aktualności
WILCZA

Zazdrośnik

Nie wiadomo komu przeszkadzał
samochód marki BWM zaparkowany
przy ul. Karola Miarki w Wilczy. 21
grudnia nieznany sprawca porysował
lakier pojazdu. Około 19.40 liczne
zniszczenia zauważył właściciel.
Straty wyceniono na 3 tys. zł.

Co sobie życzymy
na Nowy Rok

jb

KNURÓW

Będzie szył?
Redakcja Przeglądu Lokalnego serdecznie dziękuje uczniom Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie
za możliwość wykonania zdjęć podczas „Jasełek”, które zdobiły naszą stronę tytułową w numerze
świątecznym [51/52/2013]. Pomoc nastolatków okazała się nieoceniona...

foto-migawka
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KNURÓW

Podróż
za pół
promila

Złodzieje łaszą się nie tylko na
błyskotki. Czasami kradną także
sprzęty dość nietypowe. 21 grudnia
nieznany sprawca włamał się do zakładu krawieckiego zlokalizowanego
przy ul. Ziętka. Złodziej wyniósł maszynę do szycia i krawieckie przybory. Właściciel wycenił straty na 6200
zł. Amator zabaw z igłą i nitką wciąż
jest poszukiwany przez Policję.

Wojciech Gąsior: - Nie zastanawiałem się nad tym na poważnie,
ale przede wszystkim chciałbym
nie robić gorzej, niż do tej pory.

jb

Tą podróż do Polski, obywatel
Niemiec nie będzie wspominał
dobrze. 28 grudnia o godz. 10 na
ulicy Zwycięstwa w Knurowie patrol Policji zatrzymał 41-letniego
Niemca do rutynowej kontroli.
Sąsiad zza zachodniej granicy
wydmuchał 0,5 promila. Funkcjonariuszom widocznie nie udzielił
się świąteczny nastrój 41-latka.
Prezent w formie mandatu, choć
niechciany, musiał przyjąć. Ale
na tym może nie zakończyć się
pechowa jazda. Kierowcy grozi
także utrata prawa jazdy i do 3 lat
pozbawienia wolności.
jb

Poszukiwani
świadkowie
10 grudnia około godziny 14 na
ul. Dworcowej w Gliwicach, w autobusie komunikacji miejskiej linii 850
(kierunek: Teatr Muzyczny) doszło do
wypadku, w wyniku którego 66-letnia
pasażerka doznała urazu nosa.
Świadkowie lub osoby mające
informacje na temat zachowania się
kierowcy autobusu proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny (nr 32
33 69 283) z wydziałem kryminalnym
gliwickiej komendy (ul. Powstańców
Warszawy 12, pokój 118).w godz.
7.30-15.00.

/kmp gliwice, bw/

POWIAT

Pani Irena: - Najważniejsze jest
zdrowie. Bez tego ani rusz. Życzę
go sobie, ale też mężowi, dzieciom
i wnuczętom.

Adam: - Wielkich postanowień nie
mam. Palić, nie palę. Sport uprawiam regularnie grając na Orliku.
Fajnie byłoby w końcu zakochać
się w jakiejś wariatce. No i żeby
doszło do zmiany naszego polskiego rządu. To moje dwa życzenia
na ten rok.

Budżet przyjęty
Radni powiatowi jednogłośnie zaakceptowali
budżet na 2014 rok. Wedle planów do
dyspozycji będzie 74,5 mln zł
y. Koncerie Pilchowice przyciągnął tłum
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podziękowania

Głosowanie odbyło się 19 grudnia
podczas sesji Rady Powiatu.
Tegoroczny budżet zakłada dochody w wysokości 71,78 mln zł i
wydatki wynoszące 74,53 mln zł.
Najwięcej pieniędzy zostanie
przeznaczonych na oświatę i edukację
(28,9 proc.), pomoc społeczną (24,36
proc.) oraz transport i łączność (20,12
proc.). Ze środków planowanych na
reklama

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Koleżankom i Kolegom,
Sąsiadom, Delegacji z pracy
oraz Wszystkim uczestniczącym
w uroczystościach pogrzebowych
ś. p.

MARCINA ROJOWIEC
składają Rodzice
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inwestycje najwięcej pochłoną zadania w transporcie i łączności – (78,22
proc.), w ochronie zdrowia (8,87
proc.), administracji publicznej (5,48
proc.) oraz w oświacie i edukacyjnej
opiece wychowawczej (3,10 proc.).
Następna sesja Rady Powiatu
Gliwickiego odbędzie się 30 stycznia
2014 r.
/sisp, b/

Łukasz z synem Pawłem i córką
Julią: - Na początek życzyłbym sobie zdrowia dla dzieci. Chciałbym
też, aby praca była pewna i zarobki
trochę lepsze. Fajnie byłoby również mieć lepsze auto. Co prawda
na to, co mam, nie mogę narzekać,
ale gdyby była okazja do zmiany
na lepszy model, to dlaczego nie.
not. i foto:
Dawid Ciepliński

Nie zapomnij

6 I – Święto Tr
zech Kr óli, Dzień
Filatelisty
8 I – Dzień Elv
isa Pr esleya
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KNURÓW, GIERAŁTOWICE

Stłuczenia
i złamania
Policjanci z gliwickiej
drogówki mieli przed
świętami pełne ręce roboty.
Tylko w weekend zatrzymali
siedmiu nietrzeźwych
kierowców, z czego dwóch
było sprawcami zdarzeń
drogowych
W sobotę (21 grudnia)
na ul. Wilsona 39-letni rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy renault.
Potłuczony rowerzysta został przewieziony do gliwickiego szpitala. Tam, w
t ra kcie bad a n ia , lek a rz e
stwierdzili w organizmie
cyklisty prawie 2 promile
alkoholu we krwi.
W p o n i e d z i a ł e k (2 3
grudnia) przedświąteczny
pośpiech przytępił czujność
kierowcy audi. 51-letni mężczyzna potrącił pieszą na
oznakowanym przejściu w
Gierałtowicach. 69-letnia
kobieta z licznymi złama-

niami kości oraz ze wstrząśnieniem mózgu trafiła do
szpitala.
− Kierowca był trzeźwy −
informuje młodszy aspirant
Arkadiusz Ciozak z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. − Kara, jaką poniesie
zależy od stopnia obrażeń
poszkodowanej. Te oceni biegły sądowy. 51-latkowi grozi
od 3 do 10 lat pozbawienia
wolności.
Jeśli mężczyzna nie był
wcześniej karany i działał
nieumyślnie, sąd może zdecydować się na wymierzenie
kary w zawieszeniu.
oprac. /g/

KNURÓW. ZASKAKUJĄCA PODWYŻKA CIEPŁA

Pokarane oszczędzanie

Foto: Przemysław Sosna/FotoAs

Rowerzysta „na cyku”
był sprawcą i ofiarą
wypadku przy
ul. Wilsona

Aby ograniczyć koszty ogrzewania spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe ociepliły swoje budynki.
Tymczasem Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Jastrzębiu-Zdroju... podwyższyło opłaty za ciepło
− Koszty, uzależnione od
grup taryfowych, wzrastają
od nowego roku o 11,9 proc.
w Knurowie i o 12,9 proc. w
Szczygłowicach − informuje
Mieczysław Kobylec, dyrektor
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji.
Rodzina, która do tej pory
płaciła miesięcznie 200 zł za
ciepło, wedle nowego rozliczenia zapłaci o około 24-26
zł więcej. Za zmiany cen odpowiada dystrybutor ciepła, czyli
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju.
Jaki jest powód podwyżki? Pismo z Urzędu Regulacji
Energetyki, które wpłynęło do MZGLiA nie zawiera
uzasadnienia, tylko decyzję
o zatwierdzeniu nowej taryfy zgodnej z obowiązującą
ustawą.

Zielone światło
dla sygnalizacji

− Jestem zaskoczony tą
zmianą i nie potrafię jej wytłumaczyć – rozkłada ręce dyrektor Kobylec. – Zrozumiałbym,
gdyby podrożał węgiel albo
inne nośniki niezbędne do produkcji ciepła. Ale nic takiego
się nie stało.
Dyrektor MZGLiA podkreśla, że ani on, ani knurowsk ie spółd ziel nie, nie
mają wpływu na skalę podw yżek. Wniosek o zmianę
taryfy został złożony przez
PEC do Urzędu Reg u lacji
Energet yk i z pocz ąt k iem
września. URE podwyżki zaakceptował, więc odwołania
nie wchodzą w grę.
− Jeśli prezes URE zgodził
się na zaproponowane przez
PEC podwyżki, to my już w tej
sprawie niewiele mamy do powiedzenia − zaznacza dyrektor
MZGLiA.

To kolejna znacząca podwyżka ciepła w ciągu czterech lat.
− W 2009 roku były spore
podwyżki, kiedy sprywatyzował się producent ciepła - firma
Megawat. Kolejne po zakupie
PEC przez Jastrzębską Spółkę
Węglową − mówi Mieczysław
Kobylec.
O przyczyny wzrostu cen
zapytaliśmy PEC w Jastrzębiu
Zdroju.
- Podwyżki wynikają między innymi ze spadku mocy
zamówionej przez odbiorcę −
tłumaczy Andrzej Kucharski,
dyrektor ds. Ekonomicznych
w PEC. − Przy czym koszty stałe są na podobnym poziomie.
Dy rektor Kucharsk i
wyjaśnia, że koszty należy
brać pod uwagę całościowo,
czyli opłaty zmienne plus
opłat y sta łe. Administra-

torzy budynków starają się
zmniejszyć ilość pobieranego
ciepła, np. poprzez zak ład a n ie ter moi z olacji. Aby
zrównoważyć straty firmy,
która uzależniona jest także
od dostawcy ciepła, firmy
Megawat, niezbędne okazało
się podwyższenie cen.
Podobnie zmiany w taryfie tłumaczy prezes Urzędu
Regulacji Energetyki. W decyzji czytamy: „Ceny i stawki
opłat za wytwarzanie ciepła
oraz stawki opłat za usługi
przesyłowe skalkulowane zostały na podstawie kosztów
uzasadnionych prowadzeniem
działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego
roku stosowania taryfy wraz
z uzasadnionym zwrotem z
kapitału zaangażowanego w
działalność ciepłowniczą”.
jb

Foto: Dawid Ciepliński

KNURÓW. NA SKRZYŻOWANIU ULIC WILSONA I 1 MAJA POJAWIĄ SIĘ SYGNALIZATORY

W godzinach szczytu wjechanie z ul. Wilsona na 1 Maja
graniczy z cudem. W tym roku ma się to zmienić, gdyż
ruch na skrzyżowaniu ułatwi sygnalizacja świetlna

Szacowany koszt inwestycji to 350 tys. zł. Realizacją zajmie się powiat gliwicki, czyli administrator dróg.
– To bardzo dobry pomysł – mówi pan Marian
z Knurowa. – Na wyjazd z
ul. Wilsona w stronę Gliwic
czeka się i czeka.
- Dokładnie – dodaje knurowianka Karolina. – Mam
wrażenie, że mijają wieki, a
nadal nie mogę skręcić w lewo.

O dziwo, znajdują się i
sceptycy.
– Nie chcę być złym prorokiem, ale nie wiadomo, czy nie
doprowadzi to do powstawania
korków – zastanawia się nasz

kolejny rozmówca, pan Adam.
– Teraz ruch jest w miarę płynny, a jak będzie, kiedy postawią
tu światła? Nic, poczekamy,
zobaczymy.
DC

Modernizacje i remonty

W tegorocznym budżecie Powiatu Gliwickiego ujęto też fundusze na inne zadania w Knurowie i
ościennych gminach. Planowana jest m.in. modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej w
Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego, remont chodnika przy ul. Wilsona w Knurowie (przy współudziale pieniędzy z budżetu Knurowa), zakupy inwestycje w knurowskim ZOZ-ie, przebudowa ul.
Cichej w Nieborowicach i ul. 1 Maja w Stanicy, a także monitoring i modernizacja sygnalizacji
przeciwpożarowej w budynku DPS „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.
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Zazwyczaj wyjazd z ul. Wilsona na 1 Maja
nie stanowi większych problemów, ale
w godzinach szczytu (14-16) włączenie się
do ruchu graniczy z cudem...
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OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Knurów ma budżet

Inwestycje (wybrane) w 2014 roku:

Na ponad 119 mln zł szacowane są tegoroczne wydatki z kasy
miasta. Z tego około 20 mln zł zostanie przeznaczonych na
inwestycje. Budżet Knurowa na 2014 rok został jednogłośnie
przegłosowany na przedświątecznej sesji Rady Miasta
Sesja odbyła się w środę, 18 grudnia. Pod głosowanie trafiło ponad
20 uchwał. Spora część z nich miała
charakter formalny (m.in. przesunięcia
międzyparagrafowe środków budżetowych, zapisy zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Knurów), porządkujący korekty w budżecie
miasta odnoszące się do 2013 roku.
Najważniejszą z przegłosowywanych dokumentów była uchwała w
sprawie budżetu Gminy Knurów na
2014 rok. Radni byli jednomyślni –
uchwała została podjęta jednogłośnie.
- Bardzo dziękuję za taką pozytywną ocenę planu finansowego
naszego miasta – powiedział tuż
po głosowaniu prezydent Knurowa
Adam Rams, k ierując słowa do
radnych. – Gros spraw w budżecie to
wynik prac radnych. Kierujecie wnioski, wskazując przedsięwzięcia, które
warto rozważyć i podjąć.
Mocą uchwały zatwierdzono
nowy cennik opłat za parkowanie
pojazdów na komunalnym parkingu strzeżonym przy ul. Szpitalnej
9. Opłata za samochody osobowe
wynosi: 5 zł (przy czasie parkowania
do 3 h), 15 zł (parkowanie do 12 h),
18 zł (do 24 h) i 140 zł (abonament
miesięczny). Opłata za samochody
towarowo-osobowe to (odpowiednio): 12 zł, 16 zł, 20 zł i 160 zł, za
autobusy i samochody ciężarowe: 15
zł, 22 zł, 27 zł i 200 zł, natomiast za
samochody ciężarowe z przyczepami,
pojazdy specjalistyczne i ciągniki z
przyczepami: 23 zł, 30 zł, 36 zł i 260
zł. Najmniej zapłacą użytkownicy

rowerów, skuterów i motocykli: 5 zł, związanych z przygotowaniem projek12 zł, 15 zł i 100 zł.
tu architektoniczno-wykonawczego
Nie zmieniają się opłaty za par- do projektu remontu i wyposażenia
kowanie na komunalnych parkin- Miejskiej Biblioteki Publicznej: „Bibliogach niestrzeżonych (przy ul. Szpi- teka + Infrastruktura bibliotek” oraz
talnej 9 i Targowej), obsługujących zwiększonych wydatków z tytułu wytargowisko miejskie w dni targowe nagrodzeń bezosobowych w zakresie
(soboty) w godz. 6-13.30. Za samo- imprez, jak również prac związanych
chody osobowe stawka nadal wynosi z remontami w obiektach Centrum
2,5 zł, od samochodów towarowo- Kultury”. Przypomnijmy: Centrum
-osobowych – 3,5 zł.
Kultury pozyskało z Ministerstwa
Rada dopuściła możliwość zapła- Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ty podatków stanowiących docho- 1,5 mln zł dotacji na remont i wypody Gminy Knurów „instrumentem sażenie siedziby głównej MBP.
płatniczym, na którym przechowy10 tys. zł to koszt zakupu oprowany jest pieniądz elektroniczny”. gramowania do obsługi miejskiego
Konkretnie chodzi tu o Śląską Kartę monitoringu wizyjnego. Radni zaakUsł ug P ubl iczceptowali zakup
nych (ŚKUP), któmocą uchwały.
ra – gdy zostanie W 2014 r. zaplanowano pięć sesji
W interpelawdrożona – bę- Rady Miasta: 19 lutego, 16 kwietnia, cjach zgłoszono
czerwca, 17 września i 22 paździe swego rodza- 11
kilka spraw. Raddziernika.
ju „portmonetką
ni zwrócili m.in.
elektroniczną”. Przyjęcie uchwały uwagę na konieczność napraw napozwoli mieszkańcom Knurowa re- wierzchni dróg, spękania na rondzie
gulować za pomocą karty podatki w Jana Pawła II, kontrowersje towarzykasie Urzędu Miasta.
szące zmianie organizacji ruchu w reKolejną uchwałą określone zo- jonie przystanku Foch (przeniesione
stały nowe zasady przyznawania przejście dla pieszych i barierki) oraz
dotacji celowych na dofinansowa- na kłopoty kierowców (słaba widocznie inwestycji z zakresu ochrony ność) włączających się do ruchu na
środowiska i gospodarki wodnej. O ul. Niepodległości, a wyjeżdżających
pieniądze z budżetu miasta mogą sprzed ratusza i terenu parafii.
starać się osoby fizyczne i wspólnoty
Sesje Rady Miasta są protokołowamieszkaniowe.
ne. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
Rada zgodziła się przeznaczyć jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
Centrum Kultury dodatkowych 100 przy ul. Niepodległości) i w internecie
tys. zł dotacji. Decyzja ta ma związek - na stronach Biuletynu Informacji
– jak czytamy w uzasadnieniu - z „po- Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
/b/
niesieniem nieplanowanych wydatków

Harmonogram sesji

Budżet Knurowa w 2014 roku
Dochody: 107.925.912 zł

w tym 4.444.656 zł to dotacje i środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Wydatki: 119.226.208 zł

w tym: wydatki bieżące – 97.949.337 zł i wydatki majątkowe – 21.276.871 zł.
Deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) w kwocie 11,3 mln zł, zostanie sfinansowany:
nadwyżką z lat ubiegłych (9,8 mln zł) i przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów (1,5 mln zł).

KNURÓW. ŚKUP CORAZ BLIŻEJ

Podatek zapłacisz kartą

- przebudowa ul. Koziełka (od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej) i Jęczmiennej
(od ul. Koziełka do ul. Wolności) - I etap – 5,8 mln zł;
- wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w MG-3 – 1,55 mln zł;
- zagospodarowanie terenów w rejonie ulic Gen. Ziętka i 26 Stycznia
z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe – 1,4 mln zł;
- przebudowa ul. Lotników – 1,2 mln zł;
- wykonanie stacji pomp ciepła wraz z zasilaniem przy obiektach MOSiR-u
– 1 mln zł;
- budowa chodników w ciągu ul. Niepodległości – od ul. Szpitalnej do ronda
Jana Pawła II – 840 tys. zł;
- modernizacja areny w parku przy ul. Ogana – 600 tys. zł;
- przebudowa ul. Mieszka I – od ul. Dąbrowskiego do ul. Kazimierza Wielkiego
– 550 tys. zł;
- modernizacja kąpieliska Leśne Zacisze – 500 tys. zł;
- przebudowa części budynku przy ul. Floriana 4 (zmiana sposobu użytkowania
pomieszczeń) – 488 tys. zł;
- przebudowa ul. Chopina – 450 tys. zł;
- modernizacja stadionu miejskiego – 400 tys. zł;
- przebudowa ul. Wieniawskiego – 350 tys. zł;
- modernizacja budynku MSP-2 (III etap) – 350 tys. zł;
- remont pomieszczeń sanitarnych budynku przy ul. Szpitalnej 8 – 333,5
tys. zł;
- modernizacja zaplecza kuchennego w MP-12 – 300 tys. zł;
- remont Domu Kultury w Szczygłowicach (III etap) – 250 tys. zł;
- przebudowa ul. Reymonta – 250 tys. zł;
- budowa siłowni zewnętrznej w parku NOT w Szczygłowicach – 200 tys. zł;
- przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa i Lignozy (dokumentacja
projektowa i przygotowanie geodezyjne) – 200 tys. zł;
- rewitalizacja rejonu osiedli Kolonia I, II, III, IV (likwidacja niskiej emisji
w odnawianych budynkach) – 150 tys. zł;
- przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości – 146 tys. zł;
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic bocznych ul. Niepodległości
– 17 tys. zł;
- wymiana parkietów w 7 salach i remont ścian na korytarzach w MP-12
– 135 tys. zł;
- modernizacja sieci teleinformatycznej UM – 131 tys. zł;
- przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej – od skrzyżowania
z ul. Wagową do ronda-wjazdu na autostradę A1 – 120 tys. zł;
- przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic bocznych ul. Wolności
– od budynku nr 5 do budynku nr 43 – 120 tys. zł;
- klimatyzacja sali kinowej w Kinie Scenie Kulturze – 120 tys. zł;
- porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w MG-4 (IV etap) – 110 tys. zł;
- przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolności – 70 tys. zł;
- remont chodnika przy ul. Wilsona (współudział w zadaniu powiatowym)
– 50 tys. zł;
- remont chodników na cmentarzu przy ul. Słonecznej – 50 tys. zł;
- przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Klasztornej – 45 tys. zł;
- przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego,
Stefana Batorego, Władysława Jagiełły i Jana III Sobieskiego (dokumen
-tacja projektowa) – 45 tys. zł;
- przebudowa ul. Szymanowskiego (dokumentacja projektowa) – 40 tys. zł;
- przebudowa ul. Słowackiego (dokumentacja projektowa) – 40 tys. zł;
- remont śmietnika na cmentarzu przy ul. 1 Maja – 40 tys. zł;
- wymiana ogrodzenia i budowa śmietnika w MP-2 – 30 tys. zł;
- przebudowa ul. Dworcowej – od ronda Jana Pawła II do ul. Pocztowej
(opracowanie koncepcji i przygotowanie geodezyjne) – 60 tys. zł;
- budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Władysława Jagiełły – 20 tys. zł;
- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kilińskiego – od skrzyżowania z al. Piastów do skrzyżowania z ul. Konopnickiej – 20 tys. zł;
- renowacja nagrobku ks. Alojzego Koziełka – 20 tys. zł;
- wymiana wiat przystankowych – 20 tys. zł;

W autobusach czytniki już są...

Będzie biletem autobusowym, wejściówką na basen
bądź e-portmonetką pozwalającą zapłacić za parking.
Gdy zostanie wprowadzona, Śląska Karta Usług
Publicznych (ŚKUP), może sporo ułatwić codzienne
czynności. W Knurowie pozwoli też uregulować
lokalne podatki
O karcie mowa od kilku lat. Choć
czas biegnie, nadal nie udało się jej
wdrożyć. Jednak nadchodzi chwila,
gdy ujrzy światło dzienne. Najprawdopodobniej w wiosennym słońcu...
ŚKUP to wspólny projekt KZK
GOP-u i 21 miast aglomeracji
śląskiej, w tym Knurowa. Karta
będzie niczym elektroniczna portmonetka, pozwalając wygodnie
płacić za wiele usług bez konieczności użycia gotówki.
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W większości miast – uczestników projektu – stoją automaty, w
których karty będą doładowywane. W autobusach przewoźnika od
miesięcy uwagę pasażerów zwracają
czytniki kart.
Jedną z opcji będzie możliwość
regulacji kartą podatków lokalnych.
Podczas grudniowej sesji Rady Miasta została podjęta uchwała, która
otwiera drogę do wdrożenia odpowiedniego systemu.

– Pozwoli ona mieszkańcom
Knurowa posługiwać się kartą, z
chwilą jej wdrożenia, nie tylko jako
elektronicznym biletem w komunikacji publicznej, ale także jako instrumentem płatniczym w przypadku
dokonywania w kasie Urzędu Miasta
opłat z tytułu świadczonych przez
Gminę usług publicznych, w tym z
tytułu podatków lokalnych – czytamy
w uzasadnieniu do uchwały.
DC
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KNURÓW. SIEĆ SKLEPÓW POSZŁA NA WOJNĘ ZE ZŁODZIEJAMI

Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?

- Rozpoznajesz te osoby? Jeśli tak, to prosimy o kontakt w sklepie lub z Policją - czytamy
na plakacie ze zdjęciami złodziei, który zawisł w witrynach sklepów mięsnych Maxpol
w Knurowie...

Obraz z kamery nie pozostawia wątpliwości co do złodziejskich działań sprawców; mimo to prawo
bardziej chroni ich wizerunek niż mienie sprzedawców...

Wraca asfalt
na ulice
KNURÓW. PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

Budowa, a w niektórych miejscach przebudowa sieci
kanalizacyjnych zmierza do finału. Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji poinformowało o kolejnych
postępach w porządkowaniu gospodarki ściekowej w Knurowie
Łagodna zima sprzyja pracom kanalizacyjnym, które obecnie toczą się w
ul. Kościuszki. W rejonie ul. Koziełka
51 zabudowano separator wód deszczowych, obecnie powstaje do niego
droga dojazdowa.
Ulice: Janty, Słoniny (odcinek od
ul. Sienkiewicza w kierunku szkoły),
Żwirki i Wigury (od ul. Prusa do
Dworcowej) są już wyasfaltowane.
W ul. Spółdzielczej (odcinek od ul.
Pocztowej do wysokości budynku

nr 14) wykonano warstwę wiążącą
nawierzchni asfaltobetonowej.
Zakończyły się już roboty odtworzeniowe w ul. Chrobrego, Wzgórze i
Niepodległości.
Trwa odbiór dwóch innych zadań, po którym będzie można występować o wydanie warunków przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej.
Pierwsze obejmuje rejon ograniczony
od północy granicą Knurowa oraz
ulicami Jęczmienną i 1 Maja, od
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wschodu zabudową ul. Wolności,
od południa ul. Wilsona, od południowego zachodu linią kolejową do
Kotlarni i bocznicą kolejową, a od
północnego zachodu ul. Chrobrego.
Drugie zadanie dotyczy rejonów
ul. Niepodległości (od wiaduktu
do ul. Michalskiego wraz z ulicami
bocznymi po obu stronach) i Wilsona
(od numeru 74 do ul. Michalskiego
wraz z bocznymi na tym odcinku).
oprac. /g/, foto: arch. PWiK

Ekspedientki nie chcą się
w y p ow iad ać . Mó wią jedynie, że
pl a k at y to
decyzja
odgórna
i odsyłają nas do
zarządu
Zakładu
Przetwórstwa
Mięsnego Maxpol
w Kuźni Raciborskiej.
Szefostwo jest jednak nieuchwytne.
Pla kat y przedstaw iają sześć
ujęć z kamer przemysłowych zamontowanych w sklepach sieci Maxpol. Wszystkie prawdopodobnie
przedstawiają dwóch tych samych
mężczyzn w charakterystycznych
pikowanych kurtkach i czapkach z
daszkiem.
Scenariusz za każdym razem
w ygląda podobnie. Do pustego
sklepu wchodzi dwóch mężczyzn.
Kiedy jeden z nich zajmuje uwagę
ekspedientki, drugi dobiera się do
kasy. Pierwszy raz duet pojawił się
w sklepie 19 października o godz.
12.47. Kolejne wizyty składał 14
listopada (godz. 15.18) i 22 listopada
(godz. 15.54). Nie wiemy, czy i ile
udało mu się do tej pory ukraść.
Maxpol wybrał dość oryginalną, aczkolwiek ryzykowną metodę
walki ze sklepowymi złodziejami.
- To pog wałcenie praw obywatelskich - komentuje zastępca
komendanta Komisariatu Policji
w K nu row ie , p o d i n s p. Ja nu s z
Górka. - Wizerunki tych mężczyzn
są prawnie chronione. Aby móc je
opublikować, potrzeba zgody sądu.
Dodaje, że do momentu udowodnienia mężczyznom win obowiązuje zasada domniemania niewinności. Sklepowi złodzieje musieliby jednak wykazać się tupetem,
by bronić swoich praw. Żeby tak się
stało, najpierw muszą się ujawnić.
- Słyszałem o przypadku, kiedy
mężczyzna pozwał sklepikarza za
naruszenie dóbr osobistych - mówi
komendant Górka.
Jego zdaniem, w całej sprawie
rola właścicieli Maxpolu powinna ograniczyć się do zgłoszenia

kradzieży policji i dostarczenia jej
nagrań z monitoringu. Wszystkie
inne działania mogą być na granicy
prawa.
Sklepikarze są w trudniejszym
położeniu, odkąd weszły w życie
przepisy zmniejszające próg wartości od jakiej kradzież uznawana jest
za przestępstwo.
Przed 9 listopada 2013 roku tą
granicą było 250 zł. Obecnie jest to
400 zł, czyli 1/4 minimalnego wynagrodzenia.
Do Polskiej Izby Handlu docierają głosy przedsiębiorców, którzy
skarżą się na zuchwałość złodziei.
- Wchodzą grupy po kilka osób,
pakują do plecaków towar za ok. 400
zł, gdy uda się je złapać, śmieją się:
„I co mi zrobicie? Mandat zapłacę” relacjonuje jeden z nich.
Złodzieje wiedzą, że jeśli ukradną towar na kwotę poniżej 400 zł,
będą mieć czyste akta, ponieważ
nie są wpisy wani do Krajowego
Rejestru Karnego. Paradoksalnie
sprawcy wykroczeń bez problemu
mogą pobierać zaświadczenie o
niekaralności.
- A gdy znudzi im się bycie zawodowym złodziejem, mają możliwość
podjęcia pracy jako np. ochroniarz w
sklepie - dodaje prezes PIH, Waldemar Nowakowski.
Podinspektor Górka, zapytany
o skalę zjawiska w Knurowie, odpowiada: - Nie jest to aż tak wielki
problem. Oczywiście zdarzają się
zgłoszenia kradzieży sklepowych.
W sklepie Lidl przy ul. Dworcowej
nawet kilka w miesiącu. Poza tym
odnotowujemy kradzieże na stacjach
paliw.
Według raportu „Kradzież =
Przestępstwo” Fundacji Polskiego
Handlu w 2011 roku ukradziono
produkty na kwotę 5,4 mld zł, czyli
1,41 proc. sprzedaży detalicznej w
Polsce, a skala tego zjawiska rośnie
o 4,4 proc. rocznie.
Jakie doświadczenia ze sklepowymi złodziejami mają knurowscy
przedsiębiorcy? Czy kradzieże to
jeszcze pojedyncze incydenty czy
już plaga? Czekamy na telefony (32)
332 63 77.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Lignozy klei się od błota
- Kilkakrotnie na łamach Przeglądu pojawiał się problem zabłoconej ul. Lignozy. Zazwyczaj skargi dotyczyły odcinka na dojeździe do ul. Zwycięstwa,
zabrudzonego przez ciężarówki wyjeżdżające od strony hałd. Ale w piątek
po świętach ulica wręcz uświniona była na prawie całej długości. Już od ul.
Wieczorka na jezdni walało się błoto. I tak przez ponad kilometr w stronę ul.
Lignozy. Umyłem auto na święta, ale jeden przejazd tą drogą zniweczył cały
efekt, nie mówiąc o 20 zł za myjnię. Pal licho wrażenia estetyczne. Gorzej,
że na tym błocie można się było nieźle przewieźć. Ranek był wilgotny i łatwo
było wpaść w poślizg. Wyprzedzałem motorowerzystę i widziałem, ile trudu
sprawiło mu utrzymanie kierunku jazdy, gdyż rzucało nim na boki. Trzeba
było więc zdwoić ostrożność, by nie zrobić krzywdy sobie i komuś. Chyba
nie trzeba mówić, że jedna z ważniejszych ulic w mieście nie powinna tak
wyglądać. No, nie powinna...
P.R.
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Organiści się zmieniają, organy pozostają

Tradycja
w cenie
GROSZ DO GROSZA...

Przy pomnijmy. Na początku
grudnia opisaliśmy plany proboszcza
parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej związane z zakupem organów
piszczałkowych. Kapłan zlecił wybór
instrumentu profesorowi Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Julianowi
Gembalskiemu. Ten miał zdecydować, czy do knurowskiej świątyni
trafią organy nowe (warte milion
zł), czy używane (warte kilkaset
tysięcy zł).
Zamysł wzbudził ogromne zainteresowanie knurowian. I emocje.
Część parafian przyklasnęła pomysłowi ks. proboszcza Buchty, druga
przeciwnie – daleka jest od entuzjazmu. Podział opinii znalazł odzwierciedlenie m.in. w wielu sygnałach,
telefonach i listach do redakcji.
Proboszcz Jan Buchta uzasadnia
zmianę instrumentu tym, że organy
piszczałkowe ma większość kościołów. Elektroniczny nabytek sprzed
kilku lat, który jest jeszcze na gwarancji, będzie służył w kaplicy albo
zostanie podarowany innej parafii.
W świątecznym wydaniu gazetki
parafialnej „U Częstochowskiej na
osiedlu” czytamy, że wymiana instrumentu podyktowana jest przede
wszystkim instrukcją Episkopatu
Polski o muzyce liturgicznej po Sobo-

rze Watykańskim II. Czytamy w niej:
„W Kościele łacińskim należy mieć w
wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument
muzyczny, którego brzmienie dodaje
ceremoniom kościelnym majestatu,
a umysły wiernych podnosi do Boga i
spraw niebieskich (KL 120). (...) Organy powinny znajdować się we wszystkich kościołach w Polsce. Tak zwane
organy elektronowe dopuszcza się do
użytku jako instrument tymczasowy”.
W artykule tego nie ma, ale z
lektury dalszej części instrukcji wynika, że tam, gdzie brakuje miejsca
na zabudowę organów piszczałkowych, „można je [organy elektronowe - przyp. red.] instalować zamiast
fisharmonii”. Dalej czytamy: „Poza
organami wolno używać w liturgii innych instrumentów z wyjątkiem tych,
które są zbyt hałaśliwe lub wprost
przeznaczone do w ykony wania
współczesnej muzyki rozrywkowej”.
Po wstępnych konsultacjach
proboszcza z prof. Gembalskim zapadła decyzja o zakupie używanego
instrumentu, który obecnie znajduje
się w budynku Akademii Muzycznej
w Katowicach.
Z informacji Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego
wynika, że organy piszczałkowe
zbudowała na początku XX w. firma

foto: arch. Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego

- Zakup organów piszczałkowych
jest ogromnym przedsięwzięciem,
ale i wyzwaniem, jednak tak jak
przy okazji innych, większych
inwestycji dla naszej parafii, liczę
na otwartość oraz hojność naszych
wiernych - mówi na łamach gazetki
parafialnej „U Częstochowskiej
na osiedlu” ksiądz proboszcz Jan
Buchta

Parafia MB Częstochowskiej odkupi od Akademii Muzycznej
w Katowicach 30-głosowe organy piszczałkowe

Schlag&Söhne ze Świdnicy. Służyły
w jednej z wałbrzyskich świątyń do
1953 roku, kiedy zostały wpisane
do stanu majątkowego Państwowej
Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Prawdopodobnie instrument
trafił do Katowic dzięki decyzji urzędu, pod którego władzą znajdował
się kościół. Demontaż i wywiezienie
organów odbyły się bez jakiejkolwiek
zgody tamtejszych władz kościelnych
i parafian.

Od 1959 roku instrument był
przebudow y wany, naprawiany i
remontowany aż 3 razy. Ostatnio
w 1981 roku. Do Knurowa trafi po
wcześniejszym zaadaptowaniu go do
wnętrza kościoła Matki Bożej Częstochowskiej.
Organy piszczałkowe będą kosztować knurowską parafię od ok. 400
do 600 tys. zł. Proboszcz Buchta jest
jednak dobrej myśli. 4 grudnia, w
czasie mszy barbórkowej, udało się

zebrać na ten cel 6 tys. zł. W ubiegłych latach ofiary z takich mszy
dawały ok. 4 tys. zł. „Zatem jest to
znak wielkiego zainteresowania i zrozumienia dla tej inwestycji” - czytamy
w gazetce.
Ofiary na zakup organów piszczałkowych zbierane będą dwa razy
w miesiącu. Ks. Jan Buchta dodaje,
że powodzenie inwestycji zależy wyłącznie od hojności parafian.
Paweł Gradek

z redakcyjnej poczty
- Pragnę odnieść się do tekstu dotyczącego organów w kościele Matki
Bożej Częstochowskiej. Należałem do
wspólnoty parafialnej przez prawie
30 lat. W miarę możliwości pomagałem przy budowie kościoła, cieszyłem się jak świątynia, ale również i
otoczenie zmieniało się i piękniało
za śp. ks. proboszcza Kolona. Jednak
dopiero, gdy proboszczem został ks.
Jan Buchta, wszystko wypiękniało:
elewacja, oświetlenie wewnątrz i na
zewnątrz, ławki, dzwony, ogrzewanie
podłogowe i wiele innych. Nagle, gdy
ks. proboszcz zamierza zmienić organy, okazuje się że wg anonimowej
parafianki (odwagi życzę) oraz pana

organisty (również życzę sensownych
przemyśleń) marnotrawione są pieniądze parafian. A może pozostawmy
zarządzanie parafią ks. proboszczowi,
a zajmijmy się naszymi duszami. Ks.
proboszcz, jak do tej pory, jest wyjątkowo dobrym gospodarzem. Ościenne
parafie zazdroszczą nam takiego
proboszcza. Gdybym chciał wymienić wszystkie zalety ks. proboszcza,
zabrakłoby miejsca na łamach PL.
Odnośnie do pana Tomasza Pasławskiego: gdy przybył do parafii, to
grał i śpiewał wkładając w to uczucie
(robił to z sercem). Obecnie wyżej
wymieniony Pan jest gwiazdorem i
śpiewa już tylko ustami. Ponadto Pan

organista obawia się, iż straci głos
na skutek demontażu obudowy wokół
organisty. Przed i po mszy wylatuje
na zewnątrz na papieroska, gdzie
warunki atmosferyczne w połączeniu z „dymkiem” mogą mu bardziej
zaszkodzić niż brak „cieplarni”.
W całości zgadzam się z ks. proboszczem Janem Buchtą, iż organiści
mogą się zmieniać, natomiast organy
pozostaną (np. Gdańsk-Oliwa: iluż
organistów już tam odeszło, a organy
trwają; podobnie jest w tysiącach
innych świątyń).
Z poważaniem
Były paraﬁanin z rodziną
Michał Kozioł

Organy piszczałkowe czy elektroniczne - niełatwy wybór...
Na stronie internetowej Diecezji Gliwickiej można znaleźć
ar t ykuł ks. dra Piotra Tarlińskiego - muzykologa z Instytutu
Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Opolskiego pt.
„Organy elektroniczne w liturgii
- tak czy nie?”.
Autor przywołuje w nim m.in.
informację o ilości organów piszczałkowych zbudowanych na świecie (21 000). Z danych za lata
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1945-1985 wynika, że na ówczesne
Niemcy Zachodnie przypada ponad 12 000 instrumentów, Niemcy
Wschodnie - 189, a Polskę - 220.
Obecnie trend się odwraca. Organy piszczałkowe z zamykanych
niemieckich kościołów sprowadzane są do Polski. W bazie Polskiego
Wirtualnego Centrum Organowego
znajduje się 2619 instrumentów
zbudowanych lub sprowadzonych
do Polski.

Często parafie, których nie stać
na kupno takiego instrumentu oraz
jego utrzymanie i konserwację, decydują się na tańszy odpowiednik
elektroniczny.
Ks. dr Tarliński twierdzi, że
skoro organy elektroniczne dopuszcza się do kościoła i liturgii
tymczasowo, to znaczy, że nie są
sprzeczne z duchem wnętrza sakralnego i sakralnych czynności.
- Jeżeli więc organy elektroniczne

oczekują na pełną akceptację ze strony Kościoła, to należy ten okres rozumieć jako czas na dojrzewanie. (...)
Organy elektroniczne mają za sobą
ponad 55 lat rozwoju. W tym czasie
stały się organami komputerowymi,
o dużej możliwości odwzorowania
dźwięku, jego programowania i odtwarzania.
Uważa, że brzmienie instrumentu, aczkolwiek nie jest sprzeczne z duchem liturgii, to starzeje się

wraz z rozwojem technicznym.
Zakup organów elektronicznych
zależy wyłącznie od możliwości
finansowych i punktu widzenia
inwestora.
- Zasadniczo wprowadzeniu organów elektronicznych do kościoła i
liturgii nie stoi nic na przeszkodzie
- podsumowuje ks. Piotr Tarliński.
Więcej na temat zalet i wad
organów elektronicznych na stronie
www.kuria.gliwice.pl
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rozmaitości
Z KART HISTORII KNUROWA. HARCERZE PO WOJNIE (C.D.)

Czynem bogaci, myślą skrzydlaci

W minionym półwieczu przez harcerstwo przewinęły się setki knurowian.
Wielu z nich do dzisiaj dobrze wspomina młodzieńcze lata z lilijką na berecie
i harcerskim krzyżem na mundurze...
przysłużył się harcerzom w nauce.
Wielu z nich wykorzystało wyniki
obozowych badań do opracowania
przedmiotowych prac maturalnych w
ramach Harcerskiego Klubu Naukowego Chemików „Retorta”, którego
pomysłodawcą i organizatorem był
P. Górka.

ZESPÓŁ INDYWIDUALNOŚCI

STARODAWNE DZIEJE...

Lata 60.: harcerze na spacerze

Jan Woźnica, Michał Zaklika, Janusz Żukowski.
Godne uwagi są biogramy knurowskich harcerzy. Warto przypomnieć chociaż niektóre:
− Alfons Kapłanek − członek
ZHP od 1929 roku. Podczas okupacji
działał w konspiracyjnych „Szarych
Szeregach”, organizował pomoc dla
jeńców wojennych. Został aresztowany i osadzony w Oświęcimiu, a od
1943 roku − w Brzezince. Po wojnie
współorganizował ZHP w Knurowie;
− Józef Pakura − członek ZHP
od 1929 roku (harcerz drużyny im.
Henryka Dąbrowskiego). Od sierpnia 1939 roku członek Pogotowania
Harcerskiego (służba łączności) w
strefie przygranicznej. W 1944 roku
wstąpił do francuskiego ruchu oporu,
później trafił do polskiego oddziału
partyzanckiego „Topór”. Po wojnie
(1957-1965) − instruktor drużyny
harcerskiej, organizator obozów
Środowiska Knurów.
− Józef Lukas − członek ZHP
od 1946 roku. W latach 1949-1951
drużynowy Drużyny Harcerskiej
im. H. Dąbrowskiego, a następnie
instruktor Środowiska Knurów,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Chorągwi w Katowicach, organizator
i komendant licznych obozów Środowiska Knurów.
− Eugeniusz Chlubek − członek
ZHP od 1960 roku. W latach 19611972 przyboczny i drużynowy w
knurowskim Liceum Ogólnokształcącym. W latach 1973-1991 − członek
Rady Hufca Rybnik, organizator
i komendant obozów i spartakiad
sportów obronnych Hufca.
− Marek Wydra − członek ZHP
od 1974 roku. Po usamodzielnieniu
się Komendy Hufca Knurów (w 1975
roku) piastował funkcję komendanta w latach 1986-1991. Harcmistrz
(1988 rok), jako jedyny harcerzknurowianin w latach 1988-1990 był
członkiem Rady Naczelnej ZHP w
Warszawie oraz członkiem Chorągwi
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Katowickiej. Organizator obozów
harcerskich.

PIERWSI DO AKCJI

Działalność harcerzy była bardzo urozmaicona. Knurowianie
(tzw. Drużyna Samarytańska) obsługiwali pielgrzymki papieża Jana
Pawła II (Częstochowa, Katowice-Muchowiec, Gliwice), uczestniczyli
w wakacyjnych akcjach: „Zamonit”
(na szlaku Jury Krakowsko-Częstochowskiej), „Frombork” (Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej),
„Bieszczady” i „Klimczok”.
To ZHP organizowało obozy stałe i wędrowne (każdy obóz harcerski
miał ustalone przesłanie), biwaki,
zloty, śpiewy harcerskie przy ognisku, nocne podchody.
Harcerze-licealiści (Zbigniew
Wójcik, Eugeniusz Chlubek, Bogusław Szyguła) byli współzałożycielami Klubu Nastolatków. W liceum
funkcjonował Harcerski Filmowy
Klub Dyskusyjny i zespół muzyczny
„Wodniaki” (Stanisław Piontek,
Kazimierz Grzbiela, Andrzej Pach,
Karol Choroba, Marcin Mirański).
W harcówce działało „Koło poezji”,
zaskakujące ambitnym repertuarem.
To absolwent knurowskiego ogólniaka, ks. Piotr Płonka, był kapelanem ZHP. Warto sięgnąć pamięcią
jeszcze dalej: mało kto pamięta, że
na przełomie lat 20. i 30. w budowie
studzienki w Buczu udział mieli
również harcerze z Knurowa.
Harcerską brać integrował y
obozy, m.in. Salmopol (obóz w 1958
roku), Bardo, Paczółkowice, Zakopane, Kiry, Turawa, Wapienia, Palowice, Sienna, Jaworze-Nałęże, Podlesie, Koszęcin, Ustroń-Zawodzie,
Morsko, Pokrzywna, Dźwirzyno.
Hm. J. Lukas z sentymentem wspomina „Góralskie wesele” przygotowane przez harcerzy Hufca Knurów.
Na uwagę zasługują też obozy
i wyjazdy naukowe chemików. W
ramach Harcerskiego Ruchu Nauko-

wego zorganizował je Hufiec ZHP
Knurów przy współpracy naukowej
z ówczesnym Instytutem (później
Katedrą) Chemii Analitycznej i
Ogólnej na Wydziale Chemicznym
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Obozy naukowe odbyły się w miejscowościach: Złożniec koło Pilicy
(1979 rok), Dzibice, Rudy, Szczedrzyk, Wapienia, trzykrotnie obóz
zagraniczny w Waren (1984, 1985,
1986 rok). Zorganizowano też spotkanie Centrum Chemicznego (Załęcze Wielkie), zimowisko naukowe
chemików w Chorzowie, Kierzku,
Garbasiu.
W latach 1972 i 1973 odbył się
obóz w Pokrzywnej. W jego trakcie
działał Klub Naukowy, w którym
udzielali się harcerze starsi. Czynili
to pod kierunkiem pracowników
Politechniki Śląskiej w Gliwicach:
P. Górki, S. Kowalskiego, J. Cebuli
i A. Grosmana. Prowadzili badania
jakości wody w przepływającym w
pobliżu Złotym Potoku. Obóz ten

Dawni, aktywni harcerze chętnie
wracają do wspomnień. W 2010 roku
pamiętali o 90. rocznicy powstania
harcerstwa w Knurowie. Okazją do
wspomnień z dawnych czasów były
spotkania kominkowe z udziałem
Krzysztofa Bąka, Marzeny Stankiewicz, Zofii Skrzypiec, Barbary Skrzypiec, Bogusława Szyguły, Ewy Jurczygi,
Eugeniusza Jurczygi, Andrzeja Pacha,
Ilony Pach, Kazimierza Grzebieli, Ewy
Chlubek, Eugeniusza Chlubka, Michała Czerwińskiego, Andrzeja Grosmana
i Stanisława Salwy.
Ukoronowaniem 100-lecia harcerstwa na ziemiach polskich był
Ogólnopolsk i Zlot Harcerzy na
Błoniach w Krakowie (17-24 sierpnia
2010 roku). Uczestników krakowskiego zlotu komplementował m.in.
prezydent RP Bronisław Komorowski, w przeszłości też harcerz.
Odśpiewano wówczas – niegdyś
powszechnie znany - hymn skautów:

Wszystko co nasze, Polsce oddamy,
W niej tylko życie, więc idziem żyć.
Świty się bielą, otwórzmy bramy,
Rozkaz wydany: „Wstań! W słońce
idź!”
R amię pręż , sł abość kr u sz ,
Ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ!
Na jej zew, w bój czy w tr ud ,
Pójdzie rad, harcerzy polskich ród.
Harcerzy polskich ród.
Urojeń chwile, skrzydła motyle
Odrzućmy precz, jako pusty żart.
Usilna praca niech nas wzbogaca
A każdy z nas niech zdobędzie hart.
Czynem bogaci, myślą skrzydlaci,
Z płomiennych serc więc uczyńmy grot.
Naprzód wytrwale, śmiało, zuchwale
W podniebne szlaki skierujmy lot.
Maria Grzelewska

Foto: Archiwum autorki

Do rangi harcmistrza awansowani zostali: hm. Alfons Kapłanek,
hm. Józef Pakura, hm. Józef Lukas,
hm. Henryk Szczepanek, hm. Piotr
Górka, hm. Krystyna Górka, hm.
Eugeniusz Chlubek, hm. Eugeniusz
Kuszka, hm. Zygmunt Nowak, hm.
Michał Czerwiński, hm. Erwin Dymek, hm. Marek Wydra, hm. Mirosław Siewka.
Godność podharcmistrza posiadają: phm. Jerzy Fiszer (pośmiertnie),
phm. Andrzej Orszulik, phm. Wanda
Grzbiela, phm. Helena Olszówka
(Soppa), phm. Jan Sopla, phm. Lucjan
Pakura, phm. Bogusław Szyguła,
phm. Monika Ster, phm. Marzena
Stankiewicz, phm. Jan Woźnica,
phm. Ewa Pindur, phm. Zdzisław
Sahra, phm. Elżbieta Wilczek.
Źródłem powyższych informacji jest opracowanie pt. „Z dziejów
rybnickiego harcerstwa” (wydane w
Rybniku w 2013 roku). Trudno jednak o całkowitą pewność, czy w spisie
wymienieni są wszyscy harcerze z
Knurowa, którzy uzyskali godność
harcmistrza lub podharcmistrza.
Wątpliwość ta wynika z faktu, iż po
reformie administracyjnej w 1999
roku dokumentacja związana z historią ZHP przekazana została z Rybnika do Gliwic, natomiast wymienione
opracowanie zawiera fakty, kiedy
Knurów wchodził w skład powiatu...
rybnickiego (do 1975 roku).
Po 4-5 dekadach trudno odtworzyć skład kadry obozów Środowiska Knurów w latach 1958-1975. Na
pewno byli to: Barbara Adamczyk,
Krzysztof Bąk, Eugeniusz Chlubek, Micha ł Czer w ińsk i, Adam
Dworaczek, Erwin Dymek, Franciszek Dymek, Robert Dymek, Piotr
Górka, Krystyna Górka, Ireneusz
Grzesica, Krystian Jurczyga, Stefan
Jurczyga, Alfons Kapłanek, Norbert Kopernik, Eugeniusz Kuszka,
Ireneusz Kurtzmann, Józef Lukas,
Joanna Marcol, Er yk Orzeszek,
Andrzej Pach, Wanda Grzbiela,
Stanisław Kowalski, Elżbieta Trefon,
Marek Wydra, Mirosław Sierka, Ewa
Wilk, Eryka Buchczyk, Aleksandra
Nowak, Maria Gaszyńska, Józef
Pakura, Lucjan Pakura, Piotr Pałki,
Ewald Pawletko, Stanisław Peciak,
Ewa Pieczyk, Stefan Połednik, Jan
Przybyła, Janina Puc, Stanisław
Salwa, Zdzisław Salwa, Aleksandra
Skrzypiec, Barbara Skrzypiec, Jerzy
Lomek, Krystian Szpyrka, Tadeusz
Stajer, Jerzy Pindur, Teresa Pindur,
Eugeniusz Jurczyga, Piotr Polus,
Marzena Stankiewicz, Bogusław
Szyguła, Henryk Szczepanek, Eugeniusz Student, Halina Stronczek,
Zygmunt Nowak, Adrian Winkler,

Foto: Archiwum autorki

Na przestrzeni ponad 90 lat
k nurowsk ie harcerstwo ulega ło
wielu przemianom. Jego historię
tworzyły tysiące druhów. Wielu z
nich uzyskało wyższe stopnie, tym
samym osiągając możliwości wpływu na działalność swoich drużyn i
szczepów.

Przełom lat 20. i 30.: budowa studzienki w ośrodku harcerskim
Bucze
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aktualności

Bądź dobrym człowiekiem
KNURÓW. OPOWIEŚĆ NOWOROCZNA

Podobno ludzie się nie zmieniają. Podobno, gdy ktoś raz zarazi się złem, już zawsze będzie
zły. Historia Arka to opowieść o przemianie ducha. Wędrówce przez trudne dzieciństwo,
burzliwą młodość, przez błędy i upadki. Podobno ludzie się nie zmieniają. Podobno…

UPARTA MIŁOŚĆ

Pierwsza jaskółka zmian pojawiała się wraz z nią, z Olą. Ola uwierzyła, że Arek potrafi się zmienić.
Nie było łatwo. Wciąż ciągnęło go
do starego życia. Nieraz wracał do
dawnych przyzwyczajeń. Skąd miała
tyle siły, że ciągle na nowo wybaczała i dawała mu szansę? Odpowiedzią
jest miłość. Kochała Arka, a on kochał ją. Chciał się zmienić dla niej, a
potem dla swojego dziecka. Kiedyś
Ola zabrała Arka do kościoła.
– Kręcił się – śmieje się knurowianka. – Mówiłam mu: „Jak już
jesteś, to posłuchaj”.
I Arek słuchał. Minęło jeszcze trochę czasu zanim naprawdę usłyszał.
W człowieku jest jasność i ciemność. W jednej dłoni trzyma nienawiść, w drugiej miłość. Wolna wola
bywa przekleństwem. O ile prościej
byłoby, gdyby człowiek nie musiał
ciągle wybierać między dobrem a
złem. Arek poznał obie strony życia.
Kilka razy był na rozdrożu. Teraz
wierzy, że Bóg go prowadził, dawał
znaki, że widocznie musiał przejść
przez ciemność, by odnaleźć w sobie
8

jasność.
– Kolega namówił mnie, żebym
pojechał do Częstochowy na modlitwę o uzdrowienia. Odbyłem wtedy
spowiedź życia. Długo płakałem,
ale wszystko oddałem Panu Bogu.
Poczułem straszną chęć spotkania
Pana Jezusa – opowiada Arek. – Na
rekolekcjach na Górze św. Anny w
2012 roku swoje życie zawierzyłem
Jezusowi. To były moje ponowne
narodziny. Zacząłem się zmieniać.
Nie było tylko ja i moje widzimisie.
Na początku był Bóg, a jak jest Bóg
na pierwszym miejscu, to wszytko jest
na swoim miejscu.
Koledzy śmiali się, gdy Arek
mówił o swojej przemianie. Nie
rozumieli, dlaczego przestał się bić,
upijać. Dlaczego wolał wracać do
żony, utulić synka, poczytać Pismo
Święte.

PODNOSISZ MNIE, BOŻE

Arkowi nieustannie zdarzają
się upadki. Bliskość Boga to nie jest
życie usłane różami. Nie gwarantuje
nowego samochodu i dobrego humoru. Przeciwnie, to ciągła walka, ale
Arek mówi, że nawet jeżeli upada,
to upada razem z Bogiem i Bóg go
podnosi. Knurowianin chce być dla
swojego syna najlepszym ojcem.
Takim, jakiego sam nigdy nie miał.
– Kiedyś żona powiedziała mi
w kłótni, że będę taki sam jak mój
ojciec. Bardzo mnie to ukuło. Powiedziałem: „Nie, nie, ja będę lepszy”.
Chcę dać synowi miłość, oparcie, być
dla niego autorytetem. Ochronić go
przed tym, czego ja doświadczyłem.
Przemiana Arka bardzo ucieszyła jego mamę. Z ojcem Arek nie
utrzymywał kontaktu przez kilka lat.
Trudno wybaczyć komuś, kto zatruł
mu dzieciństwo. Kto naznaczył dom
strachem i niepewnością. Ale Arek
zobaczył swój krzyż i uwierzył, że
może stać się jego zbawieniem.
– Bóg dał mi szansę, aby wybaczyć tacie – mówi knurowianin.
Ojciec Arka już nie żyje.
– Parę miesięcy przed jego śmiercią troszczyłem się o niego. Rozmawialiśmy. To był twardy facet, powtarzał, że już jest dobrze między nami.
Nie mówił tego wprost, ale ja czułem,
że żałuje tego, jakim był człowiekiem.
Trzeba umieć wybaczać. Nie
podnosić kamienia, którym w nas
rzucono. Nienawiść niszczy duszę,
błyskawicznie rozprzestrzenia się po
ciele, tocząc nas jak robak. Stajemy
się wtedy podobni do tych, którymi
nie chcieliśmy się stać.
– Gdy nienawidzimy, Bóg nie ma
do nas dostępu i nie może dać nam
tego, czego chcemy – twierdzi Arek.

Z BOGIEM MIMO WSZYSTKO

Dzisiaj Arek ma 35 lat. Założył
rodzinę, wychowuje syna. Namacalnie czuje obecność Boga. To nie
są spektakularne zdarzenie, tylko
małe, codzienne cuda.
– Dla Pana Boga nie ma sytuacji
bez wyjścia. W naszym życiu dużo się
wyjaśniło. Są też sprzeczki, sytuacje

Foto: morguelile.com

Arka wychowywała ulica. Mama
chciała dobrze, ale nie miała siły, by
zniechęcić go do kolegów. Mówiła:
„Tylko bądź dobrym człowiekiem”.
Ojciec pił. Ciągle miał o coś pretensje, wiecznie się awanturował.
– Niczego mi nie dał. Nie czułem
od niego miłości. Byłem, bo byłem
– opowiada Arek. – Gdy zaczepiał
mamę, nie potrafiłem stać z boku.
Biłem się z nim. Nie szanowałem
go wtedy.
Arek mówi, że gdy dziecko zostaje samo, nie ma z kim porozmawiać, koledzy wyciągają do niego
rękę. Zapełniają pustkę. Koledzy
nie wymagają wiele, akceptują, jeśli
robisz to, co oni. A Arek robił. Bił się,
palił, pił, czasami kradł. Niedużo,
jakieś małe batoniki.
– Na początki człowiek się boi
kraść, potem już samo idzie – wspomina knurowianin.
Czasami Arek sam prowokował
rozróby. Był tym silnym, odważnym.
– Nieraz namawiałem innych,
żeby się tłukli. Nigdy nie uciekałem.
Mówiłem: „Dasz sobie w kaszę napluć? Wal go w tytę!”. Dotknąłem
wszystkiego, co złe.
Tworzyli fajną paczkę. Jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego. Razem chodzili na działki, stykali się
ze środowiskiem kibiców. Zdarzało
się, że kogoś zaczepiali, wyśmiewali.
Wiedzieli, że mogą na siebie liczyć.
A gdy przyjdzie czas bijatyki, żaden
nie ucieknie.
– To było moje życie. Inne niż to
w domu. Nie myślałem o przyszłości.
Żyłem dniem dzisiejszym. Wydawało
mi się, że tak jest dobrze, że nie da
się inaczej.
Wielu kolegów Arka skończyło
w więzieniu. Jego droga w dół trwała
kilka lat. Ugrzązł w błocie i nawet
nie czuł, że w nim tkwi. Czasami się
modlił. Klękał wtedy i prosił. O co?

Bycie tatą to dla Arka rola życia. - Chcę dać synowi miłość i oparcie. Ochronić go przed tym, czego
doświadczyłem. Być dla niego takim ojcem, jakiego sam nigdy nie miałem - mówi Arek

podbramkowe, ale razem z Panem
Bogiem wychodzimy. I jeśli wydaje się,
że jest tylko jedno wyjście, to Pan Bóg
przez ludzi, przez sytuacje, pokazuje,
że można inaczej, jest inna droga –
opowiada. – Kiedyś zachorował nam
syn. Badało go kilku lekarzy i żaden
nie wiedział, co mu jest. Prosiliśmy
Boga, by nas pokierował. Bóg zesłał
nam lekarza, który pomógł synowi.
Inna sytuacja. Czasami nie mogliśmy
związać końca z końcem. Teraz z
Panem Bogiem mamy zawsze tyle, ile
potrzebujemy.
Arek otworzył się na innych.
Znalazł Boga, ale i przyjaciół, którzy
myślą podobnie jak on. Wie, że tyle
się otrzymuje, ile się daje, a on stara
się dawać jak najwięcej, nie czekając
na nagrodę.
Arek powtarza, że nie jest jakimś

fanatykiem. Nie nosi beretu, nie leży
krzyżem w kościele.
– To nie jest tak, że otwieram
okno i krzyczę „Kocham Pana Jezusa”.
Nie, ja po prostu żyję z Bogiem. A to
normalne życie. Można wypić piwo,
można spotkać się z kumplami. Tylko
już się nie kradnie, a jak się ma żonę,
to się nie puszcza z innymi, szanuje
się rodziców, chociaż są różni – opowiada Arek.
W centrum życia knurowianina
jest Msza Święta. Stara się często
przyjmować komunię, bo czuje, że
sakramenty go wzmacniają, pomagają utrzymać dobry kurs. Arek wie,
że życie nie jest łatwe, że może nigdy
nie dorobi się wielkich pieniędzy, nie
będzie miał szybkiego samochodu.
Ale bez wahania mówi, że to się nie
liczy. Najważniejsze, że Bóg go nie

opuści, nawet kiedy będzie źle.

ZAUFAĆ

Arek pomimo trudnego dzieciństwa uratował w sobie miłość. Mimo
brutalności zachował współczucie.
Choć przekonał się, że zło bywa
pociągające, znalazł w sobie siłę do
powrotu na drogę Wiary, Nadziei i
Miłości.
– Szatan jest bardzo przenikliwy.
Wie, czego potrzebujemy i wykorzystuje go – mówi Arek. – Jednak
to Bóg umarł za nas, jest większy
niż największe zło. Kocha każdego,
niezależnie od tego, jakim jest grzesznikiem. Coś o tym wiem. Tylko trzeba
Mu powiedzieć: „Tak”. Trzeba Mu zaufać. To nie jest łatwe. Ale skoro mnie
się udało, to każdemu może się udać.
Justyna Bajko

informacja własna wydawcy

Urodziny w kinie

Twoja pociecha ma od 5
do 10 lat? Jeśli tak, Kino Scena
Kultura daje ci świetną okazję
do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka
i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie
kina, pyszny tort urodzinowy,
zdjęcia, gry i zabawy z animatorem, prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy.
To nie wszystko, bowiem
w zanadrzu mamy jeszcze
wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też
do kina zadzwonić (32 332 63
81) lub napisać (e-mail: info@
kinoscenakultura.pl).
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KNURÓW

Franciszek Stawiarski nie miał
pogrzebu. Zwłoki trafiały na wywrotkę. Wykopywano dół, wrzucano
ciała i zakopywano. ZSRR usiane jest
tysiącami bezimiennych grobów.

Tragedia Śląska dla większości rodzin zaczęła się podobnie. Ktoś
zapukał do drzwi, ktoś zapłakał, ktoś zniknął na zawsze. W 1945 roku
kilkadziesiąt tysięcy Ślązaków wywieziono do Związku Radzieckiego,
wielu nigdy nie wróciło

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Mamo, naszych ojców prowadzą
jest się Polakiem, kiedy nie miało się
dokumentów? − opowiada Bogusław
Szyguła. − Uwięzieni poddawani
byli specyficznemu egzaminowi. Kto
umiał „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Mario” był uznawany za Polaka
Nie wszystkich udało się uratować. Z Knurowa wywieziono m.in.
Maksymiliana Chroboka, żołnierza
Armii Krajowej i ówczesnego dyrektora kopalni Knurów oraz późniejszego proboszcza parafii Cyryla
i Metodego ks. Rajmunda Stachurę.
− Ksiądz Stachura pojechał jako
młody, 20-letni chłopak. Obiecał
sobie, że jak przeżyje, swoje życie
poświęci Matce Bożej − opowiada
Bogusław Szyguła.
− Kiedy Rosjanie zniszczyli mu
różaniec, z witek brzozy syberyjskiej i drutu zrobił sobie nowy. Ten
różaniec przez wiele lat był w Izbie
Tradycji. Teraz jest w klasztorze na
Jasnej Górze.

TEN, KTÓRY NIE WRÓCIŁ

Henryk Stawiarski, inicjator
założenia Stowarzyszenia Pamięci
Tragedii Śląskiej 1945 Roku i przez
22 lata jego prezes, miał 6 lat, gdy
Sowieci zabrali mu ojca.
− W 1945 roku mieszkałem w Ornontowicach na ulicy… teraz to jest
ulica Zwycięstwa. Nie wiem, dlaczego
Zwycięstwa skoro tą drogą prowadzili
deportowanych. Chyba zwycięstwa
tych partyjnych, bo mieszkańców
na pewno nie – opowiada Henryk
Stawiarski.
Rodzina Stawiarskich składała
się z pięciu osób: rodziców i trojga
małych dzieci. Zajmowała piętro
domu. Ojciec rodziny Franciszek
Stawiarski pracował na kopalni Knurów, był maszynistą dołowym. Matka zajmowała się domem i dziećmi.
− Ojciec nie należał do żadnych
organizacji politycznych. Kiedy wracał
z pracy zajmował się polem, mieliśmy
pół hektara, żonie pomagał w ogrodzie
− mówi pan Henryk. − Był dobrym
człowiekiem. W tym czasie na kopalni
pracowali jeńcy rosyjscy. Część śniadania zawsze tym jeńcom dawał. Jeden
z nich poklepał kiedyś ojca po ramieniu
i powiedział: „Francik, my ci tego nie
zapomnimy. Odwdzięczymy się, jak się
wojna skończy”.
Na parterze domu zajmowanego
przez państwo Stawiarskich mieszkał Teofil Nieradzik. Należał do
milicji. W mieszkaniu Nieradzika
nieraz spotykali się funkcjonariusze.

Foto: Dawid Ciepliński

Po zakończeniu II wojny światowej Związek Radziecki otrzymał od
alianckich sojuszników pozwolenie
na wykorzystanie niemieckiej siły
roboczej jako odszkodowania za
straty poniesione w czasie wojny. W
pierwszej kolejności robotnicy mieli
trafić do sowieckich kopalń na terenie
Ukrainy. Sowieci nie pytali Ślązaków,
czy uważają się za Niemców czy Polaków. Z góry wszyscy Górnoślązacy
zostali uznani za Niemców.
3 lutego 1945 roku rozpoczęto
przygotowania do deportacji mieszkańców Górnego Śląska. Sowietom
pomagała polska Milicja Obywatelska i Urząd Bezpieczeństwa. Dla
NKWD liczyła się liczba fachowców,
a nie nazwisko.
− Zdarzało się, że osoby do wywózki wskazywali sąsiedzi. Komuś
spodobało się czyjeś mieszkanie, ktoś
inny był dla kogoś niewygodny − mówi
Bogusław Szyguła, kustosz Izby
Tradycji KWK „Knurów” i członek
Stowarzyszenia Pamięci Tragedii
Śląskiej 1945 Roku.
Górnoślązacy, w większości pracujący w zakładach przemysłowych,
znający się na swoim fachu, byli cenną
darmową siłą roboczą. Niektórych
górników zabierano prosto spod
szybów. Nie mieli nawet szansy, by
pożegnać się z rodziną.
Na początku drogi przez katorgę
Górnoślązacy trafiali do obozów
przejściowych. Sowieci wykorzystali
m.in. infrastrukturę obozu oświęcimskiego
− W Knurowie deportowanych
przetrzymywano w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 2. Tutaj ich gromadzono, a jak już była wystarczająca
ilość, to pieszo przechodzili do Bytomia i tam byli ładowani do bydlęcych
wagonów − mówi Bogusław Szyguła.
Górnoślązacy trafiali do łagrów
na obszarze całego ZSRR. Najwięcej
osób deportowano na teren wschodniej Ukrainy do Regionu DonieckoNaddnieprzańskiego.
Jeszcze w 1945 roku wojewoda
śląsko-dąbrowski gen. Aleksander
Zawadzki oraz wicewojewoda śląski
Jerzy Ziętek powołali Komisję do
spraw Ujawnienia Polaków w Sowieckich Obozach Pracy. Próbowano
ratować tych Górnoślązaków, którzy
uważali się za Polaków.
− Dział IPN podaje, że sporo
osób zostało wyciągniętych z obozów
przejściowych, m.in. z obozów oświęcimskich. Jak przekonać Sowietów, że

Według szacunków deportowano 90 tys. mieszkańców Śląska, wrócił co trzeci. Przez wiele lat o tragedii
milczano. Władze „bratniego” kraju
zadbały, by umarli nie
mącili przyjaźni polsko− To była taka banda,
-radzieckiej. Ale Hennie normalna milicja, a
ryk Stawiarski i wielu
mafia. Pili wódkę, jedli,
innych nie zapomnieli.
hałasowali. Prześladowali
Gdy komunizm upadł,
ludzi. Ojciec trzymał się od
zaczęli działać. Założyli
nich z daleka.
Stowarzyszenie Pamięci
W styczniu 1945 roku
Tragedii Śląskiej 1945
do drzwi domu państwa
Roku. Chcieli ocalić od
Stawiarskich zapukał sąsiad
zapomnienia tysiące
Teofil Piontek.
Górnoślązaków wywie− Powiedział do ojca:
zionych do ZSRR. Za
„Francik, ubieraj
swoją działalność
się, bo na gminie
stowa rz yszenie
cię potrzebują”.
otrzymało nagroTo b y ł o
dę im. Wojciecha
kłamstwo! Nie do
Korfantego.
gminy zaprowaNa początku
dził ojca, tylko na
lat 90. tygodnik
posterunek NKWD, które
„Górnik” publikował listy wyjuż urzędowało w Ornontowicach
wiezionych górników. „Nowiny
− opowiada Henryk Stawiarski.
Gliwickie” i KWK „Knurów”
− Gdzie Piontek miał sumienie?!
zainicjowały akcję „SzukaZabrano ojca, jedynego żywiciela
my i nternowa nych przez
rodziny i zostawiono bez środNKWD”. Na spotkaniu w
ków do życia troje małych
Zakładowym Domu Kuldzieci. Mama, żeby z czegoś
tury KWK „Knurów”
żyć, chowała kurki, miepojawiło się ponad
liśmy też kozę. To było
400 osób. Ci, którzy
za mało, więc chodziła
przeżyli katorgę,
w Ornontowicach na
i ich potomkowie.
Kolejową do gospodaOd tamtej pory
rza na polu robić.
co roku organizowane
Prawdopodobnie pan
są spotkania i msze św. w
Franciszek był przetrzy- Dzwon, dar archidiecezji katowickiej, trafi do parafii
intencji deportowanych.
mywany na probostwie. św. Józefa w Doniecku. To na jej terenie w latach
Na MSP-2 i na cmen1945-1954 masowo umierali Ślązacy, przywożeni
W tych pomieszczeniach
w sowieckich transportach do niewolniczej pracy. Byli tarzu przy ul. Koziełka
przeby wało wiele osób to głównie mieszkańcy ówczesnych powiatów
umieszczono pamiątkozatrzymanych.
gliwickiego, bytomskiego i zabrzańskiego oraz Katowic
we tablice. Coraz częściej
− Ojciec się domyślił, i okolic
o tragedii mówi się na
chciał uciec, ale w trakcie
najwyższych szczeblach.
miejsca przeznaczenia jechał ty- 6 stycznia 2013 roku w katowickiej
ucieczki spotkał go po drodze jeden z
godniami. Upchany z innymi, bez katedrze arcybiskup Wiktor Skworc
sąsiadów będących w milicji i powieżywności i ogrzewania, z dziurą w odsłonił tablicę upamiętniającą wydział, że jak będzie dalej uciekał, to
podłodze zamiast toalety. Według wózkę Górnoślązaków.
go zastrzeli - opowiada Stawiarski.
relacji, co czwarty deportowany nie
Pan Henryk widział ojca ostatni
W czasie tegorocznych obchoprzeżył tej dramatycznej podróży do dów barbórkowych przybył do Knuraz, gdy ten szedł ulicą Zwycięstwa
nieludzkiej ziemi. Stawiarski trafił do rowa biskup diecezji charkowsko-zaw grupie innych zatrzymanych.
Krasnobrodzka nad Morzem Kaspij- poroskiej, Marian Buczek. ZaprezenOtaczał ich kordon żołnierzy raskim. Z rodziną nie miał kontaktu.
dzieckich.
towano mu dzwon, symbol pamięci
− Osoby, które powróciły z zesła- o tragedii śląskiej, wykonany przez
− Dzieci patrzyły, to było strasznia z ZSRR opowiadały, że pracował ludwisarnię Felczyńskich. Dzwon,
ne! Kiedy ojciec przechodził koło
w kamieniołomach. W strasznych noszący imię prymasa Polski Augunaszego domu, starszy brat Rudolf
warunkach. Upały sięgały 30 stopni sta Hlonda, podarował parafii św. Józauważył go i krzyknął: „Mamo,
Celsjusza. Nie mieli co jeść. Wydoby- zefa w Doniecku arcybiskup Skworc.
mamo naszych ojców prowadzą”.
wano tam ropę naftową. Czasami nie Biskup Buczek zabrał dzwon na
Mama tylko ukroiła kilka kromek
mieli nic do picia, więc, by choć trochę Ukrainę. Zawiśnie w specjalnie
chleba i podała go Rudolfowi, który
ukoić pragnienie, pili wodę zmieszaną zbudowanej dzwonnicy niedaleko
miał zanieść ojcu. Brat poleciał szybz ropą. Chorowali na dur brzuszny kopalni donieckich, miejsca kaźni
ko, ale nie został dopuszczony do ojca
− opowiada Henryk Stawiarski. − wielu Górnoślązaków. Będzie przyprzez żołnierzy radzieckich. Grożono
Wywieźli ojca na przełomie stycznia i pominał, o tych co umarli, by ci,
mu uderzeniem kolbą. Od tego molutego jako zdrowego i silnego mężczy- którzy żyją, nie zapomnieli.
mentu ojca już nie widzieliśmy.
znę. W lipcu już nie żył. Zmarł z głodu
Franciszek Stawiarski ZSRR
i wycieńczenia. Miał 33 lata.
oglądał z bydlęcych wagonów. Do
Justyna Bajko

Foto: www.knurowianin.pl

Górnicza brać trzyma się razem
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- Nieważne gdzie fedrujemy – w Polsce, Ameryce, Australii, Chinach czy na Ukrainie.
Wszyscy jesteśmy tacy sami, niczym z węgla wykuci – zapewniają knurowscy górnicy.
– Pod ziemią nie ma lepszych czy gorszych, łączy nas ten sam trud.
Piękny dowód górniczej jedności mieliśmy podczas barbórkowego nabożeństwa w
knurowskim kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. Przewodniczyli mu
ks. proboszcz Andrzej Wieczorek i biskup Marian Buczek, ordynariusz diecezji Charkowsko-Zaporoskiej na Ukrainie. Wizyta bp. Buczka stała się okazją do zaprezentowania
„Dzwonu Pamięci”, który metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc podarował
parafii św. Józefa w Doniecku. Dzwon zawiśnie w tamtejszej świątyni. Będzie przypominać tragiczne losy górników na Wschodzie.
To nie wszystko, z czym na wschodzie Ukrainy będzie kojarzyć się Knurów. W czasie
mszy św. knurowscy górnicy przekazali bp. Buczkowi obraz z wizerunkiem św. Barbary.
- Wierzymy, że patronka górników obejmie swoją opieką także naszych braci-górników
na Ukrainie – mówi Marian Gruszka, wchodzący w skład górniczej delegacji.
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ROZRYWKA NR 1/2014

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Nikola Jaworska z Leszczyn

ur. 16.12.2013 r., 2980 g, 50 cm

Maksym Ringel z Pilchowic

ur. 17.12.2013 r., 2970 g, 53 cm

Syn państwa Wojciechowskich z Knurowa
ur. 18.12.2013 r., 3590 g, 54 cm

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

Franciszek Kleibert z Knurowa

ur. 16.12.2013 r., 3560 g, 54 cm

Nadia Żurek z Knurowa

ur. 17.12.2013 r., 3830 g, 55 cm

Jakub Lipok z Zabrza

ur.19.12.2013 r., 3650 g, 55 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 50/2013 brzmia ło: „ PIĘK NO”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
Justyna Dąbrowska. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Łukasz Matysik z Gierałtowic

ur. 19.12.2013 r., 3370 g, 52 cm

Oskar Szymura ze Stanowic

ur. 19.12.2013 r., 4170 g, 54 cm

Hobbit: Pustkowie Smauga
3D napisy
− godz. 19.30
8.01.2014 r.
ŚRODA
2-7.01.2014 r.
CZWARTEK-WTOREK
Hobbit: Pustkowie Smauga 3D
dubbing
− godz. 16.00

Hobbit: Pustkowie Smauga
3D dubbing
− godz.14.00
Hobbit: Pustkowie Smauga
3D napisy
− godz.19.30

Michał Michnowski z Ornontowic

Fabian Szczuka z Leszczyn

ur. 24.12.2013 r., 3590 g, 56 cm.

1

ur. 24.12.2013 r., 3280 g, 50 cm

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Oliwia Płaczek z Rybnika

ur. 26.12.2013 r., 3400 g, 55 cm

Julia z Gierałtowic

ur. 28.12.2013 r., 3250 g, 56 cm
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SLAVICA MUSA ZAPRASZA NA KONCERTY

KNURÓW, ZABRZE. JAGODA KARMOWSKA W GRONIE
LAUREATÓW KONKURSU

Pokolęduj z chórem

Knurowski chór Slavica Musa zaprasza na wspólne
kolędowanie w niedzielę, 5 stycznia, w kościele pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. Nazajutrz zaśpiewa
w Gliwicach

Koncert w knurowskiej świątyni
odbędzie się tuż po nabożeństwie o
godz. 11.30.
- Z myślą o miłośnikach śpiewu

chóralnego przygotowaliśmy nowy
repertuar kolęd – informuje Renata
Zachariasz z knurowskiego chóru.
Dzień później, w Święto Obja-

KNURÓW. SENIORSKA DYSKUSJA O BEZPIECZEŃSTWIE

Foto: Arch. Janusz Szydłó

Nie chcą dać się
oszukać wnuczkowi

wienia Pańskiego (Trzech Króli),
Slavica Musa wystąpi w kościele pod
wezwaniem Chrystusa Króla (ul.
Okrzei 1) w Gliwicach.
- Kolejny raz, po majowym prawykonaniu w Knurowie, wyśpiewamy
wywołującą dreszcze u słuchaczy
„Sunrise Mass” norweskiego pianisty
i kompozytora Ola Gjeilo – dodaje
Zachariasz. - Mszę wykonamy w powiększonym składzie z chórzystami
„Modus Vivendi” z Katowic oraz z
akompaniamentem „Piekarskiej Orkiestry Kameralnej”.
Koncer t rozpocznie się o
godz. 19.
Obydwa koncer t y w ybrzmią
pod dyrekcją Tomasza Pawła Sadownika.
Oprac. b

Rany Julek!

Za nami rok poświęcony Julianowi Tuwimowi.
Z tej okazji Szkoła Podstawowa nr 36
w Zabrzu zorganizowała konkurs przybliżający
dorobek poety. W gronie laureatów znalazła się
knurowianka, Jagoda Karmowska

Do konkursu przygotowywały
się 4 uczennice z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 6. Wewnętrzne
eliminacje wyłoniły 2 liderki: Jagodę Karmowską i Oliwię Chomiak.
- Podczas miesiąca przygotowań dziewczęta opanowały treść 25
wierszy, życiorys Juliana Tuwima
oraz przeczytały świetnie napisaną
książkę „Rany Julek!”, przybliżającą

dzieciństwo poety - mówi szkolna
bibliotekarka, Katarzyna Sołtysik-Andrysiak.
Konkurs okazał się bardzo
trudny, mimo to w y trwałość i
pracowitość dziewcząt zaprocentowały. Jagoda Karmowska zdobyła
jedno z sześciu równorzędnych
wyróżnień.

/g/, foto: arch. MSP-6

KNURÓW. MOPP ZACHĘCA...

W październiku i listopadzie
blisko 1000 uczniów z sześciu
podstawówek i gimnazjów wzięło
udział we wspólnej akcji gliwickiej
policji i knurowskiego magistratu
pod hasłem „Bezpieczna droga do
szkoły”.
Po juniorach w tej ważnej kwestii postanowili się też podszkolić
seniorzy, słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Sposobność ku
temu dało im spotkanie w Kinie
Scenie Kulturze, w trakcie którego
multimedialną prelekcję poprowadził Janusz Szydło, policjant z

gliwickiej drogówki, a zarazem
miejski radny.
– Nie ograniczyliśmy się do
dyskusji o bezpiecznym zachowaniu
się na drodze – wyjaśnia Szydło.
– Rozmawialiśmy też o oszustach,
którzy coraz bardziej wyszukanymi
metodami, nie tylko „na wnuczka”,
starają się wyłudzić pieniądze od
osób starszych.
W spotkaniu uczestniczyło
blisko 60 słuchaczy, którzy na koniec otrzymali opaski odblaskowe
sprezentowane przez knurowski
magistrat.
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DC

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie zaprasza dzieci
z knurowskich szkół na wycieczkę do Parku Świętego Mikołaja w Zatorze
Foto: parkmikolaja.pl

Jak przeżyć na drodze i nie dać się oszustom,
dyskutowali studenci knurowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas
spotkania w Kinie Scenie Kulturze

Odwiedź Mikołaja w Zatorze

Park Świętego Mikołaja to jedna z ciekawszych atrakcji dla dzieci
w regionie

Wyjazd zaplanowano na 29
stycznia (środa) o godz. 9 z parkingu przy kościele Matki Bożej
Częstochowskiej.
Koszt wycieczki to 20 zł na bilet wstępu. W tej cenie zwiedzanie
parku z przewodnikiem i kino 3D.
Prowiant we własnym zakresie.
Zapisy rozpoczy nają się 2
stycznia w sekretariacie MOPP
Knurów (al. Lipowa 12) od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.30-15.30, w piątki w godz.
8.30-13.30. Informacje pod nr. tel.
32 235 27 13.
/mopp, b/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Do wynajęcia kawalerka w Knurowie. Tel.
793 003 767
51/52/13–1/14

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

Do wynajęcia mieszkanie (wyremontowane) Knurów. Tel. 792 001 764

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

Do wynajęcia mieszkanie 50 m , 2 pokoje, Knurów. Czynsz 400 zł + media. Tel.
793 023 709

1/14-odw.

1/14-odw.

Docieplenia budynków wraz z materiałem.
Kompleksowe remonty pomieszczeń. Tel.
665 639 146
1-5/14

Kompleksowe remonty, instalacje elektr yczne, instalacje wod-kan, c.o. Tel.
605 115 766, 799 083 770
1/14-2/14

1/14

1-9/14

OBWIESZCZENIE

DAM PRACĘ

2

51/52/13-5/14

51/52/13-1/14

1-2/14

Mieszkanie do wynajęcia na ul. Spółdzielczej. Tel. 512 321 391, 512 332 772

1-2/14

Prawo własności nieruchomości przysługuje dłużnikowi:
Stefanowi Ficek
ul. Piłsudczyków 15A/1
44-196 Knurów

49/13-1/14

Sprzedam mieszkanie Knurów, ul. Ziętka
48,20 m2, 145 tys. Tel. 509 419 971

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

Sprzedam pilnie dom. Tel. 508 192 750

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

1-2/14
1/14

Sprzedam tanio dom (pod klucz) 110 m2.
Tel. 508 192 750
1/14

Wynajmę garaż na ul. Targowej w Knurowie. Tel. 602 806 774

1-2/14

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

1/14-odw.

Zatrudnię kucharkę. Tel. 660 420 077

51/52/13-2/14

ZATRUDNIĘ TELEMARKETERA. PRACA
W KNUROWIE. Tel. 532 425 622

1-2/14

ZWIERZĘTA
49/13-2/14

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

Za długi brata nie odpowiadam. Anna Gertruda Leonarczyk

1/14

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

SZUKAM PRACY

49/13-5/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

50/13-8/14

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

51/52/13-1/14

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

1/14-odw.

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

1/14-odw.

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

1/14-odw.

PRZETARG
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie własności
lokalu położonego w Knurowie przy ul. Gen. J. Ziętka 12a/3
o powierzchni 55,90 m2.
Cena wywoławcza tego lokalu wynosi 136 000,00 zł.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia
wadium w wysokości 1.000,00 zł do dnia 17.01.2014 r. do godziny
9.00 w Kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 17.01.2014
r. w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie
o godzinie 10.00.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu
32/ 235 16 70 lub 32/ 235 16 80.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
przetargu bez podania przyczyny.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.562
zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci
książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty
całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie
rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Rękojmię można również wpłacić na konto komornika:
25 2030 0045 1110 0000 0172 8680 Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i
uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów
i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

RÓŻNE

49/13-5/14

Suma oszacowania wynosi 175.620 zł, zaś cena wywołania jest
równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131.715 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal
do którego przysługuje dłużnikowi prawo po uprzednim kontakcie telefonicznym z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości
znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

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

MOTORYZACJA

LICYTACJA

lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Knurowie przy ul. Piłsudczyków 15A, dla
którego Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o
nr KW GL1G/00102790/6. Z własnością lokalu związany jest udział w
prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania
wieczystego gruntu wynoszący 280/10000 części.

Kawalerka do wynajęcia Knurów. Tel.
505 267 207

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

51/52/13-1/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Justyna
Ptak-Głogowska Kancelaria Komornicza w Gliwicach zawiadamia na
podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22 stycznia
2014 roku o godz. 8:45 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul.
Powstańców Warszawy 23, w sali nr 222 odbędzie się:
PIERWSZA

Garaż blaszak. Tel. 698 649 301

Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną,
ogrodzoną, 2146 m2. Cena 99 tys. do negocjacji. Tel. 792 980 384

1-5/14

OGŁOSZENIE

Kosztorysant budowlany poszukuje pracy
lub zleceń. Tel. 501 374 910

Komornik Sądowy
mgr Justyna Ptak-Głogowska

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

Soyka
zaśpiewa
Niemena
9 stycznia o godz. 19 w Teatrze
Muzycznym w Gliwicach odbędzie
się koncert Stanisława Soyki. Publicznośc usłyszy utwory artysty z
płyty „W Hołdzie Mistzrowi Live”,
na której Soyka śpiewa klasyki Czesława Niemena.
DC

Miejska Biblioteka Publiczna informuje
Od 2 stycznia 2014 roku
Biblioteka – Filia nr 1
będzie zamknięta do odwołania
w związku z przeprowadzaniem się do innego lokalu
(ul. Dworcowa 10a)
O terminie otwarcia placówki poinformujemy
w odrębnych ogłoszeniach.
Za zaistniałą sytuację
przepraszamy
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Foto: FC Knurów

Mocnym uderzeniem zakończyli miniony rok zawodnicy
Fight Clubu. Knurowianie wystąpili w Tarczynie, gdzie
wzięli udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski
Universal Fighting Rules

Piotr Zychowicz zanotował udany start w kategorii dzieci
starszych

Tenis stołowy
Wojewódzki Turniej Zagrają o finał
Od zwycięstwa do zwycięstwa kroKlasyfikacyjny
W II Wojewódzkim Turnieju
K lasy f i kac y jny m Juniorów w ystartowało kilku zawodników Orła
Stanica: Michał Żyła i Adrian Szymura zajęli miejsca 17-24, natomiast
Justyna Żyła została sklasyfikowana
na miejscach 33-47 (w walce o wyższe miejsca przeszkodziła kontuzja).
Najlepsze, bo 9. miejsce zajęła mieszkanka Stanicy, która nigdy nie grała
w Orle - Wiktoria Szymura.

czy kobieca drużyna Orła Stanica w
rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu
województwa śląskiego. Po wyjazdowym
zwycięstwie 4:2 w ćwierćfinale z Czechowicami-Dziedzicami, tenisistki Orła o
awans do finału zmierzą się czołowym
1-ligowcem – Cukrownikiem Chybie
(5 stycznia w Bytomiu-Miechowicach).
Wracając do spotkania ćwierćfinałowego
dodajmy, że punkty dla Orła zdobyły:
Anna Rusin 2 oraz Aneta Wróbel i Anna
Kurek po 1.

- Biorąc pod uwagę rangę imprezy,
był to nasz najlepszy występ w historii
klubu – mówi Grzegorz Sobierajski,
który w Fight Clubie jest m.in. trenerem i zawodnikiem. - Był stres, adrenalina, pot i łzy, ale jesteśmy dumni
z postawy zawodników tym bardziej,
że większość była na tak dużej imprezie po raz pierwszy. Cieszy fakt, że
wszyscy wygrali co najmniej 1 walkę,
a przy kilku o werdykcie decydował
dosłownie 1 punkt.
Wyniki zawodników FC:
- Grzegorz Sobierajski - złoty
medal w UFR Tatami Elita +35 OPEN
(2 walki wygrane),
- Anna Kora - złoty medal w
UFR Tatami Seniorka -57 kg (2 walki
wygrane),
- Igor Szkodny - II miejsce w UFR
Tatami (1 walka wygrana, 1 przegrana) i III miejsce w Pointfighting (3
wygrane, 1 przegrana),
- Jakub Dziekanowski - II miejsce
w Touch Contact (3 walki wygrane,
1 przegrana) i IX miejsce w Pointfighting (1 walka wygrana, 1 walka
przegrana),
- Piotr Zychowicz - II miejsce w
Touch Contact (1 walka wygrana, 1
przegrana),
- Bartek Kata - IV miejsce w
Touch Contact (2 walki wygrane, 1
przegrana),
- Bartosz Czech - IV miejsce w
Touch Contact (2 walki wygrane,
1 przegrana) i IX miejsce w Poinfighting (1 walka wygrana, 1 przegrana),

Foto: FC Knurów

Najlepszy start w historii

sport

Jakub Dziekanowski wraz z trenerem Grzegorzem
Sobierajskim

- Michał Sty pułkowski – IX
miejsce w Touch Contact (1 walka
wygrana, 1 walka przegrana),
- Adam Miętus - UFR Ring (odpadł z rywalizacji w fazie ćwierćfinałowej).
Dodajmy, że w zawodach wzięło
udział blisko 400 zawodników z Polski, Czech, Słowacji i Azerbejdżanu.

Rywalizacja odbywała się na sześciu
matach i w ringu.
- To był nasz ostatni występ w
2013 roku i po raz kolejny zanotowaliśmy progres. Wszystkim zawodnikom
gratuluję zdobycia łącznie 42 medali
z różnego kruszcu – podsumowuje
Grzegorz Sobierajski.
PiSk

Świątecznie w Spartanie
PiSk

Z biegowych tras
W gronie ponad tysiąca biegaczy,
którzy zjechali do Strzelec Opolskich
byli również reprezentanci Sokoła.
Rywalizacja odbywała na 15-kilometrowej trasie, a najlepiej z knurowskiego klubu zaprezentowała się
Monika Bielińska, która w kategorii
K-30 zajęła trzecie miejsce, natomiast
w open została sklasyfikowana na
pozycji siódmej. Jej czas to godzina, 2
minuty i 18 sekund (rekord życiowy).
Najszybciej z naszych biegaczy
trasę pokonał Dawid Gołyś – 59 minut i 23 sekundy (rż) co dało mu 85

Endurance Solidarni

Zawodnicy klubu Endurance Solidarni wystąpili w dziewiątej edycji
rybnickiego biegu barbórkowego: 81.
miejsce - Damian Basik (czas: 41.40),
184. Tomasz Wojtaszek (46.36),
233. Czesław Kostrzak (48.33), 243.
Dariusz Kołodziejczyk (48.56), 370.
Zbigniew Kołodziejczyk (1.07.40).
PiSk

WOPR

Kursanci do wody!
Zarząd Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie zaprasza na otwarcie kursu na młodszego ratownika.
Inauguracja zajęć odbędzie się 4
stycznia (sobota) na basenie krytym

w Szczygłowicach. Początek o godz.
18.30.
- Strój kąpielowy i czepek obowiązkowy – przypominają kursantom organizatorzy.
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Foto: Spartan

Sokół

PiSk

miejsce w open.
Dziewiąta w swej kategorii wiekowej i (22 w open) była Bogusława
Kondzielnik (czas: 1.09.14 – rż).

Po całorocznej pracy, tuż przed
świętami, Spartan Team Knurów
zorganizował spotkanie opłatkowe.
- Spotkanie świąteczne jest cudowną, coroczną imprezą, na której
możemy spotkać się w klubowym
gronie. Z przyjemnością przypomnie-

liśmy sobie najważniejsze wydarzenia, w jakich uczestniczył Klub w
2013 roku. Spotkanie opłatkowe było
podzielone na dwie części. Pierwsza
należała do najmłodszych podopiecznych, druga do pełnoletnich
członków naszego klubu – relacjonu-

je trener Sławomir Tokarz.
Dodajmy, że wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. strategiczny sponsor Paweł Kobyliński
wraz z żoną Agatą oraz przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta
– Joachim Machulik.
PiSk
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WYNIKI 1. KOLEJKI Z 28.12.2013
Komart 98/99 - Concordia 99 6:1 (1:0)
1:0 P. Rostkowski 8’, 2:0 M. Bogumiło 18’, 2:1 K. Wesoły 27’k. 3:1 B. Czopek 29’, 4:1 M. Bogumiło
30’, 5:1 B. Czopek 30’, 6:1 B. Czopek 30’.
żółte kartki: P. Rostkowski, M. Nowosielski (Komart 98/99), S. Pawlik (Concordia 99).
Przychodnia Prognostic – FC Roma 14:0 (4:0)
1:0 K. Herych 1’, 2:0 M. Bociański 9’, 3:0 M. Cybulski 12’, 4:0 M. Bociański 13’, 5:0 M. Cybulski
18’, 6:0 M. Bociański 19’, 7:0 M. Dywański 21’, 8:0 M. Bociański 22’, 9:0M. Cybulski 23’, 10:0 K.
Herych 27’, 11:0 M. Cybulski 28’, 12:0 K. Przydatek 29’, 13:0 K. Herych 30’, 14:0 K. Przydatek 30’.
żółta kartka: M. Cybulski (Przychodnia Prognostic).
Komart 98/99 – Tempo Paniówki 3:3 (1:2)
0:1 M. Rój 7’, 1:1 P. Rostkowski 10’, 1:2 D. Długaj 11’, 1:3 M. Rój 17’, 2:3 M. Nowakowski 18’, 3:3
W. Kostelecki 29’.
żółta kartka: D. Bartoszek (Tempo Paniówki), czerwona kartka: M. Nowakowski (Komart 98/99).
LKS Gierałtowice – FC Roma 7:6 (4:4)
0:1 J. Mirga 1’, 0:2 J. Mirga 2’, 1:2 T. Amnicki 6’, 2:2 S. Szulc 8’, 2:3 K. Mirga 10’, 3:3 S. Szulc 13’,
3:4 R. Starmach 14’, 4:4 S. Szulc 15’, 4:5 R. Starmach 20’, 5:5 S. Szulc 21’, 5:6 J. Mirga 22’, 6:6
S. Szulc 25’, 7:6 S. Szulc 26’.
Tritech Junior G-5 – Tempo Paniowki 2:2 (1:0)
1:0 W. Barnik 2’, 1:1 P. Brosz 18’, 1:2 D. Długaj 24’, 2:2 W. Barnik 28’.
Jedność Przyszowice – Unia Książenice 2:2 (1:2)
0:1 W. Borowiec 6’, 1:1 D. Mucha 7’, 1:2 P. Szczech 12’, 2:2 M. Szendzielorz 24’.
Tritech Junior G-5 – MG-1 5:2 (1:2)
0:1 D. Gołębiowski 4’, 1:1 W. Barnik 10’, 1:2 F. Szydło 11’, 2:2 Grzybek 16’, 3:2 K. Stencel 20’k. 4:2
W. Barnik 25’, 5:2 W. Barnik 28’.
żółta kartka: D. Strycharski (MG-1).
PROGRAM 2 KOLEJKI
Jedność Przyszowice – LKS Gierałtowice 3:2 (1:0)
1:0 D. Mucha 4’, 2:0 D. Mucha 16’, 2:1 A. Gardawski 18’, 2:2 S. (NIEDZIELA, 5.01.2014):
Szulc 22’, 3:2 D. Mucha 30’.
Unia Książenice – Concor1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Komart 98/99
Tritech Junior G-5
Jedność Przyszowice
Przychodnia Prognostic
LKS Gierałtowice
Tempo Paniówki
Unia Książenice
MG-1
Concordia 99
FC Roma

2
2
2
1
2
2
1
1
1
2

4
4
4
3
3
2
1
0
0
0

9-4
7-4
5-4
14-0
9-9
5-5
2-2
2-5
1-6
6-21

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
2
1
0
0
0

dia 99 (9.00), Komart 98/99
– MG-1 (9.40), Unia Książenice – FC Roma (10.20),
Concordia 99 – Przychodnia
Prognostic (11.00), Tempo
Paniowki – LKS Gierałtowice
(11.40), Jedność Przyszowice – MG-1 (12.20), Przychodnia Prognostic – Tritech
Junior (13.00).

0
0
0
0
1
0
0
1
1
2

Dominacja wśród 9-latek
Piętnaście meda li w
konkurencjach indy w idua l nych i ósme m iejsce w
klasyfikacji drużynowej – to
dorobek Sekcji Pły wackiej
TKK F Szczygłow ice w IV
Międzynarodowym Mityngu
Pływackim w Pawłowicach.
Najlepsi okazali się Słowacy
z klubu Nereus Żilina, którzy
wywalczyli 42 krążki. Sklasyfikowano 24 kluby.
Knurowska sekcja zdominowała najmłodszą kategorię
wiekową (9 lat i młodsze)
wśród dziewcząt. Najlepszą
zawodniczką w tej kategorii
na czter y start y wg FINA
została Anna Idzikowska,
która zajęła 1 miejsce na 50
metrów stylem klasycznym, 2
miejsce na 50 metrów stylem
dowolnym i 3 miejsce na 100
metrów stylem klasycznym.
Trzecią zawodniczką w tej
samej kategorii wiekowej została klubowa koleżanka Ani
- Martyna Surówka. Miejsce
na „pudle” wśród 9-latek dały
Martynie trzy występy na medal: 1 miejsce na 100 metrów
stylem klasycznym, 2 miejsce
na 50 metrów „klasykiem” i 3
miejsce na 50 metrów stylem
motylkowym.
Wśród najmłodszych na
brawa zasłużyła również Weronika Morciszek, która zdo-

Nagroda dla Michała Kopczyńskiego
Czas między rundą jesienną, a wiosenną to doskona ła ok a zja do ud ziału w turniejach halow ych.
Zespół Concordii (rocznik
1996/1997) ma za sobą dwa
starty w Zabrzu. W pierwszym podopieczni Damiana
Mehlicha nie błysnęli formą
i zajęli piąte miejsce. Knurowianie odnieśli jedno zwycięstwo – 2:1 z ŚTS-em Katowice

– i doznali trzech porażek: 0:1
z Rozwojem Katowice, 1:3 z
Kolejarzem Katowice i 0:3 z
KS MOSiR Stal Zabrze.
Rozgrywki zakończyły się
wygraną Rozwoju Katowice,
a kolejne lokaty zajęli: KS
MOSiR Stal Zabrze, Kolejarz
Katowice, STŚ Katowice i
Concordia Knurów.
Drugi start w Zabrzu był
dla Concordii bardziej udany,

o czym świadczy drugie miejsce w końcowej klasyfikacji i
tytuł najlepszego zawodnika
turnieju dla Michała Kopczyńskiego.
Młodzi knurowianie uzyskali następujące wyniki: 6:0
z Wyzwoleniem Chorzów
(bramki: Kutypa 2, Guzera,
Kruk, Kopczyński, Suchocki),
3:3 z Kolejarzem Katowice
(Kopczyński, Kruk, Bociek),

2:1 ze Stalą Zabrze (Klimasara,
Lipka) i 0:3 z MKS-em Zaborze Zabrze, który ostatecznie
zajął pierwsze miejsce.
Concordię reprezentowali
w tym turnieju następujący
zawodnicy: Sobkiewicz, Świtek, Bociek, Niedbała, Klimasara, Lipka, Kopczyński,
Kruk, Suchocki, Guzera, Kutypa, Wende.
PiSk

21 grudnia minionego
roku odbył się II halowy turniej
trampkarzy im. Henryka Bałuszyńskiego. Młodych piłkarzy
po raz kolejny gościła zabrzańska hala, w której o ligowe
punkty walczą szczypiorniści
Górnika Zabrze. Niestety tym
razem nie okazała się szczęśliwa dla Concordii (rocznik
1999), która w pierwszej edycji
była najlepsza. Knurowianie
pod wodzą trenera Marcina
Rozumka rozpoczęli bardzo
dobrze, zwyciężając pewnie
4:0 Gminę Gierałtowice. Później było już zdecydowanie
gorzej. Z Górnikiem Zabrze
przegrali 0:7, a z GKS-em Katowice 1:3, co oznaczało, że na
pocieszenie Concordia zagra o
miejsce piąte. Rywal i tym razem okazał się nie do przejścia

i po porażce 0:5 knurowianie
zajęli szóstą lokatę.
Zespół z Gierałtowic wypadł jeszcze gorzej, bowiem w
grupie po porażce z Concordią,
przegrał też 1:2 z GKS-em
Katowice i 1:2 z Górnikiem
Zabrze, natomiast w spotkaniu
o siódme miejsce uległ w takich
samych rozmiarach Akademii
Sportowej z Lublińca.

Trzy miejsca na podium to
efekt startów 12-letniego Tomasza Sosny. Reprezentant TKKF
Szczygłowice najlepiej radził
sobie na 200 metrów stylem
motylkowym, natomiast drugie
lokaty wywalczył na 50 i 100
metrów stylem motylkowym.
Miejsca poza podium wywalczyły: Aleksandra Suchanek, Karolina Kaleta, Karolina
Szołtysek i Agata Marek.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 17 GRUDNIA:
1. Alfred Wagner
2. Janusz Myszka
3. Edward Nowak
4. Bogumił Barczyk
5. Edward Duda
6. Bernard Musiolik
7. Stefan Dylus
8. Piotr Pakura
9. Czesław Antończyk
10. Kazimierz Fąfara

– 2.189
– 2.054
– 2.015
– 1.856
– 1.822
– 1.793
– 1.713
– 1.667
– 1.666
– 1.642

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 26.554
2. Tadeusz Kamczyk
– 24.385
3. Stefan Wroblowski
– 23.614
4. Kazimierz Fąfara
– 23.181
5. Piotr Luberta
– 23.149
6. Stefan Dylus
– 23.027
7. Edward Nowak
– 22.935
8. Piotr Pakura
– 22.248
9. Dariusz Skowron
– 21.999
10. Emil Kasperek
– 21.893
Kolejny turniej odbędzie się 7 stycznia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

PiSk

KOŃCOWA
KLASYFIKACJA
TURNIEJU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Górnik Zabrze
GKS Katowice
Rozwój Katowice
Gwarek Zabrze
Piast Gliwice
Concordia Knurów
Akademia Sportowa
Lubliniec
8. Gmina Gierałtowice

W drużynie Przyjaciół Henryka Bałuszyńskiego
zagrali m.in. Józef Dankowski, Andrzej Radek
i Janusz Bodzioch

Przyjaciele „Balu”

Puchar za zajęcie szóstego miejsca wręczył
knurowianom Jan Benigier, srebrny medalista Igrzysk
Olimpijskich – Montreal 1976

Henryk Bałuszyński zmarł 1 marca 2012 roku w wieku niespełna 40 lat. W czasie swej przygody z piłką grał m.in. w ówczesnym
Górniku Knurów i Gwieździe Chudów. Największe sukcesy świętował, jako piłkarz Górnika Zabrze, VfL Bochum i reprezentacji Polski.
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była dwa medale: złoto na 50
metrów stylem grzbietowym
i srebro na 100 metrów stylem
grzbietowym.
Aż cztery złote medale i
miano najlepszej zawodniczki
w kategorii 11-latek (na cztery
starty wg FINA) wywalczyła
Alicja Idzikowska. Jej starty
kończyły się wygranymi na
50, 100 i 200 metrów stylem
dowolnym oraz na 50 metrów
„motylkiem”.

Foto: Piotr Skorupa

Uczcili pamięć Henia

Dobry humor nie opuszcza
zawodniczek SP TKKF
Szczygłowice, które z każdych
zawodów wracają z „workiem”
medali. W Pawłowicach
knurowska sekcja zdobyła ich 15

Foto: Piotr Skorupa

Młodzieżowa liga piłki
nożnej halowej

Foto: SP TKKF

sport

W turniejach im. Henr yka Bałuszyńskiego biorą
udział trampkarze, jednak
w pewnym momencie, młodzi adepci futbolu ustępują
miejsca przyjaciołom „Balu”.
W gronie t y m nie bra kuje

osób związanych z Knurowem, wszak w drugiej edycji
turnieju zagrali m.in. Janusz
Bodzioch, Józef Dankowski,
Jacek Wiśniewski i Andrzej
Radek.
PiSk
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Przyjaciele z boiska

Foto: prywatne archiwum B. Siwca

Foto: Waldemar Jachimowski

Miejska liga piłki
nożnej halowej

sport

Przemysław Kośmider
(z prawej) w meczu
z Tritechem BigBud zdobył swoją
17. bramkę w
rozgrywkach

TKKF zatrzymany
W ostatniej w 2013 roku
kolejce spotkań Miejskiej Ligi
Piłki Nożnej Halowej prowadzący w tabeli TKKF Mistral
Intermarché po raz pierwszy
stracił punkty. Niespodziewanie sprawcą zatrzymania
zwycięskiego pochodu lidera
została drużyna Tritechu Big-Bud, która była nawet bliska
wygranej prowadząc aż do
przedostatniej minuty meczu.
Wliczając jeszcze mecze z
poprzedniego sezonu zespół
Marcina Polywki odniósł 13
kolejnych zwycięstw i pomimo
przerwania tej serii może się

pochwalić nie lada wyczynem,
gdyż jako jedyny nie przegrał
ani jednego z 22 meczów w
całym 2013 roku.
Pomimo straty punktów
TKKF powiększył przewagę
nad następną drużyną w tabeli
do 4 punktów. Stało się tak
za sprawą wygranej Teamu
Stalmet nad broniącym tytułu
Vibovitem. „Stalowi” choć
zaczęli od utraty dwóch goli,
jeszcze przed przerwą wyszli
na prowadzenie, a w drugiej
połowie zdominowali rywala
i potwierdzili wysokie aspiracje. Była to pierwsza wygrana

nad Vibovitem drużyny Dariusza Flisa w historii gier w
MLPNH.
Niespodziankami zakończyły się mecze z udziałem
zamykających tabelę PTK DB
Schenker i Nacynianki. Ci
pierwsi nie dość, że pokonali
wyżej notowaną Concordię,
to zaaplikowali jej aż 10 goli, z
których 6 strzelił Szymon Wawrzonkowski. Z kolei Nacynianka nieoczekiwanie pokonała
IPA, choć jej najlepszy gracz
Łukasz Spórna robił, co mógł,
strzelając rybniczanom 3 gole.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 10. KOLEJKI Z DNIA 23.12.2013
TKKF Mistral Intermarché – Tritech Big-Bud 3:3 (2:2)
1:0 D. Wieliczko 7’, 1:1 K. Górka 14’, 1:2 P. Kośmider 17’, 2:2 S. Napierała 19’, 2:3 D. Jabłoński
28’, 3:3 D. Wieliczko 39’.
żółta kartka: P. Kośmider (TKKF Mistral Intermarché).
PTK DB Schenker – Concordia Oldboje 10:4 (6:3)
0:1 P. Majorczyk 3’, 1:1 S. Wawrzonkowski 7’, 2:1 S. Wawrzonkowski 8’, 3:1 S. Wawrzonkowski 12’,
3:2 D. Lewandowski 13’, 4:2 R. Nowosielski 14’, 5:2 S. Wawrzonkowski 19’, 5:3 D. Wiercioch 20’k.
6:3 S. Wawrzonkowski 20’, 7:3 R. Nowosielski 23’, 8:3 R. Nowosielski 26’, 8:4 D. Kozdroń 27’, 9:4
J. Nowosielski 34’, 10:4 S. Wawrzonkowski 35’.
żółte kartki: T. Nowosielski (PTK DB Schenker), D. Wiercioch (Concordia Oldboje).
Sośnicowice – ZZ Kadra 4:2 (1:0)
1:0 M. Solczak 17’, 2:0 J. Karmański 25’, 2:1 Z. Kuśmierz 26’, 3:1 D. Rogon 38’, 4:1 D. Rogon 39’,
4:2 A. Majorczyk 39’.
żółte kartki: M. Kożuszek (Sośnicowice), Z. Kuśmierz (ZZ Kadra).
IPA Knurów – Nacynianka 5:6 (1:4)
0:1 M. Los 7’, 0:2 J. Faber 8’, 0:3 J. Faber 12’, 1:3 K. Kwietniewski 14’, 1:4 M. Los 18’, 2:4 Ł. Spórna
25’, 3:4 Ł. Spórna 27’, 3:5 M. Baron 29’, 3:6 M. Baron 32’, 4:6 K. Kwietniewski 38’, 5:6 Ł. Spórna 40’.
żółte kartki: M. Klaczka (IPA Knurów), M. Baron (Nacynianka).
Vibovit Studio DENIM – Team Stalmet 5:8 (2:3)
1:0 A. Paśnicki 3’, 2:0 M. Sikora 5’, 2:1 T. Młynek 7’, G. Krusiński 14’, 2:3 T. Młynek 20’, 2:4 G.
Krusiński 24’, 2:5 M. Stopa 26’, 2:6 G. Brózda 28’, 3:6 R. Kasiński 30’, 3:7 R. Wolsztyński 33’, 3:8
B. Flis 38’, 4:8 M. Sikora 39’, 5:8 M. Sikora 40’.
żółte kartki: G. Krusiński, R. Wolsztyński (Team Stalmet).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

9
9
9
9
10
9
9
9
9
9
9

25
21
21
14
13
12
11
8
7
6
6

47-23
70-30
72-30
33-37
50-44
40-45
31-35
33-57
42-50
21-72
28-44

8
7
7
4
3
4
3
2
2
2
2

1
0
0
2
4
0
2
2
1
0
0

0
2
2
3
3
5
4
5
6
7
7

W przedświątecznym spotkaniu udział wzięli (w górnym rzędzie od lewej):
Kuczyński, Kluska, Jankowski, Hołysz, Podolski, Bodzioch, Michalski, Skorupa, Polak.
Poniżej od lewej: Janoszka, Pindur, Ignacek, Wojtanowski, Wiercioch.
W pierwszym rzędzie: Zając, Siwiec i Kapustka

Starsi kibice pamiętają
zapewne piosenkę Andrzeja
Boguckiego – „Trzej przyjaciele z boiska”. W Knurowie
od kilku lat jesteśmy świadkami przyjaźni nie tylko trzech
piłkarzy, ale całej armii zawodników, którzy bronili
niegdyś barw Concordii, czy
też ówczesnego Górnika.
Potwierdzeniem tego było
przedświąteczne spotkanie
zorganizowane przez Bronisława Siwca, zainspirowanego
przez Jerzego Ignacka.
- Od kilku lat spotykamy
się w Restauracji Szmaragdo-

wa w Gierałtowicach – informuje Bronisław Siwiec. – Nie
inaczej było tym razem, a na
uwagę zasługuje to, że po raz
pierwszy w przedświątecznym spotkaniu wziął udział
Waldemar Podolski, który
od lat mieszka w Niemczech.
Niestety termin nie odpowiadał Jerzemu Dudkowi, który
na poprzednie spotkania z
przyjemnością przyjeżdżał.
Dodajmy, że wspomniany Waldemar Podolski przed
laty był piłkarzem knurowsk iej druży ny, pr y watnie
jest ojcem Łukasza, repre-

zentanta Niemiec i Arsenalu
Londyn.
W Szmaragdowej nie mogło zabraknąć byłego trenera
Jerzego Ignacka, który bardzo ceni sobie spotkania z
podopiecznymi sprzed lat.
W gronie tych, którzy
lubią wspominać stare czasy
i dyskutować o obecnej sytuacji w piłce jest też m.in.
prezes Górnika Zabrze –
Artur Jankowski, którą swą
przygodę z futbolem rozpoczynał, jako trampkarz
Górnika Knurów.
PiSk

informacja

PROGRAM 11. KOLEJKI:
(NIEDZIELA, 12.01.2014):
Sośnicowice – Vibovit Studio
DENIM (11.00), Concordia
Oldboje – Olympiakos Gierałtowice (11.50), Nacynianka
– TKKF Mistral Intermarché
(12.40), PTK DB Schenker
– Team Stalmet (13.30), IPA
Knurów – ZZ Kadra (14.20).

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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Foto: Arch. ZS Gierałtowice

KNURÓW

Miliony szlachetności
Od po łow y l i stopad a
wolontariusze „Szlachetnej
Paczki” pukali do domów i
mieszkań, szukając rodzin
potrzebujących wsparcia. Po
stworzeniu listy konkretnych
potrzeb zbiórkę paczek ogłoszono w całej Polsce.
Na apel o pomoc odpowiedzieli artyści, politycy,
placówki oświatowe i osoby
pry watne. Łączna wartość
prezentów, przygotowanych
przez ponad pół miliona osób,
wyniosła około 33 mln zł.
Pani Gabriela mieszka
razem z córką Agnieszką
ora z w nuczk a mi Ma r tą i
Małgosią. Ledwo wiążą koniec z końcem. Pieniądze z
emerytury pani Gabrieli i
renty pani Agnieszki (kobieta choruje na padaczkę,
schizofrenię, ma torbiel w
głowie) starczają na opłaty i
leki. Rodzinie pani Gabrieli zdecydowa li się pomóc
informacja własna wydawcy

uczniowie z Zespołu Szkół w
Gierałtowicach.
− Do akcji przyłączyli się
także członkowie Klubu Sportowego Garda Gierałtowice
− piszą uczniowie. − 20 paczek
trafiło pod opiekę wolontariuszy „Szlachetnej Paczki” i
zostały doręczone rodzinie.
W paczkach przygotowa nych prz ez g iera ł tow iczan znalazły się artykuły
spożywcze, środki czystości,
przybory szkolne i upominki.
Jak relacjonują wolontariusze
„Szlachetnej Paczki”, wnuczki pani Gabrieli najbardziej
ucieszyły się z najnowszych
książek Stefana Kinga.
− Natomiast pani Agnieszka stwierdziła, że może jej nie
uwierzymy, ale największą radość sprawiła jej kawa bezkofeinowa. Sama nawet się nie
spodziewała, że aż tak ucieszy ją
kawa − mówią wolontariusze.
„Szlachetna Paczka” od

W Miejskim Przedszkolu
nr 7 zbierano prezenty
dla knurowskiej rodziny

Foto: arch. MP 7 Knurów

Pani Gabriela na pytanie co sprawiło jej największą radość,
odpowiedziała: „Wszystko. Sam fakt, że ktoś nam pomógł jest
wystarczającym prezentem”. Pani Gabriela należy do grona
18 tys. rodzin, które w tym roku wsparła „Szlachetna Paczka”

Uczniowie z Gierałtowic udowodnili,
że potrafią się dzielić z uboższymi

2000 roku pomaga osobom,
które dotknęła niezawiniona
bieda. W Knurowie udało się
przygotować paczki dla prawie
30 rodzin. W pomoc zaangażowały się m.in. placówki
oświatowe.
Miejskie Przedszkole nr
7 przygotowało paczkę dla
jednej z knurowskich rodzin.
Pomagał y osoby z i spoza
przedszkola.
− Dzięki zaangażowaniu
tylu ludzi stworzyliśmy wspa-

niałą paczkę i zrealizowaliśmy
wszystkie potrzeby rodziny:
żywność, materiały plastyczne,
odzież i obuwie, wymarzone
przez dzieci zabawki i środki
czystości. Dodatkowo udało nam
się zorganizować kilka sprzętów:
kuchenkę gazową, lodówkę,
sokowirówkę, skaner, drukarkę i ekspres do kawy − mówią
Beatrycze Komuda i Gabriela
Dudzińska, organizatorki i koordynatorki „przedszkolnej”
akcji. − Z pewnością w przyszłym

roku znowu weźmiemy udział w
„Szlachetnej Paczce”.
Już po raz czwarty do szlachetnej inicjatywy przyłączyli
się uczniowie, nauczyciele i
rodzice z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krywałdzie. Zgromadzone produkty, m.in. odzież, buty, farby,
żywność, artykuły chemiczne
i szkolne zmieściły się w 40
paczkach.
− Uzbieraliśmy także 1200 zł
na pralkę! − informują uczniowie, podkreślając, że „Szlachetna Paczka” to nie tylko pomoc

dla rodzin, ale przede wszystkim nadzieja na lepsze życie.
Miejskie Gimnazjum nr
1 zbierało „szlachetne” prezenty w Dzień św. Mikołaja.
Udało się stworzyć kilkanaście paczek. W środku znalazły się marzenia potrzebującej rodziny z Knurowa.
− Potrafimy cieszyć się,
pomagając innym − podsumowują gimnazjaliści. − To
jest właśnie szczere i prawdziwe przeży wanie cza su
Świąt Bożego Narodzenia.
jb

KNURÓW. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ZAGRA 22 RAZ

Światełko dla dzieci
i seniorów
Po raz 22 wolontariusze Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy będą zbierać datki dla
najbardziej potrzebujących. Tym razem za zebrane
pieniądze zostanie kupiony specjalistyczny sprzęt
służący dzieciom i seniorom
Orkiestra zagra w niedzielę, 12 stycznia. Jej głównym
organizatorem w Knurowie
jest Centrum Kultury, wspierane przez Hard Rock i Produktownię.com. Wzorem lat
ubiegł ych centrum WOŚP
znajdzie się w gościnnych
murach Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 i Miejskiego
Gimnazjum nr 3.
- Startujemy o godz. 15 –
informuje Jakub Skorupa ze
współorganizującej akcję Produktowni. – Szczegółowy harmonogram imprezy podamy
zaraz po Nowym Roku, jednak
już teraz możemy zdradzić, kto
wystąpi podczas tegorocznego
finału WOŚP.
Przeważać będą występy
grup wokalnych i tanecznych.
Zaprezentują się m.in. Marzenie i YGREKI, Orkiestra KWK
Knurów, Bad Request, Dark
Wind, RazyDwa, Studio Piosenki i Musicalu, Majoretki,
Cropla, DUST, Łebski, Dziekon, Żaku, Bez Biletu.
- Planujemy też warsztaty
graffiti i taneczne – dodaje
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Skorupa. – Nie zabraknie także
tradycyjnego Światełka do Nieba, wzbogaconego o fireshow,
czyli pokaz połykaczy ognia.
Nim błyśnie Światełko,
będzie okazja do wspólnego
zatańczenia zumby.
W przeddzień imprezy do
Warszawy wyruszy sztafeta
knurowskich biegaczy.
- Zależy nam, by knurowianie jak najliczniej zaglądnęli do szkolnej auli. Zachęcamy do przychodzenia całymi
rodzinami. Na pewno nikt
nudzić się nie będzie - mówi
Krzysztof Skowroński, znany

knurowski muzyk, a zarazem
współorganizator orkiestry.
– Od kilku lat staramy się nadawać imprezie jak najbardziej
otwarty charakter, czyniąc
ją interesującą dla osób w
każdym wieku i o różnych gustach muzycznych. Oczywiście
najważniejsze jest jej szczytne
przesłanie...
Z a z ebr a ne pien iąd z e
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zakupi specjalistyczny sprzęt dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej
opieki medycznej seniorów.
DC
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