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W gościnnych progach ratusza rajców powiatowych przywitał
prezydent Knurowa Adam Rams

Ważne

Biuro nieczynne
do odwołania
Starostwo Powiatowe w Gliwicach informuje,
że z przyczyn niezależnych od niego, Biuro
Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w Gliwicach jest nieczynne do odwołania

K

Knurów

Powiat radził w ratuszu
To była bardzo aktywna sesja - w ubiegły czwartek
radni powiatowi obradowali w Knurowie
(przy ul. Kazimierza Wielkiego i w
Szczygłowicach). O dobrej współpracy na obu szczeblach samorządowych mówił też starosta Waldemar
Dombek. Głównym tematem ratuszowej części sesji były planowane
remonty i modernizacja dróg wojewódzkich w Knurowie i w innych

Gliwice

Wycieczka z kiermaszu

Jeśli w piątek lub sobotę będziesz w okolicy
gliwickiego Auchan, zajrzyj na stoisko Zespołu
Szkół Specjalnych z Knurowa. Ucieszysz uczniów,
a może sprawisz, że będą mogli wyjechać na
kilkudniową wycieczkę

W

pasażu marketu zostanie
zorganizowany kiermasz
świąteczny. Oferowane będą wyjątkowe, własnoręcznie wykonane
przez uczniów ozdoby świąteczne,
kartki okolicznościowe, stroiki
oraz inne liczne artykuły bogatego asortymentu przygotowanego
przez niepełnosprawną młodzież
i dzieci.
- W imieniu autorów prac i
organizatorów kiermaszu serdecznie zapraszam wszystkich, którzy
potrafią docenić zaangażowanie,

niezwykłe zdolności i wielkie serca
dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej – zachęca do odwiedzin
Alina Jaworska, dyrektor Zespołu
Szkół Specjalnych w Knurowie.
Kiermasz będzie czynny w
piątek, 2 grudnia, w godzinach od
14 do 21, a w sobotę od godz.10 do
wyczerpania asortymentu.
Dochód z kiermaszu zostanie
przeznaczony na organizację wycieczki dla uczniów.
/sisp, bw/

Gierałtowice

Naumiony dla Grzesia

2 grudnia o godz. 18 w auli Zespołu Szkół w Gierałtowicach wystąpi
Teatr Naumiony z przedstawieniem „Kopidoł”. Zysk z biletów będzie
przekazany dla walczącego o zdrowie Grzesia Aleksandrzaka. Bilety w
cenie 20 złotych do nabycia w sekretariacie ZSP w Gierałtowicach
jb

informacja własna

miejscowościach powiatu (w tym
DW 921, której częścią są knurowskie ulice: Rybnicka, Niepodległości
i Dworcowa). Obradom przysłuchiwali się włodarze i radni Knurowa.
Kolejne punkty sesji wyjazdowej
to odwiedziny w firmie WIOLA,
obejrzenie niedawno wyremontowanego Kąpieliska „Leśne Zacisze” oraz
wizyta w placówkach, dla których
powiat jest organem prowadzącym –
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespole Szkół Specjalnych,
Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego
oraz w Zespole Szkół Zawodowych
nr 2, gdzie radni zgodnie z planem
głosowali nad uchwałami.
MiNa

/sisp/

Knurów

Promile zwalają z nóg
W miniony poniedziałek wieczorem dwie panie
zwróciły uwagę na mężczyznę śpiącego obok
sklepu przy ul. Wilsona. O tej porze roku sen
pod gołym niebem może się źle skończyć, więc
zaalarmowały Straż Miejską

P

rzybyli na miejsce strażnicy
obudzili pana. Jak się okazało,
był nietrzeźwy, ale nie potrzebował
pomocy medycznej. Niebawem trafił
pod opiekę rodziny.
Nazajutrz, w samo południe,
Straż Miejska została wezwana do
podobnego przypadku. Tym razem
nadmiar wypitego alkoholu powalił
na ziemię w rejonie ul. Jęczmiennej
innego mężczyznę. Nietrzeźwy pan
miał problem z poruszaniem się o
własnych siłach, więc mundurowi
pomogli mu dostać się do miejsca

zamieszkania.
Zbyt wiele promili może zaszkodzić. Przekonał się o tym mężczyzna, który w niedzielny wieczór
wywrócił się na chodnik przy ul.
Szpitalnej. Na miejscu pojawili
się strażnicy miejscy i pogotowie
ratunkowe. Po przebadaniu okazało się, że hospitalizacja nie jest
konieczna. Zmęczonego alkoholem
pana przewieziono do domu pod
opiekę rodziny.
/bw/

Knurów. Nakrętki dla Laury

Nakręć się na pomaganie

Nasi Czytelnicy regularnie przynoszą do redakcji nakrętki dla Laury.
Dzięki nim dziewczynka będzie mogła wyjechać na turnus
rehabilitacyjny i zrobić kolejny krok na długiej drodze w kierunku zdrowia

P

omagać można na różne sposoby. Nakrętkomania jest
jednym z łatwiejszych – wystarczy wyrobić w sobie
nawyk gromadzenia plastikowych nakrętek i uzbieraną
porcję dostarczyć tam, gdzie trzeba. Jedna nakrętka to
tylko odpad, ale setki i tysiące znaczą naprawdę wiele. W
naszej redakcji od kilku lat zbieramy nakrętki dla Laury.
Dziesięciolatka urodziła się z mózgowym porażeniem
dziecięcym, małogłowiem, astmą oskrzelową, epilepsją
i obustronnym niedosłuchem. Potrzebuje intensywnej
rehabilitacji, która jest kosztowna. Dzięki nakrętkom
może uda się sfinansować kolejny wyjazd na turnus
rehabilitacyjny.
W ubiegłym tygodniu kolejną porcję nakrętek przyniósł do nas Marian Marczak.
- Zbieram je dla Laury od dawna, odkąd na drzwiach
redakcji pojawił się plakat, który do tego zachęcał – mówi
pan Marian. – W każdy tydzień przychodzę tu z rozwiązaniem krzyżówki, więc jak mam już uzbierane nakrętki,
to je wtedy przynoszę.
Zachęcamy do poddania się nakrętkomanii – to nic
nie kosztuje, naprawdę pomaga, a do tego jest ekologiczne, bo zebrany plastik zostanie ponownie użyty.
MiNa
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nych porad konsumenckich można kontaktować się z Inspekcją
Handlową w Katowicach przy ul.
Brata Alberta 4, 40-951 Katowice,
Wydział Ochrony Konsumentów,
tel.: (32) 356 81 00 (wew. 116,
119) w następujących dniach i
godzinach: poniedziałki, środy,
czwartki i piątki w godzinach
od 7.30 do 15.30, a we wtorki od
godz. 7.30 do 17.00.

Foto: Mirella Napolska

X

XII wyjazdowa sesja Rady
Powiatu Gliwickiego rozpoczęła się w sali sesyjnej.
Zebranych powitał gospodarz Knurowa, prezydent Adam Rams, który
przypomniał o wspólnych inwestycjach miasta i powiatu – niedawno
oddanych do użytku przychodniach

onsumenci mogą kontaktować się w sprawie bezpłatnej
pomocy prawnej z Infolinią Konsumencką pod nr 801 440 220 (telefon płatny wg taryfy operatora).
Telefon Infolinii czynny jest od
poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 18.00. Infolinię Konsumencką prowadzi Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich i Fundacja Konsumentów z Warszawy.
Ponadto w sprawie bezpłat-

Pan Marian
od lat
pomaga małej
knurowiance
Laurze
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Czerwionka-Leszczyny. Złodziej na gościnnych występach...

Do dwóch razy sztuka

Pożar wybuchł na poddaszu
kamienicy u zbiegu ulic
Niepodległości i Szpitalnej

Foto: iknurow.pl

foto: KMP Rybnik

Zazwyczaj na przestępstwo, które nas nie dotyczy,
reagujemy w jeden sposób - obojętnością. Są jednak
wyjątki. Kilka dni temu młody mężczyzna ruszył
za 19-letnim knurowianinem, który chwilę
wcześniej wyrwał torebkę starszej kobiecie...

Knurów. Tragedia w budynku przy ul. Niepodległości

Z małego pożaru
podwójna śmierć
Niepodważalne dowody sprawiły, że 19-latek przyznał się do ataków.
- Prokurator przedstawił mu zarzut rozboju - informuje Komenda
Policji Miejskiej w Rybniku. - Na
wniosek śledczych oraz prokuratora
rybnicki sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w
postaci tymczasowego aresztowania
na trzy miesiące.
Jb

foto: arch. JRG Knurów

ponownie. Tym razem napad się nie
powiódł. Świadek, który widział jak
knurowianin atakuje starszą panią,
pobiegł za napastnikiem, ujął go i
przekazał policji.
Podobny schemat obu napadów
zastanowił funkcjonariuszy. Powiązali oba wydarzenia i… trafili w
dziesiątkę.
- Świadek napadu z 12 października rozpoznał knurowianina - mówi
policja.

foto: JRG Knurów

19

-latek upodoba ł sobie
starsze panie spacerujące
po ulicy księdza Pojdy w
Czerwionce-Leszczynach. Pierwszy
raz zaatakował 12 października.
Knurowianin popchnął starszą panią, wyrwał jej torebkę i uciekł.
- Świadek tego zdarzenia oraz
pokrzywdzona opisali napastnika,
ale wówczas nie udało się go zatrzymać - tłumaczy policja.
Tydzień później 19-latek uderzył

W mieszkaniu na poddaszu
kamienicy przy ul. Niepodległości
odkryto zwłoki starszego
małżeństwa. Prawdopodobnie
para zatruła się toksycznymi
gazami powstałymi ze spalania
wykładziny z gumolitu

Wbrew pozorom szkody
materialne nie były duże,
najgorsze, że zginęli ludzie...

Z

Nie ustąpił
pierwszeństwa
Gierałtowice

24 listopada, około godz. 21, w Gierałtowicach
na skrzyżowaniu ulic Korfantego i Roboty,
doszło do poważnie wyglądającej kolizji

Z

derzyły się dwa samochody:
- volkswagen bora i renault captur. Co się stało?
- Volkswagen nie ustąpił pierwszeństwa renault - wyjaśnia Marek
Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Knurowie.
Mandat karny (500 zł) dostał

kierowca bory. Wszyscy uczestnicy
kolizji byli trzeźwi.
Cztery poszkodowane osoby
przewieziono do szpitala. Na szczęście skończyło się na siniakach.
Miejsce zdarzenia zabezpieczali
strażacy z Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie.
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- Na sze działania polegały
ponadto na rozłączeniu akumul atorów, neutraliz acji pły nów
eksploatacyjnych i uprzątnięciu
jezdni - informują strażacy.

anim wezwani przez zaniepokojonych mieszkańców kamienicy strażacy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej pojawili się
na miejscu, jeden z sąsiadów zdążył
ugasić pożar tlącej się podłogi.
- Nasze działania polegały na
wycięciu kawałka spalonej deski z
podłogi i potwierdzeniu, że pożar
się nie rozprzestrzenił - informuje
JRG Knurów.
W międzyczasie w mieszkaniu
odnaleziono ciała starszego małżeństwa...
Policja i prokurator przeprowadzili oględziny lokalu, by wyjaśnić
przyczyny śmierci 72-letniego mężczyzny i jego 68-letniej żony. Wstępne ustalenia każą przypuszczać, że
gumolitowa wykładzina zapaliła się
od niedopałka papierosa. Podczas
spalania uwolnił się trujący gaz, któ-

rym zatruli się małżonkowie.
Prokurator zarządził już sekcję
zwłok, która ostatecznie potwierdzi
lub wykluczy te przypuszczenia.
Kamienica, w której doszło do
tragedii, znajduje się w zasobach
Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji. Mieszkanie
zostało zaplombowane, niemniej
wiadomo, że ogień nie wyrządził w
nim większych szkód.
- Zastanawiamy się, czy jest sens
teraz remontować lokal i wprowadzać do niego nowych najemców
- zastanawia się dyrektor MZGLiA,
Mieczysław Kobylec. - Tym bardziej
że planujemy w przyszłości kapitalny
remont kamienicy, w tym przebudowę
pomieszczeń, doprowadzenie sieciowego centralnego ogrzewania i ciepłej
wody oraz wykonanie nowej elewacji.
/pg/

informacja własna

Jb, foto: arch. JRG Knurów
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Knurów

Foto: Paweł Gradek

Balkon
w balkon

Knurów

10 lat horroru

25 listopada na całym świecie
obchodzono Dzień Eliminacji
Przemocy wobec kobiet. Dwa dni
później knurowscy funkcjonariusze
zatrzymali mężczyznę, który od 10
lat znęcał się nad swoją żoną

S

Niektórzy są sceptyczni, ale lokatorzy
chwalą sobie nowe balkony

- To teraz mogą sobie okna na glanc wymyć na święta
- wzdycha kobieta, przyglądając się montażowi
balkonów w bloku przy ul. Mieszka I. Nie ona jedna...

L

udzie przychodzą, oglądają,
dotykają, robią zdjęcia telefonami, pytają robotników o
szczegóły. Są i tacy, którzy stukają
się w głowę, wieszcząc, że to wszystko się niebawem zawali.
- Nic się nie zawali - śmieje się
pan Franciszek, od kilku dni szczęśliwy posiadacz balkonu. - Firma
robi to od 15 lat i nigdy nic się złego
nie stało. A poza tym balkony mocowane są na 12 kotwach!
Wraz z sąsiadem zainicjowali
akcję zbierania podpisów pod
pomysłem wymiany niefunkcjonalnych balustrad na balkony z
prawdziwego zdarzenia. Początko-

wo wszyscy mieszkańcy byli przychylni inicjatywie. Z czasem kilku
się rozmyśliło. Co ciekawe, gdy
firma Balkon Plus zaczęła montaż
gotowych modułów, niektórzy z
tych lokatorów zmienili zadanie...
W czasach, gdy powstawało
Osiedle 1000-lecia, prawdopodobnie z powodu braków materiałowych porzucono myśl o budowie
balkonów, zastępując je balustradami. Szczytem marzeń było wtedy własne eM, niekoniecznie z
balkonem.
Nic więc dziwnego, że już skrzykują się mieszkańcy innych bloków,
chcący w niedalekiej przyszłości

pozbyć się balustrad.
- Ciekawe, czy zostawią balkon przy balkonie, czy zamontują
między nimi jakieś przepierzenie zastanawia się pani, która przyszła
z osiedla Wojska Polskiego I zobaczyć efekt pracy robotników.
- Nie widzi mi się to - kręci głową jej znajoma.
Firma montująca moduły zbiera poz y t y w ne recenzje wśród
mieszkańców.
- Widać, że fachowcy: nie obijają
się, nie piją, sprzątają po skończonej
pracy - ocenia pan Jan, też już zapisany na balkon.
/pg/

podpatrzone
Foto: andy

- Sporo ostatnio dzieje się w
Szczygłowicach: koncerty, wystawa ptaków egzotycznych. Z moich
rozmów z przyjezdnymi wynika,
że nasz Dom Kultury potrzebuje
oznakowania. Niełatwo do niego
trafić. Oczywiście, jak idę na jakąś imprezę, kieruję tych, którzy
błądzą, ale może pora pomyśleć o
jakimś drogowskazie z ul. Lignozy?
Czytelniczka

Widok nie zachęca

- Niezbyt zachęcająco wygląda
pasaż w centrum Merkurego. Farba
piękna inaczej, jakieś zwisające
resztki plakatów i ulotek – to mało
estetyczny obrazek, który mają
przed oczami wszyscy tam zaglądający. Podobnie depresyjne odczucia

4

nie i fizycznie znęcał się nad swoją
42-letnią żoną. Horror kobiety
trwał od 2006 roku.
Teraz 49-latek odpowie za
swoje czyny.
- Grozi mu do 5 lat pozbawienia
wolności - informuje Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
jb

Jeśli jesteś ofiarą przemocy, zgłoś się na policję! Nie zamykaj się
w sobie. Stosowanie przemocy jest złem, bycie ofiarą nie poprawi
sytuacji. Nie masz czego się wstydzić. Przemoc jest wyrazem
bezradności osoby ją stosującej i to ona powinna ponieść odpowiedzialność za swoje działania. Chroń siebie i swoich bliskich,
zwłaszcza dzieci.
Przestępstwo znęcania się jest przestępstwem z oskarżenia
publicznego. Policja ma obowiązek działania. Nie masz obowiązku o to prosić, ani wnosić. To nie jest przestępstwo ścigane na
wniosek.
Specjalnie dla pokrzywdzonych została stworzona Niebieska Linia.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat wejdź na stronę
www.niebieskalinia.pl lub zadzwoń pod numer 801 12 00 02.
Źródło: www. pokrzywdzeni.gov.pl

Gierałtowice

Wpadł po złoto

26

listopada około godz. 10 policja otrzymała zgłoszenie o
włamaniu do domu jednorodzinnego przy ul. Powstańców Śląskich w
Gierałtowicach. Złodziej wyłamał
okno, wszedł do środka i zabrał

złotą biżuterię oraz kilka butelek
alkoholu.
Trwa ustalanie wysokości strat.
Postępowanie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.

jb

ogłoszenie

sygnały czytelników
Trudno trafić?

tatystyki od lat są alarmujące
- tylko w 2015 roku przemoc
domowa dotknęła ponad 100 tys.
osób. I są to tylko przypadki zgłoszone, a ile żon, dzieci cierpi w
milczeniu?
27 listopada w ręce funkcjonariuszy wpadł domow y kat 49-letni mężczyzna, mieszkaniec
Knurowa. Knurowianin psychicz-

nachodzą człowieka, gdy zagląda
do byłego hotelu górniczego przy
ul. Szpitalnej 8. Firm tam sporo,
niektóre z branż, powiedziałbym
że prestiżowych, a wygląd wnętrza
daleki od gustownego. Może się
czepiam, ale co zajrzę w jedno lub
drugie miejsce, to nie podobają mi
się one...
Knurowianin

Co z czerwoną
kostką?

- Kochani, niedawno pisała do
was pani w sprawie czerwonej
kostki, którą usunęli z podjazdów
na ul. Wolności. Mnie interesuje, co
się z tą kostką stało? Była w bardzo
dobrym stanie. Może dowiecie się,
gdzie trafiła?
Mieszkanka ul. Wolności

W ubiegły czwartek kierowca TIR-a
nieco przecenił wysokość szczygłowickiego wiaduktu, źle szacując
też gabar y t y kier owanej pr zez
siebie ciężarówki. Jak by nie było,
zablokował się i drogę na dobrze
ponad kwadrans. – Miny kierowców
z przeciwnej strony mówiły same za
siebie – dzieli się swoimi wrażeniami
nasz stały Czytelnik, autor zdjęcia
z miejsca zdarzenia. – A pewnie
ich język też daleko odbiegał od
polszczyzny, którą znamy i cenimy...
/bw/

32 332 63 77

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Od redakcji: Do zamknięcia
wydania nie udało nam się uzyskać
odpowiedzi na pytanie Czytelniczki. Obiecujemy wrócić do tematu
za tydzień.

Szkoda drzewek...

- Ostatnio pisaliście o drzewkach, jakie nasadzono przy chodniku na osiedlu w rejonie tzw.
„oczka wodnego”. Naprawdę szkoda tych drzewek, bo dzieci je
połamią. Tam zawsze zjeżdża się
na sankach. I raczej nikt nie upilnuje dzieci, aby akurat z tej strony
górki nie zjeżdżały. Można było te
drzewka posadzić z drugiej strony
chodnika, przy siłowni albo koło
przychodni, gdzie nie ma drzewek.
A tak – daremna robota.
Maria
not. /g/, MiNa, bw

INFORMACJA
Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
44-190 Knurów, ul. Ks. A. Koziełka 2, tel. (32) 335-50-00
fax (32) 335-50-06
zaprasza podmioty działające w oparciu o ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej pn.:
1. realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w
okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia w 2017 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi),
2. zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta
Knurów w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów
- www.knurow.bip.info.pl, zakładki: Jednostki Organizacyjne - Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej- Tablica Ogłoszeń 2016 oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie - mopsknurow.pl
i stronach miejskiego portalu internetowego www.knurow.pl oraz
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Ks. Al. Koziełka 2.

INFORMACJA
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:
wykaz nr 16/GD/16 nieruchomości gruntowych przewidzianych
do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres
do 3 lat.
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Miejski Ośrodek Pracy Społecznej działa po cichu,
codziennie realizując trudną sztukę wspierania osób
i rodzin z problemami. Kapituła ekspertów doceniła
pracę knurowskiego MOPS, wręczając ośrodkowi
wyróżnienie w konkursie „Samorząd Równych Szans”
Knurów

MOPS z nagrodą

Trzy spacery
po mieście
Książeczka „Knurów miasto
na węglu wyrosłe” autorstwa
Bogusława Szygłuły doczekała
się wznowienia. Od czwartku
będzie ją można otrzymać za
darmo w Izbie Tradycji KWK
„Knurów”

K

onkurs organizuje Fundacja
Instytutu Regionalnego.
- Ideą konkursu jest poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością poprzez pobudzenie ich aktywności społecznej,
wspieranie niezależności, zaradności
osobistej i zapewnienie usług na jak
najwyższym poziomie - mówią organizatorzy.
MOPS zgłosił projekt „Punkt
informacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością - standardy pracy
socjalnej z osobą i rodziną z niepełnosprawnością”. Punkt działa od
2008 roku. Co oferuje?
- W punkcie osoby niepełnosprawne uzyskują wszelką pomoc
oraz niezbędne informacje. Mogą
również liczyć na specjalistyczne
porady prawnika, psychologa, terapeuty zajęciowego, a w szczególności
pracownika socjalnego - tłumaczy
MOPS.
Pracujący w punkcie towarzyszą
osobom niepełnosprawnym. Dzięki
punktowi niepełnosprawni wiedzą,
jaką pomoc mogą otrzymać od
gminy i państwa oraz jakie formy
aktywizacji zawodowej finansuje
Unia Europejska.
- Punkt to również miejsce, gdzie
nie tylko rozdajemy wnioski dotyczące należnych świadczeń, ale również
oferujemy pomoc w ich wypełnieniu
- dodaje MOPS.
Instytucja współpracuje z organizacja mi sa morządow y mi i
fundacjami, organizuje spotkania,
doradza. Działań jest wiele, ale cel
jeden: podnoszenie komfortu życia

Knurów. To się wydaje...

P

Barbara Naporowska, prowadząca nagrodzony punkt
informacyjny oraz Małgorzata Cisek-Sopel, dyrektor
MOPS z posłem Markiem Plurą na uroczystości
wręczania nagród

osoby niepełnosprawnej.
Od 8 lat Fundacja Instytutu Regionalnego wręcza nagrody samorządom, które skutecznie działają na
rzecz osób niepełnosprawnych. Wyróżnienie dla knurowskiego MOPS to
sukces i nagroda za wieloletnią pracę.
- Punkt Informacyjny, który
prowadzi pani Barbara Naporowska,
będzie nadal prowadził usługi w dotychczasowym zakresie z naciskiem
na doskonalenie pracy socjalnej. W
przypadku zauważenia potrzeby
rozszerzenia zakresu jego działalności będą wprowadzone kolejne

formy wsparcia, wszystko w kierunku
podnoszenia życia osób z niepełnosprawnością i ich najbliższych mieszkających w naszym mieście – mówi
Małgorzata Cisek-Sopel, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie.
Działania na rzecz osób potrzebujących to trudna praca - wymagająca empatii i zaangażowania. Nagroda dla MOPS tylko potwierdza
przekonanie pracowników, że mimo
trudności ich działalność ma sens i,
co ważne, jest doceniana.
Jb, foto: arch. MOPS

ierwsze wydanie przewodnika po Knurowie ukazało
się w 2013 roku i zbiegło
się z Europejskimi Dniami Dziedzictwa. Publikacja rozeszła się
wtedy na pniu. Nic więc dziwnego, że kustosz
Izby Tradycji
K W K „K nurów” postanow i ł w z n ow i ć
wydanie nieco
poprawionej i
uaktualnionej
książeczki.
- Bliższe poznanie historii
swej miejscowości, jej skarbów i pamiątek
wzbogaca naszą osobowość,
sprawia, że
możemy być
dumni z dokonań naszych ojców i pragniemy im
przynajmniej dorównać - czytamy
w przedmowie do przewodnika.
Szyguła chce mieszkańcom
przybliżyć ciekawą historię Knurowa i jego nielicznych, acz cennych zaby t ków. Wszyst ko, by

poznali i zapamiętali, z jakiego
pnia wyrastają.
Przewodnik, oprócz rysu historycznego, wielu ciekawostek i
archiwalnych fotografii, zawiera
t rz y t rasy w ycieczek : po starym Knurowie,
po górnicz y m
Knurowie i po
Kry wałdzie.
Od czwartku
będzie go można dostać za
darmo w Izbie
Tradycji KWK
„Knurów”.
Publikacja ukazała się
dzięki finansowemu wsparciu
Urzędu Miasta
Knurów.
Kustosz
Szyguła nie zasypia gruszek w
popiele i już przygotowuje kolejną
publikację „Knurów - Górnośląski Velehrad, 70 lat poświęcenia
Kościoła Świętych Cyryla i Metodego”.
/pg/

Knurów. Kultura

Organy i śpiew...
S

tosunkowo od niedawna knurowsk a św iąt y nia ma nowe
ograny. Grzechem byłoby ich
stosownie nie wykorzystywać. Toteż
Centrum Kultury wraz z parafią
organizują cykl Knurowskich Wieczorów Organowych. Zainicjował go
koncert Marii Januszkiewicz (organy)
i Aleksandra Bardasau (baryton).
W pierwszą niedzielę adwentu wyjątkowo zabrzmiał przy wołujący
Zwiastowanie „Panis Angelicus” Cesara Franka. Wśród wykonywanych
utworów znalazły się dzieła wybitnych
kompozytorów, m.in. Jana Sebastiana

Bacha, Stanisława Moniuszki, Geirga
Friedricha Haendla, Franza Schuberta. Rozbrzmiewały zarówno „przeboje” muzyki klasycznej (takie jak „Ave
Maria” Schuberta), jak i utwory mniej
znane, dające słuchaczom szanse
na dokonanie nowych muzycznych
odkryć. Knurowski kościół jest duży,
idealny na organowe koncerty; jednocześnie dzięki półmrokowi niedzielny
wieczór miał kameralną atmosferę,
skłaniającą do medytacji. Czekamy na
kolejne wieczory – może następnym
razem publiczność bardziej dopisze?
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Niedzielny koncert
zapoczątkował
cykl Knurowskich
Wieczorów
Organowych

Foto: Mirella Napolska

...to ponadczasowy duet o wielkiej
mocy. W ubiegłą niedzielę knurowianie
mogli kontemplować jego brzmienie
na koncercie w kościele parafialnym
Matki Bożej Częstochowskiej
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Knurów

Żyć godnie do końca

W tej chwili na budowie żłobka robotników nie ma,
ale miasto robi wszystko, by prace zostały wznowione,
a inwestycja dokończona

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Jana Bożego
w Knurowie rozwija skrzydła – ma już pierwszego
pacjenta i ciągle szuka kolejnych wolontariuszy

Wśród wolontariuszy jest wielu uczniów

Foto: Arch. Hospicjum im. Jana Bożego

Knurów

N

ieuleczalna choroba jest
wyzwaniem, któremu niełatwo stawić czoła. To ciężar
trudny do uniesienia nie tylko dla
chorego, ale i dla jego bliskich. W
tych ostatecznych sytuacjach nieoceniona jest pomoc hospicyjna.
Wsparcie kogoś, kto doradzi, jak
zwalczyć ból, pomoże w codziennych czynnościach, wreszcie – będzie towarzyszyć w poszukiwaniu
sensu w trudnych chwilach.
Stworzyć chorym warunki spokojnego zakończenia życia we własnym domu – to jeden z celów nowego hospicjum, które już opiekuje
się pierwszym pacjentem. Zebrało
też profesjonalną kadrę.
– W tej chwili mamy trójkę
lekarzy, pięć pielęgniarek, dwóch fizjoterapeutów, dwójkę psychologów
i pracownika socjalnego – wylicza
Anna Remiorz, prezes zarządu
Stowarzyszenia Hospicjum Św. Jana
Bożego w Knurowie. – Zgłosiło się
do nas wielu wolontariuszy, z czego około czterdziestu to uczniowie
szkół.

Potrzebni wolontariusze

Pomagać można różnie

Jak zdradza pani prezes, od przyszłego roku stowarzyszenie planuje
również pomoc osieroconym dzieciom. Z myślą o nich mają być organizowane dodatkowe zajęcia z języka
angielskiego (3 razy w tygodniu w
Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7),
zajęcia na basenie, a w przyszłości –
ferie czy wakacje. Dzieci, które straciły kogoś z rodziców, będą mogły

też, w razie potrzeby, spędzić czas z
psychologiem.
Wolontariat to nie jedyna forma
pomocy knurowskiemu hospicjum.
Potrzebne jest też wsparcie finansowe, choćby drobne. Okazję do tego
dała kwesta przeprowadzona na
cmentarzach na Wszystkich Świętych. Kolejna szansa na wrzucenie
datku do puszki będzie w trzecią
niedzielę grudnia – wtedy w kościołach Knurowa i okolic zostanie przeprowadzona zbiórka adwentowa. Są
też do nabycia specjalne kalendarze,
z których dochód zasili hospicjum.
W każdej chwili można też pomóc finansowo, wpłacając datek
na konto: Getin Bank 77 1560 0013
2001 9653 5000 0001. Liczy się każda
złotówka.
Można też pomóc przekazując
dary rzeczowe, takie jak środki
do pielęgnacji chorych, materiały
opatrunkowe, pieluchomajtki dla
dorosłych, podkłady na łóżko, środki czystości czy materiały biurowe.
Każdy, kto w jakikolwiek sposób
chce wesprzeć knurowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Jana Bożego, a także wszyscy, którzy potrzebują pomocy, mogą zgłaszać się do
siedziby stowarzyszenia (budynek
przychodni Medan, ul. Szarych Szeregów 3, I piętro, pok. nr 7), osobiście
lub telefonicznie (nr tel. 32 307 81 81).
Biuro jest czynne od poniedziałku
do piątku; w środy w godz. od 10.00
do 18.00, w pozostałe dni – od 7.00
do 15.00. Dodatkowe informacje
można też znaleźć w internecie na
stronie www.hospicjum-knurow.eu .

Zakończyła się inwentaryzacja nowo
budowanego żłobka, dzięki czemu będzie
można przyśpieszyć ogłoszenie przetargu na
dokończenie robót

P

rzypomnijmy. Pod koniec
października wykonawca budowy żłobka, spółka Rembud z
Rybnika, zerwała umowę. Miasto
wezwało firmę do wznowienia
robót. Efektu nie było – Rembud
zdezerterował. Kiedy minął ostateczny termin wznowienia prac,
inwestor odstąpił od umowy.
- Stało się tak z powodu przyczyn zależnych od firmy Rembud
sp. z o.o., dlatego wezwaliśmy ją do
zapłaty kar wynikających z umowy
- informuje dyrektor Żłobka Publicznego, Małgorzata Dorabiała.
To wezwanie także pozostało
bez odzewu, dlatego inwestor

zwrócił się do Towarzystwa Ubezpieczeń z żądaniem wypłaty odszkodowania, czyli dokładnie 448
738,51 zł.
Nikt z firmy Rembud nie wziął
też udziału w inwentaryzacji nowo
budowanego żłobka, ograniczając
się jedynie do przysłania pocztą
kurierską kompletu kluczy do
budynku.
Zanim zostanie rozpisany i
rozstrzygnięty przetarg na dokończenie budowy, obiektu strzec
będzie całodobowo firma ochroniarska.
/g/

Foto: Bogusław Wilk

informacja własna wydawcy

Mirella Napolska

reklama

Pani prezes nie ukrywa, że ciągle
potrzeba jeszcze więcej wolontariuszy. Zarówno takich, którzy będą
służyć opieką medyczną, jak i tych,
którzy zrobią zakupy, wpadną w
odwiedziny i porozmawiają albo w
razie potrzeby dowiozą do pacjenta
sprzęt czy osobę z personelu.
Już wkrótce zostanie zorganizowana trzydniowa sesja szkoleniowo-warsztatowa dla tych, którzy
chcieliby zostać wolontariuszami
domowego hospicjum. Szkolenie

będzie się odby wać od 9 do 11
grudnia (od piątku do niedzieli) w
salkach parafii p.w. Świętych Cyryla
i Metodego (ul. Niepodległości 1).
Początek – o godz. 9.00. Dzięki niej
będzie można zorientować się w
różnych aspektach wolontariatu w
domowym hospicjum.
Szkolenie daje uczestnikom
możliwość rozeznania, w czym jako
wolontariusze mogą być najlepsi.
Bo bywa różnie – czasem komuś
wydaje się, że chciałby bezpośrednio
opiekować się pacjentem, a potem,
w praktyce okazuje się, że jednak to
zadanie go przerasta. Wtedy może
pomóc w inny sposób. Chętni mogą
wcześniej zapisać się na listę w siedzibie stowarzyszenia, ale każdy,
kto zdecyduje się choćby w ostatniej
chwili, może po prostu przyjść do
salki na szkolenie.
Potrzeba jest wielka, bo wiadomo, że wraz z nowym rokiem pojawi
się spora grupa pacjentów.
- Mamy wstępne informacje, że
Gliwickie Hospicjum Miłosierdzia
Bożego, które nam pomaga, skieruje
do nas swoich pacjentów z Knurowa
i okolicznych miejscowości – mówi
Anna Remiorz.

Kara za dezercję
z placu budowy
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Knurów. Miłość do gór wiedzie Łukasza Kornatkę na kolejne szczyty

Czas na Elbrus

- Gdy ktoś mnie pyta: „dlaczego chodzisz po górach”?, odpowiadam, że są ludzie, którzy
nigdy tego nie zrozumieją i tacy, którym nie trzeba tłumaczyć - mówi Łukasz Kornatka,
zdobywca kilkudziesięciu górskich szczytów, z apetytem na więcej

Ł

ukasz Kornatka czuje góry
wszystkimi zmysłami. Miłość
do majestatycznych przestrzeni przypomina nałóg - wciąż potrzebuje nowych dawek adrenaliny.
- Góry to moja pasja, sprawia, że
człowiek ma cel i sens w życiu - tłumaczy Kornatka.
Knurowianin nie w yobraża
sobie życia bez gór, są częścią jego
codzienności. Stworzył projekt
„Korona Europy Łukasza” - planuje
wspiąć się na najwyższe szczyty w
danym państwie.
- Na swoim koncie mam już 6 z
46: narodową górę Ukrainy - Howerle (2061 m), słowackiego Gerlacha
(2655 m), polskie Rysy (2499 m), czeską Śnieżkę (1602 m),węgierską górę
Kekes (1014 m) i niemiecki Zugspitze
(2962 m) - wylicza pan Łukasz.
Za parę tygodni Kornatka wybiera się na m.in. na Elbrus i Mont
Blanc. Marzy o Matterhornie. W
przerwie między europejskimi wspinaczkami zdobył 55 tatrzańskich
szczytów.

jest zawsze, ale w czasie wyjazdu
skupiam się na wyprawie, bo wszelkie
inne myśli, które nas rozpraszają, są
niebezpieczne.
Łukasz Kornatka każdą wolną
chwilę spędza w górach. Dopiero
tam odpoczywa, układa myśli w
głowie. Kiedyś pasjonował się twórczością Stefana Kinga.
- I żona pewnie by wolała, żebym
przy książkach został - śmieje się
knurowianin. - Bo każda większa
wyprawa to dla niej stres, bardzo je
przeżywa.
W górach ważne jest nie tylko to,
gdzie się idzie, ale przede wszystkim
- z kim.
- Trzeba mieć osobę zaufaną. W
górach ważny jest spokój i zdrowy
rozsądek. Nie odważyłbym się pójść
np. na Orlą Perć z kimś, o kim nie
wiem, jak zareaguje na duże wysokości czy sztuczne ułatwienia (drabinki, łańcuchy). Panika jest czymś
najgorszym, co może się w górach
przydarzyć - tłumaczy Kornatka.

Ryzyko

W kwietniu pan Łukasz planuje
wyprawę na Elbrus - najwyższy
szczyt gór Kaukazu, wznoszący się
na wysokość 5642 m.
- Elbrus wydaje się górą łatwą,
choć o żadnej górze nie można tak
mówić - tłumaczy knurowianin. Góry nie da się zdobyć w jeden dzień.
Trzeba robić przystanki, przyzwyczaić organizm do wysokości. Zła
aklimatyzacja to pewna śmierć.
Elbrus pokrywa wieczny śnieg.
Rok temu góra zabrała trzech wspi-

Gór nie da się okiełznać, lekceważone mszczą się na najbardziej
doświadczonych wspinaczach.
- Wiem, że ryzykuję, ale przecież
niebezpieczeństwo może nas spotkać
wszędzie - uważa knurowianin. Porównuję to do jazdy autem. Wypadków jest dużo, ale mimo wszystko
codziennie wsiadamy do samochodu.
Gdybym myślał o tym, że mogę wyjść
i nie wrócić, to już lepiej zostać w
domu przed telewizorem. Strach

naczy. Akcję ratunkową utrudniała
zła pogoda.
- Zła pogoda na Elbrusie to po
naszemu „kapa”. Zupełnie traci się
orientację, nie widzi się nic, nawet
osoby, która jest przed nami - mówi
Kornatka.
Choć podczas wędrówk i na
szczyt może wydarzyć się wszystko,
knurowianin zdecydował się na samotną wyprawę. Partnerzy wycofali
się. Z rożnych powodów.
- Pomimo przeszkód nie chcę
zrezygnować. Czuję, że to mój czas
na Elbrus - tłumaczy.
Każda wyprawa to spore koszty.
Łukasz Kornatka szuka więc sponsorów, kogoś, kto mógłby wesprzeć
jego projekt i górską pasję.

W drodze na Zugspitze

Jb, foto: arch. Łukasza Kornatki
Przejście przez legendarną Orlą Perć

Samotnie w górę

Szerzej o Łukaszu Kornatce pisaliśmy w numerze 40/2014. Więcej informacji
o wyprawach oraz kontakt z bohaterem na blogu knurowianina - www.gorskieszlakilikasza.blogspot.com. Jeśli ktoś chciałby pomóc panu Łukaszowi w
realizacji jego projektu „Korona Europy Łukasza” prosimy o kontakt - nr tel.
503 046 283
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Knurów. Andrzejki w Sztukaterii

ogłoszenia

Karaiby z wosku

Muzyka na żywo, tańce i – a jakże! – topienie wosku.
W zeszłą sobotę w knurowskiej Sztukaterii bawiono
się na Andrzejkach

N

a ten wieczór knurowski
Klub Kultury Lokalnej Sztukateria został gruntownie
przemeblowany – wszystko po to,
aby część głównej sali mogła służyć
jako parkiet do tańca. Na scenie
przez większość imprezy było koncertowo – najpierw sentymentalne
nuty serwował zespół Po Godzinach, potem ostrzej zagrała grupa
MJUSIQ. Kto chciał usiąść przy

Foto: Mirella Napolska

Na scenie - Po Godzinach

stoliku i porozmawiać, udawał się do
sali lustrzanej, która zamieniła się w
kawiarenkę.
Jak na Andrzejkowy wieczór
przystało, kto chciał, mógł z przymrużeniem oka wywróżyć sobie
najbliższą przyszłość. Stanowisko
z woskiem cieszyło się dużym powodzeniem. Znaczenie zastygłych
kształtów, wyświetlanych potem na
ekranie, były odczytywane gremial-

nie przez uczestników imprezy. Woskowe cienie najczęściej przywodziły
na myśl skojarzenia z odległymi
miejscami. Widziano w nich Hawaje, Karaiby, Nową Zelandię... Najwyraźniej w listopadowe dni dość
powszechnie tęsknimy za egzotyką,
ciepłem i światłem. W skojarzeniach
pojawiały się też motywy rodem z
baśni – smoki, potwory – oraz klasyczny andrzejkowy motyw miłosny,
czyli serce.
Ostatnią część wieczoru wypełniły tańce przy muzyce mechanicznej i rozmowy przy stolikach.
Uczestnicy bawili się tak wyśmienicie, że impreza trwała dłużej niż
zakładano i zakończyła się grubo
po północy.
Ten wieczór to powrót do tradycji Sztukaterii sprzed lat.
– Wkrótce będziemy proponować
podobne imprezy w kameralnym
gronie – zapowiada Justyna Kosik, kierownik KinaScenyKultury i
mistrzyni sobotniej andrzejkowej
ceremonii. – Najbliższe odbędą się w
nadchodzącym karnawale.
MiNa

Foto: Mirella Napolska

Uczestnicy Andrzejek
świetnie się bawili

Foto: Arch. prywatne

Nie szczędzili grosza dla Joasi

Knurowianie święcie wierzą, że mała
Joasia wróci do zdrowia
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informacja własna

10640 zł to plon zbiórki publicznej, przeprowadzonej
w ubiegły weekend przez wolontariuszy na ulicach
Knurowa i Gliwic. Przechodnie okazali szczodrość,
wspierając państwa Mierzwów w niełatwej walce
o powrót do zdrowia ich ukochanej córeczki

ała knurowianka przebywa obecnie
w klinice „Budzik”, gdzie trafiła po
nieszczęśliwym wypadku. Aby wróciła do
zdrowia i - co najważniejsze - obudziła się ze
śpiączki, potrzebuje kompleksowej i kosztownej rehabilitacji.
Rodzice Joasi rozkręcili na dobre akcję
zbierania plastikowych nakrętek, a ostatnio
Dorota Lora, Żaneta Wesołowska i Kacper
Kubik zorganizowali dwudniową zbiórkę publiczną. W tę szczytną inicjatywę włączyli się
wolontariusze (m.in. uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2). W
sobotę i niedzielę w Delikatesach Premium,
Bricomarché, na miejskim targowisku oraz

przed kościołami w Knurowie, Krywałdzie i
Szczygłowicach kwestowało w sumie 35 wolontariuszy.
Po podliczeniu zawartości puszek okazało
się, że zebrano 10640 zł.
- To dzięki Wam, darczyńcom, organizatorom i wolontariuszom udało się zebrać taką
kwotę - rodzice dziewczynki nie kryją wdzięczności. - Wspólnie z Joasią chcielibyśmy podziękować za zaangażowanie i poświęcony czas.
Ciepłe słowa należą się też sponsorom,
wspierającym organizacyjną stronę inicjatywy. Zebrane pieniądze na pewno zostaną
mądrze spożytkowane.
/g/
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rozrywka nr 48

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Miłosz Piksa ze Stanowic

ur. 20.11.2016 r., 3330 g, 51 cm

Antonina Dyka z Zabrza

ur. 24.11.2016 r., 3710 g, 57 cm

Igor Małkowski z Knurowa

ur. 25.11.2016 r., 3610 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).

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
1.12.2016
r. pocztowego).
numeru (decyduje
data stempla

48

CZWARTEK
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć
- 3D dubbing
- godz. 16.00
Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć
- 2D dubbing
- godz. 18.15

Justyna Perkowska z Knurowa

ur. 21.11.2016 r., 2780 g, 51 cm

Amira Oleksiuk z Knurowa

ur. 24.11.2016 r., 2680 g, 48 cm

Emilia Ryczkowska z Gliwic

ur. 27.11.2016 r., 2930 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
46/2016 brzmiało: „OŚRODEK”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Małgorzata Kulik.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
38/2016 brzmiało:
„GKA”. Podwójny
bilet
2-6.12.2016
r.
do kina otrzymuje
AARZ.
Gratulujemy! Po
PIĄTEK
- WTOREK
odbiór zapraszamy do redakcji.

Jan Szczurek z Knurowa

ur. 27.11.2016 r., 3110 g, 53 cm

Eliza Batko z Gliwic

ur. 28.11.2016 r., 3220 g, 53 cm

Kubo i dwie struny
- godz. 16.00, 18.00
Światło między oceanami
- godz. 20.00
7.12.2016 r.
ŚRODA
Kubo i dwie struny
- godz. 15.00

Maciej Kot z Pilchowic

ur. 29.11.2016 r., 3630 g, 55 cm
informacja własna

Pitbull. Niebezpieczne kobiety
- godz. 20.30

Światło między oceanami
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Knurów, Katowice. Sukces uczennicy MSP-2

Ratuś wypromuje alarmowe 112
Maskotka o imieniu Ratuś będzie promować
numer alarmowy 112 w województwie
śląskim. Inspiracją dla jej sylwetki jest
praca Doroty Gramali, uczennicy
knurowskiej „Dwójki”

Zwycięskie prace – pierwsze z prawej
dzieło Doroty Gramali

N

Gratulacje zwyciężczyni złożył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek
informacja własna wydawcy

astolatka wzięła
udział w konkursie na
„Maskotkę 112”, zorganizowanym przez Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz ze
Śląskim Kuratorem Oświaty.
Jego celem było m.in. podniesienie świadomości dzieci
i młodzieży w zakresie funkcjonowania numeru alarmowego 112 oraz rozwijanie
kreatywności, umiejętności
wyrażania myśli i uczuć w
formie plastycznej.
Reprezentantka „Dwójki”
konkurencję miała ogromną,
gdyż na konkurs wpłynęło
ponad dwa tysiące prac. Ich
autorami byli gimnazjaliści
i uczniowie podstawówek z
klas IV-VI.
- Nie spodziewaliśmy się
aż takiego zainteresowania
– nie kryje satysfakcji z popularności konkursu Adam
Ostalecki, dyrektor generalny ŚUW. – Prace były na

naprawdę wysokim i wyrównanym poziomie.
Ze wszystkich nadesłanych dzieł 10 zostało wyróżnionych za wartości artystyczne, edukacyjne i interpretację
tematu. Za najlepszą uznano
pracę Doroty Gramali.
Orga n i z atorz y z dec ydowali, że trzy zwycięskie
prace zostaną wykorzystane
do projektu maskotki promującej w województwie śląskim numer alarmowy 112.
Maskotka otrzyma na imię
Ratuś (jego pomysłodawcą
jest Michał Kozdoń z SP-3
w Cieszynie, zdobywca III
nagrody w konkursie). Będzie w dłoni trzymać telefon
komórkowy z wyświetlonym
numerem 112 (ten pomysł
zosta nie w ykorz ysta ny z
pr ac y Ja k uba Woź n icz k i
ze Szkoły nr 27 w Dąbrowie Górniczej, który zajął
w konkursie II miejsce). Z
kolei sylwetka Ratusia zostanie zaprojektowana na

podstawie zwycięskiej pracy
Doroty Gramali.
Inspirowany trzema zwycięskimi pracami projekt powstanie w Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach. Jego
wizua lizację poznamy do
końca tego roku, a maskotka
powinna powstać w pierwszym kwartale 2017 roku.
Będzie wykorzystywana w
różnych działaniach i akcjach promujących alarmowy
numer 112 w województwie
śląskim.
- Twórcze zaangażowanie
dzieci i młodzieży jest dużą
zaletą całego przedsięwzięcia
– ocenia dyrektor Ostalecki.
– Ogromne zainteresowanie,
a zwłaszcza efekt, są naprawdę
satysfakcjonujące.
Niedawno w Urzędzie
Wojewódzk im odbyła się
uroczystość podsumowująca
konkurs. Jego finaliści odebrali z rąk wojewody śląskiego
Jarosława Wieczorka dyplomy
i nagrody rzeczowe.
- Jak tylko projekt maskotki się urzeczywistni, to jego
autorzy przejdą do historii
numeru 112 w naszym województwie – zaznaczył wojewoda, gratulując laureatom
talentu plastycznego. – Nazwa
maskotki jest chwytliwa, polska, taka, że nawet najmłodsi
będą mogli skojarzyć nr 112 z
imieniem Ratuś.
/bw/

Foto: Archiwum ŚUW w Katowicach

foto-migawki
Prze d tygo dnie m prze dszk
olne „Sm erfy ”
z „Siódemki” odwiedziły gabi
net weterynaryjny „Dok tor Piotr ”. – Dzie
ci dowiedziały
się, na czym pole ga prac a
wete ryna rza,
poznały narzędzia potr zebne
do codziennej
prac y – mówi Beatrycze Kom
uda z MP-7.
/bw/ Foto: Archiwum MP-7
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Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Długoletnie doświadczenie, dyspozycyjna.
Tel. 721 292 214

USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK . Tel. 32 236 57 0 6 Knurów,
793 181 986.

41-odw.

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

37-49/16

1/16-odw.

Gładzie, malowanie. Adaptacja poddaszy.
Sufity podwieszane. Tynki mozaikowe.
Kafelkowanie. Remont y kompleksowe.
Tel. 785 948 716
48-49/16

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

1/16-odw.

Do wynajęcia. Atrakcyjna okolica handlowo-usługowa. Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 74
m2, I piętro, media, parking, 4 km od autostrady A4 i A1. Tel. 505 701 587, 32 236 03 34

DAM PRACĘ
Lokal zatrudni sprzątaczkę. Tel. 664 040 345

48-50/16

47-49/16

Garaż do wynajęcia w centrum Knurowa.
Tel. 690 018 637

47-49/16

Praca Serwisant-Instalator sieci teleinformatycznych - umowa o pracę, dobre zarobki.
Tel. 505 089 859

Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe
o powierzchni 70 m 2 , kuchnia łazienka
i osobna ubikacja częściowo umeblowane.
Tel. 607 269 261

Pr z y jm ę do pracy do radc ów f inanso wych z terenu Knurowa, Gliwic i okolic.
Tel. 533 209 094

48-50/16

47-50/16

45-48/16

Zatrudnię barmankę, kucharza i pracownika
pizzerii. Tel. 693 336 442

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

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

31-48/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
40/16-1/17

Mikołaj. Tel. 793 826 042

48-51/52/16

Mycie okien. Tel. 513 271 156

48-51/52/16

Naprawa sprzętu gospodarstwa domowego.
Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2a.
Tel. 32 337 13 80, 608 634 943

EDUKACJA
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

46-51/16

24-51/52/16

ZDROWIE I URODA

48-51/52/16

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie ogólnospożywczym „Bartek” w Szczygłowicach.
Tel. 693 336 442

KTO PRZYGARNIE?
Wspólna akcja z gliwickim oddziałem
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
„Bezpieczna Łapa” przynosi efekty. Ostatnio
Bond, pies ze schroniska znalazł nowy dom.
Czy inne czworonogi będą miały tyle szczęścia?
SZANTI to młody piesek, średniej wielkości, w typie sznaucera. Sporo przeżył jak
na swoje krótkie życie. Kiedyś był kochany
- właściciel porzucił Szantiego, choć obiecywał, że wróci. Piesek uwielbia zabawę,
jest silny i ma charakter. Szanti szuka odpowiedzialnego domu, najlepiej z ogrodem,
i pana kochającego ruch i wolność.
Duży MUSTAFA jest oryginałem - mieszanką sznaucera, owczarza i grifoona.
Mustafa to prawdziwy arystokrata o dobrym sercu. Ze spokojem przygląda się
światu, czekając na kogoś, kto chciałby go
pokochać. Będzie wiernym towarzyszem i
doskonałym obrońcą.

48-51/52/16

KOSMO mieszka w schronisku już kilka
lat. Jakoś szczęście go omija, choć to bardzo
grzeczny, dobry i spokojny psiak. Pomimo
wieloletniego zamknięcia w klatce, nadal z
nadzieją patrzy na ludzi, odwiedzających
schronisko. Dajmy Kosmo szansę na lepsze życie, żeby choć ostatnie lata spędził w
kochającym domu.
SONIK - niewiewwlki psiak o bardzo delikatnym usposobieniu. Źle mu w schronisku, z każdym dniem staje się coraz bardziej
smutny. Sonik będzie idealnym pieskiem
dla starszej i spokojnej osoby. W zamian za
dobry dom, podaruje kochające i wdzięczne
towarzystwo.

Przepiękna LANA nie radzi sobie w schronisku. Każdego człowiek obdarza tęsknym
spojrzeniem, bo wciąż wierzy, że i dla niej
nadejdą lepsze czasu. Lana to średniej
wielkości długowłosa księżniczka w typie
spaniela. Jest bardzo posłuszna i przyjazna.
RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
48/16-8/17

Wróżby. Tel. 513 271 156

48-51/52/16

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

FINANSE

44-odw.

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.

Szukam pracy – pomogę starszej lub chorej
osobie. Tel. 513 743 084
30-51/52/16

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.
45-48/16 bold

NIERUCHOMOŚCI
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. około
80 m2. Knurów, ul. Koziełka 12. Tel. 696
444 726
39/16-5/17Y
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ZEFIREK - bardzo miły maleńki staruszek, trochę nieufny i bojaźliwy wobec
ludzi. Szuka spokoju i miłości. Miejsca,
gdzie mógłby spędzić ostatnie lata swojego
trudnego życia. Podarujmy mu dom! Nie
pozostawajmy obojętni na los starszych i
opuszczonych zwierząt!

Młody FLOREK przypomina sznaucera.
Nie ma najlepszych doświadczeń z ludźmi.
Boi się człowieka, choć jak każdy mieszkaniec schroniska, chciałby być czyjś. Dla
Florka poszukiwany jest odpowiedzialny i
spokojny dom. Miejsce, gdzie będzie bezpieczny i kochany.

Jeśli nie możemy adoptować piesków, ale chcemy im pomóc przetrwać
zimę, jest na to szansa. Wystarczy wpłacić dowolną kwotę na konto
fundacji: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce O/Gliwice, nr
konta 77 2030 0045 1110 0000 0428 8350, z dopiskiem: psy pomagam.
Można dopisać również imię zwierzaka, jeżeli chcemy wspomóc konkretnego psa.
Zainteresowani adopcją psów
proszeni są o kontakt
(tel. 606 302 223),
Więcej szczegółów na stronie:
www.bezpiecznalapa.pl
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tarsi kibice powinni pamiętać, jak Łukasz Landow s k i by ł pi ę ś c i a r z e m
knurowskiego klubu. Teraz
prowadzi klub bokserski w
Warszawie, a niedawno zorganizował galę Landowski
Boxing Night IX. Brali w niej
udział m.in. zawodnicy Gardy

Gierałtowice.
- Na galę wyjechaliśmy
wspólnie z Akademią Boksu
Roberta Gortata – informuje
trener Gardy, Adam Spiecha.
- Remigiusz Skoczyński wygrał
jednogłośnie na punkty z Jakubem Bujałą z Broni Radom,
natomiast Tomasz Otworow-

ski wypunktował Marcina
Wierzchowskiego z Czarnych
Ciechanów.
W t y m miejscu warto
dodać, że 3 grudnia Garda
wspólnie z akademią Roberta
Gortata zapraszają do Gierałtowic na mecz Śląsk – Czechy.
PiSk

Walczył w Knurowie,
został prezesem

ow ym prezesem Polskiego Związku Bokserskiego został Leszek Piotrowski, były pięściarz ówczesnego Górnika Knurów.
Piotrowski bronił barw
knurowskiego klubu na początku lat 70-tych ubiegłego stulecia. Sympatykom
pięścia rst wa jest jed na k

znany przede wszystkim z
piastowania funkcji trenera
reprezentacji Polski kobiet.
W nowym zarządzie Polskiego Związku Bokserskiego
znalazł się tylko jeden przedstawiciel ze Śląska. Jest nim
Piotr Byrdy.
PiSk

W Grudziądzu odbył się
Puchar Polski kadetek i kadetów w ramach bokserskiego Turnieju Miast Kopernikańskich. Wśród kadetek,
w kategorii wagowej 48 kg
Paulina Gancarczyk z Gardy
Gierałtowice przegrała finałową walkę w I rundzie przez
TKO z Julią Wróbel (Nowi Polnica), natomiast Remigiusz
Skoczyński z Gardy wygrał
kategorię 66 kg pokonując w
finale 2:1 Michała Wasyliszyna (Widzew Łódź).

Paulina Gancarczyk
wróciła z Grudziądza
ze srebrnym medalem

PiSk

Gratka
dla kibiców boksu

G
Foto: Piotr Skorupa

N

Remik
pierwszy,
Paulina
druga

Remigiusz
Skoczyński
był najlepszy
w wadze 66 kg

Foto: Garda

Zwycięstwa na Landowski
Boxing Night IX

Foto: Garda

Młodzi pięściarze i trenerzy w towarzystwie medalisty olimpijskiego
Janusza Gortata, który prywatnie jest ojcem Roberta – byłego pięściarza,
a dziś trenera i sędziego oraz Marcina – koszykarza występującego w NBA

SPORT

Foto: Garda

www.przegladlokalny.eu

arda Gierałtowice nie
tylko szkoli młodych
adeptów pięściarstwa, ale
stara się też robić coś dla
kibiców. Niedawno w tym
k lubie odbył się kolejny
turniej poświęcony pamięci Tadeusza Łady, a teraz

szykuje się kolejna uczta.
- Dzięki dobrej współpracy m.in. z Akademią
Boksu Roberta Gortata organizujemy w Gierałtowicach mecz Śląsk – Czechy.
W ramach tego spotkania
odbędzie się 15 walk we

wszystkich kategoriach wiekowych. Zapraszam wszystkich sympatyków boksu 3
grudnia do Gierałtowic.
Wstęp wolny – mówi Adam
Spiecha, trener i działacz
Gardy.
PiSk

informacja
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Informacja własna wydawcy

Niebieskie pasy ju jitsu w knurowskim
Spart anie otrzymali:
Piotr Jasiński, Michał Fabisz, Marcin Mazia
rz i Dawid Bieniek.

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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Foto: Piotr Skorupa

Czas testów

P

Marka Motyki w Concordii
już nie ma. Czy odejdą
również Łukasz Czajka
(z lewej) i Michał Szczurek?

ierwszy tydzień po ostatniej w
tym roku 4-ligowej kolejce piłkarze Concordii mieli wolny. Dla
niektórych miniony tydzień kończył się swego rodzaju egzaminem.
Tak się złożyło, że dwóch defensorów knurowskiej drużyny – Michał
Szczurek i Łukasz Czajka – zostało
zaproszonych do wzięcia udziału
w sparingu Pniówka 74 Pawłowice
Śląskie. 3-ligowiec już teraz szuka
nowych zawodników i wymieniony duet z Concordii miał okazję
zaprezentować się trenerowi Janowi
Wosiowi w sparingu z Unią Turza
Śląska. Mecz zakończył się wygraną
Pniówka 1:0. Łukasz Czajka został
zaproszony na kolejny sparing 3-ligowca, natomiast Michał Szczurek
postanowił spróbować swych sił
szczebel wyżej i przebywa na testach w ROW-ie Rybnik.
Dodajmy, że 21-letni Michał
Szczurek ma już na swym koncie
występy w 3. lidze, wszak przed
powrotem do Concordii bronił
barw BKS-u Stali Bielsko-Biała.
Rok młodszy Łukasz Czajka na razie miał okazję pokazać się tylko w
rozgrywkach 4. ligi.
PiSk

w yróżnili reprezentantk i
Uczniowskiego Klubu Sportowego Eugen Knurów.
Brązowy medal za wyFoto: Eugen

Minister Sportu i Turystyki, a także Prezes Polskiego Związku Kulturystyki
Fitness i Trójboju Siłowego

bitne osiągnięcia sportowe
od prezesa PZKFiTS Pawła
Fileborna otrzymała Natalia
Mikucka, z kolei dyplomy

MSiT Witolda Bańki otrzyma ł y Pau lina Mu larczyk
i Emilia Flis.

Natalia Mikucka
prezentuje medal
PZKFiTS

PiSk

Foto: Eugen

Wyróżnione

Marchewka
na kiju
Koniec roku tuż, tuż. W
niedzielę Barbórka, we wtorek
Mikołaj, a za nieco ponad trzy
tygodnie Dzieciątko. Później,
jakby „na deser”, Sylwester. Oj,
będzie się działo.
Na pisanie listu do świętego Mikołaja jestem już za
stary. Bliżej mi do założenia
czerwonej peleryny. Debiut w
tym przebraniu mam już za
sobą. Było to naście lat temu
i muszę przyznać, że niestety
szybko zostałem rozpoznany.
Na szczęście prezent trafił
w porę do adresata i zainteresowanie osobą kryjącą się
pod przebraniem zeszło na
dalszy plan.
Skoro już mowa o prezen-

tach, to chciałbym, by renifery św. Mikołaj zawiozły go do
naszych działaczy, trenerów i
sportowców. By każdy z nich
dostał to na co zasłużył. Jak
zasłużył na rózgę, proszę
bardzo jest rózga. Jak na prezent, proszę jest upominek.
Na przyszłość trzeba jednak pamiętać, że w wielu
dziedzinach życia, również w
sporcie, doskonałym prezentem może być marchewka na
kiju. Pod warunkiem, że kij
nie jest za długi, a marchewka
w finalnym momencie zamieni się w realną premię, bonus,
nagrodę, czy inny wymarzony
prezent.
Piotr Skorupa

O systemie
1-4-2-3-1

B

yły trener Concordii Knurów – Michał Budny pochwalił
się ostatnio na portalu
społecznościow ym, że
jest autorem pracy dyplomowej, w której wraca do
współpracy z Młynkiem i
spółką.
Prz y pomnijmy, że
obecnie Michał Budny
jest asystentem Andrzeja
Orzeszka w 2-ligowej Polonii Bytom.
PiSk

Emilia Flis i Paulina Mularczyk z dyplomami
Ministra Sportu i Turystyki

Z piątego na pierwsze
Ma my nowego l ider a
Grand Prix Knurowa. Z piątego miejsca na pierwsze awansował Stefan Wroblowski, z

kolei dotychczasowy lider –
Kazimierz Fąfara plasuje się
obecnie na miejscu 5.

WYNIKI
Z 22 PAŹDZIERNIKA:

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Piotr Palica
2. Janusz Myszka
3. Bogumił Wolny
4. Zenon Niemiec
5. Jan Szczeszak
6. Zbigniew Ciszewski
7. Jan Chwolka
8. Janusz Kopeć
9. Michał Foit
10. Stefan Wroblowski

– 2.281
– 2.185
– 2.110
– 1.985
– 1.970
– 1.912
– 1.872
– 1.859
– 1.806
– 1.766

1. Stefan Wroblowski
2. Konrad Sobieraj
3. Joachim Makselon
4. Janusz Nowak
5. Kazimierz Fąfara
6. Michał Foit
7. Jerzy Makselon
8. Janusz Myszka
9. Józef Antończyk
10. Zenon Niemiec

– 16.028
– 15.953
– 15.711
– 15.676
– 15.661
– 15.236
– 15.067
– 14.937
– 14.593
– 14.354

Nowe
środy

Z

/-/

Kolejny turniej odbędzie się 6 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Foto: APN

Skat sportowy

Zawodnicy knurowskiej Akademii Piłki Nożnej z rocznika 2006 uczestniczyli ostatnio w zajęciach
prowadzonych przez Małgorzatę Rzepkę.
- Chłopcy ćwiczyli tabatę, stabilizację, następnie przeszli do treningu całościowego i zakończyli
stretchingiem - opowiada trener Krzysztof Nieradzik.
PiSk

mieniony został terminarz wiosennych meczów
na szczeblu 4. ligi. Owe zmiany dotyczą dwóch kolejek
zaplanowanych na środy.
Pierwotnie piłkarze mieli rywalizować o ligowe punkty 26
kwietnia i 24 maja. Od kilku
dni wiadomo, że w środku
tygodnia mecze odbędą się 19
kwietnia i 31 maja.
Nie zmieniła się data inauguracji rundy wiosennej
– 11 marca, i zakończenia
sezonu – 10 czerwca.
PiSk
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Knurów, Kraków, Częstochowa

Foto: Waldemar Jachimowski

Zgodni liderzy

Fragment meczu Bud-Expert Team - Vibovit

W

ósmej serii spot ka ń
Miejsk iej Ligi Pi ł k i
Nożnej Halowej zgodnością
wykazali się liderzy rozgrywek wygrywając ze swoimi
r y wa lami w ident yczny m
stosunku 5:3. Oba te zespoły
trzy punkty zapewniły sobie
dopiero lepszą grą w drugich 20 minutach. Prowadzący w tabeli Vibovit posiadał
optyczną przewagę w meczu
z Bud-Expert Teamem, ale
ekipa Piotra Rolnika wyprowadzała szybkie kontrataki
i często zagrażała bramce
Bartłomieja Poręby, a sam Mirosław Gmyz aż czterokrotnie
trafiał w słupek bramki Vibovitu. Po pół godzinie gry
Vibovit wypracował wreszcie
przewagę bramkową i utrzymał ją do końca meczu, ale
swoją postawą nie zachwycił.
Wicelider IPA Knurów
również musiał ciężko zapracować na zwycięstwo, a
zawdzięcza je przede wszystkim czterokrotnemu królowi
strzelców knurowskiej „halówki” Łukaszowi Spórnie.
Doświadczony snajper w drugiej połowie popisał się hat-trickiem, a wszystkie te bramki strzelił z rzutów karnych.
Największym wygranym
tej kolejki był Tritech. Drużyna Wojciecha, Krzysztofa i
Grzegorza Górków pokonała
Paderek Team i wykorzystując
pauzę Teamu Stalmet awansowała na 3. miejsce w tabeli.
Waldemar Jachimowski

8. KOLEJKA
Bud-Expert Team – Vibovit 3:5 (1:1)
K. Boroń 3 – A. Mnochy 2, P. Jędrzejczak, P. Przesdzing, P. Mastyj
żółta kartka: M. Gmyz (Bud-Expert Team).
Tritech – Paderek Team 8:2 (3:1)
M. Szczurek 4, D. Wiercioch 2, G. Górka, B. Lewandowski – M.
Nowosielski, S. Szulc
TKKF Mistral Intermarché – IPA Knurów 3:5 (3:2)
K. Winiarczyk 2, M. Bogumiło – Ł. Spórna 4, S. Jezierski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

7
7
7
6
7
7
7

16
16
12
10
9
4
2

48-23
44-26
40-22
27-27
30-36
16-41
14-44

5
5
4
3
3
1
0

1
1
0
1
0
1
2

1
1
3
2
4
5
5

STRZELCY
Łukasz Spórna
Michał Szczurek
Paweł Mastyj
Dawid Wiercioch
Ariel Mnochy
Jarosław Stępień
Krystian Boroń
Jacek Nowak
Adrian Zabłocki
Szymon Szulc
Kacper Idziaszek
Tomasz Dura
Grzegorz Górka
Mateusz Mularczyk
Maciej Stopa
Przemysław Jędrzejczak
Mateusz Bogumiło
Grzegorz Krusiński
Robert Kasiński
Damian Długaj
Łukasz Pilc
Damian Kraska
Michał Nowosielski
Bartosz Lewandowski

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

14
14
13
10
10
8
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

PROGRAM 9. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 12.12.2016):
TKKF Mistral Intermarché – Team Stalmet (19.30), Tritech – IPA
Knurów (20.15), Bud-Expert Team – Paderek Team (21.00).
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W ultramaratonie
wygrywa... głowa

– Ważyłem już 107 kg, więc z początku
byłem w stanie przebiec kilometr
– przyznaje Andrzej Bladocha. Niełatwo
w to uwierzyć wiedząc, że kilka tygodni
temu 55-letni knurowianin zaliczył
161-kilometrowy ultramaraton

W

młodości grał – i
to nieźle – w piłkę
nożną. W 1985 roku
przybył do Knurowa. Zatrudnił
się w KWK „Szczygłowice”.
- Przepracowałem 27 lat pod
ziemią – mówi. – Pięć lat temu
przeszedłem na emeryturę.
Ciepły fotel rozleniwia.
- Przybrałem na wadze. Gdy
przekroczyłem „setkę”, zacząłem
szukać skutecznej diety i sposobu
na stracenie paru kilogramów –
wspomina pan Andrzej. – Zdecydowałem się rozpocząć bieganie.
Z początku nie było łatwo.
Pierwsze przebieżki po lesie w
Krywałdzie to raptem kilometr,
czasem dwa, trzy.
- Ale zawziąłem się. Dzień w
dzień, w myśl zasady, że „pogoda
jest zawsze”.
Truchtając po Zaciszu knurowianin natykał się na biegaczy
z Amatorskiego Klubu Biegacza.
- Zauważyłem, że są wśród
nich osoby w moim wieku –
mówi. – Takie spostrzeżenie
jeszcze mnie zdopingowało do
wysiłku.
Czesław Nowak, założyciel
i prezes AKB, szybko dostrzegł
w panu Andrzeju zadatki na
dobrego zawodnika.
- Od razu rzucało się w oczy
jego zaangażowanie i regularność
– podkreśla. – W tym sporcie silna wola to podstawa. Tu nie da się
nic oszukać. Nie sposób osiągnąć
dobrej formy bez wybiegania. A
Andrzej niezwykle systematycznie podchodził do treningu. To
musiało przynieść efekty.
I tak też było. Codzienna
trasa szybko się wydłużyła.
„Piątki” i „dziesiątki” nie stanowiły żadnego problemu. Potwierdził to udział w zawodach,
najpierw krótszych, potem na
dłuższych dystansach. Odważył
się też na maraton.
- Nasłuchałem się tylu ostrzeżeń o trudzie i kryzysach, że starałem się mocno temperować swoje
biegowe zapędy – wspomina maratoński debiut. – Ukończyłem go
bodajże po 3 godzinach i 48 minutach, ale nie czułem się specjalnie
zmęczony. Raczej zdziwiłem się,
że to już koniec, bo sił miałem na
dłużej i dalej.
Kolejne maratony, a uzbierało się ich z dziesięć, utwierdziły pana Andrzeja w przekonaniu, że stać go na więcej.
- Nieraz słyszałem o ultramaratonach i postanowiłem się
w jakimś sprawdzić – mówi. –
Oczywiście nie na łapu-capu, ale
dobrze się przygotowując.
Na różnych zawodach była

Pamiątkowy dyplom
potwierdza sukces
Andrzeja Bladochy;
satysfakcji
z osiągnięcia kolegi
nie kryje prezes AKB
Czesław Nowak

okazja spotkać się i porozmawiać z „ultrasami”. Najlepsi z
nich są w stanie przemierzyć
300-400 km.
- To szalony dystans, ale
widać się da, skoro niektórzy to
potrafią...
Odważył się przed rokiem.
Wystartował w 100-kilometrowym supermaratonie w Kaliszu.
Potrzebował 11 godzin i 8 minut
na dobiegnięcie do mety. Zajął
11 miejsce w swojej kategorii
wiekowej (M-50) i 52 w klasyfikacji open (wystartowało 148
osób, ukończyło 84 biegaczy).
- Przyznam: byłem zaskoczony, że dobiegłem do mety
– wspomina tamte zawody. –
Warunki były fatalne – chlapa,
ciapa, ziąb.
Sukces w Kaliszu jeszcze podrażnił ambicję pana Andrzeja.
- Teraz marzy mi się udział
w supermaratonie po górach –
zdradził nam rok temu. – To
naprawdę „wyższa szkoła jazdy”,
solidne wyzwanie. Ustalony
limit to 17 godzin na ukończenie
biegu. Co mi szkodzi, spróbuję...
Jak powiedział, tak zrobił.
Zapisał się na wrześniowe zawody w Krynicy: 100 km po górach.
- Niestety, ale organizm nie
wytrzymał. Brałem zastrzyki, ale
to nie pomogło, na 85 kilometrze
musiałem odpuścić.
Krynicki zawód Bladocha
odbił sobie ponad miesiąc później, na ultramaratonie z Krakowa do Częstochowy. Szlakiem
Orlich Gniazd: przez Pieskową
Skałę, Rabsztyn, Bydlin Podzamcze, Złoty Potok i Olsztyn.
Wytyczona przez organizatorów trasa liczyła 144 km. Wyszło
jednak więcej – aż 161 km.
- Nieodblaskowe oznakowanie „skłaniało” do błądzenia.
W nocy nawet GPS nie był w
stanie temu zapobiec – tłumaczy
biegacz. – Niemal każdy miał
takie problemy. Akurat biegłem

Foto: Bogusław Wilk

Miejska Liga Piłki Nożnej Halowej

z dwoma kolegami, więc w trójkę
nadrobiliśmy drogi.
Na 124 kilometrze knurowianin przechodził kryzys.
- To była druga noc w biegu.
Dawały się we znaki obtarcia,
a jakby tego było mało, zaczęły
się... omamy i jakieś zjawy, takie
nie do opisania przeżycia... –
wspomina. – Ale najgorszych
było ostatnich 17 km, po prawie
30 godzinach biegu: przez las
w nocy bez gwiazd, w niemal
totalnej ciemności.
Pan Andrzej nie ma wątpliwości: - W takiej sytuacji liczy się
już tylko... głowa. Nie mięśnie, ale
siła woli. Bez tego nie ma szans...
Jednak organizm też musi
być mądrze wspierany.
- Bardzo ważne jest odpowiednie odżywianie. Podczas
krótkich odpoczynków na posiłek
nie można sobie pozwolić, by
usiąść. Można chodzić, stać, ale
nie siedzieć – tłumaczy.
Do mety, po 161 kilometrach w drodze, pan Andrzej
dobiegł po 31 godzinach i 45
minutach. Zajął 25 miejsce
wśród 86 uczestników (w tym
Rosjan i Serbów).
- Czułem się niesamowicie! –
entuzjazmuje się. – Co ciekawe,
nic mi nie było. Organizm dobrze
zniósł ten wysiłek.
Podbudowany tym osiągnięciem już przymierza się do
kolejnych wyzwań.
- Teraz marzy mi się Lądek
Zdrój i przebiegnięcie 240 km w
44 godziny – zdradza.
Wyczynom pana Andrzeja
pilnie przygląda się wnuczek
Filip.
- Ma 7 lat i już pierwsze
sukcesy: wygraną w zawodach
w swojej kategorii biegowej – nie
kryje dumy.
– Dostał piękny puchar.
Przecież nie mogę być gorszy... –
śmieje się pan Andrzej.
Bogusław Wilk
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Knurów. Wieczór słowno-muzyczny w Sztukaterii

I nic tu do zwiastowania...
Kirszensztejn, nawiązując do tego
wiersza, dodał, że życie to chwila na
progu nicości, życie to chwila na progu
wieczności...
„Zombi”, bo taki tytuł nosi cytowany wiersz, doczekał się dość zaskakującego wykonania przez rapera Błaszcza
i teledysku. Po poezję Kirszensztejna
sięga chętnie Jacek Sokołowski, filar
zespołu Akustyczne Historie z Czechowic-Dziedzic, który wystąpił z krótkim
recitalem.
Kirszensztejn nie widzi nic złego w

inspirowaniu się cudzą twórczością, luźno nawiązując a to do „Śmierci w bikini”
Grzegorza Ciechowskiego, to znów do
twórczości Charles’a Bukowskiego.
Spisali się też uczniowie: Oliwia
Duraj, Natalia Malka, Julia Zaremba,
Klaudia Orzechowska, Alicja Chytry,
Małgorzata Wiśniewska, Wiktoria
Bagsik i Karol Rzepa. Wbrew tytułowi
tomiku „I nic tu do zwiastowania...”
uczniowie wynieśli ze spotkania sporo
wiedzy o życiu ukrytej między rymami.

/pg/

Foto: Paweł Gradek

Z

twórczością knurowianina można się było zaznajomić podczas
czwartkowego wieczoru słowno-muzycznego pt. „Słowo się rzekło
o...”. Spotkanie z poezją, przygotowane
przez uczniów i nauczycieli z Miejskiego Gimnazjum nr 2, podzielono na
kilka części. Były więc rozważania o
życiu, śmierci, dzieciach, miłości, Bogu
i pisaniu wierszy. Całość dopełniał
komentarz autora.
Życie to nie teatr - przekonywał
Edward Stachura. Po latach Mirosław

Foto: Paweł Gradek

Być jak Agnieszka Osiecka lub Jacek Cygan, pisać tak,
by ktoś mógł później to wszystko zaśpiewać... Mirosław
Kirszensztejn, nauczyciel, wychowawca młodzieży
i poeta był gospodarzem wieczoru słowno-muzycznego
pt. „Słowo się rzekło o...”

Lata mijają, ale stara przyjaźń nie rdzewieje. Dowodzą tego przyszowiczanie z rocznika 1941. Mają po 75 lat i z przyjemnością
wracają do lat dzieciństwa i młodości. Okazją ku temu było niedawne spotkanie w restauracji Artus w Przyszowicach.
– Poprzedziło je nabożeństwo w kościele pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w intencji nieżyjących koleżanek i kolegów,
a także ks. proboszcza Kazimierza Grajewskiego – mówi przyszowiczanin Stefan Skrzypczyk. Na wspomnieniach czas mijał
niepostrzeżenie. – Wierzymy, że uda nam się skrzyknąć na następne – dodaje pan Stefan.
/bw/

Foto: Stefan Skrzypczyk
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