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Katowice

Zasłużeni docenieni
Policjanci i samorządowcy zostali docenieni za
zasługi dla Policji. Uroczystość odbyła się we wtorek
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Wojewoda Jarosław Wieczorek odznacza
prezydenta Adama Ramsa
Foto: Archiwum

Wyróżnieni funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach: Marian Horobiec,
Anna Tomczak, Agnieszka Nosiadek i Krzysztof Parzych

M

inister spraw wewnętrznych
ocenił i docenił wieloletnie
wsparcie ze strony Knurowa na rzecz bezpieczeństwa i Policji
(m.in. zakupy samochodów, dofinansowanie). Wśród 13 samorządowców,
którzy otrzymali medale „Za Zasługi
dla Policji” znalazł się prezydent Adam
Rams, uhonorowany medalem srebrnym. Wręczenia dokonali wojewoda
śląski Jarosław Wieczorek i insp. Piotr
Kucia – zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach.
Złotymi, srebrnymi i brązowymi

„Medalami za Długoletnią Służbę”,
nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczono
ponad sto policjantów. Odznaczenia
i gratulacje przyjęli m.in. funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach – knurowianka Agnieszka Nosiadek, Anna Tomczak,
Marian Horobiec , Zbigniew Orłowski, Bogusław Kozioł, Piotr Pępek,
Zbigniew Nowak, Tomasz Łyczek,
Krzysztof Jastrowicz, Mariusz Baczyński i Krzysztof Parzych.
– Wszystkie medale i odznaki to

Lider z powołania
Takim tytułem redakcja Why Story wyróżnia
charyzmatycznych menedżerów oraz gospodarzy miast i gmin, pełniących swoje funkcje
od wielu lat z wyjątkowym zaangażowaniem.
W gronie tegorocznych laureatów znalazł się
wójt Gminy Gierałtowice Joachim Bargiel.

Kapituła Programu
„Lider z powołania”
wyróżniła m.in. wójta
Joachima Bargiela

Wręczenie tytułów odbyło się 28 września
w Warszawie podczas konferencji w Szkole
Głównej Handlowej. To nie jedyne wyróżnie-

Odznaczenie dla opozycjonisty
Jan Strachota z Knurowa otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności za działalność opozycyjną
w latach 80. Odznaczenie nadał mu prezydent
Andrzej Duda na wniosek prezesa Instytutu

wyraz uznania za pracę, zaangażowanie i postawę, a przede wszystkim
za obronę wartości i praw, które służą
polskim obywatelom – podkreślał wojewoda Wieczorek. Takie pełne wyrzeczeń nastawienie uznał za szczególnie ważne w czasach, w których
potrzeba autorytetów. – Oby państwa
postawa była wzorem dla współczesnych, jak i następnych pokoleń.
Satysfakcji nie krył prezydent
Rams. – Dzisiejsza uroczystość
świadczy, że nasza wieloletnia samorządowa działalność na rzecz
szeroko rozumianego bezpieczeństwa
mieszkańców jest dostrzegana i doceniania przez państwo – zaznaczał.
– Nie traktuję tego wyróżnienia personalnie, lecz jako swoistą nagrodę
zespołową. Kryje się za nią rzetelna
i żmudna praca wielu osób, zwłaszcza pracowników urzędu i radnych
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Porządku i Spraw Socjalnych.

Pamięci Narodowej.
Od września 1980 roku Jan Strachota był
działaczem NSZZ „Solidarność” i członkiem
Komitetu Robotniczego NSZZ „Solidarność”
przy KWK „Knurów”. Od listopada 1980 roku
przewodniczył Komisji Oddziałowej knurowskiej kopalni. Kiedy ogłoszono stan wojenny,
działacz został internowany w ramach akcji „Jodła”. Decyzję podpisał komendant miejski Milicji Obywatelskiej w Knurowie.
Strachota przebywał w ośrodkach odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu oraz Kokotku. Zwolniono go 29 kwietnia 1982 roku.
Niedawno knurowianin dołączył do grona ponad 700 osób uhonorowanych
za działalność opozycyjną wobec dyktatury komunistycznej, za działania na
rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Odznaczenie
wręczył mu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach prezes IPN dr
Jarosław Szarek.
Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm w 2010 roku.
Odznaczenie nawiązuje do Krzyża Niepodległości z czasów II RP.

/g/

informacja własna wydawcy

/bw/
Foto: Bogusław Wilk

nie w ostatnich dniach. Wójt Bargiel został też
uhonorowany przez Polski Związek Bokserski

Brązową Odznaką PZB . Okazją do przekazania odznaki stał się III Memoriał
Bokserski im. Tadeusza Łady w Gierałtowicach.

/AN, bw/
Foto: Archiwum UG Gierałtowice

Knurów. Absolwenci się spotkają...

Knurów

Piątkowicze
w Siódemkach

pracownicy Miejskiej Szkoły
Pół wieku po pierwszym dzwonku ByliPodstawowej
nr 5 organizują

Absolwenci szkolnej „Jedynki” z rocznika
1966‒1974 skrzykują się na spotkanie po latach

O

d ich pierwszego dzwonka minęło 50 lat, a mimo to próbują
podtrzymać szkolne więzi. Absolwenci Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1, którzy edukację szkolną
rozpoczęli w 1966 roku, organizują
spotkanie w knurowskiej restauracji
Barbórka przy ul. Koziełka.

– Zbierzemy się w sobotę, 29 października, o godzinie 17.00 – informuje Charlotte Adamczyk Wegner.
Pani Charlotte liczy, że za pośrednictwem Przeglądu uda się dotrzeć do byłych koleżanek i kolegów.
Podzielamy tę wiarę, zachęcając do
udziału w spotkaniu...

/bw/

wspólne spotkanie.
Zaplanowano je na piątek, 25 listopada, w restauracji „777” przy ul.
1 Maja 25. Wieczór, w którym z pewnością nie zabraknie wspomnień,
rozpocznie się o godz. 17.
Chętni do udziału proszeni są
o zgłaszanie się w sekretariacie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie osobiście lub telefonicznie (32
235‒27‒58) w godz. 8‒15 do 18 listopada.

/bw/
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Czerwionka-Leszczyny, Knurów. Nie reagujesz - akceptujesz

Świadek ujął
bandytę

Pomimo natychmiastowej reakcji strażaków z mercedesa został wrak

Do 77-letniej kobiety wracającej
do domu podbiegł młody
mężczyzna i wyrwał jej torebkę.
Dzięki świadkowi 19-letni
knurowianin trafił w ręce policji
i usłyszał już prokuratorskie zarzuty

T

Knurów. Podpalacz znowu dał o sobie znać

Ogień do szczętu
strawił samochód

- Dobrze, że nie podłożył ognia pod ten drewniany
dom - zauważył jeden z mężczyzn, przyglądających
się jak strażacy dogaszali płonącego mercedesa.
- To by dopiero było...
przycmentarnym parkingu. Wówczas chuligani zniszczyli audi A3 i
nissana primerę.
Nie ulega wątpliwości, że okolice
cmentarza wymagają częstszych patroli. Co ciekawe, na nie tak dawno
uruchomionej Krajowej Mapie Za-

/g, KMP Rybnik/

Nieborowice

Stłuczka,
co za pech!

W

Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli akumulatory i zneutralizowali plamy oleju na jezdni.

/g/
Foto: Archiwum JRG Knurów

środowy ranek strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie zostali wezwani do
Nieborowic na ul. Kasztanową, gdzie
doszło do kolizji dwóch samochodów.

Nieszczęścia
chodzą parami

W

/pg/, foto: Paweł Gradek

Podpalacz podłożył też ogień
do kontenera na odzież

Knurów, Gierałtowice

ostatnim czasie prokurator Prokuratury Rejonowej
Gliwice-Zachód zastosował dozór
policji, nakaz opuszczenia mieszkania i za kaz konta ktu wobec
dwóch sprawców przemoc y w
czterech ścianach. W pierwszym
przypadku 41-latek z ul. Mieszka I

grożeń Bezpieczeństwa wspomniany
rejon jest białą plamą. Zgłoszenia
naniesione na mapę dotyczą głównie
przekraczania dozwolonej prędkości
i spożywania alkoholu w niedozwolonych miejscach.

nej. 19-latek trafił do policyjnego
aresztu. Podczas przesłuchania
przyznał się do rozboju. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.
Bandycie grozi kara od 2 do 12 lat
więzienia.
- Świadkowi gratulujemy profesjonalnego działania - dodaje
rzecznik KMP Rybnik. - Postawa,
jaką zaprezentował, stanowi powód
do dumy i zasługuje na najwyższe
słowa uznania. Mamy nadzieję, że
takie zachowanie i postawa w czasach
ciągłego pośpiechu i zobojętnienia
będzie wzorem do naśladowania dla
innych, którzy w podobnej sytuacji
nie zawahają się zadziałać adekwatnie do zagrożenia.

Pilchowice

Sprzątnął
fanty

terroryzował swoją 37-letnią żonę,
w drugim 26-latek z Gierałtowic
znęcał się psychicznie i fizycznie
nad małżonką.
W obu sprawach dochodzenie prowadzi Komisariat Policji
w Knurowie.
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P

rzez w yciągnięcie okna
ktoś dostał się do pomieszczenia gospodarczego przy ul.
Dębowej, a następnie skradł
rower, kosę spalinową i odkurzacz do liści. Właścicielka
oszacowała straty na 1800 zł.

/g/

Dla obydwu kierowców dzień nie zaczął się fortunnie...

Foto: Archiwum JRG Knurów

O

koło godz. 22.30 dwa zastępy
z Jednostki RatowniczoGaśniczej zostały wysłane
na parking przy cmentarzu na ul.
1 Maja, gdzie według zgłoszenia
płonął samochód. Po przyjeździe na
miejsce okazało się, że kilkanaście
metrów dalej pali się kontener na
tekstylia.
Strażacy szybko ugasili oba pożary, niemniej z 22-letniego mercedesa
208 furgon został wrak. Właściciel
zakładu kamieniarskiego wstępnie
oszacował straty na 4-5 tys. zł.
Nie ma wątpliwości, że to nie
był samozapłon, a celowe działanie
podpalacza. Ktoś podłożył ogień w
szoferce i w kontenerze, a następnie
uciekł. Czy ma związek z innymi
podpaleniami, do jakich w ostatnich
miesiącach dochodziło na pobliskich
działkach?
Przypomnijmy, że dotychczas w
Rodzinnych Ogrodach Działkowych
im. ks. Dzierżona ogień strawił
6 altan (ostatnio 3, zaś kolejne 3
przygotowane były do podpalenia).
Poszkodowani oszacowali straty na
10, 35 i 40 tys. zł.
Bilans strat uzupełnia jeszcze
w rześniowa dewastacja dwóch
samochodów zaparkowanych na

o był rozbój w biały dzień.
W sobotę około 11.45 na ul.
Ligonia w Czerwionce-Leszczynach młody mężczyzna popchnął
77-latkę, a kiedy pokrzywdzona
upadła na ziemię, bandyta wyrwał
jej torebkę i uciekł między bloki. Napadnięta kobieta rozpaczliwie wołała
o pomoc. Na jej szczęście świadkiem
napadu był przechodzień, który bez
chwili zawahania rzucił się w pościg
za napastnikiem. Dogonił go kilkadziesiąt metrów dalej, ujął i natychmiast powiadomił policję.
- Okazało się, że sprawcą jest
19-letni mie szk aniec Knurowa
- mówi oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Rybniku, st. sierż.
Anna Karkoszka.
Stróże prawa odzyskali skradzioną torebkę i oddali ją pokrzywdzo-
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KZK GOP. Komunikacja na Wszystkich Świętych

1 listopada autobusem
pojedziesz za darmo

C-10 na cmentarze

Wzorem ubiegłych lat w Knurowie zostanie uruchomiona dodatkowa linia C-10.
Będzie kursować na trasie:
KNURÓW Dworcowa – Dworcowa – 1 Maja – 26 Stycznia – Szpitalna
– Wilsona – Rakoniewskiego – Cmentarz Komunalny – Rakoniewskiego
– Wilsona – Rybnicka – Zwycięstwa – Lignozy – Szczygłowice Kopalnia
– Lignozy – Zwycięstwa – Rybnicka – Wilsona – Rakoniewskiego – Cmentarz
Komunalny – Rakoniewskiego - Wilsona – Szpitalna – 26 Stycznia – 1 Maja
– Dworcowa – KNURÓW Dworcowa.

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje,
że w dniach 31 października (poniedziałek)
i 1 listopada (wtorek – Wszystkich Świętych) w celu
poprawy dojazdu do cmentarzy zostaną zmienione
zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej

W

e w torek, 1 listopada,
wszyscy pasażerowie będą
mogli podróżować wszystkimi liniami KZK GOP za darmo.
W poniedziałek (31 października) i wtorek (1 listopada - Wszystkich Świętych) będą obowiązywały
rozkłady jazdy ważne w soboty z
uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

linie tramwajowe

nr: 3, 5, 7, 26, 27 i 38 będą kursowały według rozkładów jazdy ważnych w dniu Wszystkich Świętych;

linie autobusowe:

wed ł ug roz k ładów ja z dy
ważnych w dniu Wszystkich Świę-

tych będą kursowały linie nr: 0,
6, 12, 13, 18, 23, 25, 26, 27, 37, 44,
47, 50, 61, 70, 71, 72, 74, 76, 80, 81,
84, 88, 100, 109, 111, 126, 130, 135
(jak w dni robocze), 140, 154, 175,
183, 186, 188, 197, 201, 236, 259,
288, 292, 296, 603, 606, 616, 622,
624, 632, 634, 635, 637, 672, 673,
674, 676, 677, 688, 689, 690, 692,
720, 723, 735 (jak w dni robocze),
807, 815, 840, 901, 949, 969 i 973
(na liniach podkreślonych będą
obowiązywały sobotnie rozkłady
jazdy z zamianą obecnego taboru
na tabor o większej pojemności),
wed ł ug roz k ładów ja z dy
s p e c j a l nyc h w a ż nyc h w d n iu
31.10.2016 r. będą kursowały linie
nr: 39, 59, 155, 160 (jak w dni robo-

Parkowanie w Szczygłowicach
Na szczygłowickim cmentarzu od
roku jest czynny nowy parking.
Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w nadchodzące dni. Chcąc
t a m d o t r ze ć , n a l e ż y w j e c h a ć
za bramę cmentarza i po chwili
skręcić w prawo. Stąd spacer ze
zniczami i chr yzantemami jest
krótki i nieuciążliwy, zwłaszcza
że powstał tu chodnik, więc nawet
w razie deszczowej pogody nie
powinno być problemu z dojściem
na groby bliskich.
To już drugi parking przy szczygłowickiej nekropolii. Odległość
od tego pier wszego była dla
wielu starszych osób zbyt duża.
Niosąc często kwiaty, znicze, nie
mają siły tam dojść, zwłaszcza

że trzeba iść pod górkę. Proszą
więc młodszych członków rodziny
o podwiezienie bliżej.
– Wtedy samochody parkują przy
ulicy Słonecznej, na co skarżą
się tutejsi mieszkańcy, k tór zy
mają w ten sposób zablokowany
wyjazd ze swoich posesji – mówi
Jan Furgoł, miejski radny. – Dla
odwiedzających cmentarz takie
parkowanie też jest złym rozwiązaniem. Przy większych świętach
wzdłuż Słonecznej stoi tyle samochodów, że trudno nawet przejść
między nimi piechotą. Kierowcy
mają problem, by stąd wyjechać,
bo się nawzajem blokują. Do tego
parkujący przy Słonecznej łamią
przepisy, bo ten teren jest ozna-

- Znowu sąsiedzi zafundowali
nam bezsenną noc. Po godz. 23
jeden z domowników zaklupał, aby
ich uspokoić, ale dostał wiązanką
nieparlamentarną. Przyjechali policjanci. Prawie kwadrans trwało
pouczenie. No - pomyślałam - teraz zasnę! Ale po wyjściu mundurowych sąsiadka-artystka poleciała w ciszę nocy na dalsze występy.
I znowu około godz. 1 powtórka z
rozrywki. Sąsiadka wróciła, a partner nie chciał jej drzwi otworzyć.
Wpadła z szał, darła się, że wykopie drzwi, kilka razy wybiegała na
zewnątrz i krzyczała pod oknem.
Młodzi sąsiedzi z parteru chcieli ją
uciszyć i znowu padła wiązanka.
Około godz. 2 znowu przyjechała
policja. A artystka, niewiniątko, do
policjantów z żalem w przepitym
głosie, że kochanek nie chce jej do
domu wpuścić. Wtedy mnie poniosło! Nie wytrzymałam, otworzyłam
drzwi i powiedziałam policjantom,
że sąsiadka od dwóch godzin drze
się, kopie drzwi i nie daje spać, a
przecież w bloku mieszkają małe
dzieci i chorzy, starsi ludzie. Mina
alkoholiczki bezcenna... Była w
szoku, bo nie sądziła, że cokolwiek

4

czony jako strefa zamieszkania –
postój jest tu dozwolony jedynie
w miejscach do tego przeznaczonych. Trzeba było jakoś rozwiązać
ten problem.
Stąd powstał pomysł utworzenia
drugiego, żużlowego parkingu na
gminnym terenie za bramą cmentarza. Udało się – parking czeka
na kierowców. Korzystając z niego można ułatwić życie i sobie, i
innym, a do tego uniknąć mandatu. Podczas ubiegłorocznych
Zaduszek nie było na to wielu
chętnych. Być może jeszcze nie
wszyscy zdążyli się o tym dowiedzieć. Oby w tym roku było lepiej.

Ostrożnie
przy starym
cmentarzu

W związku z pr zeciągającą się przebudową
u l. Wo l n o ś c i u l e g n i e
zmianie organizacja
r uc hu w r ejonie s t ar ego cment ar za pr z y
ul. 1 M aja. Zo s t ani e
wprowadzony ruch jedn o k i e r u n ko w y w o kó ł
nekropolii. Na cmentar z kierowcy będą
mogli wjechać od strony sk r z y żowania ulic
1 Maja i Dąbrowskiego,
natomiast wyjechać ul.
Plebiscytową łącznikiem
w stronę ul. 1 Maja.
Zmiany będą obowiązywać od 28 października
(piątek) do 2 listopada
(środa).

źródło: UM Knurów
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powiem. Zresztą niedawno czyniła
próby, aby uwieść mi męża - bez
rezultatu. Potem omijała mnie
wielkim łukiem, bo bała się, że
mogę ją publicznie złajać. Ale to
inna bajka... policjant zakuł sąsiadkę w kajdanki i wyprowadził.
Powiedział, że dostanie mandat, a
jak to nie pomoże, to ją zamkną.
Konkluzja: tyle złego się słyszy
w mediach na policję, a ja widzę,
że dosłownie dwoi się i troi, aby
pomóc. I kto zapłaci za paliwo za
przyjazd na interwencję? Moim
zdaniem, skoro alkoholika stać na
„wodę ognistą”, niech zapłaci też
Policji za paliwo. Ostatnio w TV powiedzieli, że polska rodzina w ciągu roku awanturuje się ponad 200
razy. Widzę, że daleko odbiegam
od normy, czego wszystkim życzę.
Krystyna
Not. jb

Komu opłaca się
ekologia?

/bw/

źródło: KZK GOP

32 332 63 77

sygnały czytelników
Noc pełna „wrażeń”

cze), 230 (jak w dni robocze), 255,
710 i 850,
tylko w dniu 1 listopada linie
nr: 39, 52, 59, 146, 155, 160, 194,
194N, 230, 255, 710 i 850 nie będą
obsługiwały przystanków autobusowych zlokalizowanych przy
centrach handlowych.
weekendowe linie nocne nr:
692N, 905N i 906N będą kursowały
w nocy: z 28 na 29 października, z
29 na 30 października, z 30 na 31
października oraz z 31 października na 1 listopada,
w dniu 1 listopada zawiesza się
funkcjonowanie linii marketowych
nr 250 i 750.

- Od ponad 7 lat mam ekologiczny piec. Ostatnio kupiłem w
Orzeszu tonę Orzecha II, za którą
zapłaciłem 483,74 zł. Wiecie ile

wynosi podatek VAT na węgiel?
23 proc., czyli w moim przypadku
to 111,26 zł! I jak tu chronić środowisko?
Człowiek i tak kupuje najtańszy
opał. Na wysokokaloryczny węgiel
(nawet 600 zł za tonę) niewielu
może sobie pozwolić, a w takim
ekologicznym piecu drewnem i
papierem nie da się palić.
Stefan

Ludzie, nie trujcie!

- Czy naprawdę nie ma mocnych na nocnych trucicieli? Mam
tu na myśli niektórych właścicieli
domków fińskich i domów przy ul.
1 Maja. Wieczorem nie da się tamtędy przejść - dosłownie wszystko
spowija dławiący i chemiczny dym,
a widoczność ogranicza się do
kilku metrów. Myślę, że najwyższa pora zacząć wyciągać surowe
konsekwencje wobec tych, którzy
za nic mają zdrowie ogółu. Przecież dym powstający ze spalania
plastiku i innych śmieci jest trujący
i rakotwórczy! Prędzej czy później
te szkodliwe związki dadzą o sobie
znać rakiem lub inną chorobą.
Wkurzony
not. /g/
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Knurów

Gdzie po gazetę?
Od pewnego czasu w Knurowie ubywa kiosków.
– Są zamykane jeden po drugim – ubolewa pan Jerzy,
nasz czytelnik. – Zastanawiam się, co będzie, jak
tak dalej pójdzie? Gdzie będziemy kupować choćby
i „Przegląd...”?
Agenci poszukiwani

Nieczynne jest też okienko na
przystanku „Foch”, tuż obok targu
i pływalni. Latem przestał działać
kiosk przy przystanku na Witosa.
Każde z tych miejsc wydaje się wręcz
idealną lokalizacją na prowadzenie
takiej działalności. Dlaczego więc
znikają?
– Faktycznie, niektóre z naszych
punktów w Knurowie są teraz nieczynne – przyznaje rzecznik prasowy Ruch SA, Joanna Dzwonkowska. – Jednak żaden z nich nie jest
przewidziany do likwidacji. W tej
chwili poszukujemy agentów do ich
prowadzenia. W najbliższym czasie
kioski powinny być ponownie otwarte
– uspokaja pani rzecznik.
Czemu agenci rezygnują z prowadzenia kiosków?
– Jest przy tym mnóstwo pracy,
stres, a dochód naprawdę niewielki – odpowiada pan Marek, który
przez dwa i pół roku prowadził kiosk
w Knurowie. – Przez dwa pierwsze
lata miałem ulgowy ZUS, ale gdy
weszły pełne opłaty, przestało to mieć
jakikolwiek sens. Obowiązków przybywało, a marże były coraz mniejsze.
Pracowałem od świtu do zmroku.
Kiosk musiał być otwarty codziennie,
więc właściwie nie miałem urlopu.
Teoretycznie mogłem znaleźć kogoś
na zastępstwo, ale w gruncie rzeczy
to nie było takie proste.

Foto: Mirella Napolska

R

zeczywiście – dawniej gazety
można było kupić niemal na
każdym rogu, dziś czas, kiedy
można wyskoczyć w kapciach po
ulubioną prasę, to już wspomnienia.
Bywa, że trzeba się porządnie nachodzić albo pojechać do hipermarketu.
Nie każdy jednak ma kondycję na
dłuższe spacery i nie wszyscy posiadają prawo jazdy. Można sobie
wyobrazić, że niektórzy czytelnicy,
którzy dawniej regularnie sięgali po
ulubione tytuły, teraz robią to sporadycznie, od okazji do okazji.
W Knurowie działają obecnie
trzy kioski „Ruchu” (w tym jeden
w Szczygłowicach) oraz trzy saloniki
prasowe Kolportera. To zaskakująco
mało jak na prawie 40-tysięczne
miasto. Ostatnio w dość szybkim
tempie zamknięto kilka kiosków
„Ruchu”, m.in. ten na ul. Mieszka I.
– To był jedyny kiosk na Osiedlu
Tysiąclecia – mówi pani Marta.
– Prowadził go taki starszy pan,
pewnie emeryt, zauważyłam, że
często dokarmiał gołębie. Nie wiem,
co się stało, że kiosk już nie działa,
ale to wielka szkoda. Jeśli kupowałam gazety, to właśnie tam. Pracuję
popołudniami, a rano lubiłam sobie
do śniadania poczytać świeżą prasę.
Teraz zamiast tego uruchamiam
internet, ale jakoś to nie to. Dawniej
był jeszcze kiosk na ul. Batorego, ale
też już nie działa.

Kiosk na przystanku Foch służył dziesiątki lat; przetrwał socjalizm, ale współczesne realia
gospodarcze przyczyniły się do jego zamknięcia

Świat się zmienia

Kioskom nie pomaga też to,
że papierowe bilety autobusowe są
stopniowo wypierane przez elektroniczną kartę ŚKUP. Do tego można
je kupić w automatach biletowych.
Jeden z nich stanął przy kiosku na
Witosa, dziś nieczynnym. Poza tym
coraz więcej osób rezygnuje z zakupu papierowej prasy.
– Zapotrzebowanie nieustannie
się zmienia, tak jest od lat – mówi
rzecznik Joanna Dzwonkowska.
– Staramy się dostosować do zmieniającej się sytuacji, wychodzimy
klientom naprzeciw – wprowadzamy
markę własną, rozwijamy usługę
kurierską.
„Paczka w Ruchu” to rzeczywiście pomysłowa i stosunkowo
niedroga forma przesyłki, proponowana w wielu sklepach internetowych. Już po dwóch, najdalej trzech

dniach od nadania można odebrać
paczkę we wskazanym wcześniej
kiosku. Intensywność przesyłkowej
działalności Ruchu SA wkrótce się
zwiększy – kilka dni temu spółka
podpisała w tej sprawie umowę
z Pocztą Polską.
Na razie jednak jest problem
z zamówieniem „Paczki w Ruchu”
do Knurowa.
– Często odbierałam przesyłki
w kiosku na ul. Dworcowej – relacjonuje pani Magda. – Ostatnio
zamówiłam w przedsprzedaży nową
powieść. Wybrałam ten kiosk co
zwykle. Po kilku dniach, gdy paczka
została wysłana, dowiedziałam się,
że muszę po nią jechać do Gliwic,
bo wskazany przeze mnie kiosk jest
już nieaktualnym miejscem odbioru.
Sprawdziliśmy w dwóch księgarnie „on-line”, które dawniej przesyłały „Paczkę z Ruchu” do Knurowa.

Rzeczywiście – najbliższe proponowane punkty odbioru znajdują
się w Gliwicach i w Czerwionce-Leszczynach.
Cóż, całe szczęście, że zamykanie kolejnych kiosków w Knurowie
nie jest odgórnym za leceniem.
Nadzieja w tym, że znajdą się osoby,
które podejmą się ich prowadzenia.
– To nie jest trudne – zapewnia
rzecznik Ruchu SA – Agent jest
właściwie prowadzony za rękę.
Przed wprowadzeniem czegokolwiek
nowego organizujemy szkolenia,
przygotowujemy instrukcje, wytyczne. Podstawowym narzędziem
pracy jest kasa, która spełnia różne
role – wszystko, włącznie z wydawaniem paczek, opiera się na tym
urządzeniu.
Tyl ko cz y ta k asa prz y niesie agentowi wystarczającą ilość
„kasy”?

„Baczność” przez maszynistów prowadzących pociągi – czytamy w odpowiedzi.
Jak zostaliśmy poinformowani,
24 października PKP Cargo SA
złożyła zapowiedziane pismo. Czy
funkcjonariusze SOK okażą się
skutecznym antidotum na nocne
sygnał y pociągów? Poczekamy,
zobaczymy.

z wykręcaniem w wąskich uliczkach,
niszczy krawężniki i chodniki.
Za spowodowane uszkodzenia
firma Komart nie czuje odpowiedzialności, wykręcając się, że to
wina mieszkańców. Nasze prośby nie
zostają wysłuchane, a Komart nadal
wysyła do nas zbyt duży pojazd.
Oczywiście racją jest, że samochody
parkują w strefie dojazdu do śmietnika. Robią tak, gdyż jest to miejsce
parkingowe mieszkańców i nie zawsze jest możliwość, aby pozostawić
samochody gdzie indziej. Na osiedlu
nie ma na to miejsca, a parkowanie
na głównej ulicy spowodowałoby
problemy w organizacji ruchu. Często
się zdarza, że samochody zatrzymują
się przy okolicznych sklepach w strefie wjazdu do osiedla i wielokrotnie
powoduje to problemy w ruchu.
W naszych oczach wypuszczenie
mniejszego pojazdu z pewnością rozwiązałoby problem (...).

Mirella Napolska

śladem naszych publikacji
Pociąg do hałasu

Jak ograniczyć ilość sygnałów, jakie
nocą nadają maszyniści pociągów
jadących przez Szczygłowice? Radą
na to zjawisko, uciążliwe dla mieszkańców, mają być... częstsze patrole
SOK-istów
Pociągi towarowe kursujące na
linii Szczygłowice-Leszczyny to dla
kolei ważny skrót, ale dla mieszkańców pobliskich budynków – prawdziwa udręka. Wszystko z powodu
hałasu towarzyszącego przejeżdżającym pociągom.
Niedawno poruszaliśmy ten problem na naszych łamach [Pociąg do hałasu, nr 41/2016, s. 5]. Przypomnijmy:
najbardziej newralgiczne miejsca to
okolice wiaduktu nad ul. Zwycięstwa
– to właśnie przed tym wiaduktem
i za nim rodzi się głośny, metaliczny
dźwięk. Osoby z domów stojących
w pobliżu torów (na ul. Ligonia),
muszą znosić także wibracje, które
według nich przyczyniają się nawet
do pękania ścian budynków. Szczygłowiczanie obawiają się, co będzie,

gdy wkrótce uruchomiony zostanie
także drugi tor, który właśnie jest remontowany. Na niedawnej sesji Rady
Miasta radny Jan Furgoł przekazał na
ręce prezydenta pismo z wnioskiem
o interwencję w tej sprawie.
Co mogłoby zniwelować uciążliwość hałasu? Zastosowanie nowoczesnej metody łączenia szyn
(tzw. tor bezstykowy)? Zapewne.
Jednak, jak poinformowały PKP
PLK SA, metoda ta nie może być
tu zastosowana ze względu na to,
że jest to obszar szkód górniczych.
Zmniejszenie prędkości pociągów?
PKP PLK SA nie zamierzają tego robić, bo wówczas, z punktu widzenia
kolei, remont tej linii straciłby sens.
Na razie w tegorocznych planach
spółki są pomiary poziomu hałasu.
Mieszkańcy Szczygłowic skarżą
się też na sygnały dźwiękowe używane przez maszynistów, szczególnie
uciążliwe nocą. Jak mówią, bywa, że
słyszą te dźwięki raz po raz nawet
przez pół godziny. Mają wrażenie,
że sygnały są nadużywane i liczą na
to, że jest sposób, by je ograniczyć.
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O problemie poinformowaliśmy
spółkę PKP Cargo. W odpowiedzi na nasz sygnał otrzymaliśmy
informację, że na szlaku Knurów
– Knurów Szczygłowice nie ma, co
prawda, przejazdów ani przejść dla
pieszych, gdzie według przepisów
maszyniści musieliby stosować
sygnał „Baczność”. Są jednak tzw.
„dzikie przejścia”, mniej lub bardziej
uczęszczane – i to ze względu na nie
maszyniści, zarówno pociągów PKP
„Cargo”, jak i innych przewoźników,
zgodnie z przepisami, używają sygnału „Baczność”.
– W związku z powyższym PKP
Cargo SA Śląski Zakład Spółki wystąpi do Straży Ochrony Kolei funkcjonującej w strukturach PKP PLK
SA, tj. Zarządcy infrastruktury,
z pismem interwencyjnym w celu
skierowania w opisany rejon patroli
funkcjonariuszy SOK, co powinno
wpłynąć na ograniczenie korzystania z „dzikich przejść” przez osoby
postronne, a tym samym na znaczące
zmniejszenie częstości używania
w opisywanej lokalizacji sygnałów

MiNa

Śmietnik z problemami

– Odebrałem artykuł tak, jakby
problemem byli wyłącznie złośliwi mieszkańcy, nie pozwalający
dojechać śmieciarce do śmietnika.
Problem, niestety, jest o wiele głębszy
i w oczach mieszkańców leży po stronie firmy Komart.
Wielokrotnie zgłaszana była
prośba, do firmy Komart lub do
administracji osiedla MZGLiA, aby
firma wywożąca śmieci dysponowała do tego śmietnika mniejszy
samochód. Wielka śmieciarka, która
przyjeżdża w tej chwili, ma problem

Mieszkaniec
(personalia do wiadomości redakcji)
Not. bw
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Knurów, Gliwice. Każdy grosz na wagę złota

Wrzuć do puszki na hospicjum

Odwiedzając groby bliskich, możemy przy okazji
wspomóc datkami Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
„Hospicjum” w Gliwicach. Tym razem kwesta będzie
prowadzona przez trzy dni na wszystkich gliwickich
i knurowskich cmentarzach, a cel jest szczególny

T

egoroczna zbiórka jest wyjątkowa ze względu na swój
rozmiar i cel. Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach będzie
rozbudowywane. Jest szansa na uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych,
jednak potrzeba środków na start.
Toteż przez trzy dni – 29 i 30 października oraz 1 listopada, od godz.
9.00 rano do 17.00, na cmentarzach
Gliwic i Knurowa będzie kwestować

aż 600 (lub więcej) wolontariuszy.
Można ich szukać w okolicach wejść
na cmentarze i zapewne każdy, kto
szuka, znajdzie. Nietrudno będzie
ich zauważyć, nawet przy kiepskiej
pogodzie – jak co roku, będą mieć na
sobie żółte fartuchy z logo stowarzyszenia. Każdy będzie posiadał puszkę
stowarzyszenia i identyfikator.
– To wyjątkowa kwesta, także
dlatego, że dołączają do nas różne

organizacje i stowarzyszenia, które
chcą działać na naszą rzecz, co jest
bardzo pocieszające – mówi Aneta
Korzuśnik-Nowak, koordynatorka
wolontariatu w Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. – Potrzeba
jest duża. Część środków przeznaczona będzie na bieżącą działalność, bo
przecież przez czas rozbudowy hospicjum będzie normalnie działało.
Zależy nam, żeby jakość opieki nad

pacjentem nie spadła. Rozbudowa
jest na razie w fazie wstępnej, mamy
zatwierdzony projekt, a w lutym lub
marcu zamierzamy wbić pierwszą
łopatę.
Rozbudowa jest konieczna, bo
hospicjum stało się ciasne. Na początku swojej działalności, 16 lat
temu, mieściło siedmioro pacjentów, teraz – dwadzieścioro ośmioro.
Nowy budynek będzie wielkości 2/3
dotychczasowego. Pojawi się sala do
rehabilitacji, której teraz bardzo brakuje. Komfort pacjentów znacznie
poprawi klimatyzacja i fakt, że sale
będą kameralne, dwu- i jednoosobowe. Więcej szczegółów na ten temat
można znaleźć na podstronie hispicjum www.budujemyhospicjum.pl.
To już 17. kwesta organizowana
na rzecz gliwickiej placówki. Po raz
czwarty wolonariusze pojawią się
także w Knurowie.
– Rodziny pacjentów, których
w okolicach Knurowa mamy bardzo

Knurów

WOPR zaprasza
na ratownicze kursy
Zarząd Oddziału Miejskiego WOPR w Knurowie
ogłasza nabór na kursy przygotowujące do
egzaminów na stopnie Młodszego Ratownika
WOPR i Ratownika WOPR

U
Sekcja ZBMD dostarczona z Ruchu Knurów

Knurów. Pokaz prototypu sekcji dla Ruchu Knurów

150 sekcji do remontu
Trwają przymiarki do remontu i modernizacji 150
sekcji obudowy dla Ruchu Knurów KWK „KnurówSzczygłowice”. Przed tygodniem Jastrzębskie
Zakłady Remontowe zaprezentowały prototyp
urządzenia

S

ekcje obudowy służą do zabezpieczania stropów w wyrobiskach
ścianowych. 150 sztuk takich urządzeń przejdzie lifting w Jastrzębskich Zakładach Remontowych, by
z powrotem trafić do Ruchu Knurów
K WK „K nurów-Szczygłow ice”.

Zanim to jednak nastąpi 18 października odbyła się prezentacja
prototypu obudowy, podczas której
przedstawiciele kopalni zapoznali
się z zaproponowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i ustalili
szczegóły modernizacji urządzenia.
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Chętni do uzyskania stopnia
„Ratownika WOPR” muszą mieć
ukończonych 16 lat. A ponadto
posiadać: * stopień młodszego ratownika WOPR, * ważną legitymację członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności
do pracy w charakterze ratownika na
dany rok kalendarzowy, * specjalną
kartę pły wacką oraz patent lub
uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.
W przypadku patentów, mogą
to być: motorowodne, żeglarskie,
nurkowania swobodnego (bez płetwonurka młodzieżowego), trenera

MiNa

lub instruktora pływania, lekarza
medycyny, pielęgniarki, ratownika
medycznego po minimum 2-letnim
studium medycznym, przewodnika
turystyki kajakowej, instruktora
innych dyscyplin wodnych. W przypadku uprawnień brane są pod
uwagę: ratownictwo powodziowe
z użyciem jednostek pływających,
ratownictwo na wodach górskich
i szybko płynących (wietrznice),
ratownictwo lodowe, ratownictwo
skuterowe, audytorów kąpielisk, ratownictwo na spływach kajakowych,
zabezpieczenie imprez żeglarskich,
ratownictwo przy wypadkach nurkowych, z zakresu RKO i pierwszej
pomocy, ratownictwo na kąpieliskach morskich lub inne organizowane przez ZG WOPR.
Konieczna jest też pisemna zgoda na udział w kursie (w przypadku
osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).
Zapisy przyjmowane będą u dyżurujących ratowników na basenie krytym MOSiR w Szczygłowicach (tel. 332
63 64), na basenie krytym AquaRelax
w Knurowie (tel. 338 19 24).
/bw/

Gliwice. Zaproszenie

Alternatywnie w Fabryce Drutu

29 października o godz. 20 w gliwickiej Starej Fabryce Drutu (ul. Dubois 22)
wystąpią gwiazdy sceny alternatywnej: Mikromusic, Rebeka oraz Velveteve

M

ikromusic to piękne melodie wyśpiewywane przez Natalię Grosiak,
Rebeka łączy elektronikę z ambitnym
popem, zaś Velveteve zabiera słuchaczy
w podróż po emocjach. Zapowiada się
muzyczna uczta!
Bilety w cenie 25 zł (przedsprzedaż) i
30 zł do do nabycia w sekretariacie (pok.
27) GCE Halogen przy ul. Barlickiego 3,
Księgarni Czas (Gliwice, ul. Zwycięstwa 1)
oraz Sklepie Muzycznym Music (Centrum
Dworzec PKP Zabrze). W dniu koncertu
bilety dostępne tylko w klubie.
Projekt jest dofinansowany z budżetu
miasta Gliwice.
Mamy dla naszych Czytelników jedno
podwójne zaproszenie na sobotnie alternatywne spotkanie - otrzyma je ta osoba,
która jako pierwsza w czwartek o godz. 12
zadzwoni do redakcji (tel. 32 332 63 77)
jb

Fot. arch. organiaztorów

Prototyp przygotowany do pokazu

oprac./g/
Fot. arch. JZR

czestnikiem kursu przygotowującego do egzaminu na stopień
„Młodszego Ratownika WOPR”
może być osoba, która ukończyła 12
rok życia. To nie wszystko. Uczestnik musi być członkiem WOPR.
Powinien też złożyć: * pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku
osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) oraz
zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do
odbycia kursu (w przypadku osoby
niepełnoletniej oświadczenie składa
jej opiekun prawny). Ostatni warunek to posiadanie karty pływackiej.

dużo, prosili, byśmy taką kwestę
zorganizowali także w Knurowie
– wyjaśnia Aneta Korzuśnik-Nowak.
– Z roku na rok przybywa wolontariuszy, a osoby przychodzące na
cmentarz nie są już zaskoczone ich
obecnością.
Niezależnie od jesiennej kwesty,
hospicjum można wspierać przez cały
rok. Kto chce je wspomóc finansowo,
może przy składaniu PIT podarować
mu 1 procent albo wpłacić datek na
konto: Stowarzyszenie Przyjaciół
Chorych „HOSPICJUM” w Gliwicach, ING Bank Śląski I O/Gliwice 22
1050 1285 1000 0002 0211 5374 (KRS:
0000001834).
– Przed nami ciężkie dwa lata,
wierzę jednak, że tak jak do tej pory nie
zostaniemy sami – mówi koordynatorka wolonariatu hospicjum. – Wszystkich chętnych do pomocy zapraszam
do kontaktu, mój numer telefonu to
603 173 479. A pomóc można w różny
sposób, nie tylko materialny.
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1931 rok. W nowym budynku szkoły mieściły się – oprócz
sal lekcyjnych – także sala konferencyjna, gabinet lekarski
i mieszkanie dla tercjana (woźnego)

1959 rok – uczniowie podczas prac
na przyszkolnym skwerze

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 – widok współczesny

Knurów. 85 lat szkolnej „Dwójki”

Szkoła z tradycjami

11 października Miejskiej Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Knurowie stuknęło
85 lat. To placówka, która w udany sposób potrafi
łączyć bogatą historię z nowoczesnością

Biesiady Śląskie „U Tereski” kultywują
piękne regionalne tradycje

B

udynek szkoły wznoszono
w latach 1928-1931. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 11
października 1931 roku. Poświęcenia szkoły dokonał ówczesny proboszcz knurowskiej parafii – ksiądz
Alojzy Koziełek, zaś wstęgę przecięli
wojewoda śląski Michał Grażyński
i naczelnik miasta Wiktor Mrozek.
Szkoła otrzymała imię Karola Miarki, znanego XIX-wiecznego pisarza
i publicysty, nieustraszonego bo-

jownika o polskość Górnego Śląska.
N i e s p o s ó b k r ó t k o s pi s a ć
85-let nie dzieje. Za miast słów
niech przemówią zdjęcia. Szczególnie w y mow ne są fotogra f ie
archiwalne, przypominając czasy,
które już nie wrócą.
Jubileuszowe uroczystości zaplanowano na 28 października. Relacja
w przyszłym wydaniu PL. Polecamy.
Foto: Archiwum MSP-2
Lata 40. – uczniowie
na przyszkolnym placu

1964 rok
– pierwszy
dzwonek
z tradycyjną
tytą

1959 rok – lekcja
wychowania fizycznego

Kurs udzielania pierwszej pomocy

Dobrą promocją szkoły są m.in. występy Majoretek
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Euro 2012 – uczniowie „Dwójki”
kibicują reprezentacji Polski
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Knurów, Kozłowa Góra. Seniorzy na muzycznej wycieczce

Koncert jak z nut

Najpiękniejsze melodie świata towarzyszyły trzydziestce knurowskich
seniorów podczas koncertu w Kozłowej Górze

D

o Środowiskowego Domu
Kultury członkowie krywałdzkiego Koła nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wybrali się w miniony piątek. Magnesem był koncert
pt. „Najpiękniejsze melodie świata”.

– Pojechaliśmy z ogromną ochotą. Tym większą, że wystąpić mieli
Jacek Silski i knurowianka Marta
Pagacz-Janik – mówi prezes koła
Tadeusz Wolf.
Artyści spełnili oczekiwania
słuchaczy z nawiązką.

– Śpiewali wspaniale! – entuzjazmuje się prezes Wolf. I nie można
mu się dziwić: – Porwali całą widownię do wspólnego śpiewu. Bisom nie
było końca...
Widok krajan ucieszył panią
Martę. Potwierdzają to wspólne

zdjęcia i liczne autografy.
– Osobiście zaprosiliśmy oboje
artystów do odwiedzenia naszego
klubu w Krywałdzie – dodaje prezes
Koła nr 2. – Wierzymy, że będziemy
mieli okazję przeżywać ich występ
w Knurowie.
Bogusław Wilk

Gliwice. Zaproszenie
na wernisaż

Ptaki,
uliczki
i inne cuda

Maluje barwnie,
sięgając do
źródeł wyobraźni.
Knurowska malarka
Magdalena Czenczek
zaprasza na kolejne
spotkanie ze swoją
twórczością

O
Foto: Archiwum Tadeusz Wolfa

Po koncercie artyści nie odmówili sobie wspólnej, rzekłoby się, że rodzinnej, fotografii
ze słuchaczami z Knurowa

foto-migawka

brazy Magdaleny Czenczek
są zapisem emocji, wspomnień, chwil zachwytu. Maluje
to, co widzialne - zapomniane
uliczki, polany skąpane w słońcu, i to, co istnieje tylko w jej
wyobraźni - dziwne przestrzenie, niepokojące postacie. 27
października (czwartek) o godz.
16 w niezwykłej galerii „Sklepik
z Marzeniami” knurowianka
zaprezentuje swoje obrazy - plon
wielu lat artystycznej pracy.
Wstęp wolny.
jb

Zdrowie. Bezpłatne badania i porady lekarskie

Zadbaj o siebie

Skończyłeś 18 lat, jesteś mieszkańcem powiatu
gliwickiego – możesz skorzystać z darmowej
porady lekarskiej w ramach programu profilaktyki
chorób cywilizacyjnych

N

ie potrzebujesz skierowania lekarskiego. Wystarczy, że przyjdziesz do w yznaczonego punktu (wykaz w ramce). Spotkasz się
z lekarzem, zmierzysz ciśnienie,
przejdziesz badanie poziomu cukru
we krwi i uzyskasz informacje w ramach konsultacji lekarskich.
Organizatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
W jej ramach przewidziano osiem

spotkań – po jednym we wszystkich
gminach powiatu.
Dwa z nich odbyły się w miniony
weekend w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach (gmina
Gierałtowice) i Pyskowicach.
– Spotkaniom przyświeca hasło:
„Zadbajcie o siebie. Zdrowy ty – zdrowy ja” – informują organizatorzy,
zachęcając do udziału.
/sisp, bw/

Kolejne spotkania:
Niezapomniane przeboje i wspaniała atmosfera
znaczyły sobotni wieczór w restauracji „Pod Różą”
,
gdzie święto seniorów obchodzili członkowie Koła
nr 3 Polsk iego Związku Emer ytów, Rencistów i
Inwalidów. O dobrą muzykę i nastrój zadba ł zespó
ł Duet Centrum. Frekwencja dopisała, a emer yci
– pod
przewodnictwem Lucyny Kobr yń – już planowali
przyszłoroczne wyjazdy i imprezy plenerowe.
/bw/
Foto: Archiwum Iwony Kobryń
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29 października (sobota), godz. 16‒18 – gmina Pilchowice:
Dom Kultury w Żernicy, ul. Szafranka 9;
30 października (niedziela), godz. 16‒18 – gmina Wielowieś:
GOK w Wielowsi, ul. Główna 47;
5 listopada (sobota), godz. 15‒17 – gmina Toszek:
CK Zamek w Toszku, ul. Zamkowa 10;
19 listopada (sobota), godz. 10‒12 – gmina Sośnicowice:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach, ul. Szprynek 1;
20 listopada (niedziela), godz. 16‒18, gmina Knurów:
KKL „Sztukateria”, ul. Kosmonautów 7a;
26 listopada (sobota), godz. 10‒12, gmina Rudziniec:
Urząd Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26.

Przegląd Lokalny Nr 43 (1232) 27 października 2016 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Pomóżmy Joasi Mierzwie

Obudź się, królewno!
Akcja zbierania nakrętek dla kilkuletniej Joasi,
która po upadku zapadła w śpiączkę, rozkręca się.
Darczyńcy wierzą, że historia małej knurowianki,
podobnie jak bajka o śpiącej królewnie,
zakończy się szczęśliwie

W

cja, zwłaszcza że dziecięce komórk i mózgowe mają niesamowitą
zdolność do regeneracji. Obecnie
dziewczynka przebywa pod opieką
najlepszych specjalistów w klinice
„Budzik”. Czeka ją bardzo ciężka
praca - ponowna nauka przełykania
i samodzielnego jedzenia, nawiązywanie kontaktu z otoczeniem.
Niezwykle kosztowna terapia musi
stymulować wszystkie zmysły Asi,
stąd m.in. konieczność rozpoczęcia
muzykoterapii, masażu stóp, oddziaływania światłem, zapachem i
wibracją.
Rodzice wiedzą, że potrzeba do
tego wiele cierpliwości i czasu.
- Z Wami czujemy, że nie zabraknie nam sił do walki o zdrowie

Asieńki - mówią do wszystkich,
którzy zaangażowali się w zbiórkę
plastikowych nakrętek (szkół, przedszkoli, firm oraz indywidualnych
darczyńców).
Na mapie miasta przyby wa
miejsc, gdzie można przynosić zatyczki m.in. po napojach, środkach
chemicznych, kosmetykach, kawie,
mleku, ketchupach i majonezach.
Punktami dowodzenia akcją są sklepy Mar-Medica przy ul. Floriana 7 i
Witosa 31a.
Wsparcia można też udzielać,
przekazując darowiznę na konto
Banku BPH 15 1060 0076 0000 3310
0018 2615 w tytule przelewu wpisując „29959 Mierzwa Joanna darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”.
/g/

Knurów. Premiera nowych przygód Harry’ego Pottera

Foto: Archiwum prywatne

połowie maja u Joasi Mierzwy
doszło do zatrzymania akcji
serca i oddechu. Lekarze wprowadzili dziewczynkę w stan śpiączki
farmakologicznej, by ustabilizować
jej podstawowe funkcje życiowe.
Niestety w wyniku niedotlenienia
mózgu przestały działać leki usypiające. Co prawda oczy Asi są otwarte,
ale ani lekarze, ani rodzice nie mają
z nią kontaktu.
- Patrzy gdzieś, nie mówi, nie
potrafi ruszyć nawet palcem - opisują
rodzice. - Badania pracy fal mózgowych wykazały, że widzi i słyszy, lecz
nie potrafi nas o tym poinformować.
Nadzieją na wybudzenie Joasi
i jej powrót do zdrowia jest intensywna i kompleksowa rehabilita-

Gdzie dostarczać nakrętki?
Knurów: ul. Grunwaldzka 8 (osiedle domków jednorodzinnych), ul. Floriana 7
(sklep medyczny Mar-Medica), ul. Witosa 31a (sklep medyczny Mar-Medica),
ul. 1 Maja 51 (NJN Fitness Klub), ul. Wilsona 22 (Szkoła Podstawowa nr 2),
ul. Słoniny 1 (Szkoła Podstawowa nr 1), ul. Michalskiego 27 (Przedszkole nr
5 oraz MSP nr 3), ul. Ogana 2 (Przedszkole nr 7), ul. 1 Maja 62 (Przedszkole
Planeta Dzieci), ul. Szpitalna 24c (Przedszkole Planeta Dzieci), ul. Kilińskiego
10 (Miejskie Przedszkole nr 3), ul. Kilińskiego 6 (MSP nr 4), ul. Ułanów 2 (sklep
Dino), ul. Szpitalna 29 (Ośrodek Caritas), ul. Wilsona 44 (sklep spożywczy

Dla nocnych Marków
i książkowych moli

Zaik), ul. Dworcowa 10A (sklep spożywczy Max), ul. Górnicza 1 (Dom Kultury),
ul. Gónicza 2 (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji), ul. Koziełka 8 (Przychodnia
Rejonowa), al. Lipowa 12 (Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej), miejskie targowisko – budka z drobiem i wędlinami, ul. Kazimierza Wielkiego 12 (Sanvita),
ul. Dąbrowskiego 21a (Przedszkole nr 7).
Gierałtowice: ul. Powstańców Śląskich 1 (Przychodnia Gminmed), ul.
Powstańców Śląskich 41 (Szkoła Podstawowa), ul. Korfantego 76 (Gminny
Ośrodek Kultury).
Paniówki: ul. Powstańców Śląskich 19 (Regeneracja i montaż szyb samocho-

W nocy z piątku na sobotę księgarnia „Merkury” otworzyła swe podwoje
miłośnikom magii, by o północy rozpocząć sprzedaż długo wyczekiwanej
książki pt. „Harry Potter i przeklęte dziecko”

dowych S.Lauterbach).

Informacja własna wydawcy

Foto: Paweł Gradek

Magiczne przygody Harry’ego Pottera śledzą miliony czytelników - nie brak ich też w Knurowie

T

ego wieczora niemal wszystko
przypominało atmosferę z książek J. K. Rowling. O efekty specjalne w postaci kłębów dymu, które
spowiły uśpione osiedle, postarali
się sami mieszkańcy, o całą resztę
zadbały panie z księgarni „Merkury”. Przebrane w stroje czarownic
częstowały przybyłych fasolkami

wszystkich smaków i ciasteczkami,
a punktualnie o północy rozpoczęły
sprzedaż ósmego tomu perypetii
Harry’ego Pottera. Każdy klient
otrzymał dodatkowo drobny upominek.
– Je stem dopie ro w trak cie
czytania pierwszej części przygód
Harry’ego – przyznała Marcelina,
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która na czytelnicze zakupy do
Knurowa przyjechała z rodzicami aż
z Tychów. – Skoro nadarzyła się okazja, by kupić ósmą część i to jeszcze
w takich okolicznościach, musiałam
z niej skorzystać.
Po zakupach klienci pospiesznie
opuszczali księgarnię. Czyżby czekała ich nieprzespana noc?
/g/
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rozrywka nr 43
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Tomasz Kaczor z Gliwic

ur. 17.10.2016 r., 2960 g, 52 cm

Igor Romasz z Knurowa

ur. 18.10.2016 r., 3940 g, 54 cm

Alan Deniszczuk z Czerwionki-Leszczyn
ur. 21.10.2016 r., 2950 g, 51 cm

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

Adam Olszak z Pyskowic

43

Brayan Litwa z Knurowa

ur. 19.10.2016 r., 4030 g, 56 cm

Hanna Musiolik z Knurowa

ur. 21.10.2016 r., 3500 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
41/2016 brzmiało: „WĘDLINA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Anna Fiuk. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 21.10.2016 r., 3780 g, 55 cm

27.10.2016 r.
CZWARTEK

28-31.10.2016 r.
PIĄTEK-PONIEDZIAŁEK

Sekretne życie
zwierzaków domowych - 3D
- godz. 15.00
Sekretne życie
zwierzaków domowych - 2D
- godz. 16.45

Osobliwy dom
Pani Peregrine - 2D dubbing
- godz. 16.00
Doktor Strange - 2D dubbing
- godz. 18.15
Doktor Strange - 2D napisy
- godz. 20.15

Julia Sienkiewicz z Gliwic

ur. 22.10.2016 r., 3250 g, 53 cm

Alicja Duda z Knurowa

ur. 22.10.2016 r., 2850 g, 52 cm

Agnieszka Broncel z Orzesza

ur. 23.10.2016 r., 2750 g, 50 cm

1.11.2016 r.
WTOREK
kino nieczynne

Dziewczyna z pociągu
- godz. 18.15
Wołyń
- godz. 20.15

2.11.2016 r.
ŚRODA
Osobliwy dom
Pani Peregrine - 2D dubbing
- godz. 16.00
Doktor Strange - 2D dubbing
- godz. 18.15
Doktor Strange - 2D napisy
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino
zastrzega
prawododo
zmian
repertuaru
Kino
zastrzegasobie
sobie prawo
zmian
w repertuaru
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Tomasz Dziewa z Gliwic

ur. 18.10.2016 r., 3780 g, 54 cm

Lilianna Drążek z Knurowa

ur. 24.10.2016 r., 3450 g, 53 cm

Zoﬁa Górniok z Gliwic

ur. 24.10.2016 r., 2920 g, 50 cm
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Edukacja. Erasmus + w „Paderku”

Iberyjska lekcja
Staż w Hiszpanii to dla uczniów Technikum nr 1 dużo
więcej niż zdobywanie pierwszych zawodowych
doświadczeń – to także test na samodzielność,
szansa na poznawanie iberyjskiej kultury i słoneczne
wakacje

D

matycznych przy programowaniu,
obróbce graficznej i serwisie sprzętu
komputerowego (informatycy).
– Popołudniami uczniowie pilnie uczyli się języka hiszpańskiego,
zgłębiając wiedzę, którą szybko
mogli wykorzystać w praktyce i co
zostało potwierdzone na koniec
odpowiednim certyfikatem – relacjonuje Aleksandra Rokita, która wraz
z Joanną Rożek-Radek koordynuje
program Erasmus + w Technikum
nr 1. – Oprócz nauki czekały na
młodzież liczne atrakcje związane
z poznawaniem kultury regionu.
Każda z grup odbyła po dwie zaplanowane wycieczki – z Kordoby do
Granady i do Malagi, a z Granady
do Kordoby i Cabo de Gata. Granada
i Kordoba zachwyciły licznymi zabytkami, niesamowitą architekturą
i klimatem. Natomiast głównymi
atrakcjami Malagi i Cabo de Gata
okazały się plaże skąpane w gorącym
słońcu wśród zapierającego dech
krajobrazu. W ramach wygospodarowanych środków, na koniec pobytu
grupa z Granady pojechała jeszcze
do nadmorskiej miejscowości Nerja,
osadzonej na skałach u podnóża

dodamy do tego możliwość obcowania z iberyjską kulturą i piękne plaże
– trudno sobie wyobrazić bardziej
owocne wakacje.
Zagranicznym partnerem programu pedagogiczno-kulturalno-językowego była firma Europroyectos. Opiekunkami grupy uczniów
w Kordobie były Monika Popowska
i Agnieszka Niebudek-Zmuda, zaś
w Grenadzie – Agata Włodyka
i Aleksandra Rokita. Letni wyjazd
był pierwszym w ramach tego projektu. Już szykuje się następny. 32
uczniów technikum wyjedzie na trzy
tygodnie podczas ferii zimowych.
– Z roku na rok obserwujemy

Foto: Archiwum szkoły

la 32 uczniów knurowskiej
szkoły to niezapomniana
przygoda. Trzy wakacyjne
tygodnie spędzili w słonecznej Hiszpanii, pracując, ucząc się języka,
poznając najbardziej malownicze
zakątki kraju. Wszystko dzięki projektowi realizowanemu przez Zespół
Szkół im. I. J. Paderewskiego dla
uczniów technikum w ramach programu Erasmus +. Hasło projektu
brzmi: „Staże zagraniczne sposobem
na europejską karierę zawodową”.
Wśród uczestników, wyłonionych
w rekrutacji, znaleźli się uczniowie
kształcący się w zawodach: technik
obsługi turystycznej, technik spedytor, technik ekonomista i technik
informatyk.
Połowa stażystów udała się do
Kordoby. Tam ekonomiści zdobywali doświadczenie w szkołach językowych i hotelowych recepcjach, zaś
spedytorzy przy pracach magazynowych i obsłudze przesyłek w browarze, banku żywności i w sklepie
internetowym. Pozostała szesnastka
uczniów pracowała w Granadzie
– w hotelach i muzeach (obsługa turystyczna), a także w firmach infor-

Balcón de Europa. Tymczasem grupa
z Kordoby uczestniczyła w niezwykłej
kolacji z pokazem flamenco. Bogaty
program kulturowy pozwolił uczestnikom każdego dnia odkrywać nowe
zakamarki miasta, w którym przebywali. Dawało to szansę na poznanie
historii i zetknięcie z kulturą miejscowej ludności, a także pozostawiło
w pamięci i w sercach niezatarty ślad.
Zamierzonym efektem przedsięwzięcia jest zdobycie przez uczestników stażu praktycznych umiejętności zawodowych, kompetencji
językowych i społecznych. Uczniowie mogli się sprawdzić w pracy
w środowisku międzynarodowym,

Podróże kształcą - tej starej prawdzie z pewnością przyklasną młodzi knurowianie, uczestnicy
wakacyjnego stażu na Półwyspie Iberyjskim

gór. Turyści z całego świata mogą tu
znaleźć mnóstwo atrakcji, m.in. kąpiel w ciepłym, wzburzonym morzu,
spacer wśród palm i bananowców
albo podziwianie widoków z Plaza

foto-migawka

w grupie ludzi odmiennych kulturowo, przygotować się do wykonywania wybranego zawodu, poznać
swoje słabe i mocne strony, wzmocnić poczucie własnej wartości. Jeśli

coraz większe zainteresowanie młodzieży wyjazdem na staż i – mimo
kryteriów stawiających poprzeczkę
bardzo wysoko – nie brakuje chętnych
– przyznaje Aleksandra Rokita.

oprac. MiNa

Informacja własna wydawcy

W sobotę szkolna „Szóstka” obchodziła dzień swojej patronki – Królowej
Jadwigi. Szczególnie mocno przeż ywali
święto pierwszoklasiści. – Dzień Patrona Szkoły stał się doskonałą okazją do
symbolicznego włączenia najmłodszych
uczniów do szkolnej społeczności – mówi
wychowawca klasy Magd alena Górk a.
Miły obow iązek paso wani a spełn ił
dyrek tor placówki Eugen iusz Szybiak,
a gratu lacji i życzeń pierwszakom nie
szczędzili wszyscy nauczyciele i pracownicy MSP- 6.
Oprac. bw
Foto: Archiwum MSP-6
Informacja własna wydawcy
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Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Długoletnie doświadczenie, dyspozycyjna.
Tel. 721 292 214

USŁUGI

41-odw.

Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830

41-43/16

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK . Tel. 32 23 6 57 0 6 Knurów,
793 181 986.
Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe,
umeblowane na ul. Sobieskiego.
Tel. 513 013 763, 502 391 365
43-44/16

27-43/16

Wróżę. Tel. 513 271 156

38-43/16

Złota rączka – usługi dla domu.
Tel. 793 826 042

38-43/16

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości wykazy:

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

- nr 11/GP/16 nieruchomości nr 3537/1 położonej w Knurowie
w rejonie ul. Wiosennej i 26 Stycznia przewidzianej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Szukam pracy w ogrodnictwie: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem,
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel.792 848 084

- nr 12/GP/16 nieruchomości stanowiącej działki nr 98/12, 110/7
położonej w Knurowie przy ul. 26 Stycznia i Zimowej przewidzianej
do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego,

1/16-odw.

24-51/52/16

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

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

1/16-odw.

37-49/16

Okazja! 20 zł/m działki budowlanej widokowej. Porąbka. Media: gaz, prąd, woda.
Dojazd. Tel. 32 235 22 52

16-43/16

2

40-43/16

DAM PRACĘ

Sprzedam działkę budowlaną 12,5a Krywałd.
Tel. 507 925 080
Wynajmę mieszkanie 36 m w centrum
Knurowa. Tel. 515 181 584

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych o pow.
20,69 m2, 18,83 m2 , 15,32 m2 przy ul. Szpitalnej 8 o pow. 18,10 m2
i 43,50 m2 przy ul. I Maja 6, o pow. 87,00 m2, 34,70 m2 przy
ul. H. Kołłątaja 5b, o pow. 15,00 m2 przy ul. H. Kołłątaja 4b, o pow.
14,00 m2 przy ul. H. Kołłątaja 3b.
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone
na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta. (www.knurow.bip.info.pl)
Informacji można zasięgnąć w Dziale Administracji MZGLiA
(pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18

43-46/16

MOTORYZACJA
Auto -skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625
40/16-1/17

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
31-43/16

40/16-1/17

EDUKACJA
English lessons. Tel. 792 237 177

- nr 13/GB/16 nieruchomości gruntowej niezabudowanej przewidzianej
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.

PRZETARG

40-44/16

2

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

INFORMACJA

Firma reklamowa Alfa-System z Gliwic
zatrudni montażystę. Wymagane prawo
jazdy, kat. B. Szczegóły pod tel. 602 426 007
43-44/16

Pomoc domowa potrzebna. Tel. 32 235 22 52

40-43/16

35-43/16

Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów.
Tel. 784 02 78 17
41-45/16

Sprzątaczkę 2 dni w tygodniu zatrudnię.
Tel. 509 441 515
42-43/16

Zatrudnię pana do montażu mebli.
Tel. 513 030 301
43/16

ZDROWIE I URODA

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

1/16-odw.

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz pospr zątam.
Tel. 501 385 666
13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/16-odw.

P O Ż YC Z K I K RÓT KOT E R M I N O W E .
Tel. 32 348 61 68, 504 819 404. Pośrednik
CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084

30-51/52/16

36-43/16 BOLD

Szybka decyzja gotówka, konsolidacja,
chwilówki skutecznie. Tel. 661 370 370
40-43/16 Y

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia lokal 40 m2 przy ul. Paderewskiego 8. Tel. 694 957 361

43/16

DO WYNAJĘCIA LOKAL NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Powierzchnia
około 80 m2. Knurów, ul. Ks. Koziełka 12.
Tel. 696 444 726

39-47/16Y
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Uczestnicy Biegu Katorżnika nagradzani są
m.in. około 2-kilogramowymi medalami

caliśmy i oblepieni od stóp
do głów w czarny szlam nie
potrafiliśmy nawet przetrzeć
oczu, by widzieć w którym
kierunku mamy iść. Wysiłek
został nagrodzony pięknym
medalem ważącym, bagatela,
prawie 2 kilogramy.
Tomasz Mielnicki zajął w
Lublińcu 33 miejsce z czasem 2
godziny 28 minut i 10 sekund,
z kolei Dawid Bartkowiak został sklasyfikowany na miejscu
65 z czasem 2:39:33.
Sierpień to nie tylko Bieg
Katorżnika, ale i Barbarian
Race, czyli bieg wokół jeziora
Paprocany w Tychach.
- Na trasie rozstawiono 30
przeszkód, które zaskoczyły
nas zarówno stopniem trudności, jak i fantazją osoby, która
je projektowała – kontynuuje
Tomasz Mielnicki. - Można
było trafić na zasieki, łuczników strzelających do nas
z łuku, pole paintballowe,
na którym mogliśmy oberwać prawdziwymi kulami
do paintballa. Była też pajęcza, czyli sieć pod napięciem,
rzut młotem do tarczy, ponad
2-metrowe i ruchome ściany
do przeskoczenia, a ponadto
liny na których trzeba było
przeskakiwać, jak Tarzan.
W Tychach Tomasz Mielnicki zajął 30 miejsce z czasem 1 godzina 10 minut i 24
minuty, Przemysław Przy-

Foto: prywatne

N

ie da się ukryć, że od
pewnego czasu trwa
moda na biegi rozgrywane w ekstremalnych
warunkach. Runmageddon,
czy Bieg Katorżnika to tylko
niektóre imprezy, w których
bierze udział coraz szersza
rzesza mieszkańców Knurowa. Jednym z nich jest Tomasz
Mielnicki, który ze swą ekipą
nie narzeka na bagno, wodę,
korzenie drzew i inne niespodzianki czekające na trasie.
- Ostatnio rzeczywiście
biegi przeszkodowe przeżywają tak zwany „bum” więc ci,
którzy w nich startują mają
w czym wybierać – przyznaje
Tomasz Mielnicki i od razu
przechodzi do konkretów.
– W lipcu pojechaliśmy do
Wrocławia, gdzie odbył się
Runmageddon w formule Rekrut. Rywalizacja przebiegała
na dystansie 6 km, a razem ze
mną Knurów reprezentowali:
Dawid Bartkowiak, Dominika
Przybyła i Przemysław Przybyła z Czerwionki-Leszczyn.
Był to pierwszy poważniejszy bieg w tej formule dla
mojej dziewczyny Dominiki, dlatego pobiegliśmy jako
„eskorta”, nie na czas, dlatego
o zajętych miejscach nawet
nie wspominam.
W sierpniu odbył się nocny trening Runmageddon w
Gliwicach. Bez klasyfikacji
czasowej, na około 3-kilometrowej trasie nie dość, że
w nocy to przez wodę i błoto najeżone licznymi przeszkodami wystąpili ze mną
Dominika Przybyła i Dawid
Bartkowiak.
Również w sierpniu razem
z Dawidem Bartkowiakiem
wystąpiliśmy w Biegu Katorżnika w Lublińcu. Tam
rywalizacja przebiegała na
dystansie 10 km. Był to niesamowicie ciężki i długi pod
względem czasu bieg. Praktycznie przez cały czas „biegło” się przez bagna sięgające
do klatki piersiowej lub do
kolan, piszczele nieustannie
uderzały w ukryte korzenie
drzew, a na domiar złego
często się przez to przewra-

była był 23 (czas: 1:07:53),
a Dawid Bartkowiak - 41
(czas: 1:13:11).
- Kategoria biegów przeszkodowych bardzo się w tym
roku rozwinęła – podsumowuje Tomasz Mielnicki. Dzieje się tak głównie dlatego, że ludzie szukają nowych
wyzwań, a zwykłe biegi nie
dostarczają tylu emocji, nie
niosą ze sobą tylu wyzwań. W
biegach przeszkodowych nie
używamy tylko nóg, używamy
całe ciało. Biegniemy, wspinamy się, skaczemy, czołgamy
się. Pracują plecy, uda, „płoną” przedramiona. Nie tylko
zmuszamy się do przebiegnięcia kolejnego kilometra, ale
przełamujemy swoje słabości,
lęki, a jest co przełamywać,
bo czekają na nas przeszkody
pod napięciem, błoto, skok
przez płomienie, kontenery z
lodowatą wodą. Wszystko to
po to, by na mecie powiedzieć
sobie „dałem radę, naprawdę
dałem radę!”.
Tomasz Mielnick i nie
ukrywa, że w tej dziedzinie
sportu się odnalazł i chce się
rozwijać, a przy okazji zaraża
tym bakcylem coraz więcej
osób, prowadząc treningi
przygotowujące do biegów
przeszkodowych i zapraszając
znajomych do uczestnictwa w
takich zawodach.

Piotr Skorupa

Nie było łatwo,
ale było warto

- To było 6 ciężkich do pokonania kilometrów oraz 30 jeszcze cięższych przeszkód – mówią
o runmageddonie zawodniczki
knurowskiego Spartana, które
po raz pierwszy wystąpiło w tej
trudnej imprezie.
Anna Konopka, Izabela
Magnuszewska, Dominika
Riss i Iwona Onyszkiewicz
na co dzień trenują crossfit

w Spartanie, a startując w
Runmageddonie Rekrut w
Dąbrowie Górniczej poddały
egzaminowi zarówno swe siły,
jak i charaktery.
- Dzięki intensywnym treningom z Kamilem Materną,
wytrwałości i sile charakteru
pokonałyśmy trasę i wszystkie
przeszkody, a do mety dotarłyśmy z uśmiechem na twarzy –

wspominają. - Nie było łatwo,
ale było warto. Przeżyłyśmy
niezapomniane chwile. Był to
nasz pierwszy, ale na pewno
nie ostatni raz.
Najszybciej z wymienionych trasę pokonała Dominika Riss, która w klasyfikacji
generalnej zajęła 29 miejsce
z czasem 1 godzina 6 minut
i 31 sekund.
PiSk

foto-migawka
W now ym skateparku
znajd ujący m się międz y
ulicami Klasztorną a 1 Maja
na miłoś ników spor tów
ek str emal nych c zekaj ą
profe sjonalne urządzenia
do Street Workoutu. Kamil
Pawlik i Piotr Wojciechowski, knurowscy gimnastycy, chętnie pomogą tym,
k tór zy chcą sprób ować
swoic h sił w gimna styce
ulicznej. Kontakt ze sportowcami pr zez stronę
w w w.f a c e b o o k .c o m /
SWKnurow.

Skat
sportowy

Foto: Justyna Bajko

Jak… Tarzan

Zawodniczki Spartana uczestniczyły w runmageddonie

Foto: Spartan
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Informacja

Lider wciąż
ten sam

Już trzeci tydzień z rzędu
w fotelu lidera zasiada Józef
Antończyk.
WYNIKI
Z 18 PAŹDZIERNIKA:

1. Leonard Spyra
2. Konrad Sobieraj
3. Zenon Niemiec
4. Zdzisław Mral
5. Jerzy Niewiadomski
6. Stefan Wroblowski
7. Tadeusz Kamczyk
8. Bogdan Litwin
9. Piotr Palica

- 2.324
- 2.213
- 2.036
- 1.821
- 1.784
- 1.750
- 1.746
- 1.703
- 1.668

Oni dali radę!
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KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Józef Antończyk
- 10.460
2. Kazimierz Fąfara - 10.419
3. Jerzy Makselon
- 10.063
4. Janusz Nowak
- 9.689
5. Stefan Wroblowski - 9.626
6. Joachim Makselon - 9.611
7. Wojciech Napierała - 9.189
8. Tadeusz Kamczyk - 9.176
9. Janusz Myszka
- 9.085
10. Konrad Sobieraj - 9.066
Kolejny turniej odbędzie się
8 listopada o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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IV liga

Radosna sobota - część 2

Nie mam
pomysłu na tytuł

Są powody do zadowolenia, bo po raz drugi z rzędu kibice
Concordii Knurów i Wilków Wilcza mają za sobą radosną
sobotę. Obie drużyny znowu wygrały swoje mecze

Niektórzy trenerzy nie
lubią określenia meczu o tak
zwane sześć punktów. Tłumaczą to tym, że przecież
obojętnie z kim się wygra
i tak dostaje się trzy, a nie
sześć „oczek”. No i mają rację, chociaż trudno oprzeć się
wrażeniu, że niektóre mecze
toczą się o coś więcej, aniżeli
trzy punkty.
Takie właśnie wrażenie
można było odnieść przed
sobotnimi spotkaniami. Concordia w yjechała do Orła
Mokre mając sześć punktów
więcej, a to oznaczało, że w
razie porażki przewaga stopnieje do trzech, natomiast
po wygranej wzrośnie do aż
dziewięciu. Jest różnica? Jest.
Wilki Wilcza wyjechały
tym razem do Pszczyny. Przed
pierwszym gwizdkiem miały
pięć punktów przewagi więc
nie trudno obliczyć, co by było
po ewentualnej porażce, a co
po zwycięstwie.
Toż to były mecze o więcej
niż trzy punkty.

Minimalnie,
ale do przodu

Zespół Jacka Wiśniewskiego mimo, że zajmuje odległe 12. miejsce ma jedną z
najszczelniejszych defensyw.
Jako ciekawostkę można w
tym miejscu dodać, że lider
stracił tylko dwa gole mniej
od Wilków.
I w tym momencie można
odnieść wrażenie, że Wilki są
tak nisko w tabeli, bo strzelają mało bramek. Niby tak,
ale patrząc w tabelę zauważymy, że czwarty LKS Czaniec
strzelił tych bramek jeszcze
mnie, a mimo to plasuje się
tuż za podium.

Kolejny wniosek nasuwa
się sam. Nie liczą się bramki, a
punkty. A te można zdobywać
nawet wtedy, gdy mecz kończy się wygraną 1:0. I właśnie
minimalne zwycięstwa dały
w sobotę naszym zespołom
trzy punkty.

Do Michała Zielińskiego często dobiega dwóch
rywali, by uniemożliwić mu oddanie strzału,
ale jak na doświadczonego snajpera przystało,
znajduje on sposób na strzelanie goli

Czerwona kartka
nie przeszkodziła

To jest to. Michał Zieliński w dwóch ostatnich meczach strzelił dla Concordii
trzy bramki. W sobotę wpisał
się jako jedyny na listę strzelców, co dało knurowianom
cenne trzy punkty.
Mecz z Orłem Mokre nie
należał do łatwych i przyjemnych. Rywal mimo, że niżej
notowany potrafił zagrozić
naszej defensy wie. I wierzył w zmianę niekorzystnego wyniku do ostatniego
gwizdka sędziego. Było to
spowodowane m.in. drugą
żółtą kartką i wykluczeniem
zawodnika Concordii. Przemysław Stebel po niespełna
godzinie gry zmienił na boisku Michała Zielińskiego,
jednak po swoich przewinieniach nie dotrwał do ostatniego gwizdka sędziego.

Foto: Piotr Skorupa

Za sześć?

Tytuł artykułu to swego
rodzaju opakowanie towaru.
Im tytuł jest ciekawszy, tym
większe ma szanse na to, że
znajdzie uznanie wśród czytelnika, który poświęci trochę
swojego cennego czasu, by go
przeczytać.
Nie ukrywam, że w relacji z tego, co wydarzyło się
na boiskach 4. ligi poszedłem dzisiaj na łatwiznę. I
do tytułu sprzed tygodnia,
który brzmiał „Radosna
sobota” dopisałem tylko –
część 2.
Nie wykluczam, że za
tydzień do „Radosnej soboty” dopiszę – część 3, później
4, 5 itd. I zrobię tak nie dlatego, by nie marnować swojego czasu na wymyślenie
nowego tytułu, ale dlatego,
by zaakcentować sukces. Bo
sukcesem, mimo że pisanym

Znajome twarze

Przygoda z piłką niesie ze
sobą wiele przeżyć. Zdarzają się
też takie, gdy trzeba wyjść na
boisko i zagrać przeciwko swojemu byłemu klubowi. W takiej
roli wystąpili w sobotę Dawid
Wiercioch i Marcin Rozumek.
Pierwszy z nich rozegrał w
Concordii 9 ligowych meczów

13. KOLEJKA
Orzeł Mokre - Concordia 0:1
0:1 Zieliński (37)
Concordia: Kuczera, Walkowski, Szczurek, Kominiak, Michał
Mikulski, Bartoszewicz 76. Gałach, Karwowski 73. Buchalik, Przesdzing, Górka 84. Mateusz Mikulski, Czajka, Zieliński 59. Stebel.
Iskra Pszczyna - Wilki Wilcza 0:1
0:1 Gajewski (61)
Wilki: Pietrek, Rajca, Saborowski, Steuer, Kaczmarek, Żyrkowski, Gierczak 70. Tabiś, Kravtsiv, Mnochy, Gajewski, Mąka 51.
Kopczyński.
Unia Racibórz - LKS Czaniec 2:1, Spójnia Landek - Beskid Skoczów 1:1, Szczakowianka Jaworzno - MKS Lędziny 1:1, Krupiński
Suszec - Gwarek Ornontowice 0:3, LKS Bełk - Drzewiarz Jasienica
5:1, Polonia Łaziska Górne - Granica Ruptawa 0:0, GKS Radziechowy Wieprz - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1:5.

w pierwszym zespole seniorów,
drugi z kolei zanotował aż 154
występy w najnowszej historii
knurowskiego klubu. A pamiętać należy, że występował też w
„starej Concordii”.
Ich spotkanie z byłymi
klubowymi kolegami nie zakończyło się sukcesem.
Piotr Skorupa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Radziechowy
Bełk
Jasienica
Czaniec
Lędziny
Ornontowice
Podbeskidzie II
Łaziska Górne
Racibórz
Skoczów
Landek
Wilki
Concordia
Szczakowianka
Ruptawa
Pszczyna
Mokre
Suszec

29
27
24
23
23
23
21
21
21
19
19
17
15
13
12
9
6
4

przez małe „s” jest kolejne
podwójne zwycięstwo w rozgrywkach 4. ligi. Podwójne,
bo odniesione równocześnie
przez Concordię i Wilki.
Zapyta ktoś, czym tu się
podniecać, skoro to tylko
piąty szczebel rozgrywkowy? Tu jednak nie chodzi o
podniecanie, a o szukanie
pozytywów i radość nawet
z minimalnego zwycięstwa.
Nie od dziś przecież wiadomo, że „jak się nie ma co się
lubi to się lubi co się ma”.
Tak podchodząc do tego, co
nas otacza, od razu świat
staje się piękniejszy.
Tak na marginesie, ciekawi mnie, czy przeczytaliście
te moje wypociny, bo zawsze
je czytacie, czy tylko dlatego,
że zaciekawił Was tytuł?
Piotr Skorupa

Sushi Kushi B Klasa
10. KOLEJKA:
Orzeł Stanica - Burza Borowa
Wieś 1:5, Naprzód Łubie - Wilki II Wilcza 1:0, Pogoń Ziemięcice - Quo Vadis Makoszowy
0:1, Concordia II Knurów Sośnica Gliwice 2:4, Start
Sierakowice - LKS 45 Bujaków
1:0, Ruch II Kozłów - Leśnik
Łącza 7:1, Start Kleszczów Naprzód Świbie 1:3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Concordia II
Burza
Stanica
Sośnica
Kleszczów
Bujaków
Sierakowice
Świbie
Quo Vadis
Łubie
Ziemięcice
Kozłów II
Wilki II
Łącza

24
24
24
23
18
18
17
15
14
12
8
4
3
0

ROW
Istebna
Concordia
Tychy
Goczałkowice II
Mikołów
Ornontowice
Rekord II
Gamów
Skoczów

27
24
19
13
10
9
9
7
6
0

III Liga kobiet
9. KOLEJKA:
Wisła Skoczów - Rekord II
Bielsko-Biała 0:3, Gimnazjum
Istebna - LKS II Goczałkowice
Zdrój 13:0, Concordia Knurów ROW Rybnik 0:3, UKS Gamów
- AKS Mikołów 1:0, Gwarek Ornontowice - Polonia Tychy 0:4.

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

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

P

o u bi e g ł o t y go d n i owe j
wpadce z Tritechem, zespół IPA Knurów nie dał szans
Bud-Expertowi wygrywając
pewnie różnicą siedmiu goli.
Dla obrońców tytułu cztery
bramki strzelił czterokrotny
król strzelców ligi Łukasz Spórna, a trzy niedawny reprezentant Polski Tomasz Dura.
Wspomniany Tritech przeplata dobre mecze słabymi i nie
inaczej było tym razem. Piłkarze
Wojciecha Górki opromienieni
wygraną nad IPA przystąpili do
meczu z Teamem Stalmet w roli
faworyta i nie poradzili sobie z
14

tym zadaniem. „Stalowi” pomimo krótkiej ławki rezerwowych
zasłużenie zgarnęli trzy punkty,
a o ich wygranej zadecydował
udany początek, kiedy to objęli
prowadzenie 2:0. Udało im się tę
przewagę utrzymać dzięki wielkiemu zaangażowaniu i dobrej
postawie w bramce Damiana
Maciaszczyka.
Nowym liderem został Vibovit, który pokonał pewnie
TKKF i za tydzień spotka się z
druga ekipą, która nie doznała
jeszcze porażki, czyli beniaminkiem Paderek Team.
Waldemar Jachimowski

Foto: Waldemar Jachimowski

Vibovit na czele

Vibovit.
Stoją od lewej: R. Kasiński, Ł. Pilc,
P. Jędrzejczak, K. Kijak, Z. Kuśmierz.
W dolnym rzędzie od lewej: A. Zabłocki,
B. Poręba, A. Marek, P. Mastyj

3. KOLEJKA Z DNIA 24.10.2016
Bud-Expert Team – IPA Knurów 2:9 (2:4)
K. Boroń, M. Gola – Ł. Spórna 4, T. Dura 3, M. Rozumek, K. Bochniak
Tritech – Team Stalmet 2:5 (0:2)
G. Górka, M. Szczurek – R. Adamkowski 3, M. Stopa, D. Kraska
Vibovit – TKKF Mistral Intermarché 10:3 (5:2)
P. Mastyj 4, R. Kasiński 2, K. Kijak, A. Zabłocki, P. Jędrzejczak,
Ł. Pilc – D. Długaj, M. Bociański, M. Bogumiło
żółte kartki: A. Zabłocki, P. Jędrzejczak (Vibovit) – J. Nowak (TKKF).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vibovit
IPA Knurów
Paderek Team
Tritech
Team Stalmet
TKKF Mistral Intermarché
Bud-Expert Team

2
3
2
3
2
3
3

6
6
4
3
3
3
1

16-6
20-12
5-4
12-11
10-11
13-22
8-18

2
2
1
1
1
1
0

0
0
1
0
0
0
1

0
1
0
2
1
2
2

PROGRAM 4 KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 31.10.2016):
Vibovit – Paderek Team (19.00), TKKF Mistral Intermarché
– Bud-Expert Team (19.45), IPA Knurów – Team Stalmet (20.30).
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Uroczystego otwarcia MP dokonali: Eugeniusz
Mehlich (UKS Eugen), Marek Kruszewski
(wiceprezes PZKFiTS) oraz Piotr Surówka
(zastępca prezydenta Knurowa)

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

- Artur Rużycki - wynik 70
kg, 3 miejsce w juniorach do
lat 18 - waga 120 kg.
Poza podium uplasowali się: Filip Mielnicki, Denis Machnikowsk i, Jakub
Ostrowski, Dawid Ożga, Radosław Włoczka, Rafał Czempiel, Jerzy Więzik.
W klasyfikacji drużynowej UKS Eugen zdobył złoty
medal w kategorii juniorek do
lat 16, srebrny w juniorkach
do lat 18 i brązowe w juniorkach do lat 20, a także w juniorach do lat 16, 18 i 20.

Martyna Jaśkiewicz ma
wsparcie m.in. w osobie
utytułowanego
ojca Macieja

Piotr Skorupa

Sylwia Mularczyk przed próbą
pobicia rekordu Polski

Foto: Piotr Skorupa

37,5 kg, 1 miejsce w juniorkach do lat 18 - waga 52 kg,
- Martyna Ratka - wynik 37,5
kg, 1 miejsce w juniorkach do
lat 20 - waga 52 kg,
- Konrad Piecha - wynik 150
kg, 1 miejsce w juniorach do
lat 20 - waga 83 kg,
- Eugeniusz Mehlich - wynik
107,5 kg, 1 miejsce w weteranach 60-69 lat - waga 74 kg,
- Roman Buszko - wynik 150
kg, 1 miejsce w weteranach
60-69 lat - waga 120 kg.
- Martyna Jaśkiewicz - wynik
37,5 kg, 2 miejsce w juniorkach do lat 16 - waga 57 kg,
- Dorota Tomaszewska - wynik 50 kg, 2 miejsce w juniorkach do lat 23 - waga 72 kg,
- Daniel Machulik - wynik
105 kg, 2 miejsce w juniorach
do lat 16 - waga 93 kg,
- Przemysław Grochal - wynik 82,5 kg, 2 miejsce w juniorach do lat 20 - waga 66 kg,
- Tomasz Rutkowski - wynik
75 kg, 2 miejsce w weteranach
50-59 lat - waga 74 kg,
- Natalia Blacha - wynik 32,5
kg, 3 miejsce w juniorkach do
lat 16 - waga 72 kg,
- Jadwiga Gieniusz - wynik 50
kg, 3 miejsce w juniorkach do
lat 18 - waga 72 kg,
- Katarzyna Dzieżok - wynik
57,5 kg, 3 miejsce w seniorkach - waga 84 kg,
- Norbert Kaczor - wynik 95
kg, 3 miejsce w juniorach do
lat 16 - waga 83 kg,
- Wojciech Papis - wynik 50
kg, 3 miejsce w juniorach do
lat 16 - waga 93 kg,
- Grzegorz Cieślak - wynik 75
kg, 3 miejsce w juniorach do
lat 18 - waga 59 kg,

Foto: Piotr Skorupa

świata doskonale wie cytowany Eugeniusz Mehlich,
który ma w swym dorobku
medale tej najbardziej prestiżowej rywalizacji. Jako
ciekawostkę należy odnotować, że knurowianin po raz
pierwszy zdecydował się na
start w swoim mieście przy
okazji mistrzostw Polski.
- Aż trudno w to uwierzyć,
ale to był mój pierwszy start
od 18 miesięcy, bowiem na
taki okres wykluczyła mnie
kontuzja barku - mówi zdobywca złotego medalu w swojej kategorii wiekowej.
Wydarzeniem w k nurowsk im obozie była też
próba bicia rekordu Polski
przez Sylw ię Mu larcz yk .
Tym razem to była tylko
próba, ale niewykluczone,
że w czasie kolejnych startów młoda knurowianka ów
rekord pobije.
Warto również odnotować, że w drużynie Eugena
nie brakowało debiutantów,
a do najmłodszych uczestników mistrzostw należeli
Natalia Blacha (uczennica
Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2) i Wojciech Papis (uczeń
Miejskiego Gimnazjum nr 2).
Największy ciężar wśród
podopiecznych Eugeniusza
Mehlicha wycisnęli Konrad
Piecha i Roman Buszko 150 kg.
Medale dla knurowskiego
klubu zdobyli:
- Sylwia Mularczyk - wynik
42,5 kg, 1 miejsce w juniorkach do lat 16, 2 miejsce
w seniorkach - waga 47 kg,
- Maria Kasprzyk - wynik

Foto: Piotr Skorupa

K

nurów był przez miniony weekend miejscem rozg r y wa n ia
VI Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn, Juniorek
i Juniorów do lat 16, 18, 20
i 23 oraz Weteranek i Weteranów w wyciskaniu leżąc k lasycznym. Impreza
odbyła się pod patronatem
Urz ędu M ia st a K nu rów,
a do rywalizacji przystąpiło
255 zawodniczek i zawodników z 35 klubów. W gronie
tym było 25 reprezentantów
Uczniowskiego Klubu Sportowego Eugen, którzy wywalczyli 19 medali w konkurencjach indywidualnych
(6 złotych, 6 srebrnych i 7
brązowych).
To były już trzecie mistrzostwa kraju zorganizowane w Knurowie. - Pierwsze miały miejsce w 2005
roku, a kolejne w 2011 i 2016
- w ylicza pomysłodawca,
organizator, trener, zawodnik i sędzia w jednej osobie,
Eugeniusz Mehlich. - Każde z tych mistrzostw były
wysoko oceniane, chociaż
te z minionego weekendu
otrzymały najwyższą notę,
bowiem współpraca z Miejs k i m O ś ro d k i e m S p o r t u
i Rekreacji była perfekcyjna . Gościli śmy nie tylko
zawodników i trenerów, ale
i przedstawicieli Polskiego
Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego,
którzy stwierdzili, że bylibyśmy w stanie zorganizować
mistrzostwa świata.
Jak od kuchni wyglądają
imprezy typu mistrzostwa

Foto: UKS Eugen

Organizacyjnie to były
mistrzostwa świata

Konrad Piecha
jako jedyny junior
z Knurowa sięgnął
po złoty medal MP
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Knurów, Chorzów

Wytańczyli i wyśpiewali podium
Radość z tworzenia, z występów, a przede wszystkim z bycia dla
siebie i dla innych – Ośrodek Caritas Matka Boża Uzdrowienie
Chorych wrócił z Chorzowa z kolejnymi sukcesami

P

odczas Festiwalu Otwartych
Serc, imprezy, która promuje
twórczość artystyczną osób
niepełnosprawnych i upowszechnia terapię poprzez sztukę, serca
publiczności i jurorów zdobył zespół muzyczny Acustica Musa (II
miejsce w kategorii wokalno-instrumentalnej) oraz grupa taneczna
My Dance (III miejsce w kategorii
tanecznej).
Acustica Musa tworzy przy
Warsztatach Terapii Zajęciowej.
Opiekunem grupy jest Mirosław
Borsuk. Grupa wyśpiewała i wygrała miejsce na podium piosenkami
„Kiedyś cię znajdę” Reni Jusis i „Na
kolana” Kasi Cerekwickiej. My
Dance od 2012 roku działa w Środowiskowym Domu Samopomocy
pod okiem Eweliny Maj. Roztańczeni mieszkańcy ŚDM sięgają po nowoczesne rytmy, nieraz porywając
publiczność do wspólnego tańca.

My Dance to połączenie energii i entuzjazmu

Jb, foto: arch. ośrodka

Knurów

Okulary dla Afryki
Zespół Szkół Zawodowych
nr 2 organizuje zbiórkę
okularów korekcyjnych
i przeciwsłonecznych dla
mieszkańców Afryki

P

omysł na zbiórkę zrodził się z potrzeby
pomocy krajom, gdzie nawet czysta woda
jest luksusem. Szkoła pomaga, a zarazem
kształtuje w uczniach wrażliwość. Uczy empatii w praktyce.
– Zbieramy okulary nieuszkodzone, w plusach i minusach (bez cylindrów), wyczyszczone,
bez etui, zapakowane w woreczek foliowy – informuje ZSZ nr 2.
Jeśli mamy okulary, których już nieużywany, choć wciąż są w dobrym stanie, przekażmy
je dla mieszkańców Afryki. Co trzeba zrobić?
Przynieść je do szkoły, na portiernię do 30
października.
Jb, foto: arch. ZSZ nr 2

foto-migawka

Acustica Musa zaraża radością z grania

Knurów. Zaproszenie

Zaśpiewają
dla Laury
6

listopada o godz. 18 w kościele Matki Bożej
Częstochowskiej dla Laury Zawady wystąpi plejada knurowskich gwiazd. Zaśpiewają m.in. Adam
Sobierajski, Michał Gasz i Marta Pagacz. Laura choruje od urodzenia. Koszty rehabilitacji rosną wraz
z dziewczynką. Koncert charytatywny to kolejna
szansa, aby pomóc Laurze i wesprzeć jej rodziców
w walce o zdrowie.
jb

Informacja własna wydawcy

Knurów. Zaproszenie

Opowieści o mieście

29

października Klub Kultury Lokalnej „Sztukateria” zaprasza na spotkanie autorskie
z Ziemowitem Zakrzewskim, autorem zbioru
opowiadań „Moja filmoteka”. Książka zanurzona
jest w knurowskim krajobrazie. Autor snuje nostalgiczne, czasem zabawne opowieści o czasach
młodości, zapisuje wspomnienia i chwile warte
zapamiętania.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 17. Wstęp
wolny.

8-let ni Łu k asz
Koza kows k i przyniósł dla Laury osiem
work ów po brzeg i
w y pełn ionyc h nakrętk ami. Dźwi gać
plasti kowe dary pomaga li chłopcu pan
Roma n, tata Łuka sza, oraz pan Mirosław.
– Zbierałem nakrętk i kilka tygod ni
i poma gała mi cała
rodzina – mówi Łukasz, obiec ując, że
jeszcze nie raz wpadnie z nakrętkami do
naszej redakcji.
jb

jb

Szczygłowice.
Zaproszenie

Na językach
W

najbliższy piątek, 28 października o godz. 18.00
w Domu Kultury w Szczygłowicach
w sali nr 5 odbędzie się spotkanie
konsultacyjne na temat „Dworku na

Pilchowice. Zaproszenie

„Kopidoł” w szkole

W

niedzielę, 30 października
Teatr Naumiony z Ornontowic wystąpi w Zespole Szkół w
Pilchowicach z przedstawieniem
zatytułowanym „Kopidoł”. Akcja
rozgrywa się w latach 50. ubiegłego
wieku w małej wiosce na Górnym
Śląsku. „Kopidoł” to tragikomiczna
opowieść o grabarzu i jego wielopokoleniowej rodzinie, w której
codzienność zakłóca śmierć seniora
rodu. Przedstawienie – zagrane w
gwarze ślaskiej – przybliża obrzędy
pogrzebowe, które jeszcze całkiem
niedawno były kultywowane na
Śląsku, wykorzystuje śpiewane w

językach” – stan otoczenia budynku
dawnej restauracji stał się lokalnym
problemem pod względem bezpieczeństwa i estetyki. Spotkanie jest
organizowane przez Anetę Nowak
w ramach Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów – projektu realizowanego przez Fundację Szkoła
Liderów z Warszawy.
MiNa

domach pieśni żałobne. Na spektakl
w ramach projektu Teraz Polska
zaprasza Gminny Ośrodek Kultury
w Pilchowicach. Cena biletów to
20 zł, a przed przedstawieniem,
od godziny: 15.30 do 17.30 odbędą
się warsztaty z aktorami Teatru
Naumionego. Warsztaty wokalne
poświęcone pieśniom tradycyjnym
poprowadzi Nina Wolska, zaś aktorsko-reżyserskie na temat tradycji
śląskich – Sylwia Wiśniewska. Ilość
miejsc na warsztaty jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy,
których można dokonać pod nr.
tel: 503-978-654 (tu też można rezerwować bilety na spektakl) oraz
32-230-44-99.
oprac. MiNa

