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Knurów. Nabożeństwo za ks. Alojzego Koziełka

Miodek w Gliwicach

Foto: Bogusław Wilk

W piątek wypada 66. rocznica śmierci ks. Alojzego
Koziełka. Parafianie z kościoła świętych Cyryla i Metodego
będą wspominać budowniczego swojej świątyni
na niedzielnym przedpołudniowym nabożeństwie

Nowy nagrobek ks. Koziełka na cmentarzu przy ul. 1 Maja
– w mogile spoczywają też jego brat Jan i siostra Klara; łatwo
dostrzec, że ks. Alojzy zmarł w 11. rocznicę śmierci brata...

K

s. Koziełek urodził się 2 lipca 1879
roku, zmarł 20 listopada 1949
roku. W pamięci knurowian zapisał
się jako zasłużony proboszcz parafii
pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Gdy
stary, drewniany kościółek, mający św.
Wawrzyńca za patrona, został prze-

niesiony do Chorzowa, ks. Koziełek
poprowadził budowę nowej świątyni.
Kościół przybrał miano świętych Cyryla i Metodego – apostołów Słowian,
misjonarzy, działających w IX wieku
w Księstwie Wielkomorawskim i na
Rusi Kijowskiej.

Knurów

Seniorzy się pokażą

W czwartek, 19 listopada, w szczygłowickim
Domu Kultury odbędzie się Przegląd Twórczości
Artystycznej Seniorów z terenu Powiatu
Gliwickiego. Będzie co podziwiać i oklaskiwać

N

a scenie pojawią się m.in. pensjonariusze Domu Pomoc y
Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, DPS „Ostoja” w Sośnicowicach – Grupa Teatralna „Arlekin”,
Grupa Kabaretowo-Teatralna UTW
UŚ oraz zespół „Po Godzinach”.
Z kolei prace plastyczne oraz
rękodzieło (np. hafty, kartki świąteczne, obrazy, biżuterię, robótki szy-

dełkowe) zaprezentują mieszkanki
gmin Gierałtowice i Pilchowice oraz
Knurowa. Publiczność będzie miała
też okazję podziwiać dzieła plastyczne przygotowane przez Dzienny Dom
Pomocy Społecznej w Knurowie.
Organizatorem przeglądu jest
Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
Początek o godz. 16. Wstęp wolny.
/sisp, bw/

Knurów i Krywałd zawdzięczają
kapłanowi kronikę – monograficzne
dzieło, wydane przezeń w 1937 roku,
ujmujące od zarania dziejów historię
obydwu miejscowości.
W pamięci starszych wiernych
knurowski duszpasterz zapisał się
również jako patron wielu okolicznych
organizacji i stowarzyszeń, nie tylko
kościelnych. Dbał o wiernych w niedostatku, był księdzem traktującym
kapłaństwo jak prawdziwą misję.
Grób zasłużonego proboszcza
znajduje się na cmentarzu przy ul. 1
Maja. W mogile spoczywa jego rodzeństwo – starszy brat Jan, również
ksiądz, i młodsza siostra Klara. W
ostatnich dniach października dotychczasowy nagrobek zastąpił nowy.
Jego budowa jest zasługą samorządu
miasta i parafii Matki Bożej Częstochowskiej.
Niedzielne nabożeństwo w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego w intencji ks. Koziełka
rozpocznie się o godz. 11.30.
/bw/

Knurów. 70 lat ZSZ nr 2

Kamienna
rocznica

W piątek, 20 listopada, Zespół
Szkół Zawodowych nr 2 będzie
świętować „kamienny” jubileusz –
70-lecie placówki
Uroczystości rozpoczną się o
godz. 10 na boisku przy ZSZ nr 2,
gdzie nastąpi przekazanie sztandaru
społeczności szkolnej.
Uroczysta akademia odbędzie
się w hali sportowej szkoły (godz.
11). Od godz. 13 będzie można zwiedzać budynek szkoły.
Po południu (o godz. 16.30) w
kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej zostanie odprawione
nabożeństwo w intencji uczniów,
absolwentów oraz obecnych i byłych
pracowników szkoły.
/sisp, bw/

foto-migawka

Prof. Miodek odwiedzi Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa (pl. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 9). O godz. 12 w auli uczelni rozpocznie wykład pt. „O
języku współczesnej młodzieży”.
Wykład ma charakter otwarty. Jednak ze względu na ograniczoną ilość
miejsc przyjmowane są zgłoszenia. Zapisać się można pod adresem: biblioteka.
gliwice@wsb.net.pl lub telefonicznie 32 335 40 19 wew. 12.
/sisp, bw/

Jaka to melodia?

D

o tej pory na to pytanie wielokrotnie odpowiadał knurowianin Ireneusz Kotowicz. W najbliższą niedzielę, o godz. 18.30, sił w popularnym
teleturnieju spróbuje... Jerzy Dudek. Za konkurentów będzie mieć Roberta
Korzeniowskiego i Kajetana Kajetanowicza. Zapowiada się wyjątkowa sportowo-muzyczna rywalizacja.
/g/

Knurów, Katowice

Docenieni zasłużeni
Kolejni pracownicy knurowskich instytucji
zostali docenieni. Tym razem wyrazy
należnego uznania odbierali przedstawiciele
miejskiej oświaty

W

miniony czwartek w Sali Marmurowej Śląsk iego Urzędu
Wojewódzkiego odbyła się uroczystość w ręczenia odznaczeń pa ństwowych. Krzyżami Zasługi oraz
Medalami za Długoletnią Służbę
odznaczono nauczycieli, pedagogów
i pracowników oświaty w województwie śląskim.

śladem naszych publikacji
Słoma w ogniu

ce rozpoczę ła
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Pilchowi
nabożeństwem
uroczysta msza święta w kościele św. Mikołaja w Wilczy, przed
świętowania miała
samorządowcy złożyli kwiaty na cmentar zu. Dalsza część
wystąpił y dzieci
wymiar artystyc zny - na scenie w wilczańskim Domu Kultury
ki”.
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy i chór „Wilczan

jb, foto: Andrzej T. Knapik

OSP Przyszowice. Z kolei miejscowa
OSP Gierałtowice wyjechała aż do
czterech z sześciu pożarów (27, 29,
30 i 31 października), a ich ostatnia
wizyta okazała się na tyle skuteczna,
że do kolejnych ognistych zdarzeń na
tym terenie nie doszło.
Mirella Napolska

Wśród odznaczonych znaleźli się
również przedstawiciele Knurowa.
Otrzymali odznaczenia i ordery. W
imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej przekazali je: wicewojewoda
śląski Mirosław Szemla i śląski kurator
oświaty Stanisław Faber.
/bw/

Odznaczeni:

Miejska Szkoła Podstawowa nr
7 w Knurowie: Brązowy Krzyż
Zasługi - Janusz Pluta, Złote
Medale za Długoletnią Służbę
– Grażyna Jarząbek, Renata
Kosiar ska, Halina Bar wicka
i Stefan Kucharski, Srebrny
Medal za Długoletnią Służbę –
Barbara Kwaśny.
Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego w
Knurowie: Srebrny Medal za
Długoletnią Służbę – Katarzyna
Potaczek.

reklama

Dwa tygodnie temu, pisząc o serii
pożarów w Gierałtowicach [„Słoma w
ogniu”, s. 2 nr 44/2015 PL], nie wspomnieliśmy o dwóch z ochotniczych
jednostkach, które też brały udział
w walce z żywiołem. W gaszeniu pożaru z 27 października uczestniczyła

2

W poniedziałek, 23 listopada, w Gliwicach
gościć będzie prof. Jan Miodek – znany
językoznawca i popularyzator wiedzy o
polszczyźnie

Foto: Materiały TVP/Stanisław Plewa

W intencji duszpasterza
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Knurów. Uwaga na oszustów!

Nabijają seniorów
w butelkę

Po piątkowych atakach
dżihadystów w Paryżu polskie
służby postawiono w stan
najwyższej gotowości.
W poniedziałek dwóch
żartownisiów z Knurowa
postanowiło przetestować
ich skuteczność. Pierwszy jest
już w rękach Policji, zatrzymanie
drugiego to kwestia kilku dni

Od kilku dni mieszkańców osiedla 1000-lecia
odwiedzają osoby podające się za wolontariuszy
zbierających datki na chorych na raka. Sondują,
gdzie mieszkają starsze i schorowane osoby.
Tę wiedzę wykorzystują później oszuści, naciągając
seniorów na - z pozoru - darmową telewizję

N

ie dzwonią, tylko poufale
stukają do drzwi. Raz jest to
młoda dziewczyna uczesana
w koczek, raz elegancki mężczyzna.
Na szyjach noszą identy f ikator y,
w ręku trzymają spisy adresów, na
które nanoszą przydatne później
informacje.
Przedstawiają się za wolontariuszy
zbierających datki na chorych na raka,
w rzeczywistości sondują wśród sąsiadów, gdzie mieszkają starsze, samotne
i schorowane osoby.
Tak było w przypadku 76-latki
z ul. Kazimierza Wielkiego. Kobieta
ma problemy z pamięcią. Dorastała w
czasach, kiedy ludzi obdarzało się zaufaniem, nic więc dziwnego, że wizyta
młodej wolontariuszki nie wzbudziła
u niej żadnych podejrzeń. Niedługo
potem do drzwi zapukał elegancko
ubrany mężczyzna.
- Mówił, że telewizja w Knurowie
źle działa, że osobom, które skończyły

75 lat należy się bezpłatna telewizja,
dlatego proponuje montaż anteny
do naziemnej telewizji - relacjonuje
córka pokrzywdzonej. - Zainkasował
600 zł, mama okazała mu dowód
osobisty i podpisała jakiś dokument.
Jeszcze tego sa mego d nia do
drzwi 76-latki zapukali mężczyzna i
kobieta w ciąży, by zamontować antenę z programami, które już wcześniej
miała dzięk i kablówce. Umowę i
wszelkie dokumenty obiecali seniorce dosłać pocztą.
- Ciężko wydobyć z mamy rysopisy
tych ludzi - mówi córka. Martwi się
konsekwencjami okazania oszustom
dowodu osobistego. Kto wie, co tak
naprawdę matka podpisała i do czego
mogą zostać użyte jej dane.
W podobną pułapkę wpadło też
małżeństwo z ul. Mieszka I. Zdecydowało się na trzecią (!) w domu
telewizję, uiszczając firmie z Zawiercia
599 zł. Sęk w tym, że dane z pieczątki

Mężczyzna podejrzany o gwałt
dokonany na terenie gminy
Pilchowice, został zatrzymany
przez Straż Graniczną
w Krościenku

Knurów, Pilchowice

Chciała
zrobić
EKG?

Gwałciciel
zatrzymany
na granicy
D

To nie terroryści,
to głupi żart

W

weekend ocz y ca łego
świata zwróciły się na
Pa r y ż , gd zie terror yści z Państwa Islamskiego zabili
niemal 130 osób. W obawie przed
kolejnymi zamachami wiele państw
wprowadziło zaostrzone środki
ostrożności. Mimo że oficjalnie
Polska nie jest celem terrorystów,
nasze służby sprawdzają każdy niepokojący sygnał.
W poniedziałek o godz. 8.00
Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach
odebrało zgłoszenie od mężczyzny
podającego się za uzbrojonego po
zęby islamistę, który przebywa w rejonie Centrum Handlowego Planeta
w Knurowie. Sprawę natychmiast
przekazano do rozpoznania tutejszemu Komisariatowi Policji.
- Wysłany na miejsce patrol i
policjanci operacyjni nie potwierdzili
zagrożenia - mówi komendant KP
Knurów, podinsp. Maciej Kawa. Za to 1,5 godziny później zapukali
do mieszkania przy ul. Kazimierza
Wielkiego, gdzie zastali sprawcę zamieszania.

R zekomym islamistą okazał
się 47-letni knurowianin. Był kompletnie pijany (3 promile). Liczył,
że łącząc się z policją z telefonu na
kartę uniknie odpowiedzialności
za głupi żart. Nic bardziej mylnego.
Nie dość, że grozi mu do 8 lat więzienia, to jeszcze słono zapłaci za
policyjną akcję. Co więcej, policja
ustaliła, że w przeszłości mężczyzna kilkakrotnie wzywał ją z tego
samego numeru do wymyślonych
przez siebie zdarzeń.
Najpewniej kary nie uniknie też
drugi żartowniś, który w poniedziałek postawił służby na równe nogi.
Zgłosił, że przed blok przy al. Piastów podjechał bus z Syryjczykami.
Twierdził, że przybysze wnoszą do
piwnicy i jednego z mieszkań podejrzane ładunki. Również ten alarm
okazał się fałszywy.
- Ustalenie personaliów mężczyzny to kwestia kilku dni - przekonuje
komendant Kawa i ostrzega przed
surowymi konsekwencjami tych
wszystkich, którym podobne pomysły chodzą po głowie.
/pg/

reklama

Rankiem 12 listopada knurowscy
policjanci zatrzymali pewną obywatelkę Niemiec, która skradła aparat
Holtera. 71-latka obrabowała mieszkankę Pilchowic, która poniosła straty
oszacowane na 8 700 zł.

rowskim komisariacie policji. Mężczyzna miał też zakaz opuszczania
kraju. Najwyraźniej postanowił go
złamać, próbując ratować się ucieczką
za granicę.
Według naszych nieoficjalnych
ustaleń, ta sprawa łączy się z inną,
opisywaną niedawno na naszych
łamach. 11 października policja interweniowała w Wilczy, gdzie doszło
do rękoczynów. Mieszkaniec Rybnika będący obywatelem Ukrainy,
bijąc i kopiąc rodaka złamał mu nos i
podbił oko. Jak ustaliliśmy, gospodarzem domu, w którym podczas suto
zakrapianej imprezy doszło do pobicia, był aresztowany w Krościenku
mężczyzna. Pobicie zapewne miało
być odwetem męża ofiary za właśnie
dokonany gwałt.
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firmy należą do nieistniejącego przedsiębiorstwa, które zajmowało się...
podłączaniem kanalizacji. Co prawda
nie dopuścili później do montażu
najzwyklejszej i najtańszej anteny, ale
stracili sporo pieniędzy.
Takich przypadków może być
więcej.
Komendant Komisariatu Policji
w Knurowie, podinsp. Maciej Kawa,
radzi seniorom, aby nie podpisywali
żadnych dokumentów, bo podpis
pod ofertą oznacza wyrażenie chęci
zakupu anteny. Wtedy trudno komukolwiek udowodnić oszustwo.
- Jeśli ktoś już podpisał, a antena nie
została jeszcze zamontowana, proszę
o kontakt z dyżurnym komisariatu dodaje i obiecuje, że skieruje na osiedla
więcej patroli. Być może uda się im zatrzymać, a później rozliczyć, oszustów.
Przy okazji warto, by dzieci przestrzegły samotnie mieszkających
rodziców i uczuliły ich na podobne
przypadki. Poufałe stukanie do drzwi,
serdeczne uśmiechy, elegancki ubiór
i darmowe oferty to tylko miraż, za
którym kryją się poważne kłopoty.
/pg/

Wilcza, Krościenko

o zatrzymania doszło nocą, 10
listopada. Strażnicy kontrolujący mały ruch graniczny na
przejściu w Krościenku zauważyli, że
mężczyzna próbujący przedostać się
na Ukrainę figuruje w systemie jako
osoba, którą interesuje się gliwicka
policja. Natychmiast powiadomili
funkcjonariuszy z Gliwic, którzy jeszcze tego samego dnia, około godz. 15
tymczasowo aresztowali mężczyznę.
Jak podaje policja, oskarżony o
gwałt 27-latek to obywatel Ukrainy,
który od dłuższego czasu mieszkał
na terenie powiatu gliwickiego. 11
października został zatrzymany pod
zarzutem zgwałcenia mieszkającej w
Rybniku 42-latki, również Ukrainki.
Podejrzany przyznał się wówczas do
winy. Prokurator zobowiązał go do
regularnego meldowania się w knu-

Knurów

MiNa

MiNa

Paniówki

Czołowo

16 listopada na ulicy Zabrskiej
w Paniówkach doszło do wypadku.
33-letnia mieszkanka Zabrza, prowadząca hondę civic, w pewnym momencie postanowiła wyprzedzić jadący
przed nią samochód. Rozpocząwszy
manewr wyprzedzania zderzyła się
czołowo z nadjeżdżającym z przeciwka
mercedesem. W wyniku zdarzenia
ucierpieli oboje kierowcy – zabrzanka
ma złamany nos oraz nadgarstek lewej
ręki, zaś kierujący mercedesem 56-latek
z Chorzowa doznał urazu szyjnej części
kręgosłupa. Postępowanie prowadzą
kryminalni z KMP w Gliwicach.
MiNa
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Ulice
oświetli
tańszy prąd

Foto: Paweł Gradek

Knurów. Samorząd przystąpił
do hurtowego zakupu energii

www.przegladlokalny.eu

Nowy front
w wojnie o deputat
Górnictwo

Kolejny front w emeryckiej wojnie o deputat.
Tym razem sądową batalię o świadczenie zamierzają
podjąć „świeżo upieczeni” emeryci, do niedawna
pracownicy kopalni Knurów-Szczygłowice, już
w ramach Jastrzębskiej Spółki Węglowej

1

29 śląskich samorządów,
w tym Knurów, przystąpiło
do hurtowego zakupu energii
elektrycznej. Taka strategia
przynosi im od kilku lat spore
oszczędności

sierpnia 2014 roku kopa lnia
Knurów-Szczygłowice, należąca do tego czasu do Kompanii
Węglowej SA, weszła w struktury
JSW SA. Zmiana była pok łosiem
głośnej transakcji między spółkami.
Knurowski zakład kosztował JSW SA
niemal 1,5 mld zł.
Minęło kilkanaście miesięcy. W
tym czasie zebrała się spora grupa
osób, które nabyły prawa emerytalne. Jak się okazuje, one też będą mieć
problem z otrzymaniem deputatu
węglowego za 2015 rok. Spółka wypowiedziała realizację tego świad-

czenia, motywując decyzję trudną
sytuacją finansową firmy.
- Emeryci czują się poszkodowani, uważają, że mają prawo do tego
świadczenia - mówi Michał Zapart z
knurowskiej Kancelarii Radców Prawnych Urban i Zapart. – Chcą sądownie
dochodzić swoich racji. Będziemy ich
reprezentować.
Do kancelarii zgłaszają się nie tylko
knurowianie, ale też emeryci – mieszkańcy z ościennych miejscowości.
- Z dnia na dzień ich przybywa
– dodaje mecenas Zapart. – Oczywiście ta sprawa nie dotyczy wyłącznie

Knurowa i okolic. W większych od
naszego miasta ośrodkach liczba byłych
pracowników JSW jest znacznie wyższa. To wskazuje na skalę problemu,
z którym przyjdzie się zmierzyć nasze
sądownictwo.
Kancelaria Radców Prawnych
Urban i Zapart zapowiada, że pierwsze pozwy zostaną wkrótce złożone w
Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
- Nasi klienci wykazują sporą determinację w dochodzeniu swoich racji –
podkreśla mecenas Zapart. – Będziemy
je wyłuszczać przed obliczem Temidy...
/bw/

Knurów. Zaskakujący patent na dziury

Łaty na asfalcie
Z

akupiony w ramach współpracy
Knurowa z miastami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
prąd zasila oświetlenie uliczne. Na
przyszły rok gmina zamówiła 2230
MWh, co przyniesie jej około 64 tys.
zł oszczędności.
Wspólne porozumienie 29 samorządów i 202 jednostek z regionu
pozwoliło kolejny już raz uzyskać
w przetargu na dostawę energii korzystną cenę.

Także i teraz dostawcą prądu będzie
Tauron Sprzedaż GZE.
Bożena Sebzda z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska w knurowskim
magistracie informuje, że koszt 1 MWh
wyniesie w 2016 roku 187,23 zł netto. Będzie nieco niższy niż w roku bieżącym.
Dodajmy, że współpraca Knurowa
z GZM w sprawie hurtowego zakupu
prądu trwa od 2011 roku.
/g/

- Na ulicy Jęczmiennej jest taka rzecz: ludzie łatają dziury
na jezdni... szmatami – tą zaskakującą wieścią podzielił się
z redakcją Czytelnik. - Jeżdżę tamtędy codziennie, to widzę.
Może da się coś zrobić?

K

nurowianin podejrzewa, że na
pomysł łatania dziur szmatami
wpadła pewna młoda mama.
- Jeździ po Jęczmiennej wózkiem
dziecięcym. Pewnie nie umiała go przepchać, bo wózek ma wąskie koła! Zrobiła,
co mogła, aby sobie pomóc - opowiada.
Czytelnik zgłosił się do nas w

połowie zeszłego tygodnia. W sobotę
na ulicy pojawili się robotnicy, którzy
wyrównali drogę i poprawili stan nawierzchni. Póki co musi to wystarczyć,
choć nie wiadomo, czy deszczowa
pogoda nie popsuje pracy drogowców.
Zarządcą ul. Jęczmiennej jest
gmina.

- W miarę możliwości wszystkie
ubytki staramy się uzupełniać - mówi
Anna Lewandowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
knurowskiego Urzędu Miasta.

Knurów. Najpierw remont budynku, tuż po nim – nasadzenia

Foto: Mirella Napolska

Razem można wiele

Wspólnota Mieszkaniowa Koziełka 39 po raz kolejny
udowodniła, że chcieć to móc. Po poważnej inwestycji,
jaką była termomodernizacja budynku, przyszedł czas
na to, by otoczyć go zielenią

L

ubimy narzekać, że wokół jest
szaro i nijako. Nie zawsze można
to zmienić w pojedynkę, ale wspólnie już prościej. Czasem okazuje się to
łatwiejsze niż można było przypuszczać.
Nie wystarczy jednak gderać czy marzyć
– trzeba działać. Dobrym przykładem na
konstruktywne działanie jest Wspólnota
Mieszkaniowa Koziełka 39. Latem na
naszych łamach pisaliśmy o poważnym
przedsięwzięciu, jakim dla tej małej,
liczącej 12 rodzin wspólnoty była termomodernizacja budynku. Teraz przyszła
kolej na to, by zadbać o jego otoczenie.
Na początku tego roku członkowie
wspólnoty zdecydowali, że wypowiedzą
umowę firmie zajmującej się zielenią
wokół budynku i sami zaczną o nią dbać.
Na początek zdecydowali się na wycięcie starych roślin.
- Był tam żywopłot w wieku tego
budynku i drzewa, też wiekowe – mówi
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Czesław Stolarczyk z zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Koziełka 39. Za
pośrednictwem zarządcy, Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, zwrócono się do Starostwa
Pow iatowego o poz wolenie na ich
w ycinkę. Udzielona zgoda była też
zobowiązaniem wspólnoty do tego, by
w zamian za wycięte rośliny nasadzić
wkrótce nowe. W rekultywację terenu
po remoncie budynku była zaangażowana cała wspólnota. Mieszkańcy
własnoręcznie doprowadzili teren do
porządku. Jednak nasadzenia chcieli
powierzyć już fachowcom.
– Stwierdziliśmy, że fajnie by było,
gdyby w otoczeniu budynku było ładnie
– opowiada Czesław Stolarczyk. – Wystąpiliśmy do kilku firm z prośbą, aby
przygotowały projekt i kosztorys. Szczerze
mówiąc, czekając na oferty, niekoniecznie
byliśmy przekonani, że to się uda zrobić.

jb

Trochę obawialiśmy się zbyt wysokich
kosztów. Jednak okazało się, że nie są to
kolosalne pieniądze.
Nasadzono 5 drzewek i około 100
tuj, które będą pełnić funkcję żywopłotu.
Została też posiana nowa trawa.
– Trochę nam się to pozapadało, więc
może w przyszłości dowieziemy tu jeszcze
nieco ziemi, ale to już na pewno nie w tym
roku – dodaje Czesław Stolarczyk.
Budynek przy Koziełka wyróżnia się
wśród innych już nie tylko nową elewacją.
Na razie wspólnota odpoczywa po
ostatniej inwestycji. Ale, jak zapewnia
jej kierownictwo, zawsze można zrobić
więcej. Wiosną będzie zebranie wspólnoty. Jeżeli padną ciekawe propozycje,
będą rozważane. Jeśli ludzie chcą mieć
fajnie i mają swoje wizje, przekładalne na
rzeczywistość, to dlaczego nie spróbować
je realizować?
MiNa

Małe, na razie, tuje kiedyś zamienią
się w okazały żywopłot
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Knurów. Życie to nie bajka...

Jak pomóc, gdy pomoc jest odrzucana
Dla urzędników sterty ubrań, piętrzące się po sam sufit,
to zagrożenie pożarowe i epidemiologiczne. Dla pani
Grażyny* – to sposób na wyciszenie mieszkania, w którym
żyje z mężem-alkoholikiem i niepełnosprawną córką

J

edno z mieszkań komunalnych w familoku przy
ulicy Mickiewicza. Dwa
pokoje przerobione na trzy,
wspólna łazienka na korytarzu. Przy ścianach jednego
z pokoi aż po sufit piętrzą się
ubrania. Na podłodze leżą
różne przedmioty, istny groch
z kapustą. Gdyby ktoś tam
zajrzał, dopiero po chwili zauważyłby leżącą wśród tego
składowiska rupieci kobietę.
Anna ma 46 lat. Od urodzenia
jest niepełnosprawna, wymaga
intensywnej opieki.
– To olbrzymie niemowlę
– tak mówi o Annie jej mama,
pani Grażyna. – Ona nie poje,
ona się nie napije, ona nic nie
zrobi. Kiedyś to była zupełnie
roślina. Ona miała od spastyki
do wiotkości. Musiałam po 40
minut trzy razy dziennie z nią
ćwiczyć. Od ponad 20 lat córka
jeździ do Caritas na rehabilitację. Jak by było bez tego, to nie
wyobrażam sobie...
Matka dzielnie opiekuje
się córką, ale dlaczego pozwala, by mieszkanie przypom i na ło d zi k ie
wysypisko? Zresztą
nie ona sama – jest
t u je sz cz e je den
lokator – jej mąż,
ojciec Anny. Emerytowany górnik od
lat pogrąża się w alkoholizmie. Nałóg
nie zwalnia go od
odpowiedzialności,
jednak wiadomo, że
w codziennych obowiązkach trudno na
niego liczyć.
- Umie świetnie
g rać – opow iada
żona. – Mówi: „nie
mogę stanąć, nie umiem się ruszyć”. Tu go boli, tam go strzyka.
Idę wyrzucić śmieci, wracam,
patrzę, a on już ubrany. Ten, co
nie umiał się z łóżka podnieść...
Pani Grażyna sama przyznaje, że mieszkanie w takim
bałaganie urąga ludzkiej godności. Po co więc trzyma te
sterty szmat? Tłumaczy, że
w ten sposób chciała wyciszyć
mieszkanie – bez nich nocne
krzyki męża przeszkadzałyby
sąsiadom. Od lat cierpliwie
znosi mężowski nałóg. Mówi,
że nie miała wyjścia – nigdy nie
pracowała zawodowo. Co miesiąc otrzymuje od męża 800 zł.
– Jak ja mogę go wyrzucić,
jak on alimenta musi płacić?
– tłumaczy. – A gdzie ja go
później będę szukać? Przecież
on ma rodzinę za granicą,
wyjedzie i co ja zrobię bez pieniędzy? Mąż się awanturuje,
ale żeby na mnie rękę podniósł,
o co to, to nie. Córka też jest

bezpieczna, jeszcze by tego
brakowało, żeby jej coś chciał
zrobić. Z nim też jest robota.
Jak sobie spodnie wysmoli,
trzeba wyprać. Ja mu tony
sody oczyszczonej kupuję, bo
soda oczyszczona likwiduje
zapachy. A bez niego co zrobię?
Skąd ja bym ubezpieczenie
miała dla córki? Skąd rehabilitacja? To są przecież drogie
rzeczy. No i skąd? Jest biednie,
bo biednie, nie ma niczego
w chałupie, bieda z nędzą. To
już naprawdę słodko mam tego
dosyć, ale co zrobić?
Po chwili do domu wraca
mąż.
- Ja dzisiaj był na piwku –
jego biały język w sinych ustach
plącze się z wyraźnym wysiłkiem. – Ukarzcie mnie.

Ogień miałby łatwo

Ni k t nie pow i nien być
skazany na życie w takich warunkach. A niepełnosprawna
kobieta nie ma na to żadnego
wpływu. W dodatku ten chroniczny bałagan to nie tylko
sprawa natury estetycznej czy
h ig ien icznej, a le
i epidemiologicznej. No i aż strach
pomyśleć , z ja k ą
łat wością ogień
rozprzestrzeniłby
się wśród tych stert
rozmaitych materiałów. Cały budynek mógłby pójść
z dymem...
W tej sytuacji
trudno się dziwić,
ż e są sied zi sk a rżą się administratorow i. Pier wsze
pisemne skargi
dota rł y do Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji,
zarządcy mieszkań komunalnych, w 2010 roku. MZGLiA
interweniował, mobilizując
lokatorkę po posprzątania,
wysłał też pismo do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. MOPS w odpowiedzi poinformował, że objął rodzinę
opieką.
W tym roku skargi sąsiadów się ponowiły. Głównym
problemem był strych sąsiadujący przez ścianę z jednym
z mieszkań. Wizja loka lna
potwierdziła doniesienia –
był w fatalnym stanie. Mało
tego, również mieszkanie jest
n iem i łosier n ie z ag racone,
a pokłady ubrań sięgają sufitu.
Pracowniczka MZGLiA
podczas kolejnych wizyt stara
się zmobilizować panią Grażynę do posprzątania tej stajni
Augiasza. Umawiają się na
kolejne terminy. Najpierw ust-

To olbrzymie
niemowlę.
Ona nie poje,
ona się nie
napije, ona
nic nie zrobi.
Kiedyś to
była zupełnie
roślina
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nie, w końcu pisemnie – pani
Grażyna zobowiązała się do
posprzątania mieszkania do
końca października. Złożyła
też oświadczenie, że rzeczy
znajdujące się
na strychu nie
przedstawiają
ż ad nej wa rtości i kwa lif i k ują się do
w y w ie z ien ia .
Dzięki temu 15
pa ź d z ier n i k a
za sprawą MZGLiA rupiecie
ze strychu mogły zostać wywiezione, a pomieszczenie –
zdezynfekowane. Pani Grażynie udało się doprowadzić do
porządku pokój zajmowany
przez męża, ale ten najbardziej zagracony – to w nim
przeby wa niepełnosprawna
Anna – wcale nie zmienił się
na lepsze.

– Ta pani prosi o kolejny
tydzień czy dwa na posprzątanie lokalu, ale takich tygodni było już wiele – mówi
Mieczysław Kobylec, dyrektor M ZGLi A.
– Dostarczono
tam worki do
pakowania
rzeczy przeznaczonych do
wywiezienia.
Proponowałem
nawet, że przyślemy ekipę, która pomogłaby
w zrobieniu porządku. Jednak
ta pani odmawia, nie chce
żadnej pomocy.
Co więcej można zrobić?
Jeśli nie uda się doprowadzić
loka lu do porząd ku w poroz u m ien iu z najemc a m i,
trzeba by zastosować bardziej
radykalne środki. Można się
zastanowić, czy nie wyłączyć
pr ądu, a le cz y z ag roż en ie
będzie mniejsze, gdy w ruch
pójd ą św iecz k i? Ostatecznością byłaby eksmisja, ale
z czysto ludzk iego punktu

Nic dziwnego,
że administrator
obawia się
pożaru

Musi być chęć
współpracy

Nic dziwnego, że administrator obaw ia się pożaru. To poważne zagrożenie,
t y m ba rd ziej że insta lacja
elektryczna w budynku jest
mocno wysłużona: źle zabezpieczone puszki, brak izolacji,
gniazdka w opłakanym stanie – wszystko nadaje się do
wymiany. Opinia wystawiona
przez elektryków jest jednoznaczna: ta instalacja stwarza
zagrożenie dla mieszkańców
budynku. Jednak, aby ekipa
speców od prądu mogła działać, trzeba najpierw zaprowadzić tam porządek. Koło się
zamyka.
Najemcami lokalu – na
czas nieokreślony – są oboje
małżonkowie. Nie zalegają
z czynszem, ale to nie wszystko. Jak zauważają urzędnicy,
najemca zgodnie z umową ma
swoje obowiązki – powinien
właściwie utrzymywać lokal,
nie stwarzać zagrożenia dla
innych lokatorów. Tutaj tego
zabrakło.
Administracja budynku
deklaruje chęć pomocy, ale ma
wrażenie, że pani Grażyna jest
niechętna do współpracy. Nie
pozwala sobie pomóc.

widzenia – eksmitować osobę
niepełnosprawną?
Dyrektor zapowiada, że
w sprawie sytuacji w lokalu
na Mickiewicza skieruje pismo do MOPS – to jest chyba
najwłaściwsza instytucja do
pomocy w tej sytuacji, zresztą
zna sprawę, bo od kilku lat ma
pod opieką tę rodzinę.

Kolejny termin

- Zrobiliśmy wszystko, co
jest możliwe, aby skłonić tych
państwa do uprzątnięcia lokalu i aby córka miała godziwe
warunki – zapewnia Danuta
Gawrońska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.
Uważa, że MOPS wykorzystał wszystkie narzędzia,
włącznie z wizytą psychologa
i opieką sądu. Jednak nie ma
możliwości, by bez zgody rodziny doprowadzić mieszkanie
do porządku.
Ja k sł yszy my w MOPS,
jeżeli chodzi o opiekę nad
niepełnosprawną córką, nie
można mieć do matki, prawnej opiekunki, żadnych zastrzeżeń – córka jest zadbana,
zawsze czysto ubrana. Jednak
nie wiadomo, co się kryje pod
pok ładami zgromadzonych
tam przedmiotów.

Z inicjatywy MOPS sprawa
znalazła się w sądzie. A ten
może zadecydować o umieszczeniu niepełnosprawnej córki
najemców w ośrodku opiekuńczym bez zgody opiekuna.
Czy to najlepsze z możliwych
rozwiązań problemu?
Jak przerwać ten wieloletni życiowy kołowrót, zmienić
utrwalone nawyki, pokazać,
że można żyć inaczej? Pani
Grażyna potrzebowałaby psychologa-anioła, który znalazłby sposób, aby do niej dotrzeć,
dałby jej wiarę w to, że może
zmienić swoje życie i że ma na
to siły. Gdzie takiego znaleźć?
Podczas kolejnej wizyty
pracowniczki MZGLiA, 5 listopada, pani Grażyna po raz
kolejny zobowiązała się do
uprzątnięcia mieszkania – jak
najszybciej. Obiecała, że najpóźniej po miesiącu wszystko będzie wyglądać zupełnie
inaczej.
W poniedziałek, 16 listopada inspektor wraz z elektrykiem – wysłannicy MZGLiA
– odwiedzili lokal przy Mickiewicza, aby zabezpieczyć
instalację. W mieszkaniu nic
się nie zmieniło.
Mirella Napolska
* Imiona lokatorek zostały zmienione

reklama

Ta pani prosi o
kolejny tydzień
czy dwa na
posprzątanie
lokalu, ale takich
tygodni było już
wiele
5

HISTORIA
Historia kina w Knurowie, cz. V

Nie tylko dla dorosłych

Ulica Józefa Stalina w Knurowie pod koniec lat 40. Najdłuższa kolejka formuje się przed kinem
„Casino”

W

połowie 1947 roku Franciszek Konopka rusza w podróż z ruchomym kinem.
W ciężarówce z zamkniętą obudową
przewozi projektor, kasety z taśmami
oraz kotary i koce do zaciemniania
okien. To nie jest wygodne zajęcie.
Deszcz, śnieg, a on w trasie, w domu
gość. Nie narzeka. Wciąż przyświeca
mu zasada, której trzymał się przed
i w czasie wojny: dobrze i sumiennie
pracować bez względu na okoliczności.
Komunistyczna władza nie zapomina, podkreślając nazwisko Konopki
w spisie mieszkańców Knurowa czerwonym wężykiem...

22 listopada 1949 roku

Wtorek, pogoda taka, że psa by z
domu nie wygnał. Listonoszowi została
do doręczenia jeszcze tylko jedna przesyłka polecona. Na kopercie: Franciszek
Konopka, Knurów, ul. Józefa Stalina
16 (jeszcze niedawno Powstańców).
Jako że adresata od kilku dni nie ma w
domu (podróżuje po Śląsku z kinem objazdowym), odbiór listu kwituje żona.
Towarzyszą jej złe przeczucia, bo wie, że
podobne przesyłki otrzymało ostatnio
kilku knurowian, i nie przyniosły im
one dobrych wiadomości.
- Starostwo Powiatowe w Rybniku
pozbawia obywatelstwa Państwa Polskiego Konopkę Franciszka, równocześnie orzeka wysiedlenie wymienionego
z granic Państwa Polskiego oraz przepadek na rzecz Skarbu Państwa całego
posiadanego przez niego majątku ruchomego i nieruchomego - głos więźnie
Cecylii w gardle, gdy czyta orzeczenie.
- W czasie okupacji niemieckiej został
zaszeregowany do II grupy niemieckiej
listy narodowościowej a konto prowadzenia kina w Knurowie, gdzie u
okupanta zdobył sobie zaufanie...
66 lat później syn Jan dopowiada,
że list nadszedł, gdy matka oczekiwała
narodzin trzeciego dziecka. Stres, jaki
wywołał, był dla niej szkodliwy.
Konopka składa odwołanie od de6

cyzji starostwa w rybnickim sądzie i...
sprawę wygrywa. Przez następne lata
odwiedza z kinem niemal wszystkie
zakątki województwa. Jeździ też tam,
gdzie inni koledzy nie chcą (np. do sanatorium dla dzieci chorych na gruźlicę na Kubalonce), włącza się w zbiórkę
pieniędzy na odbudowę Warszawy, za
co otrzyma brązową odznakę, stanie
się też bohaterem jednej z kronik filmowych. Dzięki ciężkiej i sumiennej
pracy awansuje na kierownika kina
ruchomego. Będzie nim do 1958 roku.

Świece z taśm

Upaństwowienie „Casina” oznacza dla Konopki utratę wyposażenia,
którego był właścicielem. Ani on, ani
później jego rodzina nie otrzymają
żadnego odszkodowania za niemiecki
projektor firmy Zeiss i 550 kinowych
foteli.
Skarb Państwa przejmuje też m.in.
restaurację „Obywatelską” przy ul.
Dzierżyńskiego. To popularne miejsce
spotkań i zabaw. W wielkiej sali występują zespoły i teatrzyki, odbywają

Młodzieży szkolnej
nie wystarczają
niedzielne poranki
w kinie, na które
chodzi za drobne
przeznaczone na
kościelną tacę. Coraz
częściej wybiera
filmy dla dorosłych.
Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej nie
może na to pozwolić

się bale sylwestrowe. „Obywatel”, jak
zwykli o lokalu mówić knurowianie,
słynie z dobrej kuchni. Posiada też własną aparaturę do wyświetlania filmów.
Zanim został znacjonalizowany, kosztowny sprzęt i taśmy ukryto w piwnicy.
- Robiłem z nich później świece
dymne - krewny byłych właścicieli z
zawstydzeniem opowiada o grzechach
dzieciństwa. - Z projektorów brałem
soczewki, żeby eksperymentować.
Od czasu do czasu kino objazdowe
gości w gospodzie u Waluszka przy ul.
Marchlewskiego. Dzieci chodzą tam
z rodzicami na filmy przyrodnicze
i rysunkowe. Bodaj pierwszym, jaki
trwale zapisze się w ich pamięci, będzie
„Snezhnaya koroleva”.

Lollobrigida czarowała
widownię zawartością
głębokiego dekoltu,
a Fanfan podbił
młodzież bujną
fryzurą. Uczesanie
„na Fanfana” stało się
nawet konkurencją
dla bikiniarskiej
plerezy
wieloma trudnościami. Począwszy od
malejących przydziałów koksu opałowego do ogrzania sali, skończywszy na
braku miejsca na biuro.
- Przy sprzedaży biletów na filmy o
większej frekwencji panuje przed kinem
straszny wprost bałagan, który personel
wyłącznie żeński, ze względu na szczupłość, nie jest w stanie opanować - narzeka w liście do Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Knurowie nowa
kierowniczka „Casina”, Gertruda
Hałas. Prosi Milicję Obywatelską o

Franciszek Konopka w 1947 r.

i Gerarda Philipe’a - wspomina w
„Górnośląskiej sadze” knurowianin,
Andrzej Kapłanek. - Lollobrigida
czarowała widownię zawartością
głębokiego dekoltu, a Fanfan podbił
młodzież bujną fryzurą.
Ludwik Furgoł, bywalec przedwojennego Rasierplatz, prowadzi
syna Jasia do kina. Od kilku dni
chłopiec chłonie jak gąbka opowieści rówieśników o westernie, jaki
widzieli w „Casinie”. W końcu przekonuje ojca, by zabrał go na pierwszy
w życiu seans. Na ekranie „Jeździec
znikąd”.
- Pastelowe kolory i dźwięk płynący z głośników - wszystkie uderzenia, strzały... Czułem jak bym tam
był - wspomina dziś Jan Furgoł. - To
było takie przeżycie, że postanowiłem
chodzić do kina częściej.
Na widowni siedzi też Franek
Nosiadek, syn Bernarda, zbierającego przed wojną z bratem Alfonsem
węgiel z hałd, za który otrzymywali
bilety do kina.
Kiedy w 1958 roku Franciszek
Konopk a z o s t aje k ierow n i k iem

Foto: Arch. Jana Konopki

Foto: „Knurów wczoraj i dziś” Jana Furgoła i Marka Wydry

Kino przyciąga młodzież jak magnes. Kawalerowie umawiają się
z dziewczętami przed „Casinem”. Kto ma pieniądze, idzie na seans,
ale wcześniej w sklepiku przy wejściu kupuje szkloki w papierowej tytce

Foto: Archiwum Państwowe w Katowicach
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Słaba płeć

Tymczasem kierownictwo „Casina” zmienia się jak w kalejdoskopie.
Następca Pawła Gniozdziorza, Lucjan
Nawrot, prowadzi kino przez 2 lata, by
w 1951 roku przekazać klucze na kilka
miesięcy Wilhelmowi Hajdukowi.
Bezrobotna Helena Nowicka nie
posiada się ze szczęścia, gdy kończy
kurs dla analfabetów i zostaje bileterką
w „Casinie”.
- Bardzo chętna, społecznie pracująca, obecnie przewodniczy Lidze
Kobiet - tak charakteryzuje ją miejski
pełnomocnik rządu do walki z analfabetyzmem, proponując, by została
kierownikiem kina. Co prawda Nowicka zastępuje w końcu Hajduka, ale
nie na długo. Okręgowa Dyrekcja Kin
w Katowicach szybko uznaje społeczny
awans byłej analfabetki za chybiony,
powierzając na rok stanowisko Stanisławowi Wieczorkowi.
Połowa lat 50. to czas przodowników pracy zaangażowanych w budowę
socjalizmu. W tym wyścigu nie może
zabraknąć „Casina”, które stale wykonuje conajmniej (sic!) 100 % normy, stale przekracza ustalone plany. Seansów
wyświetla w ciągu tygodnia 12 oraz 1 do
3 poranków, borykając się przy tym z

Zanim Franciszek Konopka został kierownikiem „Casina”,
przez 11 lat jeździł po całym Śląsku z kinem objazdowym

pomoc w utrzymaniu porządku.
- Milicjanci nie chcą się wtrącać,
bo nie chcą się narazić na ośmieszenie - odpowiada jej na sesji radny
Gorzycki. Inny proponuje wezwać do
pomocy wojsko. Pojawiają się też głosy,
że wystarczy ponumerować miejsca
w kinie, jednak kierowniczka składa
radnym inną zaskakującą propozycję,
by zarządzanie „Casinem” powierzyć
mężczyźnie.

Seans za klocek

W kinie trwa całoroczny festiwal
filmów radzieckich.
- Z rzadka zdarzał się rodzynek
zachodniej produkcji: „Hrabia Monte
Christo”, „Winchester 73” lub „Fanfan Tulipan”, na który waliły tłumy
zwabione sławą Giny Lollobrigidy

„Casina”, chcąc ogrzać kinową salę,
wraca do dawnego pomysłu, z tą
różnicą, że teraz walutą są drewniane
klocki.
- W c z a s a c h b i e dy z d o b yc i e
klocka przez kogoś, kto pracował w
kopalni, nie stanowiło problemu. Był
to rodzaj bezgotówkowej wymiany
między widzami o moim ojcem w yjaśnia Jan Konopka. - Bywało,
że na jeden klocek wchodziło kilka
osób, które przekazywały go sobie
przez kotarę zasłaniającą wyjście
na podwórze.
On też spędza dzieciństwo wpatrzony w wielki ekran. Mimo że nie
rozumie drugiego dna produkcji
radzieckich, z wypiekami na twarzy
przygląda się szturmom okrętów na
bastiony.
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Szkloki zamiast popcornu

Po październikowej odwilży „Casino” przeżywa prawdziwe oblężenie,
gdy gra „15.10 do Yumy” czy „W samo
południe”. Dwa dni przeciągają się do
czterech z dodatkowymi seansami, aby
każdy mógł zobaczyć kawałek innego
świata.
Franciszek Konopka nareszcie
czuje, że znalazł się na właściwym
miejscu. Zależy mu, aby „Casino”
było w czołówce kin województwa.
W pozyskiwaniu kasowych filmów
pomagają mu kontakty i działalność
związkowa w Wojewódzkim Zarządzie
Kin w Katowicach.
- To dostarczało ojcu wiele satysfakcji, ale nie przekładało się na zarobki
- dodaje syn. - Filmy przyjeżdżały do
Knurowa pociągiem. Ojciec odbierał je
ze stacji, a po seansie odwoził z powrotem. Miał z tego dodatkowe pieniądze,
a jako że był jedynym żywicielem
5-osobowej już rodziny, bardzo mu się
przydawały.
Nastoletni Franek Nosiadek często
widuje Konopkę jadącego na rowerze z
dworca albo z poczty.
- Na tylnym kole miał specjalny bagażnik dopasowany tak, aby mieściły się
w nim ułożone jedno na drugim okrągłe
metalowe pudełka z filmami. Zabezpieczały je paski zapinane na klamry z
zaciskami - opisuje po latach z detalami.
Kino przyciąga młodzież jak magnes. Kawalerowie umawiają się z
dziewczętami przed „Casinem”. Kto ma
pieniądze, idzie na seans, ale wcześniej
w sklepiku przy wejściu kupuje szkloki
w papierowej tytce. Szczytem szpanu
jest zajechać przed kino motorem.
- Silnik musiał być wyłączony,
jeśli ktoś chciał parkować w podwórzu
- wyjaśnia Paweł Wodok, syn Berty,
która w kinie „Śląskim” oglądała z
loży pogrzeb Piłsudskiego. - Po seansie
najpierw wyprowadzało się motor, a
silnik puszczało dopiero na ulicy. Taki
obowiązywał regulamin.

Młodzieży szkolnej nie wystarczają
niedzielne poranki w kinie, na które chodzi za drobne przeznaczone na kościelną
tacę. Coraz częściej wybiera filmy dla
dorosłych. Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Knurowie nie może na to
pozwolić. W trosce o moralność młodych
obywateli kieruje na wieczorne seanse
społecznych kontrolerów, a pracownikom
kina zakazuje sprzedaży biletów nieletnim. Wtedy pojawia się inny problem:
w czasie seansów zdarza się, że grupka
nastolatków strzela w ekran z proc.
Jasiek Furgoł do takich łobuzów
nie należy. Odkąd jego dziadek Wiktor Klepek dorabia w „Casinie” do
urzędniczej emerytury, wnuk może
pochwalić się przed kolegami ścinkami filmowej taśmy, a nawet wymieniać
je na znaczki.

Ach ta telewizja!

Pod koniec lat 50. Franciszek Konopka zabiega o remont i stworzenie
kina panoramicznego. Wtedy na przeszkodzie staje mu rodzina Lewandowskich. Nie zgadza się na powiększenie
kabiny operatora kosztem uszczuplenia metrażu ich mieszkania na piętrze
„Casina”. Kierownik kina wie, że jeśli

Przy sprzedaży
biletów na filmy o
większej frekwencji
panuje przed kinem
straszny wprost
bałagan, który
personel wyłącznie
żeński, ze względu na
szczupłość, nie jest w
stanie opanować

nie dogada się z lokatorami, widownia
odpłynie do innych miast.
Maria Grzelewska chodzi do szkoły podstawowej, kiedy na ekrany kin
wchodzą „Krzyżacy”.
- Był to pierwszy film kolorowy,
jaki widziałam, ale nie w „Casinie” podkreśla. - Tu nie było jeszcze ekranu
panoramicznego, więc z całą klasą pojechaliśmy do Gliwic, do „Bajki”.
Trwające kilka lat negocjacje kończą
się sukcesem. Konopka zamienia się z Lewandowskimi mieszkaniami, co otwiera
mu drogę do kapitalnego remontu kina.
Aparaturę firmy Zeiss zastępuje nowoczesnym projektorem z przystawkami
do oglądania filmów panoramicznych.
Wyposaża kabinę w magnetofon i rzutnik
do wyświetlania przezroczy. Montuje szeroki ekran. Na wymianę zdezelowanych
foteli brakuje już pieniędzy.
926 seansów, w tym 206 poranków
dla młodzieży, 158985 widzów, z czego
47964 to młodzież, wzrost frekwencji
o 4 % - tak wygląda bilans „Casina” za
1964 rok.
- Ojciec organizował poranki dla
szkół, dodatkowe seanse. Wychodził
z domu rano, wracał o 22.00 - wspomina Jan Konopka. - Mama nigdy nie
planowała obiadu o stałej porze, bo nie
wiedziała, kiedy ojciec znajdzie wolną
chwilę. To się zmieniło, gdy zamieszkaliśmy w kinie. Było wtedy łatwiej.
Technika zawsze jest o krok przed
Franciszkiem. Kiedy kino panoramiczne „Casino” wyświetla więcej
amerykańskich filmów, widzów zaczyna mu podbierać coraz popularniejsza
telewizja.
W 1964 roku w Knurowie jest 1525
telewizorów, co oznacza, że odbiornik
posiada co 8 mieszkaniec (nie licząc
Krywałdu i Szczygłowic). 4 lata później
zarejestrowano ich już 5800.
Konopka przestaje być kierownikiem „Casina” w 1972 roku. Mimo 68
lat, nie zamierza żegnać się z kinem.

Knurów

Kapryśny miernik

W ostatnich dniach dość kapryśnie zachowywał się miernik prędkości
przy ul. Michalskiego w Krywałdzie: raz działał, raz nie. Uwagę na to zwrócili
Czytelnicy Przeglądu.
Jak się okazuje, powodem jest usterka. – Niebawem zostanie naprawiona
– zapewnia Jan Osman, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach.
jb

informacja własna wydawcy

Nabijają
seniorów
w butelkę

Paweł Gradek

Przyłącza do kanalizacji
sanitarnej z dofinansowaniem

tekst sponsorowany

PWiK sp. z o.o. w Knurowie przypomina, w związku
z kończącym się projektem pn. „Porządkowanie gospodarki
ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa
systemów kanalizacyjnych”, że obowiązkiem właściciela
posesji jest jej przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z 13 września 1996r.)

Na wykonanie przedmiotowego obowiązku można uzyskać dotację z Gminy
Knurów, która udzielana jest na podstawie
i na zasadach określonych w Uchwale nr
IX/113/15 Rady Miasta Knurów.
PWiK sp. z o.o. zachęca do szybkiego przystąpienia do wypełnienia obowiązku przyłączania swoich posesji do sieci kanalizacji sanitarnej i skorzystania z dotacji, która udzielana jest
na podstawie wniosków złożonych w Urzędzie Miasta Knurów, na przyłącza kana-
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Budowa tłoczni i zbiorników retencyjnych przy ul. Wilsona.

lizacyjne wybudowane i odebrane do dnia
20.12.2015 r.
Jednym z warunków umożliwiających
skorzystanie z dotacji jest dokonanie odbioru,
przez PWiK sp. z o.o. w Knurowie, przyłącza
wykonanego na podstawie wcześniej uzyskanych warunków.
Dodatkowych informacji dotyczących
procedury przyłączania posesji do sieci kanalizacyjnej udziela Dział Logistyki PWiK
sp. z o.o. pod numerem telefonu 32 33 00 172.
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Knurów. 20 lat na estradzie Marka „Biesiadnego” Malarza

Porcelanowy jubileusz po naszymu
W szczygłowickim Domu Kultury popularny konferansjer, Marek
„Biesiadny” Malarz, świętował 20-lecie działalności estradowej.
Było hucznie, muzycznie i wesoło. Po okolicy niosły się śląskie
szlagry, wice i śmiech biesiadników

Na jubileuszu wystąpili:

Minione dwie dekady znaczą setki
kolegów i koleżanek po fachu, tysiące
wiców i opowieści, dziesiątki tysięcy
słuchaczy.
- To jak jeden żywy, barwny i radosny film – mówi „Biesiadny”. – Cieszę
się, że miałem okazję go tworzyć, sprawiając radość wielu osobom.
- Długa jest lista osób i instytucji,
którym chciałbym podziękować – dodaje pan Marek. – Jestem wdzięczny
biesiadnikom i artystom. Także samorządom – miejskiemu z prezydentem
Adamem Ramsem, powiatowemu ze
starostą Waldemarem Dombkiem,
Centrum Kultury z dyrektorem Jerzym
Kosowskim i Miejskiemu Ośrodkowi
Kultury w Czerwionce-Leszczynach z
dyrektor Mariolą Czajkowską. Słowa
uznania kieruję do Joanny Ludwig
z cukierni Hania, Marka Krysiuka
z TV Waldex, Andrzeja Knapika z
gminy Pilchowice, Jana Musialika z
firmy Promus, Eugeniusza „Geno”
Witka, Śląskiej Listy Szlagierów oraz
radiowców: Piotra Scholza (Vanessa),
Marcina Janoty (Radio Fest), Adama
Grucy (Radio Piekary) i Andrzeja
Misia (Silesia).
Marek „Biesiadny” Malarz nie
zapomina o najbliższych: - Szczególne
podziękowania należą się mojej żonie
Małgorzacie i córkom – Monice, Michalinie i Malwinie- oraz zięciom.
Ku radości taty, córki wykazują
nieprzeciętny zmysł artystyczny.
- Wygląda na to, że na tych 20
latach się nie skończy – śmieje się
„Biesiadny”.
/bw/

Bayery, Janina Libera, Wesoły Masorz, Duo Feniks Dwa Fyniki, Metrum, Magda i
Rymi, Karpowicz Family, De Silvers, Kamraty, B.A.R., Kafliki, Szlagier Maszyna,
Klaudia i Kasia Chwołka, Jacek Kierok.

W jubileuszowy wieczór wszystkie światła
kierowały się na Marka „Biesiadnego”

Przyszowice. Koncert pieśni patriotycznych

Wyśpiewana duma i nadzieja
„Bogurodzica”, „Kwiaty polskie”, „Tęsknota za Śląskiem”, a na koniec
„Boże coś Polskę” – w niedzielny wieczór w przyszowickiej świątyni
brzmiały piękne pieśni patriotyczne. Wyśpiewał je chór Słowik

„B

ogurodzica” jest wyjątkową pieśnią: religijną
i patriotyczną, modlitwą i hymnem, spajającą
naród przez wieki.
– To pieśń-symbol, nie sposób jej pominąć, świętując
niepodległość – zapewniają chórzyści Słowika.
I nie zapomnieli. Przywołali też inne utwory, o znaczeniu szczególnym w historii narodu. „Kwiaty polskie”,
„Tęsknota za Śląskiem”, „Gdzie dom jest mój”, „Ojczyzno
ty ma”, a zwłaszcza „Boże coś Polskę”, pieśń, która w
dniach odrodzenia Polski w 1918 roku była przez wielu
traktowana jak hymn państwa.
Powaga mieszała się z nostalgią i radością. Nie zabrakło odwołań – śpiewem i słowem – do papieża-Polaka
Jana Pawła II. Nadzieję na pomyślną przyszłość uosabiali
najmłodsi twórcy, kilku- i nastoletni, przywołując strofy
z ponadczasowym przesłaniem: Igor Plaza, Emilia Sowulewska, Karol Musioł, Anna Nawrat, Kinga Lokwenc.

Foto: Bogusław Wilk

reklama

Publiczność świetnie bawiła się do północy

Foto: Archiwum Marka „Biesiadnego” Malarza

W

ubiegły piątek placówka
wręcz pękała w szwach.
Nic dziwnego – ze wszystkich stron Śląska zjechali się goście, by
wspólnie z jubilatem świętować porcelanową rocznicę. Z Tworoga, Ozimka,
Rudy Śląskiej, Gliwic, Zabrza, oczywiście Knurowa...
- Zjawiła się cała Śląska Rodzina
Biesiadna. Przyjechali z bliska i dalsza,
widok każdego sprawiał mi ogromną
radość – przyznaje pan Marek. – Z
samego Kępna przybyło aż 10 osób!
Z Kępna? Miasteczka w Wielkopolsce?
- Tak, tak... – śmieje się „Biesiadny”. – To właśnie tam 20 lat temu
poprowadziłem pierwszą w tym mieście
biesiadę. Widać udaną, skoro tak się
spodobało, że zaczęto je organizować
cyklicznie.
Debiut wypadł niewiele wcześniej –
podczas Dnia Bajtla przy Spółdzielczej.
- A wszystko dzięki państwu Zbigniewowi i Lucynie Auer, z którymi
wspólnie imprezę zrealizowałem –
wspomina knurowianin.
W jubileuszowy wieczór życzenia płynęły wartko. Wypowiadane i
wyśpiewane przez biesiadników, wygrywane przez artystów. Na szczygłowickiej scenie wystąpiło kilkanaście
zespołów i solistów.
- To zaledwie część z wielu zespołów, z którymi miałem przyjemność
współpracować – zastrzega pan Marek.
– Jakbym mógł zaprosić wszystkich, to
wystąpiłoby z 40-50 zespołów. Przez
trzy dni byśmy występowali...
I sądząc po uciesze biesiadników,
protestów by nie było.
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Zespół wystąpił pod dyrekcją Henryka Mandrysza,
akompaniowała Barbara Jałowiecka-Cempura, partię
solową wykonał Szymon Musioł.
Słuchacze nagradzali brawami każdy utwór. Dłoni nie
szczędził wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel i ks.
proboszcz Adam Niedziela.
- Jeśli dzięki naszemu śpiewowi ktoś poczuł drgnięcie
serca i wzruszenie, to osiągnęliśmy nasz cel – powiedziała
prezes Słowika Irena Cziumplik.
- Taki wspaniały występ napawa dumą i nadzieją –
podsumował ks. Niedziela. – Dumą z bycia Polakiem
i nadzieją, że ten prawdziwy, rzetelny patriotyzm nie
zginie.
/bw/

Wśród słuchaczy byli
przyszowianie, ale i mieszkańcy
z pobliskich miejscowości

Chór Mieszany Słowik dał piękny, przesycony patriotyzmem koncert
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Knurów. Powstała Młodzieżowa Rada Miasta

Mieliśmy przeczucie,
że się uda

Na początku było marzenie. Marzenie dwojga młodych
społeczników - Dominiki Żmudy i Dawida
Puchalskiego, którzy zapragnęli zmienić świat wokół
siebie. To dzięki ich zaangażowaniu powstała
Młodzieżowa Rada Miasta. Pierwsze posiedzenie
- 25 listopada

D

Knurowie stworzyć przestrzeń do
publicznej debaty na tematy bliskie
młodym. Nie poprzestali na słowach.
Pomysłem, aby przy dorosłej radzie,
powstała ta złożona z młodzieży, podzielili się z władzami miasta. Reakcja
była życzliwa i zachęciła młodych
knurowian do działania.
Niegdyś w Knurowie istniała Młodzieżowa Rada, ale ostatni raz zebrała
się w 2004 roku - wówczas młodym
radnym zabrakło chęci i wytrwałości.

Foto: Justyna Bajko

ominika i Dawid zamiast
narzekać, wolą działać.
- Chcemy, aby nas usłyszano, aby nasz głos liczył się w debacie
publicznej - mówią. - Kto ma decydować o tym, co dotyczy młodzieży, jeśli
nie młodzież?
Do aktywności społecznej ciągnie
ich od dawna - 1 czerwca 2015 roku
wzięli udział w posiedzeniu Sejmu
Dzieci i Młodzieży w Warszawie. To
wtedy zrodziła się myśl, by także w

Dawid Puchalski wierzy, że głos młodzieży będzie
ważny dla knurowian

Skład Młodzieżowej Rady Miasta: Patryk Szołtysek, Filip Marek, Agnieszka
Snuszka, Daria Grudziądz, Dominika Żmuda, Dawid Puchalski, Kacper Kubik,
Paulina Żyrkowska, Kinga Włodarczyk, Szymon Owczorz, Jakub Gruca, Mateusz
Bielecki, Przemysław Grochal, Jacek Grabowski, Patryk Karliński.

- Po 11 latach przywracamy ją do
życia - śmieje się Dawid Puchalski.
Wybory do Młodzieżowej Rady
odbyły się w październiku - każda ze
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wybierała swoich przedstawicieli w tajnym głosowaniu.
- To było dla nas miłe zaskoczenie, że zgłosiło się aż tylu kandydatów
- mówi Dawid. - Choć przyznam mieliśmy przeczucie, że się uda.
Spośród zgłoszonych wybrano
15 osób. Młodzi już mieli okazję się
spotkać i porozmawiać.
- To bardzo zgrana ekipa zaangażowanej młodzieży, chcącej działać
społecznie - Dawid krótko ocenia
nowych radnych.
Of icja lnie pier wsz y ra z rada
zbierze się 25 listopada, wtedy to
odbędzie się uroczyste zaprzysiężenie radnych i zostanie wybrane
prezydium.
- Planujemy także uchwalić
plan działania - tłumaczy Dawid. - Naszym celem jest przede
wszystkim aktywizacja młodzieży w naszym mieście i
stworzenie społeczeństwa
obywatelskiego.
M łod zież owa R ada
Miasta jest organem konsultacyjnym. Młodym zależy
przede wszystkim na działaniach w terenie, wśród swoich
rówieśników. Chcą być głosem
młodych knurowian: mówić
o ich potrzebach i inspirować
do działania. Miejmy nadzieję,
że tym razem im się powiedzie.
jb

Dla Przeglądu

Historyczna zagadka fotograficzna!

W ubiegłym tygodniu nieco
utrudniliśmy zagadkę, pytając nie
tylko o obiekt w tle zdjęcia, ale także
o ulicę, po której przechadza się
para. Z obiektem nie mieli Państwo
problemu - chodzi oczywiście o wieżę ciśnień przy kopalni „Knurów”.
Wieżę zbudowano w 1912 roku,
rozebrano 53 lata później - w 1965
roku. Służyła do zaopatrywania w
wodę nowo wybudowanego szpitala
Spółki Brackiej. Jeden z naszych
czytelników wspomina, że często z
kolegami wdrapywał się na wieżę,
aby z wysokości, za darmo, śledzić
mecze Concordii. Ulica, o którą pytaliśmy łączy ul. Prusa z Pocztową,
najprawdopodobniej więc chodzi o
ul. Spółdzielczą, choć uznawaliśmy
także ul. Żwirki i Wigury.

Dla Przeglądu
Tomasz Rzepa, przewodniczący Rady Miasta: - Jestem bardzo zadowolony, że Młodzieżowa
Rada Miasta po jedenastu latach przerwy wznawia
swoją działalność w Knurowie. Z ponaddwudziestoletniego doświadczenia współpracy z młodzieżą
na różnych polach wiem, że młodzież jest bardzo
aktywna, chętna do współpracy i ma świeże spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Współpraca ta
owocowała wieloma dobrymi pomysłami. Jestem
przekonany, że Młodzieżowa Rada Miasta tworzona
przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani
przez swoich rówieśników w demokratycznych
wyborach będzie pełnić godnie reprezentacyjną
rolę młodzieży w naszym mieście i współpracować z samorządem w sprawach
ważnych dla młodzieży. To bardzo dobry sposób na to, aby młodzież zdobyła
wiedzę na temat samorządności oraz miasta. Ze swojej strony pragnę zadeklarować pełną przychylność i dyspozycyjność, a także pomoc tam, gdzie będę
mógł pomóc. Młodzi ludzie pracując w młodzieżowej radzie, po raz pierwszy
biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i
zasad funkcjonowania samorządu. Dla niektórych będzie to pierwsza przygoda
z samorządnością i być może nie ostatnia. Będę trzymał kciuki, żeby zapału
i pomysłów nie zabrakło.
Not. jb
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Adam
Rams,
prezydent
Knurowa:
- M ł o dzi e żowa Ra da M ia s t a to
dobry partner do wspólnego działania mającego realny wpływ na
niektóre decyzje samorządu. Młodzież, niemająca jeszcze prawnej
możliwoś c i uz yskania mandatu
radnego, powinna współdecydować
o sprawach dotyczących jej grupy
wiekowej. Powołanie Młodzieżowej
Rady Miasta to nawiązanie dialogu
młodzieży z radnymi, prezydentem
i urzędnikami.
Not. bw

Zdjęcie obudziło wspomnienia.
- Byłam bardzo zaskoczona,
kiedy zajrzałam do Przeglądu opowiada pani Ilona z Gierałtowic.
- Przecież na zdjęciu jest moja babcia! Pozuje razem ze swoją ówczesną
sympatią - panem, który, jak pamiętam, miał coś wspólnego ze sportem.

Babcia urodziła się w 1915 roku, więc
w tym roku skończyłaby 100 lat!
Wszystkim biorącym udział w
konkursie bardzo dziękujemy zarówno za dobre odpowiedzi, jak i
wspomnienia. Nagrody, ufundowane
przez Urząd Miasta, wędrują do Jana
Kubicy, Bartłomieja Mroziaka i Henryka Pióreckiego. Upominki czekają
na Panów w naszej redakcji.

jb, foto: archiwum

Czas na kolejną zagadkę! W tym
tygodniu pytamy o miejsce, które fotograf uchwycił na zdjęciu. Czekamy
na dobre odpowiedzi i Państwa wspomnienia związane z tym miejscem.
A może ktoś rozpoznaje młodych
panów z fotografii?
Prawidłowe odpowiedzi prosimy
nadsyłać na adres redakcji (ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów), drogą
mailową (redakcja@przegladlokalny.
eu) lub kontaktując się telefonicznie
(32 332 63 77). Oczywiście można też
wstąpić do redakcji. Upominki, ufundowane przez Urząd Miasta, czekają!
W numerze 44 PL zamieściliśmy
zdjęcie z archiwum knurowskiej
Izby Tradycji. Fotografia wcześniej
należała do wiekowej mieszkanki
Knurowa, która zapewniała, że
uchwycono na niej przedszkole
kolejowe w Szczygłowicach. Przedszkole, które jak się okazało, nigdy
w Szczygłowicach nie istniało...
Pamięć ludzka bywa zawodna. A
tej pamięci czasem zawierzamy,
przygotowując cotygodniowe zagadki. Wszystkich biorących udział
w konkursie i próbujących rozwikłać
zagadkę z nr. 44 bardzo przepraszamy! Zdjęcie najprawdopodobniej nie
zostało zrobione w Knurowie. Gdzie
zatem? To kolejna tajemnica, ale
jeśli ktoś zna odpowiedź, polecamy
się Państwa pamięci.
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ROZMAITOŚCI

www.przegladlokalny.eu

rozrywka nr 46

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Lilianna Linart z Gliwic

ur. 9.11.2015 r., 3640 g, 53 cm

Inga Wasik z Knurowa

ur. 10.11.2015 r., 3210 g, 50 cm

Jan Ratuszniak z Knurowa

ur. 11.11.2015 r., 3840 g, 56 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).

Adam Zyzański z Gliwic

ur. 10.11.2015 r., 3030 g, 49 cm

Wojciech Brzeski z Knurowa

ur. 12.11.2015 r., 3670 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 44/2015 brzmiało: „BOŻNICA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Marian Piszczek. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

23-25.11.2015 r.
PONIEDZIAŁEK-ŚRODA

19.11.2015 r.
CZWARTEK
Rabusie ﬁstaszków
- godz. 16.00
Ugotowany (napisy)
- godz. 18.00
Spectre (napisy)
- godz. 20.00

46

Jerzy Straszak z Zabrza

ur. 10.11.2015 r., 3750 g, 52 cm

Klara Gladys z Żernicy

Paulina Poźniak z Knurowa

ur. 12.11.2015 r., 3410 g, 52 cm

ur. 13.11.2015 r., 3390 g, 53 cm

Zuzanna Zimończyk z Knurowa

Michał Radko z Czerwionki-Leszczyn

Sawa 2D
- godz. 16.15
Listy do M. 2
- godz. 18.00
Listy do M. 2
- godz. 20.00

20.11.2015 r.
PIĄTEK
Sawa 2D
- godz. 16.15
Listy do M. 2 (pl)
- godz. 18.00
Listy do M. 2 (pl)
- godz. 20.00

ur. 13.11.2015 r., 3220 g, 53 cm

ur. 14.11.2015 r., 2515 g, 47 cm

21-22.11.2015 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Sawa 2D
- godz. 16.00
Listy do M. 2 (pl)
- godz. 18.00
Listy do M. 2 (pl)
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Igor Buchcik z Bełku

ur. 17.11.2015 r., 3390 g, 52 cm

Nina Hornik z Gliwic

ur. 17.11.2015 r., 3410 g, 54 cm
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AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów

Knurów

Zdjęcia dla Maika W magicznym domku
Maik Skotniczy urodził się sześć lat temu
w Boże Narodzenie. Sweet chilli photography
przygotowało dla chłopca niezwykły prezent.
Prezent, do którego dołączyć się może każdy.
Wystarczy zgłosić się na sesję

M

który od urodzenia zmaga się ze
skutkami porażenia mózgowego.
Zyskują wszyscy - pomagający piękne zdjęcia w świątecznej scenerii, a
Maik pieniądze na rehabilitacje.
Sesje zaplanowano w dniach od
27 do 28 listopada. Zgłoszenia pod
nr. tel. 505 833 551.
jb

foto: Sweet chilli photography

ini sesja świąteczna kosztuje
180 zł. W cenę wliczona jest
praca fotografa, 4 zdjęcia na płycie
CD oraz w y wołane w formacie
15x23 cm (każde zdjęcie w trzech
egzemplarzach - w sumie 12 odbitek).
Cały dochód zostanie przekazany dla Maika - chłopca z Knurowa,

Grupa „Słoneczko” z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego Sióstr
Służebniczek „Światełko” bierze udział w konkursie ekologicznym
„Zrób to sam”. Aby wygrać, niezbędne są głosy knurowian

P

rzedszkolaki z pomocą wychowawczyń Katarzyny Bochniarz
i Katarzyny Sufner zbudowały
miejsce do zabawy - magiczny domek.
Same go pomalowały i ozdobiły, m.in
wnętrze domku wykleiły swoimi rysunkami. Praca nad domkiem trwała
prawie dwa tygodnie.

Knurów. Wystawa fotograficzna

- Dzieci ochoczo pracowały i każdą
rzecz, o jaką prosiłyśmy, wykonywały
z wielkim zaangażowaniem i przyjemnością - podkreślają panie wychowawczynie.
Swoje dzieło „Słoneczka” zgłosiły do konkursu ekologicznego dla
przedszkoli „Zrób to sam”. Wygrywa
ten projekt, który zdobędzie najwięcej

internetowych głosów.
- Prosimy o głosowanie na nasz
dom! - apelują przedszkolaki.
Głosowanie na prace konkursowe
rozpocznie się 26 listopada o godz. 12
i potrwa do 30 listopada do godz. 23.
Ogłoszenie wyników - 2 grudnia.
jb

Foto: Justyna Bajko

Jak głosować?

Podlasie okiem Mazura

Należy wejść na stronę www.buliba.pl/konkursy/wielki-konkurs-ekologiczny-2015 i kliknąć na zakładkę „Dla głosujących”. Jedna osoba może oddać 4
głosy dziennie na 4 różne prace. Wśród głosujących 150 nagród do wygrania!

Fotograf wędrował po Podlasiu, przypatrując
się prawosławnym krzyżom, muzułmańskim
półksiężycom, niebieskim cmentarzom i cerkwiom
rzeźbionym w drewnie. Efektem tej wędrówki jest
wystawa fotograficzna „Podlasie. Cztery żywioły”,
która w listopadzie będzie gościć w Knurowie

informacja własna wydawcy

Urodziny
w kinie

J

arosław Mazur na fotografiach pokazuje innym to, czego nie chcą albo
nie potrafią dostrzec: piękny fragment zamglonego lasu, kawałki płotu
czy okna, na które padają promienie zachodzącego słońca. Doceniony w
Polsce artysta, członek Rzeszowskiego Stowarzyszenie Fotograficznego,
pokaże zdjęcia także w Knurowie. Wernisaż odbędzie się 27 listopada o
godz. 20 w Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria”.
Wstęp wolny.

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 k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry

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

jb

162 u c z ni ów z
M i e j s k i e j S z ko ł y
Pods tawo wej nr 2
wzię ło udział w akcji Wielkiej Orki es tr y Świą te c znej
Pomocy - bicie rekordu w jednoczesnej resu scy tacj i
krąż enio wo-o ddechow ej pr zez jak
n aj w i ę k s z ą i l o ś ć
osób. - I udał o się!
Pobiliśmy rekord! ciesz y się Gabriela
Bieniek, koor dynatork a akcji i opie k unk a s zkol ne go
koła PCK w MSP-2.
Na zakończenie akcji dzieci otrz ymały
apteczki.
jb
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Foto: Justyna Bajko

Foto: Justyna Bajko

foto-migawki

W Dzień Zdrowego Śniadania (6 listopada) 50 drugoklasistów Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 4 włączyło się w akcję bicia rekordu Guinnessa w organizacji
największej lekcji przygotowywania zdrowego śniadania. Punktualnie o godz. 10
na sygnał Joanny Zawadzkiej, koordynatorki przedsięwzięcia odbywającego się w
ramach programu „Śniadanie daje moc”, na stołach zamiast zeszytów i książek
znalazły się smaczne produkty śniadaniowe. Celem akcji było uświadomienie
dzieciom, jak istotne jest spożywanie wartościowego śniadania. Warto dodać, że
w dzieło włączył się knurowski MOSIR, który obdarował uczestników karnetami
na basen i gadżetami.
oprac. jb
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

www.przegladlokalny.eu

Sprzedam M-3. Kupię M-4. Tel. 667 273 269
42-49/15

Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, I piętro,
centrum Knurowa. Tel. 601 469 273

46/15

1/14-odw.

DACHY - Wykonujemy dachy dla domów
i konstrukcje drewniane. WIĘŹBA DACHOWA
w atrakcyjnej cenie. Tel. 666 852 100

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
3/15-odw.

Szukam pracy, jako spacerowy Twoich czworonogów. W wyjątkowych sytuacjach również
hotel. Tel. 604 482 453
41-51/15

ZDROWIE I URODA

39-47/15

DAM PRACĘ

Kompleksowe wykończenia wnętrz. Szybko i s o li dni e. w w w.rem o ntuj emy to.p l;
Tel. 721 170 237

KTO PRZYGARNIE?
Z gliwickim oddziałem Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami „Bezpieczna
Łapa” szukamy nowych domów
dla bezpańskich psów i kotów

Pilnie zatrudnię (emeryci, renciści) do recyklingu i workowania drewna. Miejsce pracy
Stanica. Tel. 600 895 294, 32 235 88 55.

41-odw.

Robert to czteromiesięczny kocurek szukający domu.
Zdaniem pracowników „Bezpiecznej Łapy” jest typowym
„miziakiem”, uwielbiającym
się przytulać i grzać w chłodne
wieczory na kolanach właściciela. Ktoś, kto da mu dach nad
głową, będzie miał z Roberta
wiele pożytku.

45-46/15

Praca dla instalatora-serwisanta sieci teleinformatycznych. Tel. 505 089 859

46/15

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szaf y z projektem. Tel. 666 852 100
POMIAR I PROJEKT GRATIS!

Z atr udni ę na st anowisko spr zedawc a
w Galerii Stara Cegielnia (szkło, porcelana,
upominki). Tel. 793 573 020

39-47/15

46-47/15

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

Zatrudnię pracownika na stanowisko technika
dent yst ycznego do w ykony wania prac
w akrylu i metalu. Tel. 506 049 226

39-47/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-47/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów,
J ę c zmienna 4, w w w.pb - group.c om.pl,
tel. 882 066 201
39-47/15

Tanio! Drewno rozpałkowe, opałowe. Hurt –
detal. Tel. 600 895 294

45-48/15

SZUKAM PRACY
M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

43-46/15Y

44-46/15

2/15-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

27/15-odw.

45-46/15

TŁUMACZENIA - ul. Witosa 9, 4 4 -19 6
Knurów, biuro@profiset.pl; Tel.: 500 821 022

Franio ma rok. Jest wykastrowany, zaszczepiony i nauczony czystości. Pomimo ogromu cierpienia, jakiego doznał
jako szczeniak, jest najsłodszym,
najweselszym psiakiem pod
słońcem. To wulkan energii,
towarzysz na zawsze, idealny
dla każdego dobrego człowieka
i rodziny.

Zatrudnimy kwalifikowanego pracownika
ochrony fizycznej na obiekt przemysłowy
w Knurowie. Kontakt: 727 003 686

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka bez
nałogów, staż 9 lat (referencje), ukończony
kurs „Opieka do dziecka i osób starszych”.
Tel. 721 292 214
39-51/52/15

FINANSE

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399

Cz y k toś pokocha Fado
i pomoże mu zamienić się z
brzydkiego kaczątka w łabędzia?
Mały, spokojny Fado bardzo
potrzebuje pomocy. Tęskni za
człow iek iem i prawdziw y m
domem. Psiak ma około 2 lat i
jest wykastrowany. Odrobina
pielęgnacji zamieni go w prawdziwe cudo.

25/15-odw.

PRZETARG

Dla pracującego i dla emeryta, prosta pożyczka do 25 tys. Tel. 515 299 985
46/15

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych o pow.
92,05m2 przy ul. Szpitalnej 8, o pow. 16,35m2 przy ul. Batorego 4,
o pow. 15,40m2 przy ul. Konopnickiej 1b, o pow. 15,00m2 przy
ul. Kołłątaja 2b oraz o pow. 8,91m2 przy ul. Szpitalnej 19.
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone
na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Administracji MZGLiA
(pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18.

Zainteresowani adopcją Roberta proszeni
są o kontakt (tel. 505 299 686),
Frania i Fado (tel. 606 302 223).
Więcej szczegółów na stronie:
www.bezpiecznalapa.pl
informacja własna wydawcy

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
41-51/15

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625
41-51/15

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

13-47/15

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

13-47/15

NIERUCHOMOŚCI

I N F O R M A C J A

W czwartek, 19 listopada, odbędzie się
uroczyste otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Knurowie i inauguracja jej działania
w wyremontowanych pomieszczeniach.
Dla Czytelników placówka otwiera swe podwoje
z dniem 23 listopada 2015 roku (poniedziałek).

Do wynajęcia zakład fryzjerski przy ul. Witosa
33. Tel. 609 606 641

46-48/15

Garaż blaszak
Tel. 698 649 301

do

wynajęcia.
46/15

Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe
w okazyjnej cenie. Tel. 602 638 719
46-48/15

Mieszkanie 2- pokojowe do w ynajęcia.
Tel. 698 649 301
46/15
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Godziny otwarcia
Biblioteki Głównej

Godziny otwarcia Filii nr 2
dla Dzieci i Młodzieży:

(obowiązują od 23.11.2015):
Pn. - Pt. 8.30 - 18.00
Pn. - Pt. 8.30 - 18.00
Soboty - wg harmonogramu (wkrótce)
Soboty - wg harmonogramu (wkrótce)
Niedziele - nieczynne.
Niedziele - nieczynne.

Serdecznie zapraszamy!
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Knurowscy debiutanci
w wodzisławskim
półmaratonie

Foto: prywatne
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Knurów, Kalisz. Andrzej Bladocha przebiegł 100 km

Biegł i biegł...
11 godzin bez przerwy
Knurowianin Andrzej Bladocha dołączył
do elitarnego grona supermaratończyków.
Jako czwarty knurowianin ukończył liczącą
100 km trasę supermaratonu

W

d z ie w i ątej e dycji półmaratonu
wodzisławskiego
wystąpiło trzech debiutantów z Knurowa.
- Przemoknięci, wymarznięci i zmęczeni, ale zaliczyliśmy
półmaratoński debiut - mówi
nam Tomasz Mielnicki, który
na pokonanie trasy potrzebował 2 godzin 2 minut i 28
sekund. Innymi debiutantami
byli Dawid Bartkowiak (1:48:25)
i Adam Mozgalik (1:54:35).
Knurowskich biegaczy-amatorów można było też spo-

tkać w Krostoszowicach, gdzie
odbył się 10-kilometrowy Bieg
Niepodległości.
- Wystąpiliśmy w 4-osobowym składzie, gościnnie pod
„sztandarem” Klubu Biegacza
Sokół. Trasa wiodła m.in. przez
lasy. Nie brakowało podbiegów,
no i błota oraz kałuż. Ten bieg
dał nam w kość, ale wróciliśmy z
pucharem - kontynuuje Tomasz
Mielnicki, dodając, że w biegu
na 5 km pierwsze miejsce w
kategorii wiekowej oraz siódme w klasyfikacji open zajęła
Dominika Przybyła.

Na dwa razy dłuższym
dystansie najlepszy z knurowskiego teamu był Dawid Bartkowiak (32. miejsce w open),
a dalsze lokaty zajęli: Adam
Mozgalik i Tomasz Mielnicki.
Bieg Niepodległości odbył
się też w Warszawie, gdzie
Knurów reprezentował Artur
Bujnowsk i. Zawodnik K B
Endurance Solidarni uzyskał
na 10-kilometrowej trasie czas
38 minut i 37 sekund, zajmując
255. miejsce w open oraz 115 w
kategorii M-20.
PiSk

Siatkówka
22 listopada rusza sezon
Knurowskiej Ligi Piłki Siatkowej. Mecze odbywać się będą
równolegle na dwóch boiskach
w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Knurowie-Szczygłowicach. Rozgrywki
zainaugurują dwa mecze o

(Tiger Tarnów), natomiast wśród
juniorów Wojciech Czarkowski startujący w wadze 91 kg
jednogłośnie pokonał Michała
Szczepanika (Ring Busko Zdrój).
- Walki wszystkich naszych
zawodników podobały się świę-

tokrzyskiej publiczności, a ja
cieszę się, że każdy z nich zdobył
kolejne ringowe doświadczenie,
które pomoże w odniesieniu kolejnych sukcesów - podsumował
trener Adam Spiecha.

nurowski Spartan umacnia swą
pozycję w k rajowej hierarchii. Dowodem na to jest tytuł mistrza Polski wywalczony
w Bochni przez Adama
Wit kowsk iego, k tór y
okazał się najlepszy w
krajowym czempionacie
seniorów w Ju-Jitsu Ne

Waza. W drodze do mistrzostwa nasz zawodnik
obie walki wygrał przed
czasem.
Równolegle odbyły
się Mistrzostwa Polski
Południowej MMA. W
tej prestiżowej imprezie
Adam Witkowski zdobył
tytuł wicemistrzowski.
PiSk

Adam Witkowski
upiekł dwie
pieczenie na
jednym ogniu

informacja

PiSk

Foto: Garda

W

K

PiSk

Z okazji Święta
Niepodległości

śród wielu imprez i
uroczystości związanych z Dniem
Niepodległości nie brakowało
również tych o charakterze
sportowym. W Busku Zdroju
doszło do rywalizacji bokserskiej, w której udział wzięli
reprezentanci Gardy Gierałtowice. Trener Adam Spiecha
zgłosił do turnieju czterech
zawodników. W kategorii 57
kg wśród kadetów wystąpił
Dawid Nowok, który przegrał
jednogłośnie z Mateuszem
Rudnickim (Wisłoka Rzeszów), z kolei w wadze 63 kg
Mateusz Wuzik uległ jednogłośnie Kacprowi Salamburze
(Golden Team Nowy Sącz).
Kolejne dwie walki kończyły się wygranymi zawodników
z Gierałtowic. W wadze 75 kg
Marcin Trybalski wypunktował Kamila Zakrzewskiego

Spartan ma kolejnego
mistrza Polski

godzinie 10.00: TKKF Juniors
Red - Salvator i Forfan - TKKF
Juniors Blue.
W samo południe rozpoczną
się kolejne spotkania: Znajomi
Sędziego - MOSiR Knurów i Ekipa Czwartkowa - JRG Knurów.

Foto: Spartan

Foto: prywatne

Przemoknięci debiutanci

duszy czułem jednak,
że muszę się przełamać
i ruszyć. No i udało się...
Sat ysfa kcji z w ycz y nu reprezenta nta
AKB nie kryje prezes
klubu Czesław Nowak:
- Jestem pod ogromnym
wrażeniem. Gratuluję z
całego serca.
Pa n Czesław zna
smak wysiłku na supermaratonie. Jest jednym
z czwórki knurowian,
a drugim w kolejności, którzy zaliczyli tak
trudne zawody.
- Pierwszym był Eugeniusz Wagner, trzecim
- Ukończenie supermaratonu
Edward Włodarski – to ogromny wysiłek, ale
precyzuje prezes AKB. i niesamowita satysfakcja
– To było lata temu, więc – zapewnia Andrzej Bladocha
tym większa radość, że
nasze dzieło znalazło konty- – zdradza. – To naprawdę
nuatora.
„wyższa szkoła jazdy”, solidne
Sukces w Kaliszu jeszcze wyzwanie. Ustalony limit to 17
podrażnił ambicję pana An- godzin na ukończenie biegu. Co
drzeja.
mi szkodzi, spróbuję...
- Teraz marzy mi się udział
Bogusław Wilk
w supermaratonie po górach
Foto: Bogusław Wilk

Z

Dominika
Przybyła wygrała
swoją kategorię
wiekową w Biegu
Niepodległości

awody odbyły się w Kaliszu. Reprezentantowi
Amatorsk iego K lubu
Biegacza towarzyszyło na starcie 148 rywali. Do mety dotarło
tylko (i aż, zważywszy na skalę
trudności) 84 biegaczy.
54-letni Bladocha potrzebował 11 godzin i 8 minut na
dobiegnięcie do mety. Zajął
11 miejsce w swojej kategorii
wiekowej (M-50) i 52 w klasyfikacji open.
- Przyznam: byłem zaskoczony, że dobiegłem do mety
– mówi knurowski biegacz. –
Warunki były fatalne – chlapa,
ciapa. Poza tym nigdy wcześniej
nie startowałem w takich zawodach.
Pan Andrzej ma na swoim
koncie 4 maratony i 7 „dziesiątek”. Za bieganie zabrał się 3
lata temu.
- W młodości byłem aktywny sportowo. Potem przyszły obowiązki zawodowe i
rodzinne, więc trudno było
znaleźć czas i się zmobilizować
do ruchu – mówi. – W głębi

Pięściarze Gardy zdobyli kolejne
ringowe doświadczenie
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IV liga

O kolejne punkty zagrają
dopiero w marcu

Zza biurka

Dziwny jest ten świat

Nie było to wymarzone zakończenie rundy jesiennej dla
Concordii, która uległa u siebie liderowi. Przyszowiczanie
opuszczali plac gry w nieco lepszych nastrojach, bo „urwali”
punkty wiceliderowi
Mateusz Mrozek (w błękitnej koszulce) w dwóch
ostatnich jesiennych meczach strzelił trzy
bramki dla Jedności 32 Przyszowice

Odgryźli palec,
stracili rękę

Gol najskuteczniejszego
z awod ni k a Concord i i pod zia ła ł na r y wa la nicz y m
p łacht a na byk a . W efekcie lider z Tarnowskich Gór
jeszcze przed przerwą zdołał nie tylko odrobić straty,
ale i wyjść na prowadzenie.
Szczególnej urody był gol na
1:1 zdobyty przez Sławomira Pacha. Zawodnik mając
niezwykle bogate piłkarskie
CV, technicznym strzałem z
narożnika pola karnego tak
„dokręcił” piłkę, że ta wpadła
do siatki przy tak zwanym
długim słupku.

Cztery po raz piąty

Nie ma wątpliwości, że
największym mankamentem
Concordii jest gra w defensywie. W sobotę knurowianie
po raz piąty w tym sezonie
stracili w meczu aż cztery gole

(1:4 z Polonią Poraj, 2:4 z Sarmacją Będzin, 1:4 z Rakowem
II Częstochowa, 2:4 z Górnikiem Piaski i 1:4 z Gwarkiem
Tarnowskie Góry).
Pod względem straconych
bramek - 31 - podopieczni
Michała Budnego dorównują m.in. Zielonym Żarki, a
więc zespołowi, który zajmuje
przedostatnie miejsce.
Zdecydowanie lepiej wygląda gra w ofensywie. Knurow ia nie strzeli li 33 gole,
a więc t ylko o dwa mniej,
aniżeli lider.

Trudne nie znaczy
niewykonalne

Stadion w Łaziskach Górnych w ydawał się trudnym
terenem do zdobycia, wszak

Zaczęło się sensacyjnie, bo od radości
w obozie Concordii, ale później lider
udowodnił, że jego pozycja w tabeli nie
jest dziełem przypadku

przed sobotnim występem na
nim Jedności 32 Przyszowice
wygrała tam tylko Granica
Ruptawa. Na podopiecznych
Wojciecha Kempy nie robiło
to większego wrażenia i jako
pierwsi zdołali zremisować w
domu wicelidera.

Foto: Piotr Skorupa

Piotr Skorupa

foto-migawka

Na uwagę zasługuje nie
tylko wywalczenie cennego
punktu, ale i gol Mateusza
Mrozka, który w dwóch ostatnich meczach trzy razy pokonał bramkarzy rywali.
PiSk

15. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - Gwarek Tarnowskie Góry 1:4
1:0 Młynek 11 min, 1:1 Pach 25 min, 1:2 Rosiński 37 min, 1:3 Polis
56 min, 1:4 Pach 77 min
Concordia: Chojnacki, Śliwa, Mateusz Mikulski, Michał Mikulski,
Rekus, Górka 82 min Knot,
1. Gwarek T.G.
36
Buchalik, Dziambor 72 min
2. Radzionków
29
Szewczyk, Gajek 46 min Ga3. GKS II K.
29
łach, Młynek, Mawo 87 min
4. Myszków
29
Gałązka.
5. Poraj
27
Raków II Częstochowa - Ruch
6. Grodziec
27
Radzionków 0:0, Przemsza
7. Sarmacja
24
Siewierz - Górnik Wesoła 6:0,
8. Slavia
21
Górnik Piaski - RKS Grodziec
9. Concordia
21
0:1, GKS II Katowice - Slavia
10. Raków II
20
11. Ząbkowice
19
Ruda Śląska 4:1, Sarmacja
12. Wesoła
17
Będzin - Polonia Poraj 2:2,
13. Piaski
16
Zieloni Żarki - MKS Myszków
14. Przemsza
16
0:1, Unia Ząbkowice - Przy15. Żarki
9
szłość Ciochowice 7:0.
16. Ciochowice
0

15. KOLEJKA, GRUPA II:

14

klubu, który kilkanaście lat
temu ze względu na zadłużenie
został poddany procesowi... likwidacji. Gdy kilka dni później
pytam członków zarządu o sens
demonstrowania sztandaru
nieistniejącego klubu słyszę w
odpowiedzi, że nie wszyscy z
zarządzających wiedzą, jaka
nazwa jest wyhaftowana na
sztandarze.
No cóż, cytując Czesława
Niemena można powiedzieć:
Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw, czasem aż wstyd
przyznać się.
Kilkadziesiąt godzin później okazało się, że te wszystkie
sprawy to błahostka w porównaniu z tym, co wydarzyło się
m.in. w sąsiedztwie Stade de
France w Paryżu. Zamach,
śmierć, dramat, strach. I jakże
pasujące słowa z cytowanego
wyżej utworu: Dziwny jest ten
świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest
to, że od tylu lat człowiekiem
gardzi człowiek.

Polonia Łaziska Górne - Jedność Przyszowice 1:1
1:0 Mazurek 3 min, 1:1 Mrozek 54 min
Jedność: Szindler, Szaruga, Szołtysek, Wolniewicz, Mrozek,
Kiełtyka, Rozumek, Świetlicki,
Zabawczuk 70 min Przybylski,
1. Turza Śląska
34
2. Polonia Ł.G.
30
Hajok, Modrzyński 90 min
3. Pszczyna
28
Klimek.
4. Krupiński
26
Radziechowy Wieprz - GTS
5. Tychy II
24
Bojszowy 1:0:, Gwarek Or6. Drzewiarz
23
nontowice - Szczakowianka
7. Radziechowy
22
Jaworzno 1:1, Unia Racibórz
8. Szczakowianka
21
- Forteca Świerklany 1:3, Drze9. Landek
21
wiarz Jasienica - Unia Turza
10. Ornontowice
20
Śląska 1:0, ROW II Rybnik
11. Przyszowice
19
12. Racibórz
19
- GKS II Tychy 0:9, Granica
13. Ruptawa
16
Ruptawa - Spójnia Landek
14. Bojszowy
13
0:3, Krupiński Suszec - Iskra
15. Świerklany
12
Pszczyna 0:1.
16. ROW II
9

Mecz Wilków z Jednością Jejkowice
obser wowa ł proboszcz
parafii Świętego Mikołaja w Wilczy Bogdan Reder. Trener
miejscowyc h, Jacek Wiśniewski pozdr
owił kapłana słowami
Szczę ść Boże, po czym dodał: - Gdyby
m przeklął, to sorry.

Foto: Piotr Skorupa

Lepiej dla Concordii spotkanie z liderem nie mogło
się rozpocząć. Gdy na stoperze rozpoczęła się 11 minuta
gry nic nie wskazywało na to,
że za chwilę padnie gol. Ale
knurowianie mają w swych
szeregach Tomasza Młynka,
który niekiedy nie potrzebuje
tak zwanej „setki”, by wpisać
się na listę strzelców. I tak było
we wspomnianej 11 minucie
sobotniego meczu. Napastnik
Concordii pobiegł do trudnej
piłki i wykorzystując wyjście
z bramki golkipera Gwarka,
wślizgiem z kilkunastu metrów
skierował piłkę do siatki.

Foto: Piotr Skorupa

Tomasz to ma

To miał być spokojny, świąteczny i taki trochę leniwy
tydzień. Tak mi się wydawało,
bo dopiero co oddaliśmy się
zadumie odwiedzając groby. W
środku tygodnia świętowaliśmy
kolejną rocznicę odzyskania
niepodległości, a po 11 listopada niektórzy postanowili trochę
odpocząć i rozpoczęli długi
weekend. No i w czasie tego
weekendu kilka razy można
było zacytować słowa piosenki
Czesława Niemena „Dziwny
jest ten świat”.
Świąteczna środa. W internecie ukazało się oświadczenie
knurowskich kibiców, którzy
ujawniają m.in. kilka pikantnych szczegółów dotyczących
relacji na linii kibice - klub.
Czytam i dochodzę do wniosku,
że dziwny jest ten świat.
Niemal w tym samym czasie - co jest godne odnotowania
- delegacja Concordii bierze
udział w lokalnych obchodach
Święta Niepodległości. Zastanawiające jest jednak, dlaczego
owa delegacja niesie sztandar

Nadchodzi czas
sparingów
W najbliższą sobotę miał
się odbyć pierwszy z czterech
sparingów zaplanowanych na
najbliższe tygodnie przez trenera Concordii Michała Budnego. Ry walem k nurowian
miał być Górnik II Zabrze, jednak po śmierci dyrektora wykonawczego Górnika - Krzysztofa
Maja, mecz odwołano.
Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, Concordia
rozegra gry kontrolne z Szombierkami Bytom (28 listopada),
juniorami Górnika Zabrze (5
grudnia) i Gwarkiem Ornontowice (12 grudnia).
Sparing z Gwarkiem nie
będzie ostatnim akcentem piłkarskiego roku 2015, bowiem
na 18 grudnia zaplanowano
w szczygłowickiej hali testy
motoryczne.

Po świąteczno-noworocznej przerwie, okres przygotowawczy rozpocznie się 11
stycznia. Knurowianie mają w
planie rozegranie 14 meczów
sparingowych: 20 stycznia –
Szombierki Bytom, 23 stycznia – Jedność Przyszowice,
27 stycznia – ROW Rybnik,
30 stycznia – Stadion Śląski
Chorzów, 3 lutego – Górnik
II Zabrze, 6 lutego – Gwarek Ornontowice, 10 lutego
– Gwarek Zabrze (CLJ), 13
lutego – Górnik Zabrze (CLJ),
20 lutego – Odra Miasteczko
Śląskie, 24 lutego – Tempo Paniówki, 27 lutego – GTS Bojszowy, 2 marca – ŁTS Łabędy,
5 marca – MLKS Woźniki, 12
marca – Drama Zbrosławice.
PiSk
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Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

15. KOLEJKA

Klasa okręgowa
15. KOLEJKA, GRUPA II:

Fragment meczu Vibovit - IPA. Przy piłce
Marcin Rozumek, z prawej Robert Kasiński

Drama Kamieniec - Sokół Łany
Wielkie 1:4, Piast Pawłów - Gwarek II Ornontowice 0:5, Tęcza
Wielowieś - Walka Makoszowy
1:1, Społem Zabrze - Gwiazda
Chudów 2:1, Młodość Rudno Ruch Kozłów 2:1, Zamkowiec
Toszek - MOSiR Stal Zabrze 3:1,
MKS Zaborze Zabrze - Carbo
Gliwice 2:3, Jedność 32 II Przyszowice - Naprzód Żernica 2:1.

Gwiazda Skr zyszów - Jastrząb Bielszowice 8:0, Tempo
Paniówki - Polonia Marklowice
0:3, Górnik Pszów - Wawel
Wirek 1:2, Urania Ruda Śląska
- Rymer Rybnik 1:3, Gwarek
Zabrze - Naprzód Syrynia 2:2,
Polonia Łaziska Rybnickie Naprzód Zawada 3:1, KS 27
Gołkowice - Orzeł Mokre 0:1,
Naprzód Czyżowice - Przyszłość Rogów 0:1.

1. Rudno
2. Łany Wielkie
3. Carbo
4. Zaborze
5. Stal
6. Ornontowice II
7. Kozłów
8. Walka
9. Toszek
10. Kamieniec
11. Żernica
12. Wielowieś
13. Przyszowice II
14. Społem
15. Chudów
16. Pawłów

41
35
34
28
26
24
24
24
24
22
18
16
13
12
11
11

Klasa B
13. KOLEJKA:
Ruch II Kozłów - Olimpia Pławniowice 0:2, Start Kleszczów
- Amator Rudziniec 3:4, Quo
Vadis Makoszowy - Start Sierakowice 0:1, Burza Borowa Wieś
- Victoria Pilchowice (nie odbył
się ze względu na nieobecność
gości), LKS 45 Bujaków - Leśnik
Łącza 1:0, Concordia II Knurów - KS Bojków 10:0, Naprzód
Świbie - Pogoń Ziemięcice 1:1.

1. Pławniowice
2. Rudziniec
3. Kleszczów
4. Borowa Wieś
5. Sierakowice
6. Bujaków
7. Świbie
8. Ziemięcice
9. Concordia II
10. Quo Vadis
11. Łącza
12. Kozłów II
13. Bojków
14. Pilchowice

28
26
26
25
24
22
17
17
17
16
13
12
10
2

Zmarł
Krzysztof Maj
15 listopada zmarł dyrektor wykonawczy Górnika Zabrze - Krzysztof Maj, który reprezentował klub 14-krotnych
mistrzów Polski m.in. w czasie
podpisania umowy z Concordią Knurów, powołując w ten
sposób Piłkarskie Przedszkole
działające na bazie obu zaprzyjaźnionych klubów.
Krzysztof Maj miał zaledwie 39 lat.
PiSk

Foto: Waldemar Jachimowski

16. KOLEJKA
Drama Kamieniec - Gwarek II
Ornontowice 1:0, Jedność 32 II
Przyszowice - Sokół Łany Wielkie 1:5, Piast Pawłów - Walka Makoszowy 1:1, Tęcza Wielowieś
- Gwiazda Chudów 4:1, Carbo
Gliwice - Młodość Rudno 1:5,
MOSiR Stal Zabrze - Ruch Kozłów 2:0, Społem Zabrze - Zamkowiec Toszek 0:1, MKS Zaborze
Zabrze - Naprzód Żernica 2:1.

Majorczykowie
pogrążyli IPA

T

ylko przez tydzień drużyna IPA Knurów liderowała rozgrywkom
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej. W szóstej serii spot k a ń w meczu na szcz ycie
z e sp ó ł Ma rc i na Roz u m k a
u legł Vibov itow i 2:4, a do
jego pierwszej porażki walnie
przyczynili się bracia Majorczykow ie. Najpier w w y nik
otworzył Patryk, na 2:0 pod-

wyższył Arkadiusz, a w trudnym momencie przy stanie
2:1 ten pierwszy obsłużył idealnym podaniem Krystiana
Kijaka, który trafił do pustej
bramki IPA. Vibovit dzięki
wygranej powrócił na czoło
tabeli i przedłużył swoją passę
spotkań bez porażki do 13.
W drugim spotkaniu drużyn z górnej połówki tabeli
Tritech uległ różnicą jednej

WYNIKI 6. KOLEJKI Z DNIA 16.11.2015
DFK Schlesien Rokita - Tritech 3:2 (2:1)
A. Mnochy 2, S. Majecki – B. Lewandowski, G. Górka
żółte kartki: K. Idziaszek, G. Górka (Tritech).
Team Stalmet – Bud-Expert Team 9:1 (2:1)
G. Krusiński 3, D. Flis 2, D. Jabłoński 2, M. Stopa 2 – M. Adamczyk
Keno Energy Team – TKKF Mistral Intermarché 3:5 (2:3)
A. Brociek, T. Jureko, M. Kożuszek – P. Grzybek 2, M. Bogumiło,
M. Bociański, M. Mikulski
żółta kartka: P. Grzybek (TKKF Mistral Intermarché).
Vibovit – IPA Knurów 4:2 (2:0)
A. Majorczyk, P. Majorczyk, K. Kijak, M. Kuźnik – G. Brózda,
T. Młynek
żółte kartki: B. Poręba (Vibovit) – M. Rozumek, T. Młynek (IPA).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vibovit
IPA Knurów
DFK Schlesien Rokita
Tritech
Team Stalmet
TKKF Mistral Intermarché
Bud-Expert Team
Keno Energy Team

STRZELCY
1. Ariel Mnochy
2. Rafał Hajok
Tomasz Młynek
4. Grzegorz Górka
5. Wojciech Rozumek
Mateusz Bogumiło
7. Adrian Zabłocki
Adam Czerkies
9. Przemysław Jędrzejczak
Krzysztof Ferenstein
Maciej Stopa
Dariusz Flis

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

6
6
6
6
6
6
6
6

16 31-7
13 42-19
12 41-17
10 22-16
10 28-12
6 17-33
3 17-44
0 13-63

5
4
4
3
3
2
1
0

1
1
0
1
1
0
0
0

0
1
2
2
2
4
5
6

DFK Schlesien Rokita
DFK Schlesien Rokita
IPA Knurów
Tritech
IPA Knurów
TKKF Mistral Intermarché
Vibovit
Bud-Expert Team
Vibovit
IPA Knurów
Team Stalmet
Team Stalmet

17
11
11
9
8
8
7
7
6
6
6
6

15. KOLEJKA, GRUPA III:
LKS 1908 Nędza - Rafako
Racibórz 3:0, Zuch Orzepowice - KS 94 Rachowice 0:0,
ŁTS Łabędy - Silesia Lubomia
3:1, Napr zód Ryduł tow y Zameczek Czernica 3:0, Wilki
Wilcza - Jedność Jejkowice
5:1, Czarni Pyskowice - Zryw
Radonia 2:2, Naprzód Borucin - LKS Krzyżanowice 4:5,
Fortuna Gliwice - Dąb Gaszowice 2:4.

1. Mokre
2. Skrzyszów
3. Rogów
4. Marklowice
5. Czyżowice
6. Rymer
7. Gołkowice
8. Wawel
9. Polonia Ł.R.
10. Syrynia
11. Paniówki
12. Urania
13. Pszów
14. Zawada
15. Gwarek
16. Jastrząb

35
32
29
28
27
25
21
21
21
20
20
19
15
13
8
3

1. Łabędy
2. Wilcza
3. Gaszowice
4. Nędza
5. Borucin
6. Lubomia
7. Pyskowice
8. Rachowice
9. Rafako
10. Jejkowice
11. Krzyżanowice
12. Rydułtowy
13. Czernica
14. Orzepowice
15. Radonia
16. Fortuna

35
35
34
27
26
26
25
22
21
18
17
16
15
15
5
3

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
bramki DFK Schlesien Rokita. Tritech ma czego żałować, gdyż nie w ykorzystał
przewagi kadrowej. Zespół z
Zabrza grał bez rezerwowych,
ale swoje zrobił niezawodny
Ariel Mnochy dw u k rotnie
pokonując najlepszego bramkarza poprzedniego sezonu
Krzysztofa Górkę.
Waldemar Jachimowski

PROGRAM 7. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK,
7 GRUDNIA):
Keno Energy Team – Tritech
(18.00), DFK Schlesien Rokita
– TKKF Mistral Intermarché
(18.45), Team Stalmet – IPA
Knurów (19.30), Vibovit – Bud-Expert Team (20.15).

WYNIKI Z 10 LISTOPADA:
1. Dariusz Skowron
2. Jerzy Makselon
3. Janusz Nowak
4. Willibald Morgalla
5. Piotr Arent
6. Kazimierz Fąfara
7. Jacek Zacher
8. Henryk Brola
9. Tadeusz Kamczyk
10. Alojzy Kopiec

- 2.307 pkt
- 2.210 pkt
- 2.180 pkt
- 2.052 pkt
- 2.002 pkt
- 1.897 pkt
- 1.880 pkt
- 1.839 pkt
- 1.825 pkt
- 1.704 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Jerzy Makselon
- 18.362 pkt
2. Konrad Sobieraj
- 18.340 pkt
3. Alfred Wagner
- 18.318 pkt
4. Adam Dudziński
- 18.222 pkt
5. Wojciech Napierała
- 18.125 pkt
6. Michał Foit
- 18.069 pkt
7. Dariusz Skowron
- 17.857 pkt
8. Henryk Brola
- 17.520 pkt
9. Piotr Palica
- 17.483 pkt
10. Janusz Kopeć
- 17.273 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 24 listopada o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

foto-migawka
Trener zespołu seniorów Concordii - Michał Budny (w czerwonej czapce) nie ogranicza się
tylko do prowadzenia zajęć z pierwszym zespołem. Przekonali się o tym młodzi adepci
sztuki piłkarskiej z rocznika 2003, których na co dzień prowadzi Patryk Pietraczyk.

Foto: prywatne
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Knurów. Koncert „Piosenka prawdziwa”

Kraj nas woła w czas honoru

Byli przekonani, że zaraz wrócą do domu. Nie wybierali śmierci.
Wręcz przeciwnie - umierali, bo bardzo chcieli żyć. Żyć po
swojemu, normalnie, w pokoju. W niedzielę, w „Sztukaterii”
Studio Piosenki i Musicalu oddało hołd bohaterom II wojny
światowej

Z

a wiedzę o okrutnej naturze świata płaci się wysoką
cenę - cenę spokoju. Bo żyć
bez lęku można tylko wtedy,
kiedy się nie patrzy, nie słyszy,
nie czuje... Wojna dotknęła
wszystkich - okaleczyła miasta i domy, rozdzieliła rodziny. Tylko nieliczni stanęli do
walki z bezgranicznym złem.
Tylko nielicznym udało się
przeżyć. Ci, którzy przetrwali,
czuli obowiązek pamiętać

o tej upiornej rzeczy wistości i bohaterach zrodzonych
w czasie próby. Młodzież ze
Studia Piosenki i Musicalu z
knurowskiego Centrum Kultury zaśpiewała o ludziach,
dla których życie miało kształt
wolnej Polski.
Piosenki przeplatały fragmenty książki Łukasza Modelskiego „Dziewczyny wojenne”,
czytane przez Agnieszkę Bielanik-Witomską - prowadzącą

studio. W „Sztukaterii” wystąpiła młodzież z zespołu „Bez
Nazwy” oraz nieco młodsze
dzieci z „Magic Voice”. Zabrzmiały m.in. wzywające do
walki „Warszawskie dzieci”,
dramatyczna „Jaskółka” czy
przejmujący „Biały Krzyż”.
Niezwykły nastrój stworzyła piosenka „Biały orzeł” o
młodym powstańcu Wojtusiu
Zalewskim. Wiktoria Jaros
skromnie i wzruszająco za-

Lekcja patriotyzmu w wykonaniu
Studia Piosenki i Musicalu

śpiewała o najtrudniejszym
czasie powstania - czasie, kiedy
na bój szły dzieci. Z trudnym
utworem zmierzyła się Katarzyna Dachton. Wokalistka
przy akompaniamencie gitary
Kacpra Chirzyńskiego zaśpie-

wała o Danucie Siedzikównie,
ps. „Inka”, przypominając, że
nie dla wszystkich wojna skończyła się w 1945 roku.
Koncert y z cyk lu „Piosenka Prawdziwa” uczą patriotyzmu. Agnieszka Biela-

nik-Witomska chciałaby, aby
młodzi mieli świadomość, że
dzisiejszy świat zawdzięczają
poświęceniu innych. I aby,
zanim pójdą naprzód, obejrzeli się za siebie.
Tekst i foto: Justyna Bajko

informacja własna wydawcy

Szkoła Podstawowa w Pilchowicach

Foto: Mirella Napolska

Klasa I A

Wychowawca: mgr Aleksandra Piechowicz
Hanna Błaszak, Michał Cuper, Filip Dylewski, Judyta Garczorz, Małgorzata Gola, Jakub Gwóźdź, Szymon Hollon,
Emilia Kawka, Maja Krawet, Lena Malinowska, Nicola Miera, Maja Mnochy, Kacper Molatta, Kevin Nocoń,
Michał Robok, Jacek Salbert, Szymon Śliboda, Bartosz Szczepański, Milena Szolc, Nina Wiankowska,
Kamila Wilczek, Filip Wiora, Wojciech Wójcicki, Milena Zgraja.

Klasa I B

Wychowawca: mgr Ewa Madeja
Przemysław Borecki, Oliwier Buchalik, Michał Garczorz, Maksymilian Góra, Aleks Grączewski, Mateusz Hoinca,
Dawid Jankowski, Patrycja Jędras, Urszula Kalnik, Marcel Konieczny, Michał Kot, Magdalena Kowol, Aleksander Kubik,
Maria Łasut, Patryk Łazarski, Zuzanna Mazurek, Paulina Michalik, Bartosz Morawin, Patryk Musiolik, Oliwier Olek,
Weronika Podgórska, Oliwier Porzuczek, Kevin Szendzielorz, Amadeusz Szynkowski.
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