aktualności
podziękowania

Serdecznie dziękuję mieszkańcom
okręgu nr 1
za okazane zaufanie oraz poparcie
w wyborach do Rady Miasta

Radny Adam Sobierajski

KWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA

Loteria jednego ze sklepów przyciągnęła sporo klientów

KNURÓW. STARA CEGIELNIA OTWARŁA PODWOJE...

Knurowianie na Majdanie

Godzina zero wybiła w piątek o 7. Skuszeni dużymi
obniżkami knurowianie już od 6 stali przed drzwiami
sklepu z elektroniką. W końcu stało się - Galeria Stara
Cegielnia otworzyła swe podwoje. Knurowianie ruszyli
na zakupy
- Za darmo coś rozdają, że takie
tłumy walą? Pół Knurowa chyba nie
idzie tylko po balony - śmieje się pan
Krzysztof, który, jak twierdzi, tylko
przechodził z ciekawości.
Pierwsze odwiedziny i pierwsze
rozczarowania.
- Myślałam, że to będzie jak
w Forum w Gliwicach. Sklepy w
środku, a nie na zewnątrz. Szkoda,
że kawiarni nie ma... Miałam w
niedzielę przyjść z rodziną, ale sobie

odpuszczę. Za zimno - mówi pani
Zuzanna.
Nazwa miejsca nieco myli - choć
to Galeria to jednak bardziej przypomina park handlowy.
- Może napis im się nie zmieścił zastanawia się pan Krzysztof.
W ciągu kilku godzin galerię
odwiedziły tłumy. Co się działo?
Sporo. Była loteria, koncerty i wizyta
gościa...
- Czekam na Radosława Majda-

KNURÓW. BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Zbadaj się w mammobusie

na - śmieje się knurowianka. - Na
perfumy mnie nie stać, ale choć go
sobie pooglądam.
Galeria Stara Cegielnia zajmuje
prawie 6 tys. m2. W piątek otwarto
sklep Rossmann, Drogerie Polskie,
dyskont Czerwona Torebka, Media
Expert, Neonet, Pepco, Vive, czyli
sklep z ekskluzywną odzieżą używaną, oraz placówkę OK Bank.
jb

Foto: Justyna Bajko i Paweł Gradek

Obok Przychodni Rejonowej nr 2 przy
ul. Kazimierza Wielkiego 6 stoi mammobus.
Postoi do piątku, 5 grudnia, włącznie,
oferując możliwość wykonania bezpłatnej
mammografii
Specjalistyczny pojazd należy
do Centrum Onkologii z Gliwic. Z
bezpłatnego badania mogą skorzystać panie w wieku od 50 do 69 lat
(roczniki 1945-1964), które w ciągu
ostatnich dwóch lat nie poddawały
się mammografii.
Warto skorzystać z okazji. Mammobus posiada sprzęt najnowszej
generacji, który umożliwia uzyskanie
obrazu o najwyższej jakości przy bardzo niskiej dawce promieniowania.
Nowy sprzęt oznacza też większy

komfort pacjentki podczas badania.
Bada nia można w ykonać w
czwartek i piątek (4-5 grudnia) w
godzinach 10-17.
Nie potrzeba skierowania. Nie
ma też znaczenia miejsce zameldowania – badaniu mogą się poddać
także mieszkanki innych miejscowości.
Więcej informacji pod nr. tel.
32 278 98 96.
MiNa

podziękowania

Serdeczne podziękowanie
Radosław Majdan
podpisał się nawet
na płycie z kolędami

ks. Janowi Buchcie i ks. Tomaszowi Radkowskiemu
za odprawienie mszy św. za zmarłego
„Szampańskie” otwarcie sklepu z odzieżą

KNURÓW. UTW ZAPRASZA

Wykład w środę

Pan Wojciech dostał od
byłego piłkarza plakat
z autografem
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Pani Łucja kupiła
na otwarciu
sokowirówkę
i blaszkę do ciasta

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Knurowie zaprasza na wykład
prof. Mariana Turka, dziekana
Wydziału Organizacji Zarządzania
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Wykład odbędzie się w środę,
10 grudnia, w Kinie Scenie Kulturze. Początek o godz. 17.

ŚP. HENRYKA ŚMIEJA
Krewnym, Przyjaciołom, Znajomym i Sąsiadom
oraz wszystkim Delegacjom ze Straży Pożarnej,
z KWK Knurów-Szczygłowice,
jego dawnym przełożonym
i współpracownikom,
kolegom z Koła Emerytów S.I.T.G
składają
Żona, Córka z Rodziną, Wnuki z Rodzinami
i Prawnuczki

/bw/

Przegląd Lokalny Nr 49 (1135) 4 grudnia 2014 roku

aktualności
KNURÓW. NIESZCZĘŚLIWY FINAŁ LIBACJI

Nożem w męża

SZCZYGŁOWICE. NIE ŻYJE 52-LETNI PŁUCZKARZ
Z KOPALNI „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE”

Kolejny śmiertelny

Awantura przy alkoholu omal nie skończyła
się śmiercią mężczyzny ranionego przez
żonę

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie, 24 listopada.
Małżeństwo k nurowian w
mieszkaniu przy ul. Poniatowskiego spędzało popołudnie
przy alkoholu, we własnym
towarzystwie. Doszło do kłótni. W pewny m momencie
50-latka, prawdopodobnie
chcąc odrzucić końskie zaloty

męża, chwyciła nóż i ugodziła
nim mężczyznę. Widok krwi
natychmiast otrzeźwił knurowiankę. Pobiegła do sąsiadki,
razem wezwały pogotowie
oraz policję. Cios okazał się
poważny. 51-letni mężczyzna
trafił do szpitala, ale gdyby
nie szybka interwencja lekarzy, mógłby nie przeżyć tego
zdarzenia.

- Wobec kobiety zastosowano trzymiesięczny areszt
t y m c z a so w y – i n for muje
podinsp. Maciej Kawa, komendant Komisariatu Policji
w Knurowie. – Za usiłowanie zabójstwa grozi jej kara
minimum 8 lat pozbawienia
wolności.
MiNa

WILCZA

„Golfista” na bańce
Kolejny bezmyślny kierowca został przyłapany na
jeździe po pijanemu. Tym
razem, w sobotni wieczór, policjanci z gliwickiej drogówki

zatrzymali 34-latka, jadącego
ulicą Karola Miarki w Wilczy.
Mężczyzna, mając w organizmie 0,8 promila alkoholu,
kierował w najlepsze volks-

CHUDÓW

Wywróżyła

W zeszły piątek do drzwi
75-letniej mieszkanki Chudowa
zapukała kobieta narodowości
romskiej, proponując, że jej powróży. Jak się okazało, wróżba

MiNa

CHUDÓW

była tylko pretekstem – wpuszczona do przedpokoju kobieta
ukradła 3600 zł. Sprawę badają
knurowscy policjanci.
MiNa

KNURÓW

Poleciał na rakiety
Cz a s em z ło d z ieje n ie
k radną samochodów, lecz
poprzestają na przedmiotach
w nich pozostawionych. Tak
było w zeszły czwartek na parkingu przy ul. Kosmonautów.
Nieznany sprawca postanowił
dostać się do stojącego tam
forda galaxy. Uszkodził zamek
w lewych przednich drzwiach,

wagenem golfem. Jego prawo
jazdy zostało zatrzymane, a
sprawa trafiła do Wydziału Kryminalnego Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.

dostał się do środka auta, po
czym skradł stamtąd torbę i
trzy rakiety do tenisa. Wartość
przedmiotów skradzionych
k nurow ianinow i to około
2150 zł. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.

Skok
na gaz

W ubiegłą środę z Ruchu Szczygłowice kopalni
„Knurów-Szczygłowice” napłynęła kolejna zła
wiadomość: nie żyje 52-letni pracownik
26 listopada, około godz.
22.15, pracow ni k nocnej
zmiany w zakładzie przeróbcz y m z auwa ż ył cia ło
mężczyzny znajdujące się
pomiędzy dolną taśmą przenośnika a krążnikiem odciskającym taśmę.
Poszkodowanym okazał
się płuczkarz z poprzedniej zmiany, którego szychta
kończyła się o godz. 22.00.
Według wstępnych ustaleń
52-latek prawdopodobnie
czyścił przenośnik i podczas
tych czynności został wciągnięty pod dolną taśmę.
Przyczyny i okoliczności
wypadku wyjaśnia Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym
w Katowicach.
- Przeprowadzono już
wizję na miejscu zdarzenia.
Przesłuchani są świadkowie informuje rzecznik prasowy
WUG, Jolanta Talarczyk.
- Dokładną godzinę, o której doszło do wypadku oraz
obrażenia, które spowodo-

wały zgon poszkodowanego,
będzie można ustalić na podstawie sekcji zwłok.
To d r u g i ś m i e r t e l n y
wypadek na terenie Ruchu
Szczygłowice w ciągu ostatnich dni. 20 listopada na
poziomie 850 m, na podszybiu I śmierć poniósł 22-letni
mężczyzna, dociśnięt y do
wyrobiska przez źle zamocowane na platformie koryta
przenośnika zgrzebłowego.
Z informacji WUG wynika, że na śmierć 22-latka
złoż yło się k i l k a błędów.
Manewrowy, zamiast iść w
odległości co najmniej 10
metrów przed pchanym składem, przechodził pomiędzy
platformą spiętą z lokomotywą a wschodnim ociosem
wyrobiska.
Lokomotywa z pierwszą
platformą została połączona
łańcuchem, a nie rozworą szynową, przez co zderzak lokomotywy uderzał o wystającą
z platformy krawędź pionowo ustawionego przenośnika
zgrzebłowego. W podobny

sposób połączono platformy
składu, co powodowało, że
krawędzie segmentów przenośnika uderzały o siebie w
trakcie transportu.
Poza tym OUG dopatrzył się 10 jednostek transportowych w miejscu trasy
przewozowej, na torze zachodnim, gdzie nie można
pozostawiać wozów.
W 2014 roku w polskim
górnictwie odnotowano już
29 śmiertelnych wypadków,
w tym 20 w górnictwie węgla
kamiennego.
Ostatnie wydarzenia w
kopa lni „K nurów-Szcz ygłowice” spowodowały, że
obchody święta górników
będą skromniejsze niż przed
laty. Nie będzie tradycyjnego
obiadu jubilackiego. Dyrekcja
Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 odwołała uroczystość
z okazji Barbórki, w czasie
której młodzi hajerzy mieli
wstąpić w poczet górniczej
braci.
pg

reklama

W zeszłą niedzielę
pewien amator gazu dokonał skoku na stojak z
butlami gazowymi stacjonujący w Chudowie
przy ul. Szkolnej. Włamał się zrywając kłódkę
zabezpieczającą stojak,
po czym skradł 10 butli.
Straty poniesione przez
37-letnią właścicielkę
zostały w ycenione na
1000 zł.
MiNa

MiNa

KNURÓW

KNURÓW

Siekierą Zwinął z szatni
w drzwi
W ubiegły czwartek o
godz. 13.00 patrol Straży
Miejskiej interweniował
na ul. Kościuszki, gdzie
jeden z mieszkańców próbował siekierą otworzyć
drzwi. Mężczyzna był pod
wpływem alkoholu. Jak
się okazało, zgubił klucze
od mieszkania.
Strażnicy polecili mu,
by skontaktował się z administratorem budynku.
Ten w ysłał na miejsce
konserwatora, który pomógł otworzyć drzwi.
/g/

W zeszł y czwar tek po
sportowej szatni podstawówki przy ul. Jedności Narodowej
buszował złodziej. Nieznany
sprawca zajrzał do kieszeni
kurtki należącej do mieszkańca Knurowa. Ukradł mu
dowód osobisty, prawo jazdy,

dowód rejestracyjny samochodu marki Renault Escape,
a także dwie karty płatnicze
z banku BPH. Postępowanie
prowadzi Komisariat Policji
w Knurowie.
MiNa

SZCZYGŁOWICE

Zdążyli w samą porę
We wtorek, 25 listopada,
przed blok przy ul. Kilińskiego podjechały radiowozy
Straży Miejskiej, Policji, wóz
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i karetka pogotowia
ratunkowego. Wszystko w
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związku ze zgłoszeniem próby samobójczej w jednym z
mieszkań. Kobiecie na szczęście nie udało się odebrać sobie
życia. Karetka przetransportowała ją do szpitala.

/g/
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Dlaczego stare okna, zamiast trafiać
do PSZOK-ów, lądują w przyblokowych
śmietnikach? Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
Krasickiego 5 ma na ten temat własną teorię

Okno w prawie
KNURÓW

Pomoc dla
pogorzelców
KNURÓW

W nocy z 14 na 15 listopada
Jacek Czech, nauczyciel Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, stracił
dorobek życia. Ogień strawił dom, w którym
mieszkał razem z żoną i trójką dzieci

Rodzina nauczyciela
przeżywa dramat
- młodzież stara się
pomóc pedagogowi

Teoretycznie taki obraz nie powinien mieć
miejsca, jednak praktyka pokazuje, że jest
inaczej...

Ostatnio jedna z lokatorek bloku przy ul. Krasickiego 5 postanowiła wymienić drewniane okna na
plastikowe. Zadanie zleciła firmie
(nazwijmy ją firmą A) z Knurowa.
Emerytka chciała uniknąć nieprzyjemności, które mogłyby ją spotkać,
gdyby stare okna wystawiła przed
śmietnik. Zapytała majstrów, czy
zawieźliby starą stolarkę okienną
do Punktu Selekty wnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Liczyła po cichu, że taka usługa
wliczona jest w cenę okien. Zamurowało ją, kiedy pracownik firmy A
zażądał aż 350 zł.
Wiosną firma A wymieniła okna
u innej mieszkanki bloku przy ul.
Krasickiego 5. Kiedy za wywóz i utylizację starych zażyczyła sobie 350
zł, kobieta podziękowała. Odpady
trafiły do przyblokowego śmietnika.
Tam ktoś potłukł szyby i wrzucił je
do kontenera na szkło (co jest zabronione), a drewno zabrał na opał.

350 ZŁ? TO ZDZIERSTWO

Kiedy Zarząd Wspólnoty dowiedział się o obu przypadkach,
postanowił zgłębić temat. Szybko
okazało się, że 350 zł za wywóz
kilku okien do PSZOK-u przy ul.
Szpitalnej (to zaledwie kilkadziesiąt metrów od ul. Krasickiego) i
ich utylizację to – mówiąc dosadnie - zdzierstwo.
- Za odbiór od firmy tony odpadów Komart życzy sobie około
120 zł - informują przedstawicielki
zarządu Wspólnoty Krasickiego 5.
- Jeśli do tego dodać koszty transportu, to żadnym sposobem nie wychodzi
suma 350 zł. A przecież 4 okna nie
ważą tonę i nie trzeba ich wieźć nie
wiadomo gdzie, tylko kilkadziesiąt
metrów od naszego bloku.
W odczuciu pań ze wspólnoty
mieszkaniowej firma A próbuje
dodatkowo zarobić na emerytach,
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a wizyta w referacie ds. odpadów
komunalnych Urzędu Miasta miała
je w tym utwierdzić.
Ustawa o odpadach mówi, że
ich wytwórcą jest każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje
powstanie odpadów, oraz każdy, kto
przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące
zmianę charakteru lub składu tych
odpadów.
Wytwórcą śmieci powstających
w w y niku św iadczenia usług w
zakresie m.in. budowy, rozbiórki,
remontu obiektów jest podmiot,
który świadczy usługę, chyba że
umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
- Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami - informuje kierownik referatu ds. odpadów
komunalnych, Beata Lubecka.
Okazuje się jednak, że prawo nie
jest na tyle precyzyjne, by regulować
w sposób jednoznaczny własność
śmieci w ytwarzanych w w yniku
działalności usługowej. Dlatego
sposób postępowania z odpadami
powinna określać umowa cywilno-prawna zawarta między zleceniodawcą i zleceniobiorcą wymieniającym stolarkę okienną.

ZA DARMO ALBO WCALE

Dzwonimy do firmy A i podajemy
się za potencjalnych klientów zainteresowanych wymianą 5 okien (4 drewnianych i 1 plastikowego) na nowe.
Sen z powiek spędza nam jednak stara
stolarka okienna. Pytamy, co z nią
zrobić, by nie narazić się na ostracyzm
ze strony członków wspólnoty mieszkaniowej. Pracownik firmy oferuje
przewiezienie odpadów do PSZOK-u,
ale stawia warunek: musimy jechać z
nim, by zaświadczyć na miejscu, że
jesteśmy właścicielami okien. Wtedy
cała „operacja” nic nie będzie nas

kosztować. W przeciwnym wypadku
Komart zastosuje wobec firmy stawkę 126 zł za tonę odpadów.
Firmie (nazwijmy ją B) z Knurowa opowiadamy przez telefon
podobną historię, tyle że do wymiany mamy tym razem 4 okna
plastikowe i jedno drewniane.
Pracownik zapewnia, że stolarkę
plastikową nieodpłatnie odbierze
od nas producent. Okno drewniane radzi w ystawić na śmietnik,
bo nie zajmuje się odbiorem tego
typu odpadów. Kiedy mówimy, że
to zły pomysł, proponuje w drodze
wyjątku zabrać stare okno.
Dowiadujemy się, że firmy A i B
nie są kontrahentami Komartu. W
2013 i 2014 roku nie dostarczyły do
przedsiębiorstwa żadnych odpadów
poremontowych.
Przedstawicielki zarządu wspólnoty Krasickiego 5 uważają, że
bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych, organizowany raz do
roku, to stanowczo za rzadko.
- Jak wyglądają osiedlowe śmietniki? - pytają panie. - Ludzie wynoszą tam wszystko, zamiast pofatygować się do PSZOK-u. Ciężko im
się dziwić. Takie odpady jak okna
powinny być traktowane jak zużyty
sprzęt elektroniczny. Kupujemy
nowe, firma ma obowiązek bezpłatnie odebrać od nas stare.
Komart podpowiada jeszcze
jedną możliwość, gdy ktoś nie ma
możliwości przewiezienia odpadów
we własnym zakresie.
- Wtedy nasza firma może świadczyć taką usługę za drobną opłatą
- informuje Brygida Poręba, kierownik działu handlowego i gospodarowania odpadami. - Jeżeli mieszkaniec
wystawi odpad przy placyku gospodarczym, koszty transportu ponoszą
wszyscy mieszkańcy bloku.
Tekst i foto: Paweł Gradek
Współpraca Mirella Napolska

O panu Jacku pisaliśmy rok temu.
W artykule „Każdy ma swój Everest”
opowiadał o swojej pasji - wspinaczce
wysokogórskiej. Teraz przed nim największe wyzwanie życia - odbudować
zniszczony w pożarze dom. Straty
oszacowano na 100 tys. złotych.
Pogorzelcy proszę o pomoc! Liczy się każde wsparcie!
- Wpłatę (nawet najdrobniejszej
kwoty) prosimy dokonywać na konto:
Klub Skialpinistyczny KANDAHAR,
ul. Wojewódzka 30/15, 40-026 Kato-

wice. Numer konta: VOLKSWAGEN
BANK POLSKA S.A, 70 2130 0004
2001 0344 8024 0001 z dopiskiem:
„dla Haliny i Jacka Czechów”lub Halina Czech, 44-230 Bełk, ul. Graniczna 62a, nr: 82 1050 1344 1000 0092
0367 6201 - informuje szkoła.
Akcja pomocy ruszyła także na
allegro. Trwa licytacja pary nowych
nart skiturowych firmy Ski Trab.
Szczegóły na stronie „Paderka” www.zsijp.pl.
jb

z redakcyjnej poczty
Kochana Redakcjo!

Chciałabym opisać historię czarnej kotki rezydującej przy sklepie
„Stokrotka”. Kotka, która jest bardzo
kochana przez klientów „Stokrotki”,
została dotkliwie poturbowana przez
psa. Znalazły się jednak wrażliwe
osoby. Jedna pani zawiozła kotkę do
lecznicy, druga zorganizowała zbiórkę
pieniędzy na operację i leczenie. A
była to bajońska suma. Obecnie kotka
przebywa u jednej z pań na rekonwalescencji.

Cieszy to, że w tym zagonionym
świecie są osoby, dla których empatia
to wielkie słowo.
Mieszkam przy pięknej alei Piastów i codziennie cisną mi się na usta
nieparlamentarne słowa. Mieszkańcy
mojej klatki schodowej papierki i pety
ciepią na klatkę. Zastanawiam się, po
co są przed blokiem kosze na śmieci.
Mili mieszkańcy, nasza klatka
świadczy o nas i naszej kulturze
osobistej!

Kowolka

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Gmina Knurów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania
pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta
Knurów” od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia w 2015 r. zwanych
dalej zadaniem.
Zadanie może być wykonywane przez podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010. Nr 234,
poz. 1536, z późn.zm.)
- prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej
www.knurow.bip.info.pl, zakładki: Jednostki Organizacyjne,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,- Tablica Ogłoszeń,
- 2014 oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Knurowie- http://www.mops_knurow.
republika.pl/, oraz na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie
Miejskim w Knurowie ul. Ogana 5 i Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Knurowie ul. Ks. Koziełka 2

Przegląd Lokalny Nr 49 (1135) 4 grudnia 2014 roku

aktualności
KNURÓW, WILCZA

Terenówką po rzepaku
foto: Archiwum państwa Mazurków

- Nie popuszczę, spotkamy się w sądzie – zapowiada właścicielka
uprawnego pola. Tymczasem właściciel samochodu, który jeździł po tym
polu, zgłosił zniszczenie mienia
– Wiecie, jak się teraz bawi młodzież? Jeepami jeżdżą po cudzych
polach! – oznajmiła pani Maria,
wchodząc do redakcji. – Obiecałam
sobie, że nie popuszczę i spotkamy się
w sądzie.
M a r i a M a z u re k-R z ą d e c z k a
dzierżawi w Wilczy 6-hektarowe
pole. Uprawą zajmuje się głównie
jej mąż, Tadeusz. Pole sąsiaduje ze
stawem i z lasem, co jest tyleż malownicze, co kłopotliwe, bo nie ma
drogi dojazdowej. Zatem i wędkarze,
i amatorzy leśnych spacerów, chcąc
dotrzeć do celu, korzystają z terenu
państwa Mazurków.
– Dawniej tu była łąka, a drogi
tam nie było nigdy, ale jak jeździli,
to zawsze przy lesie. A nigdy przez
środek pola! – mówi pan Tadeusz. To
właśnie on był świadkiem zdarzenia,
które prawdopodobnie będzie miało
finał w sądzie.

PAN TADEUSZ: KILKA RAZY W TĘ
I NAZAD

- Mam tam stajnię – opowiada
Tadeusz Mazurek. – Doiłem krowę,
słyszę, psy szczekają. Patrzę, jedzie
jeep. Pojechał w stronę wody, i za
chwilę – patrzę – o, jedzie nazad. Żeby
jeszcze tym samym śladem, ale nie! Nie
jedzie po tym już rozjechanym, ale rozjeżdża nowe. Kilka razy tak jeździł w
tę i nazad. Jak pole ma 6 hektarów, tak
pół hektara zjeżdżone – ale to dopiero
następnego dnia było widać, bo wtedy
to już się ściemniało. Włączył światła
długie, zobaczył mnie – i do lasu. Na
zakręcie zawracał. Szybko musiał
jechać. Stałem 30-40 metrów od niego,
jak wozem wykręcał i jechał w las.
Bo nie chciał, żebym ja go spisał. I w
końcu uciekł w las, ale, jak się okazało,
utopił się w tym lesie. Chyba do jedenastej w nocy wyciągali auto z błota.
Pan Tadeusz zadzwonił na policję.
- Przyjechała policja, a jak już
miała wyjeżdżać, to przyjechał ojciec
tego, który jeździł po polu. Ten ojciec
to już przy policji mi się wygrażał.
Policja mówiła mi, żebym dał spokój,
to dałem. A kilka dni później mi się
wygrażał. „Ja cię, s.....synu, zabiję”,
mówił. Że niby ja mu samochód
zniszczyłem, że brechami ja rzucał.

To nie UFO wylądowało na polu, to tylko ślady zostawione przez terenowe auto
reklama

Porady eksperta:

Dobór grzejników
do domu i mieszkania

Jak regulować ilość
wydzielanego ciepła?
Możemy to robić za pomocą prostych zaworów,

ale głównie stosuje się w tej
chwili głowice termostatyczne. Są to automatyczne regulatory ciepła, które reagują na
zmianę temperatury, tak aby
utrzymywać ją na stałym poziomie. Przed zakupem warto
poradzić się obsługi w sklepie,
aby dobrać odpowiednie urządzenie do naszego grzejnika i
rodzaju ogrzewania, które posiadamy. Sama głowica może
być sterowana manualnie lub
elektroniczne.
Jakie są alternatywy do
typowych grzejników C.O.?
Stosowane są różne rozwiązania, jedno z nich to
ogrzewanie podłogowe. Coraz
popularniejsze staje się również wykorzystanie klimatyzatorów z funkcją grzania.
Dodatkowo ciepło możemy
uzyskiwać z kominka, a następnie rozprowadzać je po
mieszkaniu za pomocą dodatkowej instalacji. Stosuje się
też różnego rodzaju grzejniki
elektryczne i gazowe.

Wioletta Nużyńska,
pracownik działu budowlanego
w Bricomarchè Knurów

Czy można malować
grzejniki? Jak możemy
sprawić, aby ładnie się
prezentowały?
Istnieją specjalne farby
odporne na ciepło. Każdy
grzejnik można pomalować
kilka razy. Raczej jednak nie
stosuje się innych elementów, takich jak maskownice,
ponieważ ograniczają one
działanie grzejnika. Dobrym
pomysłem są również ekrany
umieszczane za grzejnikiem,
które pozwalają na odbijanie
ciepła w kierunku pomieszczenia.

PANI MARIA: GDYBY PRZEPROSIŁ

Właściciele pola wyceniają straty
na około 2-3 tys. zł.
- Z tego, co mi rozjechali, wyrosłyby ze dwie tony rzepaku – ubolewa pani Maria. – Piruety se, pani,
robił, jeepem. A ja tyle pieniędzy w
to wsadziłam! Rzepak jest na mnie
i nie popuszczę dziadowi, spotkamy
się w sądzie.
Straty finansowe to nie wszystko,
co irytuje właścicielkę pola. Zapewnia, że równie mocno denerwuje ją
beztroska szkodnika i jego całkowity
brak skruchy.
- Ludzie mówią, że to auto związkowca z kopalni, z ruchu Szczygłowice
– mówi Maria Mazurek-Rządeczka. –
Za kierownicą siedział chyba jego syn.
Młodzi czasem robią różne głupoty, ale
ktoś powinien nas za to przeprosić. Jak
nie syn, to ojciec. Gdyby przeprosił, to
inaczej bym na niego spojrzała. W zeszłym roku rowerem facet jechał przez
pole, to go pogoniłam – śmieje się pani
Maria. – Przyszedł potem, przeprosił.
Przemyślał sprawę i głupio mu się
zrobiło. A ten – jeszcze się odgraża! A
jak ja bym tak poszła do chałupy tego
pana i skakała mu po meblach, to co on
by zrobił? Ciekawa jestem.

POLICJA: WYKROCZENIE
I SAMOSĄD

Knurowska policja, zajmująca
się zdarzeniem, prowadzi tę sprawę
dwukierunkowo. Pierwszy watek
dotyczy rozjeżdżonego rzepaku.
Art.151 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń
mówią m.in. o karze grzywny dla
tego, kto przejeżdża przez zasiany
grunt rolny (wysokość grzywny –
do 500 zł). Natomiast drugi wątek
sprawy, zgłoszony przez właściciela samochodu terenowego marki
Volkswagen, dotyczy zniszczenia
mienia. Według zeznań kierowcy
tego samochodu, rolnik dokonał
samosądu i uszkodził auto. Straty
zostały wycenione na około 700 zł.
Kodeks wykroczeń zajmuje się w
tym wypadku tylko samym faktem
wjazdu na teren cudzej uprawy. Gdyby właściciele uprawy chcieli domagać się odszkodowania za zniszczenia
z uwzględnieniem przyszłych – i niedoszłych – korzyści ze zniszczonego
rzepaku, muszą wytoczyć sprawę z
powództwa cywilnego.
Mirella Napolska

foto: Archiwum Państwa Mazurków

Jakie rodzaje grzejników
są dostępne na rynku?
Mamy grzejniki aluminiowe, stalowe, kiedyś były
również grzejniki żeliwne, ale
obecnie praktycznie już się
ich nie sprzedaje. Dodatkowo
możemy wyróżnić grzejniki
łazienkowe, czyli tzw. drabinki. Stosujemy też podział na
grzejniki działające na zasadzie konwekcji i promieniowania. Poza budową ważna
jest również moc grzejnika.
Zapotrzebowanie na ciepło
wynosi średnio od 60 do
200 W na metr kwadratowy.
Jest to zależne od rodzaju
pomieszczenia, konstrukcji budynku, ewentualnego
docieplenia, czy też układu
ścian w danym mieszkaniu.
Inna jest grubość ścian w domach jednorodzinnych, inna
w blokach z wielkiej płyty.

A ja uciekałem, bo nie chciałem być
rozjechany. Poza tym ja byłem sam,
robiło się ciemno, nie wiadomo, ile
tam osób w środku siedzi. A jak wyskoczy czterech, pięciu, w nocy, to co
ja bym robił? Po co by mi to było? Ja
nie widział auta, to ja nie wiem, czy
uszkodzone, ale niczym nie rzucałem.

Partner:
Właściciele uprawy szacują straty na 2-3 tys. zł
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KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Personalia na początek,
teraz czas na budżet
Inauguracyjna sesja Rady Miasta kadencji 2014
-2018 odbyła się w miniony czwartek, kolejny raz
obradowano w poniedziałek. Zapadły najważniejsze
decyzje personalne

Komisje stałe Rady Miasta Knurów
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Adam Sobierajski
Skład: Jan Furgoł, Antoni Krzyszczuk, Henryk Kurowski, Leszek Rejkowicz
Komisja Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów
Przewodniczący: Marian Gruszka
Skład: Jan Furgoł, Henryk Hibszer, Tomasz Mazur, Jerzy Pach, Andrzej Porada, Marek Sanecznik, Franciszek Szafarz
Komisja Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia
Przewodniczący: Joachim Machulik
Skład: Robert Furtak, Maciej Kandzior, Antoni Krzyszczuk, Tomasz Mazur,
Jerzy Pach, Andrzej Porada, Adam Sobierajski, Paweł Szkatuła
Komisja Oświaty i Kultury
Przewodniczący: Barbara Gawlińska-Twardawa
Skład: Przemysław Dulias, Andrzej Porada, Adam Sobierajski, Franciszek
Szafarz, Janusz Szydło
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych
Przewodniczący: Janusz Szydło
Skład: Piotr Barchański, Robert Furtak, Maciej Kandzior, Henryk Kurowski,
Leszek Rejkowicz, Marek Sanecznik, Franciszek Szafarz, Paweł Szkatuła

Prezydium Rady Miasta: przewodniczący Tomasz Rzepa
(w środku) oraz wiceprzewodniczący - Jerzy Pach
(z lewej) i Henryk Hibszer

W sali sesyjnej ratusza zebrało się
21 nowo wybranych radnych. 12 z nich
zasiadało w radzie w minionym czteroleciu, 2 osoby w kadencji wcześniejszej. Z rąk przewodniczącej Miejskiej
Komisji Wyborczej Marii Marchewki
otrzymali zaświadczenia potwierdzające wybór do Rady Miasta.
W miejskim „parlamencie” 7
mandatów posiada komitet wyborczy
Razem Mieszkańcy Knurowa, 5 mają
radni Wspólnie dla Knurowa, 3 to
reprezentanci Porozumienia Mieszkańców Powiatu Gliwickiego, po
dwa miejsca w RM uzyskały Prawo
i Sprawiedliwość oraz Moja Gmina i
Powiat, natomiast po jednej Prawica
Rzeczypospolitej i Lubię Knurów.
Najważniejszym celem pierwszej
sesji było ślubowanie radnych i prezydenta miasta oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących
rady. Zanim do tego doszło, pierwszą
część obrad poprowadził – zgodnie z
tradycją - radny-senior, czyli najstarszy w gronie rajców. Ten obowiązek
przypadł w udziale Franciszkowi
Szafarzowi.
W tajnym głosowaniu radni
jednogłośnie poparli kandydaturę

Tomasza Rzepy (Wspólnie dla Knurowa) na funkcję przewodniczącego
Rady Miasta. Jego zastępcami zostali
– wybrani zdecydowaną większością
głosów – Jerzy Pach (Razem Mieszkańcy Knurowa) i Henryk Hibszer
(Porozumienie Mieszkańców Powiatu Gliwickiego).
Po raz czwarty ślubowanie składał prezydent Adam Rams. Pierwszy
raz uczynił to w 2002 roku, powtórzył
po wyborach w latach 2006 i 2010.
Dziękując za poparcie przewodniczący Rzepa zapewnił: - Zrobię
wszystko, by zaufania nie zawieść.
Zapraszam wszystkich do współpracy.
Musimy pamiętać, że mamy mandat
od mieszkańców, że to jest dla nas
ogromne wyróżnienie, ale i odpowiedzialność. Powinniśmy i będziemy
robić wszystko, żeby nasi mieszkańcy
byli zadowoleni.
W poniedziałek radni zebrali
się powtórnie. Tym razem w harmonogramie ujęto ustalenie składów komisji stałych rady i głosowanie nad projektami pięciu uchwał.
W głosowaniach nad kandydaturami na przewodniczących poszczególnych komisji kontrowersji nie

Ślubowanie prezydenta Adama Ramsa

było. Wszyscy zostali wybrani zdecydowaną większością głosów. Zgodnie
z wolą rajców Komisji Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Finansów
przewodniczy Marian Gruszka,
Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji
i Promocji Zdrowia - Joachim Machulik, Komisji Oświaty i Kultury
- Barbara Gawlińska-Twardawa,
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych
– Janusz Szydło, natomiast Komisji
Rewizyjnej – Adam Sobierajski.
Uchwały merytoryczne wprowadzały korekty w tegorocznym

budżecie miasta.
Radni zdecydowali m.in. o zabezpieczeniu pieniędzy (14 tys. zł) na
montaż dwóch progów zwalniających
na ul. Ułanów. Zostaną zamontowane na odcinku od skrzyżowania z
ul. Szpitalną po łuk drogi, tuż przed
małym rondem obok Orlika.
Ponad 27 tys. zł zwiększy pulę
pieniędzy przeznaczonych na termomodernizację budynków przy
ul. Dworcowej, Mickiewicza i Sienkiewicza. Jak się okazuje, niektóre z
pomieszczeń na strychach dałoby się
zaadaptować na lokale mieszkalne.

Tam, gdzie będzie to technicznie
możliwe, podjęte zostaną starania, by
nadać tym pomieszczeniom funkcję
mieszkalną.
Kolejne obrady Rady Miasta
odbędą się najprawdopodobniej 22
grudnia. Będzie to sesja budżetowa.
Do tego czasu radni w poszczególnych komisjach zajmą się omówieniem planu finansowego miasta na
2015 rok. Wynik tej komisyjnej pracy
zwieńczy głosowanie na sesji.
/b/

Foto: Bogusław Wilk

Z 21 radnych 7 osób to debiutanci w tej roli,
14 pełniło tę funkcję w przeszłości

reklama

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Ach, te korki...
- Kilka lat temu nie uwierzyłbym, że
to możliwe, a jednak... Knurów się
korkuje. Od godziny 14 do 16 przejazd
ul. Niepodległości od Zacisza w stronę ronda przy autostradzie zajmuje
nawet kilkadziesiąt minut. Tak, tak,
wiem co mówię, bo to przeżyłem. Z
moich obserwacji wynika, że drogę
„czopują” światła przy starej poczcie

6

na ul. Dworcowej. Nie wiem, jak to
rozwiązać, ale nie jestem od tego.
Tęższe głowy powinny podumać, czy
i w jaki sposób da się udrożnić drogę.
Przychodzi mi na myśl nawet budowa
schodów, jak nad peronami kolejowymi. Albo tunel pod jezdnią. Ale to
pewnie nie spodobałoby się pieszym.
Tak czy siak, trzeba coś wymyślić...

Marcin S.

Nie chcesz, nie chodź
- Byłem w nowo otwartej Starej Cegielni. Ani nie rzuciła mnie na kolana,
ani nie jestem rozczarowany. Ot,
kolejny kompleks handlowy. Jak będę
chciał, to tam zaglądnę, jak nie, to
nie. I to samo radzę tym, którzy w
internecie płaczą, że kolejny market,
że to żadna galeria, że brakuje tego
czy tamtego, a za dużo owego... To
prywatna firma. Jak źle zainwestowała, to zbankrutuje, jak dobrze – to
będzie opływać w dostatek. Po co się
tak żalić. Nie podoba mi się, to nie
chodzę. Proste.

W. R.
Not. bw
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Zgodnie z tradycją, inauguracyjną sesję otworzył
radny-senior - tym razem przywilej ten stał się
udziałem radnego Winfryda Ficonia

Foto: Roman Matysik
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Będę służyć
mieszkańcom

- Decyzja o objęciu funkcji
w zarządzie powinna opierać się
na przekonaniu, że możliwa jest
prawdziwa zmiana na lepsze – mówi
radny powiatowy Dawid Rams

POWIAT

Nowa kadencja
z nowym starostą

Waldemar Dombek zastąpił Michała Nieszporka
na stanowisku starosty powiatu gliwickiego. Knurów
w zarządzie reprezentuje wicestarosta Ewa Jurczyga.
Całkowicie odmienione jest prezydium Rady Powiatu

Knurowianin w w yborach do
Rady Powiatu uzyskał najlepszy wynik w mieście i poparcie 930 wyborców. Tak dobry rezultat sprawił,
że reprezentujący komitet Zgoda i
Przyszłość (wprowadził 10 radnych
do 23-osobowej rady) radny znalazł
uznanie wśród innych rajców. To z
kolei przełożyło się na propozycję objęcia funkcji członka Zarządu Powiatu
Gliwickiego. Dawid Rams odmówił.
Spytaliśmy o powody takiej decyzji.
Bogusław Wilk: - Zaproponowano Panu funkcję członka zarządu
powiatu – jak Pan myśli, czym to
było podyktowane?
Dawid Rams: - Od
dłuższego czasu byłem wymieniany w
kontekście oczekiwanych reform. Wskazywano też na moje
doświadczenie prawne i samorządowe oraz zaufanie,
jakim obdarzyli
mnie wyborcy.
- Propozycja padła, ale Pan odmówił. Dlaczego?
- Może jestem idealistą, ale wciąż
uważam, że polityka powinna opierać się na służbie ludziom i zaufaniu
partnerów. Decydując się na objęcie
określonego stanowiska, muszę mieć
przekonanie, że są szanse zrealizowania dobrego programu, że możliwa
jest autentyczna zmiana. Podjęcie
się tego wyzwania warunkowałem
jednak od gwarancji, że funkcja w
zarządzie nie będzie „żyrandolowa”,
ale da możliwość tchnienia nowego
ducha. Niejasno został również określony obszar kompetencyjny, którym
miałbym się zajmować. Otrzymałem
propozycję objęcia funkcji w zarządzie powiatu, jednak z uwagi na to,
o czym wspomniałem, nie mogłem
wyrazić na nią zgody.

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu i zdrowia. Trwało ustalanie obszaru satysfakcjonujący sposób spełnić oczekadencji 2014-2018 odbyła się w ponie- kompetencji Wojtowicza.
kiwań mieszkańców.
działek. Gremium tworzy 23 radnych.
Od czego zarząd rozpocznie kiero- Przykładów takiego współdziała8 z nich to reprezentanci Knurowa, 5 wanie starostwem?
nia powiatu i gmin nie trzeba szukać
– przedstawiciele gmin Gierałtowice i
- Najpierw trzeba przeanalizować ani długo ani daleko – dodaje starosta
Pilchowice. Biorąc pod uwagę komitety sytuację wewnątrz, bo nie wolno podejmo- Dombek. – W Knurowie najbardziej
wyborcze, najwięcej przedstawicieli wać pochopnych decyzji – dodaje starosta. wyrazistym dowodem są przebudowy
wprowadziła Zgoda i
– Starostwo funkcjonuje ulicy Kosmonautów i al. Piastów.
Przyszłość: 10 osób.
dobrze, ale jeśli można
- Rysują się też zupełnie nowe
Prawo i Spraw ied licoś poprawić, to warto możliwości – zauważa Ewa Jurczyga.
wość ma 5 mandatów,
byłoby to uczynić.
– Myślę zwłaszcza o edukacji. NaPorozumienie MieszW skład powiatu sze placówki są nowoczesne, dobrze
kańców – 5 radnych,
wchodzi 8 gmin. Połu- wyposażone, doskonale prowadzone
Moja Gmina i Powiat
dniowe (Knurów, Gie- przez wykwalifikowaną kadrę. Myślę,
– 3 mandaty.
rałtowice i Pilchowice) że warto, a nawet trzeba, to uświadaNowym przewodsą mocno związane z miać rodzicom i uczniom gimnazjów,
niczącym Rady Powiatu
przemysłem, zwłaszcza by planując kolejny etap kształce(w poprzedniej kadencji
górnictwem, północne nia, wzięli pod uwagę te argumenty.
funkcję tę pełnił Tade(Rudziniec, Wielowieś) Naprawdę nieraz nie trzeba szukać
usz Mamok) został An- Starosta
mają odmienny charak- daleko, by znaleźć doskonałą szkołę
drzej Kurek (Zgoda i Waldemar Dombek
ter – bardziej rolniczy. do wzbogacania wiedzy i rozwijania
Przyszłość), wybrany w
To urozmaicenie może zdolności uczniów. Moją ambicją jest
okręgu obejmującym Toszek i Wielowieś. być zaletą, ale może też sprawiać trud- nawiązanie takiej współpracy z dyrekWiceprzewodniczącymi są: knurowianin ności.
cjami szkół, by ich wychowankowie
Włodzimierz Gwiżdż (Moja Gmina i
- Zdajemy sobie sprawę z tej od- odnieśli z niej jak największą korzyść.
Powiat) i Andrzej Frejno (Zgoda i Przy- mienności – potwierdza wicestarosta
- Mieszkańcy obdarzyli nas zaufaszłość), przedstawiciel okręgu, który Jurczyga. – Tym bardziej ważne będzie niem. Cztery lata szybko miną – mówi
tworzyły Sośnicowice i Rudziniec.
wsłuchiwanie się w potrzeby i oczekiwa- starosta Dombek. - Chcemy stanąć
Nowym starostą został Waldemar nia poszczególnych gmin i samorządów. przed nimi z podniesionymi głowami...
/bw/
Dombek, mieszkaniec Wilczy, wicesta- Bez dobrej współpracy nie uda się w
rosta w poprzedniej kadencji. Stanowisko
wicestarosty objęła knurowianka Ewa
GIERAŁTOWICE, PILCHOWICE
Jurczyga, natomiast etatowego członka
zarządu - Adam Wojtowicz (mandat
radnego uzyskał w okręgu obejmującym
Toszek i Wielowieś). Nieco wcześniej propozycję objęcia funkcji członka zarządu
otrzymał knurowianin Dawid Rams
(Zgoda i Przyszłość), jednak odmówił jej
Konieczna była druga tura, by rozstrzygnąć wybory na
przyjęcia [rozmowa z radnym Ramsem
stanowiska wójtów w gminach Gierałtowice i Pilchowice
obok – dop. red.].
- Zdajemy sobie sprawę, że spoczywa
Maciej Gogulla ma 37 lat. Żonaty,
W gminie Gierałtowice przez 2000 przewodniczył Radzie Gminy
na nas duża odpowiedzialność – mówi
kolejną kadencję rządzić będzie Gierałtowice. Po śmierci poprzed- ojciec dwójki dzieci. Jest absolwentem
starosta Waldemar Dombek. – Czeka
wójt Joachim Bargiel (Moja Gmina niego wójta, Herberta Gawlika, Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału
nas dużo pracy, co do tego nie mamy
i Powiat). Otrzymał poparcie nie- został wybrany na to stanowisko Prawa i Administracji. Ukończył
– jako zarząd – wątpliwości. Jako że w
mal 2/3 wyborców (65,1 proc.). Jego przez Radę Gminy. W kolejnych podyplomowe studia menedżerskie
poprzedniej kadencji byłem wicestarostą,
mam potrzebną wiedzę. Wicestarosta
kontrkandydat – Marek Błaszczyk kadencjach mandat do rządzenia w Szkole Głównej Handlowej w WarEwa Jurczyga to bardzo doświadczony sa– uzyskał 34,9 proc.
dawali mu mieszkańcy w wyborach szawie. Mimo stosunkowo młodego
morządowiec, od lat w Radzie Powiatu,
wieku to doświadczony samorząJoachim Bargiel ma 67 lat, jest bezpośrednich.
więc również doskonale zna realia funkgierałtowiczaninem z urodzenia.
Zmiany w Pilchow icach. Po dowiec. Do 2009 roku pracował w
cjonowania tego szczebla samorządu. To
Absolwent i pracownik naukowy czterech latach rządów wójt Joanny Starostwie Powiatowym w Gliwicach
spory kapitał...
(z tytułem doktora inżyniera na Kołoczek-Wybierek na stanowisku (m.in. kierował referatem gospodarki
We wtorek ustalano zakresy komWydzia le Elektr yczny m i Ste- wójta zastąpi ją Maciej Gogulla nieruchomościami). Przez ostatnie
petencji. W gestii starosty Dombka
rowania Układów) Politechniki (KWW Siedem Sołectw Jedna Gmi- lata kierował Biurem Rady Miasta
znajdą się przede wszystkim inwestyŚląskiej. Od wielu lat związany na). W drugiej turze poparło go 58,5 Katowice.
cje i drogi, natomiast wicestaroście
/bw/
z samorządem. W latach 1998- proc. wyborców.
Jurczydze przypadną sprawy edukacji

- Co teraz?
- Kandydowałem do Rady Powiatu
nie dla objęcia stanowiska, lecz rzetelnej pracy dla dobra naszego powiatu.
Będę służyć mieszkańcom jako radny
i wspierać zarząd w każdej sprawie,
mającej na celu pomyślność naszej
samorządowej wspólnoty.
- Czy Pana zdaniem zarząd w
obecnym kształcie może liczyć na
współpracę z radą? W zarządzie nie
ma ani jednego radnego z PiS-u (5
radnych), Porozumienia Mieszkańców (5 radnych), stowarzyszenia
Moja Gmina i Powiat (3 radnych).
W prezydium rady również dominuje „Zgoda i Przyszłość”. Czy taki
układ sił daje gwarancję trwałości?
- Głosowanie pokazało, że wybrany
zarząd ma w radzie poparcie. Niezaproszenie do ściślejszej współpracy
innych formacji, w dłuższej perspektywie, może nie przynieść dobrych
owoców. W tej chwili trzeba się jednak
skupić przede wszystkim na pracy i
wspierać wybranego przez radę starostę
oraz cały zarząd.
- W kuluarach mówi się, że zarząd może być poszerzony do 4 lub
5 osób?
- Zgodnie z ustawą o samorządzie
powiatowym zarząd może liczyć od 3
do 5 osób. W naszym wypadku wymagana byłaby również zmiana statutu,
gdyż w kadencji 2006 - 2010 (m.in.
dzięki liderom mojego ugrupowania)
zmniejszono liczbę członków zarządu
właśnie do 3 osób. Zwiększenie liczby etatowych członków zarządu nie
było też ujęte w programie żadnego z
ugrupowań. Dlatego myślę, że pomysł
ten jest raczej spekulacją i nie znajdzie poparcia. Całą ubiegłą kadencję
zarząd f unkcjonował w składzie
trzyosobowym, a nie zdarzyło się nic
szczególnego, co powodowało konieczność dodatkowego obciążenia, i tak
skromnego, budżetu naszego powiatu.
Rozmawiał Bogusław Wilk

Wójtowie z drugiej tury
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Wójt Joachim Bargiel

Wójt Maciej Gogulla
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aktualności
KNURÓW. WDZIĘCZNOŚĆ ZA 1 %

Dawid dziękuje

- Im ściślejsza współpraca, tym lepsze rezultaty
działalności na rzecz lokalnej społeczności ocenili uczestnicy konferencji

- Na ludzi tutaj można liczyć, nigdy się nie
rozczarowaliśmy – mówi Małgorzata Kilian, mama
Dawida, nie kryjąc wdzięczności dla tych którzy wsparli
rehabilitację chłopca, przeznaczając na ten cel 1 %
podatku
hipsarytmią, to ciężkie schorzenie.
Lekarze początkowo zapowiadali,
że Dawid na całe życie będzie przykuty do łóżka. Dzięki uporowi jego
i rodziców chłopak potrafi samodzielnie chodzić po mieszkaniu, na
zewnątrz też jest w stanie pokonać
krótkie dystanse. Rehabilitacja
przynosi efekty. Jednak wózek będzie potrzebny, dopóki nie uda się
całkowicie wyeliminować napadów
padaczkowych, których ciągle jest
dużo, zwłaszcza rano, po przebudzeniu – około 30. W najbliższym
czasie państwo Kilianowie będą
musieli kupić nowy wózek, Dawid
– jak to nastolatek – rośnie.
Wydatki związane z jego schorzeniem są wysokie – rehabilitacja,
leki, pieluchy i inne konieczne
akcesoria to kwota rzędu 3 tys. zł
miesięcznie. Do tego raz do roku
dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny – jakieś 5-6 tys. zł. Tym
większe znaczenie ma ofiarność
tych, którzy rokrocznie wspierają
Dawida, przeznaczając na jego rzecz
1 % swojego podatku. Nie kończy
się na wpłatach. Knurowianie znają
Dawida i przy różnych okazjach,
choćby spotykając na spacerze,
okazują mu serdeczność, zainteresowanie, zwracają się po imieniu.
- Chciałabym podziękować ludziom za to, że przeznaczyli 1 %

Dawid Kilian

KNURÓW

Razem mogą więcej

O tym, jak ważna jest współpraca organizacji
pozarządowych i samorządowych, rozmawiano
w trakcie konferencji zorganizowanej przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Foto: Arch. rodzinne

Kiedy Dawid po raz pierwszy
został bohaterem tekstu na naszych
łamach, był kilkuletnim chłopcem.
Teraz ma już 14 i pół roku. Jest mu
trudniej niż jego przeciętnym rówieśnikom. Zespół Westa, na który
cierpi, sprawia, że każdy dzień to
wyzwanie i dla niego, i dla jego
rodziców. Mimo to jest radosnym
nastolatkiem.
– Lubi dzieci – opowiada o synu
Małgorzata Kilian. – Mamy okno z
widokiem na boisko. Dawid uwielbia
obserwować, jak dzieci grają w piłkę.
Sam też lubi grać. Zdarza się, że wychodzą z mężem na podwórko, mąż
stoi w bramce, a Dawid mu rzuca
piłki. Podchodzą dzieci, podają mu
piłki, pełna współpraca. Piłek ma w
domu chyba z trzydzieści – śmieje się
pani Małgorzata.
Dawida cieszą różne sporty, nie
tylko „noga”. Jest zawsze chętny do
kibicowania. Lubi też obserwować
jadące samochody. Jest bardzo
ciekawy świata, wszystko go interesuje. Jest też otwarty na innych, lubi
ludzi, towarzystwo.
Jest uczniem szkoły specjalnej.
Ma indywidualny tok nauczania –
to nie on przychodzi do szkoły, ale
szkoła do niego. Bardzo lubi swoje
panie nauczycielki.
Zespół Westa, czyli niemowlęca encefalopatia padaczkowa z

podatku na pomoc naszemu Dawidowi – mówi Małgorzata Kilian. – Na Knurów, Gierałtowice,
Pilchowice można liczyć, nigdy się
nie rozczarowaliśmy. Tu mieszkają
dobrzy, solidarni ludzie. Jest nas
tyle, że razem jesteśmy w stanie
zdziałać naprawdę wiele.
Mirella Napolska

Dawidowi Kilianowi można pomóc, przekazując 1% podatku za 2014 rok lub wpłacić dowolną kwotę na konto.
Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, w rubryce ,,1% dla OPP”,
podać numer KRS – 0000037904, zaś w rubryce „cel szczegółowy” 1% wpisać 2944 - KILIAN DAWID RAFAŁ.
M o ż n a r ó w n i e ż w p ł a c i ć d o w o l n ą k w o t ę n a k o n t o: F u n d a c j a D z i e c i o m ,, Z d ą ż y ć z P o m o c ą ’ ’
u l. Ł o m i a ń s k a 5 01 - 6 85 Wa r s z aw a, n r ko n t a 15 10 6 0 0 076 0 0 0 0 3310 0 018 2615
z dopiskiem: 2944 KILIAN DAWID RAFAŁ - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Na konferencję „Partnerstwa
lokalne i ich znaczenie dla rozwoju
społeczności lokalnej” MOPS zaprosił przedstawicieli organizacji
społecznych, działających na terenie Knurowa i okolic. W Ośrodku
Wsparcia o problemach miasta
rozmawiali członkowie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną, koła PTTK TRION, Stowarzyszenia Cztery Pory Roku, Fundacji
Rozwoju Lokalnego, Fundacji Promyczek, spółdzielni socjalnej oraz
organizatora konferencji.
Spotkanie prowadziła Agnieszka Kowalska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
- Celem spotkania było przybliżenie idei partnerstwa lokalnego,
polegającego na aktywizowaniu
całych społeczności i zachęcaniu
do współpracy, przy jednoczesnym
definiowaniu lokalnych problemów
i rozwiązywaniu ich na poziomie
g miny - i nfor muje Ma łgorz ata
Bańbor z MOPS. - Aktualnie part-

KNURÓW

Nie dla mugoli

Nazywają się współczesnymi poszukiwaczami
skarbów. Z mapą GPS w ręku przemierzają tysiące
kilometrów, aby odszukać niewielką skrzynkę
z ukrytą informacją. Geocaching rozszerza się na
cały świat. Dotarł także do Knurowa
Dawid Gałenżeski przyjechał do Knurowa odnaleźć skarb ukryty przed wzrokiem
niewtajemniczonych. Za mapę służyły mu
współrzędne GPS. Jedną ze skrzynek pan
Dawid zlokalizował gdzieś w parku dworskim
w Szczygłowicach. Podobno była ukryta w
„chorym drzewie”, drugą znalazł w okolicach
III Kolonii.
- Skrytka była umieszczona w bardzo
widocznym miejscu, więc, tak jak prosił autor
skrzynki, pobraliśmy ją bez dekonspiracji opowiada Gałenżeski.
Co znajdowało się w środku skrytek? Tego
znalazca nie zdradza.

8

Wiadro w lesie
Pierwszym znalezionym skarbem było
wiadro. Amerykanin Dave Ulmar wymyślił
sposób, aby zabawić swoich przyjaciół. W
środku lasu ukrył wiadro wypełnione „skarbami” i podał znajomym jego współrzędne.
Tak się zaczął geochacing, zwany po polsku
keszobraniem. Obecnie skrytki są poukrywane na całym świecie. Tylko w naszej okolicy
skarbów można szukać w Wilczy, Pilchowicach, w lesie między Kuźnią Nieborowską a
Knurowem czy gdzieś przy zamku w Chudowie. Wszystkie skrzynki są zarejestrowane w
ogólnoświatowym serwisie.
Wielkość i zawartość skrytki zależy od

jej twórcy. Każda musi jednak zawierać tzw.
logbook, czyli rodzaj małego notesika, gdzie
swoje dane wpisują znalazcy. To potwierdzenie
dla innych, że na pewno skrytkę znaleźliśmy i
ilu poszukiwaczy dotarło do niej przed nami.
Wizytę w danej skrzynce zgłasza się także do
serwisu keszobrania. Oprócz dziennika wpi-

nerstwo lokalne ukierunkowane jest
na promowanie spójności społecznej
oraz budowę lokalnej tożsamości
pośród członków społeczności lokalnych.
W czasie spotkania poruszono
także problem pomocy społecznej,
mierzenia się ze stereotypami oraz
edukowania społeczności. Dyskutowano również o obszarach zagrożonych wykluczeniem społecznym i
sytuacją osób niepełnosprawnych na
rynku pracy.
- Na zakończenie spotkania
wszyscy uczestnicy zgodnie potwierdzili, że zauważają potrzebę stworzenia platformy współpracy pomiędzy
działającymi na terenie miasta różnorodnymi instytucjami, co w konsekwencji przyniosłoby rozwój nie tylko
społeczności lokalnej, ale pomogłoby
również planowanie określonych
działań w kierunku zapobiegania
niepożądanym zjawiskom - dodaje
Małgorzata Bańbor.
Tekst i foto: Justyna Bajko

sów twórcy skrzynek umieszczają w skrytce
tajemnicze przedmioty...
Skarby rozlokowuje się w różnych ciekawych, zazwyczaj nieoczywistych, miejscach,
ważnych ze względu na swoją historię lub położenie. Skrytki są zamaskowane i niewidoczne dla oczu innych. Czasami odnalezienie
skrzynki wiąże się z rozwiązaniem zagadek
logicznych lub wykonaniem zadań.
Poszukiwaczy łączy chęć przeżycia przygody, adrenalina przed otwarciem skrzynki i
ciekawość świata. Dzięki pogoni za tajemniczymi skrzynkami pan Dawid zwiedził już
pół Polski i poznał miejsca, o których istnieniu nie miał pojęcia. Keszobranie przypomina
zwiedzanie, tylko że z dreszczykiem emocji.
- Skrytki są tak schowane, aby nie były
widoczne dla „mugoli”, czyli osób nie biorących
udziału w zabawie - śmieje się poszukiwacz. Dlatego choć znamy współrzędne GPS, trzeba
się czasem nieźle nagłowić, gdzie skrzynkę
schowano.
Do poszukiwaczy może dołączyć każdy.
Wystarczy za darmo zarejestrować się w serwisie www.geocaching.com, a potem już tylko
chować skarby lub je odszukiwać.
- To świetna zabawa! - zachęca pan Dawid.
jb, foto: Dawid Gałenżeski
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rozmaitości
Z KART HISTORII. KULT ŚWIĘTEJ BARBARY TRWA PRZEZ WIEKI

Patronka na ciężkie chwile
i od trudnych profesji
Żyła krótko, ale pamięć o niej przetrwała wieki. Święta
Barbara należy do najbardziej zapracowanych patronek.
Szczególną opieką otacza tych, na których w pracy
czyhają niebezpieczeństwa. Są wśród nich górnicy...
Imię Barbara wywodzi się z greckiego „barbaros”, znaczącego tyle, co
„barbarzyński, obcy, cudzoziemski”.
Istniało też w języku starosłowiańskim, ale oznaczało linę bądź bicz.
Barbara (?-305), której pamięć
wspominamy 4 grudnia, urodziła się
w III wieku w Egipcie. Była mieszkanką Heliopolis, miasta, które przez
wiele stuleci stanowiło centrum życia
religijnego starożytnego Egiptu (stało
się nim w połowie trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem).
Wysłana w młodości przez ojca
Dioskurosa do Nikomedii (współczesny Izmit w Turcji) zetknęła się
z chrześcijaństwem. Gdy ojciec dowiedział się, że została chrześcijanką,
usiłował zmusić ją do wyparcia się
nowej wiary. Odmówiła. Dioskuros
doniósł na nią ówczesnym władzom
(w tym czasie – za panowania cesarza
Maksymiana – trwały prześladowania chrześcijan). Została uwięziona
w zbudowanej na rozkaz ojca wieży.
Przed śmiercią miał się jej objawić
anioł z kielichem i hostią. Została
ścięta mieczem, prawdopodobnie
4 grudnia 305 roku. Wedle tradycji
jej katem miał być ojciec. Ponoć – to
już legenda – miał zginąć rażony
piorunem, ledwo odłożył miecz po
zabiciu córki...
Dużą rolę dla zachowania pamięci o Barbarze z Nikomedii, jako
męczennicy chrześcijańskiej, odegrał papież Grzegorz I (590-604). W
Polsce jej kult jest bardzo żywy od
XI stulecia. W połowie XIII wieku
w Bożygniewie koło Środy Śląskiej
powstał pierwszy kościół ku jej

czci. Patronowała wydziałowi teo- ny płaszcz. Jej głowę zdobi korona, w
logicznemu Akademii Krakowskiej rękach trzyma kielich i miecz. Stoi na
(obecnie Uniwersytet Jagielloński) jednej nodze, w tle widać zamkową
w XV wieku. Obecnie jest patronką wieżę;
Akademii Górniczo-Hutniczej w
- w Pilchowicach, w kościele pod
Krakowie i współpatronką archidie- wezwaniem Ścięcia Świętego Jana
cezji katowickiej. 4 grudnia obcho- Chrzciciela, dostrzec można obraz ze
dzone jest tradycyjne święto górnicze św. Barbarą. Ma na sobie turkusową
– Barbórka.
suknię i czerwony płaszcz. W prawej
Na Śląsku św. Barbara należy do ręce dzierży miecz, w lewej trzyma
najpopularniejszych świętych. Nic kielich z Najświętszym Sakramendziwnego, to patronka m.in. górni- tem. Na głowie ma złotą koronę. W
ków. Jej figury, obrazy lub postaci na tle widać zabudowania kopalni. Pod
witrażach znaleźć można w wielu świą- obrazem widnieje napis: „Święta
tyniach i kopalnianych cechowniach.
Barbaro, módl się za nami”;
Mieszkańcy Knurowa nie muszą
- w kościele pod wezwaniem Naszukać daleko:
rodzenia Najświętszej Maryi Panny
- w kościele pod wezwaniem w Bojkowie znajduje się posąg świętej.
świętych Cyryla i Metodego zwraca Dostrzec go można po lewej stronie,
uwagę figura świętej
przy drugiej – licząc
autorstwa Henryka
od wejścia – kolumZapracowana święta
Burzca;
nie. Symbolika ma
Święta Barbara jest – można
powiedzieć – nader zapraco- w kościele św.
podobny charakter:
waną patronką. Ma pod swoAntoniego Padewświęta w lewej ręce
ją pieczą m.in. górników,
skiego i św. Barbary
trzyma miecz, w prahutników, marynarzy, ryw Krywałdzie figuwej kielich z Najświętbaków, żołnierzy, saperów,
dzwonników, ludwisar z y,
ra świętej znajduje
szym Sakramentem,
kamieniarzy i więźniów. Do
się w prezbiterium
na głowie ma koronę,
niej wierzący odwołują się
świątyni. Patronka
a u jej stóp znajduje się
o wstawiennictwo w czasie
burzy i pożarów, a także w
krywałdzkiego kowieża;
godzinie śmierci. Jest jedścioła ubrana jest
figurę św. Barną z Czternastu Świętych
w zieloną suknię i
bary da się też zaWspomożycieli.
czerwony płaszcz,
uważyć w bazylice
w rękach trz y ma
mniejszej pod wemiecz i kielich, na głowie ma diadem. zwaniem św. Antoniego PadewskieU jej stóp usytuowana jest miniatu- go w Rybniku. Znajduje się ona na
rowa wieża;
bocznym ołtarzu. Święta ubrana jest
- w jednonawowym kościele św. w turkusową suknię i złoty płaszcz.
Mikołaja w Wilczy znajduje się ołtarz W prawej ręce trzyma kielich, w lewej
św. Barbary. Święta ma na sobie białą dzierży miecz. Na jej głowie widnieje
suknię z niebieskim pasem i czerwo- złoty diadem;

Św. Barbara z szybu „Foch” została wykonana w 1958 roku
przez Henryka Burzca
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- patronka górników zdobi jeden
z witraży w kościele pod wezwaniem
św. Andrzeja Boboli w CzerwionceLeszczynach. Święta odziana jest w
fioletową suknię i czerwony płaszcz.
W prawej ręce trzyma kielich z Najświętszym sakramentem. U jej stój
znajduje się wieża z trzema oknami.
Świętą otaczają aniołowie. Witraż
został wykonany w 1937 roku. W
bocznym ołtarzu stoi też figura św.
Barbary;
- w kościele pod wezwaniem
św. Jana Nepomucena i św. Barbary
w Rybniku-Chwałęcicach święta
ubrana jest w białą suknię i czerwony
płaszcz. Na głowie ma złotą koronę,
a w rękach trzyma miecz i kielich z
Najświętszym Sakramentem. U jej
stóp widnieje wieża. Posąg znajduje
się po lewej stronie prezbiterium;
- w Radlinie-Bertułtowach, przy

kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
stoi kamienna kapliczka. Bardzo
charakterystyczna, gdyż z imitacją
kopalnianego chodnika. W jej głębi
znajduje się figura św. Barbary. Stylem nie odbiega od schematu: ubrana
jest w zieloną suknię i czerwony
płaszcz, w rękach trzyma miecz i kielich z Najświętszym Sakramentem.
Nad głową ma aureolę.
Górny Śląsk nie jest wyjątkiem,
jeśli chodzi o popularność świętej
Barbary. Wielką czcią darzona jest
też w Czechach, Saksonii, Zagłębiu
Ruhry, Tyrolu i Lotaryngii. Co ciekawe, w Nadrenii uważana jest za pomocniczkę... św. Mikołaja. W wielu
miejscach to właśnie ona obdarowuje
dzieci prezentami.
Maria Grzelewska, bw
Foto: Archiwum autorki

Barbara w przysłowiach

- Gdy na świętą Barbarę błoto, zima będzie jak złoto
- Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie
- Gdy w świętą Barbarę gęś chodzi po lodzie, to Boże Narodzenie będzie
po wodzie
- Barbara święta o górnikach pamięta
- Kiedy w świętą Barbarę mróz, szukaj chłopie dobry wóz
- Gdy w świętą Barbarę ostre mrozy, to na zimę szukaj wozy, a gdy roztajanie, każ opatrzyć sanie

ogłoszenia

Pomysłodawcą i wykonawcą mozaiki św. Barbary,
znajdującej się w cechowni KWK Knurów, był Jan
Odorico z Berlina. Poświęcono ją w 1908 roku

9

aktualności

rozrywka nr 49

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w KNUROWIE

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA I DWUOSOBOWY KARNET NA OBIEKTY MOSIR-U

Jakub Kopeć z Knurowa

ur. 26.11.2014 r., 4260 g, 56 cm

Karolina Pilny z Przyszowic

ur. 26.11.2014 r., 3200 g, 52 cm

Alan Broża z Gzerwionki-Leszczyn
ur. 27.11.2014 r., 2600 g, 51 cm

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

Franciszek Piecuch z Gliwic

ur. 26.11.2014 r., 4470 g, 55 cm

Joanna Speer z Knurowa

ur. 26.11.2014 r., 3230 g, 51 cm

Celina Gałązka z Gliwic

ur. 27.11.2014 r., 3960 g, 56 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 47/2014 brzmiało: „KARTKÓWKA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje
Marianna Tomenkowska, karnet na
obiekty MOSiR-u otrzymują Mariola
Turczyn i Anna Sindera. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Jan Karolczuk z Gierałtowic

ur. 29.11.2014 r., 3620 g, 55 cm

Paulina Klimek z Gierałtowic

ur. 1.12.2014 r., 3450 g, 51 cm
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foto-migawka
4.12.2014 r. CZWARTEK

7.12.2014 r. NIEDZIELA

Karolina
- godz. 16.15
Serce, Serduszko
- godz. 18.15
Igrzyska śmierci. Kosogłos.
Część 1
- godz. 20.15

Wielka Szóstka 3D
- godz. 14.00
Wielka Szóstka 2D
- godz. 16.00,18.00
Igrzyska śmierci.
Kosogłos. Część 1
- godz. 20.00

5.12.2014 r. PIĄTEK

8-9.12.2014 r.
PONIEDZIAŁEK - WTOREK

Wielka Szóstka 2D
- godz. 16.00
Wielka Szóstka 3D
- godz. 18.00
Igrzyska śmierci. Kosogłos.
Część 1
- godz. 20.00
6.12.2014 r. SOBOTA
Wielka Szóstka 2D
- godz. 16.30
Wielka Szóstka 3D
- godz. 18.30
Igrzyska śmierci.
Kosogłos. Część 1
- godz. 20.30

Wielka Szóstka 2D
- godz. 16.00
Wielka Szóstka 3D
- godz. 18.00
Igrzyska śmierci. Kosogłos.
Część 1
- godz. 20.00
10.12.2014 r. ŚRODA
Wielka Szóstka 2D
- godz. 15.00
Igrzyska śmierci.
Kosogłos. Część 1
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
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W zeszły czwartek redakcję
Przeglądu Lokalnego odwiedz
iła młodzież z
Miejskiego Gimnazjum nr 1.
W ramach zajęć z zawodozn
awst wa gimnazjaliści razem z nauc zycielką
Agnieszką Piotr owską przygląd
ali się prac y
dziennikarzy oraz zgłębiali tajni
ki „składania” gazety. Może wśró
d dzisiejszyc h uczniów są przyszłe dzie
nnikarskie sław y?
jb
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aktualności
Koordynatorzy ŚDM przy parafii Matki
Bożej Częstochowskiej w Oratorium
Jana Pawła II wraz z ks. Piotrem
Laryszem

Foto: Arch. ks. P. Larysza

Foto: Archiwum MP-2

foto-migawka

KNURÓW. ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Nocleg dla pielgrzymów

Kolorowe ptaki, a wśród nich
sowa jako symbol mądrości,
były tematem
ciekawego spotkania w Miejskim
Przedszkolu nr 2 w Knur owie
. Placówkę
odwiedził artysta Piotr Przesdzin
g, któr y przygotował urozmaic
oną i ciekawą ekspozyc ję rzeźb i obra
zów z ptasimi mot ywami.
- Nasz gość zaprezentował różn
e narzędzia, za pomocą któr ych
wykonał te
piękne dzie ła – mówi nauczycie
lka Gabriela Bukowska. - Arty
sta przyłączył
się do naszej akcji „Cała Polsk
a Czyta Dzieciom” - czytając
przedszkolakom
wier sze naszego patrona Jana
Brzechwy.
/b/

oprac. jb

KNURÓW

Mikołaj
coraz bliżej...

Mikołaj i w tym roku nie
zawiedzie. Odwiedzi szkoły i przedszkola, zawita
tak że do kina i klubów
spółdzielczych

L okat o r s ko -Wł a s n o ś c iowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza dzieci na spotkanie ze Świętym. Mikołaj pojawi się w klubie
Lokatorek 5 grudnia o godz. 17.
Informacje i zapisy w klubach
osiedlowych (Lokatorek - tel. 32
235 19 08, Gama - tel. 32 235 10
15, Maluch - tel. 32 235 17 65).
- Zapraszamy także na świąteczny kiermasz do klubu Maluch
w dniu 14.12.2014 od godz. 11.30
- informują organizatorzy. - Prosimy zainteresowanych wystawieniem swoich prac o wcześniejszy
kontakt z kierownikiem klubu.
6 gr udnia w K inie Sc enie
Kulturze film „Wielka szóstka” z
Mikołajem. Święty przybędzie na
sense o godz. 16.30 i 18.30.
Zapraszamy!

oprac. jb

INFORMACJA DLA RODZIN PRZYJMUJĄCYCH MŁODZIEŻ
Kto może przyjąć młodzież?
- Każda rodzina, która wyraża taką chęć, oraz ma możliwość przyjęcia co
najmniej dwóch osób.
Kogo rodziny przyjmują?
- Do każdej rodziny mogą trafić młodzi ludzie z Niemiec, Francji, Węgier,
Hiszpanii, Brazylii, USA oraz innych krajów świata
Kiedy?
- Rodziny przyjmą pielgrzymów w dniach 20-25.07.2016 r.
Jakie warunki należy spełnić?
- Jedno łóżko, materac, tapczan na osobę (bez pościeli, uczestnicy posiadają swoje własne śpiwory)
- Dostęp do łazienki
- Zapewnienie śniadania każdego dnia
- Czas pobytu jest nieodpłatny

Foto: Archiwum MP-2

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych,
którzy przemierzają wiele kilometrów, aby wspólnie, w jednym miejscu wyznać swoją wiarę. Tegoroczne
spotkanie odbędzie się w Krakowie
od 25 do 31 lipca.
Zanim młodzież dotrze do Krakowa, zatrzymywać się będzie w
różnych regionach Polski, aby poznać
kulturę, trochę języka polskiego i
zakosztować polskiej życzliwości. Od
20 do 25 lipca 2016 młodzi pielgrzymi
będą gościć w Knurowie.
- Szukamy rodzin, które przyjmą
młodzież w swoich domach, zapewnią
im nocleg i okażą swoją gościnność mówi ks. Piotr Larysz.
Zgłoszenie przyjmowane są do
końca stycznia 2015.

Foto: Archiwum MSP-9

Choć do Światowych Dni Młodzieży jeszcze trochę czasu, polski Kościół
już przygotowuje się do przyjęcia młodych pielgrzymów z całego świata.
Knurów aktywnie włącza się organizację noclegów. Chcesz przyjąć
pielgrzymów? Zgłoś się do parafii

r z klasy IIa
łę Podstawową nr 9 Jakub Mille
Repr ezentując y Miejską Szko
ivre, czyli
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„Sav
cki
itera
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i
wygrał XIV Wojewódzki Konk
nauc zycielek Małgorzaty Gil
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Podo
ń”.
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ydenta Miasta
Oświaty w Gliwicach oraz Prez
tem Delegatury Kuratorium
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ą
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o
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Gliwic. Wręczenie nagr
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towarzyszą Anna Hora-Lis, Beat
cach. Na zdjęciu laureatowi
/b/
i Daria Michalczyk-Łuczka.

Informacja własna

Formularz?
- Każda rodzina jest zobowiązana do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest w parafiach
Zgłoszenia rodzin odbywają się w wybranych parafiach:
- Chudów – Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Marii Panny Królowej
Aniołów, tel. 032 2357170
- Gierałtowice – Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej,
tel. 032 2353977
- Knurów – Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej,
tel. 032 3301650
- Knurów – Rzymskokatolicka Parafia Św. Cyryla i Metodego,
tel. 032 2351126
- Knurów-Krywałd – Rzymskokatolicka Parafia Św. Antoniego z Padwy,
tel. 032 2350195
- Knurów-Szczygłowice – Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Świata,
tel. 032 2368232
- Przyszowice – Rzymskokatolicka Parafia Św. Jana Nepomucena,
tel. 032 2357213
- Wilcza – Rzymskokatolicka Parafia Św. Mikołaja, tel. 032 2397427
8 i 9 stycznia od godzin wieczornych do godzin południowych następnego
dnia przez Knurów i okolice przejeżdżać będą znaki Światowych Dni Młodzieży, czyli krzyż papieski i ikona Matki Bożej.

ZAPROSZENIE

Śpiewy, tańce, wice

Grzejnik Cafe przy ul. Szpitalnej 8 w Knurowie zaprasza w najbliższą
niedzielę (7 grudnia) o godz. 17.00 na imprezę inaugurującą cykl spotkań,
których motywem przewodnim będzie śląska biesiada. Organizatorzy gwarantują dobrą zabawę ze śpiewem, tańcami i wicami. Spotkanie poprowadzi
Piotr Polok, a w następnych spotkaniach zaplanowano udział gwiazd śląskiej
sceny muzycznej.
Na uczestników zabawy, którzy pojawią się w Grzejniku z aktualnym
wydaniem Przeglądu Lokalnego, czeka niespodzianka przy barze.
Wstęp na biesiadę jest wolny.
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830
46-49/14

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

1/14-odw.

Dekorator. Wykończenia wnętrz, remonty,
instalacje elektryczne. Tel. 782 141 313
43-52/14

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

28-52/14

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

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

1-52/14

49-52/14

49/14-4/15

45-52/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

49-52/14

NIERUCHOMOŚCI
Do w ynajęcia 3 - pokojowe czę ściowo
u m e b l owa n e m i e s z k a n i e o s . W P I I .
Tel. 609 578 899
48-52/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

44/14-1/15

informacja

SZUKAM PRACY

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

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

46-49/14

15/14-odw.

Docieplenia budynków, elewacje. Kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

Kawalerka do wynajęcia Knurów – centrum,
IV p. Tel. 502 349 143

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
poddasza, ścianki, panele, kafelkowanie, wyburzanie ścian. Tel. 602 407 190,
785 948 716

Knurów sprzedam nowe, bezczynszowe
mieszkanie 3 pokoje – bez pośredników.
Tel. 602 638 719

Emerytka szuka pracy: mycie okien, sprzątanie. Tel. 798 620 720

48/14-4/15

49-52/14

48-49/14

49-50/14

Kobieta z doświadczeniem szuka pracy
na terenie Knurowa w charakterze ochrony
– po kursie, bez licencji. Tel. 696 976 968

Spr zedam dom dwurodzinny w K nu row i e lub do w y naj ę c ia mi e s zkani e.
Tel. 501 008 959

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

Sprzedam dom jednorodzinny i działkę
w Knurowie – bardzo dobra lokalizacja.
Tel. 608 427 995

Mężczyzna szuka pracy jako kierowca
(prawo jazdy kat. B). Tel. 538 315 219

Sprzedam dom z 2013 r. w Knurowie,
ul. Jęczmienna. Tel. 733 627 067

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

48-49/14

47-49/14

44-52/14

Sprzedam działkę w Knurowie 88 tys.
Tel. 664 257 601
49/14

47-50/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

36-52/14

Kupię mieszkanie w Knurowie, pilnie.
Tel. 603 773 313

49/14

Malowanie, gładzie, panele, tapetowanie.
Tel. 512 878 630

15/14-odw.

Sprzedam kawalerkę
Tel. 664 257 655

65

500.
49/14

S p r ze dam M - 3 w K nur ow i e 78 0 0 0.
Tel. 664 257 672

49/14

Sprzedam tanio działkę budowlaną 1524
m2, Knurów-Krywałd. Tel. 0049204148312

41-52/14

ZDROWIE I URODA

49-odw.

6/14-odw.

49-50/14

13/14-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

13/14-odw.

Szukam pracy posiadam auto dostawcze
Fiata Ducato Max lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

25-odw.

Szukam pracy: spr z ąt anie, opiekun ka, pomoc domowa. Dostępna 24 h.
Tel. 786 924 901
48 – odw.

Szukam pracy: spr z ąt anie, opiekun ka, pomoc domowa. Dostępna 24 h.
Tel. 786 924 901
48/14-odw.

Ślusarz, suwnicowy, uprawnienia na wózki
widłowe – szuka pracy. Tel. 698 418 129

35-52/14

informacja

DAM PRACĘ

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100

49-52/14

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201
49-52/14

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

Almar poszukuje pracownika ochrony
w Knurowie. Oferujemy podwyższenie
kwalifikacji, szkolenia. Tel. 32 471 53 01,
515 090 600
49/14

Przyjmę kierowcę kat. B+C, ważny kurs
na przewóz rzeczy. Tel. 509 052 789

48-50/14

P r z y j m ę p o m o c k u c h e n n ą K n u r ó w.
Tel. 794 767 500
49/14
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Jubileusz
Mariana Kasprzyka

Foto: Garda

Foto: Garda

sport

Od lewej: Adam Spiecha - trener Gardy, Remigiusz Skoczyński - zawodnik Gardy,
Marian Kasprzyk - mistrz olimpijski z Tokio, Tomasz Otworowski - pięściarz Gardy,
Janusz Stabno - działacz PZB, Damian Durkacz - zawodnik Gardy oraz Janusz
Zarenkiewicz - brązowy medalista olimpisjki z Seulu

W Oławie odbył się X Międzynarodowy Turniej Bokserski. Wystąpił w nim m.in.
Damian Durkacz (waga 50 kg),
który na co dzień trenuje w
Spartanie Knurów, natomiast
w zawodach broni barw Gardy
Gierałtowice. Nastolatek niedawno wrócił z Mistrzostw Europy, z których odpadł po walce
ćwierćfinałowej, i w Oławie
pokazał boks na najwyższym
poziomie. Podopieczny Ireneusza Przywary i Adama Spiechy
zaprezentował dobre wyszkolenie techniczne oraz przygotowanie fizyczne, co pozwoliło mu
znokautować w drugiej rundzie
Artura Grzegorskiego z Gwardii
Wrocławia. - Damian od pierwszego gongu narzucił rywalowi
bardzo agresywny, a zarazem
techniczny boks, czego efektem
było liczenie pięściarza z Wrocławia już w drugiej minucie walki
- opowiada trener Adam Spiecha. - Druga runda wyglądała
podobnie i sędziemu ringowemu
nie pozostało nic innego tylko
wyliczyć po raz drugi zawodnika
Gwardii i zakończyć walkę przed
upływem regulaminowego czasu.
Po ostatniej walce turnieju okazało się, że Damian
Durkacz został uznany najlepszym zawodnikiem w kategorii
kadet i do Knurowa wrócił z
okazałym pucharem.
- Damianek to chłopak o
bardzo dużym talencie i wydaje
mi się, że jest to dobry materiał
na mistrza w najważniejszych
imprezach sportowych - ocenia
trener Ireneusz Przywara. Co bardzo ważne, cechuje go
pracowitość na treningach oraz
sumienność.
W oławsk im ringu zaprezentowali się również inni
zawodnicy Gardy: Remigiusz
Skoczyński (młodzik - waga 59
kg) i Tomasz Otworowski (kadet
- waga 66 kg). - Remigiusz jednogłośnie pokonał Huberta Grenia
z Boks Team Oława, a Tomek
również 3:0 zwyciężył Mirosława
Kawę z Zandukeli Boxing Team
Wrocław - relacjonuje trener
Gardy, Adam Spiecha.

Foto: Garda

Damian Durkacz
najlepszy w Oławie
Mistrz Marian Kasprzyk z przedstawicielami Gardy Gierałtowice - prezesem
Adamem Firlitem (z prawej) i wiceprezesem Wojciechem Jezuskiem

Ireneusz Przywara wraz z utalentowanym
podopiecznym - Damianem Durkaczem
informacja

50 lat temu, w czasie
Igrzysk Olimpijskich w Tokio, jeden ze złotych medali
zdobył pięściarz Marian Kasprzyk. Nie tak dawno w Ziębicach uczczono półwiecze
tego sukcesu, a my dodajmy,
że Marian Kasprzyk po zakończeniu kariery zawodniczej był trenerem ówczesnej
drużyny bokserskiej występującej pod nazwą MZKS
Górnik Knurów.
W „menu” imprezy w
Ziębicach wchodził m.in.
mecz bokserski pomiędzy
reprezentacjami Dolnego

Ślą sk a i G ór nego Ślą sk a .
Barw naszego regionu broniło dwóch zawodników Gardy
Gierałtowice. W kadetach
(waga 66 kg) Tomasz Otworowski przegrał jednogłośnie
na punkty z Hubertem Kopcińsk im (Orzeł Oleśnica),
natomiast w juniorach (waga
69 kg) Paweł Bednorz skrzyżował rękawice z Bartoszem
Pazdanem (Jaskinia Lwa Ziębice). - Podczas tej walki nie
obyło się bez dramaturgii - relacjonuje trener Gardy, Adam
Spiecha. - Na początku walki
Pazdan zdecydowanie zaata-

kował, czego efektem było
liczenie Pawła. To jednak
nie zniechęciło Bednorza do
kontynuowania pojedynku.
W następnej fazie walki nasz
zawodnik rozpoczął falowe
ataki i zaczął odrabiać straty, a w pewnym momencie
sędziemu nie pozostało nic
innego, jak liczyć zawodnika
z Ziębic. Po wznowieniu walki Paweł wciąż zadawał ciosy
i arbiter przerwał pojedynek
przed zakończeniem I rundy.
Mecz zakończył się wygraną Górnego Śląska 12:10.

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie ogłasza
nabór drużyn chętnych do
udziału w rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej.
W rozgrywkach grać mogą
zawodnicy urodzeni w latach

1999-2001.
Mecze rozgrywane będą
w ha l i spor towej w K nurow ie-Sz cz yg łow ic ach, w
wybrane soboty i niedziele w
godzinach dopołudniowych
w okresie od grudnia 2014 do

marca 2015 roku.
Zgłoszeń można dokonywać pod numerem tel. 32 335
20 14 lub 602 724 457.
Termin zgłoszeń mija 10
grudnia br.

Trwa nabór

PiSk

PiSk

informacja

PiSk
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sport

Uczczą
pamięć
Tadeusza
Wierciocha
13 grudnia w hali
M iejsk iego Ośrod k a
Sportu i Rek reacji w
Knurowie-Szczygłowicach odbędzie się kolejna - 21 już - edycja turnieju piłkarskiego im.
Tadeusza Wierciocha.
Organizator turnieju
- KS Concordia - informuje, że w rywalizacji
wezmą udział zespoły złożone z 14-latków.
Obok gospodarzy wystąpią: Piast Gliwice,
Górnik Zabrze, Andaluzja Piekary Śląskie,
Polonia Bytom, GKS Katowice, Rozwój Katowice
i Polonia Łaziska Górne.
Początek turnieju o
godzinie 9.00.
PiSk

14

macie. O życiu na walizkach
i pustym hotelowym pokoju.
O bólu. O depresji...
Wywiad z naszą gwiazdą
wywołał spore poruszenie nie
tylko w sportowym świecie.
I nagle wielu uświadomiło
sobie, że wyczynowy sport to
ciężki kawałek chleba.
W minionym tygodniu
mieliśmy okazję spotkać się z
Radosławem Majdanem. Niektórzy mówią, że to celebryta.
I w pewnym sensie mają rację.
Wielu zna Radosława Majdana z racji tego, że był mężem
Dody, a obecnie podobno
łączy go coś z perfekcyjną

panią domu.
Nie można jednak zapominać, że to były sportowiec.
A więc osoba, której w młodym wieku groziło bezrobocie. No bo, jak długo można
stać między słupkami bramki.
Do 35 roku życia? No może w
optymalnym przypadku do
40. A co później?
Radosław Majdan należy
do tych, którym nie było źle,
gdy był sportowcem, i nie jest
źle na sportowej emeryturze.
Takie przynajmniej sprawia
wrażenia. I jak sam mówi, na
nudę nie narzeka.
- Nie da się ukryć, że za-

kończenie wyczynowego uprawiania sportu jest dla wielu
z nas wręcz traumatycznym
przeżyciem - mówi. - Ja przygotowywałem się do zakończenia kariery przez dwa lata,
ale to przejście na „emeryturę”
było w moim przypadku bardzo łagodne. Może to dlatego,
że nigdy nie ograniczałem
swoich zainteresowań tylko do
piłki nożnej. Angażowałem się
w wiele projektów, stąd m.in.
moja przygoda, jako gitarzysty
w zespole muzycznym.
Muszę też przyznać, że
łatwiej mi było zawiesić piłkarskie buty na przysłowiowym
kołku, bo będąc zawodnikiem
Polonii Warszawa otrzymałem
propozycję objęcia stanowiska
dyrektora klubu.
Dyrektorem byłby może
do dzisiaj, ale „Czarne koszule” zbankrutowały.
- Teraz zajmuję się wieloma sprawami i wciąż znajduję
czas na to, by stanąć w bramce
- kontynuuje. - Gram w dwóch
reprezentacjach. Pierwsza
z nich to Reprezentacja Artystów Polskich, a druga to
Orły Engela. Obie te drużyny
rozgrywają po kilkanaście
meczów w ciągu roku, a wiele
z tych spotkań to wydarzenia
charytatywne.
Radosław Majdan w roli
sportowca nie miał okazji
zaprezentować się w Knurow ie. Zaw ita ł tu promując... perfumy. - Pomysł na

per fumy narodził się dwa
lata temu. Pierwszy zapach
bardzo dobrze sprzedaje się
już od ponad roku, dlatego
zdecydowaliśmy się wypuścić na rynek nową serię
- z d rad z a i dodaje, ż e
zapach zawsze był dla niego ważny. - Uważam, że
każdy mężczyzna dbając
o siebie powinien starannie dobierać nie tylko to
w co się ubiera, ale i to,
jak pachnie. Zdarza się
przecież, że w kontaktach
międzyludzkich pierwsze wrażenie decyduje o
tym, czy kogoś polubimy,
czy też nie. Większość z
nas jest wzrokowcami,
a zmysł węchu w takich
kontaktach również odgrywa dużą rolę.
Rozmawiając z byłym
bramkarzem m.in. takich
klubów, jak Wisła Kraków,
czy Pogoń Szczecin zapytaliśmy, jak czuje się w mieście,
które...
- ... kojarzone jest z Jerzym
Dudkiem? Wiem, wiem. Tak
się składa, że razem byliśmy w
reprezentacji na mistrzostwa
świata w 2002 roku i jadąc tutaj myślałem o tym, że zmierzam do miasta Jurka kończy z uśmiechem
Radosław Majdan,
któremu nie brakuje
pomysłów na życie po życiu
sportowym.
Piotr Skorupa

Bez straty bramki
Znakomity występ zanotowali reprezentanci Kopalni Węgla Kamiennego
„Knurów-Szczygłowice” w
24. edycji Ogólnopolskiego
Halowego Turnieju „Barbórka 2014” o Puchar Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
W dwudniowym rozgrywkach nasza drużyna odniosła
komplet zwycięstw, nie tracąc
nawet jednego gola.
W ćwierćfinale knurowianie pokonali 3:0 I.F.I.
Nieruchomości, a w pozostałych meczach zanotowano
następujące rozstrzygnięcia:
Jaryt Wypożyczalnia Samochodów - KWK Pniówek
0:2, NSZZ Solidarność KWK
Zofiówka - ZG Janina Libiąż
0:2 KWK Borynia I - KWK
Borynia II 3:2.
W półfinale KWK Knurów-Szczygłowice ponownie zaaplikował ry walom
trzy bramki, zwyciężając 3:0
KWK Borynia I.
W drugim meczu, którego stawką był awans do finału, zwycięzcę wyłoniły rzuty
karne. Po regulaminowym
czasie gry, w meczu KWK

Pniówek - ZG Janina Libiąż
był bezbramkowy remis, natomiast rzuty karne lepiej
wykonywali reprezentanci
Libiąża, wygrywając 4:3.

W meczu o 3. miejsce
K W K Pniówek pokona ła
KWK Borynia I 2:1, natomiast
w finale knurowianie wygrali
1:0 z ZG Janina Libiąż.

Radosław
Majdan
znakomicie
czuł się
między
słupkami,
i znakomicie
czuje się
rolach,
z jakimi
przyszło mu
mierzyć się
po zakończeniu
sportowej
kariery

W zespole KWK Knurów-Szczygłowice wystąpili:
Łu kasz Skorupsk i, Ada m
Prz ybyła, Łu kasz Spórna
(strzelec sześciu bramek -

drugie miejsce w klasyfikacji króla strzelców), Paweł
Mastyj, Damian Kozdroń,
Tomasz Młynek, Przemysław Jędrzejcza k, Adrian
Zabłocki, Marcin Rozumek,
Grzegorz Brózda. Kierownikiem drużyny był Adam
Tąpała.
PiSk

Foto: JSW SA

Sportowiec to ma klawe
życie. Wyjazdy, popularność, pieniądze... Rzeczywiście z zewnątrz tak to
może wyglądać. Zdarza się
jednak, że od środka wygląda to zupełnie inaczej.
Katorżnicze treningi, zgrupowania, presja, krytyka...
K i l k a m iesię c y temu tę
smutniejszą stronę kariery
spor towc a prz ed st aw i ła
Justyna Kowalczyk. Zawsze
uśmiechnięta od ucha do
ucha, niezależna finansowo i dająca kibicom wiele
radości, satysfakcji i dumy,
opowiedziała o swoim dra-

Foto: Piotr Skorupa

Życie po życiu (sportowym)

Reprezentacja KWK Knurów-Szczygłowice wygrała turniej barbórkowy
organizowany przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA
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Stalowi
powalczyli

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Tritech się przełamał
W ósmej kolejce spotkań
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej najciekawszym pojedynkiem był mecz Tritechu
z ZZ Kadrą. Dotychczasowa
historia gier pomiędzy tymi

zespołami była bardzo bolesna dla Tritechu, który po raz
ostatni wygrał z „Kadrowcami” jeszcze wtedy, gdy oba zespoły występowały w drugiej
lidze. Pierwsze kilkanaście

WYNIKI 8. KOLEJKI Z 1.12.2014
Team 98 Knurów – Team Stalmet 4:8 (2:2)
1:0 samobójcza 3’, 1:1 T. Młynek 4’, 2:1 K. Stencel 11’, 2:2 P.
Pietraczyk 13’, 2:3 M. Stopa 22’, 2:4 T. Młynek 25’, 3:4 P. Grzybek
27’, 3:5 D. Flis 29’, 3:6 M. Stopa 31’, 3:7 D. Flis 35’, 4:7 K. Stencel
37’, 4:8 M. Stopa 40’.
żółta kartka: M. Cybulski (Team 98 Knurów).
TKKF Mistral Intermarché – Nacynianka 2:4 (1:2)
1:0 Ł. Winiarczyk 4’, 1:1 P. Zagórski 7’, 1:2 T. Michalski 8’, 2:2
Andrzej Niewiedział 24’, 2:3 P. Zagórski 35’, 2:4 S. Bartyzel 38’.
żółta kartka: J. Faber (Nacynianka).
TS Kuźnica – Olympiakos Gierałtowice 11:6 (5:2)
1:0 R. Hajok 7’, 1:1 D. Kabała 8’, 2:1 A. Mnochy 9’, 3:1 M. Szyszko
10’, 4:1 A. Mnochy 13’k. 5:1 A. Neznal 15’, 5:2 D. Lewandowski
17’, 6:2 samobójcza 25’, 7:2 samobójcza 26’, 7:3 S. Artemuk 27’,
7:4 D. Lewandowski 30’, 8:4 A. Mnochy 31’, 8:5 D. Kabała 32’,
8:6 D. Lewandowski 33’, 9:6 R. Hajok 36’, 10:6 A. Mnochy 38’,
11:6 A. Mnochy 39’.
żółte kartki: T. Tankowski, M. Szyszko (TS Kuźnica).
Tritech – ZZ Kadra 5:1 (4:0)
1:0 D. Wiercioch 13’, 2:0 G. Górka 16’, 3:0 K. Idziaszek 17’, 4:0
G. Górka 18’, 4:1 S. Kupczyk 39’, 5:1 K. Idziaszek 40’.
żółta kartka: D. Magnor (ZZ Kadra).
Vibovit – UKS Milenium II 13:2 (8:1)
1:0 G. Bęben 4’, 2:0 R. Kasiński 5’, 3:0 G. Bęben 6’, 4:0 A. Zabłocki 9’, 5:0 A. Zabłocki 10’, 5:1 P. Grzegorczyk 13’, 6:1 A. Zabłocki
14’, 7:1 A. Zabłocki 18’, 8:1 A. Zabłocki 20’, 9:1 A. Zabłocki 25’,
10:1 R. Kasiński 30’, 11:1 M. Bagiński 31’, 12:1 A. Zabłocki 33’,
13:1 A. Zabłocki 35’, 13:2 A. Kłopec 36’.
IPA – UKS Milenium I 8:4 (3:3)
0:1 D. Burzawa 10’, 0:2 D. Matuszek 12’, 1:2 M. Klaczka 15’,
1:3 M. Gajda 16’, 2:3 D. Dybcio 17’, 3:3 D. Kozdroń 19’, 4:3 D.
Dybcie 22’, 5:3 D. Kozdroń 24’, 5:4 W. Żur 34’, 6:4 T. Macha 35’,
7:4 samobójcza 39’, 8:4 M. Rozumek 40’.
żółta kartka: D. Kozdroń (IPA Knurów).

minut tego meczu upłynęło
bez goli, ale przed przerwą
drużyna Wojciecha Górk i
rozegrała kilka koncertowych
akcji i wyszła na czterobramkowe prowadzenie. Kadra w
drugiej połowie odpowiedziała tylko honorowym golem, w
efekcie czego z zajmowanej
do tej pory pozycji wicelidera
spadła w tabeli na miejsce 5.
Ósmą wygraną odniosła
ekipa TS Kuźnicy pokonując
Olympiakos. Młodzież z Gierałtowic w drugiej połowie
dokonała nie lada wyczynu
strzelając w ciągu 60 sekund
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Waldemar Jachimowski

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

STRZELCY
Ariel Mnochy
Adrian Zabłocki
Dominik Kabała

dwie samobójcze bramki, potem jednak nieoczekiwanie
nawiązała walkę z liderem
doprowadzając do stanu 6:8.
Ostatnie słowo należało do
Kuźnicy, która w końcówce
zdobyła jeszcze trzy gole.
Warte odnotowania jest
zwycięstwo Vibovitu nad UKS
Milenium II. Wprawdzie aktualni mistrzowie byli faworytami w pojedynku z outsiderem, ale trzy punkty zdobyli
grając cały mecz w liczebnym
osłabieniu.
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TS Kuźnica
Vibovit
Olympiakos Gierałtowice

Team 98 Knurów – TKKF Mistral Intermarche (18.00), ZZ Kadra – Veritax Gumiland (18.45), Nacynianka – Tritech (19.30),
Olympiakos Gierałtowice – UKS Milenium II (20.15), TS Kuźnica
– IPA Knurów (21.00), UKS Milenium I – Team Stalmet (21.45).

Zza biurka

gorsi od renomowanego rywala
ulegając znów dwoma golami.
W finale pocieszenia zmęczony
już Team Stalmet uległ Energetykowi Jaworzno, a wygrana
w turnieju przypadła Nbitowi
Gliwice, który pokonał zespół z
Tychów.
– Udział w turnieju II rundy Pucharu Polski jest największym sukcesem w historii naszego zespołu. Przez pozostałe
drużyny byliśmy traktowani jak
kopciuszek, ale pokazaliśmy, że
stać nas na nawiązanie walki
z zespołami dysponującymi
bajecznymi jak dla nas budżetami. Zebraliśmy dobre opinie, a
jeden z naszych graczy otrzymał
nawet propozycję gry w zespole
Nbitu – powiedział opiekun
drużyny Dariusz Flis.
Warto dodać, że Team Stalmet zaznaczył udział knurowskiego futsalu w rozgrywkach
Pucharu Polski po 4-letniej
przerwie. W 2010 roku po raz
ostatni zagrała w nich drużyna
UPOS System docierając do
1/16 finału, gdzie uległa Rekordowi Bielsko-Biała.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI TURNIEJU II RUNDY
PUCHARU POLSKI W FUTSALU:
- faza grupowa
Team Stalmet Knurów - Marex Chorzów 5:3 (strzelcy bramek dla
knurowian: D. Wieliczko 2, A. Niewiedział, D. Kraska, G. Górka),
Team Stalmet Knurów - Nbit Gliwice 2:4 (D. Wieliczko, G. Górka),
- półfinał GKS Futsal Tychy - Team Stalmet Knurów 4:2 (A.
Niewiedział, Wieliczko), Energetyk Jaworzno - Nbit Gliwice 0:6,
- mecz o 3. miejsce Team Stalmet Knurów - Energetyk Jaworzno
2:5 (D. Kraska, A. Niewiedział),
- finał Nbit Gliwice - GKS Futsal Tychy 2:0.
Knurowianie zagrali w składzie: D. Maciaszczyk, B. Flis, D.
Wieliczko, K. Górka, G. Górka, A. Niewiedział, D. Kraska, P.
Molata, D. Flis.

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Tylu wyjazdów,
co zjazdów

WYNIKI Z 25 LISTOPADA:

napędową na kilku płaszczyznach sportowego rozwoju.
Piłka nożna , bok s, piłka
ręczna.
Tak było.
Dzisiaj nie jest już tak różowo, ale nie da się ukryć, że
wielu sportowców amatorów,
zawodowo związanych jest
z górnictwem. Nie poprzez
lewe etaty, a poprzez ciężką,
mozolną i jakże niebezpieczną pracę. Dlatego w tym
szczególnym dniu, chylę czoła
przed tymi co na przodku, i
życzę tylu wyjazdów, co zjazdów. Szczęść Boże.

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

47
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PROGRAM 9. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 8 GRUDNIA):

informacja

Dzisiaj Barbórka. W kilku miejscach miasta zagra
orkiestra, panowie w galowych mundurach udadzą się
na mszę świętą, później tradycyjny śląski obiad, może
rodzinne spotkanie. Jednym
słowem: święto.
Przy okazji Dnia Górnika przypominają mi się wielu powiedziałoby - stare
dobre czasy, gdy to święto
hucznie obchodzone było w
klubie sportowym. Górnik
Knurów to była sportowa
firma, której potęgę przez
lata budowano na węglu.
Górnictwo było główną siłą
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Z dobrej strony pokazał się
zespół Teamu Stalmet w turnieju
II rundy Pucharu Polski w futsalu, który odbył się w Gliwicach.
Drużyna Dariusza Flisa w gronie
sześciu zespołów była jedyną
drużyną środowiskową i przez
fachowców z góry skazana była
na zajęcie ostatniego miejsca.
Tymczasem knurowianie już w
pierwszym swoim meczu zupełnie zaskoczyli pierwszoligowy
Marex Chorzów strzelając mu
do przerwy trzy gole. Po zmianie
stron chorzowianie gonili wynik,
ale stać ich było tylko na zmniejszenie rozmiarów porażki.
Po udanej inauguracji „Stalowi” zmierzyli się z dobrze
znanym im z turnieju I rundy
Nbitem Gliwice. Gospodarze,
podobnie jak trzy tygodnie
wcześniej w Knurowie, okazali
się lepsi i pokonali przedstawiciela knurowskiej ligi 4:2.
Wynik ten sprawił, że Team
Stalmet awansował do półfinału
z drugiego miejsca, a tam jego
rywalem był kolejny pierwszoligowiec – GKS Futsal Tychy.
Knurowianie pomimo dobrej
postawy okazali się nieznacznie

sport

Piotr Skorupa

1. Edward Nowak
2. Joachim Makselon
3. Dariusz Skowron
4. Jerzy Pluta
6. Jerzy Niewiadomski
7. Piotr Palica
8. Kazimierz Fąfara
9. Piotr Luberta
10. Jan Chwolka

- 2.143 pkt
- 2.087 pkt
- 2.066 pkt
- 2.005 pkt
- 1.890 pkt
- 1.851 pkt
- 1.833 pkt
- 1.830 pkt
- 1.790 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
W turnieju zagrają następujące kluby:

MKS Zaborze, Gwardia Gliwice, Pogoń Ruda Śląska, RKP ROW Rybnik,
Grom Tychy, Gwarek Ornontowice, Gwarek Zabrze i APN Knurów.

1. Piotr Palica
- 20.456 pkt
2. Bogumił Wolny
- 20.195 pkt
3. Piotr Arent
- 20.033 pkt
4. Jerzy Pluta
- 19.290 pkt
5. Stefan Wroblowski
- 18.804 pkt
6. Dariusz Skowron
- 18.673 pkt
7. Edward Nowak
- 18.318 pkt
8. Zbigniew Ciszewski
- 18.287 pkt
9. Jerzy Niewiadomski
- 18.145 pkt
10. Piotr Luberta
- 18.012 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 9 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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KNURÓW

Mr. Blues - jedna z gwiazd andrzejkowego wieczoru

Róże siostry
Faustyny

Nie miała łatwego życia: nierozumiana przez
najbliższe otoczenie, chorowita, atakowana
przez złego. Wybrana do rzeczy większych
niż był w stanie zrozumieć. Siostra Faustyna
inspiruje ludzi na całym świecie. W niedzielę
losy Świętej przybliżyła Diakonia Teatralna
z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej

KNURÓW

Wieczór w rytmie bluesa

Przeddzień wigilii św. Andrzeja w klimatycznej sali
Klubu Kultury Lokalnej „Sztukateria” wystąpiły
zespoły Mr. Blues i The Cumples. - Był ogień - nie ma
wątpliwości Karolina
Blues oznacza smutek, muzykę
zrodzoną wśród ludzi tęskniących
za wolnością i krytykujących system
społeczny. Blues jest muzycznym
buntem, alternaty wą do muzyki
łatwej i przyjemnej.
W piątek Sztukateria pękała w
szwach. Bluesowe Andrzejki przyciągnęły sporo knurowian, niektórzy
przychodzili prosto z ulicy zwabieni
gitarowym brzemieniem. Pierwszy na scenę wyszedł Mr. Blues.
Panowie zagrali trochę klasyków
i własnych kompozycji. Popłynęły
teksty o wolności, byciu w drodze

oraz skomplikowanych relacjach
damsko-męskich.
- To taka spowiedź macho - mówił o jednej z piosenek wokalista.
Zachwyciły gitary, uderzające
tysiącami decybeli, rozmawiające ze
sobą o skardze i tęsknocie. Świetnie
zagrał perkusista, który, według słów
frontmana, rozgrzewa się dopiero
po pięciu godzinach. Na szczęście
dla słuchaczy rozgrzał się trochę
wcześniej...
Wieczór zakończył występ zespołu The Cumpels. Znana knurowskiej publiczności kapela oddała hołd

legendom polskiego i amerykańskiego bluesa. Muzycy zagrali m.in.
utwór Ryśka Riedla „Harley mój”.
Muzyka bluesowa angażuje zmysły i emocje. Nie sposób przejść obojętnie. Uderza.
- Blues to emocje styranych życiem ludzi - mówi Tomasz. - Nie ma
tu miejsca na cukierkowe zachwyty.
Co lubię w bluesie? Prawdę.
- Oby więcej takich koncertów w
Knurowie - dodaje Karolina. - Świetny wieczór!
Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Kotki mają obrońców

Od niedawna do grona miejscowych organizacji społecznych
dołączyło kolejne: Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami
na rzecz Kotów Wolno Żyjących
Kotów wolno żyjących (nie mylić z dzikimi) w Knurowie nie brak. Na łamach Przeglądu
kilkakrotnie pisaliśmy o pożytkach, jakie niesie obecność tych czworonogów. Niestety, nie
wszyscy to wiedzą, nie wszyscy też przyjmują
16

to ze zrozumieniem. O braku akceptacji świadczą m.in. przypadki niszczenia bud, w których
mieszkają koty, wyrzucanie bądź zanieczyszczanie jedzenia, przeganianie zwierząt chcących się schronić w piwnicy podczas mrozów.

Foto: Archiwum

Publiczność zasłuchana w bluesowe klasyki

Diakonia przedstawiła najważniejsze chwile w życiu siostry Faustyny

Do pracy nad przedstawieniem
przygotowywali się od połowy września. Walczyli z czasem i kłopotami
finansowymi, z trudem kompletowali
rekwizyty i szukali środków na wypożyczenie sprzętu. Dajana Betka,
reżyserka, przyznaje, że spektakl
kosztował ich sporo wysiłku. Czasem
puszczały nerwy, ale cel był ważniejszy
niż wszystkie problemy razem wzięte.
- Pragnęliśmy przybliżyć ludziom
postać siostry Faustyny. Jej postawa
i mistyczne doświadczenia mogą
pomoc zrozumieć Boga zarówno
tym, którzy są od Niego daleko, jak i
tym, którzy żyją z Nim na co dzień tłumaczy Dajana Betka. - Inspirację
zaczerpnęliśmy od ks. Andrzeja Dudy,
katechety ZSZ nr 1 w Krakowie.
„Róże w garnku” to kolejne
przedstawienie Diakonii Teatralnej.
Młodzież nie ma profesjonalnego
wsparcia. Nad wszystkim czuwają
sami, zostawiając na scenie swój czas,
serce i pewnie sporo nerwów.
Na niedzielny spektakl przyszło
prawie 120 osób. Kurtyna poszła w
górę i...
- Kilkakrotnie podczas przedstawienia, zaraz po zmianie dekoracji, a przed odsłonięciem kurtyny,
zaczynały się psuć rekwizyty, które
dotychczas nigdy nie szwankowały !
Na cale szczęście szybko to ogarnęli-

śmy - wspomina reżyserka.
Kiedy wybrzmiała ostatnia kwestia, rozległy się oklaski, które trwały i trwały... Wyraźnie wzruszeni
widzowie podchodzili do aktorów,
dziękując za piękne przedstawienie i
gratulując wykonania.
- Takich reakcji się nie spodziewałam! - śmieje się Dajana. - To było dla
mnie zupełne zaskoczenie.
- Spektakl był cudowny! - mówi
Jacek Szurgot, który od lat kibicuje
diakonii. - Postać siostry Faustyny jest
mi bardzo bliska, dla mnie osobiście
przedstawienie było wielkim przeżyciem. Ukłony dla całej diakonii,
a szczególnie dla Dajany, która nad
wszystkim czuwała.
Młodzież otrzymała nie tylko
duchowe wsparcie, publiczność nagrodziła aktorów także finansowo.
- Udało nam się zebrać 400 zł mówi reżyserka. - Jesteśmy bardzo
wdzięczni! Pieniądze przeznaczymy
na zakup sprzętu lub rekwizytów.
Siostra Faustyna obwieściła światu orędzie Miłosierdzia. Młodzi
knurowianie, wykorzystując język
teatru, włączyli się w dzieło Świętej,
w niesienie przesłania, że istnieje na
tym świecie Miłość silniejsza od lęku.
Miłość warta każdych poświęceń.
jb, foto: Jacek Szurgot

Nowe stowarzyszenie bierze w obronę koty.
Liczy też na przychylność knurowian.
- Zapraszamy mieszkańców mających
zamiłowanie do zwierząt o wstąpienie w nasze
szeregi – apelują członkowie organizacji. –
Życzliwych prosimy o wsparcie i pomoc, mniej
przychylnych – o respektowanie naszych działań, gdyż czynimy to w imieniu nas wszystkich.
Chcący uzyskać szczegółowe informacje o
stowarzyszeniu lub do niego przystąpić uzyskają je telefonicznie poprzez Urząd Miasta –
Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska (tel. 32 339 22 15).
/bw/
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