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Autobusy od święta

KNURÓW

Samotny
wilk
NASTĘPNE WYDANIE PRZEGLĄDU LOKALNEGO
UKAŻE SIĘ W CZWARTEK, 2 STYCZNIA 2014 ROKU.
16 STRON - WSZYSTKIE KOLOROWE.
CENA WYDANIA: 1,80 ZŁ.
Kto stoi w miejscu, ten się w
rzeczywistości cofa. To sprawdzona
prawda. Odnosi się też do prasy.
Od dłuższego czasu powtarzają się
Państwa – Czytelników Przeglądu
Lokalnego – namowy, by wydawać
tygodnik w pełnym kolorze. Wyraźny trend na prasowym rynku,
dążenie do uatrakcyjnienia formy
periodyku, utwierdza w przekonaniu,
że to właściwy i pożądany kierunek.
Nie można, a nawet nie wolno, go

ignorować. Stąd decyzja, by wyjść
naprzeciw czytelniczym oczekiwaniom.
W pełni kolorowy Przegląd Lokalny już od przyszłego wydania.
Nieco droższy (po 10 latach!), co pozwoli zrekompensować wyższe koszty druku. Postaramy się nie zawieść
oczekiwań i sprawić, by z piękniejszą
formą tygodnika dobrze komponowała się równie wartościowa treść...

Tomasz Żótko to artysta nietuzinkowy. Daleki od celebryckiego
blichtru, byle jakich słów i nijakich
postaci. Od lat tworzy własną przestrzeń autorskiej piosenki, zmuszającej do refleksji i zatrzymania się.
Żółtko stroni od wielkich scen, jest
artystą niszowym.
Tomasz Żółtko ponownie odwiedza Knurów. Wystąpi 21 grudnia o
godz. 17 w Kościele Nowe Życie przy
ul. Żwirki i Wigury 3. Artysta zagra
największe przeboje, m.in. „Kochaj
mnie i nie dotykaj”, oraz zaprezentuje
wiersze ze swojego najnowszego tomiku poezji „Samotny wilk”. Wstęp
wolny.

W związku ze świętami Bożego
Narodzenia i Nowego Roku zostaną
zmienione zasady funkcjonowania
komunikacji miejskiej
23 grudnia (poniedziałek) autobusy będą kursować tak jak w dni
robocze w ferie. Na trasę nie wyjedzie
linia 648. W Wigilię obowiązują
sobotnie rozkłady z wcześniejszymi
zjazdami do zajezdni. Wyjątkiem
będzie linia 120, kursująca tego dnia
jak w dni robocze w ferie.
W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia obowiązują rozkłady na niedziele i święta z drobnymi wyjątkami:
linie 8, 58 i 194 będą kursowały według
specjalnych rozkładów jazdy oznaczonych jako „25 Grudnia”. Autobusy 710
nie będą obsługiwać przystanków przy

Centrum Handlowym Auchan.
Drugiego dnia świąt obowiązują
rozkłady na niedziele i święta. Linia
194 pominie przystanki przy CH
Auchan.
27 grudnia (piątek) autobusy będą
jeździć analogicznie jak 23 grudnia
(to samo dotyczy rozkładu na 30
grudnia). 28 i 29 grudnia obowiązują
sobotnie i niedzielne rozkłady.
31 grudnia autobusy będą kursować jak w soboty, tylko z wcześniejszymi zjazdami. Dla linii 120
obowiązuje rozkład na dni robocze
w ferie. W Nowy Rok dla linii 8, 58
i 194 obowiązują specjalne rozkłady
oznaczone „1 Stycznia”. 710 pominie
przystanki przy CH Auchan.
/-/
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Co roku to samo

Foto: Dawid Ciepliński

- Nie mogę patrzeć, jak na Mieszka I okaleczają drzewa. Pod przykrywką pielęgnacji ogołacają wierzby
z gałęzi. Co roku jest to samo i nikt nie
reaguje. Wystarczy podejść w okolice

wieżowców nr 15 i 19, żeby zobaczyć
efekt tej „pielęgnacji”.
Możemy referendum zrobić w tej
sprawie, czy ludzie godzą się na takie
praktyki.

Stanisław Krzyżostaniak
Do kilku witr yn poświęconych
Knurowowi dołącza jeszcze jedna:
www.knurowianin.pl. Dopiero rozpoczyna działalność, jednak już
teraz poleca uwadze internautów
m.in. aktualności z miasta i regionu (w przyszłości także ciekawe
newsy ze świata), wydarzenia z
parafii (z obszerną galerią fotograficzną), informacje przydatne
dla p o dr óżnyc h. Ciekawos tką
jawi się – jeszcze w opracowaniu
– kącik kulinarny. Mocną stroną
przedsięwzięcia ma być możliwość
prowadzenia własnego blogu, a
także rozbudowywana z myślą o
lokalnych przedsiębiorcach podstrona firma-knurow.pl.
/bw/
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MUZYCZNY HOŁD DZIECIĄTKU

Na czym grają Jezusowi

życzenia

Na lirze, multankach, a nawet na dudach
– co wyśpiewujemy kolędami – przygrywano
maleńkiemu Jezusowi w betlejemskiej
stajence...
Przybieżeli do Betlejem pasterze. I to oni zagrali Dzieciątku na lirze. Skocznie – jak śpiewamy w popularnej kolędzie.
Na jednym instrumencie
jednak nie poprzestali. Kolęda „Zagrzmiała, runęła w
Betlejem ziemia” podaje, że
pasterze „w multanki grali”.
W kolędzie „Dnia jednego o

północy” „Jacek chudy zagrał
w dudy”, Michał na f lecie,
Stasiek na fujarce, a Kuba na
rogu. Z kolei pasterz Antek
„skrzypców nie dostroił, bo mu
ktoś smyczek ułoił i na basach
basował przy swej bandurze”.
W świątecznej pieśni („A cóż
z tą Dzieciną”) znajdziemy też
nawoływanie: „Pacholęciu w

dudki zagrajmy i na piszczałeczkach – rozweselajmy”.
Nie tylko ludzie muzykują. W jednej z regionalnych
kolęd Jezusowi zagrało... ptactwo: „kaczka gra na dudkach,
gęsior na bębenku, czyżyk – na
skrzypeczkach, pasterz Witek
na cymbałach”.
Maria Grzelewska

Lira – instrument strunowy (4-10 strun), popularny w starożytnej Grecji. Był jednym z atrybutów Apollina.
Bandura – ukraiński instrument narodowy (prawdopodobnie pochodzenia azjatyckiego);
przypomina gitarę, posiada od 12 do 68 strun.
Multanki – zwane też Fletnią Pana, instrument składający się z drewnianych piszczałek, ułożonych w jednym lub dwóch rzędach. W dawnych czasach ulubiony instrument pasterzy (wedle
mitologii: chętnie używany przez bogów greckich – Satyrów). Popularny w renesansowej Polsce.
Dudy – instrument muzyczny dęty drewniany. Wywodzą się z Azji, do Europy przeniesione
w średniowieczu. Szczególnie popularne w szkockiej muzyce ludowej. Często mylone z kobzą.

KNURÓW

Ogień w imię pokoju
We wtorek do Knurowa trafiło Betlejemskie Światło
Pokoju. W czwartek harcerze rozpoczną wędrówkę
po mieście, darując symbol pokoju tym, którzy
zechcą go przyjąć
mieście rozpoczną w czwartek.
- Symboliczny początek
będzie mieć miejsce w kościele
Matki Bożej Częstochowskiej
podczas nabożeństwa o godz.
16.30 – mówi Jacek Waszak,
drużynowy drużyny wędrowniczej harcerzy. - Dotrzemy
do niemal wszystkich instytu-

cji, zaczynając od kościołów,
przez szkoły, straż pożarną,
policję, pogotowie i urząd
miasta.
Kto zechce, będzie mógł
„poczęstować się” ogniem
od harcerzy i zabrać symbol
do domu.
DC

Foto: Archiwum PCK

Betlejemskie Światło Pokoju symbolizuje braterstwo,
nadzieję i pokój między ludźmi. Do Knurowa dotarło z
gliwickiej katedry św. apostołów Piotra i Pawła. Wcześniej
przemierzyło pół Europy.
Knurowian obdzielać nim
będą harcerze. Wędrówkę po

Kolęda, pięknie udekorowany stół z wigilijnymi potrawami - tak było podczas
spotkania podopiecznych czerwonokrzyskiej świetlicy w restauracji Gwarek.
Po kolacji przyszedł czas na prezenty. Od 20 lat ich darczyńcą jest Irena Dytko.
- Dziękujemy za skromność i bezinteresowność w spełnianiu dziecięcych
bożonarodzeniowych marzeń - nie krył wdzięczności Zarząd Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża.
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56-letni knurowianin i 30-letni gliwiczanin
trafią przed sąd po sprzeczce, w wyniku
której pierwszy najechał samochodem
drugiemu na stopę, za co drugi odwdzięczył
mu się urwaniem lusterka i porysowaniem
lakieru auta

GLIWICE. GORĄCZKA PRZEDŚWIĄTECZNYCH ZAKUPÓW...

Emocje
to zły doradca

Do incydentu doszło w niedzielę ok. godz. 18 na parkingu przy
centrum handlowym w rejonie ul.
Rybnickiej.
Jak informuje komisarz Marek
Słomski, rzecznik prasowy KMP w
Gliwicach, dwóch krewkich mężczyzn stanęło sobie na drodze i
żaden nie zamierzał odpuścić.
- Spotkanie przebiegło pod znakiem gwałtownych i nieprzemyślanych posunięć. Obaj panowie
wyszli ze starcia stratni. Dodatkowo
czekają ich procesy karne – wyjaśnia
rzecznik Słomski.
Obydwaj panowie zostali zatrzy-

mani przez policjantów. Funkcjonariusze ustalają, co konkretnie było
przyczyną sporu.
- Na razie pewne jest tylko to,
że pomiędzy kierowcą a pieszym
najpierw doszło do utarczki słownej
– informuje Słomski. – Potem 56-letni knurowianin kierujący fiatem z
rozmysłem najechał 30-latkowi na
stopę, a ten z kolei odwdzięczył się
kierowcy urwaniem lusterka w samochodzie oraz porysowaniem lakieru.
Za swoje niepohamowane zachowanie dwójka mężczyzn odpowie przed sądem.
DC

NIEBOROWICE. PO NITCE DO KŁĘBKA

Zdradziły go
ślady

KNURÓW. POŻAR W KOPALNI KNURÓW-SZCZYGŁOWICE

Samozapłon
pod ziemią?

Najprawdopodobniej samozapłon węgla był
przyczyną podziemnego pożaru w kopalni KWK
„Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. Na szczęście
nikomu nic się nie stało
Incydent miał miejsce w niedzielę, 15 grudnia.
- Pożar zauważono w drążonym
chodniku 5A, pokładu 502/2 na poziomie 850 m – informuje rzecznik prasowy Wyższego Urzędu Górniczego
w Katowicach.
Przyczyną zdarzenia był prawdopodobnie samozapłon węgla,
który objawił się przekroczeniem

stężenia tlenku węgla.
– Na szczęście obyło się bez ofiar
w ludziach i nie było potrzeby wycofywania załogi – tłumaczy rzecznik
WUG-u.
Natychmiast rozpoczęto akcję
ratowniczą. Jak podaje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, wstęp do strefy zagrożenia
zabezpieczono posterunkami ob-

stawy oraz specjalnymi tamami.
– Przystąpiono do wykonania korka wodnego, a cała akcja zakończyła
się następnego dnia, w poniedziałek ok.
godz. 7.30 – dodaje rzecznik WUG-u.
Dok ładne przyczyny pożaru
bada Okręgowy Urząd Górniczy w
Gliwicach pod nadzorem WUG w
Katowicach.
DC

KNURÓW

Debatowali o bezpieczeństwie

30-letni pyskowiczanin wyniósł z garażu
byłego pracodawcy elektronarzędzia
o wartości około 7 tys. zł. Na swoje
nieszczęście zapomniał zatrzeć ślady.
Po 24 godzinach był już w rękach Policji
Mężczyzna skradł najpierw klucz
od garażu byłego szefa, a 10 grudnia
pojawił się na jego posesji w Nieborowicach. Niepostrzeżenie dostał się
do pomieszczenia, gdzie pracodawca
składował elektronarzędzia, i skradł
sprzęt o wartości 7 tys. zł.
Wezwani na miejsce śledczy

zabezpieczyli w garażu m.in. ślady
obuwia. Z pomocą pokrzywdzonego
ustalili, że należą one do byłego pracownika z Pyskowic. Po 24 godzinach
włamywacz był już w rękach Policji, a
skradzione mienie udało się odzyskać
w całości.
/g/

KNURÓW

Znikł komputer
W środę, 11 grudnia, nieznany
sprawca włamał się do przychodni
Unii Brackiej przy ulicy Dworcowej.
Łupem złodzieja z pracowni rehabilitacyjnej padł komputer stacjonarny

wraz oprogramowaniem o wartości
1,5 tys. zł. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w
Knurowie.
DC

Prędko nie pojedzie
4

Bezpieczeństwo knurowian było
tematem spotkania, zorganizowanego
w ratuszu z inicjatywy podinspektora
Macieja Kawy, komendanta Komisariatu
Policji w Knurowie
Spotkanie odbyło się w ubiegły
wtorek. Udział wzięli m.in. samorządowcy z wiceprzewodniczącym
Rady Miasta Jerzym Pachem i sekretarzem Piotrem Dudło oraz radnymi,
przedstawiciele służb mundurowych,
mieszkaniówki, oświaty, urzędnicy i
zainteresowani problematyką okoliczni mieszkańcy.
Komendant Kawa przedstawił
wyniki pracy funkcjonariuszy na

przełomie bieżącego roku.
- W 2012 roku na terenie Knurowa miały miejsce 1333 zdarzenia
przestępcze. W 2013 roku - od stycznia
do listopada - było już ich o ponad
połowę mniej – dokładnie 592 – informował komendant. – To bardzo
dobry wynik.
Była okazja, by usłyszeć opinie
knurowian. Mieszkańcy doceniali
starania policjantów, nie omieszkali

KNURÓW

KNURÓW

W ubiegłą środę funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
w Gl iw ic ach z at rz y ma l i na u l.
Dworcowej 40-letniego mężczyznę.
Knurowianin prowadził samochód

Jest bezpieczniej niż kiedyś, choć do ideału sporo brakuje
- wynika z policyjnych statystyk, omawianych podczas spotkania

na podwójnym gazie. Wydmuchał
1,1 promila. Oprócz utraty prawa
jazdy grozi mu nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
DC

Zakopali się po ośki
W poniedziałek, 9 grudnia,
funkcjonariusze Straży Miejskiej
zostali wezwani przez jednego z
mieszkańców do interwencji przy
ul. Szarych Szeregów. Strażnicy
udali się na miejsce. Zastali dwa
samochody dostawcze załadowane

meblami, które... „zakopały się” w
trawniku. Mundurowi wylegitymowali kierowców. Nakazali im
naprawić uszkodzony zieleniec,
po czym zgłosić się do siedziby SM
przy ul. Niepodległości.
DC

jednak wskazać, co i gdzie warto
poprawić.
– Dziękuję za te uwagi. Jestem przekonany, że zaprocentują w przyszłości
przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa w Knurowie – dodał Kawa.
DC

KNURÓW

Nocny
patrol

W ubiegły czwartek knurowscy
Strażnicy Miejscy i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzili kontrolę
miejsc na terenie miasta, gdzie
mogą przebywać osoby bezdomne.
Kilka godzin później patrol
SM został wezwany do szpitala.
Powodem był bezdomny mężczyzna, który usiłował przeczekać tam
noc. Mundurowi poinformowali go
o możliwości skorzystania z noclegowni w Bojkowie. Mężczyzna
opuścił szpital, jednak z propozycji
strażników nie skorzystał.
DC
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KNURÓW. OSTATNIA PRZEJAŻDŻKA NA ROWERZE

Rowerzysta zginął na przejściu dla pieszych
W piątek na ul. Niepodległości doszło
do tragicznego w skutkach wypadku.
Samochód ciężarowy potrącił na pasach
67-letniego mężczyznę. Rowerzysta zginął
na miejscu

Chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe... Taki tragiczny
moment zdarzył się w piątek w Knurowie

Do zdarzenia doszło, tuż przed
godz. 11. Z wstępnych ustaleń
policji wynika, że prowadzący samochód ciężarowy renault kerax,
31-letni mieszkaniec Bytomia jechał
ul. Niepodległości w stronę ronda
im. Jana Pawła II.
Kierowca zatrzymał się przed
przejściem dla pieszych naprzeciw
wjazdu do szpitala. Przepuścił kilku przechodniów, po czym ruszył
nie zauważając, że przez „zebrę”
próbowała przedostać się jeszcze
jedna osoba.
Ciężarówka wciągnęła rowerzystę pod koła. 67-letni knurowianin
poniósł śmierć na miejscu.

MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE

Ukradli audi dla części

Kryminalni z Bielska-Białej zlikwidowali na obrzeżach Międzybrodzia Bialskiego
dziuplę samochodową. W czasie przeszukania garażu znaleźli fragment pola
numerowego ze skradzionego w październiku w Knurowie audi A4
Policjanci zdobyli informację,
że dwóch mężczyzn może utrzymywać się z prowadzenia przestępczej
działalności. Od jakiegoś czasu
obserwowali ich posesję w Międzybrodziu, by w ubiegły wtorek nakryć
sprawców na gorącym uczynku.
Funkcjonariusze zatrzymali
dwóch 37-latków, gdy demontowali
na części skradzionego kilka dni
temu w Katowicach volkswagena
golfa. Samochód wart był prawie
30 tys. zł.
- Sprawcy zdążyli zdemontować
wnętrze pojazdu, odkręcić lampy,
drzwi i pokrywę bagażnika - informuje Elwira Jurasz, oficer prasowy
bielskiej policji. - Jeden z nich trzymał w ręce gumówkę i zabierał się za
cięcie karoserii.

Policjanci nakryli złodziei, gdy ci demontowali
skradzionego volkswagena golfa

Jak poinformował komisarz
Marek Słomski, rzecznik prasowy
KMP w Gliwicach, policja bada
dokładne okoliczności zdarzenia.
Dodał, że kierowca ciężarówki w
momencie wypadku był trzeźwy.
- Dziś piątek, trzynastego. Ech...
szkoda obu. Zarówno rowerzysty,
jak i kierowcy – mówi jeden z przechodniów. – Ten drugi będzie musiał
już do końca żyć ze świadomością, że
potrącił śmiertelnie człowieka.
- I to tak jeszcze wszystko przed
świętami... – zauważa nasz drugi
rozmówca.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Części zdemontowanego samochodu złodzieje zdążyli już załadować do busa, zaparkowanego
na terenie posesji. Zamierzali je
sprzedać jeszcze tego samego dnia w
jednym z punktów obrotu częściami
samochodowymi.
W trakcie przeszukania garażu
kryminalni odnaleźli to, co zostało
z audi A4 skradzionego w październiku w Knurowie - fragment pola
numerowego. Samochód wart był
ponad 20 tys. zł.
Ponadto policjanci zabezpieczyli
amfetaminę i kilka sztuk nielegalnej
amunicji.
Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. W środę usłyszeli zarzuty
popełnienia przestępstw, za które
mogą spędzić za kratami nawet 8 lat.
Jeden z zatrzymanych 37-latków
był w przeszłości karany za podobne
przestępstwa. 2 lata temu opuścił
więzienie, gdzie odsiadywał wyrok
ponad roku pozbawienia wolności.
Na wniosek policji i prokuratury żywiecki sąd zdecydował, że
zatrzymany spędzi w areszcie kilka
najbliższych miesięcy. Wobec jego
wspólnika prokurator zastosował
dozór policyjny.
/g/, foto: KMP Bielsko-Biała

Złodzieje kradli auta, rozbierali je na części, po czym sprzedawali
w punktach obrotu akcesoriami samochodowymi

KNURÓW

Kierowca bez papierów
W ubiegły czwartek patrol Straży
Miejskiej zauważył na ul. Zwycięstwa
źle zaparkowany pojazd ciężarowy. Samochód stał na chodniku i drodze rowerowej. Po wylegitymowaniu kierowcy
okazało się, że ten nie posiada stosownych
uprawnień do prowadzenia pojazdu, a

także nie ma dowodu rejestracyjnego i
ubezpieczenia OC. Co więcej, mężczyzna
jest podejrzany o nielegalne składowanie odpadów komunalnych. Na miejsce
wezwano funkcjonariuszy policji, którzy
przejęli dalsze czynności.
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aktualności
KNURÓW. NAUCZYCIELSKIE AWANSE

Mianowani stopień wyżej
Pięć nauczycielek odebrało z rąk wiceprezydenta
Knurowa Piotra Surówki dyplomy potwierdzające awans
na nauczyciela mianowanego
Nauczyciel mianowany to kolejny stopień awansu zawodowego. W
obecności dyrektorów szkół i przedszkoli: Jadwigi Salwy, Grażyny Misztalewskiej, Aldony Rychlewskiej, Dariusza Dzindzio, Anny Misiury oraz
dyrektora MZJOŚ Wojciecha Świer-

kosza awanse otrzymały nauczycielki: Joanna Zawadzka z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 4, Beata Bis
z Miejskiego Przedszkola nr 7, Aneta
Geitz z Miejskiego Przedszkola nr 13
z Oddziałami Integracyjnymi, Beata
Marcol z Miejskiego Gimnazjum nr

4 i Iwona Andrzejczak z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 1.
Knurowska oświata święci triumfy. Osiągnięcia w propagowaniu
wysokich standardów edukacyjnych
doceniło grono ekspertów, przyznając miastu tytuł „Samorządowego
Wiceprezydent Piotr Surówka gratuluje awansu Beacie Bis
z przedszkolnej „Siódemki”

Lidera Edukacji”. Na spotkaniu w
Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych wiceprezydent Piotr Surówka
podkreślał, że to dzięki codziennej
pracy pracowników oświaty udało się
osiągnąć sukces.
− Ten certyfikat należy się także
wam − mówił do nowo mianowanych
nauczyciel Piotr Surówka. − Gratulu-

ję zakończenia kolejnego etapu i życzę
wam zapału oraz satysfakcji z pracy.
Panie złożyły uroczyste ślubowanie. Przyrzekały, że będą dążyć do
rozwoju osobowości ucznia i własnej
oraz kształcić i wychowywać młode
pokolenia w duchu umiłowania ojczyzny i tradycji narodowych.
Tekst i foto: Justyna Bajko

GLIWICE

Jarmark na święta
Knurowska oświata cieszy się uznaniem, co potwierdza m. in. niedawny tytuł „Samorządowego Lidera
Edukacji”; na zdjęciu uczestnicy uroczystości w MZJOś

O miłości silniejszej niż śmierć opowiada nowe przedstawienie Teatru
A. Premiera sztuki pt. „Agape. Widowisko zimowe” 22 grudnia (niedziela)
o godz. 17.30 na Rynku w Gliwicach. Teatr A wystąpi w ramach Gliwickiego
Jarmarku Bożonarodzeniowego. Organizatorzy imprezy na gliwickim Rynku zapraszają także na „Gliwickie kolędowanie” (19.12 o godz. 14.30) oraz
w przeddzień Wigilii o godz. 15.30 na „Świąteczne ci nieco” − spotkanie z
Remigiuszem Rączką.
jb

promocja

Fundacja „Unia Bracka” zatroszczy się o Twoje zdrowie
Przychodnie Fundacji „Unia Bracka” od ponad 20 lat z powodzeniem
łączą tradycję z nowoczesnością. Nie zapominając o początkach
związanych z górnictwem, otwierają się na wszystkich mieszkańców
miasta. W trosce o pacjentów, knurowskie placówki rozbudowują
zaplecze diagnostyczne oraz pozyskują nowych specjalistów
Gdy w 1992 roku podpisywano akt założycielski Fundacji „Unia Bracka”, ofertę diagnostyczną kierowano przede wszystkim do
górników. Liczne inwestycje oraz wytrwała
praca nad jakością obsługi zaprocentowały
siecią przychodni, cieszących się zaufaniem
pacjentów, nie tylko tych zatrudnionych w
kopalniach. Potwierdzeniem wysokiej jakości
usług oferowanych pacjentom jest uzyskany w
tym roku certyfikat potwierdzający wdrożenie
Systemu Zarządzania Jakością we wszystkich
przychodniach Fundacji.

Sieć przychodni pod jedną nazwą

Dzisiaj Fundacja „Unia Bracka” to 23 przychodnie zlokalizowane na terenie 7 miast aglomeracji śląskiej. Placówki znajdują się w m.in.
w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Gliwicach i Knurowie.
− W połowie tego roku nadaliśmy naszym
przychodniom jedną nazwę: „Brackie”, pozostawiając przydomki historycznie związane z
daną placówką, np. Bracka Knurów czy Bracka
Szczygłowice − mówi Paulina Pitrowska, kierownik Zespołu Marketingu i Rozwoju Fundacji „Unia
Bracka”. – Ujednolicenie nazewnictwa pozwoliło
nam na podkreślenie tego, że Fundacja to nie
odrębne, samodzielne jednostki, ale sieć ściśle
współpracujących ze sobą przychodni, oferujących dokładnie taką samą jakość usług.

Doświadczony personel oraz
nowoczesny sprzęt gwarancją jakości

W polskic h war unkac h c hor owanie to
sprawdzian z cierpliwości. Przychodnie Brackie
wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców,
proponują kompleksową opiekę zdrowotną.
Zamiast szukać specjalistów rozsianych po całym Knurowie, pacjent w jednym miejscu jest
w stanie uzyskać poradę lekarza rodzinnego,
skonsultować się u wybranego specjalisty,
zrobić kompleksowe badania włącznie z wykonaniem diagnostyki obrazowej (RTG, USG,
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EKG) oraz w razie potrzeby skorzystać z pomocy
rehabilitantów.
− Naszym atutem jest szeroka gama poradni specjalistycznych znajdujących się w jednym
budynku oraz duża liczba lekarzy pierwszego
kontaktu. W grudniu dołączył do nas kolejny
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, co
zwiększyło dostępność porad − podkreśla Ewa
Czambor-Książek, kierownik Przychodni Brackiej w Knurowie.
Pr zychodnia na bieżąco stara się modernizować wyposażenie i uzupełniać ofertę
zakupując nowoczesne urządzenia medyczne.
Niedawno wzbogaciła się o najnowszej generacji
polomierz (bada pole widzenia) wykorzystywany w poradni okulistycznej, lampę UV stosowaną w poradni dermatologicznej do leczenia
zmian łuszczycowych oraz aparat do krioterapii
stosowany w pracowni rehabilitacji.
- Ścisła współpraca z kopalniami, m.in. leczenie górników po wypadkach w pracy pozwoliła naszym fizjoterapeutom zdobyć niezwykle
cenne doświadczenie w rehabilitacji szczególnie
trudnych i skomplikowanych urazów. Zyskują na
tym wszyscy pacjenci, którzy w naszej pracowni
znajdują profesjonalną pomoc - zapewnia Ewa
Czambor-Książek.

Współpraca z lokalnymi
przedsiębiorcami

Wieloletnia wspó łprac a z gór nic t wem
opiera się nie tylko na pomocy rehabilitantów
knurowskiej przychodni, ale przede wszystkim
na opiece związanej z badaniami z zakresu
medycyny pracy. Potwierdzeniem wysokiej
jakości świadczonych usług oraz dobrego partnerstwa Fundacji z Kompanią Węglową oraz jej
oddziałem KWK „Knurów-Szczygłowice” jest
kontynuacja współpracy i podpisanie nowej
umowy dotyczącej opieki nad pracownikami,
obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku. W tym
roku Fundacja przedłużyła także umowę w za-

kresie wykonywania badań medycyny pracy z
kopalniami Katowickiego Holdingu Węglowego.
- Wygranie przez nas przetargów na opiekę
z zakresu medycyny pracy nad pracownikami kopalń jest najlepszą rekomendacją oraz
wyrazem dużego zaufania – dodaje Kierownik
Przychodni.
Knurowska kopalnia to strategiczny partner
Przychodni Brackiej Knurów, ale nie jedyny.
Wielu lokalnych przedsiębiorców powierzyło
zdrowie swoich pracowników lekarzom z Przychodni przy ul. Dworcowej.
- Duża liczba specjalistów oraz bogate
zaplecze diagnostyczne umożliwiające wykonywanie badań RTG, EKG, spirometrii i audiometrii
pozwala na przeprowadzenie badań medycyny
pracy w ciągu jednego dnia – podkreśla Czambor-Książek. – Nasi lekarze posiadają uprawnienia do wykonywania badań dla kierowców oraz
osób narażonych na promieniowanie jonizujące.

Pediatra w Szczygłowicach

Przychodnie Brackie w Knurowie, ze względu na zwiększającą się ilość pacjentów i w
trosce o jakość usług, wciąż pozyskują nowych
specjalistów.
− Planujemy poszerzyć POZ w Szczygłowicach o pediatrię − mówi Ewa Czambor-Książek.

− Chcielibyśmy zacząć udzielać porad naszym
najmniejszym pacjentom od drugiego kwartału
2014 roku.
Pomysł w pewnością spodoba się mieszkańcom Knurowa. W jednym miejscu pomoc znajdzie cała rodzina. Począwszy od najmłodszych,
a skończywszy na osobach starszych. Obecnie
trwają prace przygotowawcze do modernizacji
szczygłowickiej placówki i dostosowania jej
warunków dla małych knurowian. Działający
w ramach przychodni Zakład Opieki Domowej
zapewnia pomoc w przypadku osób chorych,
długotrwale przebywających w domu.

W służbie ludziom

Kierownik przychodni Brackich „Knurów” i
„Szczygłowice” Ewa Czambor-Książek podkreśla, że praca placówek skierowana jest przede
wszystkim na pacjentów. Pomoc lekarska w
trudnych momentach choroby oraz zapewnienie jak najbardziej komfortowych warunków to
priorytet Fundacji.
− Chcemy, żeby pacjent przychodząc do
nas, czuł się dobrze, czuł się usatysfakcjonowany, i żeby chciał do nas wracać − mówi Ewa
Czambor-Książek. − To dla pacjentów wciąż się
rozwijamy, zakupujemy nowe sprzęty, zatrudniamy specjalistów. Jesteśmy tutaj dla nich.
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wywiad

Knurów pięknieje. To nasze miasto...
- Jak w Pana pamięci utkwi
2013 rok?
- Zapamiętam go jako czas wytężonej pracy. Na pewno był to rok
trudny, ale nie brakuje w nim rzeczy
pięknych i satysfakcjonujących. Chcę
go godnie pożegnać, a w Nowy Rok
wejść z nowymi siłami i ambitnymi
planami.
- Które z tegorocznych osiągnięć cieszy Pana, jako prezydenta
Knurowa, najbardziej?
- Z pozycji prezydenta miasta
bardzo trudno odpowiedzieć na tak
postawione pytanie, bo wszystkie
sprawy, które udało nam się przeprowadzić, które poprawiają jakość życia
w naszym mieście, czynią to miasto
lepszym, nowocześniejszym czy też –
po prostu – piękniejszym, cieszą.
- Jakie ma Pan na myśli?
- Bez wątpienia ważne było rozpoczęcie budowy domu wielorodzinnego
przy ul. Stefana Batorego w ramach
budownictwa społecznego. Cieszy
przebudowanie Alei Piastów, kończąca się modernizacja Domu Kultury
w Szczygłowicach i będący na ukończeniu I etap gruntownej odnowy
targowiska miejskiego, czyli budowa
wiaty targowej. Szerokim zakresem
remontowym objęliśmy również obszar III Kolonii. To głównie wymiana
dachów, naprawa dróg i chodników.
W wielu miejscach wymieniamy
oświetlenie, budujemy place zabaw,
chodniki, miejsca postojowe i siłownie
na wolnym powietrzu. W tym roku,
zobowiązani mocą ustawy, opracowaliśmy i sprawnie wdrożyliśmy
w mieście nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi. Jest jeszcze
dużo innych spraw, które mógłbym
wymieniać.
- 12 miesięcy temu mówiliśmy o
emocjach towarzyszących porządkowaniu gospodarki ściekowej. Wywoływały je utrudnienia związane z
robotami. Jakie są teraz nastroje?
- Przez ostatnie trzy lata w wielu
miejscach starego Knurowa widzieliśmy ciężki sprzęt przy robotach
związanych z budową kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, a także przy
budowie bądź wymianie sieci wodociągowej. Uciążliwości z tym związane wszystkim nam dały się we znaki.
Teraz jesteśmy na finiszu – kończymy
to zadanie.
- Dobrym przykładem może być
ul. Dymka?
- To trochę inna sprawa. Wprawdzie tam też wykonaliśmy sieć wodno-kanalizacyjną, ale to zadanie nie
było objęte projektem, który realizuje
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Ulicę Dymka wykonaliśmy
kompleksowo ze środków budżetu
miasta.
- Porządkowanie gospodarki
ściekowej to największa inwestycja
ostatnich lat. Które z tegorocznych
zadań szczególnie warte są docenienia i zapamiętania?
- Mówiąc bardziej precyzyjnie,
uporządkowanie gospodarki ścieko-

wej to w historii Knurowa największe
i najbardziej kosztowne zadanie.
Wkrótce zostanie zakończone i rozliczone. Uzyskany efekt ekologiczny
uchroni nas przed płaceniem ogromnych kar, jakie wymierzy Unia Europejska za zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Skanalizowanie
tej części miasta otwiera możliwości
na prowadzenie kolejnych inwestycji.
- Wydaje się, że nowe życie
tchnięto w Dom Kultury w Szczygłowicach, który lada dzień otworzy swoje podwoje po gruntownej
modernizacji...
- Dom Kultury to ważna instytucja w każdej gminie. To miejsce,
które służy wszystkim mieszkańcom,
zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Tam
pokazują się talenty, których u nas
nie brakuje. Na tę inwestycję pozyskaliśmy prawie pół miliona złotych
ze środków Unii Europejskiej, reszta
pochodzi z naszego budżetu. Całe
zadanie to przeszło 1,9 mln zł. Niebawem będziemy mieli nowoczesny
i funkcjonalny Dom Kultury. Skoro
mówimy o kulturze, warto podkreślić
również pozyskanie 1,5 mln zł na modernizację biblioteki miejskiej.
- Szczygłowice, Krywałd, stary
Knurów, nowe osiedla – czy któraś
z tych części miasta może czuć się
pomijana bądź przeciwnie – wyróżniana przez samorząd?
- Nigdy nie mieliśmy i nie będziemy mieli zamiaru faworyzowania jakiejś części naszego miasta. To byłoby
po prostu głupie. Reagujemy zgodnie
z hierarchią potrzeb i możliwościami finansowymi miasta. Wiem, że
nie brakuje pretensji – ludzie piszą
petycje, składają wnioski, a czasem
się denerwują. Jest takie stare przysłowie: „Tak krawiec kraje, jak mu
materiału staje”. Ono przypomina,
że możemy wydawać tylko tyle, ile
faktycznie mamy. Dlatego staramy
się zawsze mądrze ułożyć budżet,
zestawić dochody i w oparciu o nie
ustalić wydatki.
- Coś Pana rozczarowało w mijającym roku?
- Rozczarowało? Nie, raczej nie,
choć nie ukrywam, że pewne sprawy
potoczyły się inaczej niż zakładaliśmy.
- To znaczy?
- Na przykład planowaliśmy
przebudowę ul. Koziełka na całej długości, tj. do ul. Jęczmiennej. Niestety,
odwołanie się jednego z mieszkańców
od decyzji administracyjnej uniemożliwi wykonanie w całości wcześniej
zaplanowanego zakresu. Tym samym
w 2014 roku zrealizujemy odcinek od
kapliczki św. Jana do ul. Wrzosowej.
- A pozostała część?
- W następnym etapie.
- Górniczy Knurów – „miasto
w yrosłe na węglu” – poruszyła
wieść o planowanym „transferze”
KWK Knurów-Szczygłowice z KW
do JSW. Jak Pan ocenia ten zamiar
górniczych spółek?
- Martwi mnie dekoniunktura na
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rynku węglowym i związane z tym
kłopoty Kompanii Węglowej. Wierzę,
że sytuacja w naszym górnictwie się
poprawi, a deklaracje składane przez
premiera i ministra gospodarki przekute zostaną na konkretne czyny. W
programie restrukturyzacji KW S.A.
przyjęto, że dojdzie do sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice na rzecz
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Z
moich informacji wynika, że ta transakcja jest akceptowana przez stronę
społeczną i wiąże się z korzyściami
dla pracujących w naszej kopalni.
JSW ma dobre wyniki finansowe i
zagwarantowane rynki zbytu węgla.
- Czy ta zmiana może mieć
praktyczne znaczenie dla samorządu i knurowian?
- Osadzenie naszej kopalni w
strukturze dobrej spółki, kontrolowanej przez państwo z gwarancją pracy
dla górników i wyższymi zarobkami
to czynniki, które wprost przekładają
się na miasto. Dochody z górnictwa
do budżetu miasta (tj. podatek PIT,
CIT, podatek od nieruchomości i
opłata eksploatacyjna) to prawie 20
proc. całego budżetu. Tysiące rodzin
w naszym mieście żyje z górnictwa
i tak będzie jeszcze przez najbliższe
kilkadziesiąt lat. Węgiel to nasz
skarb, musimy go szanować, chronić i
wykorzystywać z poszanowaniem środowiska naturalnego. Póki co, węgla
nie zastąpią wiatraki, solary, gaz czy
energia jądrowa. Nasza gospodarka
jest oparta na węglu i nie dajmy sobie
wmówić, że jesteśmy największym
trucicielem Europy i świata. Polska
musi postawić na nowoczesne technologie, które pozwolą wykorzystać węgiel, minimalizując emisję czynników
szkodliwych. To jest możliwe. Unia
Europejska powinna sfinansować
badania naukowe w tym zakresie.
- Jakie zamierzenia ma miasto
na 2014 rok?
- Wydatki w planie budżetu gminy na przyszły rok skalkulowaliśmy
na ogólną kwotę 119.226.208 zł. W
tym wydatki majątkowe w wysokości
21.276.871 zł, co stanowi 17,85 proc.
ogółu wydatków. W tym obszarze
finansowym znajduje się wiele inwestycji. W katalogu planowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych w 2014
roku jest tyle spraw, że lepiej byłoby
posłużyć się uchwałą budżetową, bo
trudno jest wymienić je wszystkie na
użytek wywiadu.
- To może chociaż te najważniejsze...
- Zacznę od przebudowy ul. Lotników. Wykonana tam zostanie nowa
konstrukcja jezdni i chodników oraz
miejsc postojowych, planujemy też
wykonanie odwodnienia i oświetlenia
ulicy. W szerokim zakresie zamierzamy przebudować ulice Koziełka,
Chopina, Wieniawskiego, Reymonta i
Mieszka I od ul. Dąbrowskiego do ul.
Kazimierza Wielkiego. Zabezpieczyliśmy również środki na modernizację
kąpieliska Leśne Zacisze i stadionu
miejskiego przy ul. Dworcowej. Te

Foto: Piotr Barchański/Fotografia AiP Barchańscy

- Kiedy rozmawiam z mieszkańcami naszego miasta, często słyszę, że ktoś z rodziny,
znajomych czy przyjaciół odwiedzając Knurów podkreśla „jakie to piękne miasto kolorowe, z wieloma skwerami, parkami i placami zabaw...”. To powód do dumy. Wszyscy
jesteśmy autorami tych przeobrażeń. To nasze miasto i w dużej mierze sami o nim
decydujemy – mówi prezydent Knurowa Adam Rams w rozmowie z Przeglądem Lokalnym

zadania będą realizowane etapami.
W parku NOT w Szczygłowicach
wybudujemy siłownię zewnętrzną
i rozbudujemy monitoring miejski.
Rozpoczniemy rekonstrukcję parku
przy ul. Ogana. Poza tym wykonamy
wiele remontów w szkołach i przedszkolach. Na remonty przeznaczymy
blisko 1,4 mln zł – dotyczy to chodników, dróg żużlowych, naprawy jezdni,
cmentarzy komunalnych itp. zadań.
- Spójrzmy jeszcze dalej w przyszłość – co zmieni się w Knurowie w
najbliższych latach?
- Knurów jest atrakcyjnie położony z uwagi na przebieg autostrad
A1 i A4. Jest miastem bezpiecznym z
dużą ilością nowoczesnych obiektów
sportowych, edukacyjnych i kulturalnych. Posiadamy wiele miejsc do
wypoczynku i rekreacji. Nasze zasoby
terenowe, choć bardzo ograniczone,
staramy się wykorzystać tak, by ludzie
chcieli do nas przyjeżdżać, a najlepiej
tu zamieszkać. Myślę, że tereny objęte
Katowicką Strefą Ekonomiczną w
niedalekiej przyszłości też zostaną
zagospodarowane. Aktualnie KSSE
wykonuje projekt drogi dojazdowej,
tj. od ul. Szpitalnej w stronę Tesco, by
wzbogacić naszą ofertę inwestycyjną. Wykonanie projektowanej drogi
będzie leżało już po stronie miasta.
Zależy nam na tym. Krótko mówiąc:
Knurów się rozwija, a przyszła perspektywa Unii Europejskiej, do której

się przygotowujemy, z pewnością
przyśpieszy ten proces.
- Biorąc pod uwagę historię i
czasy obecne, bycie knurowianinem
– to powód do dumy czy raczej lepiej
się tym nie chwalić?
- Kiedy rozmawiam z mieszkańcami naszego miasta, często słyszę,
że ktoś z rodziny, znajomych czy
przyjaciół odwiedził Knurów i mówi:
„jakie to piękne miasto, kolorowe, z
dużą ilością parków, skwerów i placów
zabaw...”. To powód do dumy.
- Jak prawdziwy mężczyzna –
zbudował Pan dom, ma syna, a jak
idzie Panu z drzewami? Pytam, bo
są knurowianie, których ciekawi,
jak głowa miasta radzi sobie na
własnym podwórku?
- Mieszkam już drugi rok we własnym domu z ogrodem, gdzie dominują drzewa, które naprawdę uwielbiam.
Większość jest jeszcze bardzo młoda.
Mogę o nich opowiadać długo – moja
żona mawia, że to już znamiona
dziwactwa. Pewno ma rację, ale ja
nie chcę tego zmieniać, niech już tak
zostanie.
- Przyszły rok jest rokiem wyborczym. Będzie Pan kandydować
na prezydenta miasta?
- Tak, zamierzam kandydować
na prezydenta miasta na przyszłą
kadencję.
Rozmawiał Bogusław Wilk
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KNURÓW. STRAŻACKI OPŁATEK

Druhowie z ogniem
- Życzę wam dużo... ognia – zwrócił się do strażaków
biskup Gerard Kusz. I nieco zaskoczonym z miejsca
wyjaśnił: – Ognia, który spala słabości, daje moc
i energię do mierzenia się z codziennością
Prawie stu strażaków z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z
terenu powiatu gliwickiego i Gliwic
zebrało się w ubiegły czwartek w
Knurowie na corocznym spotkaniu
opłatkowym.
Honor y gospoda rz y cz y ni li
Andrzej Frejno – prezes Zarządu
Powiatowego Związku OSP RP w
Gliwicach i Piotr Dudło – prezes Za-

rządu Miejskiego Związku OSP RP
w Knurowie. Oprócz druhów-ochotników obecni byli przedstawiciele
strażaków-zawodowców – m.in. komendant miejski Państwowej Straży
Pożarnej Janusz Przybylski, komendant Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie Wojciech Gąsior
wraz z zastępcą Józefem Jaworkiem.
Strażakom towarzyszyli samo-

rządowcy – m.in. prezydent Knurowa
Adam Rams, przewodniczący Rady
Miasta Jan Trzęsiok, starosta gliwicki
Michał Nieszporek, przewodniczący
Rady Powiatu Tadeusz Mamok, sekretarz Gliwic Andrzej Karasiński
i wójt gminy Gierałtowice Joachim
Bargiel.
Strażacy podsumowali mijający
rok. Omówili codzienną działalność, ocenili jej rezultaty, wskazali
problemy. Przedstawili plany na
przyszłe lata.
Duchową część uroczystości
prowadzili ks. bp Gerard Kusz i ks.
Piotr Faliński – diecezjalny kapelan
strażaków.
- Życzę wam dużo... ognia – zwrócił się do strażaków biskup Gerard
Kusz. I nieco zaskoczonym z miejsca
wyjaśnił: – Ognia, który spala słabości, daje moc i energię do mierzenia się
z codziennością.
Na koniec bp Kusz poświęcił
opłatek, a zebrani połamali się nim
składając sobie życzenia.

Duchową część uroczystości prowadził biskup Gerard Kusz; na
zdjęciu z Piotrem Dudło - prezesem Zarządu Miejskiego Związku
OSP i Andrzejem Frejno - prezesem Zarządu Powiatowego Z OSP

Dla Przeglądu
Strażacki poczet
sztandarowy

Foto: Bogusław Wilk

Prezes OSP Knurów Benedykt Wróż przyjmuje gratulacje od Janusza
Przybylskiego - komendanta miejskiego PSP w Gliwicach
serdeczności

Zdrowych, spokojnych w zaciszu domowego ogniska
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2014 Roku
przyjaciołom, sympatykom,
samorządowcom i mieszkańcom
życzy
Kierownictwo i Strażacy
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej
w Knurowie

Uroczystym spotkaniem strażacy podsumowali tegoroczną
działalność OSP w powiecie

P IO T R D U D Ł O,
prezes Zarządu
Miejskiego Związku
O S P w K nur owi e:
- Ruch strażacki w
Knurowie ma ponadstuletnią tradycję.
Na terenie miasta
działają dwie jednostki: OSP Knurów i OSP
Szczygłowice. Działają w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa. Dysponują 5
samochodami i 10 motopompami, sprzętem
ratownictwa medycznego i technicznego.
W 2013 roku druhowie uczestniczyli w 36
akcjach ratowniczych. Warto podkreślić,
że funkcjonowanie Ochotniczych Straży
Pożarnych w naszym mieście jest w dużej
mierze możliwe dzięki zaangażowaniu druhów i zapewnieniu środków finansowych z
budżetu miasta.
Not. bw

KNURÓW

Komputery dla biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie otrzymała 20 tys. zł z programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek. Zakup sprzętu komputerowego
dofinansowany przez Instytut Książki”. − Uzyskane środki przeznaczyliśmy na
zakup trzech komputerów, serwera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Filii nr 3
MBP − informuje Brygida Dreślińska, kierownik MBP
Programem zarządza Instytut
Książki w Warszawie. Celem przedsięwzięcia jest, jak mówią twórcy
„Kraszewskiego”, podniesienie standardu bibliotek publicznych.
Placówki, za pieniądze uzyskane
w programu, zaopatrują się w nowoczesny sprzęt komputerowy. Zyskują przede wszystkim czytelnicy,
którzy mają możliwość skorzystania
z Internetu oraz katalogu on-line.
Głównym warunkiem otrzymania dofinansowania było skatalogowanie i udostępnienie on-line
20 proc. księgozbioru. Z resztą
placówki miały uporać się w ciągu
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dwóch lat. W przypadku knurowskiej biblioteki, warunek ten został
spełniony z nawiązką. MBP od
dawna posiada skomputeryzowany system katalogowania. Dzięki
staraniom i żmudnej pracy pracowników biblioteki już 90 proc.
księgozbioru jest umieszczonych w
systemie on-line.
Stara nia o uz yska nie dof inansowania pod koniec września.
Przy tworzeniu wniosku i projektu
uczestniczyli pracownicy Centrum
Kultury i kierownik MBP.
− Wniosek wysłaliśmy 15 października 2013 roku − mówi Brygida

Dreślińska. − W pierwszych dniach
grudnia otrzymaliśmy 20 tys. na
zakup sprzętu.
Szybkie i nowoczesne komputery oraz urządzenie wielofunkcyjne
już są do dyspozycji czytelników
w Filii nr 3 MBP. Komputery mają
dostęp do internetu oraz katalogu
on-line. Jako że biblioteka jest zobligowana do umieszczania informacji
o sposobie uzyskanego dofinansowania, nad stanowiskami komputerowymi umieszczono napis: „Dofinansowano ze środków Instytutu
Książki”. Podobne sformułowanie
wraz z logotypem Instytutu Książki

znajduje się na stronie internetowej
placówki.
− Końcówka roku była bardzo
pomyślna dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Knurowie − uważa kierownik Dreślińska. − Otrzymaliśmy
1,5 mln z programu Wieloletniego

Kultura +, priorytet „Biblioteka +.
Infrastruktura Bibliotek”, 20 tys. z
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Udało się także uzyskać lokal
dla Filii nr 1.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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KRYWAŁD. RETRO WSPOMINKI O PRODUKTACH ZTS KRYWAŁD-ERG

Od fasolki
do milicyjnej tarczy

Wraca moda na retro, a z nią plastikowe fotele i taborety
produkowane niegdyś przez Zakład Tworzyw Sztucznych
„Krywałd - Erg”. Pojedyncze egzemplarze rozchodzą się
w internecie jak świeże bułki, co - zdaniem znawców
tematu - jest zasługą ponadczasowego wzornictwa
rzyw i Farb w Gliwicach wykiełkował
pomysł stworzenia „fasolki”, czyli
popularnej wanienki dla niemowląt.
Autorem projektu był urodzony w
Knurowie Czesław Fiołek (w połowie
lat 90. zaprojektował m.in. wnętrza
oraz reklamę świetlną kina „Casino”).
W rozmowie z Radiem Katowice
tak wspominał początki swojego
pomysłu: - Wanienka była produkowana w Fabryce Tworzyw Sztucznych
ERG w Knurowie. (...) Przyjechałem
na pierwsze spotkanie i inżynierowie
nie do końca wiedzieli, o co mi chodzi.
Zakasałem rękawy i za pomocą tektury
stworzyłem model idealnie obły. Bo
w mojej wanience jeden łuk wynika
z drugiego. Chodzi o ergonomię, żeby
dziecku wygodnie się leżało. Żeby
mama, która kąpie, mogła podłożyć
rękę pod plecki albo między nogi. Ściśle
współpracowałem z Instytutem Matki i
Dziecka w Warszawie, a sama wanienka otrzymała wszystkie certyfikaty,
jakie były wtedy wymagane.
„Fasolka” była lekka, gładka i z
połyskiem. Powstawała z czystego
surowca, dzięki czemu była odporna
na uszkodzenia. Z czasem zaczęto
ją produkować w wersji mini. Była
płytsza, poręczniejsza, mieściła się
do samochodu.

LEKKA, GŁADKA, Z POŁYSKIEM

DRUGIE ŻYCIE

Jednym z hitów zakładu były
funkcjonalne taborety. Na jednym ze
zdjęć reklamowych widać też stolik
w zbliżonym stylu, w preferowanych
wówczas kolorach: białym i czerwonym. Jego produkcji szybko zaniechano - okazała się zbyt kosztowna.
Poszczególne elementy wymagały
pracy aż 4 maszyn.
W 1980 roku w pracowni wzornictwa w Instytucie Przemysłu Two-

- Wystarczyło małe przebarwienie, drobna rysa, kropka, by towar był
wybrakowany. Komu z pracowników
to nie przeszkadzało, ten mógł go
kupić podczas cotygodniowej lub comiesięcznej wyprzedaży - wspomina
pani Barbara.
W halach produkcyjnych powstawały kosze na bieliznę, klatki dla
kur, sanki, kosze na ziemniaki, kubły
na śmieci, miski... Każdy wyrób miał

Dzwony z bistoru i kosz
na ziemniaki
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swój surowiec, kolor. W późniejszych
latach stosowano już takie barwniki,
by dozwolony był kontakt plastikowych naczyń z żywnością.
W 1982 roku, w czasie stanu
wojennego, zak ład przez krótki
czas produkował tarcze milicyjne z
pleksiglasu. - Robiły je wyłącznie doświadczone wtryskarkowe (operatorki
urządzeń wtryskowych - przyp. red.)
- dopowiada pani Barbara. - Towar
musiał być pierwszego gatunku. Jeśli
zdarzały się skazy, tarcze były cięte na
pół i mielone.
Reklamy wyrobów z plastiku
nie były już tak spektakularne jak w
latach 70. Ograniczały się do firmowych kalendarzy i folderów. Zainteresowanie produktami z Krywałdu
zaczęło topnieć.
- Magazyny były załadowane
towarem. Jak się zmieniał rok, zmieniałyśmy metki, żeby „odmłodzić”
asortyment - dodaje była pracownica.
Flagowe niegdyś produkty Ergu
znalazły nowe zastosowanie. Wanienki, z których czasem korzystało
nawet kilka pokoleń, wykorzystywano jako koryta dla zwierząt, pojemniki do mieszania zaprawy murarskiej.
Idealnie nadawały się też na oczka
wodne. Kultowy taboret jeszcze dziś
służy za kwietnik w sklepiku odzieżowym przy al. Lipowej. Podobny
los spotkał kosze, w których niegdyś
eksponowano towary w sklepach.
- Wybrakowane i pocięte tarcze
ZOMO, które z niewiadomych przyczyn nie trafiły na przemiał, posłużyły
później do ogradzania niektórych
działek w Krywałdzie - śmieje się pani
Barbara. - Można je jeszcze znaleźć w
lesie na terenie byłego zakładu.

Foto: Piotr Kraszowski

Pretekstem do napisania tego
artykułu było kilka wyblakłych i
pozwijanych przez słońce zdjęć,
znalezionych w nieistniejącej już willi
dyrekcji ZTS „Krywałd-Erg”. Pochodzą z czasów prosperity zakładu,
kiedy nie szczędzono grosza na reklamowanie plastikowych produktów.
Dobrobyt akcentowany jest na
prawie każdej fotografii. A to przez sklepowe lady uginające się pod ciężarem
markowych win, czy półki z kosmetykami Polleny lub sprzętem Unitry.
Mało kto pamięta, że w 1977 roku
fotele produkowane w Krywałdzie reklamowała ówczesna gwiazda estrady i ulubienica publiczności... Anna
Jantar. Zdjęcie autorstwa Piotra
Krassowskiego w formie pocztówki
w ydała w niewielkim nak ładzie
Krajowa Agencja Wydawnicza. Istnieją jeszcze co najmniej 2 fotografie
pochodzące z tej sesji, promujące
krywałdzkie produkty.
- Fotele tylko ładnie wyglądały - komentuje pani Barbara, która
przepracowała w zakładzie kilkanaście lat. - Były zimne i uginały się
pod ciężarem człowieka. Słyszałam
jak ktoś opowiadał, że siedziska po
odcięciu podstawy montowano na
stadionowych trybunach.

Kultowe wanienki w wersji mini zaprojektowane przez Czesława Fiołka

W połowie lat 70. fotele produkowane w Krywałdzie reklamowała
Anna Jantar

Paweł Gradek

Sklepowe
koszyki
kilkadziesiąt
lat później
sprawdziły
się jako
kwietniki

Taborety były w prawie każdym domu. Z produkcji stolików szybko
zrezygnowano - okazała się zbyt kosztowna
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Cudeńka
spod
ręki
Z KNUROWA DO SULĘCINA, CZYLI MAM POMYSŁ

- Co ja tam będę robić? - zastanawiała się Emilia Harasimowicz, kiedy
5 lat temu wyjeżdżała z Knurowa do Sulęcina, niewielkiego miasteczka
w Lubuskiem. Od roku z grupą zapaleńców robi... coś z niczego
Szyciem zainteresowała się w
wieku 15 lat. Z sentymentem wspomina pierwsze połatane spodnie
dzwony i spódnicę, którą uszyła z
zasłon.
Kiedy kilka lat później poznała
Romana - rzeźbiarza, malarza i
fotografa, nie miała wątpliwości, że
to ten. Wyjechali do Sulęcina. Tam
się pobrali, tam przyszedł na świat
ich syn, Emil.
- Początki nie były łatwe - wspomina Emilia. - Powoli poznawałam
otoczenie, nawiązywałam przyjaźnie
i trochę szyłam. Mąż przedstawił
mnie swojej koleżance, Ani, która szydełkuje i robi na drutach. Spod jej rąk
wychodzą piękne zabawki, witrażyki,
papierowa wiklina, biżuteria...

ORYGINAŁY Z DUSZĄ

Na pier wsz ych warsztatach
decoupage (jedna z technik zdobniczych) poznała Tereskę, Bożenę,
pana Janka i wielu innych zapaleńców. Krótko po tym prezentowali
swoje prace na wystawie, a podczas
koncertu dla Antosi Wieczorek
zorganizowali warsztaty dla mieszkańców Sulęcina.
Kolejnym krokiem było powołanie Stowarzyszenia Mam Pomysł.
- Chcieliśmy przestać tworzyć do
szafy, uczyć innych dawno zapomnianych już technik, tworzyć nowe - wyjaśnia Emilia. - Tego, co robimy, w co
wkładamy sporo serca, nie można kupić w supermarkecie. Rzeczy, którym
poświęcamy tygodnie, czasem nawet
miesiące, mają duszę i wygrywają z
zalewającą nas „chińszczyzną”.
Dziś w stowarzyszeniu działa
około 18 osób. Pani prezes Bożena
Pasiewicz uczy biologii w gimna-

10

zjum. Specjalizuje się w tworzeniu
biżuterii (tzw. sutasz), zna się na zielarstwie, co wykorzystuje w produkcji
mydełek z ziołami i kwiatami. Pani
Teresa ze szkolnej biblioteki organizuje warsztaty dla gimnazjalistów.
Potrafi też nieźle szyć. Jej mama,
pani Alina, zaraża wszystkich radością życia. Ostatnio pochwaliła się
kreacjami zrobionymi w młodości,
w których nadal z klasą występuje.
Pani Irena, oprócz kierowania Klubem Seniora, zajmuje się techniką
decoupage. Spod ręki pani Emilii
wychodzą czapki, szaliki, opaski, a
także pyszne wypieki. Pani Zofia,
pielęgniarka, potrafi wyczarować
szydełkiem serwety, obrusy, kołnierzyki, aniołki... Szuflady pani Danuty
skrywają firany, zazdrostki i ozdoby
świąteczne zrobione szydełkiem.
Pani Anna potrafi robić kosze
z w i k l i n y.
Rodzynek w
stowarzyszeniu, pan Jan,
jest rzeźbiar z em. K lo c om d re wna nadaje
kształt krasnali. Robi też
py sz ne nalewk i. Pani
Renata długo chowała w szufladzie
sukienki, swetry robione na szydełku oraz obrazy „malowane” haftem
krzyżykowym. Specjalnością pani
Katarzyny jest recykling. O nauczycielce z Międzyrzecza, pani Iwonie,
koleżanki mówią „Pani Gadżet”,
dlatego że ma wielki talent do robienia czegoś z niczego. Pani Lidia
z Torzymia nigdy nie myślała, że po

kilku spotkaniach połknie bakcyla i
zacznie rzeźbić.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
PROBOSZCZA

W wolnych chwilach
tworzą w domach. Spotykają się na jarmarkach, zebraniach, imprezach oraz
w... świetlicy
parafialnej.
- Tułałyśmy się po domach, bibliotekach. Mój mąż poszedł do naszego
proboszcza i zapytał, czy nie znalazłoby się dla nas miejsce. Ksiądz nas
przygarnął - opowiada Emilia.
Raz w tygodniu panie odwiedzają dzieci ze świetlicy i szyją z nimi
zabawki. Podczas ostatniej
wizytacji działaniami stowar z ysz en ia z ainteresował się
biskup pomocniczy Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowsk iej,
Tadeusz Lityński. Panie otrzymały wsparcie miejscowych władz.
W maju reprezentowały Sulęcin
podczas pobytu w mieście partnerskim Kamen (Niemcy). Posypały się
zaproszenia na jarmarki, dożynki,
wystawy oraz pierwsze zamówienia.
Panie uszyły kostiumy dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Knurowskie przedszkole
zamówiło dla jednej z grup woreczki
z grochem do gimnastyki.
Najwięcej pracy i satysfakcji dostarczyła akcja „Uszyj jasia”.
- Jedna z mam, Natalia Bielawska
z Krakowa, trafiła z chorym synkiem
do szpitala. Tam dowiedziała się, że
brakuje poszewek na poduszki. Uszyła
jedną i na swoim blogu ogłosiła, że
potrzeba więcej - mówi była knurowianka.
Temat podchwycili blogerzy z całej

Polski, w tym panie z sulęcińskiego
stowarzyszenia. Pod koniec czerwca
uszyły 192 poszewki na jaśki, którymi
obdarowały szpitale m.in. w Cieszynie, Sandomierzu i
Zielonej Górze.
Rękodzieło
dostarcza im wiele
radości. Pozwoliło
poznać wiele osób,
zachęciło do wyjścia z domu.
Stowarzyszenie
Ma m Pomy s ł to
współczesne koło
gospodyń z jednym gospodarzem.
Jego członkowie musieli nawet poznać podstawy księgowości i handlu,
by mieć rację bytu na rynku.
Pracują nad stroną internetową,
gdzie będzie można nabyć wszystkie
cudeńka, które stworzą. Na razie
każda z pań wystawia swoje rzeczy w
facebookowej galerii stowarzyszenia.
Tam można składać zamówienia.
Niebawem ruszy sprzedaż przez
allegro.
- Jak na rok działalności nie
możemy narzekać na nudę czy brak
zajęć. Nie ma chwili odpoczynku,
dlatego czekamy na święta - śmieje

się Emilia. - Wierzę, że ten rok nie
był dla nas stracony, a w 2014 będzie
jeszcze ciekawiej.
- Korzystając z okazji chciałabym pozdrowić mieszkańców i
znajomych z Knurowa oraz życzyć
im Wesołych Świąt.
Stowarzyszenie Mam Pomysł
jest otwarte na propozycje zorganizowania warsztatów rękodzieła lub
wystawy swojego dorobku.
Paweł Gradek
Foto: arch. Stowarzyszenie
Mam Pomysł

Członkinie Stowarzyszenia, a wśród nich
była knurowianka Emilia Harasimowicz
(piąta z prawej)
Rękodzieło Stowar zyszenia Mam Pomysł można znaleźć, wpisując
na Facebooku jego nazwę. Informacje i zapisy pod numerem 783 392 138
lub mailowo: mampomysl@gmail.com
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ŚWIĄTECZNY SINGIEL POMOCĄ DLA ŁUKASZA

Stara Pierzyna
spełnia marzenia

życzenia

Wieczorne śpiewanie przy gitarze
może zrodzić niejedną piosenkę.
Z tej piosenki może powstać
pomysł, a pomysł może przynieść
komuś radość. Z takim zamysłem
powstał singiel wspierający Łukasza
– podopiecznego fundacji „Mam
Marzenie”

Nastrojowa pastorałka powstała
w głowie 16-letniego Krzysztofa Gajdy. Śpiewał ją do snu swemu młodszemu, czteroletniemu wówczas bratu.
Minęło 27 lat, chłopcy zmienili się w
dorosłych mężczyzn. Krzysztof wraz
z bratem Rafałem i jego żoną Moniką
w pewne listopadowe popołudnie
postanowili odświeżyć zapomniany już utwór. Piosenka utrzymana
w świątecznym klimacie stała się
inspiracją do wsparcia Łukasza,
16-letniego, nieuleczalnie chorego
chłopca, podopiecznego fundacji
„Mam Marzenie”.
Stara Pierzyna, bo tak nazywa się
zespół, w domowych warunkach na-

grał singiel, ze sprzedaży
którego ma zostać zakupiony wzmacniacz wraz z
głośnikami dla Łukasza, który jest
wielkim fanem hip-hopu.
– Postanowiliśmy spełnić to
wła śnie mar z enie , gdyż już od
dłuższego czasu „wisiało” i nikt nie
chciał go wesprzeć. Trafiliśmy do
opiekunów chłopca i zorganizowaliśmy sprzedaż płyty – mówi Monika Gajda. – Płytę można zakupić
poprzez Allegro oraz na stoisku
„GRAKI – gry bez prądu” w Silesia

City Center w Katowicach i w Europie Centralnej w Gliwicach.
Od tego tygodnia utworu „Święty” zespołu Stara Pierzyna można też
słuchać na antenie Radia Katowice.
– Liczymy na pomoc i zachęcamy
do zakupu płyty - mówią pomysłodawcy akcji.
Monika Pięciak

Singiel można nabyć przez Allegro, wpisując w wyszukiwarkę nazwę zespołu
„Stara Pierzyna” lub na Facebooku. Koszt płyty to 12 zł. Więcej informacji
na stronie www.mammarzenie.org

SZCZYGŁOWICE

Emerycki opłatek

Około 50 seniorów, członków Koła nr 3 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, łamało się opłatkiem
na czwartkowym spotkaniu w Domu Kultury
w Szczygłowicach

Duchową stroną spotkania
poprowadził ks. Grzegorz Kusze,
proboszcz Parafii Najświętszej
Maryi Panny Królowej Świata w
Szczygłowicach. Rozmowa zeszła
też na sprawy codzienne.

- Ksiądz proboszcz ciekaw był
opinii i oczekiwań parafian. Zarówno od niego jako duszpasterza,
jak i od samej parafii – powiedział
Przeglądowi Eugeniusz Tymoszek,
od lat sponsorujący wiele działań

szczygłowickiego Koła Emerytów.
Na koniec zebrani połamali się
opłatkiem i złożyli sobie świąteczne
życzenia.
/bw/

życzenia
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KNURÓW

Nie ma nagród bez walki
Marta Goworek i Karolina Grudziądz z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 otrzymały prestiżowe Stypendium
Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie twierdzą, że swój sukces
zawdzięczają ciężkiej pracy, niekończącym się korowodom
powtórek i hektolitrom potu wylanym na sali gimnastycznej
Knurowianki otrzymały stypendium za wysokie wyniki w nauce. Nie
spodziewały się wyróżnienia.
− To było dla na spore zaskoczenie, że premier docenił nasz trud i
starania − twierdzą.
Uczą się dla swojej przyszłości,
nie dla nagród. Obie bardzo skromne i zdeterminowane. Mówią, że nie
czują się wyjątkowe. Wiedzą, że żadna dobra ocena nie przychodzi łatwo.
Ambitna Marta
Marta Goworek to tegoroczna
maturzystka. Uczy się w klasie technik handlowiec, ale swoją przyszłość
wiąże z psychologią. Interesuje ją
badanie meandrów ludzkiej psychiki i tajemnice zachowań. Uwielbia
czytać. Odpoczywa, zanurzając się
w świat powieści przygodowych i
słuchając muzyki. Przepis na sukces
ma jeden.

− Trzeba dużo pracować, ćwiczyć
i mieć sporo chęci − mówi.
Marta jest bardzo ambitna. Gdy
postawi sobie jakiś cel, zrobi wiele,
by go osiągnąć. Na końcu drogi czeka
nagroda.
− Pozwalam sobie na drobne przyjemności. Kupuję sobie małe prezenty.
To moje wynagrodzenie za ciężką
pracę − śmieje się knurowianka.
Najbliższy cel do osiągnięcia −
matura. Marta skrupulatnie przygotowuje się do majowych egzaminów.
Będzie zdawać m.in. biologię.
Knurowianka powtarza, że nie
ma nagród bez walki i nie ma sukcesu
bez ćwiczeń. Dobre stopnie zawdzięcza systematycznej pracy. W życiu
dla Marty najważniejsze jest zdrowie
i uczciwość.
− Staram się uczciwie zdobyć to,
co sobie zaplanuję − mówi. − Nie
oszukuję.

KNURÓW

Waleczna Karolina
Karolina uczy się w klasie mundurowej. Z pozoru wydaje się delikatną dziewczyną. Z pozoru...
− Chciałabym pracować w policji
albo w wojsku − mówi. − Niektórzy
sądzą, że to niebezpieczny zawód, ale
ja lubię adrenalinę. To nie jest praca,
że przychodzi się do biura i codziennie
wykonuje się te same obowiązki. Nie
znoszę monotonii.
Knurowianka jest w drugiej
k lasie. Na świadectwie miała aż
cztery oceny celujące. W tym jedną
z historii.
− Lubię czytać o tym, jak kiedyś
ludzie żyli. Przeżywać to, co dawniej
się wydarzyło − opowiada Karolina.
Gdy knurowianka nie zgłębia
historycznych tekstów, cztery razy
w tygodniu ćwiczy sztuki walki. Zna
m.in. karate, kung-fu, judo, boks i
MMA. Nie boi się bólu, choć walczy z

Listy przeciw krzywdzie

Marta Goworek i Karolina Grudziądz są ambitne i pracowite. Nie
boją się wyzwań, jakie rzuca im życie

silniejszymi od siebie mężczyznami.
Koledzy na treningach starają się ją
oszczędzać, chyba że dostaną mocniej... wtedy zmieniają zdanie.
Czy łatwo kobiecie odnaleźć się w
tak zdominowanym przez mężczyzn
w świecie?
− Jest ciężko, bo mężczyźni postrzegają kobietę jako osobę słabszą
i sama musi zapracować sobie na to,
żeby była uważana za silną − twierdzi
Karolina.
Do sztuk walki knurowiankę
zachęciła babcia.

− Byłam w czwartej klasie podstawówki. Okazało się, że to dobry sposób
na rozładowanie negatywnych emocji
− opowiada. − W życiu spotykają
człowieka nie tylko te dobre rzeczy,
ale i złe. Sztuki walki to nie tylko moja
pasja, ale i recepta na złe rzeczy.
Dla Karoliny najważniejsza jest
rodzina. Na pytanie, czy nie boi się o
swoje zdrowie w czasie walk, odpowiada bez wahania: − Nie, bo co nas
nie zabije, to nas wzmocni.
Tekst i foto: Justyna Bajko

4645 listów to plon tegorocznego
Maratonu Pisania Listów pod
patronem Amnesty International
w murach gimnazjalnej „Dwójki”
Listowy maraton w Miejskim Gimnazjum nr 2 to licząca sześć lat tradycja.
- Tym razem postanowiliśmy apelować
do premiera Etiopii o uwolnienie Eskindera
Negi. To dziennikarz, który odsiaduje wyrok
18 lat pozbawienia wolności za to, że w swoich wypowiedziach i artykułach krytykował
rząd i głosił prawo do wolności słowa – informują organizatorzy.
Chętnych do napisania listów nie brakowało. Można było je pisać w różnych
językach, m.in. polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Znalazły się takie
osoby, które same napisały kilkanaście.
– 4654 listów to najlepszy wynik spośród
dotychczasowych maratonów – poinformo-

wał Przegląd Mirosław Kirszensztejn z
MG-2. – Tak jak przed
rokiem, pomagali nam
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11
w Gliwicach, którzy
pisali apele we własnej placówce, a następnie
przekazali nam swoje listy.
Kolejna edycja przedsięwzięcia za rok.
Już teraz organizatorzy zapowiadają, że
będą starać się zaangażować w akcję jeszcze
większą ilość osób.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

XIV Międzynarodowy Maraton Pisania Listów Amnesty International to akcja apolityczna.
Jest organizowana przez wolontariuszy w wielu miejscach świata. Ma na celu solidaryzowanie
się z ofiarami przemocy i prześladowań oraz wymuszenie na odpowiednich władzach działań
przynoszących im wolność lub poprawę ich losu. Celem akcji jest też podnoszenie świadomości społeczeństwa i zaangażowanie obywateli w działania służące obronie praw człowieka.
W tym roku do Maratonu zgłosiło się około 350 miejscowości w Polsce.

Foto: Justyna Bajko

Jagoda Szymanowska z Knurowa
ur. 10.12.2013 r., 3600 g, 52 cm
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Wiktoria Szeremeta z Knurowa
ur. 12.12.2013 r., 3520 g, 54 cm

Ewa Bargieł z Leszczyn

ur. 14.12.2013 r., 2870 g, 52 cm

Aleksander Cholewa z Gliwic

ur. 14.12.2013 r., 3350 g, 52 cm

Lena Gawron z Knurowa

ur. 16.12.2013 r., 3980 g, 56 cm

Przegląd Lokalny Nr 51/52 (1084/85) 19 grudnia 2013 roku

aktualności
Złote Gody świętowało kilkanaście par

Pary obchodzące 50-lecie małżeństwa

KNURÓW. ZŁOTE GODY

Wystarczy kochać

Pary świętujące Złote Gody

Nauczyli się siebie na pamięć. Znają swoje wady
i zalety, ale kochają się pomimo wszystko.
Od 50 lat są razem w zdrowiu i chorobie, radości
i smutku. 11 grudnia małżeńskie pary świętowały
złote i szmaragdowe gody

Złoci jubilaci

Jubilatom życzenia i gratulacje złożyli prezydent Adam Rams
i przewodniczący Jan Trzęsiok

Na medalach wręczanych parom są dwie
splecione srebrzyste róże − symbol miłości i
przywiązania.
− To również dowód na to, że małżeństwo
to codzienny trud i poświęcenie, bo każda
róża ma kolce − mówiła kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego, Barbara Bismor.
Jubilatom, w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gratulowali przedstawiciele władz miasta, prezydent Adam Rams
i przewodniczący Rady Miasta, Jan Trzęsiok.
− Usłyszałem ostatnio piękne zdanie.
Wnuk zapytał dziadka, jak to się stało, że
przeżył z babcią tyle lat. Dziadek odpowiedział: „Bo wiesz wnuczku, dawniej jak coś się
zepsuło, to się to naprawiało, a dzisiaj wymie-

nia się na lepszy model” − mówił prezydent
Rams. − Drodzy jubilaci, jesteście wzorem dla
nas wszystkich!
Małżeństwo to trudne zadanie, bo jak
podkreślał przewodniczący Trzęsiok, każdego dnia trzeba się uczyć kochać na nowo.
Państwo Irena i Jerzy Kurowie kochają się
od 50 lat. Poznali się na zabawie w Rybniku.
− To była miłość od pierwszego wejrzenia
− mówi pan Jerzy − Od razu wiedziałem, że
będzie moją żoną.
Jak udało im się przeżyć razem tyle lat?
− Miłość − odpowiadają bez wahania. −
Kochamy się i to wystarcza.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Pary obchodzące 55-lecie pożycia małżeńskiego, czyli Szmaragdowe Gody

Medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego (Złote Gody)
otrzymali: Janina i Józef Bajowie, Jadwiga i Gerard Burkowie,
Anna i Zygmunt Cupiałowie, Bronisława i Stanisław Dybowiczowie,
Renata i Maksymilian Dziwoki, Maria i Gerard Godulowie, Anna i
Konrad Hajdukowie, Ingeborga i Reinhold Hluchnikowie, Urszula
i Jan Holewikowie, Maria i Jerzy Jałowieccy, Jadwiga i Józef Jankowscy, Irena i Kazimierz Kiewrowie, Wanda i Stanisław Kijkowie,
Irmgarda i Henryk Knyrowie, Edyta i Stanisław Kobusowie, Helena i Józef Kolusowie, Róża i Antoni Kozakiewiczowie, Zofia i Jan
Kozakowie, Irena i Jerzy Kurowie, Halina i Jerzy Michalscy, Hildegarda i Walter Pisulowie, Zdzisława i Stanisław Rodowie, Zofia i
Jan Rychlikowie, Larysa i Rajmund Skurzybotowie, Gerda i Ginter
Stelmachowie, Eryka i Andrzej Stolarscy, Władysława i Edward
Szotowie, Eryka i Wilhelm Szymurowie, Rozalia i Henryk Zacherowie, Wanda i Zdzisław Zacierowie, Helena i Herbert Żyłkowie.
55-lecie wspólnego pożycia małżeńskiego (Szmaragdowe
Gody) świętowali: Stanisława i Jan Bugajowie, Krystyna i Jerzy
Gabrysiowie, Maria i Zdzisław Gilowie, Janina i Marian Jurczykowie, Małgorzata i Herbert Krasoniowie, Urszula i Stanisław
Ławnikowie, Anna i Stanisław Misiakowie, Weronika i Ryszard
Moderowie, Aniela i Ryszard Mnichowie, Marianna i Stefan Najmanowiczowie, Amelia i Roman Sitarzowie.
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

MOTORYZACJA

Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

29/13-odw.

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

2/13-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727

2/13-odw.

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
49/13-5/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
49/13-5/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

49-51/13

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006
Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830
45-51/13

49-51/13

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/13-8/14

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

EDUKACJA

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

30-51/52/13

ODDŁUŻAMY 10 000 RATA 179 zł. Tel.
535 500 355
45-51/52/13

OGRODZENIA SIATKOWE – PRODUCENT
– MONTAŻ, SPRZEDAŻ. TEL.515 081 060
46 – 51/52/13

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

1-51/52/13

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849
51/52/13-9/14

Rybnik – nauka jazdy OSK „Andrzej i
Syn”. Kategorie: AM, A1, A2, A, B, B+E,
C, C+E. Warsztaty dla instruktorów.
Możliwość wykładów przez internet.
Tel. 784 027 817
46-51/52/13

NIERUCHOMOŚCI

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

OGŁOSZENIE

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kobieta lat 37 pilnie podejmie pracę.
Doświadczenie w branży gastronomicznej. Posiadam książeczkę zdrowia. Tel.
601 654 010

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej
i ulicy Gen. Jerzego Ziętka wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko

29/13-odw.

7-odw.

49/13-odw.

M ł o da, s i lna o s o ba p o d ejm i e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00

7-odw.

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14
1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 42, prawo
jazdy kat. B. Tel. 32 236 25 72

1/13-odw.

Szukam pracy – sprzątanie i mycie okien,
opieka nad osobą starszą (doświadczenie).
Tel. 501 385 666

31-51/52/13

DAM PRACĘ

Do wynajęcia 2-pokojowe Knurów, Koziełka. Tel. 602 365 617

51/52/13–1/14

Do wynajęcia mieszkanie 50 m2, 2 pokoje, Knurów. Czynsz 400 zł + media. Tel.
793 023 709
51/52/13-5/14

Do wynajęcia mieszkanie 56 m2, Knurów,
ul. Szpitalna, III piętro. Tel. 697 534 648
po godz. 15.00

50-51/52/13

Garaż blaszak. Tel. 698 649 301

51/52/13-1/14

Sprzedam dom 110 m /całkowita (pod
klucz) 420 tys. Tel. 508 192 750
2

51/52/13

Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną,
ogrodzoną, 2146 m2. Cena 99 tys. do negocjacji. Tel. 792 980 384
49/13-1/14

Sprzedam/zamienię kawalerkę w Knurowie
(os. Pocztowa) na Wieluń (łódzkie). Tel.
600 774 134

48-51/52/13

IBDF.pl (Indywidualno-Biznesowe Doradztwo Finansowe) Elastyczne godziny pracy. Atrakcyjne zarobki. Praca
dodatkowa lub stała. Branża finansowa – zapewniamy szkolenia. Kontakt:
504 411 180
47-odw.

Przychodnia SANVITA zatrudni sprzątaczkę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Tel. 32 336 26 14

51/52/13

ZWIERZĘTA
U s ł u g i d e k a r s k o - b l a c h a r s k i e . Te l .
663 141 253

Dwa całkiem czarne, młode koty do wzięcia
ZA DARMO. Tel. 32 236 90 85

49/13-2/14

51/52/13-1/14

SZUKAM PRACY
Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450
5-odw.

W y ko ń c ze n i a w n ę t r z, r e m o nt y. Te l.
605 875 102
40/13-1/14

Emeryt, prawo jazdy kat. B szuka pracy w
charakterze kierowcy lub innej (ochrona
itp.), aktualna książeczka zdrowia. Tel.
664 933 195

37-odw.

- w dniu 24 grudnia 2013 r.
Urząd będzie czynny w godzinach od 7.30 do 13.30
- w dniu 27 grudnia 2013 r.
Urząd będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30

49-51/52/13

51/52/13-1/14

15-51/52/13

Urząd Miasta Knurów informuje o zmianie godzin pracy
w miesiącu grudniu 2013 r.:

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem od lat
2. Tel. 781 719 783

Do wynajęcia kawalerka w Knurowie. Tel.
793 003 767
Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709

INFORMACJA

Zatrudnię kucharkę. Tel. 660 420 077

51/52/13-2/14

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz. U. z 12.06.2012 r., poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały XXXII/475/13
Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2013r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej i ulicy Gen.
Jerzego Ziętka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 27 grudnia 2013 r. do 28 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miasta Knurów w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii
Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych w Knurowie: ul. Niepodległości 7,
44-190 Knurów - w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 stycznia 2014 roku o godz.
14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Knurów (Ratusz) przy ulicy Niepodległości 7.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może
wnieść uwagi. Uwagi, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy, należy
składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów z podaniem: imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 11 lutego 2014 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się
również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko - niniejszy projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem wymagającym
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
w tym zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. W związku z udziałem społeczeństwa, stosownie do art. 54 ust.
3 tejże ustawy, do wyłożonej do publicznego wglądu dokumentacji,
uwagi i wnioski można zgłaszać na zasadach określonych w art. 18
ust. 2 i 3 przywołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego
2014 roku.
Informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej
i ulicy Gen. Jerzego Ziętka ,
- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego,
- o opiniach wydanych do ww. projektu planu miejscowego przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach,
zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

INFORMACJA
Gmina Knurów informuje, że realizatorem zadania pomocy
społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wyłonionym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z póź. zmianami) w roku
2014 jest:
Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Katowicach, Oddział Rejonowy w Knurowie
44-190 ul. Wilsona 10.
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rozmaitości

– godz. 16.00
Hobbit: Pustkowie Smauga 3D
napisy
– godz. 19.30

Odmieniona widownia wręcz zachęca, by zaglądać
w gościnne mury Domu Kultury

23 – 25.12.2013 r.
PONIEDZIALEK- ŚRODA

31.12.2013 r.
WTOREK

KINO NIECZYNNE

Hobbit: Pustkowie Smauga 3D
dubbing
– godz. 12.00
Hobbit: Pustkowie Smauga 3D
napisy
– godz. 15.30

26.12.2013 r.
CZWARTEK

SZCZYGŁOWICE. REMONT DOMU KULTURY

Ależ widowiskowa
przemiana

Hobbit: Niezwykła podróż 3D
napisy (bilet 14 zł)
– godz. 16.00
Hobbit: Pustkowie Smauga 3D
napisy (bilet 17 zł, 19 zł)
– godz. 19.15
27 – 30.12.2013 r.
PIĄTEK- PONIEDZIAŁEK
Hobbit: Pustkowie Smauga 3D
dubbing

Nowoczesna i elegancka – tak jawi się sala
widowiskowa Domu Kultury w Szczygłowicach
po kilkumiesięcznym remoncie
Ci, którzy zajrzą do szczygłowickiej placówki, przeżyją miłe zaskoczenie, gdy ujrzą efekt gruntownej
odnowy.
Modernizacja Domu Kultury
została podzielona na trzy etapy.
Pierwszy zakończył się w ubiegłym
roku. Objął remont sanitariatów.
Teraz finiszują prace w ramach
drugiego etapu, czyli remont sali
widowiskowej i zakup sprzętu scenicznego.
- Można powiedzieć, że jesteśmy
już na ostatniej prostej – mówi Jolanta
Szafraniec, kierownik Domu Kultury
w Szczygłowicach. – Zostało nam do
zamontowania tylko nagłośnienie,
oświetlenie oraz drobne prace porządkowe.
Zmiana jest diametralna. Sala
została zbudowana niemal od podstaw. Wyburzono stare elementy.
W ich miejsce zainstalowano m.in.
specjalne materiały dźwiękochłonne
na ścianach i suficie, nowe oświetlenie i filtry oczyszczające powietrze.
Znikły murki na widowni, które odgradzały widzów od siebie. Fotele są
przymocowane na stałe, a ilość miejsc
pozostała mniej więcej taka sama jak
dotychczas. Odnowiona została scena,
powstały nowe garderoby i reżyserka.

1.01.2014 r.
ŚRODA

KINO NIECZYNNE
26.12 dla fanów Tolkiena i
Jacksona przygotowaliśmy
Święta z Hobbitem !!! Obie
części można będzie zobaczyć już za 31 zł !!!

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

informacja

Stowarzyszenie Edukacyjne „PROGRESS” z siedzibą w Kluczach
Forum Młodzieży Samorządowej z siedzibą w Gierałtowicach
zapraszają mieszkańców Gierałtowic, Zabrza i Czeladzi (woj. Śląskie)
oraz mieszkańców Klucz (woj. Małopolskie)

którzy ukończyli 50 rok życia do udziału w projekcie

pt.

Akademia Obywatelska
dla Seniora

Nowa scena: niby ta sama, ale przecież nie taka sama...

Przemieniona sala robi spore
wrażenie. To nie koniec prac w
Domu Kultury. Trzeci i ostatni etap
modernizacji zostanie przeprowadzony w przyszłym roku. Obejmie
mniejsze salki, które służą zespołom
jako zaplecze oraz miejsce prowadzenia zajęć i warsztatów. Przewidywany finał inwestycji to wrzesień
2014 roku.
Przebudowa odbywa się w ramach projektu „Nowoczesny Dom
Kultury w Knurowie odpowiedzią
na kulturalne potrzeby mieszkań-

ców regionu”. Wartość inwestycji to
około 1,9 mln zł, z czego 27,25 proc.
pochodzi z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 20072013, natomiast 72,75 proc. z dotacji
celowej gminy. Koszty wentylacji mechanicznej pokryto dzięki środkom z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie 55.038 zł (pożyczka) i 5,258
zł (dotacja).
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Internet w edukacji
obywatelskiej –
szkolenia komputerowe
z wykorzystania Internetu
jako narzędzia do
komunikacji społecznej
i poszukiwania informacji

W ramach projektu odbędą się:
Cykl seminariów
– Mam Prawo do …

Wizyta studyjna
do Akademii
Życia

Szkolenie
– Wolontariat
seniorów

Trening
motywacyjno - inspirujący
Bliższych informacji udziela koordynator projektu pod nr tel. 32/ 757 11 33
Formularze zgłoszeniowe można uzyskać na stronie
www.stowarzyszenieprogress.pl oraz www.fmsgieraltowice.pl
lub w biurze projektu Zabrze ul. Dworcowa 8/12 w godz. od 14.00 do 18.00

PROJEKT DOFINANSOWANY
Z BUDŻETU GMINY KNURÓW
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Gerard Cieślik,
a Concordia
śmy na naszych łamach o Jego
knurowskim epizodzie. Byli zawodnicy Concordii opowiadali
nam, jak ten znakomity piłkarz
Ruchu Chorzów był trenerem
knurowskiej drużyny. Dzisiaj po
raz pierwszy na naszych łamach
mamy możliwość przedstawie-

Jest wynik, jest
humor. Dobry!

nia zdjęcia z tego okresu. To
zasługa naszego byłego współpracownika Marka Węgorzewskiego, który udostępnił nam
fotografie ze zbiorów swojego
dziadka, byłego zawodnika
Concordii – Erwina Plazy.
PiSk

Niezawodna Alicja i spółka

Foto: rodzinne archiwum Marka Węgorzewskiego

To już ostatnie w tym
roku wydanie Przeglądu Lokalnego, a my przy okazji zbliżających się świąt postanowiliśmy trochę powspominać.
Po śmierci legendarnego
reprezentanta Polski – Gerarda
Cieślika, kilkakrotnie pisali-

Alicja Idzikowska z Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice została najlepszą zawodniczką z rocznika 2002 w rywalizacji, jaką zorganizowano
w Gminie Kozy. Podopieczna
Grzegorza Skopka zdobyła
cztery złote medale, zwyciężając na 50 metrów stylem
dowolnym, 50 metrów stylem
motylkowym, 100 metrów stylem zmiennym i 100 metrów
stylem motylkowym.
Trener miał również powody do zadowolenia po startach innych zawodniczek,
wsza k meda low y dorobek

Rok 1958, Lądek Zdrój. Gerard Cieślik (siedzi
na murku drugi z lewej strony) wśród piłkarzy
Concordii Knurów

skiej parafii świętych Cyryla i
Metodego, Andrzeja Wieczorka
– dopowiada wiceprezes klubu,
Andrzej Michalewicz.
PiSk

„Balu”, pamiętamy!
Czas podobno lecz y
rany, ale niektóre zdarzenia
– mimo upływu lat – wciąż
pozostają w naszej pamięci.
I trudno się z nimi pogodzić.
Takim zdarzeniem była niespodziewana śmierć byłego
piłkarza Concordii Knurów,
a następnie reprezentanta
Polski - Henryka Bałuszyńskiego. „Balu” odszedł od
nas 1 marca 2012 roku. Miał
niespełna 40 lat...
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21 grudnia odbędzie się
2. edycja turnieju organizowanego dla upamiętnienia
tego wspaniałego Człowieka.
Podobnie, jak przed rokiem,
rozgrywki odbędą się w zabrzańskiej hali „Pogoń”. Mistrzostwa sprzed roku bronić
będzie Concordia Knurów,
która w grupie eliminacyjnej zmierzy się z Górnikiem
Zabrze, GKS-em Katowice i
Gminą Ornontowice.

W g r upie II z ag rają :
Gwarek Zabrze, Rozwój Katowice, Piast Gliwice i Sparta
Lubliniec.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Foto: Piotr Skorupa

się opłatkiem, który poświęcił
ksiądz Ernest z Wilczy. – Księdza mogliśmy gościć dzięki
pomocy proboszcza knurow-

całej knurowskiej ekipy to
łącznie aż 14 krążków (6 złotych, 5 srebrnych i 3 brązowe).
Oprócz wspomnianej Alicji Idzikowskiej, miejsca na
podium wywalczyły:
- Agata Marek (1. miejsce
na 50 metrów stylem motylkowym, 3. miejsce na 50 metrów
stylem dowolnym i na 100
metrów stylem zmiennym),
- Anna Idzikowska (2.
miejsce na 50 metrów stylem
dowolnym),
- Martyna Surówka (2.
miejsce na 50 metrów stylem
klasycznym),

Pływacy i Mikołaj

Spotkanie opłatkowe piłkarzy
W sobotę przy wigilijnym
stole zasiedli działacze i piłkarze Klubu Sportowego Concordia. Wcześniej podzielili

Foto: SP TKKF

sport

Z racji tego, że inauguracja nowej edycji rywalizacji w
pływackiej Grand Prix Knurowa zaplanowana została
na 7 grudnia, gościem specjalnym był Mikołaj. A jak
Mikołaj to i prezenty. Te nie
były jednak najważniejsze, bo
po kilkumiesięcznej przerwie
każdy uczestnik był spragniony wewnętrznej rywalizacji i
chciał zaprezentować się z jak
najlepszej strony.
Miejsca na podium w I
rundzie Grand Prix Knurowa
2013/2014 zajęli:
- 25 m stylem dowolnym,
dziewczęta – open - 1. Anna
Idzikowska, 2. Weronika
Morciszek, 3. Martyna Surówka, 9 lat - 1. Anna Idzikowska, 2. Weronika Morciszek,
3. Martyna Surówka, 8 lat
- 1. Kalina Kaleta, 2. Alicja
Powiecka, 3. Anna Szolc, 7
lat - 1. Zofia Sopel, 2. Zofia
Sontag, 3. Oliwia Machulik,
chłopcy – open – 1. Szymon
Dudziński, 2. Jakub Lewicki,
3. Jakub Kaczmarczyk, 9 lat –
1. Szymon Dudziński, 2. Jakub
Lewicki, 3. Miłosz Marszałek,
8 lat – 1. Jakub Kaczmarczyk,
2. Paweł Szymura, 3. Dawid
Pawlik, 7 lat – 1. Michał Maciaś, 2. Bartłomiej Baron,
- 25 m stylem grzbietowym, dziewczęta – open – 1.
Anna Idzikowska, 2. Oliwia
Szkółka, 3. Weronika Morciszek, 9 lat – 1. Anna Idzikowska, 2. Oliwia Szkółka,
3. Weronika Morciszek, 8 lat
– 1. Kalina Kaleta, 2. Alicja
Powiecka, 3. Oliwia Głowacka, 7 lat – 1. Zofia Sontag,

2. Zofia Sopel, 3. Wiktoria
Kochowska, 6 lat i młodsze – 1.
Julia Powiecka, chłopcy - open
– 1. Szymon Dudziński, 2.
Jakub Lewicki, 3. Jakub Kaczmarczyk, 9 lat – 1. Szymon
Dudziński, 2. Jakub Lewicki,
3. Marek Lukaszczyk, 8 lat – 1.
Jakub Kaczmarczyk, 2. Dawid
Pawlik, 3. Paweł Szymura, 7
lat – 1. Michał Maciaś, 2. Bartłomiej Baron, 3. Tymoteusz
Sikora, 6 lat i młodsi – 1. Adam
Sgolik, 2. Igor Wnuk, 3. Oskar
Głowacki,
- 50 m stylem dowolnym,
dziewczęta – open – 1. Alicja
Idzikowska, 2. Karolina Kaletka, 3. Julia Rozkoszek, 9 lat
i młodsze – 1. Anna Idzikowska, 2. Weronika Morciszek,
10 lat – 1. Magdalena Ociepa,
2. Aleksandra Suchanek, 3.
Maja Chydzińska, 11 lat – 1.
Alicja Idzikowska, 2. Karolina
Kaleta, 3. Maja Namysłowska,
12 lat – 1. Karolina Kaletka,
2. Julia Rozkoszek, 3. Joanna
Bismor, chłopcy – open – 1.
Tomasz Sosna, 2. Szymon
Pawlik, 3. Jakub Witkowski,
10 lat – 1. Dominik Szafarczyk,
2. Jakub Sikora, 3. Tymoteusz
Pająk, 11 lat – 1. Mateusz
Dembia, 2. Bartosz Bieniek,
3. Adam Gruba, 12 lat – 1. Tomasz Sosna, 2. Szymon Pawlik, 3. Jakub Witkowski,
- 50 m stylem grzbietowym,
dziewczęta – open – 1. Alicja
Idzikowska, 2. Karolina Kaletka, 3. Karolina Szołtysek, 9 lat
i młodsze – 1. Nina Namysłowska, 2. Weronika Morciszek,
10 lat – 1. Magdalena Ociepa,
2. Aleksandra Suchanek, 3.

- Weronika Morciszek (2.
miejsce na 50 metrów stylem
grzbietowym).
Medale zdobywały również nasze sztafety:
- 1. miejsce na 4x50 met rów st ylem dowol ny m –
Weronika Morciszek, Alicja
Idzikowska, Oliwia Szkółka,
Martyna Surówka,
- 2. miejsce na 4x50 met rów st ylem zmienny m –
Aleksandra Suchanek, Agata
Marek, Magdalena Ociepa,
Monika Wojtyna.
PiSk

Alicja Matuszek, 11 lat – 1.
Alicja Idzikowska, 2. Karolina
Szołtysek, 3. Karolina Kaleta,
12 lat – 1. Karolina Kaletka,
2. Julia Rozkoszek, 3. Anna
Stephan, chłopcy – open – 1.
Tomasz Sosna, 2. Szymon Pawlik, 3. Jakub Witkowski, 9 lat i
młodsi – 1. Marek Lukaszczyk,
10 lat – 1. Jakub Sikora, 2.
Dominik Szafarczyk, 3. Tymoteusz Pająk, 11 lat – 1. Bartosz
Bieniek, 2. Mateusz Dembia,
3. Aleksander Szczygieł, 12 lat
– 1. Tomasz Sosna, 2. Szymon
Pawlik, 3. Jakub Witkowski,
- 50 m stylem klasycznym,
dziewczęta – open – 1. Alicja
Idzikowska, 2. Karolina Kaletka, 3. Julia Rozkoszek, 9 lat
i młodsze – 1. Anna Idzikowska, 2. Weronika Morciszek, 3.
Emilia Świstuń, 10 lat – Aleksandra Suchanek, 2. Magdalena Ociepa, 3. Alicja Matuszek,
11 lat – 1. Alicja Idzikowska, 2.
Maja Namysłowska, 3. Karolina Szołtysek, 12 lat – 1. Karolina Kaletka, 2. Julia Rozkoszek,
3. Joanna Bismor, chłopcy
– open - 1. Tomasz Sosna, 2.
Szymon Pawlik, 3. Mateusz
Dembia, 9 lat i młodsi – 1.
Jakub Lewicki, 2. Marek Lukaszczyk, 10 lat – 1. Dominik
Szafarczyk, 2. Daniel Osada, 3.
Bartłomiej Gawrysiak, 11 lat –
1. Mateusz Dembia, 2. Bartosz
Bieniek, 3. Adam Gruba, 12 lat
– 1. Tomasz Sosna, 2. Szymon
Pawlik, 3. Jakub Witkowski.
Kolejne imprezy z cyklu
Grand Prix Knurowa odbędą
się 8 lutego, 15 marca i 11
kwietnia.
PiSk
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Miejska liga piłki
nożnej halowej

Winiarczyk
rozstrzygnął
szlagier
Piast wyróżnił
Michalewicza
K nu row ia ni n A nd rzej
Michalewicz został wyróżniony medalem Piasta Gliwice za organizację i sponsoring
turniejów szermierczych.
Pan Andrzej szerszej rzeszy kibiców znany jest przede
wszystkim z działalności w
piłkarskiej Concordii Knurów. Futbol to jednak nie jedyna jego ukochana dyscyplina.
Drugą jest bez wątpienia szermierka, którą „zaraziła” go
córka Paulina.
- Miło mi z racji tego wyróżnienia, bo gala zorganizowana z okazji 65-lecia sekcji
szermierczej Piasta Gliwice
była okazją do spotkania wielu wybitnych sportowców i
trenerów, a także oddanych tej

dyscyplinie działaczy – mówi
Andrzej Michalewicz.
Jubileuszowa gala odbyła
się w Ruinach Teatru w Gliwicach, a medal reprezentantowi
Knurowa wręczyli: Zdzisław
Mikulski (prezes Towarzystwa
Szermierzy Piast Gliwice),
Maciej Chudzikiewicz (kierownik sekcji) i Grzegorz Jaworski (prezes stowarzyszenia
Piast Gliwice).
Andrzej Michalewicz zajął
się organizacją turniejów szermierczych w roku 2004. Dzisiaj cieszy się, że w przyszłym
roku Knurów będzie miejscem
rozegrania Mistrzostw Polski
Młodzików w szpadzie dziewcząt i chłopców.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 10 GRUDNIA:
1. Bogdan Litwin
2. Stefan Wroblowski
3. Bernard Musiolik
4. Bernard Wróbel
5. Piotr Pakura
6. Zdzisław Mral
7. Jacek Zacher
8. Czesław Antończyk
9. Michał Foit
10. Leon Spyra

– 2.221
– 2.169
– 1.991
– 1.942
– 1.804
– 1.803
– 1.775
– 1.734
– 1.730
– 1.650

W dziewiątej serii spotkań MLPNH doszło do meczu na szczycie pomiędzy
TKKF Mistral Intermarche
i Teamem Stalmet. Prowadzący w tabeli TKKF rozpoczął pojedynek od mocnego
uderzenia i dwóch szybkich
trafień Bartosza Pietrasa.
„Stalowi” z mozołem zaczęli
odrabiać straty i wkrótce
wyrównali, jednak po chwili
lider ponownie przejął inicjatywę i za sprawą Dawida
Wieliczki oraz Przemysława Kośmidra w yszedł na
dwubramkowe prowadzenie. Zespół Dariusza Flisa
znany jest jednak z tego, że
nie daje łatwo za wygraną i
najpierw zdobył kontaktowego gola po akcji Tomasza
M ł y n k a, a w przedostatniej minucie meczu grając z
Mateuszem Mularczykiem,
jako lotnym bramkarzem,
znów doprowadził do wyrównania. Rozstrzygnięcie
spotkania nastąpiło na 30

sekund przed końcem gry,
kiedy Łukasz Winiarczyk
zdecydował się na indywidualną akcję, a jego strzał
po rykoszecie znalazł drogę
do bramki Stalmetu. Po tej
w ygranej TKKF pozosta ł
jedyną drużyną w lidze bez
porażki i notuje na swoim
koncie komplet 8 zwycięstw.
Na drugim miejscu w
tabeli umocnił się Vibovit
Studio DENIM, który ograł
Concordię. W meczu tym
zaprocentowało doświadczenie 8-krotnych mistrzów
ligi, którzy zagrali bez rezerwowych, a mimo to pewnie
zdobyli trzy punkty. Aż 6 z
10 goli w tym meczu padło
w ostatnich dwóch minutach
gry. Vibovit już w najbliższej
kolejce będzie bronił drugiego miejsca w kolejnym
meczu na szczycie, gdzie
jego rywalem będzie Team
Stalmet.
Waldemar Jachimowski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TKKF Mistral Intermarché
Vibovit Studio DENIM
Team Stalmet
Tritech Big-Bud
IPA Knurów
ZZ Kadra
Sośnicowice
Concordia Oldboje
Olympiakos Gierałtowice
Nacynianka
PTK DB Schenker

8
8
8
9
8
8
8
8
9
8
8

24
21
18
12
12
11
11
8
7
3
3

44-20
67-22
62-25
47-41
35-39
29-31
29-35
29-47
42-50
15-67
18-40

8
7
6
3
4
3
3
2
2
1
1

0
0
0
3
0
2
2
2
1
0
0

0
1
2
3
4
3
3
4
6
7
7

PROGRAM 10. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 23 GRUDNIA)
TKKF Mistral Intermarché – Tritech Big-Bud (18.00), PTK DB
Schenker – Concordia Oldboje (18.50), Sośnicowice – ZZ Kadra
(19.40), IPA Knurów – Nacynianka (20.30), Vibovit Studio DENIM
– Team Stalmet (21.20).

Dobra obsada, słaba postawa
Zespół Concordii (rocznik
1999) nie zdał egzaminu w
jubileuszowym, XX Turnieju
im. Tadeusza Wierciocha.
Wśród takich klubów, jak Piast
Gliwice, GKS Katowice czy
MOSiR Jastrzębie, podopiecz-

ni Marcina Rozumka nie czuli
się najlepiej, przegry wając
wszystkie mecze. Knurowianie nie potrafili też wygrać
meczu o siódme miejsce z
MKS-em Zaborze…
Sportowo nie był to udany

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 26.191
2. Tadeusz Kamczyk
– 23.573
3. Stefan Wroblowski
– 22.734
4. Piotr Luberta
– 22.470
5. Edward Nowak
– 21.682
6. Kazimierz Fąfara
– 21.539
7. Stefan Dylus
– 21.314
8. Piotr Pakura
– 21.173
9. Emil Kasperek
– 21.093
10. Dariusz Skowron
– 20.660
Kolejny turniej odbędzie się 7 stycznia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

9. KOLEJKA Z DNIA 16.12.2013 R.
PTK DB Schenker - Olympiakos Gierałtowice 1:8 (1:1)
0:1 M. Adamczyk 8’, 1:1 S. Wawrzonkowski 10’, 1:2 M. Adamczyk
23’, 1:3 P. Sadło 29’, 1:4 M. Adamczyk 30’, 1:5 D. Kabała 33’, 1:6
D. Kabała 35’, 1:7 D. Kabała 38’, 1:8 M. Bednarz 40’.
żółte kartki: S. Wawrzonkowski, R. Nowosielski (PTK DB
Schenker).
ZZ Kadra – Nacynianka 5:2 (2:1)
0:1 J. Faber 2’, 1:1 Z. Kuśmierz 7’, 2:1 A. Majorczyk 8’, 2:2 J.
Faber 25’, 3:2 P. Rolnik 35’, 4:2 K. Boroń 39’, 5:2 A. Kasprzyk 40’.
żółta kartka: K. Boroń (ZZ Kadra).
Sośnicowice – Tritech Big-Bud 2:2 (1:0)
1:0 M. Mazur 11’, 1:1 M. Szczurek 25’k., 1:2 M. Szczurek 27’,
2:2 M. Mazur 35’.
żółte kartki: Denis Rogon (Sośnicowice), K. Górka, M. Szczurek,
Ł. Bączkiewicz (Tritech Big-Bud).
Concordia Oldboje – Vibovit Studio DENIM 2:8 (0:2)
0:1 A. Paśnicki 5’, 0:2 K. Kijak 12’, 0:3 A. Paśnicki 25’, 0:4 A. Zabłocki 32’, 0:5 A. Zabłocki 39’, 1:5 D. Wiercioch 39’, 1:6 K. Kijak
40’ 1:7 R. Kasiński 40’, 1:8 A. Zabłocki 40’ 2:8 D. Wiercioch 40’.
żółte kartki: Ł. Kruszkiewicz (Concordia Oldboje), A. Zabłocki
(Vibovit Studio DENIM).
TKKF Mistral Intermarché – Team Stalmet 5:4 (3:2)
1:0 B. Pietras 5’, 2:0 B. Pietras 7’, 2:1 T. Młynek 10’, 2:2 M. Stopa
19’, 3:2 D. Wieliczko 20’, 4:2 P. Kośmider 24’, 4:3 T. Młynek 27’,
4:4 M. Mularczyk 39’, 5:4 Ł. Winiarczyk 40’.
żółte kartki: D. Wieliczko, P. Kośmider, K. Idziaszek (TKKF
Mistral Intermarché), P. Pietraczyk, G. Brózda, G. Krusiński
(Team Stalmet).

O Tadeuszu Wierciochu pamiętają nie tylko
organizatorzy turnieju, ale i byli piłkarze
Concordii. Przed grobem działacza knurowskiego
klubu spotkali się: obecny prezes Zbigniew
Kosmala oraz byli piłkarze: Bronisław Siwiec,
Waldemar Podolski i Janusz Bodzioch

turniej dla Concordii, jednak na
pocieszenie pozostał fakt, iż po
puchar sięgnął Górnik Zabrze
z byłym trenerem knurowskich
piłkarzy – Jerzym Janoszką.
Wracając do w ystępów
Concordii dodajmy, że w gru-

pie uległa 2:4 MOSiRowi Jastrzębie, 1:2 GKSowi Katowice
i 0:2 Piastowi Gliwice, z kolei
w meczu o siódme miejsce
przegrała 1:2 z MKS-em Zaborze.
PiSk

Jerzy Janoszka
przed laty
był trenerem
Concordii,
a w sobotę
przyjechał do
Knurowa w roli
szkoleniowca
Górnika
Zabrze. I wraz
ze swymi
podopiecznymi
wygrał turniej
im. Tadeusza
Wierciocha
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sport

Olbrzymią niespodzianką dla uczestników
seminarium była krótka wizyta biskupa
Gerarda Kusza wraz z prezydentem Adamem
Ramsem i sekretarzem miasta Piotrem Dudło

Biskup na treningu
Muay Thai
Kickboxingu. Nie obyło się
bez instruktarzu podstaw
poruszania się w sportach
walki, mechaniki wyprowadzania poszczególnych technik, taktyki walki w klinczu
oraz przygotowania motorycznego – zdradza trener
Sławomir Tokarz.
W seminarium uczestniczył y 62 osoby, a fragment treningu obserwowali
m.in. prezydent Knurowa
Adam Rams, sekretarz miasta Piotr Dudło oraz biskup
Gerard Kusz.

Pod okiem trenera kadry trenowało
kilkadziesiąt osób

18

PiSk

Foto: Spartan

Zgodnie z naszymi zapowiedziami, 12 grudnia w
Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie odbyło się
seminarium z trenerem kadry
narodowej Muay Thai – Januszem Janowskim, którego
organizatorem był Spartan.
- Dwa dwugodzinne bloki dydaktyczno-treningowe,
miały na celu promowanie
piękna i niepowtarzalności
Muay Thai, jako dyscypliny
sportowej. Podczas pokazu
zaprezentowano najskuteczniejsze techniki, jakie można
wykorzystać w MMA oraz

Nie oklaskują ich tysiące
kibiców, nie ma na ich zawodach kamer telewizyjnych
i nie ma w ich dyscyplinie
wielkich pieniędzy. Mimo to
pracują w pocie czoła, a owa
praca przynosi niezw yk łe
efekty w postaci najcenniejszych t y tułów w y wa lczonych w k raju i poza jego
granicami. O k im mowa?
O siłaczach Uczniowskiego Klubu Sportowego Eugen, którzy w uznaniu za

czyli człowieka „orkiestrę”
– Eugeniusza Mehlicha. Wraz
z nim w spotkaniu wzięli
udział: Nikola Zaborowska,
Katarzyna Smykała, Dorota
Tomaszewska, Natalia Dreja,
Emilia Flis, Martyna Ratka,
Ad ria n Heinze, Ka rolina
Brzezińska, Monika Zaremba, Rafał Krawczyk, Łukasz
Przybył, Tomasz Tomaszewski, Jadwiga Gieniusz, Patryk
Ludwiczak, Dominik Korzeniewski, Maciej Jaśkiewicz,

osiągnięte wyniki sportowe
oraz zasługi w promowaniu
Knurowa zostali zaproszeni
przez przedstawicieli władz
samorządowych. Gospodarzem spotkania w Ratuszu
był zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka, któremu
towarzyszył wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy
Pach. Obaj panowie dziękowali sportowcom za emocje,
gratulowali sukcesów i trenera z prawdziwego zdarzenia,

Emilia Flis
najlepsza

Emilia Flis z UKS-u Eugen
została najlepszą zawodniczką
III Integracyjnych Mistrzostw
Województwa Opolskiego w
klasycznym wyciskaniu sztangi. Wynik 16-latki z Knurowa
to 50 kg. Drugie miejsce w
klasyfikacji open tej kategorii
zajęła inna knurowianka –
Nikola Zaborowska (47,5 kg).
W rywalizacji z seniorkami
Emilia zajęła drugie miejsce, a
Nikola – czwarte.

Adam Przydatek, Dominika
Szołt ysek. W zastępst w ie
Zbigniewa Gu lajsk iego w
spotkaniu uczestniczyła córka Natalia, natomiast Krystiana Majdzińskiego reprezentował dziadek Jan.
Z racji tego, że spotkanie
odbyło się tuż przed świętami, jego uczestnicy życzyli
sobie wszystkiego co najlepsze, nie tylko na święta, ale i
każdy dzień 2014 roku.

Patryk Ludwiczak, Emilia Flis
i Dominik Korzeniewski

PiSk

Foto: UKS Eugen

PiSk

Mistrzowie przez duże „M”

W open juniorek do lat
18 na trzecim miejscu została sklasyfikowana Monika
Zaremba (wśród seniorek
była piąta).
Brązowe medale w juniorach do 18 lat wywalczyli:
Dominik Korzeniewski (kategoria 74 kg, wynik – 95 kg)
i Patryk Ludwiczak (kat. +74
kg, wynik – 127,5 kg, rekord
życiowy).
PiSk

Mistrzowski debiut
To się nazywa debiut. Dorota Tomaszewska z knurowskiego Eugena została mistrzynią Polski juniorek do lat
20 w trójboju siłowym. Udany
debiut przypadł na czempionat w Mińsku Mazowieckim,
gdzie podopieczna Eugeniusza
Mehlicha zaczęła pisać nowy
rozdział w historii klubu.
Trójbój składa się w następujących konkurencji: przysiad ze sztangą, wyciskanie
sztangi leżąc i martwy ciąg.
Dorota Tomaszewska wystąpiła w kategorii 63 kg i w poszczególnych konkurencjach
osiągnęła następujące wyniki:
przysiad – 70 kg, wyciskanie
– 55 kg, martwy ciąg – 115 kg,
co dało ogólny wynik 240 kg.

W klasyfikacji open juniorek do lat 20 knurowianka
zajęła 2. miejsce, a w juniorkach do lat 23 zdobyła tytuł
wicemistrzyni Polski.
- Osiągnięte wyniki to efekt
ciężkiego i systematycznego
treningu, a po tym sukcesie
zamierzam startować w kolejnych tego typu zawodach
– nie ukrywa nowa mistrzyni,
której w przygotowaniach
do startu pomagał Robert
Czechmann i która marzy
teraz m.in. o powołaniu na
przyszłoroczne mistrzostwa
Europy.
Dodajmy, że w „drużynówce” UKS Eugen zajął drugie miejsce.
PiSk

Foto: UKS Eugen

szulce, przedstawiający herb
Śląska Wrocław i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wracając do najbliższej
sztafety, Bogdan Leśniowski
zdradził, że w składzie biegaczy znajdą się prawdopodobnie trzy nowe osoby ze Stowarzyszenia Leczenia Uzależnień
„Familia” z Gliwic.
Wiemy również, że szef
sztafety przygotowuje na 11
stycznia niespodziankę, zatem
już dzisiaj zapraszamy w jego
imieniu na start, by przekonać
się, co tym razem biegacze
zawiozą do Warszawy.
Foto: Spartan

Święta za pasem, a skoro święta to i kolejny finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Do udziału w 22. już
finale przygotowują się członkowie
knurowskiej sztafety biegowej, która
wyruszy do Warszawy 11 stycznia
2014 roku. W tym
d niu of icja lnie zaprezentowane zostanie logo
sztafety na koszulkach. My
już dzisiaj prezentujemy je na
naszych łamach.
- Logo przedstawiające knura to efekt pracy członka naszej
sztafety Piotra Korkucia z Wrocławia – informuje szef grupy
Bogdan Leśniowski. – Pomysł,
by powstało logo zrodził się w
czasie Przystanku Woodstock,
gdy po raz pierwszy skorzystaliśmy z kąpieli w bajorku pod tak
zwanym „grzybkiem”.
O zdolnościach plastycznych Piotra Korkucia informowaliśmy, gdy wykonał on
wykałaczką rysunek na ko-

Foto: Piotr Skorupa

Sztafeta
Knur(ów)

Robert Czechmann, Dorota
Tomaszewska i Eugeniusz Mehlich
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rozrywka

Do wygrania w krzyżówce świątecznej
• żelazko firmy TEFAL ufundowane przez STALMET Knurów
• opiekacz ufundowany przez STALMET Knurów
• komplet sportowy (piłka siatkowa + torba) ufundowany przez Jastrzębską
Spółkę Węglową SA
• 10 dwuwejściowych karnetów na obiekty MOSiR w Knurowie
• 10 dwuwejściowych karnetów na lodowisko sezonowe MOSiR w Knurowie
• pięć karnetów na basen Wodnik w Paniówkach
• pięć dwuosobowych biletów do Kina Sceny Kultury
• roczna prenumerata Przeglądu Lokalnego

Sponsorzy krzyżówki

Litery w oznaczonej kolumnie oraz z pól ponumerowanych od 1 do 8 napisane kolejno utworzą
rozwiązanie - tytuł kolędy. 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 nagrody.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr. 49/2013 brzmiało: „Gwarek”. Podwójny bilet do
kina otrzymuje Stella Szady-Krypczyk. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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A nadzieja
wstępuje w nas
KNURÓW. KOLĘDOWO W SZTUKATERII

Zespół Bez Nazwy ujął publiczność
pięknym śpiewem

informacja własna

Foto: Dawid Ciepliński

Koncert pt. „A nadzieja
znów wstąpi w nas” odbył
się w poprzednią niedzielę.
Na scenie pokaz wokalnych
umiejętności dał zespół Bez
Nazwy ze Studia Piosenki i
Musicalu działającego przy
Centrum Kultur y w Knurowie.
Młodzi muzycy zaprezentowali interpretacje utworów
Zbigniewa Preisnera i polskich kolęd.
Skąd taki wybór repertuaru?
– Czasami o wszystkim
decyduje przypadek – wyjaśnia Agnieszka Bielanik-Wi-

tomska, instruktor zespołu.
– Kiedyś wpadła mi w rękę
płyta Zbigniewa Preisnera
pt. „Moje Kolędy”. Cudowna
muzyka, przepiękne słowa.
Pokazałam na stolatkom.
Od razu im się spodobało i
przystąpiliśmy do pracy nad
przygotowaniem koncertu.
Występ przypadł do gustu publiczności. Słuchacze
przyłączyli się do kolędowania.
– Fantastycznie, że udało
nam się wciągnąć widzów w
śpiew – śmieje się pani Agnieszka.
DC

Dary z serca
KNURÓW. KONCERT CHARYTATYWNY

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Dawid Ciepliński

Piosenki i kompozycje Zbigniewa Preisnera,
ale również tradycyjne polskie kolędy,
mogli usłyszeć knurowianie podczas
„Wieczoru przedświątecznego” w Klubie
Kultury Lokalnej Sztukateria

„Zawsze kiedy podajemy pomocną dłoń drugiemu
człowiekowi, jest Boże Narodzenie” – pod takim
hasłem odbył się XI Koncert Charytatywny „Dary
Serc”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Moja
Gmina Nasz Powiat
Pomiędzy poszczególnymi w ystępami sporym zainteresowaniem cieszył się
tradycyjny kiermasz ozdób
świątecznych. Wszystkie dekoracje wyszły spod palców
mieszkańców DPS-ów.
Chętnych na zakup tych
Foto: Dawid Ciepliński

DC

Kiermasz ozdób
świątecznych

Podopieczni DPS-ów kolejny raz pokazali,
że aktorskiego talentu im nie brakuje

20

prawdziwych dzieł sztuki nie
brakowało. Cały dochód z
imprezy, którą poprzedziła
również sprzedaż symbolicznych cegiełek, przeznaczony
został na rzecz mieszkańców
domów pomocy społecznej.

Foto: Dawid Ciepliński

Impreza, która zazwyczaj
odbywa się w szczygłowickim
Domu Kultury, tym razem - ze
względu na trwający remont
placówki - miała miejsce w sobotnie popołudnie w knurowskim Kinie Scenie Kulturze.
Na scenie, jak co roku,
królowali mieszkańcy i opiek u now ie domów pomoc y
społecznej z terenu powiatu
gliwickiego. Przygotowane
przez siebie inscenizacje prezentowali pensjonariusze z
„Ostoi ” w Sośnicowicach,
„Zameczku” w Kuźni Nieborowskiej, ośrodka Ojców
Kamilianów w Pilchowicach
oraz placówek „Caritasu” w
Wiśniczu i w Knurowie.
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