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SOnDA

Knurów

śmierdzący kłopot
Psie kupy na miejskich trawnikach, a co gorsza
i chodnikach, rozpalają emocje knurowian od lat. Te
płyną, a problem nie znika. Kosze na psie odchody
jeszcze się nie przyjęły. Drażnią za to wandali

Wandale zniszczyli pięć koszy, ich wymiana będzie kosztować
przeszło 2 tys. zł

Upust swojej irytacji na temat
(nie)sprzątania po psach dają internauci na forum Wirtualnego Knurowa (www.wirtualnyknurow.pl).
Wątek ma dobitny, lecz nader trafny,
tytuł: „Zasrany” Knurów”.
- Zawsze wkurzały mnie psie gówna na chodnikach, gdy śnieg stopniał,
jakoś starałem się zrozumieć, ale dziś
rano to już mnie rozwścieczyło. Idąc
po nieoświetlonym chodniku [nie]
dość, że wlazłem w kupę to była ona
tak duża, że sobie pojechałem jak
na skórce od banana i gleba – pisze
internauta wrona25.
Zdaniem wypowiadających się,
problemem jest zbyt mała liczba koszy na psie odchody.
– Jestem psiarą, ale nie mam
ochoty ślizgać się na psich odchodach,
chciałabym spokojnie móc sprzątnąć
i wyrzucić „kupkę” w miejsce do tego
przeznaczone. W okolicy targowiska,
od ulicy Szpitalnej, nie ma żadnego
kosza, a koło ośrodka zdrowia na
Kazimierza Wielkiego stoją dwa obok
siebie – zauważa komeniusz.
- Ja uważam, że takie kosze powinny stać przy głównych ulicach,
np. Kazimierza Wielkiego, Batorego,
Mieszka. Co 300 metrów. Psiaków w
Knurowie jest dużo i gdzieś trzeba je
wyprowadzić. Ale trzeba też stworzyć
odpowiednie warunki, aby KAŻDY
właściciel miał możliwość pozbycia się
kupki po psie – pisze stokrota41.
- Zgadzam się, że koszy brakuje,
ale jak już ich nie ma, to pogońcie
tego psa dalej od chodnika – apeluje
do właścicieli psów wrona25.
Zdaniem urzędników z knurowskiego magistratu pojemników na
psie odchody nie brakuje.
– Obecnie na terenie miasta znaj2

duje się 40 takich koszy – informuje
Brygida Pluta, inspektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska UM
Knurów. – Ustawione są w różnych
miejscach, w których wiemy, że knurowianie wyprowadzają psy lub tam,
gdzie mieszkańcy i spółdzielnie wnioskowały o ich ustawienie.
Niestety, niektórymi pojemnikami na psie odchody zainteresowali
się wandale.
– W przeciągu tygodnia zdemolowanych zostało pięć koszy: dwa w
parku przy ul. Ogana, jeden przy ul.
Mieszka i dwa w okolicach ul. Lotników i Ułanów. Koszt ich wymiany
wyniesie ponad 2 tys. zł.– mówi in-

GLIwICE

energia z gór

spektor Pluta, apelując jednocześnie
do mieszkańców, którzy są świadkami niszczenia koszy, by takie sytuacje niezwłocznie zgłaszali służbom
porządkowym.
Czy zwiększenie ilości koszy
rozwiąże problem psich kup?
Zdaniem niektórych internautów
- niekoniecznie. To zależy bowiem od
właścicieli czworonogów.
- To tylko i wyłącznie wina właściciela, że psia kupa leży na chodniku, a
nie na trawniku czy koszu na odchody
– pisze wrona25.
Podobnego zdania jest szpitalniak: - Żadne worki, kosze nie pomogą
dopóki posiadacze (90 proc.) czworonogów nie dorosną do posiadania tych
zwierzątek. A odpowiedzialny właściciel (10 proc.) poradzi sobie bez kosza
na odchody i specjalnych woreczków.
Więcej odpowiedzialności i kultury
osobistej!!!
Choć jak zauważa lukas2401
zdarzają się wyjątki. - Przed swoim
blokiem widzę jak pewien Pan chodzi
ze swoim psem i ZAWSZE nosi przy
sobie jednorazówkę, do której pakuje
zawartość. Wystarczy tylko chcieć.
Nawet gdyby kosze były co 5 metrów,
to większość i tak by nie sprzątała po
swoich pupilach.
Na idealne rozwiązanie wpadł
internauta szpitalniak: - A może nauczyć psa siadania na toalecie? Tak,
jak uczymy go aportować, podawać
łapę itp. – sugeruje, zapewne z przymrużeniem oka.
Wtedy na pewno wszyscy byliby
zadowoleni. Właściciele czworonogów, ponieważ nie musieliby sprzątać po swoich pupilach. Pozostali
mieszkańcy, ponieważ nie weszliby
w żadną cuchnącą niespodziankę.
A kosze na psie odchody? Spokojnie.
Tymi pewnie zajęliby się wandale.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Knurów

alkohol zbija z nóg

Przekonało się o tym kilku panów,
którzy w świątecznym okresie zanadto
rozkoszowali się wyskokowymi trunkami
W przedświąteczny piątek po południu strażnicy miejscy zauważyli
dwóch panów śpiących na przystanku autobusowym przy ul. Lignozy.
Mężczyźni znajdowali się w stanie
upojenia alkoholowego. Z uwagi na
to, a także wyziębienie organizmu,
konieczna okazała się pomoc lekarska. Zostali zabrani do szpitala.
W czwartek po świętach, także
po południu, patrol Straży Miejskiej
zajął się mężczyzną leżącym na ul.
Wilsona. Pan był pod wpływem alkoholu, z jego dłoni sączyła się krew.
Funkcjonariusze wezwali pomoc

lekarską, a po opatrzeniu przekazali
mężczyznę pod opiekę siostrze.
W sobotni wieczór uwagę strażników miejskich zwrócił mężczyzna
siedzący... na ziemi przed blokiem
przy ul. Kazimierza Wielkiego. Jak
się okazało, z nóg zwalił go wypity
przezeń alkohol. Wkrótce trafił pod
opiekę matki.
Tego samego dnia patrol Straży
Miejskiej udał się do jednego z lokali.
Powodem był pan, który po wypiciu
sporej ilości alkoholu zasnął przy
stoliku.
/bw/

Zespół „Zakopower” szturmem
zdobył listy przebojów. Cechuje
go góralska tradycja połączona z
nowoczesnym brzemieniem i sporo
energetycznej muzyki nie unikającej
refleksji. Koncert grupy w Gliwickim
Teatrze Muzycznym już 9 stycznia o
godz. 19. Bilety- 55 i 70 zł do nabycia
w kasie GTM.
jb

GLIwICE

trojanie

Kolejna transmisja na żywo spektaklu z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Tym razem na ekranie
kina Amok scena Bajka opera Hectora Berlioza „Trojanie”. Opowieść
o wojnie trojańskiej od wieków
inspiruje artystów. Nowojorskie
dzieło skupia się głównie na postaci
Eneasza, który opuszcza mury i udaje
się do Kartaginy. Spektakl - 5 stycznia, o godz. 18. Bilety po 45 i 50 zł do
nabycia w kasie kina.

Nowy Rok to dla wielu moment
przełomowy. Czas, kiedy można zacząć od nowa, bo to co złe
zostało w 2012. Zapytaliśmy
przechodniów, jak wspominają
stary rok i czego sobie życzą w
nowym.

Pani Zofia z Knurowa:
− To był dobry rok, choć mógłby
być lepsz y. Brakował o jednak
wyjątkowych wydarzeń. Najcieplej wspominam wakacje u mojej
mamy na wsi. Na ten nowy 2013
rok, życzę sobie, aby było więcej
zdrowia i pieniędzy, bo jak są obie
te rzeczy to jest już wszystko.
Chciałabym także, aby dzieci znalazły godną pracę i nie musiały się
martwić o przyszłość.

jb

nie zapomnij

6 I – Dz ień Fila tel
isty, Trzech
Króli, Poc zątek Kar
nawału
7 I – Dzień Dziwaka
7-8 I − Prawosławn
e Boże
Narodzenie
8 I − Dzień Spr ząt
ania Biurka
9 I – Dzień Ligi Och
rony
Prz yrody

emilia Marek z synami Dominikiem i Filipem:
− Ten rok nie był zły, ale chciałabym, aby nowy był jeszcze lepszy,
a przynajmniej nie gorszy. Nie było
wielu ważnych wydarzeń. Raczej
codzienność. Mam kilka cichych
postanowień noworocznych, ale
wolę o nich nie mówić, żeby nie zapeszać. Chciałabym, aby w nowym
roku młodszy syn tak nie chorował,
a starszy lepiej się uczył.

Knurów

szarpał
pięciolatka

W przedświąteczny piątek patrol Straży Miejskiej interweniował
przy ul. 1 Maja w pobliżu jednego z
marketów. Powodem był mężczyzna
szarpiący... pięcioletniego chłopca.
Strażnicy ustalili personalia mężczyzny. Matka chłopca zgłosiła
sprawę na Policję. Dalsze czynności
w tej sprawie prowadzi knurowski
Komisariat Policji.

Pan Mirosław z Przyszowic:
− Stary rok będę wspominać w
miarę dobrze. Najważniejsze wydarzenie to rozpoczęcie budowy
nowego domu. Mam nadzieję, że
w 2013 roku uda mi się go dokończyć. Życzę sobie także, aby udało
mi się znaleźć stabilną pracę.

/bw/

Knurów

życie na włosku
W czwartek przed świętami
uwagę osób przed sklepem przy ul.
Witosa zwrócił mężczyzna, który
co jakiś czas tracił przytomność.
Wezwano pomoc medyczną. Strażnicy miejscy ustalili dane personalne
chorego, po czym powiadomili jego
matkę. Jak się okazało, mężczyzna
choruje na padaczkę. Po udzieleniu
pierwszej pomocy został przewieziony do domu.
/bw/

Józef Przybyła z Knurowa:
− W tym roku zmarła moja żona.
Co będę wspominać? Samotność,
która tak nagle na mnie spadła.
To pr zysłoniło wszystko. Mam
nadzieję, że ten nowy rok będzie
lepszy, przyniesie więcej radości i
więcej zdrowia.

Not. jb
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Knurów. Pożar na Niepodległości

Zapaliła się sadza
W piątek w przewodach kominowych jednej
z kamienic przy ul. Niepodległości zapaliła się sadza.
Gdyby nie szybka akcja strażaków ogień mógłby
strawić dach budynku
Do zdarzenia doszło chwilę po
godzinie 13. Mieszkańców kamienicy przy ul. Niepodległości zaalarmowała duża ilość dymu ulatniająca się
z dachu. Natychmiast o całej sytuacji
poinformowali knurowskich strażaków, którzy błyskawicznie pojawili
się na miejscu.

- Przyczyną pożaru nie było podpalenie się dachu, a sadzy w kominie
– informuje mł. bryg. Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo
- Gaśniczej w Knurowie.
Sadza zapaliła się w skutek zabrudzenia przewodów kominowych.
Sytuacja była dość niebezpieczna,

ponieważ ogień mógł szybko objąć pozostałe części budynku. Na
szczęście szybka akcja strażaków
zapobiegła nieszczęściu.
Akcja trwała około godziny.
Przez ten czas ruch na ul. Niepodległości był wstrzymany.

Dach w kłębach dymu - sytuacja wyglądała na bardzo niebezpieczną

Tekst i foto: Dawid Cieplińśki

Na szczyt budynku strażacy dostali się po drabinie

Piotrków Trybunalski, Zabrze, Knurów

Akcja trwała godzinę, przez ten czas ruch na ulicy Niepodległości był wstrzymany

Pilchowice, Knurów

Kia dla dzielnicowych

Ostatnio pisaliśmy o strażakach z Jednostki RatowniczoGaśniczej, którzy otrzymali peugeota boxera ze skrzynią
ładunkową (dar Urzędu Miasta Knurów i Urzędów Gmin
Gierałtowice i Pilchowice). Komisariat Policji nie był gorszy dostał radiowóz Kia Cee’d
Pod maską 126 koni mechanicznych, ABS,
klimatyzacja, czujnik cofania - nowy radiowóz, który trafił do dzielnicowych, prezentuje
się bardzo okazale. Zakup pojazdu możliwy
był dzięki Gminie Pilchowice i Komendzie
Głównej Policji, które sfinansowały go po
połowie.
Podczas przekazania radiowozu obecni
byli: komendant miejski policji w Gliwicach
insp. Krzysztof Sowula, komendant knurowskiego komisariatu podinsp. Maciej Kawa,
wójt Joanna Kołoczek-Wybierek oraz przewodniczący Rady Gminy Andrzej Ogórek.
Kluczyki do radiowozu odebrał kierownik
dzielnicowych - asp. szt. Filip Kozłowski.
Minęło pół roku, odkąd w Gierałtowicach
i Pilchowicach zlikwidowano posterunki Policji. Nowy radiowóz z pewnością usprawni
pracę tamtejszych dzielnicowych.

Detektyw odnalazł
sprawcę wypadku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
skazał na 5 lat więzienia kierowcę
ciężarówki, który potrącił dwóch pieszych
i zbiegł z miejsca wypadku. Wśród
poszkodowanych był 32-latek z Knurowa
Do tragedii doszło pod koniec
października 2011 roku na Drodze
Krajowej nr 1, w Dąbrowie (koło Kamieńska). Dwaj mężczyźni wracali z
delegacji. Kiedy w baku samochodu
zabrakło paliwa, udali się poboczem
do najbliższej stacji benzynowej. Od
celu dzieliło ich 1000 m. Mimo że
ubrani byli w kamizelki odblaskowe,
potrąciła ich ciężarówka. 28-latek z
Zabrza zginął na miejscu, a 32-letni
knurowianin trafił do szpitala ze
złamaną nogą.
Kierowca samochodu ciężarowego uciekł z miejsca wypadku. W
poszukiwania świadków zdarzenia
włączyły się media, publikując
policyjne komunikaty. Bezskutecznie. Żona ofiary wzięła sprawy w
swoje ręce i wynajęła prywatnego
detektywa. Ten, na podstawie odłamków karoserii zabezpieczonych
w miejscu wypadku, ustalił markę
samochodu ciężarowego (DAF). Po
miesiącu udało się odnaleźć zabójcę
zabrzanina.
Poszukiwanym okazał się 34-

letni Krzysztof M. - zawodowy kierowca z powiatu tomaszowskiego.
Przyznał się do winy, ale twierdził,
że nie wiedział, że zginął człowiek.
Dotarło to do niego dopiero po 2 tygodniach, kiedy o wypadku zaczęły
mówić media. Wcześniej myślał, że
uderzył w barierkę lub jakąś przeszkodę na drodze. Swoją nieuwagę
w czasie jazdy tłumaczył ziewaniem
i przecieraniem oczu. Nie zgłosił
się na Policję w obawie o los swojej
rodziny.
Latem Sąd Rejonow y w Radomsku skazał Krzysztofa M. na 5
lat więzienia. Apelacje od wyroku
wniosły wtedy obie strony. 20 grudnia rzeczniczka Sądu Okręgowego
w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Leżańska poinformowała o
utrzymaniu w mocy wyroku sądu I
instancji. Mężczyznę skazano na 5
lat więzienia, stracił też prawo jazdy
na 10 lat. Rodzinie zmarłego zasądzono 30 tys. zł zadośćuczynienia.
/pg/

/g, kmp gliwice/
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budżet na miarę
możliwości
KnuRóW. RADA MiAstA ucHWAliłA plAn FinAnsoWY nA 2013 RoK

Około 115 mln zł będzie mieć do wydania miasto
w 2013 roku. Budżet został przyjęty 19 grudnia
podczas sesji knurowskiej Rady Miasta
Uc hw a ł a bu d ż e t ow a by ł a
najważniejszą spośród przeszło
dwudziestu, które poddano pod
głosowanie. Została podjęta jednogłośnie.
Wedle planu, do kasy miasta
wpłynie 101 mln zł. Dodatkowych

14 mln to nadwyżki budżetowe z
lat poprzednich. W sumie wpływy i wydatki oszacowano na 115
mln zł.
- To budżet skrojony na miarę naszych możliwości – ocenił
prezydent Knurowa Adam Rams.

Najważniejsze inwestycje:

Wizualizacja nowej wiaty, która powstanie
na targowisku
• kontynuacja budowy i modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej (kontynuacja inwestycji
o wielomilionowej wartości),
• przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej
– całkowity koszt to około 4 mln zł (w tym 1 mln zł dotacji), a w 2013 r.
wydatek planowany to około 2 mln zł,
• zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe – 1,4 mln zł,
• przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic 1 Maja
i Wilsona – 1 mln zł,
• przebudowa al. Piastów – 3 mln zł,
• przebudowa ul. Dymka – 1,3 mln zł,
• termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku UM przy
ul. Ogana – 3,58 mln zł,
• remont Domu Kultury w Szczygłowicach – 1,19 mln zł
• przebudowa ul. Chopina (dokumentacja projektowa) – 40 tys. zł,
• ul. Reymonta (dokumentacja projektowa) – 30 tys. zł,
• przebudowa ul. Wieniawskiego (dokumentacja projektowa) – 40 tys. zł,
• przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II
(dokumentacja projektowa) – 90 tys. zł,
• budowa chodników wzdłuż ul. Niepodległości, na odcinku od ronda Jana
Pawła II do ul. Szpitalnej – 980 tys. zł,
• przebudowa skrzyżowania ul. Zwycięstwa z ul. Lignozy (dokumentacja
projektowa i przygotowanie geodezyjne) – 480 tys. zł,
• przebudowa ul. Dworcowej od ronda do skrzyżowania z ul. Pocztową
(opracowanie koncepcji i przygotowanie geodezyjne) – 70 tys. zł,
• odwodnienie terenów położonych w zlewni cieku Knurówka (koncepcja)
– 200 tys. zł,
• przebudowa oświetlenia w rejonie ulic Mieszka I – Dąbrowskiego
– Paderewskiego – 200 tys. zł,
• budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Niepodległości od ronda Jana
Pawła II do ronda Zacisze Leśne – 150 tys. zł,
• przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Dworcowej na odcinku
od ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 do skr zyżowania
z ul. Wagową (dokumentacja projektowa) – 30 tys. zł,
• przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolności (dokumentacja
projektowa) – 20 tys. zł,
• modernizacja bazy szkolnej poprzez remonty wnętrz w przedszkolach
nr 12 (180 tys. zł) i 13 130 tys. zł), miejskich szkołach podstawowych
nr 2 (10 tys. zł) i 7 (150 tys. zł), miejskich gimnazjach nr 1 (45 tys. zł), 2
(80 tys. zł), 3 (2 mln zł), 4 (150 tys. zł) oraz utworzenie szkolnego placu
zabaw przy szkołach podstawowych nr 4 i 6 w ramach programu ,,Radosna
szkoła” (po 230 tys. zł);
• rekonstrukcja parku przy ul. Ogana wraz z budową siłowni zewnętrznej
– 180 tys. zł,
• wykonanie dokumentacji projektowej kąpieliska „Leśne Zacisze” z myślą
o przyszł ym centrum rekreacji rodzinnej na terenie istniejącego
kompleksu leśnego w Krywałdzie i Szczygłowicach – 80 tys. zł,

– Przyniesie mieszkańcom nowe
inwestycje, a zarazem zapewni bieżące, harmonijne funkcjonowanie
miasta.
Zdaniem prezydenta, miasto
powinno być przygotowane na
skut k i ewentua lnego k r yzysu.
Są ekonomiści, którzy wieszczą
jego kolejną falę, być może nawet
groźniejszą niż ta z 2009 r. Przyszłoroczny budżet Knurowa został
skonstruowany w taki sposób, by
pomniejszać negatywne następstwa załamania gospodarczego.
Przede wszystkim postarano się,
by niepotrzebnie nie zadłużać
gminy.
Jak podkreślono w czasie obrad, mocno na budżecie miasta
ciążą wydatki oświatowe. Subwencja od państwa pokrywa zaledwie
57 proc. potrzebnej kwoty. Resztę
zmuszona jest wyłożyć gmina. W
2013 r. na oświatę i wychowanie
w budżecie miasta przewidziano
39 mln zł.
- Państwo przyjmuje zobowiązania, po czym zrzuca je na barki
samorządów, ale nie dając na to pieniędzy – zaznacza prezydent Rams.
- Krótko mówiąc: skutki finansowe
wielu ustawowych zadań, które
zobowiązani prawem my musimy
wprowadzić, bezpośrednio odczuwają mieszkańcy.
Co gorsza, bywają sytuacje, kiedy prawo jest niespójne. Dla Knurowa brzemienny w skutki może
być brak jednoznacznej wykładni
prawnej w zakresie opodatkowania
budowli podziemnych będących w
posiadaniu Kompanii Węglowej.

Pety pod
blokiem

- Wystarczy wybrać się pr zed
bloki na osiedlu, by zobaczyć jak
wyglądają trawniki pod oknami.
Co rzuca się w oczy? Pełno petów.
To dzieło palaczy, którzy wychodzą
„na dymka” na balkony, po czym
wyrzucają resztki po papierosach
na zewnątrz. No to mamy „petowiska” pod oknami. Domagamy się
czystości, a sami śmiecimy...

Knurowianka

Ludzie
wariują,
zwierzęta
cierpią
W 2013 r. diametralnej przemianie - na plus
- ulegnie Dom Kultury w Szczygłowicach
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- Mój pies trzeci dzień nie wychodzi
z budy, bo przeraża go huk ogni
sztucznych. Zaczęło się już dwa dni

Budżet Knurowa A.D. 2013
Dochody – 101.009.026 zł
Wydatki – 115.357.109 zł
Deficyt w kwocie 14.348.083 zł zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych (13.881.367 zł)
i pożyczki (466.716 zł).

Wydatki wg działów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oświata i wychowanie – 39 mln zł,
administracja publiczna – 19,7 mln zł,
pomoc społeczna – 12,1 mln zł,
transport i łączność – 11,5 mln zł,
kultura fizyczna – 5,13 mln zł,
gospodarka mieszkaniowa – 3,15 mln zł,
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,7 mln zł,
kultura – 3,75 mln zł,
edukacyjna opieka wychowawcza – 1,1 mln zł.

W tej sytuacji szacowanie ewentualnych wpływów z tego tytułu to
niemal wróżenie z fusów...

MiAsto poRząDzi
pRzYstAnKAMi

Rada Miasta dokonała podziału
gminy na 21 stałych obwodów do
głosowania. Określono numery,
granice i siedziby obwodowych
komisji w yborczych. Ustalenia
sankcjonuje stosowna uchwała.
Rada zgodziła się na przekazanie
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji stacji hydroforni, stanowiącej mienie Gminy Knurów, położonej
przy ul. Kapelanów Wojskowych. W
zamian miasto obejmie 1493 udziały
(o wartości nominalnej 100 zł za każdy udział) w podwyższonym kapitale
PWiK.
Zatwierdzony został „Gminny
program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii na
rok 2013”.
Do zasad i warunków korzystania z knurowskiego Ośrodka
Wsparcia dodano nową usługę.
To możliwość dowozu posiłku
do miejsca zamieszkania osobom
tego potrzebującym (np. niepełnosprawnym, chorym i samotnym). Odpłatność uzależniono od
dochodu osoby objętej tą formą
pomocy.
Rada zgodziła się, by miasto
przejęło od Powiatu Gliwickiego
zarządzanie przystankami przy
drogach powiatowych. To przystanki: Knurów Remiza (ul. 1 Maja),
Knurów Wilsona, Knurów Szkoła

przed sylwestrem, trwa do dzisiaj.
Ludzie powariowali z tymi ogniami
sztucznymi. W ogóle nie zwracają
uwagi na cierpienie zwierząt. Mój
psiak nie jest wyjątkiem, bo trzech
na czterech moich znajomych ma
ten sam problem. Uważam, że na
sztuczne ognie powinno się pozwalać wyłącznie przez kwadrans
na rozpoczęcie nowego roku. Kwadrans i ani minuty dłużej...

A.R.

Blask
nie poraża

- Wybierzcie się, proszę, wieczorem do Krywałdu, by zobaczyć
świąteczne oświetlenie. Nie piszę,
że „podziwiać”, bo świecą raptem...
dwie lampki. Spory kontrast, zważywszy na to jak ładnie wyglądają
ulice Knurowa, zwłaszcza Niepodległości....

Krywałdzianka

(przy ul. Wilsona), Szczygłowice
aleja Piastów, Szczygłowice Kopalnia, Szczygłowice Skrzyżowanie
(przy ul. Lignozy) i Krywałd Michalskiego.
Zmianie ulega opłata za pobyt
dziecka w żłobku prowadzonym
przez Gminę Knurów. Została
ustalona w wysokości 0,80 zł za
każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Za każdą godzinę opieki
ponad 10 godzin dziennie opłata
wynosi 0,80 zł. Bez zmiany pozostaje koszt wyżywienia – 6,50
zł za dzień.
Rada Miasta przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Knurów. Dokument obejmuje lata
2013-2018. Wynika z niego, że w
najbliższych latach budżet miasta
dysponować będzie kwotami w
granicach 100 mln zł.
W inter pelacjach m.in.: *
wytknięto zły stan chodnika w
rejonie ulic Koziełka (mieszkańców irytuje brudna nawierzchnia)
i Karłowicza (glina pozostała po
robotach), * zwrócono uwagę na
hałas, którego źródłem są pojazdy poruszające się autostradą A1,
przeszkadzający mieszkańcom
Farsk ich Pól, * dopy t y wano o
ewentualną rozbudowę ścieżek
rowerowych na terenie miasta.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości) i w internecie - na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej
(www.knurow.bip.info.pl).
/b/

Naciągacze
nie odpuszczają

- Pisaliście już kiedyś o listach,
które dostają nowi przedsiębiorcy.
Nadawca – firma z Warszawy – dopomina się w nich o nieco ponad
sto złotych. To ponoć koszt utrzymania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Wiem, że to
kant, bo wpis jest bezpłatny. Wiem
też, że do nowych firm trafiają
kolejne tego typu przesyłki. Adres
nadawcy jest ten sam, zmienia się
tylko kwota, której się domagają.
To 100 zł. Byłem czujny i się nie dałem. Uprzedziłem też znajomych o
tym procederze. Teraz dzwonię do
was z przestrogą dla innych, żeby
nie dali się naciągnąć. Kanciarzy
nie brakuje...

A. K.

Not. bw
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aktualności
Zmarł dr Andrzej Michalski

nekrologi

Prosił Boga o nowe życie...

- Wspaniały lekarz, nauczyciel, kolega. Człowiek skromny
i niosący pomoc wszystkim potrzebującym – tak
w knurowskim szpitalu wspomina się doktora Andrzeja
Michalskiego. Wieloletni ordynator II Oddziału Wewnętrznego
zmarł w Boże Narodzenie
- Żyję w przeświadczeniu, że
doczekam transplantacji serca (...).
Czekam i odmierzam kolejne dni,
tygodnie, miesiące. Wiem, że mogę
nie doczekać. Proszę Boga i ludzi, aby
dali mi nowe życie... – dr Michalski
wyznał we wrześniu w dramatycznym apelu do kolegów-lekarzy. Prosił
ich o zwiększenie starań i zgłaszanie
organów do przeszczepów. – Dajcie
nam więcej nadziei!
43-letniemu knurowskiemu lekarzowi, specjaliście chorób wewnętrznych, posłuszeństwa odmówiło – jak
się okazało nieuleczalnie chore - serce. Przez miesiące żył dzięki pompom
podtrzymującym pracę zniszczonego
narządu.
Jego gabinet ordynatora w knurowskim szpitalu stał pusty, drugim
domem stało się dlań Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Choć sam ciężko chory, pamiętał
o innych pacjentach. Zwracał uwagę
na kryzys w transplantologii, zbyt
małą ilość dawców. Odwoływał się
do lekarskiej solidarności. Apel odbił
się szerokim echem. Na Facebooku,
w TVN („Fakty”), w wielu serwisach
internetowych.
Działania ordynatora spotkały się
z żywą reakcją knurowian. Wszyscy

życzyli mu powrotu do zdrowia.
- Ma pan jeszcze wiele do zrobienia na tym Bożym padole – argumentował Krzychu w komentarzu na
miastoknurow.pl. – Wielu ludzi czeka
na pana pomoc (...).

Stwórca miał jednak inne zamiary. Przywołał dra Michalskiego
do siebie. Uczynił to w Boże Narodzenie. Dał mu drugie życie. Lepsze.
Wieczne.

/bw/

dr. n. med. Andrzeja Michalskiego
Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych II
Szpitala w Knurowie
Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu Rady Miasta Knurów
składa
Jan Trzęsiok
Przewodniczący Rady

nekrologi

Z wielkim żalem pożegnaliśmy Kolegę

dr. n. med.

Andrzeja Michalskiego

Rodzinie
składamy wyrazy współczucia
Ordynator wraz ze Współpracownikami
Oddziału Chorób Wewnętrznych I

Komunikacja

Monice Michalskiej

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu
śmierci

Męża

składają
Wójt Gminy Pilchowice
Joanna Kołoczek–Wybierek z Pracownikami
Urzędu Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Ogórek z Radnymi

Z powodu śmierci

Zmiany
w rozkładzie
- Na linii nr 58 nastąpiły korekty w godzinach odjazdów w celu
lepszego dostosowania do dojazdów
do zakładów pracy – tłumaczy
zmiany Komunikacyjny Związek
Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Na linii 224 zwiększyła się
częstotliwość kursowania. Dodatkowo autobusy tej linii będą
zatrzymywać się na przystankach
Gliwice Dworzec PKP (w kierunku Centrum Onkologii) i Gliwice
Śliwki (ul. Śliwki – w kierunku pl.
Piastów).
Na linii 835 częściej pojawiać
się będą autobusy niskopodłogowe.

dr. n. med. Andrzeja Michalskiego
Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych II
Szpitala w Knurowie
Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Z początkiem
stycznia zmieniły
się rozkłady jazdy
linii nr 58, 224 i 835

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość
o śmierci

dr. n. med.
Andrzeja Michalskiego
wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają:
Dyrektor oraz wszyscy pracownicy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

/bw/
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Z ogromnym żalem żegnamy

śp. dr. n. med.
Andrzeja Michalskiego
doskonałego lekarza,
oddanego społecznika,
długoletniego radnego
Rady Powiatu Gliwickiego.
Wyrazy głębokiego współczucia składamy

Z powodu śmierci

dr. n. med.
Andrzeja Michalskiego
wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim
składają:
Prezes Zarządu, Rada Nadzorcza
oraz wszyscy pracownicy
Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.

Żonie i Matce Zmarłego.
W imieniu Zarządu Powiatu Gliwickiego
Starosta Michał Nieszporek
oraz
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
Tadeusz Mamok wraz z radnymi

Andrzeju, na zawsze pozostaniesz
w naszej pamięci


wywiad
Zdrowie

Na kolonoskopię profilaktyczną
można zapisać się telefonicznie
lub osobiście w ośrodkach, które
realizują program. Najbliższy z
nich to VITO-MED - Pracownia
Endoskopii (ul. Radiowa 2, 44-100
Gliwice, tel. 32-302-98-42; godziny otwarcia: 12.00-14.30).
Wykaz wsz ys tk ic h plac ówek i
szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie
www.pbp.org.pl.

Rak nie wyrok,
ale trzeba się pilnować

Co roku 15 tysięcy Polaków dowiaduje się, że ma raka jelita grubego.
Ponad 10 tysięcy umiera. Zaledwie co czwarty ma szansę przeżyć pięć
lat. Fatalny wynik, bo przeżywa co drugi (statystycznie) Europejczyk i aż
czterech na pięciu Amerykanów
Jeszcze pół wieku temu sytuacja
wyglądała o niebo lepiej. Rak jelita
grubego naszych dziadków prawie
nie zabijał – śmiertelność była bardzo
niska, jedna z najniższych na naszym
kontynencie.
Niestety, od lat 60. XX wieku
umieralność na raka jelita grubego
w Polsce stale rośnie. Jest drugim
pod względem występowania nowotworem kobiet i mężczyzn. W
innych krajach wysoko rozwiniętych
zachorowalność też rośnie, jednak
nie wzrasta ilość zgonów z tego
powodu.
Jak nie przegrać z rakiem jelita
grubego? Zapytaliśmy o to dra Marka Hildebrandta, lekarza specjalistę
chorób wewnętrznych, medycyny
pracy i gastroenterologii.
Bogusław Wilk: - Panie doktorze, dlaczego chorujemy na raka
jelita grubego?

Dr Marek Hildebrandt: - Rozwój
raka jelita grubego warunkuje wiele
czynników, z których najważniejsze
to genetyczne i środowiskowe. Należy
również pamiętać o stanach przedrakowych, do których zaliczamy
pojedyncze gruczolaki, zespoły polipowatości oraz nieswoiste choroby
zapalne jelit.
Około 85 proc. wszystkich raków
jelita grubego stanowią gruczolakoraki, które w powyżej 90 proc. rozwijają
się z gruczolaków.
- Na geny raczej specjalnego
wpływu nie mamy, natomiast na
środowisko tak. Na co zwracać
uwagę?
- Przede wszystkim na nawyki żywieniowe. Szczególnie na te złe, czyli
dietę wysokotłuszczową, obfitującą
w produkty pochodzenia zwierzęcego
(czerwone mięso), a ubogą w warzywa
i owoce. Za mało spożywamy produktów z błonnikiem i kwasami omega
3, natomiast za dużo takich, które
zawierają sporo cholesterolu.
- Czyli to głównie kwestia jedzenia?
- Niezupełnie. Istotny jest również
brak ruchu i aktywności fizycznej.
Czynnikami ryzyka są też papierosy i
nadmiar spożywanego alkoholu.
- Zmiany przedrakowe – co to
takiego?


- Zmiany przedrakowe to wszyst- objawu, przy dodatnim teście na krew Placówka ma sprzęt, który umożlikie zmiany patologiczne w obrębie utajoną, jest bezwzględnym wskaza- wia usuwanie polipów i tamowanie
jelita, w których istnieje zwiększone niem do wykonania kolonoskopii. Jak krwawień. Spełnia wszystkie wymogi
ryzyko wystąpienia nowotworu złośli- widać, to spora lista, jednak każdy NFZ. Co istotne, przyjmowani są pawego. W przypadku jelita grubego do z tych objawów to sygnał, że coś jest cjenci mający skierowania od lekarzy
zmian przedrakowych zaliczamy poli- nie tak. Powtarzam: nie lekceważmy zatrudnionych w ramach NFZ.
py gruczolakowate, zespoły polipowa- tego.
- Ile takie badanie kosztuje?
tości, przewlekłe choroby zapalne jelit.
- Do jakiego udać się lekarza?
- Te badania są bezpłatne. WykoW wymienionych stanach przedrako- Do lekarza rodzinnego, który nywane w ramach umowy z NFZ. W
wych istnieje tylko zwiększone ryzyko skieruje nas na badania specjalistycz- ramach diagnostyki ambulatoryjnej
wystąpienia nowotworu, co oznacza, ne, przede wszystkim endoskopowe. istnieje możliwość wykonywania
że u większości chorych ze zmianami To badanie, które umożliwia obej- badań w znieczuleniu. Znieczulenie
nowotwory nie wystąpią. Znajomość rzenie całego jelita, wykrycie guza wykonywane jest odpłatnie , gdyż nie
tych stanów jest istotna, gdyż chorzy oraz pobranie wycinków. W trakcie jest to procedura refundowana przez
z nimi powinni być szczególnie do- badana istnieje możliwość usunięcia NFZ. Pacjenci, którzy przebywają w
kładnie obserwowani i poddawani polipów.
szpitalu, a wymagają znieczulenia do
testom diagnostycznym. Pozwala to
- Jest się czego bać?
badania endoskopowego ze wskazań
na wczesne wykrycie ewentualnej
- Strach ma wielkie oczy. Badanie medycznych, są znieczulani bezpłatzmiany przednowonie.
tworowej lub nowo- Wstyd się wstydzić
- Skierowanie jest
Masz niepokojące cię objawy, np. krwawienia z odbytu, nieregularne
tworu.
konieczne?
wypróżnienia (biegunki i zaparcia), ale krępujesz się iść z tym do leka- Jak długo roz- rza? Zapomnij o wstydzie, bo być może skrywa się pod nim śmiertelny
- Jak wcześniej
wija się rak jelita nowotwór. Nie zwlekaj, idź do lekarza. Na pewno nie potraktuje cię wspomniałem do naszej
lekceważąco. Wręcz przeciwnie – skieruje na specjalistyczne badagrubego?
pracowni wymagane są
- To k w e s t i a nia, dzięki którym dowiesz się, co ci dolega, a specjalista rozpocznie skierowania. Bez skieodpowiednie leczenie.
i n d y w i d u a l n a . Możesz skorzystać też z możliwości, jakie daje Program Badań Prze- rowania możemy się
Gruczolak, by prze- siewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (PBP). przebadać w ramach
kształcić się w no- Jeśli jesteś w wieku 55-64 lata najprawdopodobniej otrzymasz Programu Badań Przeimienne zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię. Brak zaproszenia
wotwór potrzebuje nie jest przeszkodą do wzięcia udziału w programie. Uczestniczyć siewowych dla Wczeszazwyczaj około 10 w nich mogą:
nego Wykrywania Raka
lat. Bywa, że trwa • wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów takich jak krwa- Jelita Grubego, finansoto nawet 20 lat, a wienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które poja- wanego przez Narodowy
wiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest
niekiedy wystarczy znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny,
Fundusz Zdrowia. Lista
tylko kilka. Mimo • osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które placówek realizujących
wszystko jest jed- miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia ten program znajduje się
(rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.
nak czas, by podjąć
na stronie internetowej
środki zaradcze.
NFZ. Najbliższa nam
- Jakie objaw y powinny nas może sprawiać dyskomfort. W więk- placówka znajduje się w Gliwicach.
zaniepokoić?
szości ośrodków w Polsce badania
- Kto może skorzystać z takich
- Początkowo choroba rozwija są wykonywane bez znieczulenia. badań?
się bezobjawowo, więc łatwo jej nie Pacjenci dobrze je znoszą. Mimo to
- Wszystkie osoby w wieku 50-65
zauważyć. Biorąc pod uwagę narasta- istnieje tendencja do zwiększania lat, które nie mają objawów kliniczjące ryzyko wystąpienia nowotworu z odsetka badań wykonywanych w nych sugerujących istnienie raka
wiekiem, już po ukończeniu 50 roku znieczuleniu. Komfort pacjenta jest jelita grubego, osoby w wieku 40-65
życia powinniśmy się poddać bada- najważniejszy.
lat z obciążeniem genetycznym (czyli
niom profilaktycznym. Warto wów- Powikłania?
mające przynajmniej jednego krewczas wybrać się na badanie, nawet
- Mogą wystąpić. Związane są nego pierwszego stopnia – rodzice,
jeśli nie dzieje się nic niepokojącego. z wykonywaniem samego badania rodzeństwo, dzieci – z rakiem jelita
Zdecydowanie trzeba się przebadać, endoskopowego jak i z ewentualnym grubego), a także osoby w wieku 25gdy pojawi się krwawienie z odbytu, znieczuleniem. Występują bardzo 65 lat z rodzin szczególnego ryzyka
zaczną nas męczyć bóle brzucha. rzadko, jednak my lekarze musimy o (z zespołem Lyncha). W tej ostatniej
Niepokój powinna wzbudzić nagła nich pamiętać i zawsze o nich uprze- grupie konieczne jest potwierdzenie
zmiana rytmu wypróżnień, tj. po- dzać pacjentów.
rozpoznania w poradni genetycznej.
jawienie się biegunki lub zaparcia.
- Jak długo trwa badanie?
- Czy rzeczywiście ta profilakTak jak krwawienie i zmiana rytmu
- Bywa, że 15-20 minut i już jest po tyka, o której mówimy, przynosi
wypróżnień jest charakterystycznym wszystkim. Czasem nieco dłużej, ale skutek?
objawem w raku odbytnicy i lewej zwykle nie przekracza to godziny.
- Tak. Im bowiem wcześniej rak
części jelita, tak w guzach kątnicy
- Gdzie w Knurowie można się zostanie wykryty, tym większe są
i wstępnicy częstym objawem jest przebadać?
szanse na wygraną z nim. Jeśli nie
niedokrwistość. Stwierdzenie tego
- Badania diagnostyczne prze- na całkowite wyleczenie, to chociaż
prowadza nasz szpital. Funkcjonuje na dłuższe przeżycie. Bardzo istotny
Do badania kolonoskopii nie są
w nim Pracownia Endoskopowa. W jest stopień zaawansowania choroby.
kwalifikowane osoby, które miały
ramach diagnostyki ambulatoryj- Im mniejszy stopień zaawansowania,
wykonaną kolonoskopię w ciągu
nej wykonywane są w niej badania tym większą mamy szansę na jego
ostatnich 10 lat.
endoskopowe górnego i dolnego od- pokonanie.
Przeciwwskazaniem do wykonania
kolonoskopii przesiewowej jest zacinka przewodu pokarmowego. Jest
- Na czym polega walka z tym
wał serca przebyty w ciągu ostatwyposażona
w
sprzęt
firmy
Pentax
groźnym
nowotworem?
nich 3 miesięcy, ostra niewydolz torem wizyjnym pozwalającym na
- Standardową i najskuteczniejszą
ność krążeniowa lub oddechowa
oraz ostra choroba zapalna jelit.
dokumentowanie zdjęciowe zmian. formą leczenia we wczesnej fazie jest

chirurgiczne usunięcie nowotworu.
Podczas operacji usuwa się guz z
częścią jelita i przylegającymi węzłami chłonnymi. Niekiedy wykonuje
się sztuczny odbyt (kolostomię) – na
stałe lub tymczasowo. Stosuje się też
chemioterapię oraz terapię ukierunkowaną molekularnie. Leczenie
chorych na nowotwory jelita grubego
wymaga ścisłej współpracy chirurga,
radioterapeuty oraz onkologa klinicznego, a także internisty i często
psychologa klinicznego. Tylko zespołowe interdyscyplinarne i w pełni
zindywidualizowane podejście może
przynieść korzystny wynik terapii.
Daje to wówczas wymierne korzyści
chorym, a także satysfakcję lekarzom
zaangażowanym w proces leczniczy.
- Stale podkreśla pan znaczenie
wczesnego rozpoznania...
- Dlatego, że nowotwór rozpoznany za późno, czyli w stanie rozsiewu,
jest nieuleczalny.
- Co wówczas?
- Można przedłużyć życie pacjenta i zmniejszać dolegliwości związane
z rozwojem choroby. Stosuje się wtedy
leczenie wspierające i chemioterapię.
Takiego stadium choroby należy
unikać, stąd więc ten nacisk na profilaktykę.
- Mówi to lekarz z 25-letnim stażem, jedyny w Knurowie z trzema
specjalizacjami...
- Wiem, co mówię, gdyż podczas
tego ćwierćwiecza wykonałem około
20 tysięcy badań endoskopowych
górnego i dolnego odcinka przewodu
pokarmowego. Można uciec przed
rakiem, można z nim wygrać, ale
trzeba go zwalczać jak najwcześniej.
Powtarzam to każdemu ze swoich
pacjentów.
- Gdzie ich pan przyjmuje?
- W poradniach NZOZ Medipoz
w Czerwionce-Leszczynach i Centrum
Zdrowia San-Vita w Knurowie oraz
oczywiście w knurowskim szpitalu.
Pozwolę sobie przypomnieć, że właśnie w naszym szpitalu rozpoczynałem
pracę pod koniec lat 80. jako absolwent Śląskiej Akademii Medycznej,
na Oddziale Chorób Wewnętrznych,
którego ordynatorem jest dr Tomasz
Reginek. W trakcie kariery zawodowej kierowałem przychodnią zakładową w Szczygłowicach, przede
wszystkim jednak koncentrując się na
pogłębianiu specjalistycznej wiedzy.
Posiadam Dyplomy Umiejętności
z zakresu kolonoskopii i panendoskopii. Pod kierunkiem Konsultanta
Wojewódzkiego docenta Macieja
Gonciarza rozpocząłem specjalizację
z gastroenerologii, którą ukończyłem
w ubiegłym roku. Patrząc z perspektywy lat: postęp w medycynie jest tak
duży, że inwestycja we własny rozwój
i kształcenie jest koniecznością. Tylko
tak można zagwarantować wysoki
poziom leczenia pacjentom. Wracając do tematu, jako doświadczony
lekarz jeszcze raz podkreślę: lepiej
zapobiegać niż leczyć. Dlatego usilnie
namawiam do wzięcia udziału w badaniach profilaktycznych. Nie dajmy
się rakowi...
Rozmawiał Bogusław Wilk
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aktualności
Knurów. Wigilia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej...

nekrolog

Z wiarą w lepszą
przyszłość

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych
Serdeczne podziękowania Wszystkim,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

Haliny SIUREK

Wspólne chwile spędzone przy zastawionym
świątecznymi potrawami stole, choć na moment
pozwoliły zapomnieć o trudach codziennego życia
i poczuć ciepło spotkania z drugim człowiekiem
podczas specjalnej wigilii zorganizowanej w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej
Wigilia miała miejsce 24 grudnia
i przebiegła w serdecznej, świątecznej atmosferze. Z pensjonariuszami
przełamali się opłatkiem pracownicy ośrodka oraz zaproszeni goście,
wśród których byli prezydent Knurowa Adam Rams, przewodniczący
Rady Miasta Jan Trzęsiok, radny
Tomasz Rzepa oraz proboszcz parafii
Matki Bożej Częstochowskiej Jan
Buchta.
Życzono sobie przede wszystkim
zdrowia, radości i jak najwięcej ciepłych dni w nowym roku. Specjalne
życzenia do uczestników wigilii skierował prezydent Rams, a pracownicy
MOPS-u zadbali, by w ten specjalny
dzień w roku nikt nie poczuł się
samotny.
Kto ś mó g ł by p omy ś le ć , ż e
wspólne jedzenie barszczu z uszkami czy karpia to nic wielkiego. Dla
podopiecznych ośrodka takie spotkanie znaczy jednak bardzo dużo.
To często ich jedyna wigilia, dzięki

Zanim pensjonariusze i pracownicy MOPS-u, a także
samorządowcy zasiedli do wigilijnego stołu, tradycyjnie przełamali
się opłatkiem i składali sobie świąteczne życzenia

której mogą zapomnieć o troskach
dnia codziennego i przez te kilka

krótkich chwil poczuć ciepło Świąt
Bożego Narodzenia.

składa
Rodzina

ogłoszenie

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego w Knurowie przy ul. Armii Krajowej 1 usytuowanego
na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 72,00 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 10.01.2013r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni
przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/ o godz. 12:00.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu
winny złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie
LWSM Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia
09.01.2013r. do godz. 15:00.
Wadium w kwocie 5.000,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 11:00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 16,00 zł netto, kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
07.01.2013r. od godziny 11:30 do godziny 12:30.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0- 32) 235-14-25 wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

reklama

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Knurów

Święta, święta i po świętach

Tyle czasu się przygotowujemy. Gotujemy, sprzątamy, kupujemy
prezenty, stroimy choinkę. Tak bardzo czekamy. Z nadzieją,
że święta coś zmienią w naszym życiu, że coś naprawią. Co
rzeczywiście zostaje nam ze Świąt Bożego Narodzenia? Czy tylko
góra jedzenia, nietrafione prezenty i dodatkowe kilogramy?

Stajenka wciąż jeszcze jest
symbolem świąt

− Po świętach czuję się przede
wszystkim zmęczona − mówi pani
Renata. − Mam sporą rodzinę, więc
i dużo pracy w kuchni. Ktoś musi
ugotować i podać. Nie zauważyłam,
żeby coś się zmieniło po świętach.
Mąż nadal buczy, córki nadal się
kłócą.
Wydaje się, że święta to taki

magiczny czas, kiedy ludzie się godzą
i wybaczają sobie błędy. Atmosfera
ogólnej radości inspiruje do połamania się opłatkiem nawet z wrogiem.
− Nie sądzę, aby jedna kolacja,
choćby wigilijna, mogła naprawić
relacje rodzinne − podkreśla pan
Wojtek. − Jak się ludzie nienawidzili
przed wigilią, to będą się nienawidzić
i po. Ale ja jestem pesymistą z natury,
więc zły ze mnie przykład.
−Kilka lat temu w czasie świąt
zadzwoniłam z przeprosinami do koleżanki, z którą byłam pokłócona od paru
lat − opowiada pani Natalia. − Nawet
nie pamiętałyśmy o co nam poszło.
Przyjaźń co prawda nie wróciła, ale już
przynajmniej nie myślimy o sobie źle.
Rokrocznie Polacy coraz więcej
wydają na święta. Sumy idą już w
miliardy. Większość pieniędzy przeznaczamy na jedzenie i prezenty.
− Co roku mamy pełną lodówką i
co roku coś wyrzucamy, bo się popsuło
− mówi pani Renata. − Sporo jedzenia
się marnuje, ale w końcu na święta
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musi być wszystkiego dużo.
Święta stają się coraz częściej
okazją, aby bez wyrzutów sumienia jeść i niewiele robić. Knurowianie na pytanie, jak spędzali
Boże Narodzenie, w większości
odpowiadali: w domu, na kanapie przed telewizorem, z miską
makówek. Niektórzy dorzucali
jeszcze odwiedziny u rodziny,
które też raczej sprowadzały się do
siedzenia za stołem i wspólnego
biesiadowania.
W tej pogoni za „idealnymi”
świętami coraz częściej, gubi się
ich pierwotny sens, wymykający
się fasadowym określeniom, które
sprowadzają Boże Narodzenie do
choinki i kilku aniołków.
− Pyta pani, co nam ze świąt
zostaje? Pan Jezus nam zostaje,
żłóbek, który już nie jest pusty − zaznacza pani Hildegarda. − Ta cała
reszta, te świecidełka, te prezenty
nie są ważne. To tylko dodatki.
jb



aktualności
Nie czas na składanie broni! Wciąż trwa walka o nóżki Antosi.
Do akcji dołączają się kolejne szkoły i instytucje. Liczy się każda
złotówka, a cennego czasu coraz mniej. Do 2 stycznia 2013 roku
udało się zebrać 118 429 zł, czyli 11,8 % celu.
Darowizny można wpłacać na konto Fundacji „Zdążyć z Pomocą”:
Bank BPH S.A. 61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
Tytuł przelewu: 18441 – Antonina Wieczorek – darowizna na
pomoc i ochronę zdrowia.
Można też przekazać 1 proc. podatku dochodowego. Przy rozliczeniu należy wpisać dane: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 18441 – Antonina Wieczorek
Więcej informacji jak pomóc na stronie www.antoninawieczorek.pl.
informacja własna wydawcy

Dzięki gimnazjalistom „Jedynki” koncert okazał się wspaniałym przeżyciem dla wszystkich uczestników
„Świątecznego poranka dla Tosi”

Knurów

Gwiazdka dla Antosi

Mobilizacja trwa. Pieniądze płyną z różnych stron.
Zbierają szkoły, kościoły, firmy i zwykli ludzie.
Mnożą się akcje. Cel jest jeden − walka o pierwszy
samodzielny krok Antosi Wieczorek
Antosia Wieczorek na rękach
mamy przygląda się upieczonemu
na jej cześć tortowi

Mała dziewczynka wprowadziła
sporo pozytywnego zamieszania w
knurowską rzeczywistość.
− Tym koncertem chcemy dołączyć do wszystkich poruszeń serc,
które nastąpiły, odkąd Antosia się
urodziła − podk reślała Barbara
Hankus, dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1, rozpoczynając „Świąteczny poranek dla Tosi”. − Święta
Bożego Narodzenia to czas rodzinny.
Dzisiaj szczególnie ciepło myślimy o
jednej z knurowskich rodzin, która w
ostatnich miesiącach stała się symbolem miłości i troski o dziecko.
Na scenie Kina Sceny Kultury
pojawili się goście spodziewani i
ci, których obecność niejednego
zaskoczyła. Każdy zaśpiewał, co
mu w duszy gra. Gimnazjaliści nie
szczędzili gardeł, wyśpiewując słowa świątecznych hitów. Repertuar
− światowy. Nie zabrakło „Last
Christmas”, „Snow is falling” oraz
tradycyjnych polskich kolęd. Swoim
muzycznym talentem podzielili się


Dawid Rams i Paweł Porucznik ze
Stowarzyszenia Rodzin i Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Na koniec to, na co czekali wszyscy uczniowie: występ nauczycieli.
Koncertowi, z lekkością i humorem
poprowadzonemu przez Aleksandrę
Żydek, przysłuchiwali się samorządowcy oraz gość specjalny − Antonina Wieczorek z mamą Lilianą.
Po w ystępach goście mog l i
z a k upić ręcznie robione ozdoby świąteczne i obrazy artystów
ze Związku Plast yków Polsk ich
oraz posmakować wypieków knurowskich mistrzów cukiernictwa.
Wszystkie zebrane pieniądze trafią
na konto Antosi.
− Życzymy wam, aby rozplątały się wasze troski i kłopoty. Choć
cóż znaczą nasze problemy wobec
kłopotów rodziny Antosi − mówiła
Barbara Hankus, żegnając gości. −
Pamiętajcie, że najważniejsze jest bycie z drugim człowiekiem. Niech ten
Nowy Rok będzie lepszy niż mijający,

„Grosz do grosza, a zbierze się trzosa” - to przysłowie jak ulał
pasuje do starań wielu knurowian, by uzbierać kwotę potrzebną na
operację dziewczynki

też zaproszeni goście, m.in. siostra
Dobrosława, Anna Pogorzelczyk
z MOPS-u, radny Rady Powiatu

niech przyniesie powody do szczęścia
i zadowolenia.

Tekst i foto: Justyna Bajko
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rozmaitości
Knurów. Ćwiczenia w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego

Tu nie ma miejsca na panikę
Foto: arch. JRG Knurów

Piekielna temperatura, zerowa widoczność, przeszkody do pokonania i hałas, to dla
strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie chleb powszedni. W takich
ekstremalnych warunkach nie ma miejsca na strach i panikę

Ostatni rzut okiem na plan pomieszczenia

Pokonanie przeszkód w pełnym ekwipunku wymaga nie lada
wysiłku

Warunki panujące w komorze są ekstremalne

Mimo dużego zadymienia, kamera termowizyjna śledzi każdy krok
strażaków
W korytarzu coraz tłoczniej. Kolejna para wchodzi do
komory
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Raz w roku każdy strażak musi
przejść przez komorę dymową, wiernie imitującą warunki panujące w
płonącym domu. W poprzednich
latach szkolenia odbywały się w Katowicach. Tamtejszą komorę strażacy
poznali jak własną kieszeń, dlatego w
tym roku kierownictwo JRG Knurów
zwróciło się z prośbą do dyrekcji
KWK „Knurów-Szczygłowice” o
umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń w Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego.
Piętrowy budynek mieści w sobie komorę, do której wpuszczany
jest dym z zadymiarki. Specjalne
nagrzewnice podwyższają temperaturę pomieszczenia do 50 stopni
Celsjusza. W takich warunkach
widoczność spada do zera.
Tuż przed wejściem do komory
strażacy mają chwilę, by zapoznać się
z odręcznie wyrysowanym planem.
Teoretycznie tlenu w butlach powinno im wystarczyć na 34 minuty.
Z głośników, zamiast podkładu
z trzaskami, dudni „Biała f laga”
Republiki.

- Macie specjalne względy, że
puścili wam muzykę - mówi do strażaków pracownik stacji.
Pierwsza para uchyla drzwi komory i wchodzi do środka. Kłęby
dymu wdzierają się na korytarz, gdzie
pozostali strażacy studiują plan pomieszczenia i czekają na swoją kolej.
W środku, oprócz strażaków,
jest jeszcze pracownik stacji, który
śledzi ich ruch za pomocą kamery
termowizyjnej. Interweniuje w razie
zagrożenia. Dzień wcześniej jednemu
ze strażaków zabrakło tlenu w butli.
Spanikował, ściągnął maskę i szukał
na oślep wyjścia.
- To młody człowiek, pracuje w
straży dopiero od 4 miesięcy. Pierwszy
raz był w komorze - mówi dowódca
JRG Knurów, mł. bryg. Wojciech
Gąsior.
Kiedy pierwsza para pokonuje
tor przeszkód, dowódca w pełnym
ekwipunku wchodzi do komory - będzie „poszkodowanym”, po którego
strażacy będą musieli wrócić i, co
najważniejsze, znaleźć. Taktyki mają
różne: doświadczeni przemierzają

ciasne korytarze ramię w ramię, a
sprytni szerokimi krokami. Nowicjusze dwa razy przechodzili obok
siedzącego w kącie dowódcy. Mimo
że mieli go na wyciągnięcie ręki, nie
zauważyli go w gęstym dymie. Udało
się za trzecim razem.
Z głośników leci hit Shakiry. Do
komory wchodzą następni. Wiedzą
już, że dowódca odegra rolę „poszkodowanego”, dlatego w trakcie
przemierzania labiryntu nasłuchują
odgłosów. Dudnienie wskazuje im, że
ktoś jest na górze. Kiedy tam dochodzą, okazuje się, że to pracownik stacji
z kamerą termowizyjną. Muszą wracać i przemierzyć tor raz jeszcze...
Ci, którzy już go przeszli, ćwiczą
na manekinie resuscytację, czyli
przy wracanie poszkodowanemu
oddechu i krążenia. Manekin podłączony jest do komputera. Kilka minut
na przećwiczenie masażu serca i
sztucznego oddychania i instruktor
załącza 10-minutowy program.
30 uciśnięć, 2 wdechy - na ekranie
laptopa widać czy strażacy wykonali
je poprawnie. Po 5 minutach zmieniają się. Nie wszystkie oddechy i
uciśnięcia wykonane są prawidłowo.
Dowiadują się o tym z odczytu komputera na zakończenie ćwiczeń.
Przez 4 dni w Kopalnianej Stacji
Ratownictwa Górniczego ćwiczyło
36 strażaków. - To, szczególnie u
młodych strażaków, pozwala wyeliminować strach i oswoić ich z ekstremalnymi warunkami. W poruszaniu się
po komorze pomagał im wyrysowany
schemat, a w czasie akcji wchodzą do
mieszkań, których nie znają - dodaje
dowódca Gąsior.
Jest zadowolony z efektu ćwiczeń
i pozytywnego odzewu ze strony
dyrekcji kopalni. Być może niedługo, dzięki jej uprzejmości, strażacy
będą mogli raz w miesiącu ćwiczyć
przywracanie czynności życiowych
na nowoczesnym manekinie.
Tekst i foto: Paweł Gradek

30 uciśnięć i 2 wdechy - na ekranie
laptopa widać czy strażacy wykonali je
poprawnie



aktualności
gierłatowice

Knurów

klub szlachetnych gimnazjalistów

święta zbliżają

Po raz drugi Bar Restauracyjny
Gwarek i Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej przy parafii pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego
zorganizowali spotkanie wigilijne dla
mieszkańców starego Knurowa
23 grudnia przy wigilijnym stole
opłatkiem z gośćmi przełamali się
m.in. ks. proboszcz Andrzej Wieczorek, właścicielka Gwarka Józefa
Jurczyga i prezes POAK Marian
Gruszka.
- Wieczerzę rozpoczął ks. Wieczorek. Była modlitwa, oczywiście
życzenia i wspólne kolędowanie mówi prezes Gruszka. – Wszyscy
czuli się znakomicie, w czym ogromna
zasługa pani Józefy, która zadbała nie
tylko o strawę, ale i świąteczny wystrój
lokalu.

Koniec roku był bardzo pracowity. Młodzi wolontariusze wzięli
udział w dwóch akcjach. Pierwsza to
„Pełna miska dla schroniska”, druga
- „Szlachetna Paczka”. W czasie
„Pełnej miski...” uczniowie zbierali
jedzenie, smycze i zabawki dla zwierząt w zabrzańskim schronisku. Ze
zbiórki pieniędzy udało się zakupić
50 kg karmy.
W „Szlachetnej paczce” szkoła
uczestniczyła po raz drugi.
− W tym roku naszą pomoc skie-

rowaliśmy do rodziny, w której matka
samotnie wychowuje trójkę dzieci w
wieku 1,5, 4 i 7 lat. Dzięki hojności
darczyńców przygotowaliśmy 10
paczek, w których znalazły się rzeczy
wskazane przez rodzinę jako najbardziej potrzebne (artykuły spożywcze,
środki czystości, koce, pościel, ubrania, przybory szkolne), a także zabawki dla dzieci, książki, układanki i
słodycze − informują wolontariusze.
jb

Foto: Arch. szkoły

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Gierałtowicach działa Klub
Wolontariatu. Uczniowie, pomimo nawału
nauki, kartkówek, sprawdzianów, nie
zapominają o słabszych i potrzebujących

Wolontariusze z paczkami przygotowanymi dla potrzebujących

/b/

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński, Paweł Gradek

nikola litwa z knurowa

ur. 17.12.2012 r., 3740 g, 56 cm

małgorzata machnik z knurowa
ur. 18.12.2012 r., 3450 g, 54 cm

konstancja kluczewska z gliwic,

lena kiryczuk z gierłatowic

ur. 20.12.2012 r., 3230 g, 53 cm

ksawery kluczewski z gliwic,

ur. 21.12.2012 r., 1830 g, 43 cm

ur. 21.12.2012 r., 2730 g, 49 cm

Filip kraśnicki z knurowa,

kacper wiśniowski z knurowa,

ur. 23.12.2012 r., 3090 g, 53 cm

0

milena maćkowska z knurowa

ur. 17.12.2012 r., 2580 g, 52 cm

ur. 23.12.2012 r., 3015 g, 50 cm

mateusz Potrzebowski z gierałtowic
ur. 17.12.2012 r., 3150 g, 53 cm

lena skwara z księżenic

krzysztof Zając z gliwic

ur. 17.12.2012 r., 3950 g, 55 cm

wiktor szolc z Pilchowic

Dawid cichy z czerwionki

ur. 18.12.2012 r., 3620 g, 53 cm

wojciech walczak z knurowa

ur. 20.12.2012 r., 3400 g, 56 cm

ur. 20.12.2012 r, 2690 g, 52 cm

ur. 20.12.2012 r., 2850 g, 53 cm

martyna jarocka z czyżowic,

sandra maciejska z czerwionki,

Patrycja brachman z leszczyn,

ur. 22.12.2012 r., 2660 g, 51 cm

milena kluba z gierałtowic

ur. 25.12.2012 r., 3800 g, 57 cm

ur. 22.12.2012 r., 3180 g, 50 cm

kacper noskowicz z knurowa

ur. 25.12.2012 r., 2730 g, 50 cm

ur. 23.12.2012 r., 3510 g, 55 cm

alicja buczny z knurowa

ur. 26.12.2012 r., 3230 g, 53 cm
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rozrywka

Czekając na cud

Co roku około 10 tysięcy kobiet dowiaduje się, że
choruje na raka piersi. Dla prawie połowy to wyrok
śmierci. Kiedy pani Monika z Knurowa usłyszała o guzku,
pomyślała, że to koniec, że już wszystko stracone.
- Bóg miał jednak inne plany - mówi. - Stał się cud

Choroba jest egalitarna,
atakuje każdego niezależnie od
wykonywanej profesji, płci czy
wieku. Monika Szpada zaraz
po studiach zachorowała na
nowotwór tarczycy. Operacja,
leczenie i powrót do zdrowia.
Rak zagroził ponownie tuż po
urodzeniu córki. W czasie badania znaleziono w piersi pani
Moniki niewielki guzek.
− Lekarze kazali się nim
nie przejmować, uparcie twierdząc, że to zjawisko nagminne
− opowiada knurowianka. −
Starałam się więc o nim na co
dzień nie pamiętać, jednak co
pół roku musiałam stawiać się
do kontroli. Za każdym razem
rutynowo wykonywane USG
potwierdzało jego obecność, a
także fakt, że nic złego z nim

się nie dzieje i jego wielkość nie
ulega zmianie.
Mijały lata. Życie z myślą,
że guzek istnieje, nie było łatwe. Każde kolejne badanie to
strach i niepewność. Czekanie
na wyrok. W międzyczasie
jedna z najbliższych pani Monice osób umarła na nowotwór
piersi. Dlaczego ją miało nie
spotkać to samo?
− Po 6-7 latach w czasie badania usłyszałam od lekarza,
że pojawił się następny guzek
w tej samej piersi i jeszcze
jeden w drugiej. Obleciał mnie
blady strach − mówi Monika
Szpada.
Zaczęły się żmudne badania.
− Czułam się pogubiona,
bardzo się bałam. W pamięci

były tak bliskie w czasie i wciąż
wyraźne wspomnienia odchodzenia z tego świata bliskiej mi
osoby − wspomina.
Knurowianka należy do
Kościoła Nowe Życie. Nie
ukrywa, że w tych ciężkich
chwilach pomogła jej wspólnota i modlitwa.
− Po raz pierwszy w moim
życiu tak naprawdę usłyszałam
o Bogu. Że się mną interesuje,
że mnie kocha i chce, żebym
była zdrowa − opowiada Monika Szpada. − Podczas niedzielnego nabożeństwa pastor
zachęcił do wyjścia do modlitwy. Wyszłam, poprosiłam o
wspólną modlitwę. Niewiele z
tego pamiętam. Wiem, że kładziono na mnie ręce i prosząc
o cud ogłaszano uzdrowienie
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w imieniu Jezusa Chrystusa.
Uwierzyłam, że Jezus jest Synem Bożym, uznałam Jego
ofiarę na krzyżu i płynące z niej
dla nas konsekwencje. Jedną z
takich konsekwencji jest życie
w zdrowiu, bo Jezus zaniósł
nasze choroby na krzyż.
Choć wiara czyni cuda,
tego co stało się potem chyba nikt się nie spodziewał.
Nadszedł czas kolejnego badania...
− Pamiętam jak dziś, że
przed wejściem do gabinetu
przepuszczałam wszystkich
ludzi w kolejce, bo zwyczajnie
bałam się tam wejść. W końcu
już nie miałam kogo przepuszczać i weszłam. Badanie
było prowadzone przez cztery
osoby. Pierwsze słowa jakie
usłyszałam brzmiały: „Z czego
mam pobrać biopsję, przecież
tu nic nie ma!”. Pochylały się
nade mną cztery osoby, które
nie od dziś prowadziły takie
badania. Zapewniły, że w moich piersiach nie ma żadnych
guzów. Nie tylko zniknęły te,
które pojawiły się w ostatnim
czasie, ale także ten, który był
od tylu lat! − wspomina knurowianka. − Po mojej twarzy
po prostu lały się łzy radości

i wdzięczności do Boga za to,
czego dokonał. Jedna z lekarek
powiedziała: „Ja nie wiem
jak to się mogło stać…”. Ja
wiem. To mój Bóg, mój Tata,
mój wspaniały Przyjaciel i
Lekarz.
Od tamt ych w ydarzeń
minęły już prawie dwa lata.
Pani Monika wciąż musi raz

do roku stawiać się w klinice
na badania. Teraz już się nie
boi, wie, że zaufała właściwej
Osobie. Pozwoliła, by Bóg
przejął stery w jej życiu. Uwierzyła, że cuda zdarzają się nie
tylko w bajkach, ale też tutaj,
w Knurowie.
Justyna Bajko

Foto: Dawid Ciepliński

Knurów. kto nie wierzy w cuda, ten nie jest realistą...

Gliwice

Nagroda za jasełka
XII Międzyszkolny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym
w Gliwicach zakończył się
niekwestionowanym triumfem Domu Pomocy Społecznej
z Pilchowic. Poza pierwszym

miejscem, podopieczni DPS-u
zdobyli także nagrody indywidualne w kategorii szkoły
specjalne i grupy pozaszkolne.
Wyróżnienia odebrali: Krzysztof Kruczkowski, Krystian Kawiecki i Mirosław Szlachta.

jb

- Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych kropką, czytane
wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz z kuponem w
ciągu 10 dni od ukazania się numeru (decyduje
data stempla pocztowego). Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny
bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wki z nr.
50/2012 brzmiało: „Mędrek”. Podwójny bilet do
kina otrzymuje Zbigniew Krupa. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Hobbit: Niezwykła
podróż 3D (dubbing)
− godz. 16.30
Hobbit: Niezwykła
podróż 3D (napisy)
− godz. 20.00
7.01.2012 r.
PONIEDZIAŁEK
Hobbit: Niezwykła
podróż 2D (dubbing)
− godz. 16.30
Hobbit: Niezwykła
podróż 3D (dubbing)
− godz. 20.00

8.01.2012 r.
WTOREK
Hobbit: Niezwykła
podróż 2D (dubbing)
− godz. 16.30
Hobbit: Niezwykła
podróż 3D (dubbing)
− godz. 20.00

1

3-06.01.2012 r.
CZWARTEK
-NIEDZIELA

9.01.2012 r.
ŚRODA
Hobbit: Niezwykła
podróż 3D (dubbing)
− godz. 14.00
Hobbit: Niezwykła
podróż 3D (napisy)
− godz. 19.30

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

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
50 000 rata 889 zł. Tel. 32 271 06 05

1-9/13

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

1/13-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076

1/13-odw.

CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICEREK. Kompleksowe sprzątanie mieszkań, domów, biur. Tel. 605 482 820,
668 416 198

49/12-5/13

Docieplanie i malowanie domów, podbitki,
gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ścianki, adaptacja poddaszy, suche tynki,
remonty. Tel. 602 407 190

Sprzedam OPEL VECTRA B 2.0; 16V, 1997
r., przebieg 220 tys., sedan, kolor szampański, bogato wyposażony (klimatyzacja,
system kontroli trakcji, el. szyby, el. lusterka
– podgrzewane, radio CD i oryginalne Opla,
wielofunkcyjna kierownica, 2x airbag, alufelgi
i autoalarm). Gratis relingi na dach na narty. Stan bardzo dobry. Tel. 662 688 010
Sprzedam YAMAHA Fazer FZ6, 2007 r.,
przebieg 23 tys., poj. 600 cm3, kolor srebrny, podgrzewane manetki. Stan idealny.
Tel. 662 688 010
50/12-3/13

SZUKAM PRACY

1-9/13

DAM PRACĘ
Zatrudnię do działu sprzedaży – przedstawiciel handlowy – palety. Tel. 602 159 203

1/13

Zatrudnię przy regeneracji – produkcji palet.
Stanica. Tel. 602 159 203

1/13

1/13-odw.

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

1/13-odw.

Szukam pracy jako opiekun dla osoby
starszej. Doświadczenie, dyspozycyjność.
Wiek 55 lat. Tel. 883 962 030

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

1-5/13

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

1/13-odw.

50/12-3/13

Docieplenia budynków, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

50/12-5/13

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

1/13-odw.

pRzetARg
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

49/12-1/13

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

48/12-5/13

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

1/13-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę budowlaną na Krywałdzie i mieszkanie M-4, 62 m2, II p. na WP II.
Cena za całość 300 tys. Tel. 665 031 333
50/12-1/13

Sprzedam pół domu w Knurowie. Tel.
661 179 747

51/52/12-1/13

Wynajmę biura. Stanica. Tel. 602 159 203

1/13

EDUKACJA
A ngielski, hiszpański, magister. Tel.
533 603 940

49/12-1/13

M a t e m a t y k a , k o r e p e t y c j e . Te l .
692 845 849
48/12–6/13

ZWIERZĘTA
Psi fryzjer. Tel. 697 509 821

1-5/13

Skup macior i knurów. Szybki odbiór, dobre
ceny. Tel. 507 426 941

47/12-1/13

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625

50/12-5/13

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

50/12-5/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.



I. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,75 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone
w Knurowie przy ul. Kosmonautów 12B/14 – IV piętro.
Cena wywoławcza 91.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 10.01.2013 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 9.100,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 9.01.2013 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
7.01.2013 r. od godz. 14.00 do 15.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
II. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 42,80 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Armii Krajowej 2D/12 – III piętro.
Cena wywoławcza 111.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 10.01.2013 r. o godz. 11.00.
Wadium w wysokości 11.100,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 10.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 9.01.2013 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
7.01.2013 r. od godz. 15.00 do 16.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.

KnuRóW. „WesołA KoMpAniA” W czAsie WoŚp

21 raz orkiestry

− Zapraszam wszystkich mieszkańców
Knurowa, zarówno dzieci jak i dorosłych,
ponieważ w programie tegorocznej
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
każdy znajdzie coś dla siebie − zachęca
dyrektor Centrum Kultury, Jerzy
Kosowski

Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0- 32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

DYŻuRY RADnYcH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 8.01.2013 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
• Szkoła Podstawowa Nr 1– ul. Słoniny
• Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Michalskiego
• Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
• Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
• Szkoła Podstawowa Nr 9 – Al. Lipowa

Foto: Paweł Gradek

Gładzie, bezpyłowe, malowanie, panele,
hydraulika. fedax.pl Tel. 501 815 416

Przy takich
wolontariuszkach
miękną serca nawet
największych skner...

To już tradycja, że styczniowe
zimowe ponure dni ogrzewa Owsiakowe granie. 13 stycznia wolontariusze wyruszą z puszkami do miast,
miasteczek i wsi, by zbierać pieniądze
na ratowanie dzieci i godne życie
seniorów. Świętowanie nie ominie
także Knurowa.
− Zaczynamy koło godz. 11 występem Orkiestry Dętej w Centrum Handlowym „Merkury” − informuje Jerzy
Kosowski. − Potem nastąpi przemarsz
do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 i
tam nastąpi oficjalne rozpoczęcie.
Między godziną 13 a 16 aulę w
MSP-9 opanują zespoły rockowe
działające przy Hard Rock Cafe, po
nich przewidziano występy grup wokalnych i tanecznych z Centrum Kultury. Około 19 na scenie wystąpi zespół breakdance „Wesoła Kompania”.

Tradycyjnie o godz. 20 zaplanowano
światełko do nieba. Świętowanie
zakończy wstęp gwiazdy wieczoru −
hip-hopowy zespół Miuosh.
W trakcie finału będę obywały
się warsztaty taneczne na stołówce
oraz z tworzenia graffiti w piwnicach
„Dziewiątki”.
Sztab główny dla 53 knurowskich
wolontariuszy będzie mieścił się w
Kinie Scenie Kulturze. Nad całością
czuwa Centrum Kultury.
− Chciałabym uczulić mieszkańców, aby zwracali uwagę na identyfikatory młodzieży kwestującej,
które zawierają zdjęcie z imieniem i
nazwiskiem oraz hologramem WOŚP,
i na puszki w barwach WOŚP koniecznie w hologramem − ostrzega Jerzy
Kosowski.
jb

Przegląd Lokalny Nr 1 (1035) 3 stycznia 2013 roku

tak było, a jak będzie?

sport

Czekając na pierwsze sukcesy w 2013 roku, przypominamy to o czym pisaliśmy
na naszych łamach przez ostatnie dwanaście miesięcy. A pisaliśmy i o zwycięstwach,
i o porażkach. Bo taki właśnie jest sport
Oprac. PiSk

STYCZEŃ

MARZEC

KWIECIEŃ

Trzeci miesiąc 2012 roku rozpoczął się od wstrząsającej wiadomości
o śmierci Henia Bałuszyńskiego (na
zdjęciu). Były piłkarz Concordii i reprezentacji Polski miał niespełna 40
lat.
Za sportowe wydarzenie roku w
Gierałtowicach można uznać turniej
bokserski, na którym gościem honorowym był Marcin Najman, sportowiec
i celebryta w jednej osobie.

W ramach „Zielonego tygodnia” uczniów MSP-2 odwiedził Jerzy Dudek, z kolei na pływalni MOSiR poznaliśmy triumfatorów kolejnej edycji Grand Prix.
Knurów był gospodarzem Otwartych Mistrzostw Śląska Muay Thai (na
zdjęciu) oraz Zimowych Mistrzostw
Śląska w ratownictwie wodnym.
Z powołania do reprezentacji Polski
cieszyły się reprezentantki Eugena.

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

Sport to znakomita forma integracji osób niepełnosprawnych.
Przekonaliśmy się o tym w czasie
IV Knurowskich Dni Integracji (na
zdjęciu).
Gratką dla kibiców piłki nożnej
był mecz Concordii z Górnikiem
Zabrze.

Z czeskiego Pilzna dotarła do nas
wiadomość o tym, że Paulina Mularczyk (na zdjęciu) została mistrzynią
świata w wyciskaniu sztangi. W tej
samej dyscyplinie rekord i mistrzostwo Europy wywalczył Zbigniew
Gulajski.
Awans do 4. ligi wywalczyli piłkarze Jedności Przyszowice, a reprezentanci Concordii wystąpili w telewizyjnym spocie reklamowym Lotto.

W Przyszowicach wyst ą pił Górnik
Zabrze, a kibicom zaprezentował się m.in.
r e p r e ze nt ant
Bur kina Faso
– Prejuce Nak o u l m a (n a
zdjęciu).
Tr wa znako m i t a s e r i a
s i ł a c z y: mistrzem Starego Kontynentu
został Maciej
Jaśkiewicz.
Sekcja Pływacka TKKF Szczygłowice doc zekała się złot ych medali
mistrzostw Polski. Zdobyła je 16-letnia
Martyna Nowak.
Knurów miał swych przedstawicieli
w Tour de Pologne amatorów.

Zakońc z ył się dwuet apow y
remont hali MOSiR w Szczygłowicach (na zdjęciu).
Do nowego sezonu piłkarskiego
nie przystąpił LKS 35 Gierałtowice,
z kolei w Knurowie reaktywowano
zespół rezerw Concordii.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Przy kompleksie sportowym
„Orlik 2012” oddano do użytku
obiekt piłkarski z certyfikatem
FIFA Star 2 (na zdjęciu).
Pięściar z Concordii – Jacek
Wyleżoł otrzymał powołanie do
Hussars Poland, zespołu występującego w elitarnej lidze WSB.

Rekor d Europy i mistrzostwo świata – to
kolejne tr ofea
wywalczone
pr zez Zbigniewa G u l aj s k i e go (na zdjęciu)
w w yciskaniu
s z t an gi. Ty t u ł
wicemistrza Eur o py zd o by ł z
kolei Eugeniusz
Mehlich.
Już po raz
10. o d b y ł s i ę
bok ser ski turniej memoriałowy im. Jerzego Krasnożona.
N owe b o i s ko ze s z t u c z n ą n a wierzchnią przetestowali reprezentanci Polski do lat 20 przygotowujący
się do meczu z Niemcami.

Tomasz Dura wspomina wyjazd
do Brazylii, a Jacek Wyleżoł - wyprawę do Meksyku.
Z P u c har e m Świat a wr ó c i ł
z Kijowa siłacz Maciej Jaśkiewicz
(na zdjęciu), a młody bramkarz Concordii Dawid Suchocki opowiedział
nam o testach w Legii Warszawa.

Nim zaczęliśmy odnotowywać
pierwsze zwycięstwa i porażki,
poinformowaliśmy o prezencie
dla uczniów i sportowców. A takowym było bez wątpienia oddanie
do użytku wyremontowanego
zaplecza szatniowo-sanitarnego
w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9.

MAJ

W Knurowie odbył się mecz
bokserski Polska – Czechy (na
zdjęciu).
60. urodziny świętował Orzeł
Stanica.
Byli piłkarze Concordii Knurów:
Michał Bagiński i Marcin Grzegorzyca wystąpili w maratonie, natomiast Jacek Wiśniewski debiutował
na gali KSW 20.
Przegląd Lokalny Nr 1 (1035) 3 stycznia 2013 roku

LUTY

Zima to dla spor towców
znakomita okazja do tak zwanego ładowania akumulatorów.
Przedstawiciele kilku knurowskich klubów przebywali na
zgrupowaniach w Rycerce Dolnej (Fight Club), w ośrodku
Bystre koło Baligrodu (Sekcja
Pływacka TKKF Szczygłowice)
oraz w Zakopanem (Spartan).



Foto: gksbogdanka.com.pl

Reprezentacja ZZG w Polsce KWK Knurów

piłkarski triumf
związkowców
Drużyna Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK Knurów wygrała
turniej piłkarski w Łęcznej.
Rozgrywki odbyły się o Puchar Prezesa Lubelski Węgiel
„Bogdanka” S.A. i wzięło w
nich udział 10 drużyn. Knurowianie w pierwszej fazie
turnieju – grupowej – pokonali Reprezentację Śląskiej
Ligi Górniczej 5:1, wygrali 2:0

Turniejowe trofeum
w imieniu knurowskiej
drużyny odebrał kapitan
Marek Wiercioch

Łukasz Spórna (z lewej)
miał w Łęcznej dwa
powody do radości.
Pierwszy to tytuł króla
strzelców, a drugi
– turniejowe zwycięstwo
knurowskiej drużyny

z ZZ Kadra Bogdanka, ulegli
Oldbojom Wołynia Łuck 1:2 i
zwyciężyli ZZ NSZZ Solidarność Bogdanka 4:1.
Trzy zwycięstwa i porażka dały oczywiście awans do
półfinału, w którym ZZG w
Polsce KWK Knurów pokonał 4:0 Oldbojów Górnika
Łęczna.
W finałowej rozgrywce
nasza drużyna również zaaplikowała rywalom cztery
bramki, zwyciężając 4:1 ZZ
Górników Bogdanka.
Knurowianie zasłużenie
sięgnęli po okazały puchar, a
ponadto tytuł króla strzelców
wywalczył Łukasz Spórna.

trening z mistrzem

Ma 13 lat i duży talent. Obecnie gra w Concordii Knurów,
a na początku grudnia wziął udział w specjalnym
treningu sportowym prowadzonym przez Jerzego Dudka
Wojtek Kostelecki, bo o nim
mowa, jest uczniem pierwszej
klasy Miejskiego Gimnazjum
nr 3 w Knurowie. Piłkę kopie od
przedszkola, a od dwóch lat gra
na pozycji środkowego obrońcy.
Do strzelania bramek go nie
ciągnie. – Przyzwyczaiłem się już
do swojej pozycji – wyjaśnia.
O konkursie, którego nagrodą był udział w treningu
prowadzonym przez Jerzego
Dudka, dowiedział się od taty i
siostry. – To oni namówili mnie,
bym spróbował
swoich sił i wziął w
nim udział – mówi
Wojtek.
Zasady konkursu były proste.
Należało nakręcić krótki filmik
i zaprezentować
w nim swoje piłkarskie umiejętności. Następnie
w r z uc ić go do
sieci i udostępnić
za pomocą portalu społecznościowego Facebook.
Ten, który zebrał
najwięcej głosów
w nagrodę pojechał do Warszawy na trening z

byłym bramkarzem takich
zespołów jak Feyenoord Rotterdam, FC Liverpool czy Real
Madryt.
W gronie 18 szczęśliwców
znalazł się knurowianin. 8
grudnia 2012 roku udał się do
stolicy.
– Zajęcia trwały ok. 4 godzin – opowiada Wojtek. – W
tym czasie przeprowadziliśmy
rozgrzewkę oraz wewnętrzną
gierkę pomiędzy uczestnikami
treningu. Także Jurek Dudek

zagrał z nami.
Nie zabrakło również okazji do zrobienia sobie wspólnego zdjęcia, a dodatkowo każdy
z uczestników treningu otrzymał pamiątkowy certyfikat
oraz medal.
Kolejna edycja konkursu za
rok. Wojtek już teraz zapowiada, że ponownie weźmie w nim
udział. – Skoro udało się teraz,
może za rok również dopisze mi
szczęście – mówi.
DC

tradycyjnie: podium

Foto: archiwum Concordia 1997

sport

PiSk

informacja

Podopieczni Damiana Mehlicha zajęli
w Zabrzu drugie miejsce

Zespół Concordii Knurów złożony z zawodników
urodzonych w roku 1997 po
raz czwarty wziął udział w
turnieju halowym, organizowanym przez MOSiR Zabrze
i po raz czwarty uplasował się
na podium. Podopieczni Damiana Mehlich zajęli drugie
miejsce (we wcześniejszych
edycjach turnieju knurowianie dwukrotnie zwyciężali i
raz zakończyli rywalizację na
trzecim miejscu).
Wyniki:
C onc ord i a K nu rów MOSiR Jastrzębie Zdrój 2:2
(bramki dla knurowian: Lipka,
4

Idziaszek), APN Czeladź - Polonia Łaziska 6:2, Concordia
- MOSiR Stal Zabrze 2:0 (Lipka, Lewandowski), Jastrzębie
- Czeladź 3:2, Polonia - Stal
1:1, Concordia - Czeladź 1:0
(Steiman), Jastrzębie - Stal 3:1,
Concordia – Polonia 0:3, Stal

– Czeladź 4:1, Polonia - Jastrzębie 1:12.
Końcowa klasyfikacja:
1. MOSiR Jastrzębie Zdrój,
2. Concordia Knurów, 3. MOSiR Stal Zabrze, 4. Polonia
Łaziska, 5. APN Czeladź.
PiSk

Kurs na sędziego
piłki nożnej

Podokręgu Zabrze przygotowuje kolejny kurs na
sędziego piłki nożnej.

Kandydaci na sędziów
proszeni są o kontakt mailowy:
obsadazabrze@wp.pl
PiSk

Przegląd Lokalny Nr 1 (1035) 3 stycznia 2013 roku

Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej
WYNIKI 1. KOLEJKI
Z 22.12.2012:
Foto: SP TKKF

W międzynarodowej
obsadzie

sport

Knurowianie wrócili z Pawłowic z 15 medalami

W III Międzynarodowym
Mityngu Pływackim w Pawłowicach wystąpili przedstawiciele dwóch klubów z naszego
terenu: SP TKKF Szczygłowice
oraz Jedności Przyszowice.
Knurowianie wywalczyli w
tych zawodach 15 medali, a
przyszowiczanie – 6.
Medaliści z Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice:
- Alicja Idzikowska (10
lat) – 1. miejsce na 50 i 100 m
stylem dowolnym, 1. miejsce
na 50 m stylem grzbietowym,
1. miejsce na 50 m stylem motylkowym, 2. miejsce na 200 m
stylem dowolnym,

- Paulina Bieniek (13 lat)
– 1. miejsce na 200 m stylem
dowolnym, 2. miejsce na 50 m
stylem dowolnym, 3. miejsce
na 100 m stylem dowolnym,
- Damian Godula (10 lat)
– 1. miejsce na 50 m stylem
grzbietowym, 1. miejsce na
50 m stylem motylkowym,
3. miejsce na 100 m stylem
dowolnym,
- Tomasz Sosna (11 lat)
– 1. miejsce na 200 m stylem
motylkowym, 2. miejsce na
100 m stylem motylkowym,
3. miejsce na 200 m stylem
zmiennym,
- Agata Marek (9 lat i

młodsi) – 3. miejsce na 50 m
stylem dowolnym.
Medaliści z Jedności Przyszowice:
- Robert Wyrobek (9 lat i
młodsi) – 1. miejsce na 200 m
stylem dowolnym, 3. miejsce
na 50 i 100 m stylem grzbietowym,
- Magdalena Swaczyna
(9 lat i młodsze) – 3. miejsce
na 200 m stylem dowolnym,
3. miejsce na 100 m stylem
grzbietowym,
- Bartosz Prokop (10 lat)
– 3. miejsce na 200 m stylem
dowolnym.

PiSk

płYWAnie

Dwanaście
medali 10-latków
stylem dowolnym, na 50 m
stylem motylkowym oraz na
100 m stylem klasycznym).
Trzy pierwsze lokaty to efekt
startu Damiana Goduli (100
m stylem klasycznym, 50 m
stylem motylkowym i 100 m
stylem zmiennym).
Z brązowym medalem z
Radlina wyjechała Karolina Kaleta (3. miejsce na 100 m stylem
grzbietowym), a ponadto nasi
reprezentanci wywalczyli krążki w rywalizacji sztafet. Niepo-

Reprezentacja SP TKKF Szczygłowice

Przegląd Lokalny Nr 1 (1035) 3 stycznia 2013 roku

konani byli na 4x50 m stylem
dowolnym oraz 4x50 m stylem
zmiennym (Karolina Kaleta,
Maja Namysłowska, Karolina
Szołtysek, Alicja Idzikowska),
a drugie miejsce wywalczyli w
sztafetach mieszanych 8x50 m
stylem dowolnym (Karolina
Kaleta, Maja Namysłowska,
Karolina Szołtysek, Alicja Idzikowska, Jakub Erfurt, Patryk
Łowicki, Damian Godula, Tomasz Gontarewicz).
PiSk

Foto: SP TKKF

W rozgrywkach Ligi Klubów Śląskich (rocznik 2002)
reprezentanci Sekcji Pływack iej TK K F Szcz ygłow ice
w y walczyli tuzin medali i
w ygra li k lasy f i kację druż y nową w y pr z ed z ając na
„pudle” UKS Wodnik Siemianowice i UKS Aligator
Gorzyce.
W klasyfikacji indywidualnej cztery złote krążki
wywalczyła Alicja Idzikowska
(1. miejsce na 100 i 200 m

Concordia 97 – Unia I Książenice 6:0 (3:0)
1:0 P. Goncerzewicz 12’, 2:0 K.
Idziaszek 14’, 3:0 B. Kruk 14’,
4:0 R. Gałązka 23’, 5:0 K. Idziaszek 27’, 6:0 P. Lipka 29’.
LKS Gierałtowice – Unia II Książenice 5:1 (3:0)
1:0 A. Michałek 6’, 2:0 J. Bajer
11’, 3:0 D. Grychtoł 12’, 3:1 S.
Kocjan 19’, 4:1 P. Palikowski 23’,
5:1 K. Bajer 25’.
Unia I Książenice – Jedność
Przyszowice 5:5 (1:2)
0:1 K. Trembaczowski 1’, 1:1 W.
Borowiec 7’, 1:2 K. Trembaczowski 13’, 1:3 K. Trembaczowski
19’, 2:3 W. Borowiec 20’, 2:4 K.
Trembaczowski 21’, 3:4 M. Woźniok 22’, 3:5 K. Trembaczowski
25 ‘, 4:5 J. Mazur 26’, 5:5 P.
Orzechowski 29’.
APN Paniówki – Tritech Junior
2:5 (2:2)
1:0 P. Brosz 2’, 1:1 D. Adamczyk
5’, 1:2 B. Jóźwik 8’k., 2:2 P.
Adamczyk 13’, 3:2 P. Grzybek
26’, 4:2 W. Kaczmarczyk 27’,
5:2 J. Skowronek 30’.
Deker-Bud – Jedność Przyszowice 7:1 (2:1)
1:0 M. Nowosielski 2’, 2:0 M.
Nowakowski 4’, 2:1 Ł. Beker
5’, 3:1 B. Czopek 21k.’, 4:1 P.
Rostkowski 22’, 5:1 B. Czopek
24’, 6:1 M. Kląskała 28’, 7:1 M.
Nowakowski 30’.
żół ta kar tka: P. Rostkowski
(Deker-Bud).
Przychodnia Prognostic – APN
Paniówki 11:3 (4:1)
1:0 R. Jachimowski 1’, 2:0 M.
Cybulski 4’, 3:0 R. Jachimowski
7’, M. Cybulski 8’, 4:1 D. Jóźwik
10’, 4:2 B. Jóźwik 17’, 5:2 R.
Jachimowski 18’, 6:2 M. Marzec
19’, 7:2 M. Cybulski 20’, 8:2 M.
Marzec 20’, 9:2 M. Bociański
22’, 10:2 M. Bartoszewicz 30’,
11:2 M. Cybulski 30’, 11:3 J.
Nowak 30’.

żółte kartki: D. Bartoszewicz
(Przychodnia Prognostic), B.
Jóźwik (APN Paniówki) – dwie,
czer wona kartka: B. Jóźwik
(APN Paniówki).
MG-1 – Deker-Bud 3:9 (2:6)
0:1 P. Rostkowski 1’, 0:2 M.
Nowosielski 1’, 1:2 K. Maśliński
2’, 1:3 P. Rostkowski 3’, 2:3 D.
Strycharski 3’, 2:4 W. Kostelecki
5’, 2:5 P. Rostkowski 11’, 2:6
K. Lenart 15’, 2:7 H. Młynarski
20’, 2:8 W. Kostelecki 23’, 2:9
M. Nowakowski 25’, 3:9 K. Maśliński 30’.
żółte kartki: M. Nowakowski, K.
Lenart (Deker-Bud).

WYNIKI 2. KOLEJKI
Z 29.12.2012:
Concordia 97 – Deker- Bud
2:0 (1:0)
1:0 B. Lewandowski 4’, 2:0 B.
Kruk 21’.
żół te kar tki: B. Steiman, K.
Idziaszek, P . Lipka (Concordia 97), W. Kostelecki (DekerBud).
MG-1 – Jedność Przyszowice
4:6 (2:2)
0:1 Ł. Beker 5’, 1:1 P. Nieradzik 6’, 2:1 P. Nieradzik 14’,
2:2 K. Trembaczowski 15’, 2:3
K. Trembaczowski 18’, 2:4 K.
Trembaczowski 19’, 3:4 D. Strycharski 20’, 3:5 Ł. Beker 22’,
4:5 D. Gołębiowski 24’, 4:6 R.
Gawlik 30’.
Concordia 97 – APN Paniówki
4:3 (3:1)
1:0 R. Gałązka 5’, 2:0 B. Lewandowski 11’, 2:1 J. Nowak
13’, 3:1 R. Gałązka 15’, 3:2 J.
Nowak 16’, 3:3 B. Jóźwik 20’,
4:3 R. Gałązka 29’.
żółta kartka: B. Kruszyna (Concordia 97).
MG-1 – Przychodnia Prognostic
2:7 (1:6)
0:1 R. Jachimowski 1’, 1:1 K.
Maśliński 2’, 1:2 M. Bociański
7’, 1:3 D. Bartoszewicz 8’, 1:4 R.
Jachimowski 10’, 1:5 M. Cybulski

Ratowniczki,
jak siostry

Niedawno informowaliśmy na naszych łamach o
sukcesie Śląskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które mając w
składzie dwie reprezentantki
Knurowa wywalczyło zimowe
mistrzostwo Polski. O tym, w
jaki sposób nasze ratowniczki
dołożyły swoją „cegiełkę” do
tego sukcesu już pisaliśmy, ale
dzisiaj – zainspirowani przez
Dariusza Brachaczka - wracamy do tematu, by pokazać, że
o sukcesie decyduje nie tylko
forma sportowca. – Nie da się
ukryć, że forma jest bardzo
ważna, ale olbrzymie znaczenie
odgrywa również atmosfera, w
jakiej przygotowują się zawodnicy do swoich startów – mówi
pan Dariusz, ojciec Emilii Brachaczek, utalentowanej pływaczki i ratowniczki. – Mając
to na uwadze, chcę w imieniu
swoim, jak i córki, podziękować
Karolinie Zajonc, która startuje
w tego typu zawodach już kilka
sezonów i udzielała Emilce
cennych wskazówek. Obie były
w czasie tych mistrzostw, jak
siostry.

Osobne słowa podziękowania należą się też trenerowi
Wojciechowi Zajoncowi, któ-

13’, 1:6 K. Przydatek 14’, 1:7 D.
Bartoszewicz 22’, 2:7 D. Gołębiowski 28’
Tritech Junior – LKS Gierałtowice 6:1 (2:0)
1:0 J. Skowronek 4’, 2:0 D.
Adamczyk 11’, 3:0 D. Adamczyk
16’, 4:0 P. Grzybek 20’, 4:1 J.
Bajer 22’, 5:1 K. Stencel 23’, 6:1
J. Skowronek 30’.
Przychodnia – Unia II Książenice 17:1 (5:0)
1:0 K. Przydatek 3’, 2:0 D. Bartoszewicz 6’, 3:0 M. Cybulski
12’, 4:0 R. Jachimowski 14’,
5:0 K. Przydatek 15’, 6:0 M.
Bociański 16’, 7:0 D. Bartoszewicz 18’, 8:0 M. Bociański 19’,
9:0 M. Cybulski 20’, 10:0 K.
Przydatek 20’, 11:0 D. Bartoszewicz 21’, 12:0 M. Bociański
23’, 13:0 R. Jachimowski 24’,
14:0 M. Bociański 25’, 15:0 M.
Cybulski 25’, 16:0 M. Cybulski
26’, 17:0 M. Cybulski 29’, 17:1
P. Szczech 30’k.
żółta kartka: P. Szczech (Unia II
Książenice).
LKS Gierałtowice – Unia I Książenice 3:5 (2:3)
0:1 W. Borowiec 3’, 0:2 K. Wieczorek 5’, 0:3 J. Mazur 6’, 1:3 K.
Bajer 12’, 2:3 W. Kołodziej 15’,
2:4 K. Wieczorek 17’, 2:5 K. Wieczorek 18’, 3:5 K. Bajer 23’.
żółta kartka: W. Kołodziej (LKS
Gierałtowice).
Tritech Junior – Unia II Książenice 19:1 (11:0)
1:0 J. Skowronek 1’, 2:0 P.
Grzybek 2’, 3:0 D. Adamczyk
4’, 4:0 J. Skowronek 5’, 5:0 P.
Grzybek 6’, 6:0 P. Matla 9’, 7:0
P. Matla 9’, 8:0 D. Adamczyk
10’, 9:0 K. Stencel 11’, 10:0 P.
Matla 13’, 11:0 J. Skowronek
14’, 12:0 K. Piecha 18’, 13:0 P.
Matla 20’, 14:0 K. Stencel 23’,
15:0 J. Skowronek 23’, 16:0 P.
Grzybek 26’, 17:0 D. Adamczyk 27’, 17:1 P. Szczech 28’,
18:1 J. Skowronek 30’, 19:1 J.
Skowronek 30’.

ry co tydzień poświęca dwie
godziny swojego czasu, by
uczyć moją córkę konkurencji
WOPR.
Przypomnijmy, że Emilia
Brachaczek i Karolina Zajonc
drużynowy sukces mistrzyń
Polski świętowały kilkanaście
dni temu w Skierniewicach.
Piotr Skorupa

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 18 GRUDNIA:
1. Czesław Antończyk
2. Mieczysław Polok
3. Piotr Arent
4. Mirosław Pazumiak
5. Henryk Brola
6. Kazimierz Fąfara
7. Jerzy Pluta
8. Ryszard Nosiadek
9. Bernard Musiolik
10. Ginter Fabian

- 2.029 pkt
- 2.005 pkt
- 1.946 pkt
- 1.857 pkt
- 1.838 pkt
- 1.750 pkt
- 1.747 pkt
- 1.691 pkt
- 1.677 pkt
- 1.669 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Czesław Antończyk
- 26.467 pkt
2. Bernard Musiolik
- 26.408 pkt
3. Piotr Luberta
- 25.034 pkt
4. Jerzy Makselon
- 24.639 pkt
5. Piotr Arent
- 23.564 pkt
6. Piotr Palica
- 23.338 pkt
7. Stefan Wroblowski
- 22.992 pkt
8. Ginter Fabian
- 22.972 pkt
9. Joachim Makselon
- 22.522 pkt
10. Edward Klaczka
- 22.181 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 8 stycznia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.



KnUrÓW

spotkania
z schumanem
Kolejna inicjatywa Stowarzyszenia
Cztery Pory Roku. Tym razem
związana z projektem „Spotkania
z Parlamentem Europejskim”
koordynowanym przez Polską
Fundację im. Roberta Schumana
z Warszawy
− Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat
Parlamentu Europejskiego,
zwłaszcza wśród osób, które

w 2014 roku będą miały okazję wziąć udział w wyborach
do tej instytucji − informuje
SCPR. − Obecnie prowadzimy

rekrutację uczestników do
projektu, tj. 60 osób w wieku
17-22 lata z Knurowa oraz
wolontariuszy potrzebnych
do realizacji zaplanowanych
działań. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 stycznia.
W planach stowarzyszenia m.in. gra terenowa zaplanowana na 13 lutego 2013
roku i mini – happening (marzec 2013). Projekt zwieńczy
wyjazd (10-11 maja) 6 wylosowanych osób do Warszawy,
aby wziąć udział w symulacji
wyborów do PE i w Paradzie
Schumana.
Więcej informacji oraz
formularz zgłoszeniowy na
stronie www.parlamenteuropejski.blogspot.pl.
jb

informacja własna

Muzeum Ziemi Górnośląskiej
w Ratingen wzbogaciło się o nowy
- ponadstuletni - eksponat

KnuRóW, RAtingen

Historia szybu
kołem się toczy

Zainteresowanie kołami z rozebranego szybu „Piotr”
było spore, jednak skończyło się na deklaracjach. Ironia
losu sprawiła, że o obiekcie dowiedziało się Muzeum
Ziemi Górnośląskiej w Ratingen (Niemcy). - Już teraz
nowy pomnik przyciąga odwiedzających, a wielu z nich
pyta o Knurów - mówi dyrektor placówki Stephan Kaiser

Dla Przeglądu

Marian Gruszka, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Knurowie:
- Jest nam ogromnie miło zaprosić - już po raz dziewiąty – na Przegląd Kolęd,
organizowany przez nas w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. Jak co roku kolędować będą uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
1, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2, Miejskiego Przedszkola nr 7, Miejskiego
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, a także dzieci z niepublicznego przedszkola
„Światełko”, Świetlicy bł. Edmunda Bojanowskiego i Zespół Folklorystyczny
„Wrazidloki”. Występ zakończy wspólny śpiew grona pedagogicznego ze
wszystkich szkół znajdujących się w obrębie parafii. Na zakończenie „Trzej
Królowie” obdarują uczestników słodkimi upominkami.
Z przyjemnością podkreślę, że ubiegłoroczne kolędowanie zgromadziło aż 350 naszych młodych
artystów. Każdy koncert jest sporym wydarzeniem - z wielką radością w dziecięcy śpiew wsłuchują się rodzice, dziadkowie i babcie.
Niech mi będzie wolno podziękować za to wszystkim, którzy mają swój udział w przygotowaniach
tej wspaniałej imprezy. Wyrazy wdzięczności kieruję zwłaszcza do nauczycieli, sióstr zakonnych,
rodziców, a przede wszystkim do naszych młodych artystów.
Jeszcze raz zapraszam na niedzielny koncert.

Not. bw



Mogły się kręcić przed dyrekcją KWK „Knurów-Szczygłowice”, stanąć w parku przy
ul. Kopalnianej lub na rondzie
przy zjeździe z autostrady.
Mogły też, i to najbardziej
prawdopodobny scenariusz,
zostać zezłomowane. Przypadek sprawił, że o kołach
dowiedział się dyrektor Muzeum Ziemi Górnośląskiej
w Ratingen Stephan Kaiser.
Artykuł pt. „Kto kupi zabytek?”, zamieszczony w gazecie
firmowej Kompanii Węglowej,
potratował jak ofertę handlową. Starania o sprowadzenie
do Niemiec ponadstuletnich
kół trwały blisko 10 miesięcy i
zostały uwieńczone sukcesem.
- Dla nas te koła są symbolem ciężkiej pracy górników
z Knurowa. Oddaliśmy je do
użytku w Barbórkę. Specjalnie
oświetlone i pomalowane żywymi kolorami stanęły obok
muzeum. Przez następne dziesięciolecia będą widocznym
połączeniem naszych regionów
- mówi dyrektor Kaiser.
Wcześniej nabywcę znalazła Bobina - maszyna wyciągowa, która stanie na terenie
dawnej kopalni węgla kamiennego Concordia (późniejsza
KWK „Pstrowski”) w Zabrzu
Maciejowie.
Szyb „Piotr” nie został wpisany do rejestru zabytków, ale
objęty był ochroną konserwatorską. Mimo to przed rozbiórSzyb „Piotr” przestał spełniać swoją rolę, gdy wydobycie węgla przeniosło
się na głębsze pokłady i w
inne rejony. Zgodę na jego
likwidację wydano już we
wrześniu 1994 roku. Prace
rozbiórkowe zakończyły się
w styczniu 2012 roku.

ką nikt go nie zinwentaryzował
dla przyszłych pokoleń.
Kustosz Izby Tradycji KWK
„Knurów-Szczygłowice”, Bogusław Szyguła, nie ma poczucia
klęski. - Niech to będzie dla nas
lekcja jak dbać o zabytki.
Z dumą prezentuje maszt
flagowy z nieistniejącego szybu, który udało mu się uratować przed złomowaniem.
W Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen jeszcze
przez kilka miesięcy można
zobaczyć imponującą wystawę
o górnictwie węglowym Górnego Śląska. Lwia część eksponatów pochodzi ze zbiorów

knurowskiej Izby Tradycji,
partnera Muzeum.
- W Nadrenii-Północnej
Westfalii mieszka blisko 120
tys. Ślązaków, którzy kiedyś
ze względów politycznych lub
ekonomicznych opuścili kraj.
Dla nich prezentowane przez
nas zbiory są przypomnieniem
rodzinnego domu - podkreśla
dyrektor muzeum.
Ma nadzieję, że za przykładem współpracy kulturalnej
rozwiną się kontakty między
Ratingen i Knurowem.
Paweł Gradek, foto: arch.
Muzeum Ziemi Górnośląskiej

Wyremontowane i pomalowane
(jeszcze w Polsce) koła
zamontowano tuż przed Barbórką
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