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Druga sesja

Napad
na sklep

Policja poszukuje świadków wtorkowego napadu
na sklep przy alei Piastów. Wieczorem do niewielkiego sklepu ogólnospożywczego wszedł
mężczyzna z kominiarce
i sterroryzował 20-letnią
sprzedawczynię
Zamaskowany napastnik odczekał, aż w sklepie nie będzie klientów.
Po wejściu zaatakował ekspedientkę
gazem pieprzowym i groził jej nożem. Żądał pieniędzy. Na szczęście
kobiecie udało się uciec. 20-latka
wybiegła na ulicę i zaczęła wzywać
pomocy. W tym czasie spłoszony
napastnik zbiegł w stronę osiedla.
Uciekł z pustymi rękami.
- Świadkowie tego zdarzenia
proszeni są o kontakt z knurowskim
komisariatem - informuje Marek
Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Knurowie.
Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że policja jest już na tropie
napastnika.

Uwaga na lampę!
Nasz Czytelnik zwrócił
uwagę na jedną lamp
przy ul. 1 Maja (nieopodal sklepu Netto), która
stwarza zagrożenie nie
tylko dla samochodów,
ale i pieszych. Wystarczy silniejszy podmuch
wiatru, by lampa spadła
z betonowego masztu i
zrobiła komuś krzywdę.
/g/

WAŻNE

Kto zapomniał?

Komisariat Policji w Knurowie
próbuje ustalić właściciela pieniędzy
odnalezionych w podajniku bankomatu Euronet, 3 grudnia, około
godziny 12.00 przy pasażu hipermarketu Auchan w Gliwicach (ul.
Rybnicka 207).
Osoba korzystająca z bankomatu, która pozostawiła pieniądze,

POWIAT

KNURÓW

W czwartek, 18 grudnia, odbędzie się druga
sesja nowej kadencji Rady Powiatu Gliwickiego
Najważniejsza część tej sesji poświęcona będzie budżetowi Powiatu Gliwickiego na 2015 rok. Radni zajmą się też m.in. uchwałą w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej powiatu na lata 2015-2018.
Obrady rozpoczną się o godz. 13.30.

/sisp, bw/

W sprawie
deputatu

/g/

POWIAT

ZA DUŻO LAT

Grupa inicjatywna zaprasza górniczych emerytów z kopalni „Knurów-Szczygłowice” na spotkanie
informacyjne w sprawie likwidacji
deputatu węglowego. 19 grudnia o
godz. 16.00 w klubie „Gama” omówiona zostanie kwestia sądowej
batalii o utrzymanie górniczego
przywileju.
/g/

jb

proszona jest o niezwłoczny kontakt
z Komisariatem Policji w Knurowie
(ul. Dworcowa 1A), tel. 32 337-25-00
lub e-mail: knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl
Sprawę prowadzi sierż. sztab.
Bartłomiej Ulma tel. 32 337-25-01 lub
723-652-267.

SPROSTOWANIA

WAŻNE

Zamknięte
w wigilię

24 grudnia, w wigilię Bożego Narodzenia, Starostwo
Powiatowe w Gliwicach będzie
nieczynne.
/b/

Podając liczbę „36” w podpisie do
zdjęcia w artykule „Serce za 36 lat” [PL
nr 50/2014] w rzeczywistości mieliśmy
na myśli lata działalności Pana Krzysztofa
Socika na rzecz PCK (za co knurowianin
został uhonorowany Kryształowym Sercem, najwyższym odznaczeniem PCK), a
nie staż na funkcji skarbnika Klubu HDK
im. dra F. Ogana.

WIĘCEJ SPONSORÓW

W fotomigawce upamiętniającej
wizytę św. Mikołaja w szkolnej „Dwójce”
[PL nr 50/2014] zabrakło słów mówiących, że oprócz podanych sponsorów, byli
też inni, chcący zachować anonimowość
sponsorzy starego Knurowa. Ten brak
wytknął nam... św. Mikołaj.

ZŁA LITERA

W tekście „Powołani, aby uczyć”
wkradł się błąd. Chochlik zmienił
jedną, ale jakże istotną literę, w nazwisku awansowanego nauczyciela z
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4.
Nazwisko pana Rafała brzmi Mutz.
Za nieścisłości i błędy zainteresowanych i Czytelników przepraszamy.
Redakcja

reklama

2

Przegląd Lokalny Nr 51 (1137) 18 grudnia 2014 roku

KNURÓW. POLICJA APELUJE O POMOC

Fałszywy „wnuczek”
poszukiwany
Miesiąc temu pisaliśmy o czarnej
serii przestępstw wyłudzania pieniędzy (skutecznego lub nie) metodą
„na wnuczka”. Dziś policja poszukuje
sprawcy jednego z tych wyłudzeń.
Przypomnijmy – do zdarzenia
doszło we wtorek, 18 listopada. Około
godz. 10.45 w domu przy ul. Starowiejskiej zadzwonił stacjonarny telefon.
Gdy 82-letnia kobieta podniosła słuchawkę, usłyszała męski głos. Rozmówca przedstawił się jako znajomy jej
wnuka. Mówił, że wnuk miał wypadek
samochodowy i – aby rzekomo uniknąć aresztu – potrzebuje pilnie gotówki
na kaucję dla prokuratora. Wkrótce
mężczyzna pojawił się przed domem
kobiety. Starsza pani wręczyła mu 10
tys. zł. Odebrawszy łup, przestępca
odszedł w stronę ul. Zwycięstwa.
Wkrótce kobieta skontaktowała się z
wnuczką – i wówczas zorientowała się,
że padła ofiarą oszusta.
Oto rysopis przestępcy, ustalony
przez policję: wiek ok. 22-25 lat, średnia budowa ciała, wzrost ok. 180 cm,
włosy krótkie ciemne, cera śniada.
Mężczyzna był ubrany w granatową
kurtkę z kapturem i ciemne spodnie.
W sporządzaniu rysopisu była pomocna nie tylko sama pokrzywdzona,
ale także jej córka, która będąc w pobliżu, przypadkiem widziała sprawcę.
Policja odebrała zgłoszenia także
o dwóch innych przypadkach podob-

Uczniowie i pracownicy stanickiej
szkoły otrzymali lekcję, jakiej się
nie spodziewali: głupoty sprawcy
zamieszania; czy okaże się ona
dla niego odpowiednią nauczką?...

źródło: materiały Policji

Policja prezentuje
rysopis sprawcy
oszustwa

foto: www.pilchowice.pl

aktualności

nych prób wyłudzeń, które miały
miejsce w Knurowie tego samego
dnia. Jednak nie doszło do kolejnych
oszustw, bo niedoszłe ofiary w porę
zorientowały się w sytuacji.
Czy poszukiwany mężczyzna
stoi również za tymi nieudanymi
próbami?
– Na razie nie ma co do tego pewności – mówi podinsp. Maciej Kawa,
komendant Komisariatu Policji w
Knurowie.
Szczegółowa kontrola bilingów jest
czasochłonna, toteż o ewentualnym
związku wszystkich trzech zdarzeń
będzie można mówić za jakiś czas.
Policja prosi świadków zdarzenia – a także osoby mogące udzielić
jakichkolwiek informacji w sprawie
– o osobisty lub telefoniczny kontakt
z Wydziałem do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach (ul.
Powstańców Warszawy 12, pokój
119, tel. 32 33 69 386) lub z najbliższą
jednostką policji.

reklama
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STANICA. GŁUPI ŻART 33-LATKA

Chciał się rozerwać

Wtorek, godziny poranne. 33-letni staniczanin jest sam
w domu, dużo pije. Trochę mu się nudzi. Aby urozmaicić sobie czas,
chwyta na telefon. Wykręca numer 112. Informuje dyspozytora,
że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanicy jest bomba...

Głupi żart stawia na nogi wszystkie służby ratunkowe w okolicy. W
krótkim czasie koło szkoły w Stanicy
pojawia się policja i straż pożarna.
Dyrekcja placówki decyduje się na
ewakuację uczniów i pracowników.
W sumie szkołę opuszcza 100 osób.
ZSP przeszukują psy tropiące. Bomby nie ma.
W czwartek wieczorem do drzwi
żartownisia puka knurowska policja.
Nie spodziewał się wizyty funkcjona-

riuszy. Był w szoku.
- Dzień później stanął przed
prokuratorem i sądem- mówi Marek
Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Mieszkaniec Stanicy nie był wcześniej karany. Tłumaczył, że zadzwonił,
bo się nudził. Policja z łatwością namierzyła dowcipnisia. Wystarczyła
m.in. analiza połączeń telefonicznych.
Staniczanin numer 112 wykręcił dwukrotnie. O dwa razy za dużo.

Chwilowa rozry wka 33-latka
kosztowała 20 tys. złotych. Za akcję
zapłaci najpewniej z własnej kieszeni.
To nie koniec konsekwencji.
- Za wywołanie alarmu bombowego grozi mu do 8 lat pozbawienia
wolności - dodaje Marek Słomski.
Staniczanin jest pod stał ym
dozorem policji. O wyznaczonych
porach zgłasza się na knurowski komisariat. Czeka na rozprawę.
jb

ŻERNICA. UDANA AKCJA
POSZUKIWAWCZA POLICJI

Wyszła
z domu

Dzięki szybkiemu
kontaktowi
rodziny z policją
i energicznemu
działaniu
funkcjonariuszy
udało się w porę
odnaleźć i uratować
starszą kobietę
82-letnia, chora mieszkanka
Żernicy wyszła z domu prawdopodobnie nocą, w piątek, 12 grudnia.
Wczesnym rankiem jej rodzina zauważyła, co się stało i natychmiast
powiadomiła policję. Knurowscy funkcjonariusze wspomagani
przez policjantów z Gliwic przystąpili do poszukiwań. Po przeczesaniu terenu odnaleźli kobietę.
82-latka leżała w niewielkim rowie
około 500 metrów od domu. Jak się
okazało, wyszła z domu w samej
koszuli nocnej. Jej organizm był
bardzo wychłodzony, konieczne
było wezwanie pogotowia i objęcie
żerniczanki opieką lekarza.
MiNa
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Wpadła w poślizg

Zimowa aura bywa zdradliwa
- kierowcy muszą o tym pamiętać

Oblodzenie drogi było przyczyną kolizji, do której doszło
w piątek na ul. Wilsona. Furgonetka uderzyła w busa
dowożącego dzieci do szkoły. Ucierpiały dwie osoby
12 g r ud nia od ra na pada ł
deszcz. W niektórych miejscach
mróz zmieniał mokre ulice w lodowiska. W takich warunkach o
wypadek nietrudno.
Małym dostawczakiem marki
Citroen Jumpy kierowała 28-letnia kobieta.
- Na oblodzonym odcinku ul.
Wilsona kobieta utraciła panowanie

nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas i czołowo zderzyła się z
busem - informuje Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Niewykluczone, że auto jechało
zbyt szybko.
Bus, prowadzony przez 55-latka,
codziennie dowoził dzieci do szkoły.
Nie miał szans uniknąć zderzenia. W

kolizji ucierpiały przede wszystkim
dzieci - najbardziej dwóch chłopców
(14- i 16 latek).
- Na szczęście ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża - dodaje Marek
Słomski.
Kobiecie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
jb, foto: Roman Matysik
ogłoszenie

śladem naszych publikacji

PORZĄDEK OBRAD SESJI

Przyszła kryska na matyska

Przypomnijmy. 20 czerwca, tuż
przed godz. 12.00, mężczyzna z plecakiem wszedł do salonu gier. Nie
wzbudził podejrzeń 22-letniej pracownicy. Kiedy kobieta odwróciła się
na chwilę, klient uderzył ją w głowę.
Krzyczał, że to napad i zażądał wydania zawartości kasy. Przeliczył się, bo
kasetka zawierała jedynie 20 zł. Pracownica dorzuciła z portfela kolejne
20 (tylko tyle miała), byle napastnik
nie zrobił jej krzywdy. Mężczyzna
związał kobietę, zamknął ją w salonie
i oddalił się z niewielkim łupem.
Pod koniec sierpnia Policja upubliczniła wizerunek rozbojarza, zarejestrowany przez kamerę z pobliskiej
stacji paliw. Wszystko wskazywało
na to, że dni napastnika na wolności
są policzone, jednak niedługo potem
sprawę umorzono.

źródło: monitoring

Policjanci, którzy zatrzymali
31-letniego sprawcę rozboju
w salonie gier przy ul. 1 Maja,
przyznali, że dla takich chwil
warto żyć
- Czynności pozaprocesowe trwały
nadal, dzięki czemu udało nam się
ostatnio zatrzymać sprawcę - informuje komendant Komisariatu Policji
w Knurowie, podinsp. Maciej Kawa.
Do zatrzymania doszło na...
korytarzu sądowym, gdzie 31-latek z
Knurowa oczekiwał na finał sprawy
rozwodowej. Przyjechał po to aż z
zagranicy, gdzie uciekł tuż po dokonaniu rozboju. Nie spodziewał się, że
wpadnie w ręce stróżów prawa. Minę
miał ponoć nietęgą.
W trakcie przesłuchania tłumaczył, że pieniądze z napadu potrzebne
mu były na wyjazd za granicę. Chciał
tam podjąć pracę, nie mógł jej znaleźć w Polsce.
Pieniędzy z rozboju (40 zł) nie
udało się odzyskać. Policja ustala, jakim mieniem dysponuje mężczyzna,

W imieniu pieszych
Jeszcze do niedawna bolączką
pieszych z osiedla Wojska Polskiego I
była ścieżka przy sklepie Aldi. Przejście
po niej w pochmurne i deszczowe dni
przypominało błotną przeprawę. Po

aby zabezpieczyć je na poczet spłaty
przyszłych zobowiązań.
Na razie 31-latka objęto dozorem
policyjnym. 4 razy w tygodniu musi
meldować się w knurowskim komisariacie. Za napad i groźby karalne
grozi mu do 12 lat więzienia.
/g/

KNURÓW

naszej interwencji u przedstawiciela
sieci sklepów Aldi chodnik i przylegający do niego teren zostały poprawione.
W imieniu pieszych dziękujemy.
/g/

Foto: Paweł Gradek

Po naszej interwencji poprawił się
komfort pieszych z osiedla WP I

4

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.12.2014 r. o godz.
15.00 w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7
odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów.

Miał miał
13 grudnia funkcjonariusze z rybnickiego posterunku
Straży Ochrony Kolei wraz z
psem Szogunem patrolowali
okolice stacji towarowej Knurów. Około godz. 3.20 ujęli
49-letniego mężczyznę, który
z dwóch wagonów wchodzących w skład pociągu relacji
Knurów-Dąbrowa Górnicza
ukradł 900 kg miału węglowego (18 worków).
Funkcjonariusze przewieźli złodzieja (okazał się
nim knurowianin) do Komisariatu Policji.
/g/

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
27.11.2014 r oraz 1.12.2014 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między
sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu pracy
Rady oraz rocznego planu pracy komisji stałych Rady
Miasta Knurów na 2015 rok,
2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów dla działek nr
ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy ulicy 26 Stycznia,
3) w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów,
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
obejmującego obszar ograniczony ulicami Wilsona,
1 Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową,
5) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim
na ﬁnansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Knurowie w roku 2015 przez Powiat Gliwicki,
7) w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą Knurów
a innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów wychowania
przedszkolnego ponoszonych przez gminę Knurów
na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy
Knurów, uczęszczającego do publicznego przedszkola
lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez gminę Knurów,
8) w sprawie zawierania porozumień pomiędzy gminą
Knurów a innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów
dotacji udzielanej przez gminę Knurów na każdego ucznia
niebędącego mieszkańcem gminy Knurów,
uczęszczającego do niepublicznego przedszkola
lub innej formy wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy Knurów przez osoby
prawne i ﬁzyczne niezaliczone do sektora ﬁnansów
publicznych,
9) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
11) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
12) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
13) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
14) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
15) w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków
w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego
terminu realizacji każdego wydatku,
16) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Knurów,
17) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów,
18) w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2015 rok.
10. Zapytanie, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa
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Królowie życia
KNURÓW. ŚLADEM LUDZI BEZDOMNYCH, CZYLI...

Zakamarek pod schodami, wieża ciśnień, pustostany i śmietnik to ich
królestwo. Towarzyszką mroźnych nocy nierzadko jest butelka wódki.
Jedną z przeszkód, by z tym wszystkim skończyć, jest... honor
Tłumaczy, że uciekł z bojkowskiego schroniska, kiedy posądzono
go o kradzież. Tę noc spędzi w wieży.
Obiecuje, że następnego dnia rano
zgłosi się po skierowanie.
- A byłaś z niego taka dumna Ewa Kamyk żartuje z koleżanki.

TRZEJ MUSZKIETEROWIE

Towarzyszący nam dzielnicowi
z Komisariatu Policji w Knurowie,
st. sierż. Adam Skorupa i sierż. Sławomir Stypułkowski, sugerują, by
podjechać do pustostanu przy ul.
Wilsona. Twierdzą, że ostatnio patrol
zastał tam kilku bezdomnych. Kiedy
docieramy na miejsce, nikogo nie ma.
Spod snopów światła latarek ukazują
się 3 posłania. Na jednym stoi otwarty słoik z kapustą. Wszystko wygląda
tak, jakby jeszcze przed chwila ktoś
tu przebywał.
Ewa Kamyk i Anna Pogorzelczyk
zostawiają na posłaniu kartkę z informacją o możliwości skorzystania
z noclegowni.

W pustostanie przy ul. Parkowej bezdomni stworzyli sobie namiastkę domu. Twierdzą, że nawet
w schronisku nie mieliby lepiej

JANUSZ I RYSZARD

spędzają noc vis-à-vis Komisariatu Policji, między podjazdem a
budynkiem przychodni Unii Brackiej. Ukryci za choinkami ani myślą
o wyprowadzce do noclegowni.
- Tam nie idzie ani wypić, ani
podupić - w yjaśnia Janusz między jednym a drugim kęsem bułki.
Twierdzi, że na zainteresowanie płci
pięknej nie narzeka.
Wtedy Ewa Kamyk, pracownik
socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przypomina mu, że
jeszcze niedawno mieszkał z konkubiną i jej dziećmi.
Janusz tęsknym wzrokiem spogląda w kierunku butelki wódki.
Obok leżą mandarynki, pomidory,
smalec i słoik z kapustą...
- Nie rozumiesz, że honor mi nie
pozwala? Byle gdzie i z byle kim w
wojsku nie byłem - złości się.
- Napijecie się jednego? - proponuje Ryszard, by rozładować napiętą
atmosferę.
Panie z MOPS-u odmawiają.
Kolejny raz namawiają mężczyzn na
pobyt w schronisku i uświadamiają
im, co może się stać, kiedy temperatura spadnie poniżej zera. Rzeczowe
argumenty trafiają w próżnię.
- Szefowa, my nikomu nie robimy
krzywdy. My teraz walimy sobie flaszkę spokojnie. Dziękujemy, że dbacie o
nas, ale do schroniska nie pójdziemy
- dodają bezdomni.

DARIUSZ I KRZYSZTOF

Dziś Dariusz nie kryje wdzięczności do pani Barbary z MOPS-u,
która kiedyś znalazła go w śniegu,
na wpół przemarzniętego. Bezdomny był głodny i zawszony. Trafił do

schroniska w Bojkowie, a nazajutrz
przyszedł podziękować za uratowanie mu życia. Miał więcej szczęścia
niż jego kompan, który zmarł z wychłodzenia 2 lata temu.
Dziś Dariuszowi niestraszne najtęższe mrozy. Mieszka w pustostanie
na peryferiach kopalni „Szczygłowice”. Bezdomny nie wygląda najlepiej,
ledwo chodzi, ma pozrywane ścięgna, ale nie narzeka. Inni mają gorzej.
W pustostanie jest cieplej niż w
niejednym mieszkaniu. Wszystko
dzięki kozie, czyli piecykowi wolnostojącemu, w którym mężczyzna pali
gałęziami.
Na piecu stoi garnek z zupą,
przy drzwiach kilka pełnych, 5-litrowych butelek wody, której użycza
bezdomnym właściciel pobliskiego
warsztatu, na stole radio, chlebak z
pieczywem, pod ręką kurtka puchowa czeka na srogą zimę.
Dariusz pomyślał o wszystkim,
podłączył żarówkę do akumulatora,
dzięki czemu nie musi siedzieć w
ciemności.
To on jest tutaj szefem i on decyduje, kogo przygarnąć pod dach.
Tej nocy towarzyszy mu Krzysztof, który skręca przy stole papierosy.
Panowie uważają, że w schronisku
lepiej mieć nie będą.
- Nie mam zamiaru nigdzie stąd
iść - zapowiada Dariusz. - Byłem u Albertów (schronisko św. brata Alberta
w Bojkowie - przyp. red.). Dwa razy
stwierdzili u mnie 0,2 promila alkoholu, bo wypiłem 2 piwa do obiadu.
Bezdomny przyznaje, że czasem
brakuje mu opału. Przydałyby się
też buty zimowe (rozmiar 44 lub 43).
Jego koledze, który siedzi przy stole w
samych klapkach, również.
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- Pomyślimy o butkach i o środkach czystości - obiecuje Anna Pogorzelczyk z MOPS-u. - Panowie, wiecie
- jakby co, to po skierowanko do nas.

ANTONI

Kiedy w Knurowie działała jeszcze noclegownia, korzystało z niej
od 20 do 30 bezdomnych. Dziś w
okolicznych schroniskach i noclegowniach przebywa około 60 osób
z Knurowa (w tym kobiety i dzieci).
- Gros z nich to eksmitowani z
mieszkań - dowiadujemy się od Anny
Pogorzelczyk.
Jest też kilku wieloletnich bezdomnych, których dopiero problemy
zdrowotne zmusiły do porzucenia
koczowniczego trybu życia (Jerzy,
Tadeusz, Andrzej).
Niedawno do schroniska poszedł
podopieczny pani Anny, 63-letni
Antoni, którego metą była wieża
ciśnień przy dworcu w Knurowie.
Pracownica socjalna mówi o nim
„typ roszczeniowy”.
- Jak wywalają go ze schroniska,
to przychodzi i narzeka: a to za mało
deko szynki było, a to zupa zimna
albo mu pracować każą. Do Kędzierzyna nigdy nie chciał jechać, bo tam
każą bezdomnym w lesie robić, a
jego kręgosłup boli - opowiada Anna
Pogorzelczyk. - Kiedyś w Dziennym
Domu Pomocy mówi do mnie: Pani,
ja mam 7 lat pracy. Ja na to, że jestem
od niego 3 razy młodsza, a mam 17.
On się szczyci, że ma 7 lat.
- Emeryturę to mu wyliczyli chyba
3 zł - dodaje Ewa Kamyk.
Kiedy z patrolem Policji podjeżdżamy na ul. Dworcową, kobiety nie
wierzą własnym oczom. W trzonie
wieży ciśnień śpi pan Antoni.

JAN

Koczuje w śmietniku przy ul.
Dywizji Kościuszkowskiej. To ukoronowanie jego włóczęgi. Wcześniej
mieszkał na osiedlu 1000-lecia. Później eksmisja, rozwód z żoną, rozbrat
z dziećmi i tak pan Jan znalazł się
na dnie.
Nie zagrzał zbyt długo miejsca w
schroniskach, ponieważ lubi wypić,
ale nie tylko dlatego. Ma emeryturę, z
której 70 proc. musiałby przeznaczyć
na 3 ciepłe posiłki dziennie i dach
nad głową.
- Resztę, czyli jakieś 300 zł, miałby dla siebie. Na drobne wydatki to
mało? - pyta Anna Pogorzelczyk.
- Nie wiem, czy mi tyle zostaje,
jak poopłacam rachunki - odpowiada.
Pan Jan sam woli rozporządzać

aktualności
swoją emeryturą. Ukradną mu rower,
to na skupie złomu kupuje „nowy”.
Jak jest grosz w kieszeni, są obiadki
w mlecznym barze, jest wódeczka.
- A jak kasa się kończy, to idzie
pod Biedronkę, na pandę - mówi pani
Anna. - No, na pandę. Pan da, pan
da, i żebrze.
Jest 9 grudnia, czyli dzień przed
wypłatą. Zajeżdżamy przed śmietnik, gdzie pan Jan już rozrabia spirytus. Na nasz widok chowa flaszki
pod kurtkę. Na ziemi stoi butelka
oranżady na popitkę, w reklamówce
czeka już zagrycha: pęto kiełbasy i
bułki. Mimo to bezdomny utrzymuje, że jest głodny.
- To dlaczego pan nie je, tylko pije?
- pyta pani Anna.
- Ale od pani jedzie gorzałą - odpowiada pan Jan.
- Ha, ha, ha - śmieje się pani Ewa
i żartuje: - Musiała się napić, żeby
pana zrozumieć.
Aparat fotograficzny ośmiela
bezdomnego. Wychodzi ze śmietnika i pozuje, bo - jak mówi - liczy, że
może w końcu prezydent go zauważy
i da mu jakąś małą klitkę.
Mężczyzna ani słowem nie wspomina, że od 18 listopada czeka na
niego schronisko w Rybniku. Kiedy
przypominają mu o tym panie z
MOPS-u, bezdomny szybko zmienia
temat.
- Pani Aniu, jak ja się cieszę,
jakbym ołtarz w kościele widział. Tak
panią uwielbiam - zapraszającym
gestem stara się objąć kobietę. - Już
panią widzę, jakby pani na łące stała.
Uśmiechnęłaby się pani do mnie?
Na pani Annie komplementy nie
robią wrażenia. Przyjeżdża do bezdomnego od kwietnia. Za każdym
razem obiecuje mu, że to ostatnia
taka wizyta, a kiedy pojawia się po
raz kolejny, bezdomny z uśmiechem
wita ją słowami: A jednak pani
przyszła.
W panu Janie uruchamia się w
końcu rzewna nuta. Łamiącym się
głosem narzeka na ziąb i zastanawia
się, czy wytrzyma noc na śmietniku.
Kiedy panie z MOPS-u proponują
natychmiastowe przewiezienie go do
schroniska w Bojkowie, mężczyzna
zmienia taktykę.
- Przyjedź pani jutro, to pogadamy - mówi zdecydowanie.
- I tak jest za każdym razem - wzdycha Anna Pogorzelczyk.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Anna Pogorzelczyk od kwietnia stara się przekonać pana Jana do
schroniska. Bezskutecznie. Bezdomny woli sam rozporządzać swoją
emeryturą, wydając ją na alkohol
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Przyjdzie kolej
na dworzec

2 lata po zapowiedziach rozbiórki dworca przy
ul. Ściegiennego budynek nadal stoi i kusi okolicznych
złomiarzy. Po naszej interwencji PKP Polskie Linie
Kolejowe zabezpieczyły obiekt przed postronnymi
Ponadstuletni dworzec przy ul.
Ściegiennego trafił na listę obiektów
do wyburzenia niedługo po zawaleniu się szybu V kopalni „Szczygłowice”. Z uwagi na zły stan techniczny
budynku (remont okazał się zbyt
kosztowny) i wyłączenie z eksploatacji uszkodzonego odcinka linii nr
149, PKP PLK poleciły zdemontować
urządzenia nastawni. Zabezpieczony
przed postronnymi dworzec czekał
na wyburzenie.
Sytuację postanowili wykorzystać złomiarze. Utorowali sobie dostęp do pomieszczeń opuszczonego
dworca, wyrywając kraty z okien na
parterze. Nie niepokojeni przez nikogo rozpoczęli grabież wszystkiego,
co tylko da się spieniężyć w skupie
złomu (rurki, grzejniki, przewody
elektryczne, klamki), naruszając przy
tym konstrukcję budynku.
W ślad za złomiarzami poszli
bezdomni i ciekawscy, nieświadomi
zagrożenia, jakie czyha na nich w
zrujnowanym obiekcie.

Tak jeszcze 2 tygodnie temu
wyglądał budynek dworca. Po
naszej interwencji PKP PLK
zabezpieczyły obiekt

Na parterze, gdzie kiedyś mieściły się kasa biletowa, poczekalnia,
akumulatorownia, przekaźnikownia
i zaplecze dla pracowników stacji,
hula wiatr. W gruzie można odnaleźć
rzeczy należące niegdyś do pracow-

Złomiarze „zagospodarowali” niemal wszystko co da
się spieniężyć

Kto chce wiedzieć, w jakim stanie były urządzenia
sterowania ruchem kolejowym przed kilkunastu laty,
doczyta w książkach kontroli z 2001 roku...

ników kolei. W czasach świetności
dworca na piętrze znajdowało się
mieszkanie naczelnika stacji. Dziś
uwagę zwracają ściany z powypruwanymi przewodami i powybijane
okna. Na podłodze walają się rozkłady jazdy z lat 90., zapisane w 2001
roku książki kontroli urządzeń sterowania ruchem kolejowym, kilogramy
dokumentacji. Na poddaszu piasek
gaśniczy czeka w wielkiej beczce na
swój czas.
PKP PLK nie pozostały obojętne
na ten widok. Po naszym zgłoszeniu
spółka zleciła zabezpieczanie nieruchomości przed postronnymi, a
w szczególności przez bezdomnymi
szukającymi schronienia.
- W pierwszej kolejności zabezpieczyliśmy parter. Pozostała część
budynku dworcowego zostanie zabezpieczona najpóźniej do 19 grudnia
- poinformował Jacek Karniewski
z zespołu prasowego PKP PLK S.A.
Co dalej z dworcem?
Spółka właśnie przygotowuje
nowy przetarg na przebudowę toru
nr 1 linii kolejowej nr 149 na odcinku Knurów-Leszczyny. Poprzedni
nie przyniósł rozstrzygnięcia - dwie
firmy zaproponowały kwotę prawie
o 10 mln większą od tego, co PKP
planowały przeznaczyć na remont.
Zakres prac rewitalizacyjnych
obejmie wymianę torów, rozjazdów,
wzmocnienie podtorza, kompleksową przebudowę sieci trakcyjnej oraz
prace z branży automatyki, elektroenergetyki i telekomunikacji, a także
prace na obiektach inżynieryjnych
(przepusty, wiadukt).
Rzecznik Karniewski nie pozostawia jednak złudzeń. W ramach tej
inwestycji nie przewiduje się rozbiórki budynku dworca. Dlatego obiekt
postoi jeszcze co najmniej kilka lat.
Tekst i foto: Paweł Gradek
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Bezpłatna mammografia
zyskuje na popularności,
ale nadal wiele pań jeszcze
nie skorzystała z tego typu
badania

KNURÓW

Panie zbadały piersi

Przez trzy dni, od 3 do 5 grudnia, gościł
w Knurowie mammobus Centrum Onkologii
w Gliwicach. - Z badań skorzystały 93 panie
- informuje Sabina Adamczyk z Centrum Onkologii
Nowotwór piersi rozwija się
powoli i zazwyczaj w pierwszej fazie
nie boli. Tylko wczesne wykrycie
daje szansę na pełne wyzdrowienie.
Aby zachęcić kobiety do badań
profilaktycznych, ułatwia się do
nich dostęp.
- Chcemy wyjść naprzeciw kobietom, umożliwiając im wykonania mammografii blisko miejsca
zamieszkania, bez oczekiwania w
kolejkach i bez wcześniejszych zapisów - mówi Sabina Adamczyk.
Wystarczy tylko zabrać dowód
osobisty i przyjść.
Na początku grudnia mammobus zatrzymał się się przy Przychodni Rejonowej nr 2 w Knurowie.
Pojazd, należący do Centrum Onkologii w Gliwicach, został wyposażony w cyfrowy mammograf.
- Umożliwia on uzyskanie najwyższej jakości obrazu przy bardzo
niskiej dawce promieniowania - tłu-

maczy Sabina Adamczyk. - Zależało
nam, aby mieszkanki Knurowa miały
możliwość wykonania badania na
bezpiecznym i precyzyjnym sprzęcie.
Nowoczesny mammobus Centrum Onkologi już drugi raz odwiedził Knurów.
- I za każdym razem nasza akcja
cieszy się dużym zainteresowaniem ze
strony knurowianek - mówi Adamczyk. - Podczas akcji w dniach 11-14
i 18 sierpnia przy sklepie Intermarché
wykonaliśmy 206 badań, natomiast w
dniach 3-5 grudnia przy Przychodni
Rejonowej nr 2 przebadały się 93 panie.
Po w yniki kobiety powinny
zgłaszać się 30 i 31 grudnia 2014
r. oraz 2, 5, 7, 8 i 9 stycznia 2015
r. do Przychodni Rejonowej nr 2
w Knurowie. przy ul. Kazimierza
Wielkiego.
Mammobus Centrum Onkologii ponownie zawita do Knurowa w
okolicach marca.
jb, foto: Adam Szary

śladem naszych publikacji
SZCZYGŁOWICE

Tam są dane o składkach na orkiestrę
Jeżeli były pracownik KWK „Szczygłowice”, będący
emerytem Kompanii Węglowej (lub jego rodzina)
potrzebuje dokumentacji dotyczącej składek na
górniczą orkiestrę, może je znaleźć w Zakładzie
Zagospodarowania Mienia KW S.A.
Przed tygodniem pisaliśmy o konieczność opłat była tłumaczona
niejasnościach w sprawie opłat za przez orkiestrę KWK „Szczygłowice”
oprawę muzyczną podczas górni- tym, że rodziny nie były w stanie
czych pogrzebów [„Kto zapłaci za udokumentować składek opłacanych
marsz żałobny?” – PL nr 50/2014]. w przeszłości na orkiestrę. Orkiestra
Dyrekcja Zakładu Zagospodarowa- KWK „Szczygłowice” nie posiada
nia Mienia Kompanii Węglowej S.A. dokumentacji emerytów Kompanii
zapowiedziała wówczas, że zorientuje Węglowej.
się, czy posiada dokumentację odproDane trafiły do Zakładu Zagowadzania składek na orkiestrę KWK spodarowania Mienia. Jak się dowie„Szczygłowice”.
dzieliśmy, archiwum przejęło akta
Dziś wiadomo już nieco więcej, osobowe i jest w trakcie przejmowania
choć nie likwiduje to problemu. A dokumentacji płacowej. Jeżeli składki
dotyczy on, przypomnijmy, byłych na orkiestrę były wyszczególnione na
pracowników KWK „Szczygłowice”, paskach płacowych, wówczas Zakład
którzy odeszli na emerytury przed Zagospodarowania Mienia jest w sta1 sierpnia br. – czyli przed zmianą nie dotrzeć do informacji, czy i kiedy
właściciela kopalni „Knurów-Szczy- dana osoba rzeczone składki opłacała.
głowice”. Teraz jest nim Jastrzębska W przypadku, gdy płatnik nie żyje,
Spółka Węglowa S.A., zaś emeryci, jego rodzina może wystosować krótki
o któr ych mowa, pozostają pod pisemny wniosek o udostępnienie
kuratelą Kompanii Węglowej. Stąd danych na ten temat.
niejasność sytuacji.
- Będziemy się starali udzielać
Odebraliśmy sygnały od rodzin takich odpowiedzi jak najszybciej
zmarłych emerytów ze Szczygłowic, – zapewnia Ewa Sykała, kierownik
które były zaskoczone konieczno- Archiwum Zakładu Zagospodarowaścią opłacenia orkiestrowej oprawy nia Mienia Kompanii Węglowej S.A.
MiNa
pogrzebu. Według tych sygnałów,
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Z KART HISTORII KNUROWA. KOŚCIÓŁ PRZYCIĄGAŁ DZIAŁACZY KATOLICKICH

Tu biło serce parafii

Foto: Archiwum Bogusława Szyguły

W połowie lat 30. XX wieku Knurów liczył 10 tys.
mieszkańców. Miejscowość się rozrastała, aktywną
działalność prowadziła parafia

Foto: Archiwum autorki

Kościół tymczasowy służył wiernym 20 lat – zastąpił go obecny,
którego budowa zakończyła się w 1947 roku

W 1926 roku, kosztem 104 tys. zł,
wybudowany został tymczasowy kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca
(ten sam święty patronował drewnianemu kościółkowi z 1599 roku, który
został przeniesiony do Chorzowa).
Wierni byli jednak świadomi, że w
przyszłości powinna zostać wzniesiona zdecydowanie większa świątynia
(zastępcza miała wymiary 39 x 19 m).
Tak też się stało, choć po 20 latach, gdy
tymczasowy kościółek zastąpił nowy,
obecny kościół pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego.
W przejściowym okresie oczekiwania na nową świątynię wspólnota parafialna prowadziła nader
ożywioną działalność. Objawiała
się funkcjonowaniem stowarzyszeń
katolickich.
W 1937 roku w parafii działały:
Katolickie Stowarzyszenie Mężów

Arcybractwo Matek Chrześcijańskich
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
Sodalicja Mariańska Panien
Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo
III Zakon św. Franciszka
Papieskie Dzieło Rozkrzewienia
Wiary
Papieskie Dzieło Dziecięctwa
Jezusowego
Bractwo Różańca św.
Żywy Różaniec (będący również
kasą pogrzebową)
Arcybractwo Serca Jezusowego
Zespół Związków Parafialnych
Funkcjonowanie 12 związków
parafialnych wymagało dobrej organizacji.
Knurowska parafia znana była
w okolicy z chóru kościelnego. Jej
dyrygentem był Alfred Długaj. Od

foto-migawka

1929 roku Długaj był też organistą.
W tym czasie kościelnym był Paweł
Chudoba, a dzwonnikiem (od 1930
roku) Wincenty Janowski.
Niedzielne nabożeństwa odbywały się o godz. 6, 8.30 i 10, w dni powszednie – o godz. 6 i 6.30. Ks. Alojzy
Koziełek i wikary, ks. Jerzy Zieliński,
odprawiali też msze św. w świetlicy
fabrycznej w Krywałdzie. Odbywały
się one w niedziele i święta o godz. 9.
W drugiej połowie lat 30. ówczesny dyrektor knurowskiej kopalni,
inż. Antoni Rowiński, ufundował
krzyż. Stanął w knurowskim lesie
w sąsiedztwie polany „u Forcuga”
(pisownia fonetyczna). Jeszcze po II
wojnie światowej na tej polanie odbywały się majówki i festyny z udziałem
mieszkańców Knurowa, Krywałdu i
Szczygłowic.

Foto: Archiwum autorki

Śpiewacy chóru parafialnego przy kościele (tymczasowym) pod wezwaniem świętego Wawrzyńca –
fotografia z końca lat 30. XX wieku

Krzyż ufundowany przez dyrektora KWK Knurów Antoniego
Rowińskiego
reklama

Maria Grzelewska

Foto: arch.MP-7

Miejskie Przedszkole nr 7 w
Knur owie, podobnie jak w ubie
głym roku, włączyło się do akcj
i „Szlachetna Paczka”. – Dzię
ki
zaangażowaniu dzieci i rodz
iców z naszej plac ówki, a takż
e
znajomych, udał o nam się przy
gotować 28 solidnych paczek,
a dodatkowo rodzina otrzyma
ła wózek bliźniaczy – infor muje
Beatrycze Komuda, która wraz
z Gabrielą Dudzińską zorganizowała akcję w przedszkolu.

MiNa
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Wyniki
Soliści klas 0-III: I miejsce: Zuzanna Bednorz (SP2 Gliwice, opiekun:
Katarzyna Kozioł), II miejsce: Natalia Grondalska (MSP-6 Knurów, opiekun:
Justyna Żyła), III miejsce: Nadia Kaszuba (MSP-7 Knurów).
Soliści klas IV-VI: I miejsce: Bartłomiej Kaszuba (MSP-7 Knurów,
opiekun: Stefania Stefaniak), II miejsce: Emila Paul (SP-41 Gliwice, opiekunowie: Małgorzata Morawska i Beata Haładus), III miejsce: Karolina
Zawadzka (MSP-9 Knurów, opiekun: Alina Długosz).
Zespoły wokalno-instrumentalne klas 0-III: I miejsce: Zespół Synkopki (MSP-2 Knurów, opiekun: Beata Wapińska), II miejsce: Zespół Czary
Mary (MSP-9 Knurów, opiekun: Alina Długosz)
Zespoły wokalno-instrumentalne klas IV-VI: I miejsce: nie przyznano, II miejsce: Zespół Mezzoforte (MSP-2 Knurów, opiekun: Beata
Wapińska), III miejsce: Zespół Szczęście (MSP-9 Knurów, opiekun: Alina
Długosz).
Zespoły wokalne klas 0-III: I miejsce: Zespół Wokalny (MSP-6 Knurów,
opiekun: Justyna Żyła).
Zespoły wokalne klas IV-VI: I miejsce: Zespół Wokalny (MSP-6 Knurów,
opiekun: Elżbieta Płonka), II miejsce: Zespół Siódemka (MSP-7 Knurów,
opiekun: Stefania Stefaniak), III miejsce: Zespół Tęcza (MOPP Knurów,
opiekun: Katarzyna Ciszewska).

Młodym,
zdolnym
artystom
gratulowali
m.in.
dyrektor
Centrum
Kultury
Jerzy
Kosowski
i dyrektor
MOPP
Jolanta
Leśniowska

Zespół wokalny z MSP-6 wyśpiewał „Pięknie żyć”

KNURÓW

Wyśpiewali radość

Nie wiedzą, co to stres i strach przed sceną. Śpiewają
z serca, bezpretensjonalnie bawiąc się muzyką wschodzące gwiazdy piosenki, często kilkuletnie,
wystąpiły na deskach Domu Kultury
w Szczygłowicach w czasie Koncertu Laureatów
VII Regionalnego Konkursu Piosenki Dziecięcej
„Śpiewać Każdy Może”
Prawie 200 wokalistów i zespołów rywalizowało na tony i dźwięki w
tegorocznej edycji konkursu. Podium
zdominowali knurowianie, którzy
triumfowali prawie we wszystkich
kategoriach. Konkursowe przesłuchania odbyły się na początku
listopada. Przez kilka godzin jurorzy,
Mariusz Kowalczyk, wicedyrektor
Centrum Kultury w Knurowie, i
Katarzyna Kupczyk, nauczycielka
muzyki, przesłuchiwali i oceniali
muzyczne talenty z Knurowa i Gliwic. Z każdym rokiem wybór laureatów jest coraz trudniejszy.
- Jesteśmy zadowoleni z tego-

rocznego poziomu - mówił Mariusz
Kowalczyk, przewodniczący jury.
Z opinią jurora zgadza się Beata
Mazurek, czuwająca nad przebiegiem
konkursu.
- Z każdą edycją poziom jest wyższy - mówi Beata Mazurek. - Szczególnie ogrom pracy włożonej w muzyczny
rozwój widać po zespołach, które co
roku biorą udział w konkursie.
W czasie grudniowego koncertu
laureatów wystąpili najlepsi z najlepszych. Nagrodzonych przywitali
przedstawiciele organizatorów konkursu: Jolanta Leśniowska, dyrektor
Miejskiego Ogniska Pracy Pozasz-

kolnej, Joanna Kapuśniak, wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 4 i Jerzy Kosowski, dyrektor Centrum Kultury.
Na przekór mglistej pogodzie, w
DK rozbrzmiewały radosne dźwięki. Nadia Kaszuba zaśpiewała, że
chciałaby być motylem, a zespół z
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6
przekonywał, że pięknie żyć. Wokaliści i zespoły sięgają po coraz mniej
oczywisty repertuar. Zespół „Tęcza” zdecydował się wystąpić z piosenką Marka Grechuty „Będziesz
moją panią”, a Karolina Zawadzka
z MSP-9 z trudnym interpretacyjne

KNURÓW. XV MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL

Pisali w obronie bloggera

4003 listy w obronie więzionego bloggera Raifa Badawiego –
taki plon zebrał knurowski sztab XV Maratonu Pisania Listów
Amnesty International w Miejskim Gimnazjum nr 2

Foto: Mirella Napolska

Za pierwszym razem było 500 listów, teraz
osiem razy więcej - to najlepszy dowód,
że do akcji przekonuje się coraz więcej
knurowian

ut worem grupy A kurat „Droga
długa jest”.
Duże wrażenie na publiczności
zrobiła kilkuletnia Natalia Grondalska z MSP-6, zdobywczyni II miejsca
w kategorii klas 0-III.
- Dziewczynka kompletnie nie
wie co to trema! - zachwycali się
widzowie.
Pierwsze miejsce na podium w
kategorii klas IV-VI zasłużenie zajął
Bartek Kaszuba z MSP-7. Bartek od
kilku lat związany jest w Gliwickim

Maraton szkoła zorganizowała po
raz siódmy. W ten sposób przyłącza
się do obrony więźniów sumienia i politycznych, prześladowanych w wielu
miejscach na świecie.
Tym razem w Knurowie występowano w obronie Raifa Badawiego, bloggera, założyciela forum „Saudi Arabian
Liberals”, aresztowanego w czerwcu
2012 roku i skazanego na 10 lat więzienia i 1000 batów chłosty. Na Badawiego
nałożono także zakaz podróżowania i
występowania w mediach. Wszystko to
spotkało go za krytyczne wypowiedzi o
poczynaniach rządu, islamskiej policji
religijnej i głoszenie prawa do wolności
słowa.
Finał maratonu odbył się w ubiegły
piątek. Jednak przez cały ubiegły tydzień
w MG-2, a także w innych knurowskich
szkołach, uczniowie i nauczyciele podczas lekcji pisali listy do króla Arabii
Saudyjskiej (za pośrednictwem ambasadora tego kraju). W akcji nie ma łatwizny
– każdy list został odręcznie napisany i
zapakowany w osobną kopertę. Można
było się posiłkować gotowymi wzorami

Teatrem Muzycznym i, mimo młodego wieku, ma już kilka znaczących
sukcesów na koncie, m.in. gra tytułową rolę w musicalu „Mały Książę”.
Każdy sukces jest okupiony ciężką pracą, godzinami nad tekstem
i dźwiękami. Laureaci konkursu
„Śpiewać każdy może”, oprócz pamiątkowych dyplomów i nagród,
otrzymali coś jeszcze - rzęsiste brawa
publiczności. Brawa za ich talent i
pracę.

Tekst i foto: Justyna Bajko

– po polsku, niemiecku i angielsku.
Akcja spotkała się ze sporym odzewem. W piątek goście tłumnie odwiedzali MG-2. Wśród nich byli nauczyciele
i dyrektorzy placówek oświatowych,
knurowscy radni, absolwenci gimnazjów, rodzice uczniów, no i - rzecz jasna
- młodzież.
Kasia Ulbrich i Ola Gibas, trzecioklasistki z Miejskiego Gimnazjum nr 4, już
po raz trzeci biorą udział w maratonie.
W tej edycji każda z nich napisała po
trzy listy.
– Chcemy pomóc, kiedy jest szansa, by
zrobić dobry uczynek – twierdzą zgodnie.
Nad organizacją maratonu w MG-2
czuwali nauczyciele: Katarzyna Sygut,
Sabina Soroka i Mirosław Kirszensztejn,
patronowała mu dyrektor szkoły –Violetta Mucha.
- Dzięki licznej frekwencji udało
nam się wspólnie napisać aż 4003 listy
w obronie Raifa Badawiego – informują
organizatorzy. – Warto zaznaczyć, że
kiedy po raz pierwszy siedem lat temu
organizowaliśmy tego typu akcję, to napisaliśmy 500 listów.
MiNa

8

Przegląd Lokalny Nr 51 (1137) 18 grudnia 2014 roku

aktualności
KNURÓW. ZŁOTE GODY

Ręka w rękę przez pół wieku

Dla młodszych małżeństw są wzorem wytrwałości i słowności, dla siebie nawzajem
– wsparciem od półwiecza. 24 knurowskie pary z 50-letnim stażem zostały odznaczone
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie
Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie
dekorował Jubilatów prezydent Rams

Pary wspólnie świętowały Złote
Gody w środę, 10 grudnia, w restauracji „Protos” przy ul. Szpitalnej. Organizatorem uroczystości był Urząd
Stanu Cywilnego, reprezentowany
przez kierownik Barbarę Bismor.
- Te jubileuszowe spotkania należą do najprzyjemniejszych, a już na
pewno do najbardziej wzruszających
– mówił jubilatom gospodarz obchodów, prezydent Knurowa Adam
Rams. – Jesteście pięknym przykładem trwałości małżeńskiej i rodzinnej. A wszystko, co piękne, zaczyna się
w rodzinie. Macie też swoją cegiełkę w
rozwoju naszego miasta. Życzę wam
zdrowia, radości i tego, byście mogli
się cieszyć sukcesami dzieci, bo ich
sukcesy są waszymi sukcesami.
Do życzeń dołączył się Tomasz
Rzepa, nowo wybrany przewodniczący Rady Miasta Knurów.
– Jesteście wzorem tego, co znaczy
przysięga, dotrzymywanie słowa –
podkreślał przewodniczący Rzepa.
– Dziękuję wam za to, że mamy takie
wzory, że mamy z kogo czerpać. I
życzę wam, byście jako małżonkowie
spijali śmietankę z tej kawy, którą
wspólnie przygotowaliście.
Złote pary zostały odznaczone
medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie, przyznanymi im przez
prezydenta RP. Po oficjalnej części
wszyscy zasiedli do wspólnego stołu.

USTĄPIĆ, PRZEBACZYĆ

W dzisiejszych czasach młode
małżeństwa z ledwie kilkuletnim
stażem stosunkowo łatwo podejmują
decyzję o rozwodzie. Gdy nadchodzi
gorszy okres, nie każda para jest gotowa podjąć trud poprawy wzajemnych relacji. Złoci jubilaci, zapytani
o rady, jak przetrwać kryzys małżeński, są zgodni – trzeba umieć iść
na kompromis i okazywać empatię.
- Ustępować jeden drugiemu,
kochać się, szanować – mówi Helga
Kempa, od pół wieku żona Henryka
Kempy.
- Należy zaufać drugiej osobie,
kiedy trzeba – ustąpić, przebaczyć –
radzi Jadwiga Weniger.
- Umieć przyznać się do błędu,
przeprosić – dodaje mąż, Herbert
Weniger.
- Ty masz dzisiaj gorszy dzień,
ja wczoraj – trzeba to zrozumieć –
przekonuje Alfred Piszczek. – I nie
wytykać wad.
- Ustąpić, przeczekać – mówi
żona, Dorota Piszczek. – I wspierać
się wzajemnie.
I zapomnieć o tym, co złe. Życie
jest tak krótkie, że nie ma sensu rozpamiętywać minionych przykrości,
szkoda czasu – twierdzą zgodnie
jubilaci.
Tekst i foto: Mirella Napolska

„Złote“ pary, którym prezydent RP przyznał medale
„Za długoletnie pożycie małżeńskie“:
Jadwiga i Joachim Czempielowie, Eleonora i Władysław
Dziokowie, Maria i Rudolf Franikowie, Dorota i Jan Frühmarkowie, Maria i Roman Jojkowie, Anna i Rudolf Kaszowie,
Helga i Henryk Kempowie, Genowefa i Dominik Kurpiasowie,
Aneliza i Henryk Lampertowie, Krystyna i Ginter Loszowie,
Krystyna i Czesław Mońkowie, Dorota i Alfred Piszczkowie,
Grażyna i Bogdan Rakowie, Kazimiera i Adolf Richterowie,
Barbara i Kazimierz Sękowscy, Teresa i Bernard Sładkowie,
Gabriela i Emil Szolcowie, Hildegarda i Czesław Sznapkowie,
Maria i Henryk Sznapkowie, Helena i Henryk Śmiejowie,
Maria i Józef Twardawowie, Jadwiga i Herbert Wenigerowie,
Monika i Jan Zelkowie, Weronika i Jan Żukowscy.
Przegląd Lokalny Nr 51 (117) 18 grudnia 2014 roku
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rozrywka nr 51

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

Nadia Matla z Knurowa

ur. 12.12.2014 r., 2850 g, 52 cm

Hanna Orszulik z Pilchowic

Aleksandra Demucha z Knurowa

ur. 12.12.2014 r., 3080 g, 55 cm

Bartosz Długaj z Gierałtowic

ur. 14.12.2014 r., 3400 g, 50 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).

18.12. 2014 r.
CZWARTEK
Kinder Bueno zaprasza na
Bueno Czwartki

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 47/2014 brzmiało: „GĄSIOREK”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Jan
Tumkielski, karnet na obiekty MOSiR-u otrzymują Piotr Gawrysiak i Marian
Marczak. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Magdalena Cebula z Gliwic

ur. 9.12.2014 r., 3100 g, 50 cm

ur. 14.12.2014 r., 3670 g, 55 cm

Jakub Szewczyk z Kamienia

ur. 14.12.2014 r., 3030 g, 52 cm

ogłoszenie wydawcy

19-24.12.2014 r.
PIĄTEK- ŚRODA
Siedmiu krasnoludków
ratuje Śpiącą Królewnę
- godz. 16.00

51

Wielka Szóstka 2D
- godz. 16.00

Wielka Szóstka 3D
- godz. 18.00
Bogowie
- godz. 20.00

Obce ciało
- godz. 18.00
Wolny strzelec
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
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KNURÓW

Współpraca przedszkola i biblioteki przynosi
oczekiwane owoce - dzieci garną się do czytania

Kiermasz na zieloną szkołę

Foto: arch. MP-2

Ubiegły tydzień był bardzo pracowity dla
społeczności Zespołu Szkół Specjalnych
w Knurowie. Zwłaszcza weekend

KNURÓW

W sobotę i niedzielę wielkim powodzeniem cieszył się kiermasz świąteczny, zorganizowany przez szkołę
w centrum handlowym Auchan w
Gliwicach. Duże wzięcie miały ozdoby, stroiki i kartki okolicznościowe
– dzieło niepełnosprawnej młodzieży
i dzieci. Stoiska ZSS chwilami były
wręcz oblegane przez oczarowanych
klientów.
- Dzięki wszystkim, którzy wsparli
nas w tych dniach, uczniowie będą
mogli zrealizować swoje wieloletnie
marzenie, jakim jest wyjazd na zieloną szkołę – mówi Alina Jaworska,
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
w Knurowie. – Cieszę się, że klienci
Auchan potrafili docenić zaangażowanie, niezwykłe zdolności i wielkie
serca dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Nie mniej ciekawe było w samej
szkole. Przemierzając miasto, św. Mikołaj nie mógł pominąć tej placówki.
I nie pominął. Pojawił się obładowany upominkami.
Zanim przyszedł, młodzież wypełniała czas oczekiwania zabawami,
konkursami, śpiewem i atrakcjami,
o które zadbały organizatorki –
Agnieszka Buczek i Karina Janowska.
Świętemu towarzyszyli przedstawiciele Bricomarché, którzy też zaproponowali ciekawe zabawy i konkursy
z nagrodami.
– To był udany dzień – nie mają
wątpliwości uczestnicy, przy okazji
dziękując sponsorom – f irmom
Komart, Albud, Mistral, NSZZ Solidarność oraz dyrekcjom Tesco i
Bricomarché.
/sisp, bw/

Foto: Archiwum ZSS w Knurowie

Dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 2
zostały pasowane na
czytelników

Uroczystość odbyła się w zeszły
czwartek. Została zorganizowana
przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie. Mali
aktywni czytelnicy rozwiązywali
zagadki, była też przygotowana na
tę okazję część artystyczna, a po
ceremonii pasowania przedszkolaki
otrzymały dyplomy, książki i słodycze.
Pasowanie na czytelnika to efekt
dobrej współpracy MP nr 2 z MBP.
Od niemal dwóch miesięcy w przedszkolu działa punkt biblioteczny.
Eksperymentalny pomysł się powiódł – czytelnikami zostały prawie
wszystkie przedszkolaki, a także
kilkoro dzieci... ze żłobka. W każdy

Foto: arch. MP-2

Wychować czytelnika

Dzieci czekały, czekały i się doczekały
- św. Mikołaj sprawił im wiele radości

Bibliotekarze zadbali
o księgozbiór odpowiedni do wieku czytelników

czwartek, w godzinach od 14.15
do 16.15, w przedszkolu dyżuruje
pracownica biblioteki. W tym czasie
dzieci – wraz z rodzicami – mogą

wypożyczać książki z mobilnego
księgozbioru dostosowanego do
wieku czytelników.
MiNa
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Foto: Archiwum MP-3

Foto: Archiwum MSP-6

foto-migawki

Uginając y się od zdrowych
przysmaków szwedzki stół
– dzie ło dzieci i rodziców rewolucji” w przedszkolnej „Trój
był centrum „kuc hennych
ce”. Wzbudził zachwyt goszcząc
ej w placówce „Magdy Gess
żenna Klauza), pedagogów i
ler” (w tej roli Bowszystkic h, któr zy mieli przy
jemność spróbowania smakoły
odgr ywa ogromną rolę w rozw
ków. - Jakość posiłków
oju dzieci, a zróżnicowanie poka
rmów jest ważne w prawidłow
śliła dyrektor MP-3 Iwona Stań
ej diecie – podkreczyk. „Trójka” pomyślnie prze
szła kuchenne rewolucje, potw
„Przedszkolem promując ym
ierdzając, że jest
zdrowie”.
Oprac. Mał gorzata Bielicka
, bw
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
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

Kupię dom, może być do remontu lub działkę.
Tel. 603 773 313
51/14

Sprzedam dom z 2013 r. w Knurowie,
ul. Jęczmienna. Tel. 733 627 067
44-52/14

Spr zedam działkę 85 000 zł. BN M3.
Tel. 32 234 24 81

51/14

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

Spr zedam M - 3 w c entr um K nurowa.
123 tys. Tel. 664 257 655

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

Spr zedam M - 3 w K nurowie 102 t ys.
Tel. 664 257 672

28-52/14

48/14-4/15

51/14

51/14

Sprzedam mieszkanie trzypokojowe WP II
(62 m 2) na wysokim par terze. Exper t.
Tel. 664 257 601
51/14

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
poddasza, ścianki, panele, kafelkowanie,
w ybur zanie ścian. Tel. 6 02 407 19 0,
785 948 716
49-52/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

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

41-52/14

ZDROWIE I URODA

3-52/14

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201

49-52/14

13/14-odw.

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
50/14-8/15

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

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

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: sprzątanie, opiekunka,
pomoc domowa. Dostępna 24 h.
Tel. 786 924 901
48–odw.

Szukam pracy: sprzątanie, opiekunka,
pomoc domowa. Dostępna 24 h.
Tel. 786 924 901
48/14-odw.

DAM PRACĘ

49-52/14

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

O piekunka do dziec ka z wieloletnim
doświadczeniem lub do osoby starszej
(certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

Urodziny w kinie

35-52/14

49-52/14

1-52/14

6/14-odw.

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

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

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

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

U s ł u g i ko s m et yc zn e z d oj a zd e m d o
klienta. w w w.kosmet yka - adr ianna.pl;
Tel. 690 266 749
51/14-1/15

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

Pizzeria Gruby Benek zatrudni osobę do
wypieku pizzy. Doświadczenie nie wymagane. Informacje po numerem 608 327 604

INFORMACJA

51/14

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji podaje
do wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu
lub dzierżawy z dnia 15.12.2014 r. Wykaz ten wywieszony jest
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4. Informacji
można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA (pokój nr 17)
lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18

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

INFORMACJA

49/14-4/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

Urząd Miasta Knurów informuje
o zmianie godzin pracy w miesiącu grudniu 2014 r.:

45-52/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

49-52/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

- w dniu 24 grudnia 2014 r. Urząd będzie czynny w godzinach:
od 7.30 do 13.30

44/14-1/15

INFORMACJA

SZUKAM PRACY
NIERUCHOMOŚCI

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

15/14-odw.

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

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

48-52/14

15/14-odw.

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy
na ul. Batorego. Tel. 515 277 320

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

50-52/14

36-52/14

Knurów sprzedam nowe, bezczynszowe
mieszkanie 3 pokoje 76 m 2 . Tel. 6 02
638 719

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

51/14/14

Informacja o zmianie godzin pracy Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
w miesiącu grudniu 2014 r.:
- w dniu 24 grudnia 2014 r. MZGLiA będzie nieczynny,
(będzie pełniony dyżur w przypadku awarii w godz. 7.30 - 13.00)
- w dniu 31 grudnia 2014 r. MZGLiA będzie czynny w godzinach:
od 7.30 do 15.30
Za utrudnienia przepraszamy

49-odw.

WAŻNA INFORMACJA
Urząd Miasta Knurów przypomina, że 27 grudnia 2014 mija
ostatni w tym roku termin płatności za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Wpłat można dokonywać gotówką w kasie UM
przy ul. Dr. Floriana Ogana 5 po uprzednim przygotowaniu wpłaty
w pokoju 025 - niski parter, lub przelewem na indywidualny numer
konta bankowego.
Informujemy, iż w dniu 24 grudnia kasa urzędu będzie czynna
w godzinach 7.45 – 11.00, natomiast 31 grudnia w godzinach
7.45 – 10.00.

reklama
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Czterech pięściarzy
- cztery medale

W Gliwicach odbyła się
pierwsza edycja Otwartych
Mistrzostw Śląska w kickboxingu. - Turniej toczył się w
formule low-kick, a uczestniczyło w nim 60 zawodników z 10 klubów. Spartan
miał ośmiu reprezentantów

- informuje trener Sławomir
Tokarz.
K nurowsk i k lub ma w
swych szeregach czterech mistrzów Śląska: Olivię Kaczor,
Mateusza Kręplewskiego, Jakuba Mleczko i Marcina „Wiewióra” Wiewiórkę.

- Za sprawą Adama Witkowskiego wywalczyliśmy też
tytuł wicemistrzowski, a na
najniższym stopniu podium
stanęli: Jakub Stanik i Sebastian Ryba - dodaje Sławomir
Tokasz.
PiSk

Twórca Shinkendo
przyjedzie do Knurowa
W Knurowie nie brakuje
osób zafascynowanych sztuką walki Shinkendo. Zajęcia
odbywają się w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2.
- Shinkendo to sztuka walki, która pochodzi od japoń-

skich wojowników-samurajów
- wyjaśnia Arek Saracen. Twórcą jest Kaiso Toshiro Obata, mistrz walk, choreograf
filmowych scen batalistycznych,
a także aktor, którego w przyszłym roku będziemy gościć

w Knurowie. Jego przyjazd
związany będzie z międzynarodowym seminarium.
Shinkendo to nie tylko
sztuka walki, ale też miła forma spędzenia czasu. Nasza
sekcja działa w Knurowie od

To było wymarzone zakończenie roku 2014 przez
pięściarzy Gardy Gierałtowice. Ostatnia prestiżowa
impreza - Mistrzostwa Polski
Młodzików im. Pawła Szydły
w Pozna niu - z a kończ yła
się sukcesem podopiecznych
Adama Spiechy. Zawodnicy
Gardy wywalczyli w stolicy
Wielkopolski cztery medale.
Tytuł mistrza Polski zdo-

był Adrian Materna w wadze
56 kg. Ten sam zawodnik
zosta ł uznany najlepszy m
pięściarzem turnieju.
Trzech pozostałych reprezentantów Gardy zdobyło brązowe medale: Dawid Wroński
w kategorii 41,5 kg, Krzysztof
Żeno w wadze 44,5 kg oraz Dawid Nowok w kategorii 52 kg.
W klasyfikacji klubowej
Garda wraz z Gwarkiem Łęcz-

na została sklasyfikowana na
trzecim miejscu (zwyciężył
Bumal Boks Poznań przed
KS Raszyn).
W klasyfikacji okręgów
najlepszy był OZB Wielkopolski - 27 pkt, drugie miejsce zajął OZB Dolnośląski
- 14 pkt, a trzecie OZB Śląski
- 13 pkt.
PiSk
Foto: Garda

Spartanie w gronie
najlepszych na Śląsku

Foto: Spartan

Mistrzowski tytuł w Gliwicach
wywalczył m.in. Jakub Mleczko

Adrian Materna (najwyższy na podium) z Gardy Gierałtowice wywalczył
w Poznaniu mistrzostwo Polski i został okrzyknięty najlepszym
zawodnikiem turnieju

kilku lat. Spotykamy się w
dawnej szkole górniczej, pod
okiem instruktorów sensei
Danuty i sensei Michała.
Sekcja zrzesza kilkunastu
studentów, którzy dążą do jak
najlepszego opanowania tej
sztuki walki. Niedawno wrócili
z Budapesztu, gdzie pod okiem
sensei Rolanda Lajosa - prawej
ręki Kaiso w Europie - prowadzone były zajęcia Shinkendo.
Zajęcia knurowskiej grupy odbywają się w środy od
godziny 18 do 20.

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 9 GRUDNIA:
1. Emil Kasperek
2. Czesław Antończyk
3. Michał Foit
4. Stefan Wroblowski
5. Jan Pikus
6. Jacek Zacher
7. Piotr Luberta
8. Tadeusz Kamczyk
9. Piotr Palica
10. Bogdan Litwin

PiSk

- 2.237 pkt
- 2.202 pkt
- 2.127 pkt
- 2.114 pkt
- 2.064 pkt
- 1.958 pkt
- 1.953 pkt
- 1.911 pkt
- 1.908 pkt
- 1.812 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Bogumił Wolny
- 24.109 pkt
2. Piotr Palica
- 23.334 pkt
3. Piotr Arent
- 22.504 pkt
4. Stefan Wroblowski
- 22.050 pkt
5. Dariusz Skowron
- 21.938 pkt
6. Jerzy Pluta
- 21.676 pkt
7. Edward Nowak
- 21.398 pkt
8. Tadeusz Kamczyk
- 21.344 pkt
9. Emil Kasperek
- 21.076 pkt
10. Michał Foit
- 20.937 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 23 grudnia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
Foto: organizatorzy

informacja

2 grudnia odbył się Turniej Barbórkowy
o Puchar Prezesa Związku Zawodowego
Ratowników Górniczych w Polsce
- Piotra Luberty (na zdjęciu z lewej).
Zwycięzcą rozgrywek został Ginter Fabian
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Pokonali Jagiellonię!

Faza finałowa
palce lizać

komplet wyników przedstawia
się następująco: Polonia Łaziska - Concordia Knurów 2:3,
Piast Gliwice - Polonia Łaziska
1:4, Piast Gliwice - Concordia
Knurów 2:2.
Ostatnie cztery mecze turnieju były niezwykle wyrównane, o czym świadczą dwa
zw ycięstwa różnicą jednej
bramki i dwie dogrywki w
postaci rzutów karnych.
W pierwszym półfinale
Rozwój Katowice pokonał 1:0
Polonię Łaziska. W drugim
na 32 sekundy przed ostatnim
gwizdkiem sędziego Concordia Knurów prowadziła 3:1 z
Górnikiem Zabrze. Wtedy to
„trójkolorowi” strzelili gola
kontaktowego, a na 14 sekund
przed zakończeniem meczu
doprowadzili do remisu. Finalistę wyłoniły zatem rzuty
karne, które lepiej wykonywali
knurowianie, zwyciężając 3:2.
Mecz o 3 miejsce również
obfitował w grad bramek. W
sumie padło ich siedem, a z
trzeciego miejsca mogli się
cieszyć „górnicy” z Zabrze po
zwycięstwie 4:3 nad Polonią
Łaziska.
W finale znowu byliśmy
świadkami niebywałej końcówki i serii rzutów karnych.
Concordia - tak jak w półfinale - prowadziła, ale gdy

Młodzi knurowianie pozostawili w Łodzi dobre wrażenie,
a prezentowana przez zespół flaga to najnowszy atrybut
rodziców kibicujących swoim pociechom

sędzia gwizdnął po raz ostatni, był remis 3:3. Dodatkowe
emocje związane z rzutami
karnymi zakończyły się po
myśli Rozwoju, który wygrał
w tym elemencie piłkarskiego
abecadła 3:1.
Puchar pojechał do klubu, w którym wychował się
obecny reprezentant Polski Arkadiusz Milik, a barw Concordii w sobotnim turnieju
bronili: Damian Misiak, Rafał
Bogusz, Wojciech Barnik,
Adam Badera, Łukasz Cieślik, Daniel Antonowicz, Igor
Bratkowski, Kamil Brachaczek, Mateusz Malinowski,
Dominik Możdzierz, Bartłomiej Banasiak, Mateusz Gralewski, Szymon Montewski.
Trener: Henryk Skrzypczyk,
kierownik drużyny: Robert
Wolsztyński.
Organizatorzy przyznali
również nagrody indywidualne. Jedną z nich ufundował
były zawodnik ówczesnego
Górnika Knurów i reprezentant Polski - Roman Kasprzyk.
Owa nagroda trafiła do Wojciecha Barnika z Concordii.
Ten sam zawodnik otrzymał
nagrodę dla króla strzelców,
natomiast najlepszym bramkarzem okrzyknięto Damiana
Misiaka z Concordii.

Przerwa w rozgrywkach
ligowych sprzyja uczestnictwu
w turniejach halowych. Korzystając z takich możliwości,
zespół Akademii Piłki Nożnej z Knurowa brał udział w
ogólnopolskich rozgrywkach
„Hary Cup” w Łodzi.
- W turnieju wystąpiło
14 drużyn z rocznika 2006 i
młodsi, w tym takie firmy,
jak Widzew Łódź, ŁKS, czy
Jagiellonia Białystok - relacjonuje Krzysztof Nieradzik,
t rener k nu rowsk iej A k ademii. - Rozgrywki trwały
przez dwa dni, a nasz zespół
zaprezentował ciekawy futbol
i awansował do grupy finałowej. W decydujących meczach
zabrakło nam skuteczności
oraz szczęścia przed bramką
przeciwnika.
W spotkaniach grupow ych „Akademicy” czter y
razy w ygrali i dwukrotnie
musieli uznać wyższość rywa li. Du ż ą f rajdę m łod zi

knurowianie mieli po zwycięstwie 4:2 nad Jagiellonią
Białystok (po dwie bramki
w t y m spot kaniu strzelili
Domini k Dudek i Kacper
Stępień) oraz pokonaniu 1:0
ŁKS-u Łódź (gol Dominika
Dudka), 2:1 Akademii Tomasza Hajto (Eryk Maj, Oliwier Czempiel) i 1:0 Talentu
Białystok (Dominik Dudek).
Podopieczni Krzysztofa
Nieradzika przegrali 2:3 z
Orbitą Bukowno (bramki:
Oliwier Czempiel i Kacper
Stępień) i 0:1 z Juventusem
Bydgoszcz.
Dwanaście punktów dało
A PN-ow i t rz ecie m iejsce
za Orbitą i Juventusem, natomiast w fazie f ina łowej
knurowianie na cztery mecze
zanotowali aż trzy remisy:
1:1 z Jutrzenką Bychlew (gol
Kacpra Stępnia), 0:0 z UKP
Zielona Góra i 1:1 z Gedanią
Gdańsk (bramka Oskara Guziora). Czwarty mecz fazy fi-

nałowej nasz zespół przegrał
2:4 z Elaną Toruń (dwa gole
Dominika Dudka) i ostatecznie zajął szóste miejsce.
Najlepszą trójkę turnieju
tworzyły zespoły Juventusu
Bydgoszcz, Talentu Białystok
i UKP Zielona Góra.
- Cieszy mnie postawa
chłopców w Łodzi, a teraz
przygotowujemy się do międzynarodowego turnieju, który odbędzie się 27 grudnia
w Świdnicy - podsumowuje
trener Krzysztof Nieradzik
dodając, że w Łodzi nie zabrakło rodziców, którzy dopingowali swoje pociechy.
APN wystąpiła w składzie:
Karol Szymecki, Szymon Adamus, Oliver Mansfeld, Kacper
Jatta, Dominik Dudek, Mateusz Karabin, Oskar Guziur,
Kacper Stępień, Eryk Maj, Tomasz Smugaj, Patryk Bodanko
oraz Oliwier Czempiel.
PiSk

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Kolejna edycja turnieju
im. Tadeusza Wierciocha rozpoczęła się od zw ycięstwa
Górnika Zabrze nad Rozwojem Katowice 3:1. Jak się
później okazało, zespół który
doznał pierwszej turniejowej
porażki został najlepszą drużyną tych rozgrywek.
Prawdziwe emocje związane z rywalizacją 14-latków
rozpoczęły się od półfinałów,
jednak już wcześniej ciekawie było przede wszystkim w
grupie A, gdzie trzy z czterech
drużyn walczyły o awans. Dwa
grupowe zwycięstwa i porażkę
zanotowały: Górnik Zabrze,
Rozwój Katowice i Polonia Bytom, jednak ta ostatnia miała
najgorszy bilans bramkowy
i do półfinałów awansował
Górnik z Rozwojem.
Komplet wyników w grupie A: Górnik Zabrze - Rozwój
Katowice 3:1, Polonia Bytom
- Andaluzja Piekary Śląskie
1:0, Górnik Zabrze - Polonia
Bytom 0:2, Rozwój Katowice Andaluzja Piekary Śląskie 2:0,
Górnik Zabrze - Andaluzja
Piekary 3:0, Rozwój Katowice
- Polonia Bytom 3:0.
W grupie B zagrały tylko
trzy zespoły, a bez porażki ten
etap turnieju pokonała Concordia. Do półfinału awansowała też Polonia Łaziska, a

Foto: Piotr Skorupa

Foto: APN

Tak knurowianie emocjonowali się
rzutami karnymi w finale z Rozwojem

Nagroda napastnika
dla napastnika, czyli Roman
Kasprzyk gratuluje udanego
występu Wojciechowi
Barnikowi

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

Idź w ślady Jerzego Dudka wydaje
się mówić prezes Concordii - Andrzej
Michalewicz do najlepszego bramkarza
turnieju - Damiana Misiaka

Foto: Piotr Skorupa

„Akademicy” w obiektywie profesjonalisty

13 grudnia na obiektach Miejskiego Ośrodka Sport
u i Rekreacji w Knurowie odbyła się sesja
fotograficzna zorganizowana przez Akademię Piłki
Nożnej. Młodzi „akademicy” stawali oko
w oko z Ireneuszem Dorożańskim, uznanym fotore
porterem, który ma na swoim koncie wiele
nagród, a na co dzień można go spotkać m.in. na
meczem piłkarskiej ekstraklasy.
Efekt y sesji będzie można zobaczyć m.in. na kalen
darzach, które przygotowuje Akademia
Marcina Brosza.
PiSk
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Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

Zza biurka

IPA liderem

pieczętowali wygraną, kiedy
to Tomasz Młynek przelobował bramkarza Kuźnicy
próbującego wspomóc swoich
partnerów udziałem w akcji ofensywnej. Tym samym
pierwszym bramkarzem w
tym sezonie, któremu udało
się zachować czyste konto został golkiper Stalmetu Damian
Maciaszczyk.
Drugą z rzędu porażkę
Kuźnicy wykorzystała IPA i
awansowała na pierwsze miejsce. Nowy lider przegrywał z
Olympiakosem Gierałtowice
już 1:4, ale potem strzelił 9 goli
nie tracąc żadnego.
Już w poniedziałek sympatyków MLNPH czeka kolejny
hit: Team Stalmet zagra z IPA.
Waldemar Jachimowski

10. KOLEJKA KOLEJKI Z DNIA 15.12.2014
TKKF Team 98 Knurów – Tritech 3:10 (0:4)
0:1 G. Górka 11’, 0:2 M. Szczurek 17’, 0:3 B. Lewandowski 19’,
0:4 G. Górka 20’, 1:4 K. Przydatek 23’, 1:5 G. Górka 25’, 2:5 K.
Przydatek 32’, 2:6 G. Górka 33’, 2:7 G. Górka 34’, 2:8 G. Górka 35’,
2:9 M. Michniewski 36’, 3:9 M. Bociański 37’, 3:10 S. Napierała 38’.
żółte kartki: M. Bociański (TKKF Team 98 Knurów), K. Idziaszek
(Tritech).
Veritax Gumiland – Nacynianka 3:6 (2:2)
1:0 K. Stępień 2’, 2:0 T. Nowosielski 4’, 2:1 J. Faber 12’, 2:2 P.
Faber 19’, 2:3 S. Bartyzel 22’, 2:4 S. Bartyzel 28’, 2:5 M. Wyrwich
37’, 2:6 P. Faber 39’, 3:6 J. Nowosielski 40’.
żółte kartki: T. Nowosielski (Veritax), M. Wyrwich, L. Bartyzel
(Nacynianka).
ZZ Kadra - Vibovit 2:3 (1:0)
1:0 S. Kuś 8’, 1:1 R. Kasiński 21’, 1:2 R. Kasiński 25’, 2:2 P. Mastyj
34’, 2:3 D. Wieliczko 40’.
IPA Knurów - Olympiakos Gierałtowice 10:4 (4:4)
0:1 Daniel Lewandowski 1’, 0:2 P. Sadło 5’, 0:3 Ł. Górczyk 7’, 1:3
Ł. Spórna 8’, 1:4 D. Kabała 11’, 2:4 T. Macha 13’, 3:4 M. Rozumek
18’, 4:4 M. Rozumek 19’, 5:4 J. Stępień 22’, 6:4 Ł. Spórna 23’,
7:4 K. Ferenstein 30’, 8:4 samobójcza 34’, 9:4 W. Kempa 37’,
10:4 M. Rozumek 39’.
żółte kartki: M. Klaczka, K. Ferenstein, T. Macha (IPA Knurów),
Ł. Górczyk, P. Sadło (Olympiakos),
Team Stalmet - TS Kuźnica 2:0 (0:0)
1:0 R. Wolsztyński 24’, 2:0 T. Młynek 40’.
żółte kartki: T. Młynek. P. Pietraczyk (Team Stalmet), M. Masiak,
A. Mnochy (TS Kuźnica).
TKKF Mistral Intermarché - UKS Milenium I 8:0 (4:0)
1:0 samobójcza 1’, 2:0 B. Pietras 2’, 3:0 A. Niewiedział 4’, 4:0 Ł.
Winiarczyk 12’, 5:0 B. Pietras 22’, 6:0 Ł. Winiarczyk 32’, 7:0 B.
Pietras 33’, 8:0 Ł. Winiarczyk 36’.

Foto: Waldemar Jachimowski

Poniedziałkowe spotkania
10. kolejki Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej przyniosły
zmianę lidera. Prowadząca
w tabeli rozgrywek nieprzerwanie od 20 października
drużyna TS Kuźnicy spotkała
się w meczu na szczycie z Teamem Stalmet i w pojedynku
stojącym na bardzo wysokim
poziomie musiała uznać wyższość zespołu Dariusza Flisa.
Choć w meczu tym padły tylko
dwa gole, to efektownych akcji,
strzałów i parad bramkarzy
było w nim tyle, że można
byłoby nimi obdarzyć kilka
innych spotkań.
Po bezbramkowej pierwszej części gry „Stalowi” uzyskali prowadzenie za sprawą
Rafała Wolsztyńskiego, a w
ostatniej minucie meczu przy-

Fragment meczu Team Stalmet - TS Kuźnica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

IPA Knurów
TS Kuźnica 10-tka.pl
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
1. Ariel Mnochy
2. Dominik Kabała
3. Grzegorz Górka
4. Adrian Zabłocki
5. Łukasz Spórna
6. Maciej Stopa
Tomasz Michalski
Daniel Lewandowski
9. Kacper Idziaszek
10. Jarosław Stępień
11. Przemysław Zagórski
12. Łukasz Winiarczyk

9
10
9
9
9
10
9
10
9
9
9
9
9

24
24
21
21
18
18
15
15
9
6
6
3
0

61-34
79-30
46-21
53-30
41-36
38-34
50-38
57-50
41-39
27-45
23-54
39-62
16-97

8
8
7
7
6
6
5
5
3
2
2
1
0

TS Kuźnica
Olympiakos Gierałtowice
Tritech
Vibovit
IPA Knurów
Team Stalmet
Nacynianka
Olympiakos Gierałtowice
Tritech
IPA Knurów
Nacynianka
TKKF Mistral Intermarche

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2
2
2
3
4
4
5
6
7
7
8
9

47
22
21
19
15
14
14
14
13
12
11
10

PROGRAM 11. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 22 GRUDNIA):
TKKF Team 98 Knurów – Veritax Gumiland (18.00), Nacynianka
– Vibovit (18.45), ZZ Kadra – UKS Milenium II (19.30), UKS Milenium I – Tritech (20.15), TS Kuźnica – TKKF Mistral Intermarche
(21.00), IPA Knurów - Team Stalmet (21.45).

Swojski klimat
w siedzibie... UEFA
Kilkudziesięciu? Nie, za
mało. Kilkuset? Tylu chyba
nikt z pamięci nie wymieni. Ustalmy, że w elitarnych
rozgrywkach Ligi Mistrzów
wzięło udział kilkudziesięciu
TOP piłkarzy, których kibice
mogą wymienić niemal jednym
tchem. Zaczynając od tych,
którzy wciąż brylują na zielonej murawie, a więc Ronaldo,
Messi i cała reszta wirtuozów,
a skończywszy na takich nazwiskach, jak Zidane, van der
Sar czy van Basten.
Wy o b ra ź my s o b i e , ż e
wchodzimy do siedziby UEFA.
I co? Spotykamy wciąż żywą
legendę światowego futbolu - Michela Platiniego, co
nikogo nie powinno dziwić,
bo to prezydent tej olbrzymiej
organizacji piłkarskiej.
Idziemy dalej, na korytarzach mijamy mniej lub
bardziej ważnych działaczy
Europejskiej Unii Piłk arskiej. I wreszcie stajemy przed
ścianą. Jest szczególna, bo
przedstawia jednego z tych

wielkich, którzy zagrali w
Champions League. Nie tylko
zagrali, ale wygrali. I to w
najlepszym stylu. Raul? Nie.
Henry? Nie. Inzaghi? Też nie.
Del Piero, Drogba, a może
Ibrahimović? Nie.
Ta ściana jest nasza. Polska. Ba, knurowska! Widnieje
na niej Jerzy Dudek, który
broni pamiętny rzut karny w
meczu FC Liverpool - AC Milan
z 2005 roku.
Na wycieczkę po gmachu
UEFA zabrałem Was po tym,
jak kilka dni temu po raz kolejny otrzymaliśmy od Europejskiej Unii Piłkarskiej sygnał,
iż wychowanek Concordii jest
przez nią niezwykle ceniony.
Nie chodzi teraz o wspomnianą ścianę, ale zaproszenie do
wystąpienia w głównej roli
w czasie losowania kolejnej
rundy klubowych rozgrywek
na Starym Kontynencie.
Nie da się ukryć, w Knurowie wychował się obywatel
świata.
Piotr Skorupa

KNURÓW. WOPR ZAPRASZA...

Kurs rusza
w sobotę
Zarząd Oddziału Miejskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie zaprasza na inaugurację kursu przygotowującego do egzaminów na
stopnie młodszego ratownika i ratownika WOPR.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w sobotę,
20 grudnia, na basenie w
Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Szczygłowicach.
Uczestnicy kursu muszą
mieć ze sobą odpowiedni
strój. Początek o godz. 18.
/b/

motylkowym klasyfikuje ją na trzecim miejscu w województwie.
Bardzo dobrze rozwija się Tomasz Sosna, który na dystansie
200 metrów stylem motylkowym
idzie w ślady swojego idola Pawła
Korzeniowskiego. Tomek ma trzeci
rezultat w naszym kraju na tym
dystansie.
Podkreślić należy, że Aleksandra Bańbor uzyskała najwięcej medali dla naszego klubu na otwartych
mistrzostwach Śląska, lecz główną
formę wraz z trenerem Sebastianem
Dąbrowskim, szykują na zbliżające
się Mistrzostwa Polski Seniorów i
Młodzieżowców, które odbędą się w
dniach 18-21 grudnia w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
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PiSk

Alicja Idzikowska
- nowa rekordzistka
Śląska na 50 metrów
stylem grzbietowym
wśród 12-latek

Foto: SP TKKF

Alicja Idzikowska (rocznik
2002) w czasie Mistrzostw Okręgu
Śląskiego w kategoriach wiekowych
14, 15, 16-18 lat i Open, poprawiła
16-letni rekord Śląska na 50 metrów
stylem grzbietowym. Stary rekord
należał do Agnieszki Zielińskiej
z Górnika 09 Mysłowice, wynosił 33 sekundy i 32 setne i został
ustanowiony 1 stycznia 1998 roku.
Nowy Alicji Idzikowskiej wynosi
33 sekundy i 20 setnych.
- W czasie tych mistrzostw nasz
klub reprezentowało wielu zawodników, nie tylko w kategoriach wiekowych, które były na tych zawodach
- słyszymy w knurowskiej sekcji
pływackiej. - Na pewno na uwagę
zasługuje wynik Alicji Idzikowskiej.
Cieszy również rezultat Karoliny
Kalety, który na 50 metrów stylem

Foto: SP TKKF

Alicja pobiła rekord „z brodą”

Tomasz Sosna (z prawej)
to jeden z najbardziej
uzdolnionych podopiecznych
Sebastiana Dąbrowskiego
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KNURÓW. KOLĘDOWANIE W „SZTUKATERII”

W przededniu Bożego Narodzenia można
było posłuchać kolęd w interpretacji młodych
artystów, a także samemu włączyć się we
wspólne kolędowanie. Wystarczyło przyjść
w niedzielę do Sztukaterii na „Wieczór
przedświąteczny”

W knurowskim klubie
dało się wyczuć przedsmak
świąt. Rozbrzmiewały kolędy i pastorałki – tradycyjne
i współczesne. A to za sprawą młodych wokalistów ze
Studia Piosenki i Musicalu,

działającego przy Centrum
Kultury w Knurowie.
Spotkanie miało kameralny, wręcz rodzinny nastrój.
Nic dziwnego – niemałą część
widowni, szczelnie wypełniającej „Sztukaterię”, tworzyli

Foto: Mirella Napolska

Pójdźcie w jasności jasność
„War is over if you want it” - śpiewa zespół „Bez Nazwy”

bliscy młodych artystów. Jednak przyjść mógł każdy – wstęp
był wolny.
Na scenie zaprezentowali
się przede wszystkim najstarsi
wokaliści Studia – nastolatki z
grupy Bez Nazwy, ale pierwsza

część koncertu należała do
najmłodszych – kilkuletnich
„Szczygiełków”. Kierująca
Studiem – a także prowadząca
koncert – Agnieszka Bielanik-Witomska zadbała o różnorodność repertuaru. Znalazła
się w nim i tradycyjna „Cicha
noc”, i nastrojowe kompozycje Zbigniewa Preisnera, i
piękny, zapomniany „Psalm o
gwieździe” z tekstem Ernesta
Brylla, i anglojęzyczne bożonarodzeniowe evergreeny (jak

SZCZYGŁOWICE. XII KONCERT CHARYTATYWNY „DARY SERC”

Serce na scenie

Oprócz Knurowskich Dni Integracji „Bądźmy Razem”
i Integracyjnych Spotkań Teatralnych, inicjatywa
stowarzyszenia „Moja Gmina Nasz Powiat” należy
do najciekawszych przedsięwzięć w regionie,
adresowanych do osób niepełnosprawnych
XII edycja imprezy
c h a r y t at y w ne j „ D a r y
Serc” to przede wszystkim okazja do prezentacji dorobku artystycznego pensjona r iusz y

Domów Pomocy Społecznej z Sośn icow ic , Ku źn i
Nieborowskiej, Pilchowic,
Wiśniczów i Knurowa.
O niektórych występujących można śmiało po-

wiedzieć, że to aktorskie talenty, a scena to ich żywioł.
Podopieczni DPS-ów ujęli
publiczność szczerością i
natura lnością. Bez przesadnego patosu i minoderii

zaprezentowali inscenizacje
oscylujące wokół tematyki
świątecznej.
Dla niepełnosprawnych
udział w wydarzeniu to rodzaj terapii. Uczą się współ-

„Have Yourself a Merry Little
Christmas”). Młodzi śpiewają
i grają, mają też entuzjazm,
którym porywają publiczność.
Wiązanka tradycyjnych kolęd
została odśpiewana wspólnie
z widownią. I nie można się
było zasłaniać nieznajomością
tekstu, bo ten był wydrukowany na rozdanych widzom
kartkach.
Podobało się? Najwyraźniej
– finałowy „Anioł z Bogiem”
został odśpiewany na bis.

To był drugi taki „Wieczór przedśw iąteczny” w
Sztukaterii, po tak ciepłym
przyjęciu można mieć chyba
nadzieję na kolejny za rok. A
kto chciałby usłyszeć więcej w wykonaniu adeptów
Studia Piosenki i Musicalu,
może się wybrać za niecały miesiąc, 14 stycznia, na
wspólne kolędowa nie do
Domu Kultury w Szczygłowicach.

pracy, wchodzenia w role,
przełamywania nieśmiałości i tremy.
I tak na jednej scenie
doszło do bezkrwawego pojedynku starego i młodego
pokolenia. Anioł-rozjemca
pogod zi ł wsz yst k ich kolę d ą . Pr z ed st aw iono te ż
współczesną przy powieść
o samotności w święta oraz
tradycyjne jasełka.
W przer wach międ z y
spektak lami czas wszystkim umilała Iwona Kobryń
z duetu Centrum.
„Dary Serc” miały jeszcze jeden aspekt - charyt at y w ny. W holu D omu
Kultury w Szczygłowicach
stanęły kramiki, na których

DPS-y oferowały stroiki świąteczne, kartki,
ozdoby, czyli to wszystko, co wyszło spod rąk
ich pensjonariuszy. Małe
arcydziełka czekały na
naby wców, a dochód z
ich sprzedaży, podobnie
jak z cegiełek rozprowadzanych przez członków
s tow a r z y s z en i a , m i a ł
p omó c w or ga n i z ac ji
świąt w domach pomocy społecznej z terenu
Pow iat u Gl iw ick iego.
Niech żałują ci, którzy
tego popołudnia zostali
w domach.

MiNa

/g/
Foto: Paweł Gradek

Foto: Mirella Napolska

Młodsi i starsi artyści w finale

Foto: Paweł Gradek

Przejmującą opowieść
o samotności przedstawili
podopieczni z DPS Ojców
Kamilianów w Pilchowicach
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DPS „Caritas” Ojców Salezjanów
w Wiśniczach w muzycznym
pojedynku pokoleń
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