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Gierałtowice

Słoma
w ogniu
W

MiNa

W środę, 11 listopada, świętować będziemy
97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

sta nie sformowa na kolu mna. Jej
uczestnicy przemaszerują – pod przewodnictwem orkiestry KWK Knurów
– przed Pomnik Powstańców Śląskich
przy ul. Dworcowej.
Przy pomniku stanie uroczysta
warta, zostaną złożone wieńce i kwiaty. Odbędzie się też ślubowanie I klasy
mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.
/bw/

Knurów

listopada w ramach „Śląsk ich
kawiarenek” „Maszkiety” zapraszają na wernisaż obrazów Magdaleny
Czenczek i koncert jazzowy. Zespół
muzyczny wystąpi w składzie: Agata

informacja wasna wydawcy

Żyła (śpiew), Jacek Żyła (fortepian),
Jacek Kupka (perkusja) i Szymon Bolisega (bas). Początek imprezy o godz.
18. Bilety w cenie 10 zł (w przypadku
wcześniejszych zamówień) i 15 zł
(w dniu koncertu). Ilość miejsc ograniczona. Rezerwacje pod nr. tel. 505
868 273.
jb

znalazł?
Z

Knurów

soboty na niedzielę, w okolicach
ulic Wojska Polskiego i Kosmonautów, zgubiono komplet kluczy.
Zguba przypięta była do charakterystycznej niebieskiej smyczy z napisem
„Śnieżka”. Znalazcę prosimy o kontakt
- nr tel. 519 448 155. Nagroda czeka!
jb

Knurów, Gliwice

Hospicjum
dziękuje!

Goście po fachu

G

rupa podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z
Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie
Chorych w Knurowie z opiekunką Marią Marchewką odwiedziła w
ubiegły czwartek naszą redakcję, by
poznać „kuchnię” pracy dziennikarzy i
grafików. Nie bez powodu. Nasi goście
przynieśli kilka egzemplarzy własnej
gazetki „ŚDS-ik”, w której co miesiąc
opisują ważne wydarzenia z życia
Ośrodka, prezentują sylwetki jego

mieszkańców, dzielą się sukcesami.
W pisemku znaleźć można krzyżówkę
a nawet kącik plotkarski.
Adeptów dziennikarstwa najbardziej interesowało, jak wynajdujemy
tematy. Uchyliliśmy przed nimi rąbka
tajemnicy, jak również wytłumaczyliśmy czym są szczotki i łamy oraz
na czym polega korekta. Oby naszym
młodszym kolegom nie zabrakło weny
i zapału przy tworzeniu kolejnych wydań „ŚDS-ika”.
/g/

Prawie 132 tys. zł udało
się zebrać podczas
corocznej kwesty
na rzecz gliwickiego
Hospicjum Miłosierdzia
Bożego – także dzięki
darczyńcom z Knurowa

31

października i 1 listopada wolontariusze z puszkami oznaczonymi logo hospicjum pojawili się
na nekropoliach Gliwic i powiatu.
W Knurowie kwestowali na trzech
cmentarzach – przy ulicach 1 Maja,
Rakoniewskiego i Słonecznej. Dwudniowa akcja przyniosła w sumie
niemal 132 tys. zł!
– To ogromny sukces – podsumowuje Aneta Korzuśnik-Nowak, koordynator kwesty i wolontariatu przy
Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. – Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane
w przygotowanie kwesty – trwało to pół
roku – i w jej przeprowadzenie. Dziękuję też wszystkim darczyńcom – bez
nich nasze wysiłki byłyby bezużyteczne.
To przedsięwzięcie, jak co roku,
jest efektem współpracy ludzi dobrej
woli. Tym razem samych kwestujących
było w sumie około 500, wydano 553
puszki (niektórzy kwestowali po kilka
razy). Oprócz nich przy kweście pracowało jeszcze około 40 osób – to kierowcy, osoby sortujące i liczące zebrane
datki, koordynatorzy.
reklama
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Obrazy i jazz
6

tradycyjnych śląskich pieśni, tańców
i... humoru.
– Będzie ciekawie i radośnie – zapewniają organizatorzy z „Dwójki”.
Początek uroczystości o godz. 10.
Polecamy.

Knurów

Bohaterom złóżmy hołd Może ktoś
W

sobotę, 7 listopada, w Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 2 odbędzie się XV Biesiada Śląska „U Tereski”
Tym razem zabawa będzie przebiegać pod hasłem: „Kożdy mo swojego
ptoka”. Nie zabraknie pięknych strof,

Podpalenia to najbardziej prawdopodobna przyczyna pożarów
słomy - ich gaszeniem zajęli się strażacy z trzech jednostek

Knurów. Święto Niepodległości

Knurowie uroczystości rozpoczną się o godzinie 11. nabożeństwem w intencji Ojczyzny
w kościele pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego. W czasie mszy
wystąpi chór Slavica Musa. Asysty
udzielą poczty sztandarowe okolicznych organizacji i stowarzyszeń.
Po nabożeństwie, około godz.
11.50, przejdą przed świątynią zo-

„U Tereski” super biesiada
W

Foto: Mirella Napolska

zeszły czwartek, piątek i sobotę
strażacy aż sześciokrotnie wyjeżdżali do pożarów balotów słomy w
Gierałtowicach. W walce z żywiołem
brała udział ekipa knurowskiej JRG
PSP, a także strażacy OSP z Knurowa
i Chudowa.
Wszystko wskazuje na to, że przyczyną tych pożarów były podpalenia.
Najwyraźniej ten, kto podkładał ogień,
ma zapał bynajmniej nie słomiany.

Knurów. Szkolna „Dwójka” zaprasza

MiNa

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Korkowe utrapienie
– Nie ma gdzie jakich planów,
żeby zbudować drogę łączącą
Szczygłowice z Gierałtowicami?
Ale nie przez Knurów, tylko jakoś na skróty. Bo jeżdżę niemal
codziennie na tej trasie, a mam
jakiegoś pecha, akurat w porach,
gdy korkuje się Niepodległości
i Dworcowa. Gorzej niż w Katowicach! 20‒30 minut w korku, gdy
wystarczyłaby minuta na normalny przejazd. Nie wiem, czy to wina
świateł przy starej poczcie, czy
inny powód, ale 2‒3 razy dziennie
Knurów tamuje kierowców.
S.K.

32 332 63 77
Tępić palących śmieciami
– Nie wiem, czym niektórzy
w domach palą, ale podejrzewam,
że to ani drewno, ani węgiel. Czarny i duszący dym, który niesie
się po okolicy to zabójstwo dla
płuc. Wydaje mi się, że nie można
pobłażać takim praktykom, tylko
je tępić w zarodku. Jeśli znowu
zauważę, będę dzwonić do Straży
Miejskiej, zrobię też zdjęcia, a potem będę dociekać, co zrobiono
w tej sprawie. Uważam, że jak się
nie da po dobroci, to trzeba siłą
wyrugować takie szkodnictwo.
Andrzej
Not. bw
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Tragedia na drodze

złonkowie jednej rodziny – kat i
ofiara. Takie dramaty, skrywane w czterech ścianach, nie zawsze
zostają ujawnione. W tych dwóch
przypadkach dręczyciele odpowiedzą
za swoje czyny.
Od poniedziałku, 2 listopada,
Tomasz T., który znęcał się fizycznie
i psychicznie nad swoim 67-letnim
ojcem, musi regularnie meldować się
na policyjnym komisariacie. Prokurator Rejonowy w Gliwicach zastosował
wobec knurowianina środek zapobie-

gawczy w postaci dozoru policyjnego.
Mężczyzna ma też nakaz opuszczenia
mieszkania. 37-letni Tomasz. T. został
zatrzymany przez policję 1 sierpnia br.
przy ul. Dworcowej.
Z kolei 2 listopada, po godz. 13
przy ul. Mickiewicza funkcjonariusze zatrzymali 43-latka, który znęcał
się fizycznie i psychicznie nad swoją
40-letnią żoną.
Postępowania w obu sprawach prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
MiNa

Gliwiccy policjanci oraz prokuratura są w tra kcie usta lania
dokładnych przyczyn tragicznego
w skutkach zdarzenia. Jak się dowiedzieliśmy, za możliwą przyczynę
biorą pod uwagę problemy zdrowotne kierowcy osobówki.
MiNa

reklama

chu. Kierowca jadącej z naprzeciwka
ciężarówki nie miał szans uniknąć
zderzenia.
W w yniku w y padku 57-letni
kierowca renaulta zginął na miejscu.
Kierowca samochodu ciężarowego
DAF nie odniósł poważniejszych obrażeń. Jak wykazały badania, 26-latek
był trzeźwy.

C

Foto: KMP Gliwice

D

o śmiertelnego w y padku
doszło w czwartkowy poranek, 29 października po
godzinie 7, w Paniówkach. Kierowca renaulta modusa, mieszkaniec
Zabrza, jechał ulicą Chudowską. W
aucie nie było pasażerów. Nagle, na
odcinku w pobliżu Kłodnicy, mężczyzna zjechał na przeciwny pas ru-

Przemoc w domu

reklama

Paniówki

Kierowca renault nagle
zjechał na przeciwny
pas, prosto pod koła
nadjeżdżającej
z przeciwka ciężarówki.
Zmarł na miejscu

Knurów
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Knurów

Coraz ładniej na „Fińskich...”

Od 2013 roku na osiedlu Fińskich Domków toczą się prace remontowe:
przebudowano już kanalizację i sieć wodociągową, zmodernizowano
oświetlenie, a na ulicach Szymanowskiego, Wieniawskiego, Słowackiego
i Chopina wymieniono nawierzchnię ulic i na chodnikach położono kostkę
brukową. – Wyładniało to nasze osiedle – chwalą mieszkańcy
wierzchni ulic pozostawiał wiele do
życzenia. Mieszkańcy skarżyli się na
ubytki i pęknięcia, przeszkadzały im
także nierówności.
Drogi są przebudowywane po kolei. Zaczęto od ulic Szymanowskiego,
Wieniawskiego i Słowackiego - tutaj

Na ulicy Chopina remont jeszcze trwa. Przebudowa
kosztowała 735 707, 03 zł. Robotami zajęła się
firma TKS z Katowic

Nocne „graffiti”

ogłoszenie

4

Pani Agnieszka z ul. Paderewskiego:
- Moja ulica jeszcze czeka na remont, ale
te, które już zostały zrobione bardzo mi
się podobają. Znacznie się lepiej po nich
jeździ. Zresztą z tego, co opowiadała mi
teściowa, dawno temu te ulice już były
takie ładne, więc cieszę się, że znowu są
efektowne. Problemy były z dojazdem,
ale to normalne przy remontach. Co jeszcze chciałabym zmienić? Nic. Mam tutaj
wszystko: przedszkole pod nosem, plac
zabaw, sklep. Niczego nam nie brakuje.

Szczygłowice. Dewastacje w bloku

Gliwice, Leboszowice

ocą z 1 na 2 listopada mężczyźni
udali się do Gliwic, ale nie po
to, aby zapalić znicz na którymś z
cmentarzy. Wzięli ze sobą farbę w
sprayu. Zrobili z niej użytek na ulicy
Rybnickiej – postanowili pomalować
wiadukt. Pech chciał, że mimo późnej
pory zostali zauważeni przez przypadkową osobę. Ta nie pozostała obojętna
na widok paskudzących „grafficiarzy”
z Bożej łaski i powiadomiła o tym
gliwicką policję. Funkcjonariusze
przybyli na miejsce i około godz. 2.00,
po bezpośrednim pościgu zatrzymali

Tekst i foto: Justyna Bajko

Ulica Wieniawskiego. Koszt prac wyniósł 305 tys. złotych.
Za remont odpowiedzialna była firma Eurotech z Zabrza

Dwóch mieszkańców gminy
Pilchowice dość nietypowo
„świętowało” Zaduszki

N

remonty już się zakończyły. Ostatnie
szlify trwają na ul. Chopina. Na swoją
kolej czeka ul. Paderewskiego. W ciągu
kilku miesięcy ulice zmieniły się nie do
poznania: wykonano nową nawierzchnię jezdni i przebudowano chodniki
po obydwu stronach drogi. Nowo

Pan Jerzy z ul. Szymanowskiego:
- Wizualnie jest bardzo ładnie, ale najważniejsze, czy ulica zda egzamin zimą
i przy ulewnych deszczach, bo zawsze
mieliśmy tutaj problem ze stojącą wodą.
Może na jezdni jest parę nierówności, ale
ogólnie mi się podoba. Można by jeszcze
postawić znak zakazu wjazdu dla pojazdów powyżej 2,5 ton, bo jak nam tutaj
wjadą ciężarówki, to wszystko zniszczą.
A szkoda by było...

jednego z wandali. Jak podaje policja,
okazał się nim 23-letni mieszkaniec
gminy Pilchowice. Wkrótce ze stróżami prawa spotka się również jego
kolega. Jak udało nam się dowiedzieć
z nieoficjalnych źródeł, obaj sprawcy są mieszkańcami Leboszowic.
Wkrótce odpowiedzą przed sądem za
wandalizm. Będą też musieli naprawić wyrządzone szkody. Wysokość
strat poniesionych przez Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach jest w trakcie
ustalania.
MiNa

Bo to kwiaty były złe?...
Blok przy ul. Staszica 1
kilkakrotnie gościł na łamach
Przeglądu – niestety, zazwyczaj
w negatywnym kontekście.
Tym razem wandale zdemolowali
pierwsze piętro. Nie spodobały
im się kwiaty...

K

iedy w poniedziałek
rano pracownicy administracji Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji przyszli
do pracy, ujrzeli pobojowisko:
kawałki rozbitej szyby na podłodze, potłuczone doniczki i
poprzewracane kwiaty.
Biura administracji oraz
kilku firm mieszczą się na
pierwszym piętrze w budynku przy ul. Staszica. Piętro
jest zamknięte - oddzielone
ścianą i drzwiami od pozostałych części budynku.
- Po zakończonej pracy
administracja zamyka drzwi
i jeśli ktoś chce się dostać do
jednej z firm, musi zadzwonić
domofonem i poprosić o otwarcie - tłumaczy Mieczysław
Kobylec, dyrektor MZGLiA.
Wandalom udało się sforsować drzwi - wybili szybę i
dostali się na piętro. W starciu
z dewastatorami ucierpiały
przede wszystkim kwiaty.
- Już dawno nie było takich zniszczeń, kiedyś częściej się zdarzały - mów i
Benedykt Hanak z MZGLiA.
- Sprawę zgłosiliśmy na policję. Na razie nie podejrzewamy, kto to mógł zrobić.
Opisany budynek nie ma
dobrej opinii.
- I, niestety, zasłużenie mówi jeden z mieszkańców

pobliskiego bloku - Tutaj
ciągle coś się dzieje - jak nie
pożar, to się biją albo klatkę
zdemolują. Mieszkam niedaleko i słyszę różne rzeczy.
- Może jest parę, jak to
mówią, „elementów”, ale porządni ludzie też tu mieszkają. A dewastacje zdarzają się
wszędzie – zauważa jednak
inna nasza rozmówczyni.
Choć szczygłowicki blok
często pada ofiarą wandali,
póki co większość sprawców nie
zostało wykrytych. Może tym
razem ręka sprawiedliwości ich
dosięgnie.
jb

Ładna palma,
okazały bluszcz,
a jednak komuś
wyraźnie się nie
spodobały...

Foto: Justyna Bajko

race przy przebudowie ulic na
osiedlu Fińskich Domków rozpoczęły się w zeszłym roku, tuż po
zakończeniu robót związanych z
budową kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociągowej i nowego oświetlenia.
Stan zarówno chodników, jak i na-

wyremontowane ulice wyglądają podobnie - do budowy jezdni użyto kostki
brukowej o szarym kolorze, chodniki,
także kostkowane, mają barwę szarą
przetykaną grafitowymi wstawkami.
Wjazdy do posesji wyróżniono kostką
czerwoną. Tam, gdzie było to koniecznie wykonano odwodnienie.
- Zmiany są bardzo zauważalne,
nie mamy się czego wstydzić: jest ładnie
i wygodnie - mówi jeden z mieszkańców. - Aż teraz miło się spaceruje po
tym naszym osiedlu!

Foto: Justyna Bajko
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I gdzie tu parkować?
– Wszędzie wokół są parkingi zarezerwowane dla wspólnot
mieszkaniowych. A co z tymi, którzy nie mają wykupionych
mieszkań? – pyta rozgoryczona knurowianka z ulicy Koziełka

Foto: Mirella Napolska

Nowa siedziba Orange mieści się przy ul. Kapelanów Wojskowych

Knurów. Otwarto biuro obsługi dla abonentów Orange

Operator w nowej siedzibie

Niespełna 5 miesięcy potrzebowała Orange, by w końcu
znaleźć w Knurowie lokal na siedzibę biura obsługi abonentów
Wiele wspólnot zastrzega sobie wyłączność na parkowanie na swoim terenie

T

akie pytanie zadaje sobie wielu kierowców.
Wśród nich jest pani Marta, która skontaktowała się w tej sprawie z naszą redakcją.
– Prawie przy każdym z bloków przy ul. Koziełka
jest postawiony jakiś znak informujący o tym, że jest
to teren prywatny i za wyjątkiem mieszkańców
danego bloku nie można postawić auta – żali się
knurowianka. – Pytam, co z mieszkańcami, którzy
nie mają wykupionego mieszkania i na dodatek nie
mają żadnego miejsca do zaparkowania auta?
Pani Marta nie należy do żadnej wspólnoty
mieszkaniowej – jej mieszkanie jest własnością
gminy. I o ile wszędzie wokół są parkingi „wyłącznie
dla członków wspólnoty X lub Y”, to o parkingu
na wyłączny użytek mieszkańców lokali komunalnych można jedynie pomarzyć.
Knurowianka była z tym problemem w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji, jednak, jak mówi, w kwestii parkowania nie
można liczyć na pomoc z tej strony.

Aut przybywa,
przestrzeni ubywa

Cóż, MZGLiA nie wybuduje przy budynkach
na Koziełka nowych parkingów. Dlaczego? Przede
wszystkim dlatego, że zwyczajnie nie ma tam już
miejsca. Tereny, które na pierwszy rzut oka mogą
się wydawać świetnym miejscem na parking,
są własnością prywatną, a nie gminną. Wspólnoty
mieszkaniowe wykupują lokale wraz z cząstką
przyległego terenu. Zrozumiałe, że tworząc na nim
parking, z reguły chcą jakoś zapewnić sobie miejsca
do parkowania. W końcu teren jest ich własnością.
– Jednak jeżeli ktoś nie jest członkiem wspólnoty
mieszkaniowej, a mieszka w budynku, przy którym
na gruncie mu przynależnym jest parking, ma pełne
prawo z tego parkingu korzystać – zaznacza Mieczysław Kobylec, dyrektor Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.
– Taka sytuacja jest na przykład w budynku przy Koziełka 49, gdzie część mieszkań jest własnością gminy,
a część tworzy wspólnotę mieszkaniową.
Zatem, wedle słów dyrektora, nawet jeśli nie
wszyscy mieszkańcy danego budynku są członkami działającej tam wspólnoty mieszkaniowej,
to wszyscy oni mają prawo do parkingu istniejącego
na terenie przyległym do budynku.
A co, gdy cały blok zajmują tylko mieszkania
komunalne, a wszystkie parkingi wokół należą
do wspólnot mieszkaniowych?
– Jedyne, co mogę zrobić, to doradzić, aby
parkować tam, gdzie to dozwolone – mówi dyrektor Kobylec. – Niedawno, przy okazji remontu
ulicy Koziełka, stworzono kilka miejsc postojowych wzdłuż jezdni. Wiadomo, że każdy chciałby
parkować przy budynku, w którym mieszka.
Jednak nie zawsze to jest możliwe. Samochodów

przybywa i sprawa parkowania stała się dość
powszechnym problemem.

Albo mandat, albo sąd

Wspólnoty mieszkaniowe różnie oznaczają
swoje parkingi, czasem dość nietypowo. Najczęściej jednak używają któregoś z dwóch znaków
drogowych – to znak informacyjny „parking” (D18) lub też „zakaz zatrzymywania się” (B-36) – z
dodatkową tabliczką, mówiącą, że w tym miejscu
mogą parkować tylko mieszkańcy tej konkretnej
wspólnoty.
Co grozi kierowcy, który zignoruje te znaki
drogowe i postawi auto na terenie wspólnoty? To
zależy.
Najczęściej na terenie osiedli mamy do czynienia z drogami wewnętrznym. Aby obowiązywało
tu prawo o ruchu drogowym, wspólnota musi się
postarać o ustanowienie strefy ruchu. W tym celu
należy się skonsultować z Urzędem Miasta i przygotować projekt organizacji ruchu. Wyznaczając
parking, trzeba też spełnić określone normy, np.
zachować odpowiednią odległość od budynku,
określoną przez przepisy budowlane.
W strefie ruchu (oznaczonej białymi tabliczkami ze stosownym napisem), parkując w miejscu
do tego nieprzeznaczonym – w tym przypadku
na parkingu wspólnoty ze znakiem zakazu zatrzymywania się – trzeba się liczyć z mandatem w
wysokości 100 zł.
- Jeżeli zaś na terenie wspólnoty, na drodze
wewnętrznej nie ma strefy ruchu, wówczas nie ma
też podstaw do naszej interwencji – mówi Andrzej
Daroń, komendant Straży Miejskiej w Knurowie.
Ustawione znaki zakazu nie mają wówczas
swojej „drogowej” mocy, pełnią za to funkcję informacyjną – mówią o tym, że właściciel tego terenu
nie życzy sobie, aby osoby postronne wkraczały na
jego teren. W takiej sytuacji, choć 100-złotowego
mandatu nie będzie, wspólnota może wnieść do
sądu pozew z powództwa cywilnego. Niezależnie
od tego, jakie jest prawdopodobieństwo bycia
przyłapanym na zostawianiu auta na parkingu
wspólnoty, uczciwość nakazuje, by tego nie robić.
Brak wolnych miejsc dla kierowców niezrzeszonych we wspólnotach mieszkaniowych jest
problemem na wielu osiedlach. Z kolei członkowie
wspólnot nierzadko pomstują na to, że ich parkingi
są zastawiane przez „obce” auta. Zresztą przyblokowy teren prywatny też nie zawsze jest wystarczająco
duży, aby pomieścić wszystkie pojazdy członków
danej wspólnoty mieszkaniowej. Może trzeba się
zacząć przyzwyczajać do tego, że nasze samochody
będą nocować już niekoniecznie przed oknami
mieszkań, ale na parkingach oddalonych na odległość krótkiego spaceru.
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maja jedyny w mieście salon Orange
„utracił autoryzację z powodu braku możliwości wynajmowania lokalu” przy ul. Kazimierza Wielkiego. Rozgoryczeni tym faktem klienci
musieli szukać najbliższego salonu w Gliwicach.
To był problem zwłaszcza dla starszych, korzystających z telefonów stacjonarnych.
– W każdej błahej sprawie muszę teraz dzwonić na infolinię i trwonić majątek. Jak był salon,
można było podejść i wszystko wyjaśnić – komentował w połowie lipca pan Krystian z Knurowa.
Rzecznik prasowy Orange Polska, Maria Piskier, zapewniała wówczas, że trwają przymiarki

do uruchomienia salonu w innym miejscu.
Aby tak się jednak stało, konieczne jest znalezienie odpowiednio atrakcyjnej lokalizacji.
Po niespełna 5 miesiącach, 24 października, salon Orange otworzył swe podwoje przy
ul. Kapelanów Wojskowych 2A. Nie trzeba już
jechać do Gliwic, by zapoznać się z ofertą operatora, wyjaśnić kwestie abonamentu, uzyskać
pomoc w obsłudze i konfiguracji smartfonów,
modemów czy innych akcesoriów.
Salon otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00‒17.00, a w soboty od 9.00
do 13.00.
/g/, foto: Justyna Bajko

reklama

Mirella Napolska
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Historia kina w Knurowie cz. III

Rzeczy, które nadejdą

Wizja pierwszych lotów w kosmos, helikopterów czy zegarków służących
komunikowaniu się ze światem wbija widzów w fotele. Nikt wtedy nie
przypuszcza, że część z tych „rzeczy”, w tym przede wszystkim kolejna
wojna światowa, niebawem naprawdę nadejdzie

Kiedy do kin wchodzi ekranizacja
Moniuszkowskiej „Halki” w reżyserii
Konstantego Meglickiego, w Knurowie powstaje pomysł, by ją udźwiękowić. Niełatwego zadania podejmują się
członkowie mieszanego chóru „Jedność”. Wszyscy mają apetyt na partie
solowe, ale o tym ma zdecydować
dyrygent z Katowic, Leon Poniecki.
Gdy pojawia się na próbie w „Śląskim”,
chórzyści ustawiają się w rzędach.
Obowiązuje hierarchia: z przodu elita,
czyli najstarsi i najbardziej zasłużeni,
reszta z tyłu. Z ostatniego rzędu dyrygent wyłuskuje Martę Kolar (z domu
Nalepa). Tak zachwyca się jej głosem,
że to jej proponuje rolę Halki.
W trakcie seansu soliści śpiewają
z towarzyszeniem chóru przy akompaniamencie kopalnianej orkiestry,
zastępując w ten sposób kinowego
tapera. Udźwiękowiony film odnosi
w Knurowie wielki sukces. To też
ważny moment w życiu Marty Kolar.
Po roli Halki knurowianie okrzyknęli
ją „Polskim Słowikiem”.

Foto: arch. Eleonory Skrobacz

Kawalerowie z Rasierplatz

Pocztówka z 1932 roku przedstawia kino „Śląskie” przy ul. Rybnickiej

Foto: arch. Eleonory Skrobacz

Wojciech Fityka

6

Stopklatka

Jeszcze niedawno Wojciech Fityka własnym samochodem dowoził
do K nurowa robotników na plac
budowy kina. Automobilem z emblematem marki Pierce Arrow przyjechał
później z rodziną na uroczyste otwarcie świątyni X Muzy, wzbudzając
podziw u miejscowych. Krewni Fityki,
w tym żona i syn, zasiedli w loży. On
zaś przy fortepianie, by akompaniować niemej ekranizacji „Quo vadis”
w reżyserii Enrico Guazzoniego. Składane fotele, tzw. klapsztule, zapełniły
się do ostatniego, a brawa nie cichły
po projekcji przed długi czas.
Właściciel chce za kilka lat przekazać k ino synowi Fr yder ykowi.
Tymczasem na zarządcę „Śląskiego”
namaszcza Konstantego Szołtyska.
Mieszkanie na piętrze przeznacza
pod wynajem. Nie ma też problemu
ze znalezieniem dzierżawców dwóch
składów na parterze. Na lewo od wejścia do budynku wprowadza się Józef
Kozik z zakładem zegarmistrzowskim, lokal po prawej zajmuje na krótko lodziarnia. W podwórku, gdzie
stoi hinterhaus (dom tylny), Bernhard
prowadzi skład trumien, a w starym
kinie „Kameralnym” urządza się kolejny sklep.
Mimo kryzysu, interes powoli się
kręci. Raz w miesiącu przedsiębiorca
z Orzesza przyjeżdża do Knurowa
po czynsz, a w soboty i niedziele
odpoczywa, przygrywając podczas
seansów na fortepianie. Jest muzycz-

nym samoukiem, uwielbia szybką
jazdę samochodem, ma dryg do handlu. Zawsze elegancki, czasem tylko
porywczy. Nie rozstaje się ze swoim
skórzanym portfelem, atrybutem
kupca.

Polski Słowik

Kryzys trwa i nadal zbiera żniwo. W połowie 1932 roku z polskiej

części Górnego Śląska znika 25 kin,
w tym knurowskie „Kopalniane”,
gdzie do urzędniczej pensji dorabiał
Wiktor Klepek. „Śląskie” nie ma już
konkurencji, niemniej nadal musi
zabiegać o w idza. Wiadomo, im
ciekawszy repertuar, tym większe
wpływy z biletów, z których trzeba
jeszcze opłacić czynsz i odprowadzić
niemałe podatki.

Foto: arch. Eleonory Skrobacz

Z

u viele Leute (za dużo ludzi) –
słyszą coraz częściej górnicy
z kopalń Piotr i Paweł oraz
Foch w Knurowie. W 1931 roku pracuje tam w sumie 1716 osób, z czego 1040
to miejscowi. Decydując się w obliczu
kryzysu na ograniczenie wydobycia,
Dyrekcja Generalna „Skarbofermu”
przystępuje do masowych zwolnień.
Niebawem bezrobocie staje się życiowym problemem wielu knurowian.

„Śląskie”, podobnie jak większość kin, stosuje urozmaicone ceny
biletów, uzależniając je od miejsca
na widowni.
Bywalec przedwojennego kina,
Ma ksy milian Weniger, wspomni
po wielu latach: – Co to kosztowało:
50 groszy, 80 groszy, a balkon – złotek.
Bo im wyżej, tym dalej od ekranu,
i drożej.
Na taki luksus pozwalają sobie
jedynie klienci wywodzący się z wyższych klas społecznych, gotowi zapłacić nawet 1,50 zł za miejsca w loży, byle
siedzieć jak najdalej od hałaśliwych
widzów z pierwszych rzędów.
Ludwik Furgoł jest bezrobotny,
podobnie jak większość jego kolegów.
Wielu z nich zalicza się do tak zwanej
szpagatowej inteligencji. Udają obytych,
a pomaga im w tym ersatz elegancji:
sztywny gors z kołnierzem (półkoszulek)
kupiony za kilka groszy oraz sztulpy,
czyli mankiety regulowane na sznurku
(ździebko dla fasonu wystają). Zestaw
dopełniają marynarka, odprasowane
spodnie i wypastowane buty. Tak ubrani
idą w niedzielę do kina. Przed wejściem
spotykają innych kawalerów. Kupują
najtańsze bilety na Rasierplatz. W ten
sposób określa się miejsca w pierwszym
rzędzie. Aby śledzić, co dzieje się na ekranie, trzeba odchylić głowę do tyłu. Przypomina to wizytę u golarza.

Automobil, którym Wojciech Fityka przyjeżdżał do Knurowa po czynsz i by grać na fortepianie
w czasie seansów niemych filmów
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Trwa seans amerykańskiej komedii „Generał”. W głównej roli Buster
Keaton. Pomiędzy kadrami filmu
niemego wmontowane są plansze
z tekstem w języku polskim i niemieckim, ułatwiające widzom zrozumienie fabuły.
Kiedy na ekranie pojawia się pędząca w kierunku widowni lokomotywa, jeden z kolegów Ludwika wpada
w panikę. Krzyczy i przewraca się
do tyłu, wzbudzając przy tym salwy
śmiechu. To jego pierwsza w życiu wizyta w kinie, dlatego myślał, że pociąg
może go rozjechać.
Po roku Konstant y Szołt ysek
zniechęca się do prowadzenia kina
„Śląskiego”. Zastępuje go Wilhelm
Marcol. W porze zimowej odprowadza
10 proc. podatku od każdego sprzedanego biletu, w lecie, kiedy widzów jest
mniej, tylko 5 proc. W międzyczasie
wysłuchuje od knurowian, którzy
dzięki kartom cyrkulacyjnym jeżdżą
za granicę do Gleiwitz czy Hindenburga, recenzji filmów dźwiękowych.
Nie ma złudzeń – zakup aparatury
dźwiękowej wiąże się z ogromnym
wydatkiem. Z pomocą przychodzą
mu piekarz i jego żona, mieszkający
w domu przy targowisku.
Tak ta historia zapisała się w pamięci Maksymiliana Wenigera: – On
trzymał na podwórku konia i bryczkę,
a ona jeździła za granicę. W sobota
włosy robić, w niedziela do kina. Bryczka była na zadku zaciągana i szło se
klapnąć w razie deszczu. Tam ukryli
żeliwny aparat i przeszmuglowali go
z Niemiec. Tą ulicą, tą Gliwicką przywieźli do Knurowa. To był pierwszy
tonefilm, znaczy głośny film. I było
dziwne, skąd się w Polsce znalazł taki
aparat. Właściciel nie mioł żadnego
świstka, więc nie dość, że stracił kino,
to potem dostał okropne kary za szmugiel.
K nurow ianin zapamięta,
że w dźwiękowym kinie niemieckie
produkcje tłumaczono na język polski.
– Jednym okiem patrzyło się na film,
a drugim czytało napisy. Jak grali film
amerykański, to jedna linijka była
po polsku, jedna po niemiecku.

Prawo pięści

Połowa kwietnia 1935 roku. Klienci zakładu fryzjerskiego Brunona Hetwera wyrywają sobie z rąk jedyny egzemplarz „Siedmiu Groszy” – ilustrowanego dziennika „dla Wszystkich
o Wszystkiem”. Każdy chce przeczytać
artykuł zatytułowany „Prawo pięści
w Knurowie” o sporze między Wojciechem Fityką a nowym dzierżawcą
kina, Franciszkiem Konopką:
Onegdaj, gdy Fityka upewnił się,
że dzierżawca kina, p. Konopka, udał
się do Katowic, najął bezrobotnych:
Jana Kaczmarczyka, jego syna i Ewalda
Czaplę, poczem udał się wraz z nimi
do kina. Wtargnął do operatorowni,

Foto: Piotr Studnik

Kara za szmugiel

Dom Związkowca przy ul. Wilsona. Na jego tyłach była wielka sala, gdzie przed II wojną światową działało kino „Casino”
Franciszka Konopki

gdzie odebrał klucze mechanikowi
Chrobokowi. Zastępujący dzierżawcę
Rufin Zawadzki przeciwstawił się
napastnikom, został jednak powalony
na ziemię i pobity. Pobitego odwieziono
do doktora Bodnara, który udzielił mu
pierwszej pomocy.
Napastnicy następnie starali się
ulotnić, jednakże Fityce odebrano klucze do operatorowni i wręczono żonie
dzierżawcy. Kino było przez cały czas
nieczynne, co wywołało zbiegowisko.
Na napastników wniesiono skargę.
Klienci Hetwera dowiadują się
z bulwarówki, że sąd w Rybniku rozstrzygnął spór na korzyść Konopki.
W myśl wyroku ma on prawo korzystać z kina do czerwca 1935 roku.

Od kupca do kiniarza

Franciszek Konopka pochodzi
z Tarnowsk ich Gór. Po ukończeniu szkoły powszechnej terminował
w firmie A. Blumenreich związanej
z branżą galanteryjną. Równocześnie
uczęszczał do szkoły zawodowej.
Kryzys powojenny zmusił go do pracy
w kopalni „Bobrek”, a później w kopalni „Pokój” w Nowym Bytomiu.
Z powodu redukcji pracowników
stracił pracę. Zahaczył się wtedy
na kilka miesięcy w warsztacie samochodowym i zdał egzamin szoferski,
by na 3 lata trafić do Górnośląskiego
Przemysłu Drzewnego w Tarnowskich Górach. Tam kierował działem
zakupu i eksportu drzewa. Kolejne
3 lata poświęcił pracy w firmie Braci
Grűmpeter w Katowicach. W wojażerze hurtowni towarów galanteryjnych
na okręg śląski dojrzała wtedy myśl,

by zacząć pracować na własny rachunek. W sierpniu 1932 roku wynajął
od Fityki pomieszczenie na parterze
kina „Śląskiego”, które jeszcze nie tak
dawno zajmowała lodziarnia. Z żoną
Marią urządzili tam skład „GeKa”
z galanterią krótką. Małżeństwo zamieszkuje w domu nieopodal cegielni,
przy ul. Rybnickiej 15.
Kiedy z powodu szmuglu Marcol
traci kino, Konopka wydzierżawia
je od Fityki. Konflikt wisi w powietrzu, finalnie prowadząc obu przed
oblicze Temidy.

Pogrzeb w kinie

Nie wszyscy knurowianie mogą
uczestniczyć w pogrzebie marszałka
Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Miesiąc później kino „Śląskie”, podobnie
jak większość kin na Górnym Śląsku,
organizuje darmowe pokazy filmu
z uroczystości. Chodzi o jeszcze większe zamanifestowanie jedności narodowej na terenach plebiscytowych.
– Jak bezpłatnie to idziemy – mówi
do męża Berta Wodok. Kino uważa
za zbytek, ale pierwszy w życiu seans
zapamięta na całe życie. Szczyci się
później, że wydarzenia na ekranie
śledziła z loży, która jest miejscem
zarezerwowanym dla ludzi z wyższych
sfer.
Przez dwa tygodnie „Śląskie” pęka
w szwach. Obsłudze kina pomaga
17-letnia Maria Klepek, którą jeszcze
niedawno ojciec Wiktor zabierał
na seanse do „Kopalnianego”. Panienka odbywa praktykę w składzie
cen jednolitych „GeKa”. Gdy do kina
przychodzi więcej ludzi, przer ywa bilety i wskazuje latarką miejsca
spóźnionym. Czy wśród nich jest
Ludwik Furgoł? Prawdopodobnie tak.
Marysia nie wie, że za kilka lat będzie
jej mężem.

Plejada gwiazd

Zaproszenie z 1936 roku na seans w „Casinie”
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Niesnaski z Fityką powodują, że pod
koniec 1935 roku Konopka otwiera
w Knurowie drugie kino. „Casino” mieści się w okazałym gmachu przy ul. Wilsona 12, zwanym Domem Związkowca
(Vereinshaus). Ks. Władysław Robota
wzniósł go dla rozwijania lokalnego
życia kulturalno-oświatowego.
Nowe kino jest uzupełnieniem
„Śląskiego”. Wyświetla filmy dźwię-

kowe od poniedziałku do piątku i liczy około 450 miejsc. W repertuarze
ma największe hity krajowe: „Czarna
perła” z Eugeniuszem Bodo i Leną
Żelichowską, „Barbara Radziwiłłówna” z brawurową rolą Jadwigi
Smosarskiej, „Ada! To nie wypada!”
z Lodą Niemirzanką, „Czy Lucyna
to dziewczyna? ”, oraz zagraniczne:
„Królowa dżungli”, „Mecz bokserski
Louis – Braddock”, „Miłość Tarzana”,
„Władczyni Libanów”.
Tymczasem na ekranie „Śląskiego”, które też już dysponuje aparatem
dźwiękowym: „Flip i Flap jako wrogowie małżeństwa”, „Tajemnica Expressu nr 6”, „Kobieta Tarzan”, „Dla ciebie
śpiewam” z Janem Kiepurą, „Bolek
i Lolek” z ulubieńcem publiczności
Adolfem Dymszą.
Obowiązkową pozycją repertuarową każdego seansu są tygodniki, czyli
aktualności produkcji krajowej, dostarczane kinom przez Polską Agencję
Telegraficzną.
Konopka wie, że promocja jest
dźwignią handlu, dlatego regularnie
śle do redakcji „Siedmiu Groszy”,
„Polski Zachodniej” i „Polonii” repertuar obu kin.
Z bulwarówką, opisującą jego
niedawny konflikt z Fityką, podejmuje
współpracę, dzięki czemu abonenci
dziennika mogą uczestniczyć w tańszych projekcjach w „Casinie”.
Salę w Domu Związkowca trudno
ogrzać w zimie. Konopka szuka więc
taniego opału. Z pomocą przychodzą
mu wtedy uczniowie szkoły podstawowej, bracia Bernard i Alfons Nosiadkowie. Wolny czas poświęcają na zbieranie węgla na hałdzie i drewna, które
zanoszą później właścicielowi „Casina”. W zamian dostają bilety na filmy.
Franciszek Konopka gromadzi opał
przez cały rok w składzie stworzonym
na tyłach kinowej sali.

Kończy się 1937 rok

W miejscu „Śląskiego” powstaje kino
„Wanda”. Nowa nazwa nie jest przypadkowa. To ukłon w stronę coraz bardziej
zagrożonej polskości tych ziem. „Wandą”
i „Casinem” nadal zarządza Franciszek
Konopka, ale już bez żony Marii. Zmarła rok wcześniej. W życiu i interesach
wspiera go teraz druga żona, Cecylia,
wielkopolanka poznana w pociągu.

Maria Klepek zrezygnowała z etatu sprzedawcy w składzie „GeKa”
na rzecz pracy w kancelarii ks. Alojzego Koziełka. Ludwik, jej przyszły mąż,
przebywa w wojsku.
Tymczasem „Casino” zaprasza
na film pt. „Rok 2000” znany też jako
„Rzeczy, które nadejdą”. Knurowianie z wypiekami na twarzy oglądają
futurystyczną wizję świata: globalną
i wyniszczającą wojnę z 1940 roku,
plagę z 1966 roku dziesiątkującą
ludzkość do prymitywnych wspólnot,
techniczny postęp z 2036 roku, pozwalający mieszkać w nowoczesnych
podziemnych miastach.
Wizja pierwszych lotów w kosmos,
helikopterów czy zegarków służących
komunikowaniu się ze światem wbija widzów w fotele. Nikt wtedy nie
przypuszcza, że część z tych „rzeczy”,
w tym przede wszystkim kolejna
wojna światowa, niebawem naprawdę
nadejdzie.

Złe przeczucia

Franciszek Konopka chyba coś
przeczuwa. Uczestniczy w kolejnych
konferencjach Zw ią zku Teatrów
Świetlnych, instytucji skupiającej
koncesjonariuszy kinematografów
w województwie śląskim (wcześniej jej
członkami byli: Józef Białas, właściciel
„Kameralnego”, i Wojciech Fityka,
właściciel „Śląskiego”).
Podczas jednego ze spotkań (czerwiec 1938 rok) proponuje, by zrezygnować z w yświetlania filmów
niemieckich.
– Polskie filmy grać i dokładać
do nich! – mówi, zauważając, że gros
publiczności przechodzi do Niemiec.
– Dlatego organizacje powinny poprzeć
filmy polskie lub inne zagraniczne,
za wyjątkiem niemieckich.
Odzwierciedleniem tych słów
jest późniejszy repertuar jego obu
kin. „Casino” kończy sezon w marcu
1939 roku i notuje – jak przewiduje
właściciel – kilkumiesięczną przerwę.
„Wanda” gra do ostatniego tygodnia
sierpnia 1939 roku. Tuż przed wybuchem II wojny światowej zaprasza
widzów na dwa amerykańskie filmy:
komedię „Prawda zwycięża” i dramat
„Fortancerki” z Bette Davis - gwiazdą
Hollywood.
Paweł Gradek
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Knurów. Robocze zebranie Grupy G-8

Jak olśnić gości

Historyczna zagadka fotograficzna

O

biecaliśmy, że nie będzie łatwo
i dotrzymaliśmy słowa. Tylko
nielicznym udało się poprawnie odgadnąć, jaki budynek został uchwycony na zdjęciu.
Zadanie było trudne, bo obecny
wygląd budynku znacznie różni się
od jego wyglądu w czasach, kiedy robione było konkursowe zdjęcie – nie
ma charakterystycznych zdobień. Dziś
elewacja domu jest zielona.

Najważniejsze wspólne przedsięwzięcia okolicznych
samorządów były przedmiotem spotkania tzw. Grupy
G-8 w knurowskim ratuszu. Ale nie tylko to...

Budynek stoi przy ul. Koziełka,
w sąsiedztwie restauracji „Barbórka”.
Fotograf zatrzymał na zdjęciu okres,
kiedy w budynku działała piekarnia
Wilhelma Gałonski. Obecnie mieści się tam sklep z firanami. Janina
Neumann wspomina, że wcześniej
w budynku była pasmanteria, sprzedawano także wyroby spożywcze,
a nawet piwo.
Wszystkim osobom, które wzięły
udział w konkursie bardzo dziękujemy. W tym tygodniu szczęście
uśmiechnęło się do Janiny Neumann,
Lidii Szymańskiej i Krzysztofa Lipskiego. Nagrody, upominki ufundowane przez Urząd Miasta, czekają
na Państwa w naszej redakcji (ul.
Niepodległości 5).
jb

Czas na kolejną zagadkę!

Foto: Justyna Bajko

W środowym spotkaniu w ratuszu uczestniczyli włodarze okolicznych samorządów – honory
gospodarza czynił prezydent Knurowa Adam Rams

W

skład Grupy G-8 Powiatu
Gliwickiego wchodzi starosta gliwicki, prezydent
Knurowa oraz burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu. Gremium
zbiera się cyklicznie, by omawiać
najważniejsze sprawy regionu. Celem
spotkań jest współdziałanie samorządów – powiatowego, miejskich
i gminnych.
informacja własna wydawcy

W środowe popołudnie honory
gospodarza zebrania czynił prezydent
Knurowa Adam Rams.
– Mowa była o ważnych wspólnych
inicjatywach i przedsięwzięciach –
powiedział Przeglądowi prezydent.
– Sporo uwagi poświęciliśmy też przyszłorocznym... Światowym Dniom
Młodzieży.
Temat zaskakuje? Pozornie.

POLECA

Nasz region znajduje się w obrębie
wpływu trzech diecezji – katowickiej,
gliwickiej i opolskiej. W lecie 2016
roku w Polsce odbędą się Światowe
Dni Młodzieży. Choć centrum ŚDM
będzie Kraków, to z pewnością wielu
gości (zwłaszcza z zagranicy) zechce
odwiedzić atrakcyjne miejsca poza
Grodem Kraka. Włodarze okolicznych
samorządów liczą, że przybysze zajrzą
też na Śląsk. Z pewnością ma się czym
pochwalić.
– Chcemy, by w ich pamięci zapisały się wyłącznie miłe wspomnienia
o nas jako o regionie, który warto odwiedzić. Nie raz, nie dwa, ale znacznie
częściej – wyjaśnia prezydent Rams.
– Stąd wspólne rozmowy przesycone
chęcią jak najlepszego przygotowania
się do przyjazdu gości.

Prosimy o odpowiedź na pytanie: jaki budynek znajduje się w tle zdjęcia?
Czekamy na dobre odpowiedzi i Państwa wspomnienia związane z tym miejscem. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji (ul. Niepodległości 5,
Knurów), drogą mailową: redakcja@przegladlokalny.eu lub kontaktując się
z nami telefonicznie (nr tel. 32 332 63 77).
Foto: Archiwum Izby Tradycji KWK Knurów

Dziękujemy...

Na winobraniu w malowniczym
mieście Piesport nad Mozelą
(Niemcy) przebywa Damian
Stanik. Nasz wierny Czytelnik
nie zapomniał o krajanach
w Knurowie i okolicy przesyłając
piękną widokówkę. – Serdecznie
pozdrawiam – czytamy na odwrocie
pocztówki, która dotarła do redakcji
przed kilkoma dniami.

/bw/

śladem naszych publikacji

Florian Ogan – doktor, dyrektor,
a nade wszystko dobry człowiek
– Bardzo ciekawy artykuł – chwali ubiegłotygodniową publikację,
wspomnienia Marii Ogan-Gruszczyńskiej, córki dra Ogana, knurowianin
Artur Myca. – Starszym wiele przypomina, a dla wielu młodszych to zapewne
jedyna bliższa wiedza o patronie jednej z miejskich ulic

P

an Artur podzielił się z nami,
a więc i Czytelnikami, rodzinną
historią, która wiąże się z doktorem
Oganem: – Pod koniec 1944 roku,
chyba w grudniu, do drzwi domu
moich dziadków zapukał zmarznięty
uciekinier, młody Żyd. Trudno dziś
powiedzieć, czy uciekł z obozu koncentracyjnego, czy z transportu, w każdym
razie ta ucieczka mu się udała. Ceną
uratowania życia było ciężkie odmrożenie nóg. Dr Ogan mieszkał wówczas
przy ul. Niepodległości. Babcia udała
się do niego po lekarstwa. I tak niemal
do końca stycznia 1945 roku, do wejścia do Knurowa armii radzieckiej,
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młodzieniec był leczony – dr Ogan
dostarczał potrzebnych maści. Wkrótce
potem chory młodzian trafił do radzieckiego szpitala. Nie zostawił swoich
danych i kontakt się urwał. Nie wiemy,
co się z nim dalej stało.
Artur Myca przytacza też anegdotę z życia dra Ogana: – Nie jest tajemnicą, że doktor chętnie grywał w karty,
m.in. z księdzem Alojzym Koziełkiem.
Żona dra Ogana, bardzo bogobojna kobieta, patrzyła na to krzywym okiem.
W niedzielę udawała się na mszę
o godzinie 6 rano. Siadała w pierwszej ławce, tuż przed odprawiającym
nabożeństwo ks. Koziełkiem. Co bliżej

siedzący za nią mogli więc usłyszeć, jak
kiwając głową z dezaprobatą półgłosem
wyrzucała kapłanowi: „Wstyd, wstyd,
księże proboszczu. Do piątej rano się
w karty grało, wstyd...”.
/bw/

Sprostowanie
We wspomnienia Marii Ogan-Gruszczyńskiej wkradł się istotny błąd. „Moimi Rodzicami są Lidia Kondrat-Kaleta
i Stanisław Kaleta” – pisze do nas Pani
Barbara Kaleta, prostując nieprecyzyjne, a tym samym błędne, określenie
imienia i nazwiska Jej rodziców.
Za niezamierzony błąd szczerze przepraszamy.

Redakcja

Przegląd Lokalny Nr 44 (1182) 5 listopada 2015 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów

Śmierć ma smak alkoholu

Kiedyś prowadzili normalne życie: mieli rodziny, chodzili do pracy,
na noc wracali do domu. W pewnym momencie coś w nich pękło.
Trafili na margines, próbując na nowo poukładać sobie świat. Zajęli
miejsca podobne do nich samych – zniszczone i nikomu niepotrzebne
kój. Paradoksalnie, gdy ból mija, zbliża się koniec.
Kilka razy w roku, szczególnie w okresie jesienno-zimowym pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej wraz z Policją przemierzają
Knurów wzdłuż i wszerz, szukając osób bezdomnych. Próbują ich namówić, aby choć na czas zimy
zamieszkali w schronisku – w miejscu, gdzie przecież mają wszystko: ciepłe łóżko i jedzenie. To mało?

Tu się puka

Z

bliża się zima – najtrudniejszy czas, aby
przetrwać. Latem to jeszcze można przespać
się na działce albo pobliskiej łące. Człowiek
okryje się kocem, zapali ognisko, czasem wypije
jednego i wystarczy – jest ciepło. Zima to trudny
przeciwnik. Rokrocznie kilkadziesiąt bezdomnych

umiera z wychłodzenia. Śmierć zastaje ich we śnie,
często ma smak alkoholu, który pozornie rozgrzewa krew. Zimno zabija powoli: najpierw ciało lekko
drży, potem dygocze, kończyny drętwieją, skóra
robi się lekko szarawa. Podobno na chwilę przed zamarznięciem, człowiek czuje ciepło, błogość i spo-

Knurów

– Ja do schroniska nie pójdę. – pan Tomasz
od paru lat powtarza te słowa jak mantrę. Mieszka
w barakach na obrzeżach Szczygłowic. Ma tam
niewielki piecyk, którym ogrzewa pomieszczenie,
łóżko przykryte pierzyną, kota, psa i kalendarz
na ścianie – rekwizyty normalności. Kiedy się
wchodzi bez pukania, strofuje.
– To jest dom... drzwi są... Tu się puka – mówi.
Pan Tomasz leży w łóżku, po szyję przykryty
kołdrą. Nie czuje się za dobrze. Nogi mu dokuczają,
ale radzi sobie.
– Chce pan pomocy? – pytają Ewa Kamyk i Katarzyna Hejno z MOPS-u.
– Nie chcę! – odpowiada. – Ale może pieska
weźmiecie?

Przecież to człowiek...

Pan Zbigniew, choć porusza się o kulach,
potrafi przeskoczyć wysoki płot i wspiąć się
na pierwsze piętro pustostanu. Tam ma swój dom
– materac i coś do okrycia. Pana Zbigniewa przez
okno obserwuje sąsiadka – mieszka obok i nie może
przeżyć, że jest mu zimno.
– Szkoda mi go... Mówiłam mu: „Panie Zbigniewie, córka pana zawiezie do noclegowni”. Ale on nie
chce. Strasznie uparty. Podobno jest z Rawy Mazowieckiej. Kiedyś miał tutaj gdzieś mieszkanie, ale mu
się spaliło. Ale z jakiego powodu trafił na ulicę? Nie
wiem... Nie mówił o tym – opowiada knurowianka.
Policjanci próbowali przekonać pana Zbigniewa, żeby skorzystał w propozycji MOPS-u i zamieszkał w noclegowni. Odmówił. Może po świętach pojedzie.
– Zwariuję przez niego. Budzę się rano i myślę
tylko o tym, czy żyje. Przecież w końcu stanie się
jakieś nieszczęście... – mówi sąsiadka. – Gdyby
pojechał, byłabym spokojniejsza. Ma może swoje
fanaberie, ale przecież to człowiek...

Wolność ponad wszystko

Życie im się skomplikowało. Nie wszyscy
bezdomni chcą opowiadać o swoich wyborach –
zresztą z niczego nie muszą się tłumaczyć. Rodziny
pewnie już dawno przestały pytać: „dlaczego”.
Postawiły krzyżyk na swoich ojcach, synach,
mężach… Panie z MOPS-u jeszcze wciąż walczą,
wciąż namawiają, negocjują. Bezdomni uporczywie
trzymają się swojego losu, jakby to było wszystko,
co im pozostało. Nie można nikogo zmusić, aby
zaczął inaczej żyć. Człowiek jest wolny. I tę wolność
trzeba szanować, nawet jeśli miałaby go zabić.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Imiona bohaterów zostały zmienione

Bal Wszystkich Świętych

W przededniu 1 listopada ponad setka dzieci, od
dwulatków po dziesięciolatki, spotkała się na I Balu
Wszystkich Świętych
Foto: Brygida Poręba

Prowadzący uroczystość
ks. proboszcz Mirosław Pelc
błyskawicznie zaskarbił sobie
sympatię dzieci i życzliwość
dorosłych wiernych

P

rzeważały dzieci z parafii świętych Cyryla
i Metodego, ale nie brak było malców z pozostałych części miasta, a nawet ościennych
miejscowości.

– Najpierw zebraliśmy się w świątyni, gdzie
przywitał wszystkich ks. proboszcz Mirosław
Pelc – mówi Brygida Poręba, mama dwóch
uczestniczek – Kasi i Małgosi. – Potem udaliśmy
się, odprawiając wspólną modlitwę, do katechetycznych salek.
Na miejscu czekał na przybyłych poczęstunek, m.in. pizza, ciasta i słodycze. Nie obyło się
bez wspólnych zabaw. W tle niosły się przeboje
Arki Noego oraz znane i lubiane, zwłaszcza przez
dzieci, rytmy. Brawami nagradzano najciekawsze
przebrania – oczywiście najchętniej wcielano się
w role ulubionych postaci świętych.
– Moja młodsza córka była świętą Katarzyną,
starsza – świętą Małgorzatą – śmieje się pani Brygida.
Wspólne, bardzo rodzinne, spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze. Znakomicie czuli się
dorośli, wręcz wyśmienicie dzieci.
– Moje nie chciały wracać do domu – podkreśla mama dziewczynek.
Udana zabawa jest zasługą organizatorów –
parafii świętych Cyryla i Metodego oraz wielu
osób, które nie szczędząc sił i czasu włączyły się
w przygotowanie imprezy.
/bw/

Gierałtowice. Sukces kreatywnych uczniów

Wybiegli w przyszłość

2,5 tys. zł wygrali gierałtowiccy trzecioklasiści
projektując dom, który będzie na czasie w... 2350 roku!

M

ająca 350-letnią tradycję firma Saint-Gobain ogłosiła konkurs „Hop do przyszłości”. Zachęcała uczestników od popuszczenia
wodzy fantazji i zaproponowania domu, który
byłby ekologicznym lokum naszych potomnych
w XXIV wieku.
Wyzwanie śmiało podjęli uczniowie z klasy
III a pod opieką Grażyny Lubszczyk.
– Najpierw była burza pomysłów: jak może
wyglądać dom za 350 lat. Później pomysły zaczęły
przybierać konkretną formę – mówi pani Grażyna. – Dzieci wykonały dużą makietę ekologicznego
domu, który został wkomponowany w krajobraz.
Samodzielnie, z wielką precyzją ulepiły z modeliny figurki zwierząt i ludzi.
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Foto: Archiwum SP Gierałtowice

Foto: Brygida Poręba

Zabawa była przednia, nic więc dziwnego, że dzieci nie chciały jej zakończyć...

Niedawno poznaliśmy werdykt konkursowego jury: zwyciężyli młodzi gierałtowianie.
Przedstawiciele firmy osobiście zjawili się
w szkole, by wręczyć czek opiewający na 2500 zł.
– Tego dnia w klasie odbyła się mała uroczystość. Dzieci przygotowały poczęstunek: własnoręcznie udekorowane babeczki, galaretki, kolorowe żelki ułożono na wzór logo firmy Saint Gobain
– dodaje Grażyna Lubszczyk.
To nie wszystko – wychowawczyni upiekła
duży tort, również ze znakiem firmowym.
– Spotkaniu towarzyszyła duża radość. Ten
dzień będziemy pamiętali długo – podkreśla
opiekunka kreatywnych uczniów.

Radość zwycięzców z III a
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rozrywka nr 44
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Bruno Buczyński z Knurowa

ur. 27.10.2015 r., 3400 g, 52 cm

Córka Państwa Rojków z Gliwic
ur. 27.10.2015 r., 3150 g, 51 cm

Oskar Tuz z Gliwic

ur. 27.10.2015 r., 4030 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).

Jowita Góral z Czerwionki-Leszczyn
ur. 27.10.2015 r., 3950 g, 55 cm

Antoni Trela z Knurowa

ur. 27.10.2015 r., 4350 g, 55 cm

Marta Herzyk z Knurowa

ur. 28.10.2015 r., 3290 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
42/2015 brzmiało: „TĄPANIE”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Przemysław
Burliga. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
6.11.2015 r.
PIĄTEK
Hotel Transylwania 2 2D dubbing
- godz. 15.45

Amelia Palasz z Knurowa

ur. 28.10.2015 r., 4110 g, 53 cm

Mikołaj Wieczorek z Chudowa

ur. 28.10.2015 r., 4000 g, 54 cm

5.11.2015 r.
CZWARTEK

44

Ines Wierzbowska z Czerwionki-Leszczyn
Piotruś. Wyprawa do Nibylandii 2D
- godz. 16.00

Spectre - godz. 17.30, 20.15

Jakub Baczyk z Rudy Śląskiej

ur. 29.10.2015 r., 3170 g, 54 cm

7-8.11.2015 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Hotel Transylwania 2 2D dubbing
- godz. 16.00
Spectre
- godz. 18.00, 20.45

Łowca czarownic
- godz. 18.00, 20.00

9 -11.11.2015
PONIEDZIAŁEK-ŚRODA
Hotel Transylwania 2
2D dubbing
- godz. 15.45
Spectre
- godz. 17.30, 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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ur. 28.10.2015 r., 3060 g, 50 cm

Amelia Weinstein z Czerwionki-Leszczyn
ur. 29.10.2015 r., 3820 g, 57 cm

Zoﬁa Mazur z Knurowa

ur. 1.11.2015 r., 3050 g, 51 cm
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Foto: Alicja Działowy

Knurów. Spotkanie w Kole Łowieckim „Cyranka”

Ukazali piękno lasu
Był spacer, ekscytujące opowieśc i zabawy, a na koniec
myśliwska biesiada. Uczestnicy spotkania, zorganizowanego
przez Koło Łowieckie „Cyranka”, będą mile wspominać dzień
spędzony w lesie
Foto: Alicja Działowy

Prawdziwą atrakcją okazał się występ hejnalistów myśliwskich

S

potkania z dziećmi, poświęcone
tematyce łowieckiej, stają się dobrą
tradycją Koła Łowieckiego „Cyranka”.
Tym razem gośćmi myśliwych byli
uczniowie klas I-III Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 3.
Spotkanie rozpoczęto spacerem
leśnymi duktami w stronę myśliwskiego domku. Przechadzkę umiliły
fascynujące opowieści myśliw ych
Tadeusza Musiała i Marka Starościka

oraz leśniczego Piotra Nieszporka
o roślinach i zwierzętach, które można
spotkać w lesie, o tropach i gospodarce
łowieckiej. Widziane po drodze paśniki, podsypy i ambony tylko wzmacniały
siłę słów, potęgując zaciekawienie
malców.
Przed domkiem myśliwskim sygnaliści myśliwscy przywitali gości odgrywając – jakże by inaczej – „Powitanie”. Była okazja wczytać się w specjal-

ne tablice dydaktyczne, przybliżające
zagadnienia łowiectwa.
– Do każdego omówionego zwierza
został zagrany sygnał pokotu – słyszymy od uczestników.
Dzieci doceniły starania gospodarzy. Aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Chętnie odpowiadały na pytania.
Odpowiedzi nagradzano pamiątkami.
Myśliwi nie poprzestali na tym, fundując książeczki edukacyjne poświęcone
ochronie przyrody i łowiectwu.
Spotkanie zakończyła wspólna
biesiada. Była więc ponowna okazja
do posłuchania muzyki myśliwskiej
i posmakowania pieczonych kiełbasek.

KŁ „Cyranka” sprawiło dzieciom dużo radości - uczestnicy
zajęć z pewnością mile je zapamiętają

Ze wszech miar udane spotkanie
jest zasługą Koła Łowieckiego „Cyranka”. Personalnie warto podkreślić
starania przede wszystkim prezesa
Franciszka Bargiela, przewodniczącego
komisji rewizyjnej Marka Starościka,
byłego prezesa Tadeusza Musiała, myśliwych Zygmunta Knapika i Tomasza

Lekcja z żołnierzami
ajęcia odbyły się na szkolnym boisku „Siódemki” pod kierunkiem
chorążego Roberta Purchały. Okazały
się sporym przeżyciem zarówno dla
dzieci, jak i nauczycieli. Wiele frajdy
sprawiło im zapoznanie się z wyposażeniem żołnierskim, uzbrojeniem,
namiotem i spadochronem, a także... jednodniową racją żywieniową.
Uczniowie pokonali specjalny tor
przeszkód, wiele uciechy dała im prze-

jażdżka wojskowym pojazdem.
Przyjemne połączono z pożytecznym. Wiele nowego uczniowie
dowiedzieli się z rozmowy z chorążym
Purchałą. Mowa była m.in. o tym,
jak się zachować, gdy natkniemy się
na tzw. przedmioty niebezpieczne,
czyli pozostałości amunicji po II wojnie światowej. W nagrodę za ciekawą
lekcję dzieci odwdzięczyły się żołnierzom laurkami.

Dzięk i współpracy z firmą Exo Textil knurowski oddział PCK przek azał
już ósmy rower rehabilitacy jny na rzecz
potrz ebują cych. Tym razem trójko łowiec trafił do Stowa rzysz enia Rodz in
i Przyjaciół Osób z Niepełnoprawnością
Intelektualną. Pomysł jest prosty: firma
Eco Textil odbiera tekstylia wrzuc ane
do kontenerów z logo PCK, a w zamia n
funduje rower y rehabilitac yjne. Póki
co z rowe ru będzi e korzy stał jeden
z podopiecznych stowa rzyszenia – Paweł.
– Pawe ł jest zachw ycony nowy m
rowerem i świetnie sobie na nim radzi –
mówi z uśmiechem Kryst yna Dziedzic,
wiceprezes knurowskiego PCK. – Inni
potrzebują trochę czasu, aby nauczyć się
z niego korzystać, a on po prostu wsiadł
i jechał.
– Szerokiej drogi! – życzyli Pawłowi
przedstawiciele PCK.
JB

Oprac. MiNa

Foto: Justyna Kosik

Foto: Archiwum MSP-7

Z zajęć dzieci wyniosły m.in. wiedzę, jak zachować się w razie
znalezienia niewybuchów
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Foto: Justyna Bajko

Z

Patrycja Domogała

foto-migawki

Knurów. W przededniu Święta Niepodległości

Można było przejechać się wojskowym
wozem, wejść do namiotu i zobaczyć
z bliska żołnierski ekwipunek – pierwszaki
z MSP-7 spotkały się z saperami
z Jednostki Wojskowej 4115 w Gliwicach

Woźnicy, stażysty Łukasza Józefowicza
oraz leśniczego leśnictwa „Zacisze”
Piotra Nieszporka. O oprawę muzyczną
zadbał skarbnik koła Lesław Domogała
wraz z Mariuszem Musiolikiem i jego
synem Piotrem. Przygotowaniem domku myśliwskiego zajęli się łowczy koła
Rafał Drost i Artur Bargiel.

Wiecznie żywe melodie niezapomnianych – choć
już nieży jących - muzyków zabrzmiały w poniedziałk
owy
wieczór w klubie Sztukateria. Zaduszki zebrał y fanów
dobrego rocka. Wystąpili: Agnieszka Gabryś z zespo
łem, Tife
Tife, The Cumpels, Postscriptum i Last Room. Udan
y koncert jest zasługą artystów oraz organizatorów
- Centrum
Kultury i twórcy cyklu Hard Rock Krzysztofa Skowr
ońskiego.
/bw/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

1/14-odw.

www.przegladlokalny.eu

Sprzedam pawilon handlowy na targowisku
w Knurowie. Tel. 504 091 998, 514 230 965

44/15

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

ZDROWIE I URODA

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

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

39-47/15

DAM PRACĘ

Kompleksowe w ykończenia wnętr z.
Szybko i solidnie. www.remontujemyto.pl;
Tel. 721 170 237

Centrum Fizjoterapii Fizjofit zatrudni specjalistę ds. obsługi klienta/rejestratorkę
medyczną. Więcej informacji na stronie
internetowej: www.fizjofit.pl/aktualności

41-odw.

KTO PRZYGARNIE?
Z gliwickim oddziałem
Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami „Bezpieczna Łapa”
szukamy nowych domów dla
bezpańskich psów i kotów
Do Pikusia i Dina, których zdjęcia
opublikowaliśmy tydzień temu,
los się uśmiechnął. Zwierzęta
znalazły nowe domy. Na nowych
właścicieli nadal czeka Myszka 1,5 roczna kotka, wyrzucona na
działki. Przyjazna, ufna i łagodna,
lgnie do ludzi. Wskakuje im na
kolana i domaga się głaskania.
Nie drapie i nie jest agresywna.

44/15

Dachy praca, okolice Knurowa, Gliwic.
Tel. 693 197 539
42-44/15

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

Piz zer ia Gr uby Benek zatr udni osobę
do wypieku pizzy. Tel. 608 327 604

39-47/15

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

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, Jęczmienna 4, www.pb-group.com.pl,
tel. 882 066 201
39-47/15

TŁUMACZENIA - ul. Witosa 9, 4 4 -19 6
Knurów, biuro@profiset.pl; Tel.: 500 821 022
43-46/15Y

FINANSE
EKSPRES gotówkow y! Poż yczymy
do 25.000 zł! Tel. 667 999 413

44/15

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

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625

43-44/15

SZUKAM PRACY

Przyjmę do pracy fryzjera i stylistkę paznokci. Tel. 783 294 006
43-44/15

Emer ytka szuka pracy jako opiekunka,
niania. Tel. 793 953 727

Przyjmę do pracy pracownika budowlanego.
Tel. 501 421 239, 32 235 01 81

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

Pr zyjmę na myjnię samochodową.
Tel. 502 215 904

18/15-odw.

18/15-odw.

Wisełka to suczka znaleziona
na górskim szlaku. Ma 2 lata
i waży niespełna 30 kg. To łagodne i przyjacielskie zwierzę,
mimo że los jej nie oszczędzał.
Prawdopodobnie wyrzucono ją
z samochodu. Wisełka pokocha
każdego, kto o nią zadba.

43-44/15

44-45/15

M ężc 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

27/15-odw.

Faf ik jest idealnym stróżem
i przyjacielem. Jego właścicielka
nie ma już siły z nim wychodzić
na spacery, dlatego ten kilkuletni
pies czeka, aż ktoś go pokocha
i spuści z łańcucha. Fafik łaknie
kontaktu z ludźmi. Sprawdzi się
w domu z ogrodem.

Szukam pracy – pomoc do ogrodu.
Tel. 793 953 727
29/15-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
dla dzieci (15 lat doświadczenia). Tel.
664 134 399

25/15-odw.

41-51/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

PRZETARG

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem niżej wymienionego
lokalu użytkowego:
1) lokal zlokalizowany w centrum Knurowa w nowo wyremontowanym pawilonie usługowym na I piętrze przy ul. Kapelanów
Wojskowych 2D na prowadzenie działalności usługowej o łącznej
powierzchni użytkowej 46,60 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 12.11.2015 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 10.00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1m 2
powierzchni użytkowej lokalu wynosi 25,00 zł netto, kwota postąpienia
w przetargu będzie wynosiła minimum 1,00 zł/m2 netto.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 10.11.2015 r.
do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 4.300,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
9.11.2015r. od godziny 15.00 do 16.00.

13-47/15

13-44/15

NIERUCHOMOŚCI

Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe,
bezczynszowe. Tel. 602 638 719

42-44/15

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

43-45/15

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

Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych,
Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu
bądź ich unieważnienia bez podania przyczyny.

I N F O R M A C J A

Szefowa winna raczej nazywać
się Księżną. Dostojna, kruczoc zar na kotka to m ł odziutka
i drobna piękność. W opinii pracowników „Bezpiecznej Łapy”
jest bardzo dystyngowana. To
przymilne i skore do zabawy
zwierzę czeka na nowy dom.

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

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 10.11.2015 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Słoniny
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

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

Zapraszamy do:

Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92
Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96
12
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Foto: Eugen

Wyróżnieni

Foto: Eugen
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Przed rozpoczęciem rywalizacji w Mistrzostwach
Polski w Trójboju Siłowym,
które odbyły się w Kielcach,
miała miejsce miła uroczystość, w której znaczące role
odegrali reprezentanci UKS
Eugen Knurów.
Polski Związek Kulturystyki i Trójboju Siłowego w
Warszawie przyznał Paulinie Mularczyk Brązowy
Meda l PZK FiTS „Za
w y bit ne osią g n iecia
sportowe” (mistrzyni
świata z Pilzna - Czechy
2012 i Sundsvall - Szwecja 2015).

tegorii wagowej 105 kg, a brązowy
medal zapewnił mu wynik 525 kg
(182,5 kg w przysiadzie, 137,5 kg w
wyciskaniu i 205 kg w martwym
ciągu).
- Poziom mistrzostw był bardzo wysoki, wszak były to eliminacje do Mistrzostw Europy
2016 - podsumowuje Eugeniusz
Mehlich, sędzia główny zawodów.
- Knurowski team spisał się bardzo
dobrze, Joanna Stanek wykazała
się dużą skutecznością, a duży
postęp, bo aż o 45 kg dokonał Krystian Majdziński wspierany przez
trenera Roberta Czechmanna.
W Kielcach dodatkowo wyróżniono Paulinę Mularczyk i
Eugeniusza Mehlicha (piszemy o
tym obok).
PiSk

Samo bieganie nie wystarcza?
Może to czas na Runmageddon?

Foto: Sokół

Biegi

B
Stoją od lewej:
Dariusz Kołodziejczyk,
Rafał Danowski
i Kamil Danowski

Jest współpraca

M

arek Lewczuk z Klubu
Biegacza Sokół poinformował nas, że po rozmowie
z Czesławem Kost rz a k iem
z Endurance Solidarni oba
kluby postanowiły rozpocząć
wspó ł pracę. Efek tem t ych
usta leń był sta r t Da riusza
Kołodziejczyka w Memoriale
Jerzego Chromika w Mysłow ic ach. - Można napi sa ć ,
że Darek reprezentował tam
oba nasze kluby, a w biegu na
10 km poprawił swój rekord

Joanna Stanek

PiSk

życiowy mijając linię mety w
czasie 37 minut i 29 sekund
- informuje Marek Lewczuk.
W Mysłowicach wystąpiła
również knurowska młodzież.
W biegu na 400 metrów szóste
miejsce zajął Rafał Danowski,
natomiast jego brat Kamil triumfował na 800 metrów (czas: 2:06).
Z kolei Piotr Bieliński z
Sokoła wystąpił w gliwickim
półmaratonie, uzyskując czas
1:18:01.
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PiSk

ieganie wciąż pozostaje najprostszym sposobem na akty wność
fizyczną. Nie da się ukryć, że
samo bieganie niektórym już
się znudziło i szukając dodatkowej adrenaliny decydują się
na start w tak zwanych biegach ekstremalnych. Grupa
osób chcących się sprawdzić
w trudnych warunkach rośnie
z miesiąca na miesiąc, z imprezy na imprezę. I co godne
odnotowania, nie są to tylko
osoby, o których zwykło się
mówić „ludzie z żelaza”. Ba, na
starcie biegów ekstremalnych
l iczn ie reprez entowa ne są
przedstawicielki płci pięknej.
Ostatnio wiele się mówi o
Runmageddonie, czyli morderczym wyścigu na ekstremalnym torze przeszkód. Te
przeszkody to m.in. błoto,
woda, ogień, bagno, ściany,
zasieki, okopy i wiele innych
atrakcji.
- W czasie gliwickiej imprezy prócz błota, wody i pod-

biegów pod hałdy, czyhało na
nas 30 naprawdę ciężkich do
pokonania przeszkód - relacjonuje Tomasz Mielnicki. - Były
na przykład 2,5-metrowe ściany, zasieki, kontener z lodowatą wodą, wąskie tunele, gigantyczna pajęczyna, 50-metrowa
ślizgawka, no i elektryczna
przeszkoda kopiąca prądem.
A na ostatniej prostej czekała
drużyna futbolistów amerykańskich blokując odcinek tuż
przed metą.
Tomasz Mielnicki w swojej serii uplasował się na 15.
miejscu, zaś w k lasy fikacji
generalnej był 226, na 1195
startujących w Runmageddon
Rekrut na dystansie +6 km. - Z
tym dystansem do pokonania
jest zawsze tak, że jest dłuższy,
ale nikt tak naprawdę nie umie
się doliczyć o ile jest dłuższy
- dodaje z uśmiechem pan
Tomasz, który na pokonanie
trasy potrzebował 1 godzinę 18
minut i 14 sekund.
PiSk

Foto: prywatne

Z

dwoma meda la mi mistrzostw Polski wrócili do
K nu rowa reprez ent a nci
UKS Eugen. Na podium stanęli:
Joanna Stanek i Krystian Majdziński zdobywając odpowiednio
wicemistrzostwo i brązowy medal
MP w trójboju siłowym.
I mprez a , k tóra odbyła się
w Kielcach adresowana była do
zawodników z wszystkich grup
wiekowych, od juniorów do lat 18
aż do weteranów. Joanna Stanek
stanęła na podium w kategorii 57
kg w juniorkach do lat 23. Tytuł
wicemistrzyni Polski zdobyła z
wynikiem 210 kg (82,5 kg w przysiadzie, 42,5 kg w wyciskaniu i 85
kg w martwym ciągu).
Nasz junior do lat 18 - Krystian Majdziński startował w ka-

Foto: Eugen

Dwa medale w trójboju

Z kolei Eugeniusz Mehlich został wyróżniony medalem 70-lecia klubu Tęcza
Społem Kielce. Knurowianin
jest sędzią międzynarodowym, który zasiadał w jury
zawodów i pełnił funkcję sędziego głównego kieleckich
mistrzostw.

Tomasz Mielnicki umorusany
i zmęczony, ale też zadowolony
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IV liga

Foto: Piotr Skorupa

Prowadzisz 2:0? Bądź czujny!

Concordia Knurów odebrała punkty faworyzowanemu Ruchowi
Radzionków, a Jedność Przyszowice wygrała na wyjeździe z Granicą
Ruptawa. To bilans naszych drużyn z ostatniego weekendu października

W końcówce
poczuli „krew”

Ruch Radzionków po raz
drugi z rzędu walczy o awans
do III ligi. Trudno zatem dziwić
się, że w przerwie meczu z szatni gości dobiegały mocne słowa
trenera, który po stracie dwóch
goli wpadł niemal w furię.
Tacy zawodnicy, jak Piotr
Rocki, czy Marcin Dziewulski
wiele razy wychodzili obronną
ręką z podobnych sytuacji. W
sobotę udowodnili, że warto
walczyć o zmianę wyniku do

Konflikt trwa

W tym momencie niektórzy domagali się rzutu karnego dla Concordii.
Inni stwierdzili, że Solomon Mawo wykonał tak zwane „padolino”. Sędzia
tej akcji nie przerwał, ale Kameruńczyk i tak swoje zadanie wykonał,
zdobywając gola na 1:0

ostatniego gwizdka sędziego,
strzelając dwie bramki w ostatnich dziesięciu minutach.

Nieobecny

Wiel k i m nieobecny m
wśród głównych aktorów tego
ciekawego widowiska był Tomasz Młynek. Kapitan Concordii i najlepszy strzelec mający
na swym koncie 9 bramek śle-

dził mecz z wysokości trybun,
pauzując za nadmiar żółtych
kartek. Pod jego nieobecność
swą ósmą bramkę w tym sezonie strzelił Solomon Mawo, a
Piotr Buchalik trafił do siatki
rywala po raz czwarty.

Solenizant

Dwa dni przed wyjazdowym meczem Jedności Przy-

szowice z Granicą Ruptawa
swe kolejne urodziny świętował Rafał Hajok. 30-letni
napastnik sam sprawił sobie
urodzinowy prezent strzelając
Granicy dwa gole i zapewniając swej drużynie ważne
zwycięstwo. To była ósma i
dziewiąta bramka Rafała Hajoka w bieżącym sezonie.

Tak, jak można się było spodziewać, przy okazji meczu Concordii z Ruchem Radzionków
kibice knurowskiego klubu manifestowali pamięć po tragicznie
zmarłym Dawidzie. Jego podobiznę na specjalnej fladze wywiesili na ogrodzeniu oddzielającym
stadion od marketu. Na stadion
nie zdecydowali się wejść, natomiast przez kilkanaście minut
wyrażali głośną dezaprobatę dla
prezesa Andrzeja Michalewicza
i wiceprezesa Zbigniewa Kosmali. Pod adresem obu panów
wyśpiewali stek obelg, dając do
zrozumienia, że konflikt na linii
klub-kibice wciąż trwa.
Szkoda, że przez wiele miesięcy obu stronom nie udało
się dojść do porozumienia.
Tym bardziej, że 19 sierpnia na
oficjalnej stronie KS Concordia ukazała się informacja, że

prezes klubu chce spotkać się z
kibicami. Czytamy w niej m.in.:
Prezes Andrzej Michalewicz
stwierdził, że nadszedł czas także na wyjaśnienie wielu spraw
pomiędzy Zarządem i kibicami
Torcidy Knurów, którzy wielokrotnie dopingowali drużynę
Concordii bez względu na poziom rozgrywek czy stan Klubu.
W związku z powyższym Prezes
Andrzej Michalewicz zwraca się
z propozycją spotkania w dogodnym dla przedstawicieli Torcidy
Knurów terminie i miejscu.
Nie jest tajemnicą, że do
spotkania nie doszło. A szkoda,
bo wykrzykiwanie niezadowolenia zza stadionowego ogrodzenia do porozumienia na pewno
nie doprowadzi. Może czas się
spotkać i w cywilizowany sposób wypracować kompromis?
PiSk

foto-migawka

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

W pierwszej połowie osoby
zasiadające na ławce rezerwowych Concordii dwukrotnie
wpadali sobie w ramiona. Najpierw wyskoczyli w górę ciesząc
się z bramki strzelonej przez
Solomona Mawo, a następnie
zatańczyli z radości po strzale
Piotra Buchalika i kiksie bramkarza gości. Do przerwy 2:0, a
więc wynik marzenie dla teamu
Michała Budnego.
Wielu trenerów twierdzi,
że taki wynik to z jednej strony
prosta droga do zwycięstwa,
z drugiej jednak może spowodować odwrócenie losów
spotkania. W sobotę mogliśmy
się przekonać, że rację mają ci,
którzy twierdzą, że 2:0 to jeszcze nie zwycięstwo.

Foto: Piotr Skorupa

Do przerwy 2:0

13. KOLEJKA, GRUPA I:

Zza biurka

Zakalcem się nie najemy
Ostatnio sporo mówiło się
o niedoprawionych potrawach
serwowanych przez szkolne
stołówki. To nic, że uczniom nie
smakuje gorzki kompot i zupa
bez przypraw. Najważniejsze
jest przecież zdrowie najmłodszych, a cukier i sól nie sprawią,
że będzie ono na najwyższym
poziomie.
Z tymi potrawami to jak z
imprezami sportowymi.
Weźmy za przykład mecz
piłkarski. Taki, który odbywa
się przy wypełnionych trybunach i dopingu kibiców jest
niczym danie, w którym nie
brakuje cukru, soli, a nawet
bitej śmietany. Smakuje, ale
szkodzi zdrowiu. Ładnie wygląda, ale w każdej chwili ktoś
może odpalić race, wbiec na boisko, czy w inny sposób złamać
regulamin imprezy, narażając
na niebezpieczeństwo siebie i
innych obserwatorów.
Teraz inny obrazek. Ten
sam mecz, ale trybuny świe-
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cą pustkami. Obserwując go
można odnieść wrażenie, że
kosztujemy potrawę pozbawioną przypraw. Smakuje inaczej,
ale gdzieś z tyłu głowy mamy,
że zdrowo się odżywiamy (ale
mi się zrymowało). Na takim
meczu nie ma atmosfery, nie
ma oprawy, ale teoretycznie
rzecz ujmując, jest bezpiecznie.
Ani pierwszy przykład, ani
drugi nie jest idealny. O ideale
w tym temacie należy chyba
zapomnieć, ale co zrobić, by
wybrana sportowa strawa była
smaczna i ekscytująca, a przy
tym zdrowa i bezpieczna?
Na podstawie tego, co zobaczyłem i tego, co usłyszałem w
czasie meczu Concordia - Ruch
odnoszę wrażenie, że na naszym knurowskim podwórku
przed przygotowaniem listy
składników piłkarskiej potrawy
potrzebne jest porozumienie
na linii klub-kibice. Bez niego
zakalec gwarantowany.
Piotr Skorupa

Concordia Knurów - Ruch Radzionków 2:2
1:0 Mawo 39 min, 2:0 Buchalik 43 min, 2:1 Mateusz Mikulski 80
min (samobójcza), 2:2 Dziewulski 82 min (rzut karny)
Concordia: Chojnacki, Gajek, Mateusz Mikulski, Michał Mikulski,
Rekus, Górka, Knot 83 min
Czajka, Buchalik, Szewczyk
1. Gwarek T.G.
30
75 min Krusiński, Dziambor
2. Radzionków
25
85 min Gałach, Mawo 90 min
3. GKS II K.
25
Bociek.
4. Poraj
25
Przemsza Siewierz - RKS
5. Grodziec
24
Grodziec 1:1, Raków II Często6. Myszków
23
chowa - Przyszłość Ciochowi7. Sarmacja
23
8. Slavia
18
ce 10:0, Zieloni Żarki - Polonia
9. Concordia
18
Poraj 1:1, Górnik Piaski - Unia
10. Wesoła
17
Ząbkowice 2:2, Slavia Ruda
11. Ząbkowice
16
Śląska - MKS Myszków 3:2,
12. Raków II
16
GKS II Katowice - Gwarek Tar13. Piaski
13
nowskie Góry 0:0, Sarmacja
14. Przemsza
13
Będzin - Górnik Wesoła 9:0.
15. Żarki
9
16. Ciochowice
0

13. KOLEJKA, GRUPA II:
Granica Ruptawa - Jedność Przyszowice 1:2
1:0 Adamczyk 8 min, 1:1 Hajok 13 min, 1:2 Hajok 28 min
Jedność 32: Szindler, Zabawczuk, Szaruga, Pilc, Wolniewicz,
Mrozek 90 min Klimek, Ro1. Turza Śląska
31
zumek, Szołtysek, Botor 70
2. Polonia Ł.G.
28
min Łuszcz, Świetlicki 60 min
3. Krupiński
23
Beker, Hajok.
4. Pszczyna
22
ROW II Rybnik - GTS Bojszo5. Tychy II
21
wy 2:2, Radziechowy Wieprz
6. Racibórz
19
- Szczakowianka Jaworzno
7. Szczakowianka
19
3:0, Polonia Łaziska Górne 8. Ornontowice
19
Iskra Pszczyna 1:0, Krupiński
9. Przyszowice
18
Suszec - Unia Turza Śląska
10. Landek
18
11. Drzewiarz
17
1:1, Unia Racibórz - Drze12. Radziechowy
16
wiarz Jasienica 1:0, Spójnia
13. Ruptawa
15
Landek - GKS II Tychy 3:1,
14. Bojszowy
12
Gwarek Ornontowice - For15. Świerklany
9
teca Świerklany 0:0.
16. ROW II
6

Lider Ruchu Radzionków - Piotr Rocki mome
ntami nie mógł
patrzeć na grę swojego zespo łu

Klasa okręgowa
13. KOLEJKA, GRUPA II:
Gwarek Z abr ze - Polonia
M ar klowic e 0:3, G wia zda
Skrzyszów - Przyszłość Rogów 1:0, KS 27 Gołkowice
- Górnik Pszów 2:2, Naprzód
Syrynia - Rymer Rybnik 3:1,
Naprzód Czyżowice - Orzeł
Mokre 3:5, Polonia Łaziska
Rybnickie - Wawel Wirek 1:2,
Tempo Paniówki - Naprzód
Zawada 2:0, Urania Ruda Śląska - Jastrząb Bielszowice 2:1.

13. KOLEJKA, GRUPA III:
Fortuna Gliwice - KS 94 Rachowice 2:4, LKS 1908 Nędza - Silesia Lubomia 1:1,
Zuch Orzepowice - Zameczek Czernica 1:1, ŁTS Łabędy - Jedność Jejkowice 6:0,
Naprzód Rydułtowy - Zryw
Radonia 4:1, Wilki Wilcza Czarni Pyskowice 1:2, Dąb
Gaszowice - LKS Krzyżanowice 3:0, Naprzód Borucin
- Rafako Racibórz 2:3.

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

29
28
24
24
23
20
20
19
19
18
17
16
15
13
6
2

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

31
29
29
23
23
23
23
20
18
15
15
14
13
13
4
3
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Klasa A

34
28
28
25
22
21
21
19
19
15
15
11
10
9
9
9

Klasa B

LKS 45 Bujaków - Ruch II
Kozłów 3:1, Start Sierakowice
- Amator Rudziniec 2:1, Start
Kleszczów - Pogoń Ziemięcice
5:3, Concordia II Knurów - Leśnik Łącza 3:6, Burza Borowa
Wieś - Olimpia Pławniowice
6:0, Naprzód Świbie - Victoria
Pilchowice 3:0, Quo Vadis
Makoszowy - KS Bojków 4:3.
26
22
22
20
19
18
16
13
13
13
13
12
10
1

III Liga
kobiet
8. KOLEJKA:
Gimnazjum Istebna - Polonia
Tychy 0:2, Rekord II Bielsko-Biała - UKS Gamów 1:2, Granica Ruptawa - MKS Żory 0:1,
Gwarek Ornontowice - Wilki
Wilcza 0:5 (rozegrano awansem), KKP Mikołów - Wisła
Skoczów 0:14.
1. Tychy
2. Istebna
3. Wilcza
4. Skoczów
5. Gamów
6. Rekord II
7. Ornontowice
8. Żory
9. Ruptawa
10. Mikołów

Ratowniczki M.

Fragment meczu Vibovit - TKKF Mistral Intermarché.
Przy piłce Andrzej Niewiedział

11. KOLEJKA:

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

Mnochy już strzela

24
19
18
13
13
10
9
6
6
0

K

ról strzelców poprzedn iego sez onu A r iel
Mnochy w bieżących
rozgrywkach pojawił się na
parkiecie dopiero w trzeciej
kolejce, natomiast w czwartej
odrobił już niemal wszystkie
straty do innych czołowych
snajperów, strzelając drużynie Bud-Exper tu dziew ięć
goli. Niewiele skutecznością
ustępował mu w tym meczu

kolega z drużyny Rafał Hajok, który przewodzi teraz
stawce najlepszych strzelców.
Efektem tej kanonady było
bardzo wysokie zwycięstwo
DFK Schlesien Rokita w rozmiarach 19:1.
Ostre strzelanie urządziła
sobie również IPA Knurów,
a skromniejsze zw ycięstwo
zanotował Vibovit. Oba te
zespoły pozostają jedynymi,

WYNIKI 4. KOLEJKI Z DNIA 2.11.2015
Vibovit - TKKF Mistral Intermarché 7:2 (4:0)
A. Zabłocki 3, A. Niewiedział 2, Ł. Pilc, samobójcza - M. Bogumiło 2
żółta kartka: P. Jędrzejczak (Vibovit).
Team Stalmet - Tritech 2:3 (1:2)
M. Stopa, D. Flis – G. Górka 2, samobójcza
żółte kartki: B. Wójcik (Team Stalmet), D. Wiercioch, M. Szczurek,
B. Pietras (Tritech).
Keno Energy Team -IPA Knurów 1:18 (0:6)
Jacek Karmański – G. Brózda 4, T. Dura 4, T. Młynek 3, W. Rozumek 3, K. Ferenstein 3, M. Rozumek
żółta kartka: K. Ferenstein (IPA Knurów).
DFK Schlesien Rokita – Bud-Expert Team 19:1 (10:0)
A. Mnochy 9, R. Hajok 6, S. Pecel 2, M. Warmuz 2 – K. Paczkowski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

STRZELCY
Rafał Hajok
Ariel Mnochy
Tomasz Młynek
Wojciech Rozumek

4
4
4
4
4
4
4
4

12
10
7
6
6
3
3
0

27-5
37-14
14-12
30-12
19-11
11-24
15-32
7-50

4
3
2
2
2
1
1
0

DFK Schlesien Rokita
DFK Schlesien Rokita
IPA Knurów
IPA Knurów

0
1
1
0
0
0
0
0

które jeszcze nie przegrały.
Do kuriozalnej sytuacji
d o s z ł o w n aj c i e k aw s z y m
spotkaniu kolejki pomiędzy
Tritechem a Teamem Stalme t . W końc ówc e me c z u
przy stanie 2:1 dla Tritechu
„Sta low i ” zdec ydowa li się
postawić wszystko na jedną
kartę i wycofać bramkarza.
Ich pierwsza akcja przyniosła gola strzelonego właśnie
przez lot nego bra m k a rz a,
tyle, że skierował on piłkę do
… własnej bramki. Drużyna
Dariusza Flisa ma czego żałować, tym bardziej, że w kolejnej akcji zdobyła drugiego
gola, jednak do wyrównania
zabrakło jej czasu.
Waldemar Jachimowski

M

agda lena i Maja dwie reprezentantki
Oddziału Miejskiego
WOPR Knurów wystąpiły w
II rundzie Grand Prix Polski
w ratownictwie wodnym. I po
rywalizacji pod patronatem
burmistrza Ozorkowa oraz starostów powiatu zgierskiego i łęczyckiego, wracały do Knurowa
z podniesionymi głowami.
Reprezentantka Polski Magdalena Wolny znakomicie
popłynęła na 100 metrów ratowanie kombinowane, odnosząc zwycięstwo i pokonując
mistrzynię kraju - Annę Nocoń. W tej samej konkurencji,
wysokie czwarte miejsce zajęła
druga z knurowianek - Maja
Dziublińska.
Magda stanęła na podium
po zmaganiach na 50 metrów
ratowanie manekina oraz na 100

Foto: prywatne

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

Foto: Waldemar Jachimowski

13. KOLEJKA

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

Magdalena Wolny (z lewej) i Maja Dziublińska już
po starcie w Grand Prix Polski, a przed wyjazdem
na Orange Cup w Eindhoven

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

metrów ratowanie manekina
w płetwach open. W każdej z
tych konkurencji zawodniczka
knurowskiego WOPR-u zajęła
trzecie lokaty. Jej koleżanka Maja uplasowała się odpowiednio na pozycji 16 i 4.
Knurowianki w ystąpił y
też w sztafecie 4x50 metrów z
pasem ratowniczym, ustępując
jedynie gospodyniom ze zgiersko-łęczyckiego WOPR.
Występ w Grand Prix Polski był sprawdzianem naszych
ratowniczek przed startem w
Orange Cup w Eindhoven (1415 listopada).
Kilka dni po rywalizacji
w Holandii Magdalena Wolny
wraz z reprezentacją Polski
wyjedzie na turniej German
Cup (19-22 listopada).
PiSk

informacja

0
0
1
2
2
3
3
4
11
10
9
8

PROGRAM 5. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 9 LISTOPADA):
Team Stalmet – Vibovit (18.00), Keno Energy Team – DFK Schlesien Rokita (18.45), TKKF Mistral Intermarché – Tritech (19.30),
Bud-Expert Team – IPA Knurów (20.15).
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach

Klasa I B

Foto: Justyna Bajko

Wychowawca: Anna Labusek
Bartosz Aleksandrzak, Aleksander Bąk, Maja Boruta, Jakub Gajdzik, Oliwia Kusber, Daria Kuklińska, Sandra Niedziela,
Sebastian Nieradzik, Piotr Orawski, Emilia Papała, Alicja Pietraszek, Alicja Rachubka, Maciej Rusak, Marta Sebastian,
Daria Skrzyniarz (nieobecna), Marek Smolnik, Eryk Śmiłek, Jakub Wowrzyk, Wojciech Zieliński.

Klasa I A

Wychowawca: Urszula Ficek
Adrian Badoń, Jakub Bielecki, Aleksander Cichór, Zuzanna Czech, Bartosz Faryna, Szymon Hajduk, Paweł Hańczur,
Wojciech Knicz-Sowa, Martyna Lis, Martina Madej, Roksana Mozielowska, Wiktoria Pękała, Klaudia Piekiełko,
Kamil Przystaś, Szymon Rzepniewski, Anita Slany, Sara Szołtysek, Zuzanna Śpiewla.

Klasa I D

Wychowawca: Magda Marciniak
Aleksander Adamowicz (nieobecny), Artur Bredziński, Oliwia Czapelka, Aleksandra Danielczyk, Alan Drab, Paweł Gil,
Grzegorz Grychtoł, Zuzanna Kowolik, Szymon Kruszyński, Bartosz Mikołajczyk, Monika Nowak, Kacper Opic,
Amelia Pukszta, Wojciech Pytlarski, Dawid Przybyła, Emilia Serwatka, Igor Szabat.

Klasa I C

Wychowawca: Karolina Rydz
Filip Czerwiński, Ksawier Gilner, Paulina Janicka, Konrad Kłosek, Dawid Kołtowski, Marek Konieczny, Antoni Kowalski,
Łukasz Kozik, Karolina Nowak, Anna Okoń, Aleksander Palusiński, Lena Pięta, Dominik Rupprich, Sonia Szołtysek,
Natalia Szydło, Olga Szydło, Małgorzata Wawrzynek, Marcin Wyskiel.
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