyłem z systemem, tyle tylko, że
nie chciałem pewnych spraw przyswoić jako własne. Ale potem ktoś mnie
zauważył, poznał, poszedłem na kursy
podoficerskie.
Pierwsza akcja, w jakiej brał
udział, to gaszenie kościoła parafii
Podwyższenia Krzyża Św. przy ul.
Daszyńskiego w Gliwicach. Jednak
wspominając tę i inne duże akcje,
jak pożar lasów w Rudach Raciborskich czy powódź w Raciborzu, Józef
Jaworek powtarza: - Czasem zwykły
niedopałek w koszu na śmieci stwarza niewyobrażalne zagrożenie. W
tym zawodzie do każdej interwencji
należy podchodzić poważnie – na tym
polega służba.
- Jesteśmy w końcu od tego, żeby
służyć ludziom. Nieraz się zdarzało,
że przyjeżdżamy na miejsce akcji,
jako dowódca wysiadam pierwszy,
a tu nagle ktoś wyskakuje do mnie

z krzykiem: „Gdzieżeście tak długo
byli?” Wtedy muszę szybko tłumaczyć,
spokojnie, bez przekleństw. Parę razy
się zdarzyło, że ktoś się irytował, bo
jego własność niszczała, ale jak potem wytłumaczyłem, jak to wszystko
przebiega, ta osoba przyznała mi rację
i przeprosiła – opowiada aspirant
sztabowy Jaworek.

Przysięga na PSP. 1992 rok

DOBRY WYBÓR

Kiedy w latach 90. stanął na czele
utworzonego w Łabędach plutonu
chemicznego, bardzo brakowało mu
szybkiego dostępu do informacji.
– Człowiek musiał przyswoić
sobie dużo wiadomości, a czystym
chemikiem nigdy nie byłem – przyznaje zastępca dowódcy. – Chodzi
o to, żeby w konkretnej sytuacji nie
narażać swoich podwładnych na
jakieś niepotrzebne zagrożenie. Podczas akcji nie ma czasu na czytanie,
czasem jest ciemno. Wtedy, w latach
90., nie można było nawet marzyć
o tym, by na gorąco móc sobie wejść
na internet i odczytać, jak z tym postępować. A teraz osoba siedząca w
punkcie alarmowym może wszystko
sprawdzić i przesłać nam wiadomość.
Ratownictwo za moich czasów bardzo
się rozwinęło. To wychodziło dość naturalnie. Z jednej strony pojawiły się
narzędzia ułatwiające pracę, z drugiej
– poszerzył się zakres obowiązków,
a w związku z tym – zakres naszych
umiejętności. Dawniej przyjmowano
do straży ludzi po podstawówce. Dziś
wielu moich kolegów przychodząc do
straży ma już wyższe wykształcenie.
Mamy w knurowskiej straży ratowników medycznych po licencjatach,
którzy pracują też w karetkach pogotowia. Cały czas cos poprawiamy,
idziemy do przodu.
Dobrze ocenia młodych strażaków i czuje z nimi duże pokrewieństwo. Podobnie jak on przed laty,

Podczas prac budowlanych przy Komendzie Wojewódzkiej Straży
Pożarnej. Wczesne lata 80. Józef Jaworek stoi na pierwszym planie

przychodzą do straży, żeby służyć,
podobnie jak on mają pasję, chcą
zmienić coś w pożarnictwie, bo
wbrew pozorom, dużo jest jeszcze
do zrobienia.
Nigdy nie żałował wyboru zawodu. Choć przełom lat 80. i 90.
okazał się trudny dla kogoś, kto ma
na utrzymaniu rodzinę. Straż pożarna jako niekomercyjny wydział
BUMAR-u zaczęła być traktowana
po macoszemu, zarobki były niemal
głodowe.
– W tych miernych czasach zajmowałem się stolarką, budowlanką,
bieżnikowałem opony, z kolegą stawialiśmy kominki, naprawialiśmy
samochody – wspomina.
Przed tym okresem Józef Jaworek
miał okazję przejść do działu BHP,
jednak został. Potem można się było
zastanawiać: czy dobrze wybrał? Dobrze, bo w 1992 roku staż w Łabędach
przekształciła się w jednostkę PSP i
odtąd było już lepiej. Jaworek awansował na dowódcę zmiany, później
skończył szkołę aspirantów, wreszcie – dostał propozycję przejścia do
Knurowa, na stanowisko zastępcy
dowódcy jednostki.

JEDNOSTKA OD PODSTAW

Czas jego służby w Knurowie
przyniósł duże zmiany. Kiedy w 1999
roku aspirant sztabowy Jaworek zaczął tu służbę, tutejsza straż pożarna
stacjonowała na terenie zakładu tworzyw sztucznych ERG w Krywałdzie.
Dziś ma nowoczesną, przestronną i
dobrze wyposażoną siedzibę w centrum. Duża w tym jego zasługa. Józef
Jaworek współtworzył tę jednostkę,
to jego dziecko.
- Sami adaptowaliśmy te pomieszczenia. W latach 1999-2001 była tu
taka harówa, że jak przyjeżdżałem
do domu, byłem półżywy – wspomina
aspirant. – Cały czas albo malowanie
ścian, albo pilnowanie chłopaków.
Młodsi mają dobrze, przychodzą do
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nowej jednostki, ale ci starsi pamiętają tę pracę. Jednak trzeba podkreślić,
że bez takich ludzi, jakich mamy
tutaj, nic bym nie zrobił. Jestem im
wdzięczny, że się ugięli i chciało im się
pracować po godzinach, poza służbą.
Wiercić, murować, tapetować. Gdyby
nie ta załoga i pomoc komendantów,
to co my byśmy tu zrobili? A tak, powstała jednostka, której nie musimy
się wstydzić. Zostawiam jednostkę
na dobrym poziomie. To jest moja
osobista satysfakcja. Oceniać mnie
będą potomni, albo ci koledzy, którzy
mnie znają.
Ostatnio strażacy malują jednostkę z zewnątrz. Niektórych przechodniów dziwi, że nie robi tego
firma remontowa. Jednak dla strażaków to nic dziwnego – strażak sam
sprząta, maluje, robi niemal wszystko, co jest potrzebne w jednostce, bez
marudzenia. Strażacy są trochę jak
rodzina – muszą być zżyci, polegać
na sobie. Nic też dziwnego, że w jednostce jest trochę tak jak w dużym
domu – trzeba sprzątać, trzeba na
bieżąco kosić, trzeba zajmować się
tym wspólnym domem. Kto odwiedził kiedyś knurowską JRG, wie, że
rzeczywiście jest tam schludnie jak w
domu i w żadnym razie nie zalatuje
koszarami. Oczywiście wymaga to
pewnej dyscypliny.
- Kiedyś to bardzo długo siedziałem „na szmacie”, z powodu
przekonań politycznych. Wyrobiło
to we mnie samodyscyplinę. W takich formacjach jak nasza musi być
dyscyplina, pewne sprawy muszą być
„na baczność” - tłumaczy. - Bo kiedy
są duże akcje, w których bierze udział
setka strażaków, trzeba to jakoś opanować. Jeden bierze odpowiedzialność
za drugiego. Nawet podstawowy
strażak musi wziąć odpowiedzialność
za swego kolegę, przodownika czy
pomocnika. Bo jak wchodzą razem
do akcji, gdy jeden się przewróci, to
ten drugi go musi wyciągnąć.
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KNURÓW. OWOCNA WSPÓŁPRACA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Z BIBLIOTEKĄ NARODOWĄ

Foto: Mirella Napolska

Nowości do
wypożyczenia

Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Knurowie
asp. sztab. Józef Jaworek:
- Serdecznie dziękuję następującym podmiotom, z którymi miałem
przyjemność współpracować przez
„ostatnie” 15 lat:
Agencja Reklamowa „OFERTA”
s.c., „AIB” Sp. z o.o. sp. k., „ATEX”
Sp. z o.o. Adam Jąderko, „BRICOMARCHE” Sp. z o. o. Aleksander
Matusiak, „CIUPKE” s.c. Piotr i
Aleksandra Ciupke, „Elmar” s.c.,
Firma Budowlana „Adam Czupryn”,
FHU „OGRÓD” A. Ciupiński, „Hemi.
Lab.pl”,„Hodowla drobiu” Wiesław
Skubisz, „IVET” Mieczysław Ćwieląg,
LWSM Knurów, „Mechanika pojazdo-

wa” Artur Szymala, MZGLiA Knurów,
PH „ALBUD” Sp. z o.o. Jan i Zbigniew
Owczarek, PPHU „KOMART” Sp. z
o.o. Katarzyna Makarowicz, PPHU „U
Zbyszka” Zbysław Małota, „Smolnik”
E i B Smolnik i wspólnicy sp. Jawna,
Szkółka krzewów ozdobnych Artur
Tomiczek, Szpital Chorób płuc im.
św. Józefa w Pilchowicach, Szpital w
Knurowie Sp. z o.o., WMS Sp. z o.o.
Mirosław Siewka.
Chc ę również podziękować
wszystkim samorządowcom i
władzom miasta Knur ów, gmin
Gierałtowice i Pilchowice, a także wszystkim, którzy wspierają
naszą służbę w pracy dla dobra
społeczeństwa.

Dobra wiadomość dla moli książkowych: Miejska Biblioteka
Publiczna pozyskała dotacje, z których zakupiła 1412 pozycji.
Ponad 500 woluminów wzbogaciło księgozbiory 4 szkolnych
bibliotek, resztę można wypożyczyć w tymczasowej siedzibie
MBP oraz jej filiach
- Część ściany
przeznaczyliśmy na
tablicę, po której nasi
najmłodsi czytelnicy będą
mogli pisać kolorowymi
flamastrami - pokazuje
kierownik MBP Brygida
Dreślińska

Podczas obchodów Dnia Strażaka. Lata 90.

EMERYTURA TO NIE BEZCZYNNOŚĆ

Zastępca dowódcy przyznaje, że
będzie mu brakowało bycia potrzebnym, choć emerytura nie oznacza dla
niego bezczynności. Po tylu latach
pracy nie można po prostu siąść na
kanapie. Zwłaszcza strażak, przyzwyczajony przez całe życie do skaczącej
adrenaliny, nie może sobie pozwolić na
totalne lenistwo. Aspirant zna z życia
takie przypadki: strażak poszedł na
emeryturę – kocyk, wersalka, piwko,
a po roku czy dwóch – śmierć. Brak
wahań adrenaliny nie wchodzi zatem
w grę. Trzeba dalej pracować, żeby się
czuć trochę potrzebnym, żeby się trochę podenerwować – wtedy jest normalnie. Choć emerytowany strażak
nie może pracować w straży pożarnej
jako takiej, to może pełnić funkcję

inspektora do spraw przeciwpożarowych. Józef Jaworek jest w zarządzie
knurowskiej OSP, współpracuje z
kilkoma szpitalami i na pewno znajdzie sobie jeszcze dodatkowe zajęcia,
chciałby, aby to był Knurów, kto wie,
może coś się znajdzie.
- Jasne, że przykro jest odchodzić,
zresztą komendant nie chciał, żebym
odchodził. Ale ja mam już pewien
wiek, a są młodsi. Czuję, że może
ci młodsi mogą być lepsi. Ja mam
duże doświadczenie, ale ci młodsi
mogą mieć większą wiedzę, mogą być
szybsi, lepsi w podejmowaniu decyzji.
Zawsze mówię moim strażakom: nie
przejmujcie się, przyjdzie młody, na
pewno będzie lepszy – uśmiecha się
aspirant Jaworek.
Mirella Napolska
Foto: zb. własne J. Jaworka

Podczas jednej z akcji w Knurowie
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Pod koniec ubiegłego roku ekipa
budowlana opuściła wyremontowane
pomieszczenia biblioteki przy al.
Lipowej. W najbliższych miesiącach
zostanie rozstrzygnięty przetarg na
zakup wyposażenia, w tym sprzętu
komputerowego. Później jeszcze
tylko przeprowadzka księgozbioru,
skontrum, czyli kontrola zbiorów,
i pierwsi czytelnicy będą mogli korzystać z dobrodziejstw nowoczesnej
biblioteki.
Bibliotekarze już zadbali o to,
by na półkach znalazły się nowości
wydawnicze.
Z pomocą przyszły im Ministerstwo Kultur y i Dziedzictwa
Narodowego oraz Biblioteka Narodowa, która w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa
przyznała 16 500 zł na zakup książek.
- Dotację wydaliśmy co do złotówki - zapewnia Brygida Dreślińska,
kierownik MBP w Knurowie. - Wśród
zakupionych 871 pozycji, znalazły się
m.in. książki dla dzieci i młodzieży, kryminały, fantastyka, książki
podróżnicze, popularnonaukowe,
poradniki.

Jednym słowem to, po co czytelnicy sięgają najchętniej.
W ubiegłym roku po raz pierwszy pojawiła się możliwość aplikowania o fundusze na zakup nowości
wydawniczych dla szkolnych bibliotek. Knurowska MBP skorzystała z
tej szansy, dzięki czemu księgozbiory
Miejskich Szkół Podstawowych nr
2 i 4 oraz Miejskich Gimnazjów nr
3 i 4 wzbogaciły się w sumie o 541
woluminów o wartości 8 tys. zł.
Cel jest jeden: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Kierownik Dreślińska zauważa,
że gimnazjaliści nie garną się do
książek.
- Z uczniami szkół podstawowych
jest inaczej - podkreśla. - Chętnie
uczestniczą w konkursach czytelniczych, często przychodzą do bibliotek.

Ich starsi koledzy wszystko znajdują
w internecie. Mało czytają. To się
później zmienia w szkole średniej. W
bibliografii referatu nie zamieszczą
adresów stron internetowych, muszą
zajrzeć do książek.
Wytypowane szkoły (współpracujące od lat z MBP) sporządziły
listę potrzebnych książek. Życzenia
były różne: gimnazjalnej „Czwórce”
brakowało pozycji popularnonaukowych, podstawówkom tzw. czytadeł.
Dla przykładu księgozbiór biblioteki MSP-4 wzbogacił się o 184
książki, a w ciągu roku placówka
może sobie pozwolić na zakup zaledwie 40 pozycji.
Brygida Dreślińska jest optymistką. Wierzy, że zakupione nowości przyczynią się do rozwoju
czytelnictwa.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Powyższe zadanie zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki narodowej
w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa
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rozrywka nr 2

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Igor Moraczewski z Czuchowa
ur. 4.01.2015 r., 3320 g, 52 cm

Aleksandra Henn z Gliwic

ur. 5.01.2015 r., 3740 g, 56 cm

Oliwia Maj z Gliwic

Amelia Babczuk z Knurowa

ur. 5.01.2015 r., 3690 g, 54 cm

Maja Kłakowicz z Czerwionki

ur. 5.01.2015 r., 3870 g, 52 cm

Lena Waszecka z Leszczyn

ur. 5.01.2015 r., 3670 g, 55 cm

ur. 5.01.2015 r., 3400 g, 54 cm

Igor Cichowski z Chudowa

Wiktoria Gruszczyńska z Książenic

2
Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5,
44-190 Knurów – wraz z kuponem w
ciągu 10 dni od ukazania się numeru
(decyduje data stempla pocztowego).
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki świątecznej brzmiało: „Noworoczna choinka”. Nagrody otrzymują:
- Maria SZAFARCZYK – roczna
prenumerata Przeglądu Lokalnego
+ karnet na obiekty MOSiR Knurów
- Kazimiera SIWIEC – karnet na
zabiegi kosmetyczne o wartości 400 zł
+ karnet na obiekty MOSiR Knurów
- Henryka FRANCZAK - karnet
na zabiegi kosmetyczne o wartości 230
zł + karnet na obiekty MOSiR Knurów
- Joanna GROBOSZ - karnet na
zabiegi kosmetyczne o wartości 100
zł + karnet na obiekty MOSiR Knurów
- Jolanta KIJAK – karnet na zabiegi kosmetyczne o wartości 100 zł
+ karnet na obiekty MOSiR Knurów
- Katarzyna CYBULSKA - karnet
na zabiegi kosmetyczne o wartości 100
zł + karnet na obiekty MOSiR Knurów
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- Elżbieta LEWICKA – 10-wejściowy karnet na siłownię Wodnik w
Paniówkach
Grzegorz KANIA -10 -wejściowy
karnet na siłownię Wodnik w Paniówkach
- Artur MYCA - 10-wejściowy
karnet na siłownię Wodnik w Paniówkach
- Aniela BIANEK – 10-wejściowy karnet na Pływalnię Wodnik w
Paniówkach
- Patryk MRASEK – 10-wejściowy karnet na Pływalnię Wodnik w
Paniówkach
- Krystyna MIGUT – 10-wejściowy karnet na Pływalnię Wodnik w
Paniówkach
- Piotr MICHAŁÓW – dwuosobowe zaproszenie na Kabaret Skeczów
Męczących + karnet na obiekty MOSiR Knurów
- Renata BRYŁKA – dwuosobowe
zaproszenie na koncert ŚWIĄTECZNE STARCIE GWIAZD + karnet na
obiekty MOSiR Knurów
- Teresa KOWIECZENKO - dwuosobowe zaproszenie na koncert
ŚWIĄTECZNE STARCIE GWIAZD
+ karnet na obiekty MOSiR Knurów

- Ewa DZIOPA – upominek od
pracowni „Witraże z pasją” + karnet
na obiekty MOSiR Knurów
- Aniela ROJEK – upominek od
pracowni „Witraże z pasją” + karnet
na obiekty MOSiR Knurów
- Ilona KRASNICKA – upominek
od pracowni „Witraże z pasją” + karnet na obiekty MOSiR Knurów
- Krystyna LIDUCH – upominek
od pracowni „Witraże z pasją” + karnet na obiekty MOSiR Knurów
- Urszula MĄDRY – podwójny
bilet do Kina Scena Kultura + karnet
na obiekty MOSiR Knurów
- Alojzy LANUSZNY - podwójny
bilet do Kina Scena Kultura + karnet
na obiekty MOSiR Knurów
- Andrzej MIARA - podwójny
bilet do Kina Scena Kultura + karnet
na obiekty MOSiR Knurów
- Roman SKWIOT – dwa karnety
na obiekty MOSiR Knurów
- Janina KRUK - dwa karnety na
obiekty MOSiR Knurów.
Serdecznie dziękujemy za udział
w zabawie. Zwycięzcom gratulujemy
i zapraszamy po odbiór nagród do
redakcji.

ur. 7.01.2015 r., 3670 g, 55 cm

Jowita Pietnik z Knurowa

ur. 7.01.2015 r., 3250 g, 53 cm

Kornelia Wilk z Knurowa

ur. 7.01.2015 r., 3150 g, 55 cm

ur. 7.01. 2015 r., 3590 g, 53 cm

Sebastian Dudzik z Czerwionki

Karolina Grychtoł z Gierałtowic

ur. 8.01.2015 r., 2710 g, 52 cm

ur. 8.01.2015 r., 3540 g, 53 cm
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aktualności
informacja własna wydawcy

Foto: Arch. Adama Sobierajskiego

Podczas „Super STARcia” Adam Sobierajski miał
wręcz swój fan-club...

KNURÓW

Gwiazdy rozbłysną w sobotę
W tę sobotę, 17 stycznia, w Domu Kultury
w Szczygłowicach wystąpią znani i lubiani
artyści. Zapowiada się fantastyczny koncert
Na zaproszenie gospodarza imprezy, tenora Adama Sobierajskiego,
do Knurowa przyjadą gwiazdy telewizyjnego „SuperSTARcia” (TVP
2) - Kasia Wilk, Rafał Brzozowski
i Stanisław Karpiel-Bułecka. Wraz
z nimi wystąpią też Michał Gasz –
zwycięzca „Szansy na sukces” (TVP
2) i Emilia Tomaszewska – młoda,
zdolna wokalistka.
- „SuperSTARcie” miało konwencję muzycznej rywalizacji – mówi

Adam Sobierajski. – Ale my nie czuliśmy się konkurentami, a przeciwnie
– bardzo się zżyliśmy.
Knurowianin, który debiutował
w tego typu programie, z miejsca
stał się ulubieńcem artystów i ekipy
telewizyjnej.
- Przezwali mnie „Predatorem” –
śmieje się tenor. – Pewnie dlatego, że
wszędzie mnie było pełno, na dodatek
ciągle podśpiewywałem, a mój głos
niósł się po studiu...

SPROSTOWANIE

barokową z muzyką rozrywkową
– w grudniu wystąpił z kolędami
w Willi Caro. Gościnny występ w
knurowskim kościele był planowany
w tercecie. Niestety, ostatecznie tercet
nie pojawił się na koncercie z powodu
choroby jednego ze śpiewaków. Miejmy nadzieję, że co się odwlecze, to nie
uciecze i wkrótce Sabina Mańkowska zaśpiewa w swoim rodzinnym
mieście.

W ubiegłym tygodniu w tekście
pt. „Żyje dla sztuki ” (nr 1/2015
PL, str.8) napisaliśmy, że Sabina
Mańkowska z autorskim projektem
BaRock wystąpiła w pierwszy wtorek
nowego roku na koncercie kolęd
Adama Sobierajskiego i Syliwii Lipki
w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. Tymczasem BaRock –
autorski projekt sopranistki łączący
muzykę klasyczną, głównie dawną,

foto-migawka

Ekspresja i naturalna swoboda
bycia przyciągały uwagę publiczności. Dawało się to zauważyć podczas
emisji „live” programu.
- Można powiedzieć, że dorobiłem się swojego fan-clubu – dodaje
Adam Sobierajski. – Jestem bardzo
wdzięczny za to żywiołowe i gorące
kibicowanie.
Tenor, którego zasługą jest „ściągnięcie” do Knurowa gwiazd, traktuje sobotni koncert jako swoistą
formę podziękowania za wsparcie
knurowian w czasie „SuperSTARcia”.
- Jak to zrobić lepiej, jeśli nie muzycznie – mówi solista m.in. Opery
Krakowskiej, Śląskiej w Bytomiu i
Gliwickiego Teatru Muzycznego.
– Zachęcam do udziału, będzie naprawdę wspaniale.
Koncert rozpocznie się o godz.
20. Bilety (pozostały już wyłącznie
dostawki po 45 zł) dostępne w Domu
Kultury w Szczygłowicach.

Redakcja

/bw/

Foto: Grażyna Lubszczyk

reklama

owej w Gierałtowicach wystawili jasełka. Wystąpili
W pierwszą niedzielę roku uczniowie klasy II a Szkoły Podstaw
Lubszczyk dali popis umiejętności aktorskich
Grażyny
zni
Podopiec
stwie.
w miejscowej świątyni tuż po nabożeń
ciekawa oprawa muzyczna i graficzna. –
szyła
towarzy
wieniu
Przedsta
wcielając się w role biblijnyc h postaci.
Lubszczyk. – Wielu widzów nie kryło
Grażyna
liła
podkreś
–
rę
Wnętrza kościoła spotęgowały podniosłą atmosfe
i brawami.
wzruszenia. Na koniec dzieci zostały nagrodzone gromkim
/bw/
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WSPOMNIENIE. AGNIESZKA TOMANEK
HANDEL I USŁUGI

ZDROWIE I URODA

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

1/14-odw.

Potrafiła namalować radość
Pochodząca z Gierałtowic Agnieszka Tomanek malowała bez
przerwy od prawie 40 lat. Mówiła, że urodziła się po to, aby
ludziom kochającym sztukę dawać radość swoim malarstwem.
Ostatniego obrazu nie zdążyła dokończyć. Zmarła 25 września
2014 roku. Miała 99 lat

Docieplenia budynków, elewacje. Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
48/14-4/15

Docieplenia budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel. 607 969 200

2-25/15

Malowanie, tapetowanie – 793 963 118

2-26/2015

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100
1-4/15

SZUKAM PRACY
Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201
1-4/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
51/14-4/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne ceny, bogaty wybór, świetna jakość.
Knurów, Jęczmienna 4, www.pb-group.
com.pl Tel. 882 066 201
1-4/15

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
49/14-4/15

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo
i inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
49/14-4/15

Emerytka szuka pracy. Sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

2-odw.

Mężczyzna lat 44 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

2-odw.

Podejmę się sprzątania. Tel. 783 774 653
po godz. 16.00
2-8/15

50/14-8/15

DAM PRACĘ
Producent stolarki alu MBB w Pilchowicach zatrudni pracowników na produkcję.
Od 20 - 40 lat. Dok: CV, kopie świadectw pracy. Tel. 32 235 69 28, metall-bau.bujok@wp.pl
2/15

Restauracja w Gliwicach zatrudni kelnerów,
kelnerki. Tel. 794 767 500

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

SKLEP MEBLOW Y Z ATRUDNI PANA
D O M O N TA Ż U M E B L I – E M E R Y T.
Tel. 513 030 301

1-4/15

opowiem”. Na pożegnanie wrzuciła
mi do torebki garść cukierków.
- Żebyś miała słodkie życie - powiedziała z uśmiechem.
Życie pani Agnieszki to tysiące
opowieści. Pamiętała powstania śląskie, czasy po wojennej zawierusze.
Nie wszystkimi historiami chciała się
dzielić. Kiedy zapytałam ją o II wojnę
światową, zamyśliła się i powiedziała
tylko: „Było strasznie”.
Pani Agnieszka, z domu Operskalska, urodziła się 9 stycznia 1915
roku w Gierałtowicach. Była na-

S p r z ą t a n i e m i e s z k a ń , myc i e o k i e n.
Tel. 504 918 257

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

1-4/15

Pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Pani Agnieszka z ostrożnym
uśmiechem otworzyła drzwi, zaprosiła do środka. Kiedy usłyszała, że
chciałabym porozmawiać nie tylko o
jej twórczości, ale także życiu, zawahała się. Nie lubiła mówić o sobie. W
końcu, po kilkunastu minutach rozmowy, roześmiała się i powiedziała:
„Lubię cię dziewczynko, więc coś ci

2-3/15

2/15

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia mieszkanie 75 m lub apartament 75 m2 lub sprzedam dom dwurodzinny. Tel. 501 008 959
2

Zatrudnię do prac drogowych.
Tel. 609 775 488
2/15

Zatrudnię fryzjerkę z doświadczeniem.
Tel. 696 134 675

1-2/15

2/15

Do wynajęcia mieszkanie. Tel. 792 001 764
1-2/15

Do wynajęcia powierzchnia w salonie fryzjerskim ul. Koziełka na stylizację paznokci,
przedłużanie rzęs itp. Tel. 696 086 669
1-2/15

Gierałtowice centrum. Do wynajęcia mieszkanie lub działalność gospodarcza cicha.
5 pokoi na I piętrze. Tel. 604 497 626

ocznym świadkiem zmieniającego
się świata. Współczesność jej nie
przerażała. Po ukończeniu 60 lat,
oddała się sztuce. Do końca marzyła
o wernisażach, w planach miała kolejne obrazy. Lubiła się dzielić swoją
twórczością.
- Niech moje obrazy idą w świat,
niech się ludzie cieszą - mówiła.
Zawsze elegancko ubrana uwielbiała obserwować przyrodę. W ciepłe dni, podpierając się parasolką,
przechadzała się po ogrodzie lub
siadała na ławeczce i przyglądała się
przechodzącym ludziom.
- Kocham przyrodę
i ludzi. Lubię patrzeć,
jak ogrodnik przycina
kwiaty, jak ptaszek coś
tam skubie - śmiała się.
W cz er wc u 2013
roku odbył się wernisaż
obrazów pani Agnieszki
w Gierałtowicach. Malarka była bardzo związana ze swoją rodzinną
miejscowością. Choć
mieszkała w Gliwicach,
zawsze chętnie wracała
do Gierałtowic.
Pani Agnieszka nie
doczekała 100 urodzin.
Odeszła spokojnie, w
otoczeniu najbliższych.
Została pochowana na
Cmentarzu Centralnym
w Gliwicach. Zostawiła
po sobie prawie tysiąc
obrazów i pewnie tyle
samo ciepłych wspomnień.
jb

Pani Agnieszka kochała kwiaty
i potrafiła tę miłość przelać
na płótno obrazów

1-5/15

Pilnie sprzedam M-3, okazja 122 tys.
Tel. 664 257 672

18-20.01.2015 r.
NIEDZIELA-WTOREK

2/15

Rozbudowany domek fiński po remoncie,
465 tys. Tel. 664 257 601 Expert
2/15

Królowa Śniegu 2
3D dubbing
- godz. 16.00
Gra tajemnic
napisy
- godz. 18.00, 20.15

15.01.2015 r.
CZWARTEK

S p r ze d a m M - 3 n a p a r te r ze o k a z j a .
Tel. 664 257 655
2/15

21-22.01.2015 r.
ŚRODA

Sprzedam mieszkanie 63 m , 4 pokoje.
Tel. 510 567 231
2

2-4/15

Królowa Śniegu 2
2D dubbing
- godz. 16.00
Gra tajemnic
napisy
- godz. 18.00, 20.15

Sprzedam mieszkanie na WP I, III piętro,
44 m2, 120 tys. do negocjacji. Tel. 501 932 562
2/15

Sprzedam mieszkanie, kawalerka. Szczygłowice, pow. 34 m2. Tel. 609 466 651
1-2/15

Paddington
dubbing
- godz. 15.45, 17.30
Hobbit. Bitwa Pięciu Armii
3D napisy
- godz. 19.30
16-17.01.2015 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Królowa Śniegu 2
2D dubbing
- godz. 16.00
Gra tajemnic
napisy
- godz. 18.00, 20.15

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

12

Przegląd Lokalny Nr 2 (1140) 15 stycznia 2015 roku

sport

Miejska Liga
Piłki Nożnej Halowej
Fragment
meczu TKKF
Mistral
Intermarché
- IPA Knurów.
Przy piłce
Damian
Kozdroń

Grali dla WOŚP
Dr u ż y ny w ystępujące
w rozgr y wkach Miejsk iej
Ligi Piłki Nożnej Halowej,
jak co roku włączyły się do
akcji wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
i w niedzielne popołudnie
wybiegły na parkiet szczygłowickiej hali. Pieniężnej
zbiórce towarzyszyły zatem
sportowe emocje, a tych najwięcej dostarczył pojedynek
Vibov itu z Teamem Sta lmet. 9-k rotni mistrzowie
Knurowa mający przed tym
spotkaniem szanse dołączenia do czołówki tabeli lepiej
rozpoczęli mecz od „Stalowych” i na początku drugiej
połowy prowadzili 4:2. Od
tego momentu gra zespołu
Roberta Kasińskiego komplet nie „siad ła”, a r y wa l
strzelił aż 7 goli z rzędu.
Dopiero w 68. meczu
tego sezonu padł pierwszy
wynik remisowy. Był on dziełem Veritaksu Gumiland i
TKKF Mistral Intermarché.
Oba zespoły poszły za ciosem i dzień później znów
podzieliły się punktami ze
s woi m i r y wa la m i . Te a m
Nowosielskich zremisował
z UKS Milenium I w iście
piłkarskich rozmiarach 1:1,
a TKKF niespodziewanie
urwał punkty liderowi. Rozgrywająca swój 100. mecz w
lidze IPA nie mogła więc w
pełni świętować jubileuszu,
a ponadto remis oznaczał
dla tej drużyny przerwanie
serii siedmiu kolejnych wygranych. Ze straty punktów
przez lidera najbardziej cieszyły się TS 10-tka.pl i Team
Stalmet. W poniedziałek oba
zespoły strzeliły rywalom
po tuzin goli i na półmetku rozgrywek zmniejszyły
st r at y pu n k towe do I PA
odpowiednio do jednego i
czterech punktów.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 12. KOLEJKI Z DNIA 11.1.2015
Tritech – Olympiakos Gierałtowice 6:2 (3:1)
A. Kręcisz 3, B. Lewandowski 2, S. Napierała – Ł. Górczyk,
M. Adamczyk
IPA Knurów - UKS Milenium II 10:2 (4:1)
J. Stępień 7, T. Macha 3 – Robert Wala, O. Brzozowiec
Veritax Gumiland - TKKF Mistral Intermarché 2:2 (1:1)
R. Nowosielski, K. Stępień – Andrzej Niewiedział, Artur Niewiedział
ZZ Kadra – UKS Milenium I 3:2 (2:2)
A. Majorczyk 2, P. Rolnik – M. Gajda 2
Nacynianka – TKKF Team 98 Knurów 5:3 (3:1)
P. Zagórski 3, T. Michalski, S. Bartyzel – M. Cybulski, K. Stencel,
R. Jachimowski
Vibovit – Team Stalmet 6:9 (3:2)
M. Sikora 2, D. Wieliczko 2, R. Kasiński 2 – G. Brózda 5, B. Flis,
D. Flis, D. Kraska, T. Młynek
żółte kartki: A. Zabłocki (Vibovit) – dwie, M. Stopa (Team Stalmet), czerwona kartka: A. Zabłocki (Vibovit)

WYNIKI 13. KOLEJKI Z DNIA 12.1.2015
Vibovit – TKKF Team 98 Knurów 7:2 (2:1)
M. Sikora 4, M. Mularczyk, R. Kasiński, G. Bęben – M. Bociański 2
UKS Milenium II – Nacynianka 0:8 (0:1)
T. Michalski 2, R. Mysłek 2, S. Bartyzel, M. Wyrwich, P. Zagórski, M. Los
żółta kartka: Robert Wala (UKS Milenium II).
UKS Milenium I - Veritax Gumiland 1:1 (1:0)
M. Gajda – J. Nowosielski
żółta kartka: J. Nowosielski (Veritax Gumiland).
Team Stalmet – Olympiakos Gierałtowice 12:3 (5:0)
D. Kraska 4, T. Młynek 4, D. Flis 2, G. Brózda 2 – Ł. Górczyk 2,
S. Artemuk
Żółte kartki: G. Krusiński, D. Flis (Team Stalmet).
Tritech – TS 10-tka.pl Zabrze 1:12 (1:3)
B. Lewandowski – A. Mnochy 6, A. Neznal 2, T. Tankowski 2,
M. Andrecki 2
TKKF Mistral Intermarché – IPA Knurów 5:5 (3:2)
Andrzej Niewiedział 3, B. Pietras, M. Boryga – M. Rozumek 3,
M. Klaczka, J. Stępień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

IPA Knurów
TS 10-tka.pl Zabrze
Team Stalmet
Tritech
Nacynianka
ZZ Kadra
Vibovit
Olympiakos Gierałtowice
TKKF Mistral Intermarché
Veritax Gumiland
UKS Milenium I
TKKF Team 98 Knurów
UKS Milenium II

STRZELCY
Ariel Mnochy
Grzegorz Górka
Dominik Kabała
Adrian Zabłocki
Jarosław Stępień

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

31 80-44 10
30 96-31 10
27 70-34 9
27 66-45 9
24 57-43 8
24 51-36 8
21 67-52 7
15 61-69 5
11 48-51 3
8 32-53 2
7 27-64 2
6 49-76 2
0 18-125 0

TS 10-tka.pl Zabrze
Tritech
Olympiakos Gierałtowice
Vibovit
IPA Knurów

1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0

1
2
3
3
4
4
5
7
7
8
9
10
12
57
24
22
20
20

PROGRAM 14 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 19.01.2015):
Olympiakos Gierałtowice – ZZ Kadra (18.00), UKS Milenium II –
TKKF Team 98 Knurów (18.45), Vibovit – UKS Milenium I (19.30),
Veritax Gumiland – TS 10-tka.pl Zabrze (20.15), Tritech – IPA Knurów (21.00), TKKF Mistral Intermarché – Team Stalmet (21.45).

Przegląd Lokalny Nr 2 (1140) 15 stycznia 2015 roku

Rozpoczęli od rozmów
i gry wewnętrznej
W poniedziałek - 12 stycznia - ruszyły przygotowania
Concordii do rewanżowej serii
spotkań na szczeblu IV ligi.
W klubie doszli do wniosku,
że w treningach wspólnie
uczestniczyć będą zarówno
zawodnicy pierwszej drużyny,
jak i rezerw.
Główną bazą treningową
będzie sztuczne boisko należące do kompleksu sportowego przy „Orliku”. Concordia
korzystać też będzie m.in. z
hali w knurowskim liceum
ogólnokszta łcący m, gdzie
Aneta Kowalska prowadzić
będzie z piłkarzami zajęcia
fitness.
- Pierwsze spotkanie w
tym roku rozpoczęło się od
rozmów z prezesem Andrzejem Michalewiczem, po czym
wyszliśmy na boisko, by rozegrać gierkę wewnętrzną relacjonuje trener Wojciech
Kempa. - W zajęciach brało
udział 28 zawodników, w
tym 14 z kadry pierwszego
zespołu . Pier wszy tydzień
traktujemy jeszcze ulgowo,
natomiast od najbliższego
poniedziałku frekwencja powinna być wyższa.
W inauguracyjnym tren i ng u n ie w zięl i ud zia ł u
m.in. Paweł Krzysztoporski,
Marcin Modrzyński, Marcin Salwa, Solomon Mawo i
Bartłomiej Pietrasz, ale jak
podkreśla szkoleniowiec, ich
nieobecność była usprawiedliwiona.
Nową, ale dobrze znaną
twarzą wśród trenujących
był Patryk Nalepa, który latem minionego roku rozwiązał kontrakt z Concordią, po
czym przymierzany był do
Jedności Przyszowice.
Obecnie nie wiadomo, czy
w najbliższych dniach pojawią
się na zajęciach nowi zawodnicy. Trener zdradził nam jedynie, że jest w stałym kontakcie
z kilkoma piłkarzami, którzy
jesienią grali w III lidze.
Tradycy jnie w ramach
pr z ygotowa ń z apla nowano szereg gier kontrolnych.
Pierwsza z nich odbędzie się
6 lutego z KS 94 Rachowice,
kolejna dzień później z Gwarkiem Tarnowskie Góry. Następnie - 14 lutego - knurowianie zmierzą się z Górnikiem
Zabrze. Będzie to prawdopodobnie drużyna juniorów, bowiem pierwszy i drugi zespół
mają na ten dzień inne plany.
W późniejszych terminach
podopieczni Wojciecha Kempy zagrają z LKS-em Bełk (21
lutego), Iskrą Pszczyna (25 lutego), Przyszłością Ciochowice
(28 lutego), Szombierkami Bytom (7 marca), Fortecą Świerklany (11 marca) i Jednością
Przyszowice (14 marca).
Ligowe rozg r y wk i r uszą 21 marca, jednak w tym

dniu knurowianie wystąpią handlowego Merkury. Przejęw sparingu wewnętrznym, liśmy tam papieski krzyż, któbowiem już w czasie trwania rzy nieśliśmy przez kolejnych
rundy jesiennej z rozgrywek kilkaset metrów. Każdy z nas
w ycofa ł się zespół LKS-u miał swoją intencję, a wspólnie
pokazaliśmy, że nie jesteśmy
Kamienica Polska.
Dodajmy, że k ilka dni zlepkiem przypadkowych osób
przed pierwszym tegorocz- - podsumowuje trener Wojnym treningiem, kilkuna- ciech Kempa.
W przes t u z aw o d n iPo udanej rundzie jesienków Concordii nej zainteresowanie Dawi- marszu udział
w z ię ło ud z ia ł dem Gajewskim wykazała w z i ę l i : Wo j w p ere g r y n a- III-ligowa Polonia Bytom. ciech Kempa,
yc howanek Concor dii
Mateu sz Wicji symboli W
stwierdził, że nie jest w
Ś w i a t o w y c h stanie pogodzić obowiąz- d e r a , J a c e k
Dn i M łod zie- ków zawodowych z grą w G r a b o w s k i ,
ży. - Rozpoczęło Bytomiu i tym samym wiele P a w e ł J a r o wskazuje na to, że wiosną
się od telefonu wciąż reprezentować będzie sz e w sk i, Daksiędza Piotra barwy knurowskiego klubu. w id Wiel iczko, Damian
Larysza. Następnie rozmawiałem na ten Kozdroń, Łukasz Pilc, Dawid
temat z trenerem Wojciechem Borczyk, Wojciech Zaremba,
Kempą, no i cieszę się, że P r z emy s ł aw Ros t kow s k i,
reprezentacja naszego klubu Bartek Czopek, Krzysztof
mogła czynnie uczestniczyć Klimasara, Przemysław Grow tym niecodziennym wyda- chal i Mateusz Świtek. - Gdyrzeniu - mówi prezes Andrzej by nie obowiązki zawodowe
to grupa mogła być liczniejsza
Michalewicz.
- Nie było problemu, by ze- - dopowiada trener.
brać chłopaków i przed godzinę
Piotr Skorupa
23 zebrać się obok centrum

Zza biurka

Łączy ich piłka i religia
Pi ł k a r z e do t r ud nych
warunków atmosferycznych
są przyzwyczajeni, wszak o
ligowe punkt y r y wa lizują
zarów no w upa le, ja k i w
śniegu. Aura, a dok ładnie
kiepska pogoda - silny wiatr i
padający deszcz, towarzyszyła przed kilkoma dniami nie
tylko piłkarzom, ale wszystkim uczestnikom peregrynacji symboli Światowych Dni
Młodzieży.
Zapyta ktoś, co mają piłkarze do peregrynacji papieskiego krzyża?
Ano mają, bo piłkarze to
nie tylko „automaty” zaprogramowane na kopanie piłki,
ale również osoby wierzące.
G d y k i l k a go d z i n p o
przemarszu piłkarzy z krzy-

żem zadzwoniłem do trenera
Concordii Wojciecha Kempy,
usłyszałem fajne i logiczne
zdanie: - Wzięliśmy udział w
tej uroczystości, bo łączy nas
nie tylko piłka, ale i religia.
Nic tylko przyklasnąć takiemu podejściu do sprawy.
Z cytowanym wyżej szkoleniowcem rozmawiałem też
na tematy czysto piłkarskie,
ale ów papieski krzyż cały czas
przewijał się w tej konwersacji.
Aż padło zdanie: - Mam wrażenie, że niosąc ten krzyż przez
kilkaset metrów, zrzuciliśmy z
siebie ten ciężar związany z zamieszaniem wokół Concordii.
To już jednak temat na
inne opowiadanie.
Piotr Skorupa

informacja
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„Gala Roziki 2014”
Trener Marcin Rozumek
prowadzący zespół Concordii
z rocznika 1999 w ymyślił
swego czasu nagrody dla swoich podopiecznych. Gdy po
danym roku kalendarzowym
przychodzi czas na ich wręczenie, szkoleniowiec ogłasza
wyniki. Te dotyczące „Gali
Roziki 2014” przedstawiają się
następująco:
- Największy Plus Trenera
- Dariusz Jasiński,
- Najlepszy Obrońca Krzysztof Bochniak,

- Najlepszy Pomocnik Kamil Mucharski,
- Najlepszy Zawodnik i
Strzelec - Krzysztof Wesoły,
- Odkrycie Sezonu - Arkadiusz Mirowski.
Trenerowi należy pogratulować pomysłu na „galę”,
a zawodnikom życzyć, by w
przyszłości mieli okazję wystąpić w głównym rolach, gdy
ogłaszane będą wyniki np.
plebiscytu „Sportu” lub „Piłki
Nożnej”.
PiSk

Foto: prywatne

W zespole z Gierałtowic wystąpił m.in. Paweł
Brosz (w czarnych spodenkach) - syn Marcina,
byłego piłkarza Concordii Knurów i trenera, który
wprowadził do ekstraklasy Piasta Gliwice

„Czarny koń”
z Gminy Gierałtowice

Dudek snajper
Przed świętami turniej, po
świętach turniej - tak zagospodarowali sobie czas wolny od
nauki młodzi piłkarze Akademii Piłki Nożnej z rocznika
2006. Podopieczni Krzysztofa
Nieradzika najpierw w Chorzowie zajęli trzecie miejsce, a
następnie wyjechali do Świdnicy, gdzie uplasowali się na
miejscu ósmym.
W Chorzowie knurowska
ekipa wzięła udział w turnieju
o Puchar Prezesa GTV.
W meczach grupowych
„Akademicy” pokonali 2:0
Ajaks Częstochowa (bramki:
Dudek i Guzior), 1:0 Józefkę
Chorzów (Guzior), 3:0 GTV
Stadion Śląski II Chorzów
(Dudek 2, Czempiel) i przegrali
z późniejszym triumfatorem
- Widokiem Skierniewice 0:1.
Trzy zwycięstwa i porażka
dawała knurowianom awans
do półfinału, w którym czekało
Zagłębie Sosnowiec. Po ciekawym spotkaniu lepsi okazali
14

się rywale APN, zwyciężając
2:1 (honorowego gola dla naszej drużyny strzelił Dudek).
Ostatni mecz knurowianie
zagrali w „małym finale”,
pokonując 3:2 pierwszy zespół GTV Stadionu Śląskiego
Chorzów (dwie bramki Dudka
i jedna Bodanko).
W finale Widok Skieniewice wygrał 2:1 z Zagłębiem
Sosnowiec, natomiast tytuł
króla strzelców wywalczył Dominik Dudek z APN-u (6 goli).
Zespół Krzysztofa Nieradzika wystąpił w następującym składzie: Karol Szymecki,
Kacper Jatta, Oliver Mansfeld,
Dominik Dudek, Oskar Guzior, Patryk Bodanko, Oliwier
Czempiel, Oskar Chudy, Fabian Wanicki, Damian Michałowski, Kamil Mazurek oraz
Oliwier Nawacki.
W Św id nic y odbył się
Silesian Winter Cup. Knurowianie rozpoczęli od wysokiego, bo 5:1 zwycięstwa

cięsko z tej konfrontacji wyszli
zabrzanie, którzy wygrali 1:0.
Concordia wystąpiła w
sk ładzie: Damian Misiak,
Bartłomiej Banasiak, Rafał
Bogusz, Mateusz Gralewski,
Wojciech Barnik, Adam Badera, Alan Wilim, Łukasz
Cieślik, Daniel Nykiel, Daniel
Antonowicz, Kacper Czapla,
Kamil Brachaczek. Trener:
Henryk Skrzypczak.
Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. Gwarek Zabrze, 2.
Reprezentacja Gminy Gierałtowice, 3. Rozwój Katowice, 4.
Ruch Radzionków, 5. Górnik
Zabrze, 6. Concordia Knurów, 7. Piast Gliwice, 8. GKS
Katowice.
PiSk

Od lewej: Marcin Rozumek, Dariusz Jasiński,
Krzysztof Bochniak, Kamil Mucharski
i Krzysztof Wesoły (na zdjęciu brakuje
Arkadiusza Mirowskiego)

Popularniejszy
od Liljestranda

Foto: Górnik Zabrze

uznać wyższość Gwarka Zabrze, przegrywając 1:5.
W Reprezentacji Gminy
Gierałtowice wystąpili: Damian Br y tańczyk, Łukasz
Lewandowski, Mateusz Ros,
Paweł Brosz, Bartek Lewecki,
Szymon Szulc, Marcin Herisz,
Daniel Bartoszek, Arek Dryla,
Szymon Woźniak.
Do sukcesu drużynowego
w postaci drugiego miejsca,
zawodnicy z Gierałtowic dorzucili nagrodę indywidualną
w postaci tytułu króla strzelców, którą wywalczył Marcin
Herisz (4 bramki).
Triumfatorzy wcześniejszych edycji turnieju - Concordia Knurów i Górnik Zabrze zmierzyli się tym razem
w meczu o piąte miejsce. Zwy-

Marcin Herisz
z Reprezentacji Gminy
Gierałtowice wywalczył
w zabrzańskim turnieju
tytuł króla strzelców

Na Dolnym Śląsku nasz
nad Javorią Jawor (bramki:
Dudek 3, Bodanko, Guzior). klub reprezentowali: Karol
Jak się później okazało, było Szymecki, Dominik Dudek,
to jedyne zwycięstwo Aka- Patryk Bodanko, Oskar Gudemii, która w kolejnych me- zior, Kacper Stępień, Szymon
czach przegrała 0:2 z Chojni- Adamus, Maciek Stolarczyk,
kiem Jelenia Góra, zremiso- Ol iver Ma nsfeld, Ol iw ier
wała 1:1 z Nysą Kłodzko (gol Czempiel, Mateusz Karabin,
Guziora), uległa 0:4 Gryfowi Kacper Jatta, Tomek Smugaj
Świdnica i jeszcze raz zre- oraz Borys Zakrzewski.
misowała 1:1 z UKP Zielona
PiSk
Góra (bramka: Dudek).
W spotkaniu o siódme
miejsce zespół z Knurowa
przegrał 2:3 z Rodłem Opole
(bramk i: Dudek i Bodanko), natomiast z turniejowego
zwycięstwa cieszyli się młodzi
zawodnicy Zagłębia Lubin.
- Nowością dla naszego
zespołu była gra na boisku
z bandami - podsumowuje
trener Krzysztof Nieradzik.
- Nasi zawodnicy nie mogli
się odnaleźć w tej sytuacji,
ale momentami graliśmy
ciekawy dla oka futbol.
Oceniając ten występ
trzeba też brać pod
uwagę to, że chłopcy
Dominik Dudek ma
mogli czuć zmęczepiłkarskie nazwisko
nie po podróży do
i talent do strzelania goli
Świdnicy.
Foto: APN

W Zabrzu odbył się trzeci
już turniej piłkarski poświęcony pamięci Henryka Bałuszyńskiego. Po Concordii
Knurów i Górniku Zabrze do
grona zwycięzców dołączył
Gwarek Zabrze. Jako ciekawostkę dodajmy, że w Concordii i Górniku grał przed laty
Henryk Bałuszyński, z kolei
w Gwarku występował jego
syn Łukasz.
„Czarnym koniem” turn ieju była Reprez entacja
Gminy Gierałtowice, która
dotarła do finału rozgrywek
adresowanych do zawodników z rocznika 2000. Ostatni
mecz turnieju nie był jednak
najlepszy m w w ykonaniu
podopiecznych Mateusza Labczeka i ostatecznie musieli

Wychowanek Concordii - Józef Dankowski zajął
drugie miejsce w kategorii
„Najlepszy trener” w plebiscycie czytelników Głosu
Zabrza i Rudy Śląskiej. Były
piłkarz i trener knurowskiego klubu, z jednej stro-

ny musiał uznać wyższość
w tym plebiscycie Roberta
Warzychy, a z drugiej mógł
się cieszyć z pokonania m.in.
Patrika Liljestranda - szkoleniowca szczypiornistów
Górnika Zabrze.
PiSk

Durkacz jedzie
do Zakopanego
Z a kopa ne to m iejsce ,
gdzie 19 stycznia rozpocznie
się zgrupowanie młodzieżowej
reprezentacji Polski w boksie.

Weźmie w nim udział m.in.
Damian Durkacz ze Spartana
Knurów.
PiSk
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Żonglował przez 10 godzin,
ale stać go na więcej
Dariusz Kołodziejczyk
ma w planach zostać mist rz em. Dok ład nie rzecz
ujmując - rekordzistą. Specjalizuje się w żonglowaniu
piłką. Zarówno nożną, jak
i koszykową, ale problemów
nie ma również z tenisową.
- Latem na rynku w Poznaniu nieoficjalnie ustanowiłem rekord świata w podbijaniu piłki do gry w koszykówkę. Podbiłem ją ponad
23 tysiące razy, co zajęło mi
niecałe trzy godziny - mówi
i wspomina jednocześnie, że
spontanicznie występował
również we Wrocławiu, w
Warszawie, i w Krakowie.
W m i n ioną n ied zielę
Dariusz Kołodziejczyk zdecydował się na kolejny pub-

liczny występ. Tym razem w
gliwickim centrum handlowym Forum, gdzie żonglował
futbolówką przez 10 godzin.
- Z występu jestem zadowolony, bo cel został osiągnięty.
Moment krytyczny miałem
w szóstej godzinie, gdy zaczęły mi dokuczać skurcze.
Na szczęście sytuację udało
się opanować i występ zakończyłem po 10-godzinnym
żonglowaniu - relacjonuje
pan Dariusz.
Żongler w czasie występu
wypił ponad cztery litry wody
mineralnej, zjadł kilka bananów, gorzką czekoladę i kilka
batonów energetycznych. Piłkę
podbił około 100 tysięcy razy.
Niedzielny w ystęp był
swego rodzaju sprawdzianem

przed próbą pobicia rekordu
Guinnessa. - Obecny wynosi
26 godzin, ja chcę żonglować
30 - zdradza.
Dariusz Kołodziejczyk o
biciu rekordów myśli od kilku miesięcy. - W kwietniu
ubiegłego roku przeglądałem
strony internetowe i trafiłem
na rekordy w różnych dyscyplinach, w tym w podbijaniu piłki
- mówi. - Zainteresowało mnie
to, nawiązałem w tym celu
kontakt z polskim rekordzistą
Januszem Chomontkiem i pojechałem na spotkanie z nim
do Grudziądza. Jestem z tego
wyjazdu i spotkania bardzo
zadowolony, teraz jesteśmy w

stałym kontakcie. Dzwonił do
mnie po niedzielnym występie.
Pytał, jak poszło i zaproponował współpracę.
Knurowianin ze sportem
związany jest od najmłodszych lat. Najpierw do 15 roku
życia grał w piłkę w Concordii, następnie przez dwa lata
reprezentował barwy Klubu
Biegacza Sokół, a obecnie
swoją sportową pasję próbuje
pogodzić z pracą w kopalni.

- Doskonalenie techniki żonglowania wymaga regularnych
treningów - kontynuuje pan
Darek. - Najlepiej trzy godziny dziennie, ale ze względu
na pracę zawodową staram
się trenować co najmniej trzy
razy w tygodniu. Dużo biegam,
bo to pozwala mi wypracować
wytrzymałość. W gr udniu
przebiegłem 250 kilometrów.
Skoro mowa o bieganiu to
warto dodać, że nasz bohater

w ubiegłym roku przebiegł
maraton w Rzeszowie. - Byłem z tego dumny, tak samo,
jak ze zwycięstwa kilka lat
temu w gimnazjadzie na 800
metrów - przyznaje.
Od 1 czerwca minionego
roku Dariusz Kołodziejczyk
współpracuje ze swoim menedżerem Przemysławem
Bernackim i ma nadzieję,
że już niebawem jego terminarz będzie się w ypełniał
kolejny m i propoz yc ja m i
występów.
Tekst i foto:
Piotr Skorupa

Do zakończenia
występu w gliwickim
Forum pozostało już
„tylko” 9 godzin 58
minut i 42 sekundy

W czasie jednego
z treningów Dariusz
Kołodziejczyk podbił
piłkę głową 9 tysięcy
razy...

Sztafeta też zagrała
Dariusz Kołodziejczyk
i Przemysław Bernacki
tuż przed niedzielnym
występem

Od złota po brąz
Maja Dziublińska z Oddziału Miejskiego WOPR
Knurów zdobyła trzy medale
Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym, które
odbyły się w Nowej Rudzie.
Ten najcenniejszy - złoty knurowianka w ywalczyła
w sztafecie 4x50 metrów z
pasem ratowniczym. Maja
Dziublińska, Anna Nocoń,
Monika Kisiel i Magdalena
Skudlik do zwycięstwa dorzuciły jeszcze rekord Polski
w kategorii juniorek. Srebro
nasza ratowniczka wywalczyła w rzucie liną, natomiast
po brąz sięgnęła w wyścigu

na 200 metrów, w konkurencji
super ratownik.
Ponadto Maja Dziublińska w kilku konkurencjach
uplasowała się tuż za podium:
IV miejsce na 100 metrów
kombinowane w płetwach,
IV miejsce w sztafecie 4x25
metrów holowanie manekina
(wraz z Magdaleną Skudlik,
Aleksandrą Spodzieją i Anną
Nocoń), V miejsce na 100
metrów kombinowane i na 50
metrów holowanie manekina
oraz X miejsce na 100 metrów
ratownik.

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

PiSk

Maja Dziublińska
wyjechała z Nowej Rudy
z trzema medalami
mistrzostw Polski

Foto: Piotr Skorupa

Tak
wyglądała
przerwa na
uzupełnienie
płynów

Ponad 11 tysięcy km wybiegali do Warszawy
i na Woodstock uczestnicy knurowskiej sztafety.
Wzorem ubiegłych lat i tym razem pobiegli dla WOŚP

- Biegniemy po raz jedenasty. Biegniemy po miłość,
szacunek i godność. Przed
nami 350 km w dwa dni. Przed
nami dwa dni kolorowej radości – zagrzewał biegaczy przed
startem szef knurowskiej sztafety Bogdan Leśniowski.
Sztafeta ruszyła w sobotę
– 10 stycznia – rano z centrum handlowego Merkury.
Nazajutrz dobiegła do
stolicy. Cała Polska miała
okazję podziwiać biegaczy
w telewizyjnym programie
na żywo. W pamięci uczest-

ników pozostaną brawa i...
okolicznościowa tabliczka,
dowód uznania od Jurka
Owsiaka za 11 sztafet i tysiące kilometrów „w nogach”.
Wyjątkowa, bo jedna z sześciu na cały świat...
Biegacze są wdzięczni
Krzysztofowi Skowrońskiemu i młodzieży za oprawę
artystyczną, straży pożarnej
i Straży Miejskiej za pomoc
organizacyjną.
- I biegamy dalej... – zapowiada pan Bogdan.
PiSk, bw
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SZCZYGŁOWICE. 23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Rock and WOŚP
Prowadzący finał WOŚP Jacek Waszak
i Antosia Wieczorek

Knurowscy wolontariusze zebrali 25 406,51 zł
dla podtrzymania wysokich standardów leczenia
dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych
oraz godnej opieki medycznej seniorów
Dwie wolontariuszki
Ole spotkaliśmy przy przystanku Knurów Cegielnia. Było po godz. 11.00.
Dziewczęta mają po 16 lat.
Są kolejnym pokoleniem,
które dało się porwać idei
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wcześniej
gimnazjalistki udzielały się w różnych akcjach
charytatywnych, m.in. w
Pomocnej Dłoni.
- Jest zimno, ale zamierzamy zbierać do godz.
18.00 - zapewniły.
Przyjechały do Knurowa ze Szczygłowic, by
zwiększyć swoje szanse na
uzbieranie jak największej
kwoty.
- Ludzie chcą pomagać.
Sami do nas podchodzą
i wrzucają pieniądze do
puszek - powiedziała Ola.
W tym momencie podszedł
do niej mężczyzna, by zapytać, ile trzeba wrzucić,
by otrzymać orkiestrowy
kalendarz.
Po chwili banknot wylądował w puszce.
- Kalendarz będzie dla
córki - powiedział z zadowoleniem.
Przy kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej

także sporo wolontariuszy,
oczekujących na koniec
mszy św. Niektórzy przezornie zabrali ze sobą termosy z gorącą herbatą. Jak
się okazało, to był dobry
pomysł.
Około godz. 13.00 grupkę wolontariuszy, złożoną
z Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra F. Ogana,
można było spotkać przy ul.
Szpitalnej.
Niespełna 50 k westujących
spotkało się
w sztabie
WOŚP (Kino
Scena Kultura) o godz. 16.00.
Był czas, by posilić
się jedzeniem przygotowanym i dostarczonym
przez restauracje „U Marysi” Marii Brzyskiej i „Barbórkę” Przemysława Dąbrowskiego, i zdać puszki.
Kto chciał, mógł wybrać się do Domu Kultury
w Szczygłowicach, gdzie
od godziny 15.00 trwał 23.
Finał WOŚP.
Występy zespołów Bad
Request, Eternus i Dust przeplatały się z prezentacją grup
tanecznych, działających pod

szyldem Centrum Kultury.
Były m.in. majoretki i dziewczęta z grupy Ygrek.
Wz r u s z aj ą c y m m o mentem było samodzielne
wejście na scenę Antosi
Wieczorek, której tato, Radosław, podziękował knurowianom za wsparcie w
leczeniu córki.
Wzięciem cieszyły się
orkiestrowe gadżety, za
które widownia
oferowa ła w
l ic y t ac jac h
niemałe pieniądze.
Kiedy na
s c e n ie g r a ł y
kolejne zespoły, Krystian Meizner (z WOŚP jest od
samego początku) nie
ustawał w kwestowaniu.
Wysiłek opłacił się - wolontariusz zebrał najwięcej ze
wszystkich (2695,92 zł).
Szkoda występu grupy
Po Godzinach, adresowanego do nieco starszych
odbiorców, mi łośników
muzyki z kręgu Krainy Łagodności. Młoda widownia
zignorowała muzyków, których starała się zagłuszyć.
Z zupełnie innym odbiorem spotkały się zespoły

Whizper i The Cumpels.
Pierwszy pokazał, czym jest
mocne uderzenie. Uwagę
zwrócił nowy, niezwykle
żywiołowy wokalista, Monsieur Tasmano. Publiczność
dosłownie wbiło w fotele, tylko nieliczni zdecydowali się
podejść pod scenę i poskakać.
The Cumpels dostarczyli sporą dawkę bluesowo-rockowych brzmień. Miłą
niespodzianką okazał się
medley złożony m.in. z piosenek legendarnej grupy
Breakout.
Przerwy techniczne między poszczególnymi występami odwlekły w czasie
światełko do nieba. Sąsiedztwo kopalni wykluczyło pokaz fajerwerków. Uczestnicy
Finału zadowolili się zimnymi ogniami i występem
gwiazdy wieczoru, Ras Luta.
Publiczność zapełniła miejsce przed sceną i dała się
porwać muzyce reggae.
Centrum Kultury jest
zadowolone z przebiegu
knurowskiego Finału. Obeszło się bez incydentów,
dopisała frekwencja, a wolontariusze zebrali więcej
pieniędzy niż przed rokiem.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Z każdą godziną przybywało
pieniędzy w puszce Krystiana
Meiznera, który uzbierał
najwięcej pieniędzy spośród
wszystkich wolontariuszy

Dwie zziębnięte Ole ze Szczygłowic
w towarzystwie pana Zbigniewa,
jednego z darczyńców

Rockowa energia, czyli DUST

The Cumpels pokazali co to blues
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Publiczność szalała
na widowni Domu Kultury
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