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Knurów

Knurów

Kat w domu

Studzienna akcja
Spektrum działania strażaków wykracza daleko
poza walkę z ogniem. Niedawno ich interwencja
uratowała życie małemu psu

Z

wierzę, które wpadło do głębokiej
studni ukrytej wśród chaszczy
przy ul. Rakoniewskiego, miało dużo
szczęścia. Traf chciał, że pewien mężczyzna, poszukując zagubionych kluczy, zawędrował właśnie tam. Zauważywszy uwięzionego psa, powiadomił
o tym straż pożarną. Po przybyciu
na miejsce jeden ze strażaków zszedł

do studni, otulił zwierzaka kocem i
wydobył go na zewnątrz. Pies nie pozwolił strażakom na to, by sprawdzili
jego kondycję – był tak uradowany
odzyskaną wolnością, że uciekł wybawicielom. Można mieć nadzieję, że
popędził do domu. Miał obrożę, więc
zapewne ktoś na niego czekał.
MiNa

Powiat

Foto: Romana Gozdek

Docenione zasługi
Winfryd Ficoń
przyjmuje
odznaczenie od
Krystiana Kiełbasy,
reprezentującego
Sejmik
Samorządowy
Województwa
Śląskiego

Winfryd Ficoń, radny powiatowy i emerytowany, wieloletni dyrektor
knurowskiej szkoły górniczej, otrzymał Złotą Odznakę Honorową za
Zasługi dla Województwa Śląskiego
Uroczystość odbyła się w trakcie sesji Rady Powiatu Gliwickiego. Przyznanie odznaki jest wyrazem uznania za długoletnią działalność samorządową, kulturalną, sportową i pedagogiczną Winfryda Ficonia.
/sisp, bw/

Ważne dla pracodawców

Skorzystaj z pomocy
dla biznesu

Dofinansowanie składek ZUS i wynagrodzenia, staże,
stypendia, doposażenie biur – to niektóre z form
wspierania pracodawców, które mogą uzyskać
z Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach. O tym, jak
skorzystać z pomocy, mowa będzie na spotkaniu
w gliwickim starostwie

S

potkanie odbędzie się 19 listopada o godz. 13 w sali sesyjnej
starostwa (ul. Zygmunta Starego 17).
Jego przedmiotem będzie wsparcie,
jakie otrzymać oni mogą z PUP w
Gliwicach w 2016 roku.
Mowa będzie m.in. o finansowaniu kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników (do 300 proc.
przeciętnego wynagrodzenia rocznie
na jednego uczestnika), wyposażeniu/
doposażeniu stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego (zwrot
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kosztów do 600 proc. przeciętnego
wynagrodzenia), stażach i stypendiach stażowych (120 proc. zasiłku),
dofinansowaniu składek ZUS (dla
osób poniżej 30 roku życia, które po
raz pierwszy podejmują zatrudnienie)
oraz dofinansowaniu wynagrodzeń
(dla osób powyżej 50 roku życia).
Pracodawcy zainteresowani
spotkaniem proszeni są o zgłoszenie
swego udziału pod numerami tel.: 32
332 66 19 lub 32 332 66 70.
/sisp, bw/

jb

Przyszowice

Patriotycznie

Chór Mieszany Słowik zaprasza
na Koncert Pieśni Patriotycznych.
Zespół wystąpi w niedzielę, 15 listopada, w przyszowickim kościele pod
wezwaniem św. Jana Nepomucena.
Początek o godz. 15.30. Wstęp
wolny.
/bw/

informacja własna wydawcy

Gierałtowice

A może
na jarmark
w stolicy?
G

minny Ośrodek Kultury organizuje wycieczkę na Jarmark Bożonarodzeniowy do Warszawy. Będzie
okazja zrobić zakupy i pozwiedzać
stolicę.
Wycieczkę zaplanowano na sobotę, 12 grudnia.
- Program obejmuje zarówno pobyt
na Jarmarku Bożonarodzeniowym
na Barbakanie z możliwością odwiedzenia Starego Miasta czy Rynku,
jak i czas wolny na Warszawskim
Jarmarku Świątecznym na Stadionie
Narodowym – informują organizatorzy. - Na wspomnianych jarmarkach
na zwiedzających czeka przepiękna
iluminacja świetlna, drewniane budki
z rękodziełem i pysznym jedzeniem,
a przede wszystkim niepowtarzalny,
bożnonarodzeniowy klimat.
Planowany wyjazd o godz. 7 rano,
przyjazd około północy. Koszt wyjazdu – 80 zł od osoby.
Zapisy i dodatkowe informacje
- pod nr telefonu 32 301 15 11 lub osobiście w GOK w Gierałtowicach (ul.
Korfantego 7B), od poniedziałku do
piątku w godz. 7-15.
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
/bw/

reklama

Toszek

Targi ślubne

W

śród weekendow ych imprez
warto zwrócić uwagę na... targi ślubne. Odbędą się na zamku w
Toszku.
To już piąta edycja tego typu targów w Toszku. Odbędą się w niedzielę,
15 listopada.
Ofertę podczas imprezy przedstawią m.in.: restaurator Zamek w Toszku, salony mody ślubnej, fotografowie,
kamerzyści, cukiernia, gospodarstwo
agroturystyczne, kwiaciarnie, szkoła
tańca towarzyskiego, firmy kosmetyczne, zespoły muzyczne, właściciele
samochodów do ślubu, fotobudka. Zainteresowani uzyskają też informacje
o możliwości zorganizowania ślubu
cywilnego na dziedzińcu Zamku w
Toszku.
Targi rozpoczną się o godz. 13,
potrwają do 18. Wstęp wolny.
/sisp, bw/

reklama

Foto: Arch. JRG Knurów

W ręce policji wpadł kolejny
domowy kat - 45-latek z Knurowa,
który znęcał się nad swoją żoną. Od 4
listopada knurowianin, decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej
Gliwice-Zachód, musi cztery razy w
tygodniu zgłaszać się do Komisariatu

Policji w Knurowie. Otrzymał także nakaz opuszczenia zajmowanego
lokalu i zakaz kontaktowania się
z pokrzy wdzoną. Postępowanie
trwa.
Coraz więcej kobiet decyduje
się przerwać milczenie i głośno mówić o tym, że są ofiarami przemocy
domowej. Jeśli i ty doświadczasz
przemocy, nie zwlekaj i poproś o
pomoc!
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Knurów, Przyszowice

Knurów

Z promilami za kierownicą

Potrącenie na zebrze

We wtorek około godz. 9 na przejściu dla pieszych
przed knurowskim szpitalem doszło do wypadku.
- 69-letni pan był już w połowie przejścia, kiedy został
potrącony przez kierowcę fiata - tłumaczy Marek
Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Knurowie

K

ierowca fiata, 75-latek, był trzeźwy.

Wystarczy chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe - ta
stara prawda powinna być przestrogą dla wszystkich
uczestników ruchu drogowego

szpitala. Według policyjnych
informacji, poszkodowany nie
odniósł poważniejszych obrażeń.
Kierowca nie podróżował
sam, towarzyszył mu... pies.
Czworonogiem zajęła się rodzina
75-latka.
Trwa ustalenie szczegółów
wypadku. Na razie policjanci
zatrzymali kierującemu prawo
jazdy. Jakie będą kolejne konsekwencje?
- Zależy od obrażeń poszkodowanego. Jeśli jednak okażą się
poważne, sprawa trafi do sądu.
W przypadku, gdy poszkodowany opuści szpital w ciągu 7 dni,
kierowca fiata będzie miał sprawę
o wykroczenie i grozi mu kara
grzywny - tłumaczy rzecznik
policji.
jb

K

obieta, kierująca oplem, miała 1 promil alkoholu we krwi, mężczyzna,
kierowca renault, o połowę mniej - 0,55 promila.
Przypomnijmy: po zaostrzeniu przepisów nietrzeźwi kierowcy muszą liczyć
się z poważnymi konsekwencjami - zatrzymaniem prawa jazdy, karą finansową,
a nawet pobawieniem wolności.
jb

Przyszowice

Nie ma pieniędzy,
nie ma opon

9 października mieszkaniec Przyszowic kupił
opony za pośrednictwem sklepu internetowego.
Zgodnie z umową wpłacił 650 zł na konto
sprzedawcy i czekał na przesyłkę. Ta do tej pory
nie dotarła. Nieuczciwy sprzedawca jakby zapadł
się pod ziemię. Trwa poszukiwanie oszusta

P

olicja ostrzega, że szczególnie
przed świętami łatwo zostać
oszukanym na internetowych aukcjach. Co zrobić, gdy padniemy
ofiarą wyłudzaczy?
- Należy złożyć zawiadomienie o
popełnieniu przestępstwa w jednostce
Policji lub w prokuraturze – informuje. - Ze względu na możliwość utraty
lub zniszczenia danych informatycz-

nych zawiadomienie o popełnieniu
tego typu przestępstwa, należy złożyć
możliwie w jak najkrótszym czasie od
momentu jego ujawnienia. Zwiększa
to szanse organów ścigania na zabezpieczenie kompletnego materiału
dowodowego i ustalenie sprawcy.
Za wyłudzanie grozi do 8 lat
pozbawienia wolności.

jb

reklama

Foto: Justyna Bajko

- Najwyraźniej się zagapił mówi Marek Słomski.

Po zdarzeniu kierowca był w
szoku, nie mógł uwierzyć w to,
co się stało. Obaj panowie trafili na izbę przyjęć knurowskiego

W niedzielę i poniedziałek funkcjonariusze Policji
zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców:
29-latkę na alei Lipowej w Knurowie i 39-latka na
ul. Makoszowskiej w Przyszowicach
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Nie zmarnowaliśmy
ani jednego dnia
Knurów. Prezydent Adam Rams w wywiadzie podsumowującym rok kadencji

R

ocznica samorządowej
kadencji wypadnie w
poniedziałek. To dobry
pretekst, by zapytać władze
miasta o minionych 12 miesięcy. O rozmowę poprosiliśmy
prezydenta Adama Ramsa.
Bogusław Wilk: - Mija rok
od wyborów samorządowych.
Jak ten czas został wykorzystany?

Adam Rams,
prezydent Knurowa:
- Nie zmarnowaliśmy ani jednego dnia . Kon sekwentnie
realizujemy program, który
jest znany mieszkańcom. Za
pośrednictwem gazety ”Wspólnie dla Knurowa”
w okresie kampanii wyborczej
trafił do każdego
mieszkania. Ten
program uzgodniliśmy z ugrupowaniami koalicyjnymi, dlatego
jest niezagrożony.
Zostanie zrealizowany i ostatecznie
o c e niony p r z e z
na szych mie szkańców.
- W programie wyborczym
Ws p ó l n i e d l a
Knurowa - ugrupowania, które
Pan reprezentował – wiele miejsca zajmowały zapowiedzi inwestycyjne.
Okazały się realne, czy rzeczywistość je zweryfikowała?
- Zakres zadań własnych
gminy jest bardzo szeroki.
Mamy również mnóstwo zadań
zleconych przez administrację
rządową i z wszystkich musimy
się wywiązać. Bezsprzecznie
jednak zrealizowane w mieście
inwestycje są miernikiem roz-

woju i sprawności samorządu.
Zapowiedzi, które jasno formułowałem jako kandydat na
prezydenta, nie były kiełbasą
wyborczą, tylko poważnym katalogiem zadań do wykonania.
- Dobre drogi i chodniki
na liście oczekiwań mieszkańców są „od zawsze”. Czy mogą
liczyć na dalszą poprawę?
- W ostatnich latach Knurów był mocno przekopany.
Roboty ziemne związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej dały nam się we znaki.
Zadanie to prowadzone przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji dobiega końca.
Dziesiątki kilometrów wybudowanej kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i sieci wodociągowej
umożliwia nam budowanie
dróg i chodników. Bez tego nie
byłoby to możliwe. Posłużę się
przykładem ulic ks. Kozieła,
Szymanowskiego, Wieniawskiego, Słowackiego, Zimowej czy
Chopina. Kolejne przed nami.
- Jakie?
- W budżecie na przyszły rok
zaplanowaliśmy do wykonania
ulice Paderewskiego, boczne
Puszkina, Wolności, Stokrotki
i Parkową. Przebudowy wymagają
też ulice Niepodległości, Dworcowa
i 1 Maja. Na wiosnę rozpoczniemy
budowę ronda
na skrzyżowaniu
ul. Szpitalnej i 26
Stycznia.
- Po zastoju w
latach 90. odżywa budownictwo
wielorodzinne, w
czym sporą zasługę ma samorząd.
Powsta ną nowe
budynki? Będzie
gdzie mieszkać w
Knurowie?
- Jako miasto
mamy bardzo ograniczone możliwości terenowe, dlatego też
wykorzystujemy każdy kwartał wolnego miejsca, by stwarzać warunki do budowania
mieszkań zarówno w systemie
jednorodzinnym jak i wielorodzinnym. Oczywiście mieszkań
nam brakuje. Aktualnie trwa
budowa bloku przy ul. Batorego
z 24 mieszkaniami. Tę inwestycję prowadzi Międzygminne

Jeżeli wszystko
pójdzie zgodnie
z planem, a
tak na razie
jest, to przyszłe
wakacje
będziemy
mogli spędzić
na „Leśnym
Zaciszu”. Będzie
wiele atrakcji.
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Towarzystwo Budownictwa
Społecznego. Przygotowujemy
również kolejne działki pod
budownictwo.
- 1 m² działki pod budowę
kosztuje ponad 200 zł. To
więcej niż w Gliwicach czy
Katowicach...
- Faktycznie, u nas działki
budowlane są bardzo drogie i
nie jest ich wiele, zwłaszcza tych
z dobrą lokalizacją. Zainteresowanie Knurowem jest ogromne.
Wiele osób chce tu zamieszkać,
gdyż posiadamy sporo atutów,
co z kolei ma wpływ na cenę
działek budowlanych.
- Co z terenem po byłym
PEC-u?
- Zleciliśmy opracowanie
koncepcji wykorzystania tego
terenu, ze szczególnym uwzględnieniem budowy mieszkań.

ul. Koziełka

Wkrótce będziemy mogli coś
więcej na ten temat powiedzieć.
- Palącą potrzebą stał się
nowy żłobek. Jest szansa na
szybką budowę?
- Po wszystkich perturbacjach formalnych, o których
wielokrotnie mówiliśmy, możemy budowę żłobka rozpocząć w
przyszłym roku. Mam nadzieję,
że przebiegnie sprawnie.
- Przyjazne miasto to bezpieczne miasto – w jaki sposób
wpływa się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców?
- Ze statystyk policyjnych
wynika, że Knurów jest miastem bezpiecznym. Myślę, że
większość mieszkańców też tak
uważa. Nie oznacza to jednak,
że jesteśmy miastem aniołów, w
tej kwestii mamy jeszcze wiele
do zrobienia. Ponieważ wcze-

ul. Chopina

śniej rozmawialiśmy o drogach,
to warto podkreślić, że gdzie
tylko możemy budujemy progi
spowalniające, sygnalizację
świetlną, także ronda. Ponadto
instalujemy kamery i doświetlamy miasto. Wszystko to ma
wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego.
Jednak najlepsze
efekty osiąga się
przez edukację i
dobre wychowanie.
Ten proces rozpoczyna się w domu.
Nie można też
zapomnieć o bezpieczeństwie zdrowotnym - warto
tu przy pomnieć,
że Gmina Knurów
ma du ży u d ział
finansowy w modernizacji przychodni przy ul.
Kazimierza Wielkiego.
- Od lat jak bumerang
wraca problem zajezdni autobusowej w Szczygłowicach.
Górnictwo przekazać jej miastu nie chce, na remont go nie
stać, więc obiekt straszy, a pasażerowie słusznie narzekają.

Jest szansa na przełom w tej
sprawie?
- Problem zajezdni autobusowej w Szczygłowicach zniknie,
gdy w rejonie sklepu Biedronka
powstanie nowa zajezdnia z
nowoczesną infrastrukturą,
przystosowaną do potrzeb ludzi
korzystających z
transportu zbiorowego. Inwestycję tę planujemy
zrealizować w tej
kadencji.
- Sporo pozytywnych emocji
wzbudza przebudowa kąpieliska
Zacisze L eśne.
Kiedy otwarcie?
- To pr z edsięwzięcie cieszy
młodych i starszych, towarzyszy mu duże
zainteresowanie i sentyment.
Na tym kąpielisku wychowało
się wiele pokoleń knurowian.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, a tak na razie jest, to
przyszłe wakacje będziemy mogli spędzić na „Leśnym Zaciszu”.
Będzie wiele atrakcji.

Zainteresowanie
Knurowem jest
ogromne. Wiele
osób chce tu
zamieszkać,
bo posiadamy
sporo atutów

Park przy ul. Ogana

Fińskie Domki wypiękniały – w nowej, lepszej odsłonie widać ulice Szymanowskiego,
Wieniawskiego i Słowackiego, coraz bliżej zakończenia prac na ul. Chopina. Gruntownej
przemianie uległa też ul. Koziełka, na ukończeniu są prace w parku przy ul. Ogana

Foto: Justyna Bajko

- Zapowiedzi, które jasno formułowałem jako kandydat
na prezydenta, nie były kiełbasą wyborczą, tylko poważnym
katalogiem zadań do wykonania – podkreśla prezydent
Knurowa Adam Rams. – Nie zmarnowaliśmy ani jednego
dnia, konsekwentnie realizujemy zapowiadany program
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- Wydaje się, że spory potencjał rekreacyjny ma obszar
leśny w rejonie Zacisza. Podziela Pan to wrażenie?
- Kompleks leśny w Krywałdzie to uroczy teren, świetnie
nadający się do uprawiania
sportu, rekreacji i wypoczynku.
Myślę, że wspólnie z Nadleśnictwem w Rybniku uda nam
się coś ciekawego stworzyć. W
hierarchii potrzeb miasta nie
jest to jednak sprawa pierwszoplanowa, to kwestia przyszłości.
Otwarci jesteśmy na różne pomysły i propozycje.
- Nie
każdy ma
czas i możliwości, by
w y sko cz yć
na spacer
w le sie na
o br z e ż a c h
miasta. Stąd
tak ważne są parki i skwery w
centrum. Na co mogą liczyć
mieszkańcy w tym względzie?
- Parki, skwery, place zabaw to ważne elementy infrastruktury miejskiej, dlatego tak
planujemy ich wykonanie, by
w każdej części naszego miasta były dostępne. Aktualnie
kończymy modernizację parku
przy ul. Ogana, a w 2016 roku
przygotujemy ciekawą ofertę
sportowo – rekreacyjną na terenie pomiędzy ul. 1 Maja a ul.
Klasztorną, m.in. powstanie
skatepark oraz street workout.
Poza tym wykonany zostanie,
mam nadzieję piękny teren spacerowy w rejonie osiedla Wojska
Polskiego, nazywany przez nas
Aleją Platanów. Uważam, że
w naszym mieście jest gdzie
wypocząć.
- W odróżnieniu od kąpieliska stadion przy ul. Dworcowej budzi mieszane odczucia. Dla jednych jawi się
w przyszłości niczym nowe

londyńskie Wembley, inni najchętniej by go zaorali. Jak w
tych skrajnościach odnajduje
się samorząd miasta?
- W tej sprawie rzeczywiście
zdania są podzielone, może
przyczyną jest brak pełnej informacji. Zapewniam, że modernizacja stadionu wyłącznie ma na
celu stworzenie dobrych warunków do rozgrywania meczów
piłkarskich. Stadion będzie dostosowany do obowiązujących
norm, będzie funkcjonalny,
ma służyć piłkarzom i kibicom.
P r z y z n aj ę ,
że kierowano do nas
rozmaite pomysły i propozycje, by
stadion ten
dysponował
hotelami,
siecią gastronomiczną i
jeszcze wieloma atrakcjami.
Nie o to jednak chodzi, trzeba
realnie oceniać potrzeby i możliwości finansowe miasta.
- Wiele ciekawych inicjatyw przynosi budżet obywatelski. Kiedy knurowianie
będą mogli skorzystać z tej
formy udziału w dysponowaniu publicznych pieniędzy?
- Prace nad budżetem obywatelskim dobiegły końca. Jeżeli
radni miasta go przegłosują (a
myślę, że tak będzie, bo wiele
nad nim dyskutowali i uzgadniali), to stanie się częścią miejscowego prawa. Wierzę, że na
jego podstawie powstanie wiele
ciekawych inicjatyw i że dobrze
przysłuży się dalszemu rozwojowi miasta. Mając na uwadze
obowiązujący tryb uchwalania
budżetu, w przyszłym roku
wyłonione zostaną przedsięwzięcia, wskazane bezpośrednio
przez naszych mieszkańców do
realizacji na 2017 rok.
- Spodziewa się Pan kryty-

W decydującą fazę wchodzi inwestycja na kąpielisku Zacisze Leśne; widać
już niecki basenów i pierwsze urządzenia, wznoszone są nowe budynki

Foto: arch. MOSiR Knurów

Myli się osoba, która
myśli, że wchodząc
do polityki, również
tej lokalnej, będzie
wyłącznie chwalona

ki, np. poprzez ulotki i foldery,
a przede wszystkim w internecie? Budżet obywatelski to
kolejna okazja do ataku...
- Większość naszych przedsięwzięć jest krytykowana, głównie właśnie przez internet. Na
porządku dziennym są zniewagi
i oszczerstwa, kierowane w stronę ludzi, którzy muszą podejmować decyzje i biorą za nie odpowiedzialność. Dla niektórych
nie ma znaczenia, czego sprawa
dotyczy, bo w istocie chodzi im,
by „dokopać”. Tych osób jest
garstka, od lat są to postaci ciągle
te same. Odnoszę wrażenie, że w

ten sposób spędzają wolny czas.
- Wszechobecne hejterstwo musi doskwierać...
- No cóż, jest takie powiedzenie, że „łatwiej nauczyć się
kląć niż czytać”. I coś w tym
jest... Myli się osoba, która myśli, że wchodząc do polityki,

również tej lokalnej, będzie wyłącznie chwalona. Oczywiście
nieprzyjemne są komentarze
personalne, których celem jest
zdyskredytowanie, a przy okazji
zdobycie własnej popularności. To jednak kwestia poziomu
i kultury. Niestety, od lat złe

przykłady z Sejmu często schodzą na szczebel lokalny. Jednak
mieszkańcy szybko się orientują,
komu warto zaufać, a komu nie.
Polityka to trudne zajęcie, walka
o władzę rozbudza negatywne
emocje.
Rozmawiał Bogusław Wilk

reklama

Na przyszły rok zaplanowaliśmy do wykonania ulice
Paderewskiego, boczne Puszkina, Wolności, Stokrotki i
Parkową. Przebudowy wymagają też ulice Niepodległości,
Dworcowa i 1 Maja. Na wiosnę rozpoczniemy budowę ronda
na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej i 26 Stycznia.

wizualizacja arch. UM Knurów

Projekt żłobka - jeśli nic nie stanie na przeszkodzie
obiekt zostanie zbudowany w przyszłym roku
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Park po nowemu
Knurów. Zieleniec odmienił się na lepsze

foto-migawka
W przeddzień Narodowego Święta
Niepodległości
pięciolatki z Miejskiego Przedszko la nr 7 pod
kierownic t wem
w yc howawc z yni Ane ty Łycz ek
prze dsta wiły inscen izac ję przywo łują c ą hist orycz ne wyd arze nia z 1918 roku.

Zakończył się ostatni, szósty, etap odnowy parku przy ul. Ogana.
Trwają prace porządkowe. – To jedno z najładniejszych miejsc
w naszym mieście - mówi mieszkająca w pobliżu pani Maria.
- Cieszę się, że remont się skończył

ogłoszenie

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.11.2015 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja
Rady Miasta Knurów.

P

ark to serce tej części Knurowa - miejsce do zabawy
i odpoczynku. Ponad rok
był modernizowany. W tym czasie m.in. wybudowano nowy plac
zabaw i siłownię „pod chmurką”,
wyremontowano krąg taneczny.
Potem zajęto się wykonaniem
kanalizacji deszczowej, rekonstrukcją schodów i ścieżek, zamontowano nowe ławki i kosze na
śmieci oraz odpowiednio oświetlono teren.
Park w nowej odsłonie zazieleni się od ilości roślin - przewidziano nasadzenie 21 drzew liścia-

stych, 986 krzewów liściastych i 12
krzewów iglastych. Zostanie także
odtworzony trawnik.
Aby ułatwić dostęp do parku,
wykonawca zamontował podjazdy
dla wózków dziecięcych na schodach od strony m.in. ulic 1 Maja i
Ogana. Osoby niepełnosprawne,
na wózkach inwalidzkich, będą
mogły dostać się do parku od
strony ul. Sokoła.
Za ostatni etap rekonstrukcji
parku jest odpowiedzialna firma
PPUH „APM” z Rybnika. Koszt
modernizacji - 1 404 853, 58 zł.
jb, foto: Justyna Bajko

śladem naszych publikacji

Czarne owce wśród ludzi
Inspektorzy gliwickiego oddziału Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami „Bezpieczna Łapa”
ponownie odwiedzili gospodarstwa
w Pilchowicach, aby sprawdzić, czy
poprawił się los zaniedbanych zwierząt

C

iasne obroże, krótkie łańcuchy
i puste miski to już przeszłość.
Psy, które wcześniej przebywały w
piwnicy i stodole, znalazły schronienie w domu gospodarza.
- Pieski są wypuszczane na
spacery, nie śpią na dworze - Janina
Szymanek, prezes gliwickiego oddziału TOZ, nie kryje satysfakcji.
Kiedy w połowie października inspektorzy weszli do innego
gospodarstwa, czekał na nich
przykry widok: w prowizorycznej
oborze kilka krów brodziło lub
leżało w gnoju.
Właściciel bydła utrzymywał,
że to tymczasowy stan, a krowy
czekają na nowe miejsce. Pracownicy „Bezpiecznej Łapy” nie
przyjęli do wiadomości takiego
usprawiedliwienia. Nakazali mu
uprzątnąć oborę. Po kilku dniach
okazało się, że mężczyzna nie spełnił prośby inspektorów.
- Krowy nadal leżą w okropnym
brudzie. Ich właściciel chciał nam
wmówić, że to naturalne, i że tak
powinno być. Daliśmy mu kolejne
2 tygodnie na poprawienie warunków w oborze. Jeśli po tym czasie
krowy nie będą miały sucho i nadal
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będą narażone na zmienne warunki
atmosferyczne, zwrócimy się do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej
o odebranie zwierząt - mówi prezes
Szymanek.
/g/

ogłoszenie

PRZETARG
Lokatorsko–Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem
niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 47,32 m2 składające się z 3
pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy
ul. Stefana Batorego 14/33 – VIII piętro.
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej
mieszkania wynosi – 7,00 zł. Minimalna kwota postąpienia za 1m2
powierzchni użytkowej mieszkania wynosić będzie – 1,00 zł.
Termin przetargu - 19.11.2015 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 2000,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 18.11.2015 r. do godz. 15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 16.11.2015 r.
od godz. 11:00 do 12:00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon 235-14-25 wewn.34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
16.09.2015 r. oraz 26.10.2015 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa dotyczących budżetu Miasta Knurów,
2) w sprawie wyboru osób odpowiedzialnych za kontakty
z Młodzieżową Radą Miasta Knurów,
3) w sprawie akceptacji projektów wzorów symboli Miasta Knurowa,
insygniów władzy oraz akceptacji projektu regulaminu ich
używania i ceremoniału pocztu sztandarowego,
4) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”,
5) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego
do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Tarnowskich Górach,
6) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/115/15 z dnia 17 czerwca
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka,
ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta
wraz z rejonem „III Kolonii”,
7) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulic
Wiosennej, 26 Stycznia i Dywizji Kościuszkowskiej,
8) w sprawie opłaty targowej,
9) w sprawie realizacji przez Gminę Knurów w partnerstwie
z Powiatem Gliwickim projektu pn.: „Nowy start w lepszą
przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
9, „Włączenie społeczne” Działania 9.1 „Aktywna integracja”
Poddziałania 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym” - projekty pozakonkursowe,
10) w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
na terenie Miasta Knurów,
11) w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku
od środków transportowych na terenie Miasta Knurów,
12) w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
na terenie Miasta Knurów,
13) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
14) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
15) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
16) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
17) w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz
określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające
zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane
w publicznych placówkach oświatowo–wychowawczych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów,
18) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów,
19) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego
(aportu) do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach
i objęcia w zamian udziałów.
10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa
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Smak sukcesu
Uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej Ośrodka Matka Boża
Uzdrowienie Chorych
w Knurowie nie próżnują:
święcą tryumfy i szkolą się

Foto: Archiwum WTZ

Niedawno część ulicznych latarni,
oświetlających przez lata knurowskie ulice
i chodniki, ni stąd, ni zowąd znikła. Wkrótce
pojawiły się nowe, choć nie wszędzie

O

tym, że niektóre uliczne
latarnie z okolic ul. Batorego zostały usunięte,
dowiedzieliśmy się od członków
Wspólnoty Mieszkaniowej Batorego 10.
Od tamtej pory mieszkańcy
ubolewają nad tym, że teren w
pobliżu bloku jest niedostatecznie doświetlony.
– Szczególnie przy miejskim
chodniku, gdzie niegdyś stały
latarnie, a jakiś czas temu je
usunięto – skarżył się na naszych
łamach pan Ryszard [Latarnie
na wizji, nr 43/2015 PL, s.6]. Jak się tu poruszać wieczorem?
Tam, gdzie jest teren wspólnoty,
zadbamy o oświetlenie, ale resztą
powinien zająć się Urząd Miasta.
O powód zniknięcia oświetlenia i możliwość pojawienia
się nowego zapytaliśmy w magistracie.
Jak się dowiedzieliśmy, latarnie, które dotychczas oświetlały
tamte tereny, były własnością

miasta. Jednak słupy, na których lampy wisiały, należały do
dostawcy energii elektrycznej,
spółki Tauron S.A. Niedawno
Tauron, idąc z duchem czasu,
przeprowadził modernizację
sieci niskiego napięcia. A skoro
prąd wędruje odtąd siecią ziemną, słupy zostały zdemontowane
i chwilowo nastała ciemność.
Miasto jednak przygotowało
się na taki bieg zdarzeń – na
znakomitej większości terenów
należących do gminy już pojawiło się nowe oświetlenie.
– Planujemy jeszcze zamontowanie dwóch dodatkowych
lamp w rejonie Batorego 8, jednak
będzie to możliwe nie wcześniej
niż w grudniu – informuje Ewa
Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich Urzędu
Miasta Knurów. – Wymieniliśmy
oświetlenie na obrzeżach ulic,
ale tylko na terenach będących
własnością gminy.
Pani naczelnik zapewnia, że

w kwestii zastąpienia zdemontowanego oświetlenia nowym
gmina zrobiła wszystko, co możliwe, a ilość latarń się nie zmieniła. Jednak, choć stare miejskie lampy świeciły także nad
prywatnymi terenami, to nowy
projekt oświetlenia uwzględnił
tylko tereny należące do gminy.
Istniejące przepisy i opierająca
się na nich opinia prawna nie
dopuszczają możliwości instalowania przez gminę lamp na prywatnym gruncie. Spółdzielnia
i użytkownicy wieczyści sami
muszą się o to zatroszczyć.
A co ze starymi latarniami,
zdjętymi ze słupów Tauronu? Te,
które nie nadają się do użytku,
zostają przekazane do utylizacji,
a te w dobrym stanie technicznym są przekazywane firmie,
która serwisuje w mieście oświetlenie uliczne – w razie jakiejś
awarii będą jak znalazł.

Z

ajęcie II miejsca w chorzowsk i m Fest iwa lu
Otwartych Serc dostarczyło zespołowi Acustica Musa
wielkiej radości. Spontaniczny
występ wyróżniał się na tle
innych czystą, akustyczną
formą.
- Wydobył tylko to, co tak
naprawdę potrafimy razem
grać - mówią członkowie zespołu.
Kiedy oni fetowali sukces,
ich koledzy i koleżanki uczestniczyli w kolejnym szkoleniu
z cyklu „Warsztaty Smaku”.
Dzięki życzliwości Spółdzielni
Socjalnej „Spichlerz Smaku”
piekli w „Maszkietach” ciasto
czekoladowo-gruszkowe i
ciasteczka. Chyba stanęli na
wysokości zadania, bo wypieki w mig zostały spałaszowane
przez podopiecznych WTZ.
/g/

Uczestnicy warsztatów
wykazali się talentem
artystycznym
i umiejętnościami
kulinarnymi

Foto: Krzysztof Gołuch

Gdzie się podziały
tamte latarnie?

Knurów

Foto: Paweł Gradek

Knurów

reklama

MiNa

Nikomu z naszych Czytelników nie udało się
odgadnąć zeszłotygodniowej zagadki. Najbliżej
był pan, który uznał, że to szkoła w Krywałdzie...
Pozostali z odpowiadających szukali tajemniczego budynku w starym Knurowie.
A tym razem pytaliśmy o Szczygłowice - dokładnie o przedszkole kolejowe, które mieściło się
nieopodal nieistniejącego już dworca kolejowego.
Do przedszkola uczęszczały dzieci kolejarzy - przyjeżdżały pociągiem m.in. z Przyszowic i Rzędówki.
Mamy nadzieję, że kolejna zagadka fotograficzna nie sprawi większych trudności. Prosimy
o wskazanie nazwy ulicy, po której przechadza
się para i rozszyfrowanie, co jest widoczne w tle?
Czekamy na dobre odpowiedzi i Państwa wspomnienia związane z tym miejscem.
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!
jb
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Historia kina w Knurowie, cz. IV

Przeminęło z wiatrem
Przed wybuchem wojny Polska posiadała 850 kin.
W styczniu 1945 roku czynnych jest zaledwie 17.
Władza komunistyczna nie ustaje w wysiłkach,
by szybko odbudować kinematografię bez „płaskich
i ordynarnych fars, ckliwych komedii
i sentymentalno-pornograficznych dramatów”

K

oniec 1943 roku. Przed Casino
Lichtspiele na Adolf Hitler
Strasse w Knurowie zatrzymuje się automobil, z którego wysiadają
kierowca i trzy pasażerki. Pośpiesznie
mijają kolejkę do kasy i wchodzą do
holu kina.
- Pamiętaj, bądź grzeczna - mówi
do 10-latki kobieta ubrana na czarno.
Bileterka chw yta drobną dłoń
dziecka i odprowadza je po schodach do loży. Widownia zapełnia się
paniami w wieczorowych toaletach
i eleganckimi panami. Dziewczynka
przygląda się im, wychylona lekko
przez balustradę.
- Co to dziecko tu robi? - kobieta
zajmująca miejsce w loży podnosi
larum.
- Proszę pani, to jest dziecko od
właścicielki - ucisza ją pracownica
kina.
Po chwili gasną światła. Na wielkim
ekranie Die Deutsche Wochenschau
(niemiecka kronika filmowa), a następnie „załącznik” do głównego seansu
- dokument wytwórni Eros-Film GmbH
nakręcony w Knurowie w 1942 roku.
Dziewczynka z uwagą ogląda pracę
górników. Ujęcia spod ziemi trochę ją
przerażają. Na szczęście zaraz na ekranie
pojawiają się tańczące dzieci z tutejszej
ochronki. Kiedy kończy się „załącznik”,
a zaczyna niemiecki romans „Die Vier
Gesselen” („Nasza czwórka”), na widowni
milkną szmery i rozmowy. Po dwóch
kwadransach bileterka ponownie chwyta
rączkę 10-latki i w ciemności prowadzi do
wyjścia. Eleonorze, przez bliskich pieszczotliwie nazywanej Lorką, żal opuszczać
sceny z ulubioną aktorką i piosenkarką o
niskim głosie, Zarah Leander, ale wie, że
w holu czekają już mama Paulina oraz
doktor Mucha z żoną Ireną.
72 lata później Eleonora Skrobacz
mówi, że nikt z jej bliskich nie spodziewał się wojny:
- Brat Fryderyk chodził do gimnazjum w Rybniku. Po jego ukończeniu
miał dostać od ojca kino. Niestety, przyszła wojna, Frydek musiał iść do wojska. Tato po operacji dostał zapalenia
płuc. Mama wysyłała go do najlepszych
lekarzy, ale nie było wtedy penicyliny.
Zmarł 4 listopada 1942 roku w Bogucicach. W grudniu miałby 45 lat.
Odtąd Paulina Fityka zabiera ze
sobą Lorkę i raz w miesiącu przyjeżdżają z Muchami do Knurowa po
czynsz.

X Muza nie milknie

Nie tylko Fitykom wojna pokrzyżowała plany. W 1939 roku okupant
zamknął kina „Casino” i „Wanda”
Franza Konopki oraz pozbawił go
uprawnień kinooperatora. Aby móc
wrócić do pracy, Konopka złożył dodatkowy egzamin. W czerwcu 1940
roku w miejscu kina „Wanda” uruchomił Casino Lichtspiele.
W czasie wojny milkną Muzy? Bynajmniej. Niemcy już dawno przekonali
8

się o sile kinowego przekazu. Między
seansami filmów fabularnych upychają
propagandowe dokumenty realizowane
przez zespół Leni Riefenstahl. Wiele z
nich propaguje wojnę jako męskie wyzwanie, podnosząc morale Niemców.
W repertuarze „Casina” nie brakuje
też pensjonarskich melodramatów i
filmów z gatunku „Kinder-Kirche-Küche” (Dzieci-Kościół-Kuchnia),
kreujących Niemkę na wierną Penelopę.
Taki los spotyka pod koniec 1943
roku Cecylię Konopkę, kiedy jej ukochany Franz zostaje wcielony do Wehrmachtu i wysłany na front. Za kilka
miesięcy na świat przyjdzie ich syn
Jan, ale ojca zobaczy dopiero za 2 lata...
Tymczasem w kolejce do kasy Casino Lichtspiele, prowadzonego przez
Cecylię, sporo niemieckich mundurowych. Chcą zobaczyć kasowy hit „Vom
Winde verweht”, czyli „Przeminęło z
wiatrem”. Stoją tu też siostry Blasczyk,
Urszula i Dorota. Pierwsza ma dopiero
12 lat. Aby dostać się na wymarzony
seans, pożyczyła od starszej Dory perukę i buty na obcasie. Kamuflaż nie
wzbudza u obsługi kina żadnych po-

bożkiem kasy czy zachłannymi jednostkami o niskim poziomie moralnym. Chodzi o przekonanie mas, że
tylko centralne zarządzanie przez
państwowe przedsiębiorstwo „Film
Polski” gwarantuje kinom finansową
przejrzystość, a repertuarowi wysoki
poziom.
Pod koniec 1945 roku w Polsce
działa już 400 kin, które grają głównie Polską Kronikę Filmową. Seanse
uzupełniają filmy krótkometrażowe i
przedwojenne produkcje, jak: „Rena”,
„Wacuś” i „Profesor Wilczur”.

Chude lata

Kiedy w czerwcu 1946 roku Franciszek Konopka wraca do Polski z
obozu jenieckiego w Reepsholt (Dolna
Saksonia), władza uważnie mu się
przygląda.
W pierwszym po powrocie przesłuchaniu Konopka zeznaje: - W czasie
okupacji odnosiłem się do ludności
narodowości polskiej życzliwie, niejednokrotnie wspierałem ludność polską.
Ożeniłem się z Polką, córką byłego
policjanta polskiego, która pracowała

Wizytówka kina z czasów wojny

dejrzeń. Blasczykówny zasiadają więc
na widowni, by przez cały film i długo
po nim wzdychać do bożyszcza kobiet,
aktora Clarka Gable’a. Ich beztroska
minie, kiedy w 1945 roku z matką Różą
i najstarszą siostrą Adelajdą trafią do
obozu dla volksdeutschów i Niemców
w Mysłowicach, i będą tam zmuszane
do wyniszczającej pracy.

Dotrzeć do chłopa

Tuż przed wybuchem wojny Polska
posiadała 850 kin. W styczniu 1945
roku czynnych jest zaledwie 17. Władza komunistyczna nie ustaje w wysiłkach, by odbudować kinematografię
bez „płaskich i ordynarnych fars,
ckliwych komedii i sentymentalno-pornograficznych dramatów”. Cel jest
jeden: kino musi stać się czynnikiem
kulturalnego oddziaływania na najszersze masy i to nie tylko w większych
miastach, ale powinno objąć jak najgęściejszą siecią całą prowincję. Musi
dotrzeć do chłopa, otworzyć mu okno
na świat i dopomóc w wychowaniu go
na świadomego obywatela.
Na cenzurowanym znajdują się
przedwojenni zarządcy i właściciele
kin. Propaganda nazywa ich: gospodarzami prywatnych folwarków, kliką
spekulantów omamioną kapryśnym

przed tym czasem w przedsiębiorstwie
w charakterze kasjerki i buchalterki.
W czasie okupacji nie należałem
do żadnej partii niemieckiej, a ludności narodowości polskiej nie zrobiłem
żadną krzywdę (sic!). Wobec czego nie
poczuwam się do żadnej winy. O ile
są jakiekolwiek zarzuty przeciw mej
osobie to pochodzą tylko od ludzi mi
nieprzychylnie nastawionych.
W domu przy ul. Powstańców 15
(już nie Adolf Hitler Strasse) w Knurowie czekają na niego żona i dwuletni syn.
Cecylia nie ma dla męża dobrych wiadomości: kino zostało upaństwowione.
- Mamie było bardzo ciężko - opowiada po latach Jan Konopka. - To były
czasy, kiedy wszystkiego brakowało, a jej
nie należały się żadne kartki na żywność.
Ojciec musiał wyżywić rodzinę, dlatego
przez pewien czas pracował w ogrodnictwie u krewnych z Tarnowskich Gór.
Franciszek nie ma czego szukać
w „Casinie” dzierżawionym przez
Okręgową Dyrekcję „Filmu Polskiego” w Katowicach. Od 1946 roku
kinem kieruje Paweł Gniozdziorz lub
Gnioździorz (nazwisko rozmazało się
w dokumentacji kadrowej).
Także dla Pauliny Fityki nadeszły
chude lata. Z dokumentów wynika, że
w czasie okupacji została zaszerego-

W czerwcu 1940 roku Franz Konopka uruchomił w miejscu kina
„Wanda” Casino Lichtspiele

wana do volksdeutschów I kategorii
(córka utrzymuje, że do drugiej), a w
czasie wyzwolenia zbiegła do Orzesza
i przestała troszczyć się o swoją nieruchomość w Knurowie. Wtedy Gminna
Rada Narodowa dąży do przejęcia
jej poniemieckiego majątku. Kino
dzierżawi „Filmowi Polskiemu”, zasiedla mieszkania na piętrze i dom w
podwórzu, znajduje też najemców dla
sklepów na parterze.
- W ramach rekompensaty chcieli
mamie dać Hinterhaus (dom w podwórzu) - opowiada Eleonora Skrobacz.
- Przyjechała do Knurowa, obejrzała
go i stwierdziła, że ktoś tam już mieszka. „Ja na cudzych łzach mieszkać nie
będę”, powiedziała mi wtedy.

Moralnie bez zarzutu

Jeśli nie „Casino”, to może kino
objazdowe - ta myśl nie daje spokoju
Franciszkowi Konopce. W lutym
1947 roku prosi Urząd Wojewódzki
o wystawienie mu przez weryfikację
świadectwa kinooperatorskiego, ponieważ dokument z roku 1940 zaginął
w wojennej zawierusze. Przyznaje, że
wcześniej pracował w kabinie kina
„Casino” w Knurowie i „Apollo” w
Czerwionce. Notarialnie potwierdza
to właściciel „Apolla”, Florian Jaworski, zaś Franciszek Madaj zaświadcza,
że razem z Konopką składali przed
wojną egzamin na kinooperatora.
- Obywatel Konopka Franciszek
do roku 1939 posiadał obywatelstwo
polskie i stale wykazywał swą polską
przynależność. W czasie okupacji
był kierownikiem kina, do okupanta
odnosił się przychylnie i poczuwał
się do niemieckości, Polakom jednak
nie szkodził - zapewnia sierż. Zygmunt Stychno z Posterunku Milicji
Obywatelskiej w Knurowie. - Czy
należał do organizacji niemieckich,
nie można stwierdzić, gdyż w żadny m mundurze nie chodził. Pod
względem moralnym prowadzi się
bez zarzutu.

Paulina Fityka nieruchomieje na
widok Konopki stojącego w drzwiach
jej domu w Orzeszu.
- Przyjechał po papiery kina wspomina Eleonora Skrobacz. - Mama
mu je pokazała, ale nie zgodziła się ich
oddać. Byłam przy tym. „Ja panu ich
nie dam, pan wie”, powiedziała. On
jej na to, że przecież jest Niemką. „A
jak pana żona jest z Poznania, to jest
Polką?” - mama próbowała się bronić
przed jego bezczelnością. Zawsze była
litościwa wobec ludzi, wobec pana
Konopki nie potrafiła. I nie wiem, dlaczego. Nigdy później na ten temat nie
rozmawiałyśmy. Pamiętam, że bardzo
odchorowała jego wizytę.
Nie wiadomo, czy do głosu doszedł
wtedy żal z powodu przegranej niegdyś
sprawy sądowej. Franciszkowi najpewniej zależało na dokumentach potwierdzających jego uprawnienia. Bez nich
przecież nie mógł podjąć pracy w kinie.
Rok po powrocie z obozu jenieckiego odbiera z Urzędu Wojewódzkiego świadectwo kinooperatorskie i
rusza z kinem ruchomym w podróż
po Śląsku.
Po październikowej odwilży przed
Pauliną Fityką pojawia się możliwość
wyjazdu do Niemiec. Ze planu zwierza
się córce.
- Chciała wyjechać, by otrzymać
wielkie odszkodowanie za upaństwowiony majątek, kupić za nie dwa
samochody i posłać je mnie i bratu.
„Jak bym umarła, sprowadź mnie do
Mikołowa”, nakazała. Słuchaj mama,
powiedziałam, po co jechać do obcych
ludzi, kto się będzie tam tobą opiekował? Potrzebujemy cię tutaj.
Paulina siada i wyznaje: „Chciałam
wam tylko pomóc”.
- Takie właśnie są matki - pani
Eleonora z trudem powstrzymuje
wzruszenie.
Rodzina Fityków nie otrzymuje
żadnego odszkodowania za utracony
majątek.
Paweł Gradek

Foto: Arch. Aleksandra Konopki
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Honory dla bohaterów
Knurów. Uczciliśmy Święto Niepodległości

Podniosłe nabożeństwo w intencji Ojczyzny oraz uroczystości przed
pomnikiem powstańców śląskich złożyły się na obchody Święta
Niepodległości w Knurowie

97.

roczn icę od z ysk a n ia
przez Polskę niepodległości zainaugurowała
msza św. w kościele pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego. Po nabożeństwie przed świątynią sformowała
się kolumna, którą przed pomnik
powstańców śląskich poprowadziła
Orkiestra Dęta KWK „Knurów” pod
dyrekcją Mariusza Kowalczyka.
W pochodzie wzięły udział m.in.
klasy mundurowe z Zespołu Szkół nr 2
w Knurowie, a asysty udzieliły poczty
sztandarowe okolicznych organizacji i
stowarzyszeń. Udział wzięły delegacje
okolicznych organizacji i stowarzy-

Kombatantom przewodniczył dr
Marian Grzymski

szeń, zakładów pracy, związków zawodowych, służb mundurowych, a także
instytucji i placówek oświatowych.
Święto zgromadziło wielu mieszkańców Knurowa, nie zabrakło też gości z
ościennych miejscowości.
Zgodnie z kilkuletnią tradycją
pierwszoroczniacy z klasy mundurowej złożyli ślubowanie. Orkiestra
odegrała Mazurek Dąbrowskiego.
Kulminacyjnym momentem obchodów Święta Niepodległości, było
oddanie hołdu bohaterom poległym
za Ojczyznę. Kwiaty przed pomnikiem
powstańców śląskich złożyli w imieniu
samorządu Knurowa: prezydent Adam

Rams, wiceprezydent Piotr Surówka,
sekretarz miasta Piotr Dudło, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Rzepa z wiceprzewodniczącymi Jerzym
Pachem i Henrykiem Hiszbszerem
oraz radnymi. Delegacji Powiatu Gliwickiego przewodniczyła wicestarosta
Ewa Jurczyga. Reprezentacji knurowskich kombatantów przewodził dr
Marian Grzymski. Obecna była również ex-minister edukacji narodowej
Krystyna Szumilas.
Na czas uroczystości wartę honorową przed pomnikiem zaciągnęli
harcerze.

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

W imieniu samorządu miasta hołd bohaterom złożyli
prezydent Adam Rams z wiceprezydentem Piotrem Surówką i
sekretarzem Piotrem Dudło...

...oraz radni miejscy z przewodniczącym RM Tomaszem Rzepą
– na zdjęciu z wiceprzewodniczącymi Henrykiem Hibszerem
i Jerzym Pachem oraz Barbarą Gawlińską-Twardawą,
przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury

Uroczystości zgromadziły wielu knurowian,
nie zabrakło też mieszkańców ościennych miejscowości

O bohaterach pamiętają też najmłodsi
mieszkańcy Knurowa

informacja własna wydawcy

Wśród delegacji zakładów pracy
wyróżniały się reprezentacje górnicze
Ślubowanie pierwszoroczniaków z klasy mundurowej stało
się tradycją niepodległościowego święta

Podniosłość święta
podkreślała obecność wielu
pocztów sztandarowych
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rozrywka nr 45

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Elżbieta Sładkowska z Przegędzy
ur. 31.10.2015 r., 3150 g, 49 cm

Nina Domagała z Knurowa

ur. 1.11.2015 r., 3180 g, 50 cm

Alan Rutecki z Gliwic

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).

45

13.11.2015 r.
PIĄTEK

Rabusie ﬁstaszków 2D
- godz. 16.00
Ugotowany
- godz. 18.00

Wanda Pleban z Zabrza

ur. 2.11.2015 r., 3590 g, 52 cm

Nadia Kaźmierska z Rybnika

ur. 3.11.2015 r., 3200 g, 50 cm

ur. 4.11.2015 r., 3700 g, 52 cm

Nikodem Dura z Knurowa

Alicja Gołąb z Czerwionki-Leszczyn

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 6.11.2015 r., 3620 g, 53 cm

ur. 6.11.2015 r., 3090 g, 48 cm

14.11.2015 r.
SOBOTA
Rabusie ﬁstaszków 3D
- godz. 14.45
Rabusie ﬁstaszków 2D
- godz. 16.15
Ugotowany
- godz. 18.00
Spectre
- godz. 20.00
15.11.2015 r.
NIEDZIELA
Rabusie ﬁstaszków 2D.
- godz. 14.45
Rabusie ﬁstaszków 3D
- godz. 16.15
Ugotowany
- godz. 18.00
Spectre
- godz. 20.00

Franciszek Kurzawa z Wilczy

ur. 6.11.2015 r., 4080 g, 56 cm

Nadia Niebylska z Wawelna

ur. 6.11.2015 r., 2790 g, 51 cm

16-18.11.2015 r.
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA
Rabusie ﬁstaszków 2D
- godz. 16.00
Ugotowany
- godz. 18.00
Spectre
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 31.10.2015 r., 3090 g, 55 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 41/2015 brzmiało: „PIEŚNIARKA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Marzena Burliga. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

Spectre
- godz. 20.00

12.11.2015 r.
CZWARTEK
Hotel Transylwania 2 2D
- godz. 15.45
Spectre
- godz. 17.30, 20.15

Antonia Sładkowska z Przegędzy

Kacper Słomiński z Knurowa

ur. 6.11.2015 r., 3140 g, 52 cm

Amelia Kijek z Knurowa

ur. 8.11.2015 r., 3890 g, 56 cm
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Knurów. XV Biesiada u Tereski

Kożdy mo swojego ptoka...

Przekonali się o tym ci, którzy w sobotę, 7 listopada
przyszli do MSP-2 na XV Biesiadę u Tereski

J

orguś to zapalony wędkorz, więc
zawsze ma w zapasie glizdy na
zanętę dla ryb. Jego żona, Terynia,
hekluje i piknie śpyiewo. Chimek, też
jest muzykalny – piknie gra na trąbce
w górniczej orkiestrze. Dorka uwielbia
pracować z ogrodka, ma tam mnóstwo
kwiatów, wśród nich – ciaciane eriki.
Tegoroczna, jubileuszowa, bo XV
Biesiada u Tereski, opowiadała o tym,

że „Kożdy mo swojego ptoka” – czyli
coś, co lubi, w czym się spełnia i czym
lubi się dzielić z innymi. W sobotę sala
gimnastyczna Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 wypełniła się po brzegi
dziećmi, ich rodzicami, zaproszonymi

gośćmi i sympatykami corocznych
spotkań ze śląską tradycją. Było, jak
zwykle, i radośnie, i śmiesznie, a momentami odrobinę nostalgicznie. Role
czterech małżeńskich par zamieszkujących śląskie familoki przypadły

dorosłym – głównie nauczycielom i
rodzicom. Ale na biesiadnej scenie
pojawiło się mnóstwo małych artystów – uczniów „Dwójki”. Wszyscy oni
śpiewem, tańcem i nienaganną śląską
gwarą pokazali, że cenią sobie swoją
małą ojczyznę.
W kalejdokopie śląskich ptoków
zaprezentowanych w przedstawieniu
znalazły się sprawy tak ulotne jak
pisanie wierszy, ale i ptoki w sensie dosłownym – Richard jest gołębiorzem
(w tej roli wystąpił najprawdziwszy
hodowca gołębi – Ryszard Ponikwia).
W Biesiadzie wzięła też czynny udział
Orkiestra KWK Knurów pod batutą
Mariusza Kowalczyka – sami pasjonaci. Ale najbarwniejszym „ptokiem”
tego dnia była sama Biesiada u Tereski,
w którą od piętnastu lat angażuje się
mnóstwo osób.
– W tym roku szczególnie chcemy
podziękować hodowcom gołębi i królików – panom Ryszardowi Ponikwii
i Franciszkowi Ganczorzowi – mówi
Hanna Pyka, nauczyciel regionalizmu,

autorka pomysłów, scenariuszy i koordynatorska corocznych Biesiad. – Państwu Lucynie i Ireneuszowi Woszom
jesteśmy wdzięczni ze udostępnienie
pięknych kompozycji kwiatowych, a
panu Izydorowi Golcowi za moc słodkości dla uczestników Biesiady.
To wielkie przedsięwzięcie jest co
roku możliwe przede wszystkim dzięki
ptokom tych, którzy nad nim pracują.
- Przygotowując tę biesiadę, sprawiamy wiele radości sobie, ale większą
radością dla nas wszystkich jest to, że
inni się cieszą, bawią, śpiewają razem
z nami – mówi Teresa Bochenek, dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w
Knurowie (podczas tegorocznej biesiady – Terynia).
Oprócz radości chodzi też o to, aby
ludzie mieszkający na Śląsku zdawali
sobie sprawę z wartości tu kultywowanych, cenili i kochali tę tradycję i dbali
o to, by była żywa.
MiNa

Foto: Mirella Napolska

„Pyk, pyk, pyk z fajeczki...” z orkiestrą KWK „Knurów”

Trening z gwiazdą
14 listopada knurowski Fight
Club zaprasza na prawdziwą ucztą
dla miłośników sportów walki. W
Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 seminarium poprowadzi Bartosz Batra,
znany w Polsce i na świecie zawodnik
K-1 Rules i Muay Thai.
- Tematem treningów będzie przygotowanie do zawodów sportowych w

kickboxingu i K-1 Rules z elementami
klinczu tajskiego - informują organizatorzy. - Udział zapowiedział także
Łukasz Zygmunt, sześciokrotny Mistrz
Polski w boksie.
Impreza zaczyna się o godz. 10.
Dodatkowe informacje pod nr. tel.
790 554 558.
/-/

foto-migawki

Foto: Iwona Kobryn

Foto: Iwona Kobryń

potrafią
rytów, Rencistów i Inwalidów
nr 3 Polskiego Związku Eme
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awny Bal Seniora w rest aura
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Dow
.
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ący
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omicie do późnych godzin
znak
zmienić długie jesienne wiec
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,
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y
y nie zaznali krzt
adresatka
Dolce Vita, któr ego uczestnic
a, świętując a 80. urodziny,
miała tego dnia Anna Pianowsk
ał zespół Iwona & Piotr.
zadb
nocnych. Podwójną radość
balu
ów
stnik
ucze
omite samopoc zucie
jubilatka,
wielu gratulac ji i życzeń. O znak
koła Lucyna Kobr yń, również
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miko łajowe
na
się
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Satysfakcję z udanej impr ezy
nym
tecz
orzy połączyli przy jemne z poży
obchodząca 75. urodziny. Seni
iego PCK.
Oprac. bw
paczki dla dzieci z knur owsk

Ponad 60 osób, członków Klub Seniora, działającego przy Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej, bawiło się wyśmienicie w klubie Lokatorek. – Jedna z małżeńskich
par świętowała 55. rocznicę ślubu, była więc okazja do wzniesienia szampańskiego toastu i
wielu pięknych życzeń – usłyszeliśmy od uczestniczącego w imprezie Franciszka Szafarza.
– Oczywiście zabrzmiało też gromkie „100 lat!”...
Zabawa trwała do późnego wieczora. Wypełniły ją znane i lubiane przeboje, wygrywane
przez duet Iwona & Piotr.
/bw/
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ZDROWIE I URODA

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

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

1/14-odw.

DAM PRACĘ

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

Jeśli jesteś osobą serdeczną, lubiącą poznawać nowych ludzi i bardziej od siedzenia
za biurkiem ceniącą ten wiatr we włosach...
to właśnie praca dla Ciebie! Doręczyciel
InPost. Praca na terenie Zabrza, Gliwic lub
Knurowa. Kontakt tel. 798 773 638 mail:
mdobrzanski@inpost.pl

39-47/15

Kompleksowe wykończenia wnętrz. Szybko
i s o l i d n i e. w w w. r e m o n t u j e my t o. p l;
Tel. 721 170 237

41-odw.

45-46/15

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

Producent stolarki alu MBB w Pilchowicach
zatrudni: pracowników na produkcję wiek 2040 lat, panią do pomocy w magazynie wiek
30-40 lat. Dok: CV, kopie świadectw pracy.
Tel. 32 235 69 28, metall-bau.bujok@wp.pl

39-47/15

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

Pr zyjmę na myjnię samochodową.
Tel. 502 215 904

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

44-45/15

1-47/15

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

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

45-48/15

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

39-47/15

Tanio! D rewno rozpa ł kowe, opa ł owe.
Hurt – detal. Tel. 600 895 294

44-46/15

45-46/15

FINANSE

Aksamitna to młoda kotka znaleziona na ulicy. Imię zawdzięcza cudnej sierści i wyjątkowo
łagodnemu charakterowi. W
tymczasowym domu zajęła się
wszystkimi kociątkami, którym
brakowało mamy.

45/15

39-47/15

43-46/15Y

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

45/15

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

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

KTO PRZYGARNIE?

Debby ma ponad rok, waży 6
kg, jest zaszczepiona i wysterylizowana. Sporo przeszła i nie
chce zmian. Suczka jest pełna
życia, chętna do pracy. Czeka
tylko na zdecydowanych, który
zapewnią jej dom.

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

2/15-odw.

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

Kiara - psia księżna w typie
sznaucera. Urocza psinka ma
około 4 lata, jest wysterylizowana i bardzo grzeczna. Lgnie
do ludzi, uwielbia spacer y.
Sprawdzi się jako towarzyszka
starszej osoby, której odwdzięczy się miłością i wiernością.

27/15-odw.

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

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
25/15-odw.

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

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

3/15-odw.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
www.knurow.bip.info.pl podano do publicznej wiadomości wykaz
nr 4/G/15 nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy
ul. Parkowej, przeznaczonych do najmu bądź dzierżawy w trybie
bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Noah - drobna, delikatna, młoda suczka. Jej pr zyjació łka
niedoli została niedawno adoptowana ze schroniska, Noah
nadal czeka na nowy dom. Może
znajdzie się ktoś, kto da jej ciepły i spokojny dom?

Zainteresowani adopcją zwierząt proszeni
są o kontakt (tel. 505 299 686).
Więcej szczegółów na stronie:
www.bezpiecznalapa.pl

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

13-47/15

NIERUCHOMOŚCI

I N F O R M A C J A

Do wynajęcia mieszkanie w centrum Knurowa. Tel. 601 469 273
45/15

Sprzedam działkę budowlaną 12,5 a Krywałd. Tel. 513 661 470

43-45/15

W związku z trwającymi pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki

są zamknięte do odwołania.

O terminie otwarcia Biblioteki w nowych, wyremontowanych
pomieszczeniach poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu

Sprzedam M-3. Kupię M-4. Tel. 667 273 269
42-45/15

RÓŻNE
Odzież dla puszystych pań szyta w mojej
pracowni krawieckiej. Tel. 667 156 080
oraz na olx

45/15
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Zapraszamy do:

Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92
Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96
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Choć trudno w to uwierzyć, Agnieszka Dubiel ze względu
na poważną kontuzję musi zakończyć sportową karierę

Agnieszka Dubiel
(przedwcześnie) kończy karierę
Utytułowana knurowianka poinformowała,
że kończy żeglarską karierę...

N

a p o cz ąt k u s t ycznia bieżącego roku
A g n ie s z k a D u bie l
odbierała w Warszawie nominację do Kadry Narodowej
na rok 2015 w olimpijskiej
klasie Laser Radial. Kilka dni
temu utalentowana i utytułowana sportsmenka z Knurowa poinformowała, że żegna
się z tą piękną i jednocześnie
ja k ż e t r ud ną dysc y pl i ną .
Powó d? Z awo d n icz k a o d
kilku miesięcy ma problemy
ze stopą, a diagnoza lekarska

to uszkodzone rozcięgno podeszwowe.
- Każdy sportowiec kiedyś
kończy karierę. Przyszedł czas
i na mnie. Przez kontuzję i parę
innych przyczyn postanowiłam
pożegnać się z karierą żeglarską
- oznajmia knurowianka.
Nie da się ukryć, że konieczność tego nagłego przerwania sportowej kariery to
olbrzymia strata. Dla samej
zawodniczki, żeglarstwa, jak
i polskiego sportu. Agnieszka
Dubiel to przecież złota me-

da list ka Mistrzostw Polsk i
Narodowego Stowarzyszenia
K la s y O pt i m ist g r upy B z
2009 roku, mistrzyni Polski
dziewcząt do lat 13 Optimist
(2010), mistrzyni i dwukrotna
wicemistrzyni Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży Laser
4,7 (I miejsce w 2014 roku, II
miejsca - 2012 i 2013), srebrna med a l ist k a M ist rz ost w
Polski Juniorów Laser Radial
(2014). Do tego trzeba dodać
wiele sukcesów międzynarodowych. Jako reprezentantka

Polski wystąpiła m.in. w mistrzostwach świata Laser 4,7
zajmując 21 lokatę (2013 rok)
i mistrzostwach świata juniorów Laser Radial plasując się
na miejscu 24 (2014).
- Większość mojego życia
żeglowałam i uważam, że nie
mogę tego uznać za stracony
czas - przyznaje pani Agnieszka. - Sport nie tylko pomaga
rozwijać się fizycznie, ale jest
też szkołą życia. Brałam udział
w wielu zgrupowaniach, regatach i w yjazdach . Tak że
zagranicznych. Jestem pewna,
że kontakt z ludźmi z całego
świata ukształtował mój charakter.

Sport charakteryzuje się
ciężką walką nie tylko z przeciwnikami, ale także ze swoimi
słabościami. W czasie ostatniego
wyścigu, przy wietrze około 13
m/s i 3-metrowej fali na morzu,
czułam każdy mięsień swojego
ciała. Miałam wrażenie, że
te mięśnie błagają mnie, bym
przestała. To jest właśnie najtrudniejsze. By odsunąć ból na
drugi plan i skoncentrować się
na żegludze. Jednak warto, chociażby dla uczucia spełnienia po
dopłynięciu do mety.
Cieszę się, że mogłam żeglować. Miałam naprawdę dużą
frajdę. Dzięki żeglarstwu stałam
się samodzielna, odpowiedzial-

Stara miłość nie rdzewieje,
czyli ze szczypiorniakiem na dobre i złe
tej grupie są jeszcze czynni
zawodnicy. Na przykład Marek Ciesielski i Marek Mazur.
Panowie nie tylko trenują, ale
i z powodzeniem występują na
parkietach, osiągając sukcesy,
o których przed laty mogli
tylko pomarzyć. Przyk ład?
W październiku Marek Ciesielski zdobył brązowy medal
mistrzostw Europy masters.
- Mistrzostwa odbyły się
w Nice, a medal zdobyłem
występując w zespole Silesia
Polska - opowiada były zawodnik Concordii Knurów. Najlepsza okazała się drużyna
z Budapesztu, a drugie miejsce
zajęli zawodnicy z Odessy.
Niestety ze względu na kontuzję w turnieju tym nie mógł
wystąpić Marek Mazur, który
brał udział w poprz edniej
edycji mistrzostw.
„Siódemka” z Mark iem
Ciesielskim w składzie poko-
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nała 18:9 Rygę, 17:8 Trigonale
Roma, przegrała 11:18 z ekipą
z Budapesztu i w ygrała 9:4
z rodakami ze Szczecina. W

spotkaniu o brązowy medal
Silesia Polska pokonała 8:5
Handball Roma.
Tak było w mistrzostwach

Europy, ale nie był to jedyny
sukces. Marek Ciesielski i Marek Mazur mają też na swym
koncie mistrzostwo Polski wy-

Piotr Skorupa

walczone z zespołem Lwy Jasia
Łaziska Górne.
W krajowym czempionacie
dwóch naszych panów Marków
miało powody do radości po
pokonaniu 19:11 ekipy z Warszawy, 21:16 Zagłębia Lubin,
13:12 zespół ze Szczecina i
finałowym zwycięstwie 6:5 z
drużyną Czuwaj Przemyśl.
PiSk

Foto: prywatne

D

z i si aj t r ud no w to
uwierzyć, ale do połowy lat 90. minionego
stulecia w knurowskim repertuarze imprez sportowych
widniały m.in. mecze piłki
ręcznej. Zarówno w w ydaniu żeńskim, jak i męskim.
Kibice szczypiorniaka, jak i
sami zawodnicy doskonale
pamiętają mecze rozgrywane
np. na... asfaltowym boisku
szkolnym przy „Szóstce”. O
ligowe punkty rywalizowano
również pod dachem, w hali
szkoły górniczej i obecnym
obiekcie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Szczygłowicach.
Tak było, a że stara miłość
nie rdzewieje, do dzisiaj przetrwała grupa panów, którzy
cyklicznie się spotykają nie
po to, by powspominać, ale
poruszać się. Tak dla zdrowia.
I sportowej rywalizacji, bo w

na, zawsze walczę do końca i
szybko podejmuję decyzję.
Kończąc sportową karierę
dziękuję wszystkim, którzy mi
pomagali. Nie wymienię tu
wszystkich, ale szczególne słowa
kieruję pod adresem całej mojej
rodziny, moich wspaniałych
trenerów: Ewy i Beniamina
Piksów, Michała Olchawskiego,
Agaty Mrugalskiej, Mirosława
Małka i Jacka Błaszczyka.
Bardzo dziękuję za wsparcie
i kibicowanie przez te wszystkie
lata. To była największa przygoda mojego życia - kończy
Agnieszka Dubiel.

Marek Ciesielski (w koszulce z numerem 4) przywiózł z mistrzostw
Europy nie tylko pamiątkowe zdjęcie, ale i brązowy medal
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IV liga

W Wesołej mogło być weselej.
Smutno po strzelaninie
Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Knurowska drużyna zagrała na zero z tyłu i to pozwoliło
podopiecznym Michała Budnego odnieść zwycięstwo.
W meczu Jedności padło aż 11 goli, ale po ostatnim
gwizdku sędziego przyszowiczanie nie mieli powodów
do radości

Solomon Mawo strzelił w
Wesołej swojego dziewiątego
gola w tym sezonie. Oznacza to,
że poprawił swój najlepszy wynik
w historii gry w Concordii. W
swoim pierwszym sezonie wpisał
się na listę strzelców osiem razy,
w kolejnym tylko dwa, a teraz ma
już dziewięć trafień.
Okazja do poprawy wyniku
będzie już w sobotę, w konfrontacji z liderem - Gwarkiem
Tarnowskie Góry.

Strzelili 4 gole i...
przegrali

Nikogo nie dziwi to, że zespół, który strzelił jedną czy
nawet dwie bramki, ostatecznie
mecz przegrywa. Trudno sobie
z kolei wyobrazić, jak można
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taktach z dziennikarzami, że
nie wspomnę o konfrontacjach
z kibicami.
Nie jest tajemnicą, że trzymam kciuki za tych, którzy
nasze sportowe podwórko traktują, jak trampolinę i po dobrze
wykonanej pracy w Knurowie,
wypływają na - jak to się mówi
- szersze i głębsze wody. W
gronie tych, którzy znakomicie wykorzystali właściwości
wspomnianej trampoliny jest
Marcin Brosz. Trener Korony
Kielce dokonuje - jak na warunki w jakich znalazł się klub
przed sezonem - rzeczy wręcz
niemożliwych, a i tak niektórzy
próbują mu doradzić to i owo.
Oczywiście wszystko w trosce
o jeszcze lepsze wyniki „scyzorów”. Ostatnio pewien pan - zaznaczył, że jest laikiem piłkarskim - podzielił się z Marcinem
Broszem swoimi pomysłami.
Jeden z nich brzmiał: Buty i
getry powinny być czarne, a
jeszcze lepiej w kolorze trawy, bo
to utrudnia grę przeciwnikom.
Piotr Skorupa

przegrać mecz strzelając cztery
bramki. Sztuki tej dokonali
w sobotę piłkarze Jedności 32
Przyszowice, którzy nie tylko
przegrali, ale stracili aż siedem
goli. I to z przeciwnikiem, który
przed tym pojedynkiem był
niżej notowany.

Siódemka
nie okazała się
szczęśliwa

Wojciech Kempa prowadził w sobotę zespół Jedności
po raz siódmy w rozgrywkach
ligowych. W sześciu wcześniejszych meczach jego podopieczni strzelili 7 goli, tracąc 5. W
sobotę strzelili 4, a stracili aż
7. W ten sposób powodów do
radości swym kibicom nie dali,
ale statystykom owszem. Ci
bowiem mogli odnotować, że
mecz Jedność - Radziechowy
był pierwszym w tym sezonie
IV ligi, w którym padło aż 11
bramek. I pierwszym, w którym zespół, który strzelił 4 gole
zszedł z boisko pokonany.

Rywale w roli
faworytów

Przed 4-ligowcami ostatnia
seria spotkań w tym roku. Ani
Concordia, ani Jedność nie
przystąpią do swoich meczów
w roli faworytów. Knurowianie podejmą lidera z Tarnowskich Gór, natomiast zespół z
Przyszowic wyjedzie do Łazisk
Górnych, gdzie tamtejsza Polonia walczyć będzie o tytuł
wicemistrza jesieni.
PiSk

Bramkarze nie lubią spoglądać za siebie,
bo to z reguły oznacza, że piłka znalazła
drogę do ich bramki. Tomasz Szindler
w miniony weekend doświadczył tego
aż siedem razy

14. KOLEJKA, GRUPA I:
Górnik Wesoła - Concordia Knurów 0:2
0:1 Mawo 39 min, 0:2 Młynek 50 min
Concordia: Chojnacki, Śliwa, Mateusz Mikulski, Michał Mikulski,
Rekus, Górka 68 min Gałach, Młynek 89 min Bociek,
1. Gwarek T.G.
33
Buchalik, Dziambor 83 min
2. Radzionków
28
Czajka, Szewczyk 78 min
3. Poraj
26
Gajek, Mawo.
4. Myszków
26
Ruch Radzionków - Pr ze 5. GKS II K.
26
m s z a S i e w i e r z 2: 0 , R KS
6. Grodziec
24
7. Sarmacja
23
Grodziec - Raków II Czę 8. Slavia
21
stochowa 2:3, Pr zyszł ość
9. Concordia
21
Ciochowice - Górnik Piaski
10. Raków II
19
0:4, Slavia Ruda Śląska - Zie11. Wesoła
17
loni Żarki 4:0, Polonia Poraj
12. Ząbkowice
16
- GKS II Katowice 1:1, MKS
13. Piaski
16
Myszków - Unia Ząbkowice
14. Przemsza
13
2:1, Gwarek Tarnowskie Góry
15. Żarki
9
- Sarmacja Będzin 2:1.
16. Ciochowice
0

- Właśnie tak to ma wyglądać. Ja bronię
wszystko, co zmier za
w kierunku naszej bramki, a ty strzel
asz minimum jednego
gola i trzy punkt y mamy w kieszeni zdaje się mówić Denis
Chojnacki do Solomona Mawo.

KONKURS
Foto: pzpn.pl

Poprawił wynik

Trener musi mieć końskie
zdrowie. Nie jest co prawda
narażony na to, że przy wyskoku do główki dostanie z łokcia
w twarz. Nie grożą mu też
„sanki” rywala, gdy ten wykona wślizg, ale i tak traci w czasie meczu sporo zdrowia. Po
ostatnim występie Concordii,
głos na ten temat zabrał Michał Budny: - (...) ten pojedynek
kosztował mnie więcej zdrowia
niż cała runda. Znudziło mi
się oglądanie marnowanych
seryjnie stuprocentowych sytuacji strzeleckich. Gdybyśmy
wykorzystali przynajmniej
połowę tych „setek” do przerwy,
to mógłbym pojechać do domu
na obiad i po meczu zadzwonić
z pytaniem, czy Mawo i Młynek
są już królami strzelców (...)
Ów cytat pokazuje, że w
szatni musiało być nerwowo i
mimo zwycięstwa nie wszyscy
zasłużyli na wysoką ocenę.
Trenerz y musz ą ja koś
strawić poczynania swoich
podopiecznych, muszą też
zachować zimną krew w kon-

Foto: Piotr Skorupa

Concordia nie zanotowała w
tym sezonie bezbramkowego remisu. Jaki z tego wniosek? Jeżeli
knurowianie nie tracą bramek to
na pewno wygrywają. Do takich
sytuacji dochodziło w bieżących
rozgrywkach trzy razy. W 10 kolejce Denis Chojnacki zachował
czyste konto i Concordia wygrała
z Unią Ząbkowice 2:0. Tydzień po
tym spotkaniu ponownie nikt
nie znalazł sposobu na pokonanie knurowskiego golkipera i
nasz zespół zwyciężył Przyszłość
Ciochowice 9:0. W minioną
sobotę znowu z tyłu było zero, co
zaowocowało wygraną 2:0 nad
Górnikiem Wesoła.

Buty w kolorze trawy

foto-migawka

Tomasz Młynek strzelił już 10. goli w tym
sezonie, jednak zdaniem trenera Michała
Budnego dorobek jego podopiecznego
powinien być zdecydowanie większy

Jak nie tracą,
to wygrywają

Zza biurka

14. KOLEJKA, GRUPA II:
Jedność Przyszowice - Radziechowy Wieprz 4:7
0:1 Błasiak 8 min, 0:2 Kitka 14 min, 1:2 Zabawczuk 27 min, 1:3 M.
Byrtek 38 min (rzut karny), 1:4 P. Motyka 48 min, 2:4 Mrozek 50
min, 2:5 Dudka 58 min, 2:6 Błasiak 63 min, 3:6 Mrozek 79 min, 3:7
Sz. Byrtek 82 min, 4:7 Przybylski 90+3 min
Jedność: Szindler, Pilc, Szaruga, Szołtysek, Wolniewicz, Mrozek, Rozumek 75 min Klimek,
Botor 50 min Modr zyński,
1. Turza Śląska
34
2. Polonia Ł.G.
29
Świetlicki 55 min Przybylski,
3. Krupiński
26
Zabawczuk, Hajok.
4. Pszczyna
25
GT S B o j s zow y - G r a n i c a
5. Tychy II
21
Ruptawa 0:0, Szczakowianka
6. Drzewiarz
20
Jaworzno - Polonia Łaziska
7. Szczakowianka
20
Górne 1:1, Forteca Świerkla8. Racibórz
19
ny - Krupiński Suszec 0:3,
9. Ornontowice
19
Unia Tur za Śląska - Unia
10. Radziechowy
19
Racibórz 2:1, GKS II Tychy
11. Przyszowice
18
12. Landek
18
- Drzewiarz Jasienica 0:3,
13. Ruptawa
16
Spójnia L andek - ROW II
14. Bojszowy
13
Rybnik 1:2, Iskra Pszczyna
15. ROW II
9
- Gwarek Ornontowice 2:0.
16. Świerklany
9

Mamy dla Was bilety
na Polska - Czechy
W najbliższy wtorek - 17 listopada - nasza piłkarska reprezentacja
rozegra towarzyski mecz z Czechami. Areną tej konfrontacji będzie
Stadion Wrocław, a my mamy dla Was 2 bilety na to spotkanie.
Możecie je wygrać, odpowiadając na następujące pytanie:

Kto jest selekcjonerem
reprezentacji Polski?
Weź udział w konkursie i przeżyj niezapomniany wieczór z reprezentacją Polski. Odpowiedzi przesyłajcie na redakcja@przegladlokalny.eu
(prosimy podać kontaktowy numer telefonu, byśmy mogli poinformować zwycięzców o sposobie odbioru biletów).
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Klasa A

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

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

35
31
29
25
24
23
22
21
19
18
18
12
11
10
10
9

Klasa B
12. KOLEJKA:
Olimpia Pławniowice - LKS
45 Bujaków 3:1, Amator Rudziniec - Ruch II Kozłów 10:0,
St ar t Sierakowic e - St ar t
Kleszczów 5:2, Victoria Pilchowice - Concordia II Knurów
2:2, Leśnik Łącza - Burza
Borowa Wieś 2:7, KS Bojków
- Naprzód Świbie 0:2, Pogoń
Ziemięcice - Quo Vadis Makoszowy 2:0.
1. Kleszczów
2. Borowa Wieś
3. Pławniowice
4. Rudziniec
5. Sierakowice
6. Bujaków
7. Quo Vadis
8. Ziemięcice
9. Świbie
10. Concordia II
11. Łącza
12. Kozłów II
13. Bojków
14. Pilchowice

26
25
25
23
21
19
16
16
16
14
13
12
10
2

III Liga
kobiet
9. KOLEJKA:
UKS Gamów - Gimnazjum
Istebna 1:2, MKS Żory - Rekord II Bielsko-Biała 0:7, Wilki
Wilcza - Granica Ruptawa 5:0,
Wisła Skoczów - Gwarek Ornontowice 6:0, Polonia Tychy
- KKP Mikołów 19:0.
1. Tychy
2. Istebna
3. Wilcza
4. Skoczów
5. Gamów
6. Rekord II
7. Ornontowice
8. Żory
9. Ruptawa
10. Mikołów

27
22
21
16
13
13
9
6
6
0

14. KOLEJKA, GRUPA II:

Fragment meczu Bud-Expert Team - IPA
Knurów. Przy piłce Łukasz Spórna

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

IPA nowym liderem

P

iąta seria spotkań Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
H a lowe j pr z y n io s ł a
zmianę na pozycji lidera. Na
czele tabeli znalazła się IPA
Knurów, która pokonała drużynę Bud-Expert Teamu. Skazany na pożarcie zespół Piotra
Rolnika stawił niespodziewany

opór faworytowi, a wygrana
nowego lidera stała pod znakiem zapytania do końcowych
minut. Trzeba jednak dodać,
że IPA mogła rozstrzygnąć to
spotkanie znacznie wcześniej,
ale nie potrafiła wykorzystać
aż trzech przedłużonych rzutów karnych.

WYNIKI 5. KOLEJKI Z DNIA 9.11.2015
Team Stalmet – Vibovit 0:0
Keno Energy Team – DFK Schlesien Rokita 3:8 (1:3)
A. Brociek, R. Brociek, M. Kożuszek – A. Mnochy 5, P. Szołtysek
2, M. Hutka
TKKF Mistral Intermarché - Tritech 1:6 (0:5)
samobójcza – G. Górka 4, B. Lewandowski, M. Szczurek
Bud-Expert Team – IPA Knurów 1:3 (1:2)
D. Kabała – M. Rozumek, T. Młynek, D. Kozdroń
żółte kartki: P. Rolnik, D. Kabała (Bud-Expert) – T. Młynek (IPA),
czerwona kartka: Ł. Spórna (IPA).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

STRZELCY
Ariel Mnochy
Rafał Hajok
Tomasz Młynek
Wojciech Rozumek
Grzegorz Górka
Adrian Zabłocki
Adam Czerkies
Mateusz Bogumiło
Przemysław Jędrzejczak
Krzysztof Ferenstein
Andrzej Niewiedział
Przemysław Zagórski
Michał Szczurek

5
5
5
5
5
5
5
5

13 40-15
13 27-5
10 20-13
9 38-15
7 19-11
3 12-30
3 16-35
0 10-58

4
4
3
3
2
1
1
0

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

1
1
1
0
1
0
0
0

0
0
1
2
2
4
4
5
15
11
10
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5

PROGRAM 6. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 16 LISTOPADA):
DFK Schlesien Rokita – Tritech (18.00), Team Stalmet – Bud-Expert Team (18.45), Keno Energy Team – TKKF Mistral Intermarché (19.30), Vibovit – IPA Knurów (20.15).

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

Foto: Waldemar Jachimowski

14. KOLEJKA

Klasa okręgowa

Pozycję lidera stracił Vibovit, który w meczu kolejki
spotkał się z Teamem Stalmet.
Mecz ten stał na w ysok im
poziomie, a głównymi postaciami byli bramkarze: Bartłomiej Poręba i Adam Dziuba,
na których sposobu nie mogli
znaleźć przeciwnicy. Efektem
tego był rzadko spotykany w
futsalu wynik bezbramkowy,
który po raz ostatni zdarzył
się w knurowskiej „halówce”
21 w rz e śn ia 20 09 rok u w
meczu Veritax Gumiland –
Intermarché A.
Już w poniedziałek dojdzie do meczu na szczycie, w
którym spotkają się niepokonane dotychczas Vibovit
i IPA.
Waldemar Jachimowski

14. KOLEJKA, GRUPA III:
Rafako Rac ibór z - For tu na Gliwice 8:2, KS 94 Rachowice - LKS 1908 Nędza
2:2, Silesia Lubomia - Zuch
Orzepowice 3:2, Zameczek
Czernica - ŁTS Łabędy 2:4,
J e dn o ś ć J ejkow i c e - N a przód Rydułtowy 3:0, Zryw
Radonia - Wilki Wilcza 0:4,
LKS Krzyżanowice - Czarni
Pyskowice 2:2, Dąb Gaszowice - Naprzód Borucin 1:2.

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

32
29
27
26
25
22
21
20
19
19
18
18
15
13
7
3

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

32
32
31
26
26
24
24
21
21
18
15
14
14
13
4
3

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 3 LISTOPADA:
1. Stefan Wroblowski
2. Bernard Wróbel
3. Jerzy Niewiadomski
4. Jacek Zacher
5. Zbigniew Ciszewski
6. Jan Chwolka
7. Jerzy Pluta
8. Leonard Spyra
9. Władysław Golec
10. Dariusz Skowron

- 2.527 pkt
- 2.425 pkt
- 2.330 pkt
- 2.172 pkt
- 2.002 pkt
- 1.924 pkt
- 1.842 pkt
- 1.841 pkt
- 1.838 pkt
- 1.815 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Adam Dudziński
- 17.347 pkt
2. Konrad Sobieraj
- 16.820 pkt
3. Alfred Wagner
- 16.650 pkt
4. Wojciech Napierała
- 16.543 pkt
5. Michał Foit
- 16.439 pkt
6. Jerzy Makselon
- 16.152 pkt
7. Piotr Palica
- 15.842 pkt
8. Janusz Kopeć
- 15.742 pkt
9. Henryk Brola
- 15.681 pkt
10. Dariusz Skowron
- 15.550 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 24 listopada o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Siatkówka
RYBNICKA AMATORSKA LIGA
PIŁKI SIATKOWEJ - SENIORZY
(TRENER PRZEMYSŁAW
ROKITOWSKI)

Po przegranym meczu z Edytorem Suszec 0:3 (21, 21,
23) drużyna TKKF podejmie
w czwar tek (12 listopada)
MUKS Wilhelm Szewczyk.
Początek w hali MOSiR o
godzinie 17.30.
GLIWICKA LIGA
PIŁKI SIATKOWEJ - JUNIORZY
(TRENERZY
ZBIGNIEW RABCZEWSKI
I ADRIAN CZERWIEC)

Niemoc we własnej hali - tak
można podsumować do tychczasowe mecze TKKF-u, który przegrał wszystkie
spotkania w roli gospodarza.
Inaczej wygląda gra w spo-

tkaniach w yjazdow ych. W
obcych halach knurowianie
zdobyli już 8 punktów na 9
możliwych.
W poprzednim meczu na własnym parkiecie TKKF uległ
0:3 ACE Zabrze, natomiast 13
listopada nasza drużyna zagra na wyjeździe z Sygnałem
Gliwice.
ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA
LIGA KADETEK
(TRENER MAREK SIWEK)

W kolejnym meczu dziewczęta z TKKF-u uległy 0:3
KŚ AZS Politechnika Śląska
Gliwice.
17 listopada kadetki rozpoczynają rundę rewanżową
meczem wyjazdowym z MCKiS UKS Trójka II Jaworzno.

ŚLĄSKA LIGA WOJEWÓDZKA
MINISIATKÓWKI „CZWÓREK”

TKKF Szczygłowice zgłosił
drużyny dziewcząt i chłopców
do kolejnych rozgrywek.
- Liga dziewcząt ruszy 29
listopada, natomiast chłopców - 6 grudnia. Zapraszamy
wszystkich chętnych uczniów
z klas V i VI szkół podstawowych na treningi. Zajęcia
dla dziewczą t i c h ł opc ów
odbywają się w poniedziałki
i środy w MSP-1 od godziny
16 d o 17. 3 0 . Dzi ewczę ta
trenować będą jeszcze w
soboty od 9 do 10.30 w MSP7 - zaprasza Marek Siwek,
kierownik sekcji siatkarskiej
TKKF Szczygłowice.
Oprac. PiSk
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Knurów. Przegląd twórczości

Szkoła Podstawowa w Wilczy

Foto: Mirella Napolska

Seniorze,
pokaż co potrafisz
19 listopada o godz. 16.00
w szczygłowickim Domu Kultury
odbędzie się Przegląd Twórczości
Artystycznej Seniorów z terenu Powiatu
Gliwickiego

W

Klasa I A

Wychowawca: Małgorzata Bujnowska
Szymon Gołębski, Sandra Górecka, Karolina Jojko, Maria Madeja, Julia Masternak, Maria Matusak, Jakub Mituta,
Damian Owczorz, Antoni Pacia, Piotr Pogoda, Maja Rozpędowska, Maja Rusin, Wiktor Słowiak, Wiktoria Walkarz,
Bartosz Zientek.

przeglądzie mogą brać
udział nieprofesjonalni twórcy indywidualni oraz
grupy twórców, reprezentujący kluby seniora, oddziały
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Koła
Gospodyń Wiejskich i inne.
W imprezie może uczestniczyć do 20 osób z każdej gminy z terenu powiatu gliwickiego – liczy się pierwszeństwo
zgłoszeń.
Do przeglądu można zgłaszać: występy, pokazy artystyczne itp., a także wyroby
dekoracyjne i użytkowe, wy-

konane dowolną techni ką,
które w dniu imprezy zostaną
zaprezentowane.
Kar t y zgłoszeń na leży
dostarczyć lub przesłać do
16 listopada na adres: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego
17, 44-100 Gliwice lub e-mail:
pcop@starostwo.gliwice.pl.
Organizatorem przeglądu jest Starostwo Powiatowe
w Gliwicach. Informacja i karta uczestnictwa – do pobrania na stronie internetowej
www.powiatgliwicki.pl.

/sisp, bw/

Gierałtowice. Warsztaty tworzenia dekoracji

Nauczysz się
upiększania

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza
na warsztaty tworzenia dekoracji
adwentowych i bożonarodzeniowych
w Pracowni Eko-deko

Klasa I B

Wychowawca: Katarzyna Pacha
Nikole Bieras, Łukasz Czenczek, Maciej Gilge (nieobecny), Marcin Górecki, Adam Kalnik, Katarzyna Kaszek,
Roksana Latoska, Alicja Łupieżowiec, Bartosz Makowicz, Magdalena Niewelt (nieobecna), Zuzanna Nowak,
Karolina Twardawa, Filip Wichowski.

Szkoła Podstawowa w Stanicy

- Uczestnicy będą mieli okazję poznać tajniki tworzenia
niepowtarzalnych kompozycji
z naturalnych produktów i innych, pozornie niepotrzebnych,
rzeczy, które można znaleźć
w każdym domu – tłumaczą
pracownicy GOK. - Naturalne
dekoracje nie tylko cieszą oczy,
ale też wprowadzają w domu
niezwykły nastrój.

Warsztaty odbędą się 20 listopada (piątek), w godz. 17–20
w GOK w Gierałtowicach.
Koszt zajęć to 35 zł od osoby. W tej cenie wszelkie niezbędne materiały.
Zapisy przyjmowane są do
16 listopada - osobiście w GOK
w Gierałtowicach lub telefonicznie (pod nr. 32 301 15 11).
/bw/

Przyszowice. Spotkanie autorskie

Wieczór
z pielgrzymem
Bronisław Marek Wiechuła, autor
książki „Pielgrzymem jestem”,
zaprasza na wieczór autorski

P

Klasa I

Wychowawca: Urszula Jureczka
Julia Kiszka, Amelia Król, Xavier Barton, Dominik Czempiel, Mateusz Jaskólski, Maja Jonda, Wojciech Kania,
Luiza Kata, Filip Klimeczko, Alan Kulik (nieobecny), Julia Kulpa, Jakub Ludwik, Laura Marszałek, Radosław Norek,
Wiktoria Orzeszek, Emilia Sokołowska, Agnieszka Wiechoczek.

16

ublikacja niedawno wyszła
z drukarni.
- To prywatna autobiografia
– wyjaśnia Wiechuła. – Próba
filozoficzno-psychologicznego
rozliczenia z przeszłością.
- Swoje życie pr y watne
poświęcałem rodzinie, i okazjonalnie brałem udział w
pielgrzymkach – dodaje autor.
- Po każdej pielgrzymce, jeszcze wyciszony, zapisywałem
zaobserwowane wydarzenia
i ref leksje. Jako zapalony fotograf - amator, starałem się
utrwalać, najpierw na błonie
fotograficznej, a współcześnie
aparatem cyfrowym, między
innymi migawki z pielgrzymek.
Prelekcja poświęcona tematyce książki odbędzie się w

poniedziałek, 16 listopada, w
restauracji Artus w Przyszowicach. Początek o godz. 17.
/bw/
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