aktualności

Foto: Piotr Skorupa

Grupy zorganizowane
za złotówkę

KOMUNIKACJA

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie przygotował specjalną ofertę promocyjną
dla korzystających z lodowiska.
- Oferta skierowana jest do grup
zorganizowanych i obowiązuje
w poniedziałki, środy i piątki w
godzinach od 10 do 12 - informuje
Krzysztof Stolarek, dyrektor
MOSiR-u. - By skorzystać z tej
propozycji, grupa musi liczyć
minimum 10 osób i mieć jednego
opiekuna. Bilet kosztuje wtedy
złotówkę, a opiekun otrzymuje
bezpłatną wejściówkę.
Zorganizowane grupy muszą
wcześniej dokonać rezerwacji,
natomiast pozostali miłośnicy
jazdy na łyżwach mogą korzystać
z lodowiska zgodnie z harmonogramem, który zamieszczamy na
stronie 20.
PiSk

POWIAT

Medale za zasługi

15 grudnia w Starostwie Powiatowym w
Gliwicach odbyła się narada podsumowująca rok
2014 w zakresie realizacji przez Powiat Gliwicki
zadań obronnych. Podczas spotkania wręczone
zostały Medale za Zasługi dla Obronności Kraju.
W naradzie wzięli udział przedstaw iciele Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Gliwicach, Powiatu
Gliwickiego oraz gmin wchodzących
w jego skład. Rozpoczął ją uroczysty
akcent – starosta gliwicki Waldemar
Dombek i komendant WKU w Gliwicach Roman Nowogrodzki wręczyli
Medale za Zasługi dla Obronności
Kraju. Medale przyznane zostały
życzenia

przez ministra obrony narodowej na
wniosek starosty gliwickiego.
Wśród wyróżnionych były przedstawicielki Knurowa. Brązowe Medale
otrzymały: Grażyna Dąbrowska – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie i Dorota Gumienny – dyrektor Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie.
/sisp, bw/

NASTĘPNE WYDANIE
PRZEGLĄDU LOKALNEGO
UKAŻE SIĘ 8 STYCZNIA
2015 ROKU
POWIAT

Budżet
uchwalony

Głosowanie nad
przyszłorocznym
budżetem było
najważniejszym
punktem czwartkowej
sesji Rady Powiatu
Gliwickiego. Rajcy
jednogłośnie
zaaprobowali plan
finansowy

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 79,019 mln zł
i wydatki w kwocie 84,449 mln zł.
Planowany deficyt pokryty zostanie z
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
w kwocie niemal 3,404 mln zł oraz
kredytem.
W bud ż ecie znacz ącą cz ęść
stanowią wydatki majątkowe, co
związane jest z realizacją dużych
projektów unijnych – głównie drogow ych. Inwestycje stanowią 27
proc. wydatków. Z tej puli aż 75 proc.
przeznaczonych będzie na inwestycje
drogowe, a 12 proc. na inwestycje
związane z ochroną zdrowia. Najpoważniejsze zaplanowane inwestycje realizowane przez powiat w 2015
roku to przebudowa dwóch mostów
– w Leboszowicach i Pławniowicach
oraz tzw. Szlak Europejski.
Rada jednogłośnie przyjęła wieloletnią prognozę finansową Powiatu
Gliwickiego na lata 2015-2018.
/sisp, bw/

Nie zapomnij

24.12 – Dzień Raju
ń
28.12 – Międzynarodowy Dzie
Pocałunku
o29.12 – Światowy Dzień Różn
rodności Biologicznej
31.12 – Dzień Bez Bielizny
,
1.01 – Świa towy Dzie ń Kaca
ń
Świa towy Dzie ń Poko ju, Dzie
Domeny Publicznej

Autobusy mają
święta
Od 22 grudnia do 6 stycznia 2015 roku dużo
zmian w rozkładzie jazdy autobusów
i tramwajów KZK GOP. Kto zamierza skorzystać
z komunikacji publicznej, ten powinien dobrze
wczytać się w komunikaty przewoźnika

W dniach 22-23 oraz 29-30 grudnia 2014 roku komunikacja miejska
będzie funkcjonowała jak w dni robocze w ferie. Jeżeli dla danej linii nie ma
rozkładu jazdy na „dni robocze w ferie”, wtedy obowiązuje zwykły rozkład
na dni robocze.
W Wigilię będzie jak zawsze obowiązywał sobotni rozkład jazdy, ale
z nielicznymi wyjątkami. Linie numer: 120, 236, 288 i 860 będą kursowały
według rozkładów jazdy na dni robocze. Od około godziny 18 tramwaje i
autobusy będą zjeżdżały do zajezdni. Na liniach pozostaną jedynie wozy,
które wykonują kursy nocne. Szczegóły są przedstawione w rozkładach jazdy,
oznaczonych jako „Wigilia Bożego Narodzenia”.
W Wigilię nie pojadą tramwaje numer: 0, 23, 33 z Katowic do Chorzowa,
numer 36 w Katowicach, numer 4 z Gliwic do Zabrza i numer 39 w Bytomiu.
Podobnie zorganizowana zostanie komunikacja miejska w Sylwestra, z
tym że tramwaje i autobusy zaczną zjeżdżać do zajezdni około godziny 20, a
w przeciwieństwie do Wigilii zawieszone będą tylko linie tramwajowe numer:
0, 23, 33 i 36. Komunikacja nocna będzie kursowała według rozkładów jazdy
oznaczonych jako „Sylwester”.
W noce z 24 na 25, z 25 na 26 i z 26 na 27 grudnia nie będą kursowały
katowickie linie nocne 905N i 906N, a w noce z 25 na 26 i z 26 na 27 również
gliwicka linia nocna 692N.
Najwięcej zmian będzie dotyczyło pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia. Nie będą kursowały linie tramwajowe numer: 0, 4, 23, 33, 36, 38 i
39 oraz linie autobusowe numer: 2, 26, 42, 61, 71, 88, 90, 91, 98, 100, 104, 106,
116, 139, 140, 154, 188, 200, 219, 220, 230, 662, 669, 673, 676, 690, 721, 722,
807, 959 i 998. Według specjalnych rozkładów jazdy pojadą linie tramwajowe
numer: 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27 i 47 oraz linie autobusowe
numer: 8, 12, 32, 41, 47, 58, 59, 115, 126, 156, 165, 186, 193, 194, 201, 259, 292,
296, 600, 616, 617, 637, 692, 699, 910 i 937.
W drugi dzień świąt nie będą kursowały linie tramwajowe numer: 0, 4,
23, 33, 36, 38 i 39. Specjalne rozkłady jazdy będą obowiązywały na liniach
tramwajowych numer: 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27 i 47 oraz
na liniach autobusowych numer 41 i 47.
W Nowy Rok tramwaje będą kursowały tak samo jak w pierwszy i drugi
dzień świąt Bożego Narodzenia. Spośród linii autobusowych zawieszone będą
numery: 2, 71, 98, 139, 154, 219, 230, 662, 669, 673 i 676. Specjalne rozkłady
jazdy będą obowiązywały na liniach autobusowych numer: 8, 12, 32, 41, 47,
58, 59, 115, 126, 156, 165, 186, 193, 194, 201, 259, 292, 296, 600, 617, 692, 699,
910 i 937.
W piątek 2 stycznia 2015 roku będą obowiązywały sobotnie rozkłady
jazdy. Rozkłady jazdy na dni robocze (w ferie) będą obowiązywały na liniach
tramwajowych numer: 0, 1, 3, 4, 5, 7, 11 i 20 oraz autobusowych numer: 2, 80,
120, 130, 135, 178, 202, 236, 288, 636, 735, 840, 860 i 870.
W poniedziałek 5 stycznia wszystkie linie pojadą według rozkładów jazdy
na dni robocze. W dni ustawowo wolne od handlu (25, 26 grudnia oraz 1 i 6
stycznia) nie będą kursowały linie obsługujące centra handlowe, to jest: 250,
750, S-6 i S-10. Natomiast linie numer: 39, 52, 59, 109, 146, 155, 194, 230 (linia
numer 230 nie kursuje 25 grudnia i 1 stycznia), 255, 710 i 850 będą kursowały
według specjalnych rozkładów jazdy, zakładających pominięcie przystanków
zlokalizowanych przy centrach handlowych.
Na liniach MZKP kursujących na obszarze KZK GOP (linie numer: 5, 17,
19, 53, 83, 85, 94, 103,105, 112, 119, 152, 153, 158, 173, 174, 179, 192, 207, 208,
225, 246, 283, 625, 646, 717, 738, 739, 780 i 791) będą obowiązywały odrębne
zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej. 24, 25, 29 i 30 grudnia będą
obowiązywały rozkłady jazdy ważne w dni robocze bez nauki szkolnej.
W Wigilię i Sylwestra autobusy będą jeździły jak w dni robocze bez nauki
szkolnej z ograniczeniami w godzinach wieczornych.
25 grudnia i 1 stycznia autobusy wyjadą na trasy nieco później niż zwykle.
2 stycznia autobusy będą kursowały według sobotnich rozkładów jazdy,
za wyjątkiem linii numer: 152, 207 i 738, na których będą obowiązywały
rozkłady jazdy na dni robocze. W dni wolne od handlu nie będą obsługiwane
przystanki przy Kauflandzie i Tesco w Tarnowskich Górach.
Więcej szczegółów na stronie rozklady.kzkgop.pl.
/kzk gop, bw/

reklama
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SZCZYGŁOWICE. SPRAWCA KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM
W RĘKACH POLICJI

Przedszkolaki z MP-13
nie zapomniały
o podopiecznych ZOL-u.
Przygotowały dla nich
świąteczny program

Dopadła go
sprawiedliwość
14 lipca ktoś włamał się do apteki
przy ul. Staszica. Sprawę umorzono,
ale nie została odłożona ad acta.
Po 5 miesiącach knurowska Policja
namierzyła i zatrzymała sprawcę
Tydzień temu Komisariat Policji
w Knurowie chwalił się na naszych
łamach zatrzymaniem sprawcy rozboju w salonie gier przy ul. 1 Maja.
Finał następnej historii (kradzież z
włamaniem do apteki w Szczygłowicach) to dowód na to, że nawet po
umorzeniu sprawy, przestępcy nie
mogą spać spokojnie.
Przypomnijmy. 14 lipca ktoś
włamał się do apteki przy ul. Staszica
i skradł z kasy 2 tys. zł. Niestety, monitoring niczego nie zarejestrował.
Niedługo później sprawę umorzono
z powodu niewykrycia sprawcy.
- Informacja o umorzeniu zazwyczaj szybko rozchodzi się w środowi-

sku. Myli się jednak ten, kto sądzi,
że Policja zapomina o sprawie. Cały
czas trwają czynności pozaprocesowe
- tłumaczy komendant Komisariatu
Policji w Knurowie, podinsp. Maciej
Kawa.
17 grudnia policjanci zatrzymali
17-latka z Knurowa, odpowiedzialnego za obrabowanie aptecznej kasy.
Okazało się, że jeszcze jako nieletni
dopuścił się kilku kradzieży z włamaniem.
O dalszym losie knurowianina
zdecyduje sąd. Wiadomo, że 17-latek
będzie odpowiadać z wolnej stopy.
Grozi mu do 10 lat więzienia.
/g/

SZCZYGŁOWICE. 23. FINAŁ WOŚP

Gramy do końca
11 stycznia 50 wolontariuszy będzie
kwestować na ulicach Knurowa
dla podtrzymania wysokich standardów
leczenia dzieci na oddziałach
pediatrycznych i onkologicznych
oraz godnej opieki medycznej seniorów

KNURÓW. ŚWIĘTA W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM

Bóg się wam rodzi...

Na krótko przed pierwszą gwiazdką Zakład Opiekuńczo
-Leczniczy wypełnił się gwarem i śpiewem. To przedszkolaki
ze „Słoneczka” odwiedziły schorowanych pacjentów,
by przypomnieć im o zbliżających się świętach
Ten, kto mógł, siadał na wózek,
by zdążyć na jasełka i kolędowanie.
- Niektórzy z pacjentów mieli
opory, czy nie są za starzy na takie
odwiedziny - opowiada Barbara
Orzechowska, zastępca dyrektora
ds. pielęgniarstwa i organizacji ZOL
w Knurowie. - Przestali je mieć, kiedy usłyszeli pierwsze dźwięki kolęd.
Obecność małych kolędników
przywołała wspomnienia młodości
i rodzinnych świąt. Nie brakowało
wzruszeń.
Mali kolędnicy nie zapomnieli o
tych, którym zdrowie nie pozwalało
uczestniczyć w spotkaniu. Odwiedzili schorowanych pacjentów w
ich pokojach.
Personel ZOL-u robi wszystko,
by stworzyć pensjonariuszom choć
namiastkę świątecznej atmosfery.
Stąd na korytarzach stoją przystro-

jone choinki, odbyło się też spotkanie
opłatkowe.
- Rodziny deklarują, że odwiedzą
bliskich w czasie świąt - mówi Barbara Orzechowska.
ZOL jest otwarty na współpracę
z wolontariuszami, którzy mogliby
poświęcić czas pacjentom i poroz-

mawialiby z nimi, pożartowali,
wysłuchali czy poczytali.
- Każde takie odwiedziny to dla
naszych podopiecznych miłe wydarzenie i urozmaicenie codzienności
- dodaje pani Barbara.
/g/, foto: arch. ZOL Knurów

Pacjenci ciepło przyjęli odwiedziny
niecodziennych gości

KNURÓW

23. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbędzie się w
Domu Kultury w Szczygłowicach,
ponieważ w auli Zespołu Szkół nr
1 (niegdyś Miejskiego Gimnazjum
nr 3) odbywa się remont.
W niedzielę rano, w knurowskim sztabie WOŚP (Kino Scena
Kultura) dojdzie do odprawy wolontariuszy, po której 50 osób wyjdzie na ulice, by kwestować.
Koniec zbiórki zaplanowano
na godz. 17.00, ale - jak zapewnia dyrektor Centrum Kultury w
Knurowie, Jerzy Kosowski - osoby
z puszkami będzie jeszcze można
spotkać w Domu Kultury, w czasie
koncertu.
4

Wystąpią zespoły działające
pod kuratelą CK i Hard Rock. Organizatorzy przewidują też występ-niespodziankę, o którym poinformujemy w kolejnym wydaniu
PL. Wzorem ubiegłych finałów
przygotowano warsztaty taneczne.
Na razie nie wiadomo, jaką formę przybierze światełko do nieba.
Na pewno, nie będą to lampiony w
kształcie serc (bliskie sąsiedztwo
kopalni i osiedla wykluczają tę
możliwość). Organizatorzy biorą
pod uwagę pokaz sztucznych ogni
lub zimne ognie.
Więcej informacji o 23. Finale
WOŚP w kolejnym wydaniu PL.
/g/

Batalia
o deputat
trwa

Prawie 400 osób wzięło udział
w piątkowym spotkaniu w Klubie
Gama, poświęconym deputatowi
węglowemu. Sy tuację od strony
prawnej przedstawił zebranym, w
przeważającej większości górniczym
emerytom, radca prawny Michał Zapart z Kancelarii Radców Prawnych
Urban i Zapart.
- Sprawa jest skomplikowana,
było wiele pytań – mówi Franciszek
Szafarz, inicjator batalii prawnej o
odzyskanie tony deputatu, zabranego
górniczym emerytom decyzją Kompanii Węglowej w lutym 2014 roku.
Do tematu wrócimy w najbliższym wydaniu PL.

ogłoszenie

Zarząd Stowarzyszenia
„Moja Gmina Nasz Powiat”
składa serdeczne podziękowania
za objęcie patronatem

XII Koncertu Charytatywnego „Dary Serc”:
- Staroście Powiatu Gliwickiego,
- Prezydentowi Miasta Knurów,
- Centrum Kultury i Przeglądowi Lokalnemu w Knurowie.
Dziękujemy: PPUH „PROTOS” , Piekarni „Kapica” i Prezesowi Spółki
„TRAKT” za możliwość zorganizowania poczęstunku dla uczestników
Koncertu.
Dziękujemy pensjonariuszom Domów Pomocy Społecznej i ich
opiekunom za przygotowane występów i inscenizacje. Dziękujemy
wszystkim osobom, które wzięły udział w Koncercie i wsparły zbiórkę publiczną na rzecz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej i
Ośrodka Caritas.

/bw/
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Bądźmy przezorni i ostrożni
GDY DZIECI POMAGAJĄ, CZYLI O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ PODCZAS ŚWIĄTECZNYCH PRZYGOTOWAŃ

Nie zostawiajmy
działających urządzeń
elektrycznych
bez nadzoru

- Warto także zwracać dzieciom
uwagę, że gdy wychodzimy z domu
albo idziemy spać, należy wyłączyć
wszystkie urządzenia elektryczne.
Dotyczy to także naszych pięknych,
świecących dekoracji zarówno w
domu, jak i na zewnątrz. Poza tym
dzieci powinny wiedzieć, że działających urządzeń elektrycznych nigdy
nie powinno się zostawiać bez nadzoru, bo np. może się to skończyć pożarem. Warto wyjaśnić też dziecku,

że jednoczesne włączenie zbyt wielu
urządzeń zasilanych prądem elektrycznym, może być niebezpieczne
i zakończyć się nagłym ich wyłączeniem z powodu przeciążenia sieci.

Ozdabiajmy
balkony bezpiecznie

- Każde urządzenie elektryczne
należy używać tylko zgodnie z jego
przeznaczeniem. Dlatego nie wolno
pokojowych lampek choinkowych,
przeznaczonych do pomieszczeń, instalować na zewnątrz. Lampki choinkowe, które mają być powieszone
np. na balkonie, są zwykle oznaczone jako „lampki zewnętrzne”. Dodatkowo muszą mieć odpowiednie
atesty, podobnie jak przedłużacz
używany do ich zasilania.

Kupujmy
zabawki i ozdoby
z Certyfikatem
Europejskim

- Oryginalny znaczek Certyfikatu Europejskiego daje gwarancję,
że producent szczególnie zadbał o
jakość swojego produktu, który jest
bezpieczny dla użytkownika i spełnia odpowiednie dyrektywy. Łatwo
można go pomylić z symbolem pojawiającym się na niektórych towarach
dostępnych w handlu – CE, który
jednak oznacza… China Export.
Szczególną uwagę trzeba zwrócić

KNURÓW. METAMORFOZA KĄPIELISKA

Budowlańcy
rządzą
na Zaciszu

na dzieci bawiące się zabawkami
zdalnie sterowanymi. Pamiętajmy,
że korzystając z nich na zewnątrz
zachowana musi być bezpieczna
odległość od zabudowań, dróg czy
energetycznych linii napowietrznych.
Zabawki elektryczne mogą być także
doskonałym pretekstem do rozpoczęcia z dzieckiem rozmowy o nauce, w
tym o ekologii. Co to jest bateria?
Co z nią zrobić gdy się wyczerpie?
To tylko przykładowe tematy, które
można poruszyć.

Planeta Energii
– zabawa i nauka
nie tylko od święta

- Dzieci powinny się uczyć odpowiednich zachowań i nawyków
od najmłodszych lat. Najlepiej w
trakcie codziennych czynności, np.
w związku z przygotowaniami do
świąt czy podczas zabawy. Właśnie
taka idea przyświeca programowi
edukacyjnemu „Planeta Energii”,
który w popularnonaukowej formie
wyjaśnia najmłodszym zjawisko
prądu. Program realizowany jest
w formie konkursu dla nauczycieli
i uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Jego zasady są proste. W
konkursie może wziąć udział każdy
nauczyciel, który przeprowadzi w
swojej klasie minimum trzy lekcje
dotyczące energii elektrycznej – w
oparciu o otrzy mane od Gr upy
Energa materiały dydaktyczne –

oraz podejmie dodatkowe działanie
autorskie.

Szansa
na wspaniałe
nagrody

- Na złożenie sprawozdań z
realizacji konkursowych zadań nauczyciele mają czas do 13 lutego
2015 roku. Zatem jest jeszcze szansa, by skorzystać ze sprawdzonych,
ciekawych pomysłów na lekcje o
prądzie, przekazać dzieciom cenną
i potrzebną wiedzę oraz powalczyć
o atrakcyjne nagrody, w tym o tę
najważniejszą – dwudniową wizytę
mobilnego centrum nauki „Planeta
Energii” w miejscowości zwycięskiej

klasy. W interaktywnym miasteczku
na gości czekać będą m.in. kosmiczny Energobus – laboratorium
na kółkach ze ścieżką dydaktyczną
przedstawiającą historię prądu od
elektronu do elektrowni, fascynujące eksperymenty i doświadczenia
prowadzone przez pracowników akademickich, projekcja edukacyjnego
filmu 3D oraz multimedialne zabawy
i konkursy. To dzięki nim dzieci nie
tylko świetnie się bawią, ale przede
wszystkim uczą.
Więcej informacji o konkursie:
PlanetaEnergii.pl
Q&A Communications,
oprac. bw

Polecamy blog Tomasza Rożka – www.tomasz.rozek.salon24.pl

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, odmienione
kąpielisko otworzy swoje podwoje w sezonie 2016

Foto: MS

Ambasador programu Planeta Energii przypomina, o czym
powinniśmy pamiętać przygotowując wspólnie z dziećmi święta.
- Zanim pozwolę dzieciom dotknąć jakiekolwiek urządzenia elektrycznego, upewniam się, że jest ono
w stu procentach sprawne. Nawet
jeżeli jest to tylko obluzowany kabel
czy lekko uszkodzona izolacja na
przewodzie elektrycznym, powiedzmy dziecku wyraźnie, że urządzenie
trzeba przed użyciem naprawić.
Pamiętajmy, że usuwanie usterek
należy do osób dorosłych. Można to
robić tylko wtedy, gdy sprzęt nie jest
podłączony do prądu. Zanim nie
sprawdzimy stanu np. choinkowych
lampek, nie pozwólmy, aby dziecko
podłączało je samo.

Foto: morgueﬁle.com/greyerbaby

- Zawsze cieszę się i doceniam, gdy dzieci chcą
nam pomagać w przygotowaniu świąt. Jednak zanim
pozwolę im powiesić lampki na choince, upewniam
się, że są sprawne – mówi Tomasz Rożek
z Gierałtowic, znany fizyk i dziennikarz naukowy,
ojciec dziewięcioletnich bliźniąt

Aura sprzyja budowlańcom zajmującym
się modernizacją kąpieliska Zacisze
Leśne. Obiekt zmienia się każdego dnia

Ze zmodernizowanego kąpieliska plażowicze będą mogli korzystać – o ile wszystko pójdzie zgodnie
z planem – za półtora roku. Tyle
czasu mają budowlańcy, by zmierzyć się z obszernym zadaniem.
Trzeba przyznać, że ruszyli z
kopyta. Najpierw zajęli się pracami
ziemnymi i wycinką drzew. Ponieważ zdecydowano, by wykorzystać
betonowe płyty starych basenów, są
one odpowiednio wzmacniane. Po-

jawią się też nowe niecki – przygotowywane są miejsca pod nie. Wszystko musi być odpowiednio mocne ze
względu na ewentualne szkody górnicze. Wyłaniają się komory techniczne
i instalacje. Tu zlokalizowane zostaną
m.in. nagrzewnice, pompy i filtry.
Prace posuwają się szybko, w
czym wspiera budowlańców korzystna – jak na tę porę roku – pogoda.
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Zapowiada się
inwestycyjny
rekord
KNURÓW. MILIONY W BUDŻECIE

- W projekcie przyszłorocznego budżetu ujęliśmy ponad
35 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje. To zaprzecza dość
popularnej opinii, iż najwięcej inwestycji realizowanych jest
w roku wyborczym – mówi prezydent Knurowa Adam Rams
W chwili, gdy to wydanie Przeglądu
Lokalnego oddawaliśmy do druku, w ratuszu rozpoczynała się sesja Rady Miasta,
podczas której najważniejszym punktem
było głosowanie nad przyjęciem budżetu
Knurowa na 2015 rok.
- Opracowując projekt budżetu Knurowa kluczowe znaczenie miało osiągnięcie możliwie najlepszych efektów w
zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań własnych gminy
– czytamy w wystąpieniu prezydenta
Ramsa na sesję. - W założeniu przyjęto
jako priorytet przeznaczenie przychodów
wyłącznie na cele inwestycyjne.
Publikujemy obszerne fragmenty
w yst ąpien ia . Relację z sesji i rozstrzygnięcia zamieścimy w następnym
wydaniu.
***
Najważniejsze zadania w poszczególnych sferach działalności gminy
przedstawiają się następująco:
I) Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, komunikacji, transportu i bezpieczeństwa
1. Przebudowa skrzyżowania ul.
Szpitalnej z ul. 26 Stycznia (rondo)
wraz z drogą dojazdową do terenów
objętych KSSE
Warto przypomnieć, że wspólnym
uzgodnieniem z KSSE aktualnie wykonywana jest dokumentacja budowy ronda i
drogi dojazdowej, której zleceniodawcą
i płatnikiem jest strefa. Dokumentacja
uwzględnia również budowę kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci
wodociągowej. Zadanie to ma dla nas
ogromne znaczenie, ponieważ chcemy
stworzyć możliwie najlepsze warunki dla
potencjalnych inwestorów.
2. Przebudowa ul. Koziełka na
odcinku od nr. 99 do ul. Jęczmiennej
Jak wiemy pierwszy etap przebudowy
ulicy Koziełka rozpoczęliśmy w tym roku.
Koszt pierwszego etapu wyniósł około
2 900 000 zł , z czego 1 330 000 zł to pieniądze pozyskane z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek. W
projekcie budżetu na 2015 rok zabezpieczyliśmy środki w kwocie 4 400 000 zł na
kontynuację tego zadania.
3. Przebudowa ul. Chopina
4. Przebudowa ul. Szymanowskiego
5. Przebudowa ul. Słowackiego
Remonty dróg w rejonie Fińskie
Domki są możliwe, ponieważ - tak jak
wcześniej zapowiadałem - uporządkowaliśmy w tej części miasta sprawy
wodno-ściekowe i energetyczne. Skutkiem zakończenia tych robót było w
bieżącym roku przebudowanie ulicy
Wieniawskiego. W projekcie budżetu na
przyszły rok zabezpieczyliśmy środki na
przebudowę kolejnych ulic, tj. Chopina,
Szymanowskiego oraz Słowackiego, a
także wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Paderewskiego, która będzie
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ostatnim etapem modernizacji dróg w
tym rejonie.
6. Przebudowa ul. Reymonta
Pod pojęciem ulica Reymonta należy
rozumieć ulice wjazdowe z ulicy Puszkina
na osiedle Redyna.
7. Zagospodarowanie terenów w
rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia
z przeznaczeniem pod budownictwo
mieszkaniowe
Na osiedlu Cztery Pory Roku docelowo powstanie ponad 160 domów w zabudowie szeregowej. Sukcesywnie, w miarę
powstawania i zasiedlania tych budynków
budujemy drogi, chodniki i oświetlenie.
2015 rok to kolejny etap.
8. Budowa loka lnego centrum
przesiadkowego w rejonie przystanku
FOCH
Inwestycja zgłoszona do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako
przedsięwzięcie, które chcielibyśmy wykonać z udziałem środków Unii Europejskiej.
9. Budowa centrum przesiadkowego w Szczygłowicach
Aktualna zajezdnia autobusowa
w Szczygłowicach jest przedmiotem
nieustannej krytyki, z uwagi na stan
techniczny istniejących tam obiektów.
Chcę przypomnieć, że my jako miasto nie
mamy możliwości, by te kwestie ostatecznie rozwiązać, ponieważ właścicielem
tego terenu jest Kompania Węglowa.
Dlatego zaplanowaliśmy wykonanie
nowej zajezdni autobusowej (tzw. centrum przesiadkowego) i zadanie to także
zgłosiliśmy do Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
10. Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława
Jagiełły, Jana III Sobieskiego
Prowadzone i planowane przez Tauron inwestycje, które mają na celu wymianę napowietrznych sieci energetycznych na kablowe podziemne na osiedlu
1000-lecia powodują, że postanowiliśmy
równolegle przebudować oświetlenie
uliczne. Efektem tej inwestycji będzie
nowoczesne i energooszczędne oświetlenie
i w znacznym stopniu poprawimy estetykę
tej części miasta.
11. Budowa oświetlenia ulicznego
związana z likwidacją napowietrznych
linii oświetleniowych skojarzonych z
napowietrzną siecią nN
Projekt budowy obejmuje rejon ulic:
Michalskiego, Rybnickiej, Wilsona, Powstańców Śląskich, Jordana, Osiedla
Farskie Pola, III Kolonia. Zadanie to
zgłosiliśmy do Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
12. Rozbudowa systemu monitoringu
Sukcesywnie rozbudowujemy system
monitoringu w mieście, jako element poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego.
Aktualnie na naszym terenie operuje 14
kamer, z których korzysta Straż Miejska,

Policja i w razie potrzeby inne służby
ratownictwa.
13. Modernizacja ulicy Stokrotki
W budżecie na 2015 rok zostały
zaplanowane środki na wykonanie dokumentacji technicznej ulicy Stokrotki –
rejon ulic Wolności – Jęczmienna.
14. W 2015 roku planuje się również
założenie elektronicznej ewidencji
cmentarzy komunalnych. Ewidencja
ułatwi odnalezienie grobu najbliższych
II) Inwestycje z zakresu ochrony
środowiska i ekologii
15. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z
likwidacją źródeł niskiej emisji
Przygotowując to zadanie prowadzone są konsultacje z mieszkańcami. W
ramach tego zadania planujemy gruntownie zmodernizować 21 budynków na
III Kolonii. Przedsięwzięcie to jest trudne
ze względu na uwarunkowania społeczne,
techniczne, a także finansowe. Projekt ten
zgłosiliśmy do Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest od wysokości
dofinansowania ze środków UE.
16. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul.
Ogana 5
Jako jeden z ostatnich obiektów
użyteczności publicznej, planujemy
zmodernizować budynek Urzędu Miasta,
tak by stał się budynkiem energooszczędnym, a także przyjaznym dla wszystkich
mieszkańców, ludzi korzystających ze
świadczonych przez Urząd usług. Dlatego zaplanowaliśmy wykonanie windy,
mając na uwadze eliminację barier
architektonicznych, a zatem uciążliwości zwłaszcza dla ludzi starszych i osób
niepełnosprawnych. Inwestycja zgłoszona do dofinansowania ze środków
UE Mechanizmu Norweskiego (65,4%
dofinansowania).
17. Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka
Zadanie to obejmuje kompleksowe
rozwiązania dla zagospodarowania
wód deszczowych i poprawienia bezpieczeństwa powodziowego obszaru miasta
w rejonie ulic Koziełka – Wolności - Jęczmienna. W ramach tej inwestycji planowana jest budowa zbiornika retencyjnego,
regulacja potoku Knurowskiego i budowa
kanalizacji deszczowych w ulicach na
tym terenie.
Inwestycja ta zgłoszona została do ZIT
18. Wspieranie działań proekologicznych
Proekologiczne inicjatywy mieszkańców (wymiana pieców c.o., zabudowę
pomp ciepła i kolektorów słonecznych),
budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych oraz likwidacja materiałów zawierających azbest są wspierane poprzez
dofinansowanie ze środków gminy.
19. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola
W budżecie na 2015 rok zaplano-

PROJEKT BUDŻETU NA 2015 ROK
w zakresie dochodów ustalono na kwotę:
z tego:
subwencje:
udziały w podatkach:
dotacje celowe na zadania zlecone:
dotacje na zadania własne:
środki z Unii Europejskiej:
pozostałe dochody:

115.331.836,00 zł,

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości:
w tym:
· na zadania własne:
· na zadania zlecone:

21.584.384,00 zł,
32.609.020,00 zł,
6.374.706,00 zł,
7.242.832,00 zł,
2.443.588,00 zł,
45.077.306,00 zł.

133.950.442,00 zł,
127.575.736,00 zł,
6.374.706,00 zł.

Na wydatki ogółem składają się:
środki na wydatki bieżące:
środki na wydatki majątkowe:

98.915.107,00 zł,
35.035.335,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą: 35.035.335,00
co stanowi 26,16% planu wydatków ogółem.

waliśmy środki na przygotowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji
sanitarnej na w/w osiedlu. Jest to kolejny
etap umożliwiający kontynuację porządkowania gospodarki ściekowej w mieście.
III) Inwestycje z zakresu kultury,
sportu i rekreacji
20. Modernizacja kąpieliska „Leśne
Zacisze”
W bieżącym roku rozpoczęliśmy
modernizację kąpieliska otwartego „Leśne Zacisze” jako kluczową inwestycję
służącą rozwojowi sportu i rekreacji.
W przyszłorocznym budżecie na ten cel
chcemy przeznaczyć 4 300 000 zł. By móc
zrealizować to zadanie terminowo, a planujemy zakończyć je w maju 2016 roku,
najważniejsze jest wykonanie w roku 2015
prac budowlanych i montażowych.
21. Modernizacja stadionu miejskiego
Po ukończeniu dokumentacji w
2015 roku rozpoczniemy modernizację
stadionu miejskiego, na ten cel chcemy
przeznaczyć 400 000 zł z możliwością
zwiększenia środków w trakcie roku.
Pragnę przypomnieć, że w okresie minionej kadencji 2010-2014 na inwestycje w
obszarze sportu przeznaczyliśmy ponad
15 000 000 zł.
22. Remont biblioteki głównej
Zakończyliśmy pierwszy etap modernizacji biblioteki, w przyszłym roku
nastąpi drugi etap obejmujący zakup
wyposażenia. Na tę inwestycję pozyskaliśmy 1 500 000 zł z Ministerstwa Kultury z programu Biblioteka+. Będzie to
przestrzenna, nowoczesna, funkcjonalna
biblioteka, która w połowie 2015 roku
wznowi swoją działalność.
23. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie osiedla Wojska Polskiego
Chcemy przystąpić do wykonania
dokumentacji przebudowy istniejącego
ciągu pieszo-rowerowego od ulicy 1 Maja
do ulicy Sikorskiego. Planujemy tam wykonać nowoczesne oświetlenie, atrakcyjne
nasadzenia z miejscami do odpoczynku –
umownie nazwaliśmy tę inwestycję Aleją
Platanów.
24. Rekonstrukcja terenu pomiędzy
ul. Klasztorną i ul. 1 Maja
Istniejący teren można dobrze wykorzystać do uprawiania sportu, wypoczynku i rekreacji. Dlatego też w przyszłym
roku planujemy wykonanie projektu,
który uwzględni przebudowę istniejącego
ciągu pieszego oraz umożliwi budowę
ścieżek betonowo-asfaltowych do wykorzystania przez rowerzystów i rolkarzy.
Rozważamy również zabudowę innych
urządzeń służących rozwojowi kultury
fizycznej.
IV) Inwestycje z zakresu edukacji
25. Budowa żłobka
Opracowany został projekt żłobka,
w chwili obecnej czekamy na pozwolenie
na budowę, planujemy rozpocząć budowę
w przyszłym roku. Na to zadanie zabezpieczyliśmy środki w wysokości 6 900 000
zł, dodatkowo planujemy złożyć wniosek
do rządowego programu „Maluch 2015”
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w celu uzyskania dofinansowania.
26. Remonty placówek oświatowych
W każdym roku podejmujemy remonty w szkołach i przedszkolach. W
przyszłym roku założyliśmy wykonanie
klatki schodowej i zainstalowanie windy

zł,

w MSP-2 oraz modernizację zaplecza
kuchennego w MP-12. Chcemy wykonać
także dokumentację, która w przyszłości
umożliwi kompleksową wymianę instalacji c.o. oraz okien. Na powyższy cel zabezpieczyliśmy kwotę ponad 1 000 000 zł.
V) Inwestycje z zakresu mieszkalnictwa
27. Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka w rejonie
ul. Rakoniewskiego
W przyszłorocznym budżecie planowane jest wykonanie projektu odwodnienia terenów rolnych za cmentarzem
komunalnym przy ulicy Rakoniewskiego.
Działania te podejmujemy w celu przygotowania około 30 ha gruntów (gmina
+ Agencja Nieruchomości Rolnych) pod
zabudowę mieszkaniową. W latach
wcześniejszych wyprzedzająco przygotowany został plan zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu.

Oprócz inwestycji

które omówiłem wcześniej warto
też zwrócić uwagę na wydatki bieżące,
które są niezbędne między innymi na
utrzymanie standardu istniejącej bazy
majątkowej (szkoły, obiekty sportowe, kulturalne, budynki mieszkalne,
drogi itp.). I tak największe wydatki
bieżące planowane są w następujących
działach: transport i łączność ponad
5 000 000 zł, oświata i wychowanie
około 37 000 000 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska około
9 000 000 zł, kultura fizyczna około
5 000 000 zł, gospodarka mieszkani o wa o k o ł o 2 50 0 0 0 0 z ł , p o m o c
społeczna - 12 800 000 zł, kultura 2
500 000 zł.
Ponadto w budżecie znalazły się
również środki w wysokości 2 564 000
zł na sfinansowanie zadań własnych
gminy zleconych organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom
spoza sektora finansów publicznych w
obszarach: pomocy społecznej, kultury,
działalności sportowej, profilaktyki
zdrowotnej, edukacji, prowadzenia
świetlic środowiskowych, ochrony środowiska.
Aby móc jednak zrealizować tak ambitne plany niezbędne jest wspólne dbanie
o dochody miasta, gdyż na ostateczny
kształt budżetu gminy duże znaczenie
mają czynniki zewnętrzne, między innymi sytuacja gospodarcza i budżetowa
Państwa.
Przedłożony Wysokiej Radzie projekt
budżetu po stronie wydatków na inwestycje zawiera ponad 35 000 000 zł. Chcę bardzo mocno zaakcentować ten fakt, gdyż
mam nadzieję, że zdementuje on dość powszechną opinię, iż to najwięcej inwestycji
realizowanych jest w roku wyborczym.
Rok 2015 to pierwszy nowej kadencji i
nigdy dotąd nie mieliśmy tak dużych kwot
z przeznaczeniem na inwestycje.
Biorąc powyższe pod uwagę, a więc
dochody i wydatki oraz uwzględniając
niepewną sytuacją gospodarczą i budżetową w skali makro, wydaje się, że jest to
budżet skrojony na miarę naszych możliwości, który przyniesie mieszkańcom
Knurowa nowe inwestycje oraz zapewni
bieżące, harmonijne funkcjonowanie i
rozwój Gminy.
oprac. b
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Lubię Knurów i mieszkańców
- U młodych imponuje mi odwaga, entuzjazm i pozytywne
nastawienie do życia. Są fantastyczni. U starszych rozwaga,
mądrość, spokój i pragmatyzm – zapewnia prezydent Knurowa
Adam Rams w rozmowie z Przeglądem Lokalnym
- Co rozmowa z prezydentem, to
tylko te inwestycje, remonty, przebudowy i budowy, jakby nic innego
w Knurowie się nie działo – wytyka
nam pani Anna, wierna czytelniczka
Przeglądu od lat.
Koniec roku i święta to dobra
okazja, by zapytać o to i owo. Inwestycji, mimo wszystko, zupełnie pominąć nie można, za to warto spróbować
poznać nieco prywatności.
Bogusław Wilk: - Słyszał Pan o
Ramstadt? Nie, nie chodzi o miasto w Niemczech. Tak niektórzy
internauci – żartobliwie bądź z
przekąsem – nazywają Knurów,
którym jako prezydent rządzi Pan
od 12 lat...
Adam Rams, prezydent Knurowa: - (Śmiech) Spotkałem się z tym
określeniem w odniesieniu do naszego
miasta. Przyznaję, jest ono dowcipne
i - nie ukrywam - dla mnie sympatyczne. Nietrudno się domyślić, że ma
bezpośredni związek z pełnioną przeze
mnie funkcją.
- Teraz na kolejną, czwartą, kadencję...
- Wysokie poparcie, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy Knurowa,
jest wielką satysfakcją i jednocześnie
akceptacją przyjętej przez nas strategii rozwoju miasta, którą, nota bene,
konsekwentnie będziemy realizować.
Blisko 75-procentowe poparcie odczytuję tak: stawiamy ci dobrą ocenę, ale
pamiętaj – nie zwalniaj, w przyszłej
kadencji oczekujemy kolejnych potrzebnych miastu inwestycji i dalszych
pozytywnych zmian, bo nic nie jest
dane raz na zawsze!
- Młodsi knurowianie, nawet
ci już pełnoletni, nie znają innego
prezydenta Knurowa, tylko Pana.
Ma Pan z nimi częsty kontakt. Co
przeważa: młodzieńcze, a więc nieraz i buntownicze, nastawienie, czy
siła przyzwyczajenia do znanego
sobie prezydenta?
- Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że mówię coś pod publiczkę, ale ja
naprawdę szanuję ludzi, niezależnie
od wieku, płci, wykształcenia i pozycji społecznej. U młodych imponuje
mi odwaga, entuzjazm i pozytywne
nastawienie do życia. Są fantastyczni.

U starszych rozwaga, mądrość, spokój
i pragmatyzm. Zawsze powtarzam:
cenię sobie bezpośrednie kontakty z
ludźmi i to nieważne, czy u fryzjera,
w sklepie, na stacji benzynowej, w
urzędzie czy przy kościele. Te rozmowy są mi potrzebne, płynie z nich
wielka mądrość, choć nie wszystkie
są przyjemne, cóż, takie jest życie.
Wracając zaś do młodzieży, dedykuję
im mądrość Jana Kochanowskiego: „a
dokądeś młody, użyj świata za czasu i
pięknej swobody!”.
- Miesiąc temu trzech na czterech knurowian, którzy poszli do
urn wyborczych, zagłosowało za
Panem. Jak Pan myśli, co ich do
tego skłoniło?
- To dla mnie trudne pytanie. Powiem tak: lokalna demokracja wymaga
zaangażowania w rozwiązywanie
problemów, które są blisko ludzi. Bo
właśnie w gminie dzieją się najważniejsze dla nas sprawy. W samorządzie nie
ma miejsca na dyskusje ideologiczne,
my z woli mieszkańców decydujemy o
budowie kanalizacji, funkcjonowaniu
szkół i przedszkoli, remontach dróg i
wywożeniu śmieci. Aby rządzić w mieście trzeba mieć wyniki, dopilnować,
aby pewne sprawy zostały załatwione.
Nam nigdy nie uszłoby na sucho, gdybyśmy koncentrowali się na rzeczach,
którymi zajmują się posłowie. Łatamy
dziury w nawierzchni albo nie. Basen
jest otwarty albo nie. Budujemy place
zabaw, miejsca postojowe, chodniki
albo nie. Ocena naszej pracy należy do
wyborców.
- Czym się różni początek prezydentury w 2002 roku od tej w
2014 roku?
- Spectrum spraw ustawowo określonych, regulujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego niewiele się zmieniło. W tej przestrzeni czasowej na pewno zdobyłem
większe doświadczenie i wiedzę. Rok
2002 był dla mnie czasem, który diametralnie zmienił moje życie. Nigdy
wcześniej o tym nie mówiłem, ale
proszę mi wierzyć, nie miałem tak
daleko idących ambicji, by dążyć do
rządzenia miastem. Zresztą pojęcie
„rządzić” pozostawiam dziennikarzom. Wójt, burmistrz, prezydent to
człowiek, który ma służyć mieszkańcom, najlepiej jak potrafi.
- Gdyby pokusić się o krótkie
podsumowanie 12 lat kierowania
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miastem, z czego jest Pan najbardziej dumny, a co okazało się szczególnie rozczarowujące?
- Jestem zbudowany tym, że po
dwunastu latach pracy na tej funkcji
knurowianie postanowili powierzyć
mi swoje sprawy na kolejne cztery lata.
To ciężka praca i wielka odpowiedzialność, ale też ogromna satysfakcja. W
sferze rozczarowań kwalifikuję ludzi,
którzy uprawiają politykę nie dla dobra publicznego, lecz dla zaspokojenia
wyłącznie swoich ambicji i partykularnych interesów. To szkodliwe działanie
i mocno irytujące.
- Lada dzień rozpocznie się
nowy, 2015 rok. Czego mogą się po
nim – od samorządu - spodziewać
knurowianie?
- W przyszłym roku planujemy
wykonać dużo ciekawych i ważnych
dla miasta inwestycji. Mamy w
budżecie na 2015 rok 35 mln zł
na wydatki majątkowe, musimy je
dobrze wykorzystać. Warto nadmienić, że przyszłoroczny budżet
zaprzecza powszechnej opinii, że
najwięcej inwestycji robi się w roku
wyborczym. Rok 2015 to pierwszy
rok nowej kadencji i nigdy dotąd takiej kwoty na te cele w budżecie nie
było. Krótko mówiąc, zależy nam na
rozwoju miasta, a nie na zdobywaniu
popularności. Chcemy, by Knurów z
roku na rok był piękniejszy i bardziej
przyjazny mieszkańcom. Rok 2015 będzie kolejnym rokiem dynamicznych
przemian. To będzie widoczne.
- W internecie krąży podszyta
humorem opowiastka w stylu fantasy-baśniowym o władcy Ramsie,
który usiłuje zapanować nad całą
okolicą, w przemyślny sposób budując wpływy syna, księcia Dawida,
i wykorzystując rodzinne koligacje.
Czy w takiej bajce kryje się źdźbło
prawdy?
- Wcześniej wspomniałem rok
2002, kiedy mieszkańcy wybrali mnie
na prezydenta, od tej chwili wiedziałem, że zarówno ja, jak i moi najbliżsi
będziemy przedmiotem dużego zainteresowania. To normalne, z tym
trzeba nauczyć się żyć. Wielokrotnie
dowiaduję się o historiach, gdzie
rzekomo miałem być, coś podobno
zrobiłem, komuś pomogłem czy zaszkodziłem, coś powiedziałem - w
rzeczywistości jednak zupełnie nie jest
to zgodne z prawdą. Jeśli zaś chodzi
o mojego syna, to powiem: jestem z
niego dumny. Cieszę się, że włączył się
do działalności publicznej i ma duże
poparcie naszych mieszkańców.
- Pana syn, Dawid, po raz drugi
został wybrany radnym
powiatu gliwickiego.
Niejeden pyta: wyrósł Panu w polityce sojusznik czy
rywal?
- Mó j s y n
jest prawnikiem, a więc ma
dobre przygotowanie do działalności
społeczno-politycznej. Również w

administracji państwowej można
takie kwalifikacje dobrze wykorzystać. W jakim kierunku zdecyduje się
pójść, tego nie wiem, decyzje należą
do niego. Fakt, że obydwaj jesteśmy
samorządowcami, sprzyja prowadzeniu dyskusji o ważnych sprawach
lokalnych. W normalnej rodzinie
relacja pomiędzy ojcem a synem nie
jest nacechowana rywalizacją, lecz
życzliwością i wzajemną pomocą.
- Jedna z ulic w Krywałdzie
nosi imię Feliksa Michalskiego. To
Pański dziadek. Powstaniec śląski,
działacz społeczny, zabity 1 września 1939 roku przez hitlerowców.
To znane fakty. A czego nie wiemy?
Ponoć był niezłym... pokerzystą
i grywał ze znaczącymi w swoich
czasach postaciami dla Knurowa –
ks. Koziełkiem i doktorem Oganem.
To prawda?
- Mój dziadek Feliks wraz z babcią
Małgorzatą prowadzili przed wojną
działalność restauracyjną w Casynie
w Krywałdzie. Starsi knurowianie
doskonale o tym wiedzą. Z opowieści
mojej babci wiem, że dziadek, dr
Ogan i ks. Koziełek regularnie grywali
w karty. Wprawdzie nie był to poker,
lecz skat, od dawna na Śląsku bardzo
popularny. Znam różne historie, które
towarzyszyły im w grze, a ponieważ
grali na pieniądze, popijając piwo,
występowały też emocje. Nie wszystkie
historie należy opowiadać, ale jedno
jest pewne, bardzo lubili ze sobą przebywać i bardzo się szanowali.
- Może choć jedną...
- Dla mnie najbardziej zabawną
jest ta, kiedy księdzu Koziełkowi nie
szła karta i przegrywał, podobno bardzo przeżywał niepowodzenia. Wtedy
doktor Ogan mówił do niego dobrotliwie, cytuję: - Niy starej sie Alojz, jo
ci zaś tam jednego pośla. Oczywiście
chodziło o nieboszczyka z knurowskiego szpitala. Z całą pewnością to
musiało być wesołe towarzystwo.
- Skoro jesteśmy przy przodkach, co przekazali potomnym?

Pytam w kontekście nadchodzących
świąt.
- Pozostawili po sobie piękne
wspomnienia i tradycje, kultywowane
już teraz przez nas, w tym również
kulinarne, choć nie tylko.
- No właśnie, co znajdzie się na
stole wigilijnym? Barszcz z uszkami
i karp?
- Już podpytałem, jak zwykle karp
w dwóch postaciach, smażony i w galarecie. Oczywiście kapusta z grzybami
i ziemniaki. Ale bezkonkurencyjna
jest zupa z głów karpi z grzankami. Tę
potrawę do rodziny wniósł właśnie mój
dziadek Feliks, a babcia - jak na troskliwą żonę przystało - gotowała mu z
pasją. Sztukę przygotowania świątecznych potraw szybko opanowała także
moja mama, natomiast moja żona
osiągnęła wszystko, co można w kuchni
zdobyć. Jestem pewny, że gdyby Magda Gessler miała okazję skosztować
potraw i ciast mojej żony, wpadłaby w
zachwyt i złożyłaby gratulacje.
- A ze słodkości makówki?...
- Oczywiście makówki, wielki
garniec moczki i wiele innych smakołyków, ale przy tych wszystkich
specjałach jest coś najważniejszego.
Jest rodzina. Nie ma piękniejszych
chwil od tych, kiedy wszyscy możemy
usiąść przy stole, cieszyć się swoją
obecnością, połamać się opłatkiem i
złożyć sobie życzenia. Wspólnie śpiewamy kolędy na chwałę Tego, który
nam się narodził.
- Jak święta to i życzenia. Gdyby
miał Pan wybrać tylko trzy dla miasta i mieszkańców na przyszły rok,
jak brzmiałyby?
- Wszystkim mieszkańcom Knurowa życzę dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności. Miastu dalszego,
dynamicznego rozwoju.
Wszystkim czytelnikom Przeglądu Lokalnego radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Rozmawiał Bogusław Wilk
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ROZMOWA Z MACIEJEM GOGULLĄ – WÓJTEM GMINY PILCHOWICE
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Dialog i prawdomówność

Wójt Maciej Gogulla

- Z czym kojarzy się Panu
dogrywka?
- Z dodatkowymi emocjami i dodatkowym wysiłkiem.
Od kilku tygodni również ze
słowem zwycięstwo.
- Za Panem kilkanaście
dni pracy na stanowisku wójta. Tak Pan sobie ten początek wyobrażał?
- Raczej tak. Koniec roku,
okres przedświąteczny. Spodziewałem się zatem ogromu
pracy i można powiedzieć, że
się nie zawiodłem.
- Jakie odniósł Pan wra-

żenie po pierwszym spotkaniu z pracownikami Urzędu
Gminy?
- Pozy t y w ne . Błysk w
oczach i zapał do pracy. No
i jeszcze to, że mężczyźni w
Urzędzie Gminy pozostają w
zdecydowanej mniejszości.
- Preferuje Pan kawę czy
herbatę na początek dnia w
nowej pracy?
- Zdecydowanie herbatę. Kawa poszła w odstawkę
z dniem podjęcia decyzji o
kandydowaniu. Towarzyszące
temu emocje w zupełności za-

stępują dzienną dawkę kofeiny.
- A przy wigilijnym stole
po jaką potrawę sięga Pan
najchętniej?
- Zupa grzybowa własnej
roboty, tradycyjna ryba i obowiązkowo makówki.
- Myśli Pan Boże Narodzenie i...?
- Kolędy przy wigilijnym
stole w gronie najbliższych
i dzwoneczek oznajmiający
przybycie Dzieciątka z prezentami.
- Czy Wójta Gminy Pilchowice w czasie sylwestrowej noc y można na zwać
„lwem parkietu”, czy raczej
preferuje Pan o wiele spokojniejsze spędzenie ostatnich
godzin danego roku?
- Od kilku lat noc sylwestrową spędzamy na prywatkach w gronie przyjaciół. Zaległości taneczne nadrabiamy za
to w trakcie zabaw karnawałowych. W sposób szczególny
wspominam zaś noce sylwestrowe spędzane podczas Europejskich Spotkań Młodych,
organizowanych przez
wspólnotę z
Ta i z e .
Piękne
czasy.

- Wróćmy do pracy. W
pilchowickim Urzędzie Gminy nie ma gabinetu zastępcy
wójta. Czy to dobre rozwiązanie, by liczne obowiązki
wójt dzielił jedynie z sekretarzem Gminy?
- Myślę, że nie. Właśnie
dlatego już w przyszłym roku
możemy spodziewać się pewnych zmian w tym zakresie.
- Zna Pan powiedzenie
o nowej „miotle”? Wielu
pracowników zadaje sobie
zapewne pytanie, czy przygotowuje Pan rewolucję organizacyjno-kadrową?
- Jestem po spotkaniu z
pracownikami i znają już
zasady naszej współpracy.
Rewolucji kadrowej nie będzie. Można natomiast spodziewać się pewnych zmian
organizacyjnych, z których
oprócz , co najważniejsze,
mieszkańców powinni być
z adowoleni również sami
pracownicy.

- Pamięta Pan dzień, w
którym zapadła decyzja o
starcie w wyborach? Jak zrodził się ten pomysł?
- Impulsem do działania
było wprowadzenie okręgów
jednomandatowych w wyborach do rady gminy. Postanowiłem wówczas, że poszukam
wśród mieszkańców wartościowych kandydatów do tegoż
gremium. Z biegiem czasu
dotarło do mnie, że jest coraz
szersza grupa ludzi, którzy
dostrzegają potrzebę zmian.
Co ważne, z wielu środowisk,
w szczególności od samych
mieszkańców, zaczęły płynąć
słowa zachęty, aby spróbować.
I tak oto podjąłem decyzję
o kandydowaniu. Dodam,
że najtrudniejszą w życiu,
gdyż dotychczasowa praca na
stanowisku naczelnika Biura
Rady Miasta Katowice dawała
mi ogromną satysfakcję.
- Jak na decyzję o kandydowaniu zareagowała rodzina?
- Z pewnymi obawami,
co jest rzeczą naturalną, ale
również ze zrozumieniem.
Żona zaakceptowała moją
dec yzję i wspie rała mnie
mocno w trakcie kampanii, a
teraz wspiera mnie w nowej
roli.
- Spodziewał się Pan
drugiej tury w wyborach?
- Spodziewałem się, choć jej

GMINA GIERAŁTOWICE

- W ostatnich latach konsekwentnie
realizowaliśmy ważne i potrzebne inwestycje. Gmina się
rozwija, przybywa mieszkańców, będziemy koncentrować się
na spełnianiu ich oczekiwań – mówi wójt Gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel w rozmowie z Przeglądem Lokalnym

Bogusław Wilk: - Jest
pan wójtem od 14 lat, trzy
tygodnie temu większość
głosujących mieszkańców
powierzyło Panu władzę na
kolejną kadencję. Czym zostali do tego przekonani?
Joachim Bargiel, wójt
Gminy Gierałtowice: - Myślę,
że wynik wyborczy stanowi
potwierdzenie, iż kurs dalszego
rozwoju i spokojnej przyszłości odpowiada oczekiwaniom
większości mieszkańców. Czuję
z tego powodu dużą satysfakcję. Jest to zarazem impuls
do kontynuacji wzmożonych
starań w tym względzie.
- Co ma Pan na myśli
mówiąc o rozwoju?
- Inwestycje, które zamierzamy w przyszłości – dalszej
lub bliższej – zrealizować.
Staramy się, by ten rozwój był
możliwie zrównoważony. W
Przyszowicach powstaje nowoczesny ośrodek zdrowia. Jednokondygnacyjny obiekt pomieści
poradnie dla dzieci i dorosłych.
Budynek zostanie wyposażony
w pompy ciepła, instalację fotowoltaiczną – samorząd stara
się o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na ich wy8

konanie. Powstanie ośrodka
zwolni kolejne pomieszczenia
w przyszowickim pałacu. Będzie można pomyśleć o ich
wykorzystaniu w inny sposób,
np. na cele kulturalne, dla organizacji pozarządowych.
- W Paniówkach...
- Tutaj celem jest dokończenie rozbudowy przedszkola
o duży segment. Dzięki temu
będzie możliwe uruchomienie
kolejnych oddziałów przedszkolnych. Nie bez powodu. Nasza
gmina należy do nielicznych w
skali kraju, które mogą pochwalić się przyrostem demograficznym. W ciągu ostatnich trzech
lat przybyło nam około pół tysiąca mieszkańców. Jest szansa, że
liczebność przekroczy 12 tysięcy.
- Skąd ten wzrost?
- Rodzi się więcej dzieci, ale
też przybywa osób osiedlających się w gminie Gierałtowice.
Przykładem może być osiedle w
Paniówkach, które powstało w
ostatnich kilku latach. W odróżnieniu od wielu miejscowości, nie obserwujemy wysokiej
emigracji. To też ma wpływ
na demografię. Konieczna
jest analiza celowości budowy
żłobka.

- Co zyskają gierałtowiczanie?
- W Gierałtowicach bardzo
ważna jest przebudowa ul.
Paderewskiego. To inwestycja,
której wartość szacowana jest
na około 4 mln zł. Staramy się o
dofinansowanie na jej realizację w ramach tzw. schetynówek
– liczymy na 1 mln zł. W przebudowie partycypować będą
też kopalnie Knurów-Szczygłowice i Sośnica-Makoszowy
w zakresie usuwania szkód,
spowodowanych prowadzoną
eksploatacją górniczą. Podobnie jak w Paniówkach wzrost
ilości dzieci uczęszczających do
przedszkola i szkoły wymaga
zapewnienia placówce kilku
dodatkowych pomieszczeń.
- Na c o mog ą l ic z yć
mieszkańcy Chudowa?
- Naszym zamiarem jest
budowa w Chudowie sportowego kompleksu, który spełniać będzie rolę gminnego
boiska treningowego. Generalnie staramy się, by w każdej
miejscowości powstała instytucja o wymiarze gminnym.
W Gierałtowicach jest Gminny
Ośrodek Kultury, w Paniówkach – pływalnia Wodnik, w

Przyszowicach mogłaby to być
hala sportowa.
- Patrząc z perspektywy
czasu Pańskiego wójtowania, jakie z dokonań sprawia
Panu szczególną satysfakcję?
- Trudno gloryfikować wyłącznie jedno osiągnięcie, gdyż
było ich wiele. Jeśli miałoby
być to coś osobistego, to bardzo
cieszy mnie pływalnia Wodnik
z własnym dodatkowym źródłem energii i uruchomienie
gminnej oczyszczalni ścieków z
systemem kanalizacji sanitarnej. Dzięki basenowi wzrosło
zainteresowanie pływaniem.
Do tego stopnia, że możliwe stało się wprowadzenie czwartej
lekcji w-f na basenie. Budzącym
radość skutkiem masowości są
sukcesy młodych pływaków, ich
wyniki, osiągnięcia i aspiracje.
- Co jest źródłem niedosytu?
- Z pewnością nie dość
satysfakcjonujące jest wykorzystanie potencjału energetycznego- zielonego, rolniczego.
Czyste powietrze, woda i gleby,
a przede wszystkim odpowiednia eksploatacja tych dóbr, to
wyzwanie, przed którym stoi
bardzo wiele samorządów,

Rozmawiał Piotr Skorupa
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Kurs na dalszy
rozwój

wynik był dla mnie pewnym
zaskoczeniem. Nie liczyłem
na to, że do drugiej tury będę
startował z pozycji lidera.
- Pierwsze sprawy, jakimi
musiał się Pan zająć to…
- P robl e my d ot ycz ą c e
trwających inwestycji. Na
„dzień dobry” otrzymałem
wyrok sądowy zasądzający na
rzecz jednego z wykonawców
kwotę ponad 140 tys. złotych.
Takich niedociągnięć jest niestety więcej i od razu trzeba
się z nimi zmierzyć. Nie chcę
jednak rozpoczynać pracy od
krytykowania poprzedniej
władzy, dlatego nie będę rozwijał wątku.
- Co będzie znakiem firmowym Macieja Gogulli w
pracy na rzecz lepszego jutra
Gminy Pilchowice i jej mieszkańców?
- Dialog z mieszkańcami i
prawdomówność.
- Czego Panu życzyć i
czego Pan życzy na święta i
rok 2015?
- Spokoju, zdrowia i realizacji zamierzonych celów.
Wszystkim zaś Państwu, w
szczególności czytelnikom
Przeglądu Lokalnego życzę
Świąt niezapomnianych, rodzinnych, bogatych, tak w
wymiarze materialnym, jak i
duchowym, zaś w Nowym 2015
Roku wszelkiej pomyślności i
samych sukcesów.

Wójt Joachim Bargiel

nasz też. Istotne będzie przekształcenie terenów zdegradowanych na agro-energetyczne.
To może być przyszłe źródło
dochodów, np. poprzez budowę
biogazowni.
- Pokusiłby się Pan o porównanie początków swojego wójtowania do obecnej
sytuacji?
- Początki były dużo trudniejsze, wręcz stresujące. Ze
względu na ogrom zadań, przed
którymi wówczas staliśmy. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej, potrzeby rozbudowy
obiektów oświatowych w każdym z czterech sołectw, obiektów
Ochotniczych Straży Pożarnych, konieczność przebudowy
wielu dróg, wymiany znacznej
części stalowej sieci wodociągowej ze względu na występujące
duże straty wody, modernizacja
oświetlenia ulicznego na energooszczędne, ośrodki zdrowia,
poprawa stanu środowiska –
lista potrzeb była bardzo długa.
Niemal całą udało się zrealizować, a nawet ją wzbogacić, na

przykład o pływalnię Wodnik
czy strefę przemysłową. Myślę, że
przed nami skierowanie jeszcze
baczniejszej uwagi na kulturę,
sport, rekreację i programy dla
seniorów. Predysponuje nas do
tego rezydencjalny charakter
naszej gminy i jej rozwój.
- Święta tuż, tuż. Czas na
chwilę zapomnieć o inwestycjach, budowach i przebudowach...
- Myślę, że po ostatnich
tygodniach świąteczny odpoczynek będzie nam wszystkim
szczególnie przydatny. Serdecznie dziękuję wszystkim
mieszkańcom za zrozumienie i
cierpliwość, zwłaszcza podczas
trudnej i kłopotliwej budowy
kanalizacji sanitarnej. Jestem
ogromnie wdzięczny za głosy
poparcia. Zapewniam, że nadal będę pracować na rzecz
całej naszej gminnej społeczności, wszystkich naszych mieszkańców. Życzę spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Rozmawiał Bogusław Wilk
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Nigdy nie trać nadziei

Małgorzata Żółkiewicz dobrze pamięta ten dzień. Był dokładnie
4 października 2011 roku. Lekarz powiedział: „Ma pani raka”. Na zimno.
Bez znieczulenia. Nie było pocieszania, żadnego: „Będzie dobrze”.
Nic. Recepta do ręki, jakieś zalecenia. To wszystko. Do widzenia
- Patrzę na moją córkę i wiem, że muszę dla niej żyć
- mówi pani Małgorzata

Foto: arch. domowe Małgorzaty Żółkiewicz

- Wyszłam z onkologii i szłam jak
zaćmiona. Co teraz? Boże, co się stanie
z moim dzieckiem, moim życiem... opowiada pani Małgorzata.
Pierwsza bezsenna noc. Potem
kolejna i kolejna. Płacz. Po cichu, aby
nie zbudzić córki, nie przestraszyć jej.
Pani Małgosia rozpadała się powoli:
kawałek po kawałku. Wyobraźnia nie
ogarniała przyszłości, bo jak wyobrazić sobie śmierć?
Każdy nosi w sobie swój własny ból. Nie potrzebuje naszego. A
czasami chciałoby się krzyczeć, że
jak to, mam raka, a życie toczy się
jakby nigdy nic: autobus się spóźnia,
sąsiadka krzyczy na dziecko, pogoda
pod psem. A przecież mam raka!
Choroba rodzi samotność: chorego, jego bliskich i znajomych. Brakuje
słów, aby pocieszyć, wesprzeć. Czasami łatwiej udawać, że nie widzi się
śladów po łzach, nikłego uśmiechu
nieudolnie przykrywającego smutek,
udawanych żartów. Chory stwarza
pozory normalności, jakby mówił, że
nic się nie zmieniło, nic się nie stało.
Bliscy chcą w to wierzyć.
- Ludzie boją się mówić o śmierci,
nie wiedzą, jak zapytać, co powiedzieć. Rak to temat tabu - mówi pani
Małgorzata. – A ja musiałam chodzić
do pracy. Wyjść z domu, do ludzi, choć
na chwilę przestać myśleć, zapomnieć.
8 centymetrów - tyle miał guz w
piersi pani Małgorzaty. 8 cm bólu i
złości. 8 cm strachu. Wyczuła go sama.
Poszła do lekarza i ruszyła lawina:
badanie jedno za drugim. Wreszcie
diagnoza i leczenie. Na początek chemioterapia, potem amputacja piersi i

radioterapia, w końcu hormony.
- Miałam żal do losu. Pytałam:
dlaczego ja, przecież jest tyle osób,
co piją, nie dbają o siebie, a ja mam
rodzinę, córkę, którą muszę wychować
– opowiada. - Mój tata zmarł na raka
krtani, więc mówiłam, że dostałam
raka w spadku. Mam rodzeństwo, a
padło na mnie. Nie wiem dlaczego...
Może jestem najsilniejsza.
Chemioterapię znosiła dobrze.
Zastrzyki i do domu, do pracy. Unikała szpitala jak ognia.
- Koleżanka usłyszała od starszej
pacjentki na oddziale onkologicznym,
że stąd się nie wraca, że to jak droga

KNURÓW. PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Rekord pobity

oraz absolwenci Liceum Ogólnokształcącego) zbierali produkty
spożywcze, które w formie posiłków świątecznych i paczek trafią
do mieszkańców i podopiecznych
Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie
Chorych w Knurowie.
W ubiegłym roku klienci dys-

kontów przekazali potrzebującym
844 kg żywności. W tym roku darczyńcy pobili rekord, zostawiając w
koszach wolontariuszy aż 1742 kg
produktów spożywczych (mąka,
cukier, konserwy, makaron, olej).
- W imieniu uczestników,
mieszkańców, pracowników i dyrekcji ośrodka serdecznie dziękuję
wolontariuszom i darczyńcom z
Knurowa i sąsiednich gmin za okazane serce - mówi Maria Marchewka, koordynatorka akcji.

AMPUTACJA

8 maja 2012 roku pani Małgosi
amputowano pierś. Została amazonką. Po operacji długo dochodziła
do siebie. Nie mogła nic dźwigać,
musiała uważać na ranę.
Chłopak był, choć mógł odejść.
Mężczyźni amazonek często odchodzą. Nie potrafią pogodzić się z
myślą, że ich kobiety już nie są... No
właśnie jakie? Pełne?
- Wstydziłam się swojej rany.
Bałam się, jak mój chłopak zareaguje.
Czy mnie nie zostawi. Ale on ściągał
chłonkę przy ranie, pomagał przy
opatrunkach. Wrócił z Anglii, by przy
mnie być - opowiada knurowianka. Zdaliśmy życiowy test.
Pani Małgorzata cały czas chodzi
z protezą. Nawet w niej śpi, choć nie
wolno. Musiała zrezygnować ze stro-

ŻYCIE W CIENIU RAKA

Po operacji knurowianka przeszła radioterapię, do tej pory trwa
terapia hormonami. Na razie nowotwór odszedł, ale strach został.
- Każdego dnia się boję. Wystarczy niewielki ból, a już tysiące galopujących myśli, że może rak wrócił i
właśnie rozsiada się w mojej głowie.
Knurowianka zapisała się na
forum amazonek. Kilkanaście kobiet
o podobnej historii: wszystkie po
amputacji piersi. Wspierają się, wymieniają informacjami. To pomaga.
Choroba zmieniła panią Małgorzatę: mniej się denerwuje, bardziej
docenia życie.
- Cenna jest każda chwila. Cieszę
się, że mogę wyjść z córką na spacer,
iść do pracy. Inaczej przeżywam życie
- mówi z pewnością głosie.
Zdarzają się też gorsze dni, kiedy
myśli o chorobie przytłaczają.
- Nie zawsze jest rewelacyjnie.
Czasami słyszę, że któraś z moich
koleżanek umarła, myślę wtedy, kiedy
moja kolej. Noce są ciężkie, ale przychodzi poranek i człowiek się ogarnia.
Musi się ogarnąć, bo ma rodzinę.
Pani Małgosia na pytanie, skąd
bierze siłę, aby nie poddawać się
chorobie, odpowiada bez wahania.
- Patrzę na moją córkę, na mojego
narzeczonego, i wiem, że muszę dla
nich walczyć, dla nich muszę żyć.
Choćby jeszcze tylko rok, choćby dwa,
ale muszę żyć.
Rak nie oszczędza nikogo. Atakuje starych i młodych, kobiety i
mężczyzn. Wżera się w duszę. Wchodzi do życia, jak nieproszony gość i
rozgaszcza się, żądając pełnej uwagi.
- Ciężko jest, ale trzeba się z nim
oswoić. Trzeba walczyć o siebie. Bo rak
jest wyleczalny – mówi pani Małgorzata. - Nie dałabym rady bez bliskich.
Dziękuję wszystkim, którzy mnie
wspierają w tym trudnym czasie:
rodzinie, przyjaciołom, znajomym.
Dziękuję Wam!
- Może pani na koniec przytoczyć
moje ulubione motto? Znalazłam je
gdzieś. Brzmi: „Nie poddawaj się, nawet jeśli myślisz, że już nie dasz rady
iść dalej”. Tak właśnie trzeba: Nigdy
nie wolno tracić nadziei.
Justyna Bajko

reklama

/g/

Foto: Krzysztof Gołuch

12 i 13 grudnia Caritas Polska
włączyła się w ogólnopolską zbiórkę
żywności pod hasłem „Tak, pomagam”. W dwóch dyskontach „Biedronka” wolontariusze (uczniowie
z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego, Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2, Miejskiego Gimnazjum nr 1

w jedną stronę. Nie mogłam zostać w
miejscu, gdzie tak dołują – opowiada.
Tylko te włosy. Straciła je dwa
tygodnie po rozpoczęciu leczenia.
- Oswajałam się z tą myślą. Powtarzałam sobie, że muszą wylecieć dla mojego dobra. Wylecą, ale
przecież odrosną, a ja będę zdrowa
– wspomina amazonka.
Pierwszą chustkę pani Małgorzata kupiła sobie sama - taką ocieplaną, nie pamięta koloru. Kolejne
przynosiła rodzina. Ściągała ją tylko
w domu, przed córką i chłopakiem.
Nie chciała, by inni widzieli jej łysą
głową, aby nieustannie musiała się

tłumaczyć, że jest chora, że ma raka.
Marzyła o normalnym życiu, ale
ludzie i tak patrzyli.
- Najgorsze były te spojrzenia.
Czułam, że ludzie się za mną oglądają. To było straszne – mówi.
Pamięta, jak na lotnisku kazali
jej ściągnąć chustkę.
- Powiedziałam, że tego nie zrobię. Krępowałam się. Pół godziny
mnie sprawdzali - wspomina
Teraz nie czułaby już wstydu.
- Widziałam akcję „Łyse jest
piękne”. Dziewczyny pozowały bez
chustek. Pięknie umalowane. Świetnie wyglądały. Człowiek po chemioterapii jest taki szary i bury, bez rzęs
i brwi. Nie ma siły, aby pomalować
usta szminką. A one pokazały, że
można inaczej.
Knurowianka polubiła krótkie
włosy.
- Zawsze chciałam takie mieć,
ale chłopak się nie zgadzał. Teraz nie
pozwolę im za bardzo odrosnąć.

jów kąpielowych i wielkich dekoltów.
Krepują ją. Boi się, że coś będzie
widać, że ktoś zauważy.
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Gruzja od kuchni
KNUROWSKI BLOGER, TOMEK LACH, OPOWIADA O SWOJEJ PODRÓŻY

Wszystko, czym chata bogata, ląduje na stole. Jedna wyznaczona do tego osoba, najczęściej
gospodarz, wznosi toasty. A gruzińskie toasty nijak się mają do polskiego „no to zdrówko!”
Gruzja od dawna była jego podróżniczym marzeniem. Toteż kiedy
znienacka pojawiła się okazja wyjazdu, Tomek Lach szybko przeorganizował plany, aby z niej skorzystać.
Jego blog kulinarny spodobał się
członkom gruzińskiej organizacji
turystycznej, która zajmuje się promocją regionu Adżaria. Znalazł się
w kilkuosobowej grupie polskich blogerów, którym Gruzini postanowili
pokazać to, co w ich kraju najlepsze,
najbardziej charakterystyczne, czym
można się pochwalić.

POLAK, GRUZIN – DWA BRATANKI

Polacy i Gruzini łatwo znajdują
wspólny język – widać to na każdym kroku. Zaskakujące, jakim
szacunkiem cieszy się tam Lech
Kaczyński. W Polsce jego wyjazd do
Gruzji pogrążonej w wojnie budził
kontrowersje, był tematem żartów.
Tam – uczynił go bohaterem. Lech
Kaczyński jest postrzegany jako
jedyna osoba ze świata zachodniego,
która się nie bała postawić Rosji, jego
przyjazd – jako jedyny gest poparcia

ze strony Zachodu. Toasty wznoszone za Polaków, których prezydent
wsparł Gruzję, są wypowiadane ze
łzami w oczach.
Drugim powodem, dla którego
Polacy są w Gruzji szczególnie lubiani, jest fakt, że to jedna z najliczniejszych grup turystów, w dodatku
– specyficzna. Co prawda Gruzja
jako turystyczny kierunek jest popularna przede wszystkim wśród
Turków i Rosjan. Jednak tureccy
turyści przyjeżdżają tam głównie
do kasyn i pięciogwiazdkow ych
hoteli, po rozrywkę, w której trwoni
się pieniądze. Rosjanie to z reguły
nowobogaccy, też szukają w Gruzji
luksusu. Z kolei na Polakach opierają się zupełnie nowe gałęzie turystyki. To podróżnicy, z plecakami,
w traperkach, chętni do chodzenia
po górach, docierania do miejsc
mniej popularnych wśród turystów.
Wszędzie tam, gdzie atrakcją samą
w sobie jest dzika przyroda, to Polacy są najczęstszymi gośćmi. Dla
szukających dzikości Adżaria to
idealny region. Tomasz przekonał

się, że nawet w parku narodowym,
w którym są wyznaczone szlaki,
wskazane jest poruszanie się z przewodnikiem.
- Umundurowany strażnik parku
cały czas nam asystował na szlaku,
ale i on chętnie skorzystał ze wsparcia mieszkańca lokalnej wsi, który
dobrze znał okolicę i zaprowadził nas
do pięknego wodospadu – opowiada
Tomek Lach. – W związku z tym, że
tam jest tak mało ludzi, oznakowanie
też nie jest najlepsze i bywa czasem,
że nawet ci, którzy tam pracują, nie
są w stanie poruszać się sprawnie po
tym terenie. Ale dla nas, lubiących
takie przygody, to była super atrakcja.
Tam jest zdecydowanie mniej ludzi
niż w Tatrach, za to góry są bardziej
okazałe. Niesamowite widoki.
Gruzini cenią sobie to, że my,
polscy turyści, interesujemy się żywo
ich historią, kulturą, jedzeniem. Dla
nas takie zainteresowanie jest oczywiste – ich kultura jest fascynująca,
podobnie jak zabytki. Tam choćby
kościoły z V wieku są na porządku
dziennym.

W RESTAURACJACH I KUCHENKACH

Dla blogera kulinarnego istotnym
aspektem jakiejkolwiek wycieczki są
potrawy.
- Dla mnie świetne było to, że
mogłem przyjrzeć się tamtejszej kuchni z różnych stron – mówi Tomasz.
– W restauracjach jedliśmy potrawy,
które były pokazowe, wystawne. Ale
byliśmy też w kuchni, w której gościły
nas cztery wiekowe gosposie. Tam, w
małej kuchni na węgiel zrobiliśmy kilka codziennych potraw sporządzonych
z tego, co w ostatnim miesiącu urosło
na polu.
Gruzińskie potrawy są charakterystyczne – dużo pieczywa pod różnymi postaciami nadzianego serem
i przeróżnymi składnikami. O ile w
restauracjach jest dość dużo mięsa,
to w domach raczej to, co akurat
jest pod ręką – zebrane plony, nad
morzem ryby.
Najbardziej zapadają w pamięć
wszystkie rzeczy, które można kupić
i wziąć do ręki – tamtejsze „fast foody”. Charakterystyczne są płaskie
„chlebki” z nadzieniem. Wszystko zawsze jest tam świeże, a bary szybkiej
obsługi są prowadzone zwykle przez
kilkupokoleniowe rodziny.
Największy hit kulinarny to chaczapuri – wyglądem przypomina
trochę pizzę bez dodatków, ale w
środku ma żółty ser. Drogi przebój
to warzywa przyrządzone w charakterystyczny sposób. Bakłażan,
pomidory, papryka, kolendra – kilka
składników prostych przyrządzonych
tak, że trudno osiągnąć podobny
efekt bez wtajemniczenia.

Osobną historią jest gruzińskie
wino, tworzone tu w specyficzny,
jedyny w swoim rodzaju sposób.
Wino leżakuje nie w beczkach, ale
w glinianych naczyniach, zwanych
kwevri, zakopywanych pod ziemią.
Pije się je tu do każdego posiłku.
Supry, gruzińskie uczty, też opierają
się na winie, choć pojawia się i czacza
– tamtejszy bimber.
- Jadąc do Gruzji trzeba się
postarać, żeby żołądek był dwa razy
pojemniejszy niż normalnie – radzi
Tomek Lach. – Bo gdzie się nie pójdzie, na stole pojawia się po 12-15
potraw. Każda okazja jest dobra do
ucztowania.

SUPRY, TAŃCE I ŻYCZLIWOŚĆ

Gruzini bardzo specyficznie
celebrują wszystkie posiłki, niezależnie od tego, czy to wieś czy miasto, bogato czy skromnie. Ich uczty,
supry, to wielogodzinne biesiady,
które są pretekstem do spotkania.
Wszystko, czym chata bogata, ląduje
na stole. Jedna wyznaczona do tego
osoba, najczęściej gospodarz, wznosi
toasty. A gruzińskie toasty nijak się
mają do polskiego „no to zdrówko!”
To wielozdaniowe, trwające czasem
nawet i po kilka minut przemowy. A
w trakcie każdej uczty jest ich wiele.
- Trafiliśmy do restauracji, w której
akurat pewna liczna rodzina świętowała urodziny czy imieniny - opowiada
bloger. – Kiedy się dowiedzieli ,że
jesteśmy Polakami, poszły trzy kolejne
toasty: za Lecha Kaczyńskiego, za turystów z Polski i za to, żeby to dalej tak
fajnie wyglądało. Skończyło się na tym,
że zamiast być w tej restauracji godzinę
czy półtorej jak planowaliśmy, spędziliśmy ponad cztery godziny tańcząc,
jedząc i wznosząc wspólnie z dopiero co
poznanymi Gruzinami toasty.
Osobną historią są gruzińskie
tańce. Praktycznie każdy przeciętny
Gruzin tańczy jak tancerz z „Mazowsza”. Tam pierwszy z brzegu „wujek”
z dużym brzuchem, który z pozoru

Gruzję można uznać za rówieśniczkę starożytnej Grecji i
Rzymu – źródła narodu i państwa gruzińskiego sięgają II
tysiąclecia p.n.e. Najdawniejsze gruzińskie kraje to Kolchida
nad Morzem Czarnym i Iberia na Wchodzie.

Takie widoki w Gruzji to normalka

W gruzińskim kasynie można poczuć się jak w filmie
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nie powinien oderwać się od ziemi,
na parkiecie potrafi robić piruety i
wygląda jak profesjonalny tancerz.
Warto się przekonać na własnej
skórze, jak życzliwym narodem są
Gruzini. O ile w większych miastach
jest trochę jak w Zachodniej Europie
– każdy się skupia na własnym nosie – to na prowincji każdy kontakt
wzrokowy może się skończyć zaproszeniem do domu na ucztę.
– Gdzie się nie wejdzie, czuje się,
że to są ludzie skorzy do pomocy,
nienastawieni na zysk – dzieli się
wrażeniami knurowianin. - Wśród
tego, co zrobiło na mnie największe
wrażenie, to właśnie ludzie, ich mentalność, życzliwość – są na pierwszym
miejscu. To właśnie najbardziej mnie
pochłonęło w czasie tego wyjazdu. Nastawiałem się wcześniej, że zainteresuję się przede wszystkim jedzeniem,
ale kulinaria zeszły na drugi plan.

Tomek Lach na łonie gruzińskiej natury

KRAJ KONTRASTÓW

Niedużo jest takich miejsc, jak to
w Gruzji nad Morzem Czarnym – z
jednej strony palmy i morze, z drugiej
góry i śnieg. Przyroda i urozmaicenie
geograficzne w tym małym kraju
robią kolosalne wrażenie. Dobrze
widać to w ogrodzie botanicznym w
Batumi – w wyższych partiach rosną
lasy jakby wzięte z Alaski, a na dole
ogrodu – palmy, kaktusy, bambusy.
– Jak jechaliśmy z Tbilisi na wybrzeże, początkowo było 5 stopni Celsjusza, chmury i deszcz, a kiedy przejechaliśmy ciągnącym się przez środek
kraju tunelem pod górami– błękitne
niebo, liście na drzewach – opowiada
bloger. – Tam w ciągu pół godziny
można zmienić strefę klimatyczną,
a w ciągu jednego dnia zaliczyć ich
kilka. To robi wrażenie.
Wielkie kontrasty nie dotyczą tylko przyrody. W większych miastach,
takich jak Batumi, duże budynki ze
stali i szkła, ekskluzywne kasyna, pięciogwiazdkowe hotele, sąsiadują „przez
płot” z miejscami, które przeciętny Europejczyk nazywa slumsami. Budynki
pozbijane z kawałków blachy, pranie
rozwieszone między słupami latarni
– tworzą z wielkomiejskim luksusem
kontrast trudny do wyobrażenia.
Ale jak się wyjedzie z dużych
miast, wszystko wygląda podobnie:
wsie są bardzo skromne, niemal nie
ma tam oznak zachodniej cywilizacji. Przybyszom z Polski może się
wydawać, że ci ludzie żyją w nędzy.
Jednak z rozmów z nimi wynika,
że są zadowoleni z tego, co mają. I

zaradni. Podstawy ich wyżywienia
to uprawa roślin i hodowla zwierząt.
Powszechną sprawą jest przydomowy handel – przy każdym gospodarstwie można zobaczyć mini
stoisko – specjalnie ustawiony stolik i
krzesło. Tam Gruzini sprzedają to, co
akurat mają do zaoferowania – świeżo zebrane plony, upieczony chleb.
W okolicach morza można tak kupić
ryby złowione przez gospodarzy, w
górach – ulepione przez nich gliniane
naczynia. Kiedy nie ma pieniędzy
na benzynę, zawsze można pojechać
konno. Człowiek jadący na koniu to
tam normalny widok, podobnie jak
stada zwierząt biegających samopas.
Polscy blogerzy mieli też okazję
przyjrzeć się tej luksusowej części
Gruzji.

- Byliśmy w kasynie, bardzo
dużym, na stołach leżały wielkie
pieniądze – czułem się trochę jak w
amerykańskim filmie. To robi wrażenie. Organizatorzy zafundowali nam
nawet po 100 zł, żebyśmy na własnej
skórze przekonali się, jak to jest przegrać. Choć ja akurat podwoiłem to, co
miałem na początku. Myślę, że każdy,
kto jest tam dla zabawy, przy odrobinie
szczęścia jest w stanie wyjść z takimi
pieniędzy, z jakimi przyszedł. Widziałem też złą stronę hazardu – desperatów, którzy ściskali kciuki, tracili
wielkie sumy, wychodzili z niczym.

CHCE SIĘ TAM WRACAĆ

Gruzja to kraj, do którego chce
się wracać. Tomasz też chciałby
tam jeszcze pojechać – tym razem z

żoną, bo oboje lubią takie wyprawy.
Ten wyjazd był bardzo intensywny.
Osiem dni i napięty program – a jest
tam tyle miejsc, które warto by zobaczyć na spokojnie.
– Nie miałem okazji spędzić choćby pół godziny na plaży, nie było czasu
– przyznaje bloger. – Chciałbym przy
następnej wycieczce do Gruzji skupić
się bardziej na jedzeniu na ulicy, no
i pojechać w góry, bo jestem miłośnikiem gór.

Warto wybrać się do Adżarii i
w ogóle do Gruzji. Jeśli ktoś ma zacięcie podróżnicze i szuka przygód,
to zdecydowanie dobry kierunek
wycieczki. Koszty są stosunkowo
nieduże: tanie linie lotnicze, nocleg
za skromną opłatą, a bywa, że za dobre słowo. Warto też się pospieszyć,
bo ten kraj się zmienia. W Batumi co
roku przybywa po kilka hoteli, wyrastają nowe apartamentowce.
Mirella Napolska
Gruzini są bardzo
gościnni. Ten
zaprosił Tomka
na wypróbowanie
czaczy

Chrześcijaństwo dotarło na ziemie gruzińskie już w II
w., zaś Mirian II, władca wschodniej Gruzji - Iberii - w 337
r. przyjął chrzest (czyli 629 lat przed Mieszkiem I). Miran II
miał się przekonać do nawrócenia po uzdrowieniu jego żony
przez niewolnicę z Kapadocji imieniem Nino, która wówczas
głosiła Ewangelię w Iberii. Dziś jest ona jedną z najważniejszych świętych w kościele gruzińskim.

Batumi

Gruzińskie mandarynki są wyśmienite. Niestety, nie
trafiają na polski rynek...
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Od 4000 r. p.n.e. Gruzini zakopywali w ziemi gliniane
naczynia zwane kwevri, w których przechowywali gotowe
wino w odpowiedniej temperaturze. Po napełnieniu sokiem,
kwevri były zamykane drewnianą pokrywą i zasypywane
ziemią. Wino w niektórych kwevri mogło być przechowywane nawet przez 50 lat.
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aktualności
KNURÓW. CO SŁYCHAĆ U ANTOSI WIECZOREK?

Mamo, tato, ja chodzę!

ROZMOWA PL

Nasz człowiek w Czadzie

- Kiedy jest się tam, z tymi ludźmi, to trzeba zaakceptować ich takimi, jacy są, razem z ich
mentalnością, obyczajami. Przez to afrykańskie doświadczenie inaczej patrzę na ludzi w ogóle – mówi
o. Eugeniusz Kowol OMI, misjonarz rodem ze Stanicy, od 26 lat posługujący na misjach w Afryce
- Jak to się stało, że Ojciec został
misjonarzem?
- Już w dzieciństwie myślałem o misjach. Później wstąpiłem do zgromadzenia
oblatów, które jest właściwie zgromadzeniem misyjnym. I tak się to zaczęło.
- A czy to pragnienie, które Ojciec
odczuwał, zawsze było związane akurat z Afryką?
- Tak. I spełniło się, choć nie od razu.
Po przyjęciu święceń przez rok byłem w
Polsce, następny rok spędziłem w Paryżu
na nauce języka. Po takim przygotowaniu wyjechałem na misje do Kamerunu.
Spędziłem tam około 22 lat, a od 4 lat
jestem w Czadzie.
- Była chęć, oczekiwania, wyobrażenia, a jak to się miało do rzeczywistości, którą Ojciec zastał na miejscu,
w Kamerunie?
- Moi współpracownicy mi dopomogli. Bo na początku wszystko tam
było nowe, inny klimat, ludzie, inne
jedzenie, wszystko... Trzeba się było do
tego przystosować. I jakoś powolutku
się przyzwyczaiłem. Pomogli też ludzie,
parafianie, są bardzo mili.
- Pewnie ich problemy nijak się
mają do tych naszych.
- Ich życie jest trochę inne, nie tak
szybkie, może uboższe. Ale oni są radośni, często tańczą, śpiewają, żyją we
wspólnocie. Jak jest w wiosce ślub albo
jakaś inna okazja do ucztowania, to
każdy tam może przyjść. Dla nich jest
oczywiste, że jak jest święto, to każdy
czuje się zaproszony. I często jest tak, że
cała wioska się schodzi. Co prawda, jest
to dla gospodarzy wyzwanie, bo trzeba
ugościć, uwarzyć piwo, przygotować coś
do jedzenia. Ale tam nie można nikomu
powiedzieć: „po coś przyszedł?” .
- To nawet więcej niż słynna polska gościnność.
- Tak, są bardzo gościnni. W Czadzie ta gościnność jest jeszcze większa
niż w Kamerunie. W Kamerunie po
mszy niektóre wspólnoty zapraszały na
poczęstunek, ale nie zawsze. A w Czadzie, jeśli się przyjedzie do buszu, oni nie
wypuszczą, dopóki nie poczęstują – nie
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ma mowy.
- Czego moglibyśmy się nauczyć
od tamtejszych chrześcijan oprócz tej
radości życia?
- Wydaje mi się, że oni są zadowoleni z tego, co mają. My jesteśmy ciągle
nieszczęśliwi, niezadowoleni, ciągle
chcemy czegoś więcej, a oni przyjmują
wszystko takim, jakie jest, godzą się na
to. Dzięki temu, mimo trudności, są
pewnie mniej nieszczęśliwi niż my.
- Po latach spędzonych w Kamerunie wyjechał Ojciec do Czadu. Skąd
ta zmiana?
- W Czadzie był mój współbrat z
Częstochowy. Był tam jedynym oblatem
z Polski i potrzebował wsparcia, więc
dołączyłem do niego. W porównaniu z
Kamerunem, Czad jest państwem trochę mniej zaawansowanym, także jeśli
chodzi o chrześcijaństwo.
- W Kamerunie chyba misjonarze
są siłą, a w Czadzie dominuje islam.
Jak wygląda na co dzień to współistnienie islamu i chrześcijaństwa?
- Islam jest tam silny także w codziennym życiu. To muzułmanie są
szefami wiosek, w ich rękach są targi, to
oni pracują w biurach, dominują. Jeśli
chodzi o relacje chrześcijan z muzułmanami, teraz jest tam pokój, nie ma walk.
Ale muzułmanie zaznaczają, że oni są
tą pierwszą, najważniejszą religią, a
chrześcijanie to dla nich niewierzący.
- Czy czuje się dyskryminację w
życiu codziennym?
- Może nie dyskryminację – to za
dużo powiedziane – ale taką pewność
muzułmanów związaną z tym, że to
oni dominują.
- Samo chrześcijaństwo chyba wygląda tam trochę inaczej ze względu
na pozostałości religii plemiennych.
Czy łatwo jest zerwać z tamtymi tradycjami religijnymi i obyczajowymi?
Choćby z poligamią?
- Najpierw trzeba powiedzieć, że
kościół jest tam jeszcze bardzo młody
– pierwsi misjonarze przyjechali tam
jakieś sześćdziesiąt lat temu. Ale mimo
to te wspólnoty się organizują, jest coraz

więcej ochrzczonych. Ale to prawda, że
oni są wierni wierze przodków, tej tradycyjnej religii. Tak że jest tam jeszcze
czarnoksięstwo, ciągle żywe jest accusation – oskarżenie o czary.
- Rzucanie uroków? Jest tam ciągle
praktykowane?
- Tak, są nawet specjalne wioski izolujące osoby oskarżone o czary. Zarzut
czarnoksięstwa spotyka głównie kobiety.
Nie mogą one opuszczać wiosek, w których mieszkają.
- To takie getta?
- Tak. One nie mogą wrócić do
męża, do rodziny, do wioski, bo wtedy
zostałyby pobite albo nawet zabite. Inny
problem to mężczyźni praktykujący poligamię. Wiadomo, że dla nas, chrześcijan, to niedopuszczalne. A jednocześnie
ci ludzie chcą przyjmować chrzest. I
przyjmują.
- Czy dla misjonarza jest trudne
zaakceptowanie takiego podejścia do
chrześcijaństwa? Bo chyba misjonarz
musi to tolerować, przejąć pewne
zwyczaje, aby zrozumieć tych ludzi,
stać się jakby jednym z nich?
- Oczywiście. Kiedy jest się tam, z
tymi ludźmi, to trzeba zaakceptować
ich takimi, jacy są, razem z ich mentalnością, obyczajami. Wydaje mi się,
że przez to afrykańskie doświadczenie
inaczej patrzę na ludzi w ogóle.
- A jak z tamtej perspektywy Ojcu
się patrzy na to, co się dzieje w Polsce?
- Zdaje mi się, że nie dzieje się wcale
aż tak dobrze. Mam wrażenie, że politycy nie dbają o dobro ludzi, tylko o swoje
własne interesy.
- A sam Kościół?
- W porównaniu z czasem, kiedy
odjeżdżałem... Jest trochę mniej ludzi w
kościele, to widać, zwłaszcza młodzieży.
Młodzi siedzą w komputerach albo przy
telewizji, nie bardzo widzę ich zaangażowanie w Kościół.
- A jak w Czadzie wygląda życie
najmłodszych?
- Jest tam bardzo dużo dzieci, kobiety rodzą ich po ośmioro, dziesięcioro.
- A skoro jest poligamia, tych
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dzieci w każdej rodzinie jest mnóstwo.
Po ile żon mają średnio Czadyjczycy?
- Po dwie, trzy. Szef wioski może
mieć więcej. Muzułmanie miewają po
cztery, a ktoś naprawdę majętny może
mieć i dziesięć żon, a nawet więcej. Mężczyzna jest tam bardziej respektowany,
jeśli ma więcej żon. Ale wydaje mi się,
że Afrykanie coraz lepiej widzą, że z
tą poligamią to nie jest dobrze. Bo to
oznacza dużo dzieci. Trzeba je wysłać do
szkoły, a to dużo kosztuje. Jeśli dziecko
zachoruje, trzeba iść do lekarza. Jest
też problem z wychowaniem – przy tak
licznej gromadzie rodzice nie nadążają
z tym, żeby wychować własne dzieci.
Prawdę mówiąc, najczęściej to nie oni
zajmują się dziećmi, ale starsze rodzeństwo. Często dzieci spacerują po wiosce i
mówią, że nie mają co robić, nikt ich nie
przypilnuje, żeby się pouczyć do szkoły.
Dzieci są pozostawione samym sobie.
- A jak jest ze szkołą? Czy chodzenie do szkoły jest powszechne?
- Tak, raczej wszystkie dzieci się
uczą, chyba że jakieś dziecko jest chore.
Wtedy rodzice nie tylko nie wysyłają go
do szkoły, ale, co gorsza, to dziecko jest
źle traktowane. Zdarza się, że chodzi
brudne, wyjątkowo zaniedbane. A
poza tym dzieci chodzą do szkoły, tyle
że poziom nauczania jest tam bardzo
niski. Proszę sobie wyobrazić, że licealista może mieć trudności z czytaniem i
pisaniem. Mówimy tutaj o Czadzie, bo
w Kamerunie jest pod tym względem
lepiej. Do szkoły podstawowej chodzą
wszystkie dzieci, ale dalsze kształcenie
zależy od środków materialnych rodziców. Często też rodzice mówią: jak
chcesz uczyć się dalej, to sam musisz
zdobyć na to środki, sam na siebie
zarobić.
- Czyli dziecko rzeczywiście musi
mieć samozaparcie, aby się uczyć. A
jakie rozrywki mają tam dzieci, co je
cieszy? Bo pewnie nie telewizja ani
komputer.
- Spotykają się ze sobą, są tańce,
śpiewy. I właściwie tylko to. Ale jest w
tym wielka radość.

- Ale wejście w dorosłość zaczyna
się szybko?
- Tak, zdarza się, że dziewczyny
mając 13, 15 lat wychodzą za mąż.
Później same muszą sobie radzić. Jest
wiano, często też to rodzice decydują za
dziewczynę, czyją żoną zostanie. Bo na
przykład ten chłopak daje więcej pieniędzy, więc za tego trzeba wyjść. A nie za
tego, kogo ona kocha.
- I pewnie z tym obyczajem też
trudno walczyć?
- Trudno, chociaż to się stopniowo
zmienia, zresztą cała Afryka się zmienia, nie jest już jak dawniej. Coraz
częściej zdarza się, że dziewczyny chcą
same o sobie decydować i to już jest
widoczne.
- Boże Narodzenie spędzi Ojciec
w Czadzie. Jak tam wyglądają święta?
- Wspaniale. Są tańce prawie przez
cały dzień. Ludzie spotykają się, piją
piwo, jedzą. I do kościoła przyjdą – wtedy jest tam bardzo dużo ludzi.
- Ale choinki nie ma?
- Staramy się, żeby była. Można
je już kupić w mieście. Tak powolutku
przyzwyczajamy ludzi do naszych
zwyczajów.
- A jakieś lokalne tradycje zostały
zaadoptowane do świąt Bożego Narodzenia?
- Lokalnych tradycji chrześcijańskich jest tam bardzo mało, ten kościół
ma zaledwie sześćdziesiąt lat. Ale
tradycje pogańskie – są. Na przykład
ktoś przebiera się za diabła i chodzi po
mieszkaniach.
- Zupełnie jak nasi kolędnicy!
Kilka ostatnich miesięcy spędził Ojciec w Polsce. I co, tęskni już Ojciec
za Czadem?
- Oczywiście. Kocham Afrykę w
ogóle. Jest piękna, cudowna. Cieszę się,
że pojutrze znowu tam jadę. Mimo to
niedługo będę już musiał wracać, zdrowie mnie do tego zmusza.
- Ale to dopiero za jakiś czas?
- Tak, jeszcze nie teraz.
Rozmawiała Mirella Napolska

Foto: Arch. o. Eugeniusza Kowola OMI
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Ktoś Lilianie i Radkowi Wieczorkom powiedział kiedyś, że
padło na ludzi, którzy sobie z tym
wszystkim poradzą, i pokażą innym, jak to zrobić. Nie mylił się.
Dziś Wieczorkowie nie żałują
podjętych niegdyś decyzji. Mają powód do zadowolenia - ich córeczka
Antosia zaczęła chodzić. Od końca
września uczęszcza do przedszkola
integracyjnego. Mimo że jest najmłodszym dzieckiem w grupie,
szybko się w niej zaaklimatyzowała.
Uwielbia bawić się klockami Lego,
buduje z nich wieże. Chętnie układa
puzzle i maluje.
Odkąd Antosia wróciła z Florydy, jej dzieciństwo podporządkowane jest rehabilitacji. O ile
hipoterapia i zajęcia w basenie to
dla dziewczynki wielka frajda, to
ćwiczenia ruchowe bywają czasem
przykrą koniecznością.
Patrząc na uśmiechniętą twarz
2,5-latki, trudno uwierzyć, że ma za
sobą tak skomplikowane i okupione
cierpieniem leczenie.

NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY
KROK

Rok temu, 29 października,
knurowianka przeszła pierwszą z
czterech operacji.
Specjaliści z kliniki doktora
Drora Paley’a zrekonstruowali Antosi stawy skokowe, wyprostowali
piszczele i ustawili stopy w prawidłowej pozycji.
Na nóżki założyli specjalne
ramy, wyrównujące długość kończyn i stabilizujące je.
- W marcu pojawiły się komplikacje - wspomina Liliana Wieczorek. - Kość sama się nie uwapniała.
Konieczna była dodatkowa operacja.
Najtrudniejsze dla Wieczorków
były pierwsze doby i tygodnie po
operacji. Wiedzieli w teorii jak przebiega leczenie, jednak rzeczywistość
zaczęła ich przerastać. Żaden rodzic
nie godzi się na widok pootwieranych ran w ciele dziecka, na krew,
kable i podłączoną aparaturę. Co
może zrobić, gdy wie, że to cierpienie
czemuś służy?
- Staraliśmy się odwracać uwagę
Antosi od bólu. To najlepsza metoda, zwłaszcza kiedy lekarstwo nie
działa błyskawicznie - tłumaczą
rodzice.
Stąd częste spacery, wyjścia na
lody, do akwarium. To uchroniło
dziewczynkę przed traumą związaną z leczeniem.
Największy ból towarzyszył
Antosi w czasie codziennego podkręcania śrub, aby wydłużyć kończyny o około 1 milimetr. Równolegle dziecko musiało ćwiczyć mięśnie i ścięgna, by osiągnąć pierwsze
efekty. Wystarczyła drobna infekcja
lub pojawienie się martwicy, by cały
wysiłek został zniweczony.
- Kiedy ostatni raz przed powrotem do Polski spotkaliśmy się z
doktorem Paley’em, Antosia jeszcze
nie chodziła. Była przygotowana do

Foto: Martyna Siwiec

2 lata temu, po pierwszym artykule o Antosi Wieczorek, zadzwoniła
do nas dyrektorka jednej z podstawówek. Podzieliła się pomysłami na
zbiórki pieniędzy na leczenie dziewczynki. - To będzie cud, jeśli się uda
- oceniła szanse na zebranie 1 mln zł w niespełna rok. Stał się cud - dziś
Antosia coraz odważniej stawia każdy krok

Uśmiech
nie schodzi
z twarzy
Antosi

samodzielnego chodu, ale ból pojawiał się przy każdym kontakcie stopy
z ziemią. Po prostu skóra stopy była
nadal jak u niemowlęcia - tłumaczy
Radek.

NADZIEJA DLA INNYCH

Po powrocie do Polski i szybkiej aklimatyzacji przyszła pora na
ciężką pracę w ośrodku rehabilitacyjnym. Pierwsze efekty widoczne
były już po 3 tygodniach. Antosia
zaczęła samodzielnie chodzić. Cieszyła ją perspektywa, z jakiej może
teraz oglądać i poznawać świat.
Dziewczynka nie zniechęcała się
problemami z utrzymaniem równowagi i wywrotkami.
Rodzice przyznają, że nieoceniony wpływ na Antosię ma jej młodsza
siostra, Michasia, która też jest na
etapie nauki chodzenia. To motywuje 2,5-latkę do ciężkiej pracy.
- Antosia podpatruje siostrzyczkę
i zaczyna z nią rywalizować. Dziewczyny razem się bawią i ścigają - dodaje Liliana.
Przed małą knurowianką jeszcze
długa droga. Na razie czeka ją wizyta
kontrolna u doktora Paley’a. Co 3
miesiące Wieczorkowie wysyłają mu
aktualne zdjęcia rtg nóżek.
Po licznych konsultacjach (Poznań, Hamburg, Włochy, Chicago)
rodzice zdecydowali się usprawnić
rączkę Antosi. Wiedzą, że niemożliwe jest, by używała chwytu
pensetowego. Da się natomiast oddzielić palec połączony skórnie, by
dziewczynka chwytała przedmioty
sposobem szczypcowym.
- Mamy tylko nadzieję, że da
się to zrobić w Polsce - wzdychają
rodzice.
Między innymi przypadek Antosi sprawił, że o hemimelii strzałkowej (obustronnym braku kości
strzałkowych) i nowatorskiej metodzie leczenia zrobiło się głośno.
Kilka miesięcy temu dr Dror
Paley przyleciał do Polski. Pojawił

się wówczas pomysł, by wybudować
pod Warszawą szpital, w którym
specjaliści wydłużaliby zrekonstruowane kończyny. Powoli zaczęło
zmieniać się podejście polskich
lekarzy, którzy jeszcze do niedawna
jedyną szansę dla małych pacjentów
upatrywali w amputacji kończyn.

WSZYSTKO BYŁO PO COŚ

Czego przez ostatnie lata Wieczorkowie dowiedzieli się o sobie i
ludziach?
- Dziś wiemy, jak wiele człowiek
jest w stanie znieść, by osiągnąć
upragniony cel. Jesteśmy zdania, że
wszystko było po coś. Jesteśmy silniejsi, a nawet szczęśliwsi niż kiedyś. To
wszystko jeszcze bardziej scementowało naszą rodzinę - mówią Liliana
i Radek. - Wiemy też jak dzielne jest
nasze dziecko. Nam byłoby trudniej
znieść ten ból.
Odkąd małżeństwo podjęło
decyzję o leczeniu córki w Stanach Zjednoczonych, wie, że może
polegać na ludziach, którzy wiele
razy dali dowody bezinteresownej
pomocy.
- Jesteśmy im za to bardzo
wdzięczni - mówią. - Dzięki licznym
zbiórkom, które odbywały się w tak
błyskawicznym tempie, udało się
zgromadzić środki na leczenie Antosi
na co najmniej kilka lat.
A w perspektywie najbliższych
3 lat dziewczynkę czekają kolejna
operacja w Stanach Zjednoczonych
i rehabilitacja (miesięczny koszt to
ok. 3 tys. zł).
Ubiegłoroczne święta Bożego
Narodzenia rodzina Wieczorków
spędzała na Florydzie. Teraz będzie
świętować w domowym zaciszu, a
nie w szpitalach, co bardzo ją cieszy.
Antosi, jeśli tylko będzie grzeczna,
Dzieciątko zostawi pod choinką lalkę.
Dziewczynka będzie mogła wsadzić ją
do wózka i pójść na długi spacer.
Paweł Gradek
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Wierzyli, że wróci…

RYBNIK, KNURÓW. PIOTR PANDER ZAGINĄŁ W ZAWIERUSZE WOJENNEJ

Ewa Granieczny złożyła obietnicę. Tę samą co jej babcia i ojciec: odnajdą ślady Piotra
Pandera. Ślady kruche, bo pozostawione na nieludzkiej ziemi. Piotr Pander nie ma grobu.
Obóz sowiecki próbował pozbawić go nawet tego – śladu, że żył. Nie udało się – Piotr
przetrwał w pamięci bliskich. Dzisiaj prawnuczka z okruchów informacji odtwarza jego los
To był świat inny niż wszystkie.
Świat brutalny, nie stworzony dla
życia, a dla śmierci. Panowały tu
inne, odrębne zwyczaje, inne nawyki
i rozpacz wypełniająca po brzegi.
Piotr Pander trafił do sowieckiego
łagru niedługo po wybuchu II wojny
światowej. Wiadomo, że zmierzał w
stronę rumuńskiej granicy.
- Niestety, nigdy tam nie dotarł.
Po drodze został zatrzymany przez
NKWD i wywieziony do Charkowa.
Areszt w Charkowie trwał do początku 1940 roku. O tym dowiedzieliśmy
się z projektu Indeks Represjonowanych Ośrodka Karta zaledwie
kilka lat temu. Do Archangielska nad
Morzem Białym trafił z początkiem
1940 roku. Umieszczono go w jednym z wielu łagrów - opowiada Ewa
Granieczny.
W ostatnim znany m liście,
przywiezionym do rodziny przez
kolejarza, a przekazanym przez
pielęgniarkę szpitala polowego w
łagrze, Piotr Pander prosił o cebulę.
Tylko tyle. Co działo się z nim potem? Czy przeżył? Ewa Granieczny,
prawnuczka Piotra, nieustannie
poszukuje odpowiedzi. Wierzy, że
kiedyś je znajdzie.

pocztowiec i członek Eleusis. Mimo
sporej różnicy wieku, wynoszącej
19 lat, łączyło ich zaangażowanie i
wielki patriotyzm – opowiada Ewa
Granieczny.
Po zbrojnym zrywie Maks i i
Piotr wspólnie organizowali rybnickie harcerstwo (powołali pierwszą
drużynę harcerską w Rybniku pod

nazwą I Drużyna Męska im. Adama
Mickiewicza), a także mieli swój
udział w powstaniu Klubu Sportowego „Śląsk Rybnik”. W czasie praktyk na poczcie Piotr zakochał się w
Teresie Kostce – córce rybnickiego
pocztowca. Około 1928 roku razem
z żoną i córkami wyjechał do Jastrzębia Zdroju, gdzie objął funkcję

ŻYCIE PRZED KATASTROFĄ

1936 rok. Teresa Pander często odwiedzała siostrę Gertrudę.
Zdjęcie zrobiono w trakcie spaceru po rybnickim rynku.

Piotr Pander urodził się w 1901
roku w Brzozowicach (dzisiejsza
dzielnica Piekar Śląskich). Kilka
lat później z całą rodziną przeniósł
się do Rybnika, gdzie ojciec Piotra
prowadził oberżę. Życie zmusiło
młodego Pandera do walki – był
powstańcem śląskim Rybnickiego Oddziału Powiatowego Obozu
Oświęcim.
- Wraz z nim w oddziale był Maks
Piełka, znany działacz rybnicki,

Jeden z ostatnich listów Piotr Pandera do żony

Zdjęcie z około 1933 roku. Piotr Pander z żoną Teresą i córką
Michaliną z nosem przy lufie

Pracownicy poczty w Jastrzębiu Zdroju
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Boże Narodzenia, 1935 rok. Rodzina Pander oraz Gertruda Kostka (siostra Teresy)
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Naczelnika Poczty. Chwilę później
na świat przyszli jego synowie.

JASTRZĘBSKA SIELANKA

Budynek poczty znajdował się
przy głównej ulicy w Jastrzębiu.
Listy i paczki przyjeżdżały na pobliski dworzec kolejowy, stamtąd
zabierano je na rowerach. Przed
wejściem na pocztę stały jednoślady
pocztowców, obiekt dziecięcych
marzeń. Mimo wyraźnych zakazów,
co odważniejsze dzieci podchodziły
dotknąć stalowych ram i pocztowej
skrzynki. Pracownicy byli bardzo ze
sobą zżyci. Spotykali się też po pracy,
m.in. wspólnie polując na zające i
bażanty lub strzelając do celu.
Rodzina Panderów zamieszkiwała I piętro poczty.
- Mieszkanie składało się z korytarza, kuchni i spiżarki, jadalni,
której okna wychodziły na podwórko,
pokoju mieszkalnego i sypialni oraz
wąskiego pokoju dla dzieci. Posiadało
wodę i światło, ogrzewano je piecami
kaflowymi, znajdującymi się w pokojach i kuchni. Za budynkiem poczty
było pole z kartoflami. Po wykopkach
jesienią organizowano ognisko z
pieczonymi ziemniakami i śledziami
– opowiada Ewa Granieczny. - Rodzina miała chlewik. Babcia hodowała świnie na użytek własny. Cały rok
przy pracach domowych i opieką nad
dziećmi pomagała gosposia Wiktoria
z domu Piechoczek (nazywano ją
Wala, mieszkała blisko kościoła na
Górnym Jastrzębiu), której mąż był
kowalem.
Życie w Jastrzębiu toczyło się
nieśpiesznie: w restauracji Posłusznego organizowano potańcówki
i projekcje filmów, na niedzielne
msze chodzono do pobliskiej kaplicy Sióstr Boromeuszek. Latem
dzieci biegały po parku, wspinały
się na drzewa, a zimą lepiły bałwany,
zjeżdżały na nartach lub pantoflach
nabitych drutami. Piotr Pander
uwielbiał sport. Często grał w tenisa
ziemnego i jeździł na nartach. W
czasie jednej z wypraw do Zakopanego poznał mistrza w skokach
narciarskich – Marusarza.
Panderowie często odwiedzali
rodzinę w Rybniku, a i rodzina
przyjeżdżała do nich. Nieraz wspominano, jak to babcia, będąc w
odwiedzinach, kupowała wnukom
pieczone ciastka w kształcie zwierząt
w kiosku niedaleko dworca. Obok
poczty była przychodnia lekarska i
Letnisko Śląskie, prowadzone przez

Teresę Pander. To tam żona Piotra
poznała hrabinę Rostworowską z
Warszawy, kobietę, u której znajdzie
schronienie w trakcie wojennej katastrofy. W 1937 roku Piotr Pander
wrócił na stałe do Rybnika. Tutaj
zastał go wybuch wojny.

ŚWIĘTY OCHRONIŁ DOM

W przededniu wojny Piotr otrzymał nominację na wyższy stopień
wojskowy. 26 sierpnia 1939 roku
stawił się na Posterunku Policji w
Lubomi. Słał listy do żony. Na jednej
z kartek pisze o poważnej sytuacji,
którą obserwowali zmobilizowani
żołnierze: wyjazdy rodzin urzędniczych z pogranicza i funkcjonariuszy
straży granicznej oraz nocną ewakuację bydła. Teresa była już wtedy
wraz z dziećmi w Warszawie, gdzie
zatrzymała się u hrabiny Roztworowskiej na Nowym Świecie. Niestety, w
stolicy nie było bezpiecznie. Teresa,
zabrała dzieci i wróciła do Rybnika
koleją, wysiadając niezauważona na
dworcu w dzielnicy Paruszowiec.
Na szczęście dom wciąż stał. Nie
dosięgła go żadna bomba ani pocisk.
Rodzina wierzy, że to święty obraz,
postawiony przy wejściu, ochronił
budynek przed zniszczeniem.
Wojna minęła, a Piotr wciąż nie
wracał.
Wiadomo niewiele. Losy Piotra
odtwarzano ze strzępów informacji.
Kilka tygodni po wojnie Pander
znalazł się na wschodzie Polski, gdzie
zatrzymał się u krewnych Różyckich
w Horodence. Chciał przedostać
się do Rumunii. Nie udało mu się.
NKWD schwytało go blisko granicy.

Trafił do obozu. Tyle rodzina wie na
pewno. Reszta to domysły.

POSZUKIWANIA

Rodzina szuka Piotra od 75 lat.
Próbowała przez Polski Czerwony
Krzyż, wśród członków Armii Andersa. Bez efektu.
- Kiedyś jego dzieci, później wnuki, a teraz między innymi ja. Prośbę
o odnalezienie przekazała mojemu
tacie jego mama, córka Piotra - Michalina. Świadoma upływającego
czasu i faktu, że pewne informacje ze
Wschodu mogą ujrzeć światło dzienne
ze kilkanaście lub kilkadziesiąt lat
przekazała mu, jako najmłodszemu z
rodzeństwa, dokumenty z wszystkich
dotychczasowych prób poszukiwania
- opowiada Ewa Graniczny.
Pander podzielił losy tysięcy
ludzi w y wiezionych do obozów.
Większość spoczęła w bezimiennych
mogiłach. Rodzina nie traci nadziei,
że Piotr przeżył łagry i wojenną
zawieruchę, że gdzieś jest jego grób.
Na razie musi im wystarczyć pamiątkowa tablica na murze rybnickiego
cmentarza.
- Na tym cmentarzu leży również
jego ojciec (matka spoczywa na starym cmentarzu w Gierałtowicach),
żona i córki, stąd chęć, aby również
Jemu móc zapalić znicz przy grobie,
choć tylko symbolicznym - mówi
prawnuczka.
Ewa Graniczny nie ustaje w poszukiwaniach śladów pradziadka.
Wierzy, że kiedyś dowie się, co stało
się z Piotrem Panderem.

foto-migawka

Jak co roku o tej porze, Loka
torsko-Własnościowa Spół dzie
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Zdjęcie wykonano na tyłach budynku poczty. Na zdjęciu m.in. Piotr Pander (z lewej) oraz Maksymilian
Piełka z Rybnika (z prawej)
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Przeszłość zostawia ślady.
Niektóre bolesne, lecz prawdziwe...
Z KART HISTORII

W wielu śląskich domach do dzisiaj przechowywane są
pamiątki z dawnych lat. To świadectwa często burzliwych,
nieraz dramatycznych, a nawet tragicznych, dziejów, które
doświadczali przodkowie dzisiejszych mieszkańców...
Sporo z nich to dokumenty, zdjęcia, odznaczenia niemieckie. Zarówno z czasów II wojny światowej, jak i
czasów znacznie – kilkadziesiąt lat, a
nawet stulecia – wcześniejszych. Ciekawym nawiązaniem do tej odsłony
historii jest wystawa w Willi Caro w
Gliwicach pt. „Germania. Niemiecka polityczność na Górnym Śląsku
1871-1945”. Jednym z jej celów jest
ukazanie przemian niemieckiej ideologii od wojny prusko-francuskiej
w 1870-1871 do zakończenia II wojny
światowej.
Wielu mieszkańców regionu
brało udział w I wojnie światowej.
Ci, którzy wyróżnili się męstwem,
otrzymali od pruskiego dowództwa
odznaczenia. Jeszcze więcej pamiątek
pochodzi z czasów II wojny światowej (1939-1945). Dokumentują one
codzienność wojennych lat. To fotografie – często ojców, synów i braci
w niemieckich mundurach – listy i
pocztówki z frontu, dowody osobiste
z widocznymi tzw. palcówkami, przepustki, niemieckojęzyczne awanse
zawodowe, znaczki pocztowe, mapy,
książki i książeczki do nabożeństwa.

Mimo upływu lat, nadal są przechowywane. Nic dziwnego, to przecież pamiątki rodzinne...
Nie trzeba szukać daleko. W
codziennych kontaktach mieszkańcy
Krywałdu wielokrotnie pokazywali
mi eksponaty, które z powodzeniem
mogłyby być ozdobą niejednej ekspozycji. Były wśród nich:
medal za wojnę prusko-francuską (1870-1871)
aluminiowy garnuszek o pojemności 0,4 litra z napisem: „Zur Erinnerung” – na pamiątkę – z okresu I
wojny światowej (z przodu pojemnika zwracała uwagę wytłoczona pruska pikielhauba, czyli pruski hełm)
ł u s k a n a b oj u z nu m e r e m :
Br.S.C/0,3 u,C/06 z I wojny światowej
złoty krzyż (ze swastyką) – „Der
Deutschen Mutter” z 1938 roku
brązowy krzyż zasługi „Fűr Kriegs verdienft” z 1939 roku
zestaw kawowy (porcelana) – Bavaria firmy Schumann, z gmerkiem
(znakiem) niemieckiego niedźwiedzia, z przełomu XIX i XX w.
wydana w Wismar w 1877 roku
książka (7 tomów) autorstwa Fritza

Ostatni, znany nam, list
Walentego Rakoniewskiego,
wysłany w obozie w
Buchenwaldzie 22 października
1939 roku do żony Antoniny.
Pisany w języku niemieckim
– nie dlatego, że autor tak
chciał, lecz, gdyż musiał.
Miesiąc później, 24 listopada,
Rakoniewski już nie żył.
Przyczyną śmierci – wedle
niemieckiego aktu zgonu – były
problemy z sercem...

Reutera pt. „Sämmtliche werte”, w
czerwonej oprawie, z wytłoczonymi
złotymi ozdobami kwiatowymi
s ł ow n i k p o l s k o -n i e m i e c k i
(Taschenwőrterbuch der polnischen
und deutschen Sprache), opracowany przez prof. dra Alberta Zippera
i prof. dra Emila Uricha, wydany w
Berlinie-Schőnebergu w 1919 roku
zdjęcia mieszkańców Krywałdu,
wcielonych do armii niemieckiej w
1941 roku.
W domow ych za ka ma rkach
spoczywa zapewne wiele podobnych
i innych pamiątek. Warto wydobyć
je na światło dzienne. To ślady i
znaki historii. Nader burzliwej, ale
prawdziwej...

Aluminiowy
garnuszek z
wytłoczoną
pruską
pikielhaubą
z okresu
I wojny
światowej

Maria Grzelewska

Foto: archiwum autorki

Książka z 1877 roku

Bawarski zestaw kawowy
z przełomu XIX i XX wieku,
obok łuska naboju z okresu
I wojny światowej

Medal za wojnę pruskofrancuską w latach 1870-1871

Taką ilustrowaną informację otrzymywały rodziny po śmierci
mężów lub synów, poległych na frontach I wojny światowej. F.A. z
Krywałdu, żołnierz z 6 Kompanii Rezerwowej, Regiment 272, poległ
16 lipca 1916 roku (archiwum pana Henryka z Krywałdu)
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aktualności
„Sex on Fire” w
wykonaniu Adama
Sobierajskiego jako
rockmana rozgrzał
publiczność przed
telewizorami...

25.12.2014 r.
CZWARTEK
KINO NIECZYNNE.
WESOŁYCH ŚWIĄT
26-31.12.2014 r.
PIĄTEK-ŚRODA
Hobbit.
Bitwa Pięciu Armii 3D
DUBBING
- godz. 16.00
Hobbit.
Bitwa Pięciu Armii 3D
NAPISY
- godz. 19.30

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Antoni Wojtowicz z Gliwic

ur. 15.12.2014 r., 2980 g, 50 cm

KNURÓW

Zapisz się
na ferie!
Centrum Kultury, Dom Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie zapraszają
dzieci na warsztaty sportowe i
zajęcia artystyczne. W programie m.in. lodowisko, wyjścia
na basen i do kina, warsztaty
kulinarne, zgłębianie tajników
tańca i śpiewu, konkursy i gry
zręcznościowe. Organizatorzy
zapewniają wyżywienie.
Zajęcia będą odbywać się od
poniedziałki do piątku w godz.
od 9.30 do 15. w Domu Kultury
w Szczygłowicach.
Koszt 5-dniowych zajęć - 125
zł. Przy płatności do 15.01.2015
roku, cena obniża się do 100
zł. Szczegółowych informacji
udziela Dom Kultury w Szczygłowicach (tel. 32 332 63 84, 32
330 36 80).
/-/

Lena Karlińska z Knurowa

ur. 16.12.2014 r., 3480 g, 57 cm

KNURÓW

Superstarcie
w Knurowie
Bohaterowie telewizyjnego
„SuperSTARcia” wystąpią
w Knurowie! 17 stycznia
odbędzie się koncert, który
już rozpala emocje
W Domu Kultury w Szczygłowicach pojawić się mają Rafał Brzozowski, Stanisław Karpiel-Bułecka i
Katarzyna Wilk. Gospodarzem wieczoru będzie tenor Adam Sobierajski.
To jednak nie wszyscy artyści,
którzy tego dnia zaśpiewają w Szczygłowicach. Wystąpią też Michał Gasz
i Emilia Tomaszewska.

Miłosz Biadacz z Wilczy

ur. 18.12.2014 r., 3770 g, 53 cm

Koncert będzie mieć dwie odsłony. W pierwszej artyści zaprezentują
własne kompozycje i przeboje, drugą
wypełnią świąteczne utwory.
Koncert odbędzie się w sobotę, 17
stycznia. Początek o godz. 20. Bilety
kosztować mają 50 zł. Niebawem pojawią się w sprzedaży.
/bw/

Agata Stachurska z Knurowa

ur. 19.12.2014 r., 2870 g, 50 cm

Jakub Strugała z Knurowa

ur. 18.12.2014 r., 2650 g, 49 cm

Lena Mosiądz z Pilchowic

ur. 20.12.2014 r., 3590 g, 53 cm

informacja

foto-migawka
Wigilia w Ośrodku Kuratorskim w Knurowie to zawsze
wzruszające wydarzenie - moment spotkania podopiecznych
ośrodka, ich rodzin, byłych i
obecnych pracowników oraz
przedstawicieli władz samorządow ych, insty tucji kulturalnych, stowarzyszeń i innych
zaprzyjaźnionych osób. Życzenia
podopiecznym i pracownikom
ośrodka składał m.in. Piotr Surówka - wiceprezydent Knurowa,
Tomasz Rzepa - przewodniczący
Rady Miasta, Małgorzata Cisek-Sopel - dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i
Jolanta Leśniowska - dyrektor
Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej. W domowej atmosferze
życzono sobie radości wytrwałości i nieustającej wiary w sens
pracy.
- Dzisiaj jesteśmy jedną wielką
rodziną - mówił Tomasz Rzepa,
rozpoczynając wigilijne spotkanie.
Po podzieleniu się opłatkiem,
goście zasiedli do wspólnego
stołu, aby razem celebrować to
jedno z najpiękniejszych spotkań
w roku.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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rozmaitości
HANDEL I USŁUGI

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

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

1/14-odw.

45-52/14

Dekorator. Wykończenia wnętrz, remonty,
instalacje elektryczne. Tel. 782 141 313

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

43-52/14

28-52/14

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

48/14-4/15

49-52/14

44/14-1/15

ZDROWIE I URODA

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
poddasza, ścianki, panele, kafelkowanie, wyburzanie ścian. Tel. 602 407 190,
785 948 716
49-52/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

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

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

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

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

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

50-52/14

Można wynająć M2. CO – ciepła i zimna woda. Okazja – opłata 700 zł – z tej
opłaty wynajmujący płaci czynsz. Tel.
669 652 825

Usługi kosmetyczne z dojazdem
do klienta. www.kosmetyka-adrianna.pl;
Tel. 690 266 749
51/14-1/15

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

15/14-odw.

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727
15/14-odw.

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

36-52/14

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

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

6/14-odw.

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

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

52/14

50/14-8/15

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

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

44-52/14

13/14-odw.

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

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

41-52/14

ZWIERZĘTA

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

DAM PRACĘ
STEK CHATA zatrudni miłą, sympatyczną
kelnerkę. CV ze zdjęciem prosimy wysyłać
na: stekchata@wp.pl; tel. 882 008 024

52/14

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

Maszkiety
z kulturą
i tradycją

/bw/

Styczeń pełen wrażeń

Założona przez Spółdzielnię
Socjalną kawiarnia „Maszkiety”
otwiera się na kulturę i tradycje.
Jej znakiem szczególnym stały
się „Śląskie Kawiarenki”
„Maszkiety” działają krótko, pomniały stare i lubiane opowieści i
ale... z przytupem. Nie są typowym zaprezentowały przepiękne wyroby
lokalem gastronomicznym. Ambicje rękodzielnicze. Żalu nad znikającymi
twórców kawiarni sięgają dalej – kie- tradycjami śląskimi nie krył pisarz
rują się w stronę tradycji i kultury.
Jerzy Buczyński. Swoje wiersze przyW każdą sobotę przed
bliżał Tadeusz Golonka z
południem gośćmi spe- Maminkowe Krywałdu, a Erwin Sapik z
cjalnymi są dzieci. To z poranki
Wilczy podzielił się wiedzą
myślą o nich odby wają W k a ż d ą s o b o t ę o „Klamorach u Erwina”,
się zabawy plastyczne i o g o d z i n i e 1 0 czyli zbiorach rzeczy dawczytanie bajek. W „Masz- w Kawiarni „Masz- niej nieodzownych, dzisiaj
kiety” odbywają się
kietach” organizowane są zajęcia plastyczne już zapomnianych.
spotkania z podróżnika- i czytanie bajek.
Kaw ia rnia na sa la
mi, turnieje i warsztaty
wręcz pękała w szwach.
motywacyjne.
Zebrani chętnie włączali
Szczególną rangę wyrabiają sobie się w dyskusję, wymieniali wraże„Śląskie Kawiarenki”. Za sprawą te- niami, opiniami i pomysłami. Nic
matyki, atmosfery i gości.
dziwnego, że większość z nich nie
Przed kilkoma dniami odbyła może doczekać się kolejnej odsłony
się druga edycja. Gospodarzem był
Tadeusz Puchałka, znawca lokalnej
historii i jej niestrudzony krzewiciel. Goście też byli niepośledni. O
burzliwej historii Śląska opowiadał
zebranym ks. prof. dr hab. Bernard
Kołodziej – historyk, autor wielu
publikacji, mający w swoim życiorysie rozdział jako... sztygar w kopalni. Z ogromnym zaciekawieniem
wysłuchano architekt Ewy Kubicy z
Jankowic koło Rud Raciborskich, autorki publikacji o działalności zakonu
cystersów na ziemiach śląskich. Etnograf Bogusława Brol-Pawlicka przybliżyła tradycje strojów śląskich. Panie Gabriela Sapik i Mariola Gamoń z
Wilczy reprezentowały Radę Sołecką
i Koło Gospodyń Wiejskich. Przy-

9 stycznia o godz. 17 odbędzie
się „Projekt Szkolna Ekspedycja”.
Wypełnią go opowieści młodych
podróżników o przeżytych przygodach w odległych zakątkach świata. Program prelekcji obejmuje
wspomnienia z wypraw, początki
powstania grupy, pokaz slajdów i
filmów z poszczególnych ekspedycji. Opiekunem grupy jest mgr
Adam Ziaja;
10 stycznia o godz. 10 zaplanowano spotkanie z cyklu „Maminkowe poranki”. Udział weźmie Jerzy
Buczyński - literat, autor licznych
opowiadań. Część z nich zebrana została w książkach: „Bojdy ślónskie”,
„Skarbnik, zmory, utopce i upiory”
oraz „Klechdy Górnośląskie”;
12 stycznia o godz. 17 odbędzie się trzecia odsłona „Śląskich
Kawiarenek”. Tym razem będzie
muzycznie, kolędowo, poetycko,
śpiewnie i gwarowo;
13 stycznia o godz. 17 kawiarnia
zaprasza na „Koniec narzekania”,
c z yli war sz t at y mot y wac y jne,
obejmujące m.in. wskazówki jak
organizować czas i dotrzymać...
postanowień noworocznych;
17 stycznia o godz. 16 odbędzie
się zabawa karnawałowa dla samotnych;
19 stycznia o godz. 17 przewidziano warsztaty plastyczne dla
dzieci pt. „Ekozabawki”.
Zapisy na poszczególne spotkania
odbywają się w kawiarni przy ul.
Kapelanów Wojskowych 2E lub
telefonicznie pod nr. 32 440 00 01
i 505 868 273

KNURÓW

SCPR zaprasza na Puentę
Już po raz trzeci Stowarzyszenie Cztery Pory roku organizuje
Puentę, czyli podsumowanie rocznej działalności. Spotkanie
- 24 stycznia, w godzinach od 18 do 21.30 w Klubie Kultury
Lokalnej „Sztukateria”
W trakcie imprezy organizatorzy planują przedstawić wszystkie
najważniejsze akcje SCPR oraz
w kilku słowach zaprezentować
plany na na przyszły rok. Po części
oficjalnej - zabawa!
- Zapraszamy na charytatywne
karaoke, połączone ze zbiórką publiczną, podczas którego wystąpią
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„Śląskich Kawiarenek”. Cierpliwość
popłaci – trzecie spotkanie zaplanowano na 9 stycznia.
- Drzwi knurowskich „Maszkietów” dla wszystkich stoją otworem
– zapewniają twórcy kawiarni, zachęcając do odwiedzin.

KNURÓW

Foto: Archiwum kawiarni „Maszkiety”

ogłoszenia

muzyczne gwiazdy, przedstawiciele
gmin i instytucji oraz publiczność mówi Aneta Nowak, prezes SCPR.
- Zebrane pieniądze przeznaczymy
na zorganizowanie profesjonalnej
pomocy w poszukiwaniach osób w
ramach programu „Bezpieczni w necie
- bezpieczni w świecie”. Wjazd 5 zł.
Zainteresowani w ystępem na

scenie proszeni są o kontakt z
Anetą Nowak (nr tel. 609 108 694
lub drogą elektroniczną: a.nowak@
scpr.org.pl)
Imprezie patronuje Centrum
Kultury.
Więcej informacji na stronie
www.scpr.org.pl.
oprac. jb
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Z aw o d n i c z k i E u g e n a
K nu rów w yst ąpi ł y w m istrzostwach województwa
opolsk iego w w ycisk a niu
sztangi. Impreza w Przylesiu
miała charakter integracyjny, a na starcie stanęły m.in.
osoby niepełnosprawne - medaliści mistrzostw świata i
Europy. Knurowianki w tym
gronie osiągnęły następujące
wyniki:
- Sy lw i a Mu l a rcz y k najmłodsza i jednocześnie
najlepsza zawodniczka do
lat 16, zajęła IV miejsce w juniorkach do lat 23 w kategorii
do 57 kg. Jej wynik to 35 kg.
- Emilia Flis - najlepsza
zawodniczka do lat 18, zajęła
II miejsce w juniorkach do
lat 23 w kategorii do 57 kg.
Jej wynik to 50 kg.
- Nikola Zaborowska druga zawodniczka w katego-

Maciej Jaśkiewicz prezentuje
Puchar Świata wywalczony
w Niemczech

Puchar
Świata
za 200 kg

Knurowianki zdobyły na Opolszczyźnie cenne doświadczenie
w rywalizacji z osobami niepełnosprawnymi

rii do 23 lat w wadze +57 kg.
Wynik - 47,5 kg.
W zawodach w ystąpiła
również Vanessa Nierada,
która spaliła swoje trzy podejścia. - Start Vanessy trak-

tujemy w kategorii treningu.
To młoda i ambitna zawodniczka , która w kolejnych
startach pokaże na co ją stać.
Warto podkreślić, że Vanessa
Nierada i Sylwia Mularczyk

to uczennice Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurow ie
- mów i t rener Eugen iusz
Mehlich.
PiSk

Grupa zawodników Fight Clubu Knurów wraz z trenerem Pawłem Bańczykiem (brązowym
medalistą mistrzostw świata we Francji - pierwszy z lewej w dolnym rzędzie)

sobie wyciskając 200 kg.
Już jako zdobywca Pucharu Świata, Maciej Jaśk iew icz uczestniczył w
zawodach na Słowacji. W
rywalizacji bez podziału na
kategorie wagowe knurowianin wycisnął 210 kg, plasując
się na drugim miejscu.
Foto: prywatne

Utytułowany knurowski
siłacz - Maciej Jaśkiewicz
wzbogacił swoją kolekcję o
Puchar Świata 2014 w wyciskaniu sztangi. Prestiżowe
trofeum w y walczył za zachodnią granicą, dokładnie
w niemieckim Lauchammer.
Pan Maciej startował tam w
kategorii submaster do 100
kg, a zwycięstwo zapewnił

Na Opolszczyznę
po nowe doświadczenia
Foto: UKS Eugen

Foto: prywatne

sport

PiSk

informacja

Występ
na „piątkę”

PiSk

Trójka młodych medalistów
(od lewej): Bartosz Kata,
Grzegorz Mirecki i Jakub
Dziekanowski
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Foto: prywatne

Czterech najmłodszych zawodników
Fight Clubu Knurów wzięło udział w
Ogólnopolskiej Lidze Jiu Jitsu i łącznie
wywalczyli 5 medali. Bartosz Kata zdobył złoto w kategorii Ne waza - 41kg oraz
srebro w kategorii fighting. Jakub Dziekanowski również zdobył dwa krążki:
złoto w kategorii Ne waza - 34 kg oraz
srebro w kategorii fighting. Piąty krążek
to zasługa Grzegorza Mireckiego, który
wywalczył srebro w turnieju młodych
mistrzów do 24 kg.
Trenerem zawodników jest brązowy
medalista tegorocznych mistrzostw
świata Paweł Bańczyk.
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Gimnazjalna „Liga Mistrzów”

Foto: MG-2

sport

Zza biurka

Zdrowia
i spełnienia
marzeń

Kamil Marczuk
wygrał gimnazjalną
„Ligę Mistrzów”
na Xbox-ie

Rywalizacja w jedną z najpopularniejszych gier piłkarskich FIFA 15 - była w grudniu tematem
numer 1 wśród kilkudziesięciu
uczniów Miejskiego Gimnazjum
nr 2 w Knurowie. Powód? Z okazji
Mikołajek nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali
turniej „Ligi Mistrzów”. - Zainteresowanie było bardzo duże, w
turnieju wzięło udział 40 uczniów,
którzy zostali rozlosowani i systemem pucharowym rozegrano turniej na Xbox-ie - relacjonuje Dawid

Dybcio. - Każdy uczeń wybierał
swoją ulubioną drużynę, a mecze
trwały po 12 minut. Finał został
rozegrany w obecności wszystkich
uczniów naszej szkoły. Mamy nadzieję, że turniej na stałe wpisze się
do kalendarza imprez w Miejskim
Gimnazjum nr 2.
Do wspomnianej finałowej
rozgry wki awansowali: Kamil
Marczuk i Adrian Szydło, a ze
zwycięstwa cieszył się pierwszy
z nich.
PiSk

Foto: MG-2

Finałowa rozgrywka
zgromadziła liczną
publiczność

Złota
powtórka
Martyny

Wielcy sportowcy podkreślają, że najtrudniejsze jest
powtórzenie wcześniej osiągniętego sukcesu. I dodają, że
dopiero drugie i ewentualnie
kolejne zwycięstwo świadczy
o prawidłowym rozwoju oraz
klasie zawodnika.
Swą powtarzalnością wykazują się od pewnego czasu
młodzi pływacy TKKF Szczygłowice. Potwierdzeniem tego
jest ostatni w ystęp w Mistrzostwach Śląska 10-latków,
które odbyły się w Radlinie.
Formuła tych mistrzostw skła20

da się z dwóch edycji w ciągu
roku. W pierwszej, rozegranej
w czerwcu, dwa złote medale
zdobyła Martyna Surówka.
Minęło kilka miesięcy i młoda
pływaczka powtórzyła swój
wyczyn i ponownie triumfowała na 50 i 100 metrów
stylem klasycznym.
Do dwóch złotych medali
Martyna Surówka dołożyła
jeszcze dwa brązowe wywalczone w sztafecie razem z
Weroniką Morciszek, Anną
Idzikowską i Małgorzatą Wasilewską. Dziewczęta zajęły

tym w innym miejscu).
Sport to jednak nie tylko zwycięstwa. Tych, którzy
sięgają po upragnione trofea
jest garstka w porównaniu z
tymi, którzy stają na starcie
poszczególnych turniejów,
biegów, rozgrywek.
Su k c e se m s p o r t u je s t
masowość, czyli gigantyczna
liczba osób, która zakłada
dres i śmiga na halę, boisko,
pływalnię, czy siłownię. Wielu
z nas wraz z Nowym Rokiem
postanowi, że dołączy do tego
grona. I to może być pierwszy
krok do sukcesu. Nawet jeżeli
nie uda się po jakimś czasie
wywalczyć miejsca na podium.
Póki co, przed nam święta,
a jak święta to i życzenia, więc
zdrowia i spełnienia marzeń.
Nie tylko tych sportowych.
Piotr Skorupa

informacja

Godziny otwarcia
obiektów MOSiR Knurów

o kresie zimowej przerwy świątecznej
w dniach od 22.12.2014 r. do 1.01.2015 r.
PŁYWALNIA KRYTA, KASA, SIŁOWNIA,
SALKA DO TENISA
Knurów ul. Górnicza 2

22.12 – poniedziałek – 12.00 – 22.00
23.12 – wtorek – 12.00 – 22.00
24.12 – środa – WIGILIA – NIECZYNNE
25.12 – czwartek – BOŻE NARODZENIE – NIECZYNNE
26.12 – piątek – II DZIEŃ ŚWIĄT – NIECZYNNE
27.12 – sobota – 10.00 – 20.00
28.12 – niedziela – 10.00 – 20.00
29.12 – poniedziałek – 12.00 – 22.00
30.12 – wtorek – 12.00 – 22.00
31.12 – środa - SYLWESTER – NIECZYNNE
1.01 – czwartek – NOWY ROK 2015 – NIECZYNNE
Foto: arch. prywatne

Martyna Surówka - dwukrotna mistrzyni Śląska

Niektórzy z trenerów mówią wprost: będzie bolało. Będzie pot, krew i łzy. A później
ewentualne zwycięstwo. Innej
drogi do sukcesu podobno
nie ma. A bywa, że nawet
po licznych wyrzeczeniach,
setkach godzin spędzonych na
treningach, ów sukces wciąż
pozostaje marzeniem. Taki
jest sport.
Końcówka roku sprzyja
podsumowaniom. Również
tym sportowym. Jaki więc był
to rok dla knurowskich piłkarzy, pięściarzy, pływaków,
biegaczy, siłaczy i szkaciorzy?
Trudne pytanie. Sukcesów na
pewno nie brakowało. Wiele
było tych regionalnych i ogólnopolskich. Zdarzały się też
prawdziwe perełki, takie jak
Puchar Świata wywalczony
przez Macieja Jaśkiewicza w
wyciskaniu sztangi (piszę o

trzecie miejsca w rywalizacji
4x50 metrów stylem dowolnym oraz zmiennym.
Medalowy dorobek uzupełnia brązowy krążek w konkurencji indywidualnej Weroniki Morciszek, która stanęła
na podium w czasie dekoracji
uczestniczek wyścigu na 50
metrów stylem grzbietowym.
W Radlinie wystąpili również Szymon Dudziński i Miłosz Marszałek, którzy zajęli
miejsca poza podium.
PiSk

PŁYWALNIA KRYTA „aQuaRelax”
Knurów ul. Szpitalna 23

22.12 – poniedziałek – 10.00 – 22.00
23.12 – wtorek – 10.00 – 22.00
24.12 – środa – WIGILIA – NIECZYNNE
25.12 – czwartek - BOŻE NARODZENIE – NIECZYNNE
26.12 – piątek - II DZIEŃ ŚWIĄT – 14.00 – 22.00
27.12 – sobota – 10.00 – 22.00
28.12 – niedziela – 10.00 – 22.00
29.12 – poniedziałek – 10.00 – 22.00
30.12 – wtorek – 10.00 – 22.00
31.12 – środa - SYLWESTER – 6.00 – 14.00
1.01 – czwartek – NOWY ROK 2015 – NIECZYNNE

LODOWISKO

Knurów ul. Ułanów 8
22.12 – poniedziałek – 10.00 – 21.00
23.12 – wtorek – 10.00 – 21.00
24.12 – środa – WIGILIA – 10.00 – 15.00
25.12 – czwartek - BOŻE NARODZENIE – NIECZYNNE
26.12 – piątek - II DZIEŃ ŚWIĄT – 10.00 – 21.00
27.12 – sobota – 10.00 – 21.00
28.12 – niedziela – 10.00 – 21.00
29.12 – poniedziałek – 10.00 – 21.00
30.12 – wtorek – 10.00 – 21.00
31.12 – środa – SYLWESTER – 10.00 – 17.00
1.01 – czwartek – NOWY ROK 2015 – 14.00 – 21.00
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sport

Bardzo dużym zainteresowaniem
uczestników cieszyły się zajęcia poświęcone monitorowaniu treningu sportowego oraz konsekwencjom zdrowotnym
związanym z redukcją masy ciała.
Obok zajęć teoretycznych uczestnicy kursu wzięli udział w zajęciach
treningowych zawodników kadry
narodowej.
Dodajmy, że Adam Spiecha wraz
z najbliższymi współpracownikami i
podopiecznymi spowodował, że Garda Gierałtowice mimo krótkiego stażu
na bokserskim rynku, należy do czołowych nie tylko z naszym regionie.

Adam Spiecha (czwarty z lewej) poszerzał swoją wiedzę
trenerską w czasie kursokonferencji zorganizowanej przez PZB

PiSk

foto-migawka
Foto: Spartan

Fighterka
ze Spartana

O tym co było,
i o tym co będzie

Końcówka roku sprzyja
podsumowaniom i nakreśleniu planu działania na
przyszłość.
Przed kilkoma dniami
okolicznościowe spotkanie
dla trenerów zorganizował
założyciel Akademii Piłki
Nożnej - Marcin Brosz, który
dziękując za pracę w roku 2014
przedstawił plan działania na
najbliższe miesiące. W owym
planie są swego rodzaju niespodzianki, które powinny
mile zaskoczyć m.in. młodych
adeptów piłki nożnej, jak i ich
rodziców. Szczegóły mają być
znane już niebawem.

Ostatni sukces Olivii Kaczor to mistrzostwo Śląska w kickboxingu.
- To młoda zawodni c z k a ro k ują c a n a
przyszłość - mówi trener Sławomir Tokarz.
- W finale mistrzostw
Śląska zdominowała
swoją rywalkę z Nowego Sącza, kilka razy
posyłając przeciwniczkę
na deski.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Trener boksu Adam Spiecha z
Gardy Gierałtowice uczestniczył w
kursokonferencji zorganizowanej
przez Polski Związek Bokserski.
- Zaproszenia otrzymało trzydziestu trenerów z całego kraju i cieszę się,
że znalazłem się w tym gronie - mówi
szkoleniowiec. - Przez trzy dni intensywnych zajęć poznaliśmy plany szkoleniowe kadr narodowych na przyszły
rok, a także zasady kwalifikacji do
igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.
Przedstawiono nam również politykę
organizacyjno-startową drużyny Rafako Hussars Poland, przygotowującej
się do rozgrywek WSB w 2015 roku.

PiSk

informacja

Foto: PZB

Poszerzał wiedzę

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 16 GRUDNIA:
1. Ginter Fabian
2. Dariusz Gołyś
3. Bogdan Litwin
4. Tadeusz Wodziczko
5. Bernard Wróbel
6. Tadeusz Kamczyk
7. Jerzy Makselon
8. Willibald Morgalla
9. Leonard Spyra
10. Bogumił Wolny
11. Edward Duda

- 2.058 pkt
- 2.003 pkt
- 1.997 pkt
- 1.990 pkt
- 1.974 pkt
- 1.942 pkt
- 1.927 pkt
- 1.906 pkt
- 1.765 pkt
- 1.762 pkt
- 1.686 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Bogumił Wolny
- 25.871 pkt
2. Piotr Palica
- 25.001 pkt
3. Piotr Arent
- 23.873 pkt
4. Stefan Wroblowski
- 23.406 pkt
5. Tadeusz Kamczyk
- 23.286 pkt
6. Dariusz Skowron
- 23.102 pkt
7. Jerzy Pluta
- 22.908 pkt
8. Edward Nowak
- 22.322 pkt
9. Emil Kasperek
- 22.031 pkt
10. Michał Foit
- 21.845 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 30 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama” w Knurowie.

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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Foto: morgueﬁle.com/Jusben

aktualności
Po 25 grudnia zwiększy się
odpowiedzialność sprzedawców
za oferowany towar

KNURÓW

Bezpieczeństwo
nade wszystko
Nowa sygnalizacja świetlna
na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Wilsona
podzieliła kierowców. Jedni cieszą się
z ułatwionego przejazdu, inni narzekają
na tworzące się korki. Czy jest szansa,
aby usprawnić ruch na tym odcinku?

Nowe prawo
pod choinkę
25 grudnia wchodzi w życie nowe prawo
konsumenckie przywracające rękojmię,
czyli odpowiedzialność sprzedawcy względem
kupującego za fizyczne wady towaru.
Nowe przepisy dotyczą wyłącznie rzeczy
zakupionych po Bożym Narodzeniu
Pow iatow y R zecznik Konsumentów, Ryszard Kow r ygo,
przypomina, że za towar zakupiony przed 25 grudnia 2014 roku
sprzedawca odpowiada jeszcze
według star ych zasad, czyli z
tytułu niezgodności z umową.
Rzeczy zakupione po Bożym Narodzeniu objęte będą rękojmią. Co
to oznacza?
Klient, reklamując u sprzedawcy wadliwy produkt, będzie mógł
wybrać między naprawą, wymianą,
obniżeniem ceny albo odstąpieniem od umowy, a to skutkuje
zwrotem pieniędzy. Ostatnia opcja
możliwa jest wyłącznie w przypadku wystąpienia istotnej wady.
- Jeśli koszty usunięcia usterki
są zbyt duże, sprzedawca może
zaproponować klientowi inne rozwiązanie - tłumaczy rzecznik
Kowrygo.
Warto pamiętać, że roszczeń
możemy dochodzić również w trybie gwarancji udzielonej na dany
towar. Odpowiedzialność sprzedawcy zawęża się jednak wyłącznie
do usunięcia wady lub wymiany
towaru na nowy.
Dotychczas konsument miał
6 miesięcy na stwierdzenie, że
niezgodność towaru z umową ist22

niała w chwili jego wydania. Teraz
ma na to rok.
- Gdy jakaś rzecz już raz była naprawiana lub wymieniana na nową,
a mimo to kolejny raz się psuje, konsument ma prawo odstąpić od umowy
- informuje rzecznik Kowrygo.
Nowa ustawa zwiększa uprawnienia konsumentów robiących zakupy „na odległość” (przez internet
lub telefon) i poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli np. na pokazach lub u
akwizytora.
Dotychczas klient miał 10 dni
na odstąpienie od umowy bez podawania konkretnej przyczyny. Wystarczyło, że w tym czasie przesłał
stosowne oświadczenie i odesłał
zakupiony towar. Teraz konsument
ma aż 14 dni do namysłu i podjęcia
ostatecznej decyzji.
- Przed zakupem sprzedawca będzie musiał poinformować nas szczegółowo o całkowitych kosztach, jakie
poniesiemy w związku z zawieraną
umową - dodaje Ryszard Kowrygo.
To powinno ukrócić nieuczciwe
praktyki stosowane przez handlowców (np. zapisy drobnym drukiem
o kosztach ukrytych) i umożliwić
klientom bardziej świadome zwieranie umów.
Kiedy zdecydujemy się na za-

warcie umowy kupna-sprzedaży,
będziemy musieli otrzymać tego
potwierdzenie (ewentualnie kopię
umowy). To samo tyczy się umów
zawartych przez telefon.
Sprzedawca zobowiązany jest
pouczyć nas o możliwości odstąpienia od umowy. Jeśli tego nie zrobi
(dotychczas była to dość powszechna praktyka), na zerwanie umowy
będziemy mieli rok (wcześniej były
to 3 miesiące od wydania towaru).
- Ustawa zwalnia konsumenta
od obowiązku ponoszenia kosztów
związanych ze zwrotem rzeczy w
przypadku skorzystania z prawa
odstąpienia, jeżeli konsument nie
został poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku poniesienia
tych kosztów - mówi rzecznik.
Ryszard Kowrygo nie ma wątpliwości, że nowe przepisy zwiększają ochronę komsumentów. Jest
jednak ostrożny w przesadnym
hurraoptymizmie.
- Z doświadczenia wiem, że znajdą się tacy, którzy będą chcieli obejść
niekorzystne zapisy ustawy. Dlatego
nadal zachęcam do uważnego czytania umów przed ich podpisaniem i
zadawania sprzedawcy pytań, kiedy
mamy jakiekolwiek wątpliwości.
Paweł Gradek

Sygnalizacja działa od grudnia.
– Już od pierwszego dnia są
problemy! Przecież takiego korku tutaj nigdy nie było, a teraz ciągnie się
od ronda – skarży się pan Andrzej.
– Czy osoby odpowiedzialne nie widzą, że zakorkowały Knurów?
Opinia pana Andrzeja nie jest
odosobniona.
- Jest gorzej niż było. Gdyby jeszcze zrobili pas do skrętu w lewo dla
jadących od ronda, wtedy może nie
byłoby takiego skrętu. Ktoś nie pomyślał… - dodaje pan Jan.
Sygnalizacja powstała na skutek
interwencji władz samorządowych
i kierowców. Czekano na nią od
dawna. Zanim podjęto decyzję o
budowie sygnalizacji badano inne
możliwości, m.in. stworzenie ronda a
także samodzielnego pasa do skrętu
w lewo w ulicę Wilsona.
- Pewnie nie wszyscy zdają sobie z
tego sprawę, ale aby możliwe było wybudowanie ronda lub wydzielonych
pasów o prawidłowych parametrach
geometrycznych przy zachowaniu
wszystkich ciągów pieszych, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej ilości
terenu – co w omawianym przypadku
było niemożliwe – wyjaśnia Aleksandra Wielgosz z Zarządu Dróg
Powiatowych w Gliwicach. - Zbyt
wąski pas drogowy oraz przylegające
bezpośrednio do niego prywatne posesje i zabudowania skutecznie wyelimi-

nowały budowę w tym miejscu ronda
czy pasa dla relacji skrętnych.
Zarząd Dróg Powiatowych podkreśla, że ma świadomość wad sygnalizacji, czyli m.in. wzrostu czasu
przejazdu, szczególnie w godzinach
szczy tu, i powstawanie korków.
Jednakże ilość plusów przeważa nad
minusami.
Sygnalizacja z pewnością poprawiła bezpieczeństwo na tym odcinku
– zdecydowanie spadła ilość kolizji i
uporządkowała ruch samochodów i
pieszych.
- Kiedyś, aby przejść po pasach
na drugą stronę musiałam się trochę naczekać i liczyć na łaskawość
kierowców, a teraz mam zielone i
przechodzę. Bezstresowo! – śmieje się
pani Janina.
Łatwiej jest także wyjechać na
drogę główną pojazdom z ulic podporządkowanych.
Sygnalizacja, mimo głosów niezadowolenia, spełnia swoją funkcję.
A korki? Kierowcy muszą się z nimi
pogodzić, choć Aleksandra Wielgosz
obiecuje, że ZDP będzie obserwował
pracę sygnalizacji i zachowanie użytkowników drogi.
- I jeżeli zajdzie taka potrzeba,
będziemy starali się zmienić program
pracy sygnalizacji tak, aby jak najlepiej dostosować go do ruchu na drodze
– dodaje Wielgosz.
jb

foto-migawka
foto: Justyna Bajko

Knurowski oddział PCK już po raz dziesiąty obdar
owuje najbardziej
potrzebujących paczkami żywnościow ymi. W tym
roku rozda no kilka
ton żywności. W piątek każda osoba, która przys
zła z kartą żywnościową
wyda ną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
otrzy mała 6 litrów
mleka, 3 litry oleju, 6 kg cukru, 6 puszek mielonki
i 9 paczek makaronu.
- To dla naszej rodziny ogromna pomoc, szczególnie
teraz, przed świętami. Dzięki wsparciu nasze Boże Narodzenie będzi
e radośniejsze - mówi
jeden z obdarowanych.
Żywność pochodzi ze środków Unii Europejskie
j z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020.
Justyna Bajko
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krzyżówka

KRZYŻÓWKA
ŚWIĄTECZNA

Do wygrania:

• karnet upominkowy na zabiegi kosmetyczne o
wartości 400 zł, ufundowany przez Gabinet Kosmetyki Estetycznej Aleksandry Lewandowskiej
• karnet upominkowy na zabiegi kosmetyczne
(do wyboru) o wartości 200 zł, ufundowany
przez Gabinet Kosmetyki Estetycznej Aleksandry
Lewandowskiej
• upominki od pracowni “Witraże z pasją”
• trzy karnety upominkowe na zabiegi

kosmetyczne (do wyboru) o wartości 100 zł
każdy, ufundowane przez Gabinet Kosmetyki
Estetycznej Aleksandry Lewandowskiej
• dwuosobowe zaproszenie na występ Kabaretu
Skeczów Męczących (8.02.2015 r.)
• dwa dwuosobowe zaproszenia
na koncert uczestników telewizyjnego
„Superstarcia” (17.01.2015 r.)
• trzy karnety na 10 wejść na siłownię

na Pływalni Wodnik w Paniówkach
• trzy karnety na 10 wejść na basen
na Pływalni Wodnik w Paniówkach
• 20 dwuwejściowych karnetów
na obiekty MOSiR w Knurowie
• trzy dwuosobowe zaproszenia
na seans filmowy w Kinie Scenie Kulturze
• roczna prenumerata
Przeglądu Lokalnego

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17, napisane kolejno, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść) do redakcji – 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 5 – wraz z kuponem
w ciągu 10 dni od ukazania się wydania PL (decyduje data stempla pocztowego).
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr. 50/2014 brzmiało: „Janczar”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje Jolanta Kempa, karnety na obiekty MOSiR-u otrzymują Matylda Sumień
i Anna Podraza. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”Marek Zbigniew Lewczuk

Sponsorzy krzyżówki
Urząd
Miasta
Knurów
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KNURÓW

Piękno ze szkła

Izabela Fogel panuje nad kruchością materii. Z kawałków
kolorowego szkła tworzy kwiaty migoczące feerią barw,
wielkie i małe anioły, skąpaną w gwiazdach zorzę polarną
czy renifera z motywem wzorów norweskich

24

spodzianki – mówi pani Izabela.
Sztuka witrażu wymaga cierpliwości i skupienia. Szkło to kruchy
i kapryśny materiał. Nie wybacza
błędów czy braku zdolności manualnych. Wystarczy jeden fałszywy ruch,
aby coś pękło i efekt wielogodzinnej
pracy poszedł na marne. Witraż uczy
pokory wobec materii. Pani Izabela
dba o każdy detal. Bardzo ważna jest
dla niej harmonia kolorów i estetyka
wykonania. Do wprawy dochodziła
latami.

NA POCZĄTKU JEST POMYSŁ

Proces tworzenia rozpoczyna
się od pomysłu, który następnie
przelewany jest na papier. Kolejny
etap to wybór kolorystyki, wycięcie
poszczególnych elementów ze szkła,
następnie szlifowanie i zawijanie w
miedzianą taśmę. W ostatniej fazie
witraż jest pokrywany cyną.
- Stosuję również technikę tra-

dycyjnego łączenia szkła za pomocą
profili ołowianych oraz imitację witraża – technika naklejania na szkło
bardzo trwałej folii wykończonej taśmą
ołowianą – tłumaczy artystka. - W
pracach wykorzystuję także specyficzne
i oryginalne rozwiązania łączenia szkła
z innymi materiałami (tkaniny, koronki, papier, suszone kwiaty). Przy projektowaniu witraży szczególnie ważne
jest ich dopasowanie do charakteru i
stylu wnętrza.

NIE TYLKO KOŚCIÓŁ

Witraże opuściły sferę sacrum
– nie są już zarezerwowane tylko dla
kościołów. Piękno migoczących tęczowymi barwami szkiełek powiązanych
ręką artysty jest dostępne dla każdego
i w każdej formie. Światło przenikające
przez witraż rozjaśnia pomieszczania i
rozwiewa szarość dnia.

Anioły cieszą się
największą popularnością
wśród kupujących

Izabela Fogel ze zwyczajnych kawałków szkła tworzy rzeczy niezwykłe, wnosząc w codzienność odrobinę
magii i piękna.
Justyna Bajko

Pracownia witrażowa „Witraże
z pasją” mieści się przy ul. Ks.
Koziełka 75 w Knurowie (tel. 506
339 429, e-mail: pracownia@witrazezpasja.pl).Więcej informacji
na stronie www.witrazezpasja.pl
lub facebook.com/Witraże z pasją.

SZKLANY FIAT?

Projektując witrażowe kompozycje, pani Izabela myśli o odbiorcach:
pyta o ulubione kwiaty i wzory. Lubi
dzielić się swoją twórczością.
Najczęściej klienci proszę o anioły, skrzynki na klucze albo biżuterię, pięknie odbijającą światło. Pani
Izabela tworzy także loga klubów
sportowych, lustra otulone kwiatami,
ramki, wazony, świeczniki i zawiesz-

Artystka łączy szkło z różnymi
elementami, m.in. z koronką

Foto: arch. prywatne

Do królestwa witrażystki prowadzą niewielkie drzwi. Trzeba pochylić
głowę, aby wejść do pracowni.
- Niektórym przypomina to wejście do domku hobbita - śmieje się
knurowianka.
W pracowni ze wszystkich stron
spoglądają dzieła pani Izabeli: kolorowe anioły, obrazy olejne i pastelowe, szkatułki, koronkowe świeczniki
a nawet kościelny witraż czekający
na renowację.
Pani Izabela zakochała się w witrażach od pierwszego spojrzenia.
- Zwiedzałyśmy z koleżanką szkołę
artystyczną, oglądałyśmy różne pracownie m. in. sztukatorstwa, ceramiki,
rzeźby, fotografii. Kiedy zobaczyłam
witraże, oczarowały mnie, zwłaszcza piękny motyl malowany na szkle
pośród kwiatów – praca dyplomowa
wykonywana przez jednego z uczniów.
Wiedziałam już, że chcę tworzyć witraże. Okazało się, że to magiczna i fascynująca praca… – opowiada artystka.
Witrażystka od 12 lat zgłębia tajniki pracy ze szkłem, pracownia działa
od sierpnia.
- Zawsze chciałam mieć własną
pracownię, ale też zdobyć kolejną wiedzę. Rozpoczęłam studia na kierunku
kulturoznawstwo (animacja kultury)
na Uniwersytecie w Opolu, wyszłam
za mąż, potem na świecie pojawiły
się dzieci. Plany z pracownią musiały
poczekać – tłumaczy właścicielka.
– Otwarcie pracownii „Witraże z pasją”
to spełnienie moich marzeń.
Tworzenie witraży to żmudna
praca. Szklane dzieło łączy trzy równie ważne elementy: światło, kolor i
wyobraźnię twórcy.
- Ciężko przewidzieć efekt końcowy w trakcie komponowania kolorów
czy wycinania szablonów. Inaczej
wygląda zawieszka na ścianie, inaczej
witraż w oknie, przez który przechodzą
promienie słoneczne tworzące jedyny
i niepowtarzalny klimat, grę światła i
barw. Czasami zdarzają się miłe nie-

ki. Zdarzają się również wyjątkowe
zamówienia.
- Wszystko jest możliwe do wykonania. Realizowałam oryginalne zamówienie modelu dużego Fiata i BMW
w formie zawieszek witrażowych,
breloczek z rybakiem dla pasjonata
wędkarstwa, miniaturowy rowerek
oraz luksusowy model jachtu - opowiada witrażystka.
Wieść o samochodach rozniosła
się wśród bliższych i dalszych znajomych: niecodziennych zleceń z całej
Polski przybywa. Właścicielka „Witraży z pasją” ceni sobie wyzwania.
- Poproszono mnie o stworzenie
statuetek na regionalny konkurs
wiedzy o krajach nordyckich. Organizator zasugerował wykorzystanie
motywu zorzy polarnej. Trochę mnie
to przeraziło - śmieje się pani Izabela.
– Długo myślałam, jak to ugryźć.
Efekt końcowy bardzo się wszystkim
spodobał. Miło było usłyszeć tyle
ciepłych słów o swojej pracy.
Ostatnio przyszła propozycja
od władz gminnych na wykonanie
herbu.
- To będzie prawdziwe wyzwanie,
bo z jednej strony herbu jest czarny orzeł,
a z drugiej lew – mówi witrażystka.
Zamiłowanie do pracy z małymi,
wymagającymi elementami, pani Izabela odziedziczyła po tacie, który z zapałek tworzy małe domki, miniatury
latarni morskich i kościołów, kasetony
na sufit, a nawet drzwi.

Foto: arch. prywatne

Foto: Justyna Bajko

Izabela Fogel
przy pracy
nad witrażem

KNURÓW. KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH ZAPRASZA NA LIVE

100 minut
śmiechu

W niedzielę, 8 lutego 2015 roku,
najweselszym miejscem w okolicy
będzie Kino Scena Kultura.
A to za sprawą Kabaretu Skeczów
Męczących i jego Programu LIVE
Na Program LIVE składają się tegoroczne skecze kabaretu, które błyskawicznie podbiły serca telewidzów
i internautów. Oglądane „live”, czyli
na żywo, robią szczególnie wesołe
wrażenie. Tym bardziej, że są okraszone premierowymi numerami.

Program LIVE ujawnia się największy talent KSM, czyli niesamowity wręcz kontakt z publicznością,
oraz naturalną i niepohamowaną
skłonność do improwizacji. Każdy
spektakl jest inny, ale każdy równie
humorystyczny.

Jeśli będziesz widzem, spotkasz
plejadę przezabawnych postaci,
w ykreowanych przez KSM. Szaloną katechet kę Jadw igę, k tóra
przeprowadzi niezapomnianą lekcję przedmałżeńską, jak również
pokaże się w zupełnie nowej odsło-

nie, odwiedzicie progi zakładu
psychiatrycznego, gdzie urodziła
się kolejna opowieść Wiesława
Adamczyka o dzisiejszej Polsce. I
wiele, wiele innych...
/ck, bw/
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