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Knurów

GLIwICE

dłuższy
piątek

wędkowanie

Fot. i not. Dawid Ciepliński

na moczurach

W sobotę, 10 września, w pobliżu
Rybaczówki przy stawie „Moczury”
w Knurowie spotkają się miłośnicy
łowienia ryb.
Impreza „Wędkowanie na Moczarach” jest organizowana przez
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Koło nr 28 Polskiego
Związku Wędkarskiego.
Spotkanie wsparła finansowo
Gmina Gierałtowice. Początek o
godz. 12.
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Knurów

rozjemczy
patrol

Tuż przed północą w sobotę (28
sierpnia) wspólny patrol Straż Miejskiej i Policji interweniował w bloku
przy ul. Kołłątaja. Powodem była małżeńska awantura. Obecność umundurowanych funkcjonariuszy podziałała
uspokajająco na zacietrzewioną parę.
Małżonkowie pogodzili się.
Do podobnej sytuacji doszło
dzień wcześniej przy ul. Słoniny.
Według zgłoszenia żony mąż dobijał
się do drzwi mieszkania. Tym razem
funkcjonariuszom nie udało się załagodzić sytuacji. Skończyło się na
pouczeniu zwaśnionych stron. Koniec końców mężczyzna oświadczył,
że udaje się spać... na działkę.
Pouczenie okazało się konieczne
w minioną sobotę, kwadrans przed
północą. Do awantury domowej doszło przy ul. Sienkiewicza.

rYBnIK

wyrostek
w centrum

Akordeon od czasów występu
Marcina Wyrostka w telewizyjnym
show ma coraz to więcej wielbicieli. Magię tego instrumentu będzie
można usłyszeć na żywo, 11 września
w Rybnickim Centrum Kultury.
Koncert „Akordeon w czterech odsłonach”, z udziałem zwycięzcy „Mam
Talent”, rozpocznie się o godz. 17.
Bilety − 20 zł.
JB

GLIwICE

dni
dziedzictwa

Już po raz dziewiąty dziedziniec
Zamku Piastowskiego w y pełnią
pasjonaci rycerskich walk i średniowiecznych rzemiosł. Hasłem tegorocznej imprezy, rozpoczynającej
się 9 września jest „Ukryte miasto.
Śladami archeologicznej przeszłości
Gliwic”. W programie m.in. potyczki
rycerzy, koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Gratia Iuvenis, pokaz
tańców dworskich i żonglerki, przedstawienia teatralne oraz − specjalnie
przygotowany dla dzieci − „Turniej o
nałęczkę księżniczki Ofki”.
Wstęp wolny.
JB

/bw/

Nie zapomnij

- Zegarmistrz to już wymierający
zawód – twierdzi Krystian Cyprys,
którego zastaliśmy podczas napr
awy jednego z zegarów w skle
pie.
– Wyuczonych zegarmistrzów z moje
go pokolenia jest już niestety cora
z
mniej – dodaje.
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po straży...
straż

Pierwsza była Straż Miejska. Pojawiła się w sierpniowy poniedziałek
na terenie warsztatu samochodowego
przy ul. Szpitalnej. Powodem były
palące się śmieci – szmaty, resztki
opon, plastik. Konieczna była interwencja drugiej straży – pożarnej.
Efekt: wspólnymi siłami zaradzono
rozprzestrzenieniu się niebezpiecznego pożaru.
/bw/

Co prawda nie miał kasku, za to
był na bani. Kto? Kierujący motorowerem, którego strażnicy miejscy
przyuważyli w niedzielny wieczór na
ul. Jęczmiennej. To idealny przykład
na to, że w przypadku niektórych kierowców dobrze byłoby, gdyby mieli
nie tylko kask na głowie, ale przede
wszystkim głowę na karku...
Ta reguła odnosi się też do kierowcy Volkswagena Golfa, który we
wczesny niedzielny poranek został
zatrzymany do kontroli przez patrol
Straży Miejskiej i Policji. Jak wyszło
na jaw, kierowca znajdował się pod
wpływem alkoholu.
W obydwu opisanych przypadkach dalsze czynności prowadzi
knurowski Komisariat Policji.
/bw/
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Knurów

GLIwICE

muzyka
na wodzie

Koncertem Gliwickiej Orkiestry
Kameralnej pod batutą utalentowanej Moniki Wolińskiej, gliwiczanie
pożegnają lato 2011. Już 9 września
na Kąpielisku Leśnym w Gliwicach
zabrzmią m.in. „Koncert Brandenburski” Bacha oraz „Muzyka Ogni
Sztucznych” Haendla. Koncert poprowadzi Jacek Woleński. Początek
o godz. 19, wstęp wolny.
JB

W piątek, 16 września, Starostwo
Powiatowe w Gliwicach czynne będzie w godz. 7.30-15.30. To o dwie
godziny dłużej niż zwykle w piątki,
gdyż urząd czynny jest w tym dniu
tygodnia zawsze do godz. 13.30.
Od poniedziałku do środy starostwo czynne jest od godz. 7.30 do
15.30, a w czwartki w godz. 7.3017.30.
/sisp/

Knurów

Zimne rano

W niedzielny poranek knurowscy strażnicy miejscy zainteresowali
się samopoczuciem bezdomnego
mężczyzny, który znajdował się
przy ul. Batorego. Mieli przeczucie
– mężczyzna był tak wyziębiony, że
konieczna okazała się interwencja
lekarska. Funkcjonariusze przewieźli
go do szpitala, gdzie pozostał.
/bw/

ZABrZE

Teatr
w kopalni

W podziemnej scenerii Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego
Guido w Zabrzu rozegra się niezwykły spektakl…teatralny. „Teatr na
Poziomie” zaprezentuje opowieść o
poświęceniu i przyjaźni − „Łysek z
pokładu Idy”. Pierwsze przedstawienie − 10 września o godz. 18. Bilety w
cenie 50 zł (rezerwacje pod numerem
32 271 40 77 wew. 5183).
JB

www.whiteplate.blogspot.com

Strona powstała z połączenia
kilku pasji: gotowania, podróżowania i czytania. Autorka bloga
− Małgorzata Przedrzymirska
- smakuje Polskę wzdłuż i wszerz.
Każde z odwiedzonych miejsc
jest inspiracją do kulinarnej uczty.
Piękne zdjęcia potraw i łatwość
w ich przygotowaniu zachęcają
do natychmiastowego udania się
w stronę kuchni. Autorka bloga
mawia, że „w gotowaniu, bardziej
nawet niż w jedzeniu, chodzi o
przyjaźń. Miłość. Sztukę. To jedyna przyjemność, którą można
mieć kilka razy dziennie”. Przedrzymirska, zwana także polską
Nigellą Lawson, udowadnia, że
kuchnia to miejsce, gdzie mogą
dziać się rzeczy niespodziewane
i magiczne.
JB
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pożar na a1
aKcja STraŻaKów na auToSTradZie

Knurów

W ubiegłą sobotę strażacy z dwóch jednostek straży
pożarnej – knurowskiej i rybnickiej – interweniowali
przy pożarze, do jakiego doszło na autostradzie A1
pomiędzy Rybnikiem a Knurowem

W ostatnim tygodniu policja
odnotowała sporo przypadków jazdy
na tzw. podwójnym gazie

MiNa

Listę namierzonych otwiera
49-letni rowerzysta, którego policjanci z knurowskiego komisariatu
zatrzymali 1 września na ul. Książenickiej. Amator dwóch kółek
miał trudności z utrzymaniem
równowagi. Badania wykazały 3
promile alkoholu w wydychanym
powietrzu. Mężczyzna straci prawo
jazdy i grozi mu rok więzienia.
Co prawda niewiele, bo 0,6 promila, ale wystarczyło, by 36-latka
kierująca audi spowodowała kolizję
na ul. Szpitalnej. Nietrzeźwą zajęła
się gliwicka drogówka.

1,3 promila stwierdzili policjanci u 51-letniego knurowianina.
Mężczyznę zatrzymali na ul. Dworcowej o godz. 4.30. Ach te upojne
noce... Delikwent musi się pogodzić
ze stratą prawa jazdy i spodziewać
się kary nawet dwóch lat pozbawienia wolności.
W ręce strażników miejskich
wpadł w poniedziałek 34-latek.
Mężczyzna urządził sobie przejażdżkę motorowerem po ul. Jęczmiennej. Badanie trzeźwości wykazało u niego 2,1 promila.
/g/

SZcZygŁowice

Trzech na jednego

Policjanci z knurowskiego komisariatu zatrzymali w sobotę przy ul.
Staszica 20-latka, który wraz z dwoma kompanami pobił 26-letniego mieszkańca powiatu kędzierzyńskiego. Trwa ustalanie personaliów pozostałych
sprawców pobicia.

Foto: Archiwum JRG Knurów

Zdarzenie miało miejsce wczesny m popoł udniem, około godz. 14. Do
pożaru fiata jadącego autostradą doszło na 10 kilometrze A1. Na szczęście nikt
poważnie nie ucierpiał, a
dzięki szybkim działaniom
strażaków już po około 20
minutach ruch na autostradzie został przywrócony.
Pożar miał miejsce na
terenie podległym działaniom rybnickiej straży
pożarnej, jednak na miejsce
zostali wezwani również
strażacy z Knurowa. Jak
tłumaczy dowódca JRG
PSP w Knurowie st. kpt.
Wojciech Gąsior, knurowscy strażacy mają po prostu
lepszy dojazd do autostrady, stąd też z reguły są na
miejscu szybciej niż ekipa z Rybnika. – Możemy
być na miejscu już po 7-10
minutach, podczas gdy dotarcie z Rybnika, ze względu na trudniejszy dojazd,
może zająć nawet 15 minut
– mówi dowódca.

Za kółkiem
na rauszu

/g/

Knurów

Koncertowa kradzież

Samochód mocno ucierpiał, ludziom - na szczęście nic się nie stało

Knurów

CHuDów

promile zwalają z nóg
Zwłaszcza promile w nadmiarze.
Przykładów nie brakuje. W ubiegłą sobotę, kwadrans po dziewiątej rano, patrol
Straży Miejskiej interweniował na ul.
Łokietka. Powodem był pan – jak się okazał – nietrzeźwy. Za sprawą strażników
mężczyzna trafił pod opiekę syna.
Tego samego dnia wieczorem (19.50)
uwagę strażników zwrócił inny pan. Ten z
kolei zalegiwał przed Klubem Kultury Lokalnej Sztukateria. Nie dane mu było przespać tu nocy – trafił pod kuratelę brata.

Minęło kilka godzin, a trafiła się podobna
sytuacja (godz. 0.45) . Tym razem funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji przerwali
sny nietrzeźwemu mężczyźnie, któremu za
sypialnię posłużyła wiata przystanku przy
ul. Kosmonautów. To nie koniec. Nazajutrz wieczorem (20.35) strażnicy miejscy
udali się na ul. Reymonta. Tam w pobliżu
garaży leżał nietrzeźwy pan. (Chyba) udało
mu się – za sprawą funkcjonariuszy trafił
pod opiekę żony.
/bw/

duchy?

Ze strychu mieszkanki ul. Reymonta ktoś skradł dwie gitary i komputer
stacjonarny. Do kradzieży doszło w ubiegłą sobotę, około godz. 19.00. Poszkodowana oszacowała straty na kwotę 1300 zł.
/g/

reklama

Bynajmniej. Sprawą
zajęła się policja, a chodzi o
tajemnicze zniknięcie z terenu chudowskiego zamku
roweru marki Eurobike.
Stratny jest mieszkaniec
powiatu gliwickiego, na
nowy rower musi wydać
1160 zł, chyba że sprawcę
kradzieży ustali policja.
/g/

reklama
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zarządca drogi, czyli Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Katowicach ma
obowiązek utrzymać w ją w czystości
przez cały rok. Koło się zamyka, kiedy dodamy, że na wniosek ZDW za
bieżące utrzymanie drogi odpowiada
Zarząd Dróg Powiatowych...
O kurzawę przy Dworcowej postanowiliśmy zapytać rzecznika ZDW
Ryszarda Pacera. - Rzeczywiście,
samochody wyjeżdżające z kopalni
powodują zabrudzenie jezdni. Wystąpimy do kopalni o dokładne sprzątanie, także naszej drogi. Jeśli to nie
przyniesie skutku, wystąpimy do policji
o wyegzekwowanie obowiązku sprzątania ciążącym na kopalni.
Naczelniczka GKRiOś Anna Lewandowska radzi, by wszelkie uwagi
sprawie kurzawy przy ul. Dworcowej

Administratorzy, drogowcy, urzędnicy, kopalnia
- nie ma chętnych do sprzątania Dworcowej

kierować do Straży Miejskiej, która
z kolei powinna egzekwować utrzymanie czystości. Jej zdaniem, wśród
odpowiedzialnych za obecne status
quo, oprócz kopalni są także firmy
zajmujące się na Koloniji tematem
gospodarki wodno-ściekowej.
Zastępca komendanta Straży
Miejskiej Andrzej Dobrowolski potwierdza, że dość często strażnicy interweniują w sprawie zanieczyszczonej ul. Dworcowej. - To wina wzmożonego ruchu pojazdów ciężarowych,
przewożących materiały sypkie. Nie
bez znaczenia jest fakt, że droga prowadzi do autostrady. Interweniujemy
wtedy w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Gliwicach i co jakiś czas pojawia się
na Dworcowej zamiatarka...
Tekst i foto: Paweł Gradek

ogłoszenie

PRZETARG
Knurów

Kto posprząta ulicę?
Mylił się ten, kto sądził, że zmiana organizacji
ruchu przy ul. Dworcowej rozwiąże cały problem
tamtejszych mieszkańców. Oczekujących wzdłuż
ulicy handlarzy węgla co prawda już nie ma, ale
pozostał doskwierający kurz
Słoneczna pogoda oznacza dla
mieszkańców ul. Dworcowej jedno pozamykane okna. - Tak jest od dwóch
tygodni! Na ogrodzie nie idzie siedzieć
- mówi Gabriela Dyląg, upatrując
przyczynę w tumanach unoszącego
się wzdłuż ulicy kurzu.
Tu spacer przy słonecznej pogodzie to spore wyzwanie. Już na
wysokości poczty widać, że dalej (w
kierunku Gierałtowic) unosi się kurzawa jak podczas pustynnych rajdów.

Najbardziej doskwiera tym, których
okna wychodzą na ulicę. - Zlikwidowali kolejkę do wagi, a teraz jest gorzej
niż było. Środkiem drogi nikt nie jeździ
- nie da się, a tam gromadzi się pył węglowy - zauważa pani Gabriela.
Przy natężonym ruchu i słonecznej pogodzie tumany kurzu wdzierają
się przez okna do okolicznych domów.
- Córka do mnie przyszła ostatnio i
zapytała, czy ja mieszkam na ulicy, bo
w domu jest brudno. Co człowiek po-

sprząta, to tego kurzu naleci - dodaje.
Pani Dyląg przywołuje obrazki z
czasów, gdy powstawała autostrada.
Wtedy, jak twierdzi, myjka jeździła
po Dworcowej regularnie. Odkąd
budowa się zakończyła, myjki ani polewaczki nikt tu więcej nie widział.
W Zarządzie Dróg Powiatowych
w Gliwicach usłyszeliśmy, że nie
przewidziano mycia ulic. - Sprzątamy
ulice po okresie zimowym, 2-3 razy w
roku - mówi dyrektor ZDP Jan Osman. - Nie stać nas na myjkę dwa razy
w tygodniu. Przy takiej pogodzie jak
teraz nie interweniujemy, bo to leży w
kompetencjach miasta bez względu na
to, kto jest administratorem drogi.
W wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska usłyszeliśmy, że to

Stęsknieni właściciele szukają ulubieńca

Gdzie jest Misiek?
Misiek to piękny,
długowłosy owczarek
niemiecki. Znikł
z posesji przy
knurowskiej ul.
Koziełka w nocy
z 30 na 31 sierpnia

Właściciele podejrzewają, że
Misiek został skradziony, gdyż znikła też smycz.
- To posłuszny i mądry pies – mówią właściciele. – Reaguje na swoje
imię, na pewno nie zrobi krzywdy.
Martwią się o swojego ulubieńca. – Misiek choruje, wymaga stałej
opieki weterynaryjnej – mówią.
– Jeśli taka nie zostanie zapewniona,
będzie mieć problem z chodzeniem.
Może ktoś z naszych Czytelników pomoże odnaleźć psa. Dla uczciwego znalazcy wyznaczono wysoką
nagrodę. Wszelkie informacje należy
kierować pod numery telefonów:
608.365.505 lub 32 235 00 00.
/g, b/



Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem garażu
położonego w Knurowie przy ul. Pocztowej o łącznej powierzchni
użytkowej 33,60 m2.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 15.09.2011 r.
w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/ o godz. 10.00.
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego garażu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. Jana Sobieskiego 6 w terminie do dnia 14.09.2011
r. do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 900,00 zł. należy wpłacić w siedzibie LWSM
pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1 m 2
powierzchni użytkowej garażu wynosi 6,80 zł. netto, kwota postąpienia
w przetargu będzie wynosiła minimum 0,20 zł/m2 .
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać garaż w dniu
12.09.2011 r. od godziny 14.00 do godziny 15.00.
Przekazanie garażu może nastąpić z dniem 1.10.2011r. po ustaniu stosunku najmu z dotychczasowym najemcą.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon
(0- 32) 235-14-25 wewn. 52.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Urząd Miasta
Knurów

BEZPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH
NA TERENIE KNUROWA

Informujemy Mieszkańców że przeprowadzony zostanie odbiór
odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych przez specjalny samochód - Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych - MPZON. Samochód będzie oznaczony logiem
firmy prowadzącej zbiórkę.
Odbiór będzie prowadzony bezpłatnie od mieszkańców, oraz
odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw wg cen ustalonych
przez odbiorcę odpadów.
Zbierane będą następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:
zużyte baterie i świetlówki, resztki farb, lakierów i rozpuszczalników
i opakowania po nich, środki ochrony roślin (pestycydy) i pojemniki,
w których były przetrzymywane, przeterminowane leki, oleje i smary,
opakowania po substancjach niebezpiecznych, wyeksploatowane
urządzenia elektryczne, zużyty sprzęt elektroniczny itp. Zbiórka
na terenie miasta będzie prowadzona według następującego
harmonogramu:
13.09.2011 r. (wtorek)
1. plac przy OSP na ul. 1 Maja – Wilsona (godz. 16.00-17.00)
2. parking przy targowisku miejskim na ul. Szpitalnej (godz. 17.10-18.10)
3. parking przy „InterMarche” na ul. Szpitalnej (godz. 18.20-19.20)
4. parking przy sklepie „Biedronka” na ul. Witosa (godz. 19.30-20.30)
14.09.2011 r. (środa)
1. parking przy Kościele Matki Boskiej Królowej Świata na ul. Zwycięstwa (godz. 16.00-17.00)
2. targowisko miejskie przy Al. Piastów (godz. 17.10-18.10)
3. parking przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Michalskiego (godz. 18.20-19.20)

INFORMACJA
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Adminstracji ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze inspektora nadzoru inwestorskiego,
szczegółowe informacje na stronie www.knurow.bip.info.pl

4. parking hurtowni elektrycznej przy zbiegu ulic Wilsona i Niepodległości (godz. 19.30-20.30)
15.09.2011 r. (czwartek)
1. parking przy Szpitalu na ul. Ogana (godz. 16.00-17.00)
2. parking przy Szkoły Podstawowej Nr 1 od strony ul. ks. Koziełka (godz. 17.10-18.10)
3. ul. Rybna (godz. 18.20-19.20)

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do skorzystania
z proponowanej formy pozbycia się odpadów niebezpiecznych.
Przegląd Lokalny Nr 36 (966) 8 września 2011 roku

aktualności

Wojna
na słowa
Knurów. Wandale w natarciu

Centrum Knurowa zalał językowy folklor!
Z ciężarem gatunkowym takiej twórczości
zmierzyć się musi nie tylko główny
zainteresowany (niejaki S.), ale także
właściciele oszpeconych budynków
i policja
Przez cały sierpień w centrum
miasta powstawały wulgarne wpisy:
„J...ć S. konfidenta”. Najpierw komunikat witał wjeżdżających do miasta
od strony Gliwic. Krótko po jego
powstaniu ktoś zamazał ksywę lub
nazwisko. Niestety, w krótkim czasie
twórczość wandali zalała centrum
miasta. Te napisy, które ktoś próbował zamazać, inny poprawiał farbą
olejną. Naliczyliśmy aż 16 takich
„kwiatków”.
Zdziwieni brakiem jakiejkolwiek
reakcji postanowiliśmy skontaktować się z tymi, którzy (oprócz S.)
ponieśli największe straty.

Zniszczył jak swoje

Dyrektorka Zespołu Szkół im.
I.J. Paderewskiego Dorota Gumienny nie kryje zdenerwowania niecenzuralną treścią, która pojawiła się
na odnowionej elewacji Technikum
przy ul. Szpitalnej: - W gazetach i
internecie słychać narzekanie: na
niedbałość i brak zainteresowania
władzy, źle wydawane pieniądze,
opieszale prowadzone remonty , nietrafioną kolorystykę itd. Jeżeli jednak
już jest zainteresowanie, decyzja,
projekt , pieniądze i w końcu remont
– znajdą się wtedy i tacy, którzy nie
dopuszczą, aby nasze miasto stawało się coraz ładniejsze. To łatwe!
Trzeba tylko którejś nocy wtargnąć
na ogrodzony teren, wyjąć farbę i…
załatwione.
Staranie m w ł a d z pow iatu i
miasta, dzięki cier pliwości uczniów, nauczycieli i pracowników
Technikum nr 1 w Zespole Szkół im.
I.J. Paderewskiego i Zespołu Szkół
Specjalnych, kosztem niemałych
publicznych środków finansowych
- unikalny budynek szkolny przy
Szpitalnej 25 stał się po wielu latach
totalnego zapuszczenia jednym z
ładniejszych obiektów Knurowa.
Położony na uczęszczanym skrzyżowaniu , przy w ylotowej ulicy,
efektownie oświetlony. Estetyczny,
potrzebny mieszkańcom, zadbany.
Na krótko. Komuś bardzo przeszkadzało… Komuś bardzo skutecznemu… Zniszczył jak swoje…
Wulgaryzmy nie ominęły sklepu
Netto, restauracji przy ul. Szpitalnej,
hydroforni, garaży przy ul. 1 Maja i
Pubu 777...
Menadżerka pubu Barbara Kiełbasa mówi, że najpierw napis widniał na garażu. Kiedy zamalowali go
profesjonalni grafficiarze, pojawił
się na froncie 777. - To było wczoraj
(1 września - przyp. red.), rano go

My możemy pozwolić sobie na zapikselowanie niecenzuralnych
słów, ale knurowianie - wśród nich wiele dzieci - zmuszeni są
oglądać wulgaryzmy w pełnej okazałości

- Totalna głupota - skomentowali
popisy wandali menedżerowie „777”
zauważyliśmy. Pierwszy raz coś takiego nam się przydarzyło. Totalna
głupota. Nie wiem, w czym to komuś
pomaga. Widziałam, że u pana
Hołuja też coś takiego powstało. To
wszystko nie do pomyślenia...

Porozmawiać z S.

Prawdopodobnie największe
straty poniosła Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Prezes Bogdan Litwin racjonalnie podchodzi do tematu.
Wie, że trzeba będzie porozmawiać
na ten temat z dzielnicowymi. Administratorka otrzymała polecenie
skontrolowania zasobów spółdzielni i wskazanie wszystkich adresów,
gdzie doszło do aktów wandalizmu.
Ma też pomysł, jak zapobiec kolejnym: - Gdyby ktoś porozmawiał z
tym panem, o którym mowa w tych
obraźliwych wpisach, to wyszłoby
kto jest ich autorem - mówi.
Przywołuje historię sprzed ponad 10 lat, kiedy mieszkańcy stali
się mimowolnymi świadkami „akcji
edukacyjnej” pewnego wegetarianina. Na każdym rogu witały przechodniów napisy w stylu: „Mięsożercy to mordercy” czy „Jedząc
mięso gnijesz od środka”... Zanim
dosięgła go ręka sprawiedliwości
zdążył zabazgrać całe miasto. - Nie
przypominam sobie, żeby kiedyś
policja złapała takiego szkodnika.
Zawsze sprawy były umarzane z
powodu niewykrycia sprawcy. Tego
od mięsa sami złapaliśmy! Okazało
się, że to syn człowieka znanego w
powiecie, a nawet w kraju. Ojciec
pokrył wszystkie szkody... - dodaje
prezes Litwin.
Planuje zestawić wszystkie szkody i dostarczyć pismo do Komisariatu
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Policji w Knurowie. - To jednak nie
załatwia sprawy. Ludzie muszą zdać
sobie sprawę, że takie akty wandalizmu także ich biją po kieszeni. Trzeba
reagować i bardziej zainteresować się
tym, co dzieje się wokół.
Wulgarny w pis na księgarni
„Merkur y” pojawił się prawdopodobnie w tym samym czasie co
ten widniejący na pubu 777. Obok
tekstu nie da się przejść obojętnie i raz po raz zatrzymywali się
koło niego przechodnie, k ręcąc
z niedowierzaniem z głową. – O
napisie poinformował nas, jak tylko
go zauważył, jeden z mieszkańców
wieżowca – mówi pracownica księgarni. – Wygląda to okropnie, tym
bardziej, że wpis jest na całej ścianie
i w bardzo widocznym miejscu...

kumentuje zniszczenia i przedstawi
je wraz z kosztem ich usunięcia w
specjalnym piśmie.
Zastępca komendanta zachęca
poszkodowanych do kontaktu z
policją. Potwierdza, że od wysokości
strat zależy, czy akt wandalizmu potraktowany będzie jak wykroczenie
czy jako przestępstwo. Zapytany o
skuteczność policji w walce z wandalami odpowiada, że wszystko
zależy od tego, czy uda się odnaleźć
świadków. - Nie można opierać się
tylko i wyłącznie na przypuszczeniach
i tym, co twierdzą ludzie. Bazujemy
na dodatkowych źródłach takich jak
monitoring. Pracuję na tym komisariacie krótko, ale mogę powiedzieć, że
za mojej kadencji udało się schwytać
takich wandali.
Paweł Gradek,
współpraca Dawid Ciepliński

Jak udało nam się nieoficjalnie
ustalić, „bohater” wulgarnych
wpisów miał zatargi z prawem.
Wpadł w policyjne sidła w
związku z handlem narkotykami. Czym zasłużył sobie na
takie akty zemsty? Z wpisów
na murach i naszych informacji
wynika, że chodzi o współpracę
z policją. Dzięki S. za kratki
trafiło czterech kompanów:
Rafi, Kulas, Kajman i Martin.
To im dedykowany jest wpis na
budce transformatorowej przy
ul. 1 Maja. Współpraca z organami ścigania nie zaskarbiła
S. przychylności środowiska,
co zaowocowało lawiną nienawistnych wpisów na różnych
budynkach.
Z naszych informacji wynika,
że adresat wulgarnych wpisów
nie przebywa w Knurowie.

Wandale oszpecili też nową
elewację budynku szkoły
przy ul. Szpitalnej

Brak poszkodowanych?

Od zastępcy komendanta policji
w Knurowie nadkomisarza Janusza
Górki usłyszeliśmy, że do tej pory
nie wpłynęło w tej sprawie żadne
zgłoszenie. Dlaczego?
Dyrektorka ZS im. I.J. Paderewskiego przyznaje, że dziennikarz
Przeglądu Lokalnego poświęcił jej
więcej czasu niż dyżurny knurowskiego komisariatu. Od policjanta
usł yszała, że najpierw powinna
dowiedzieć się, ile będzie kosztować
usunięcie graffiti i od tego zależy, czy
sprawa zostanie potraktowana jako
przestępstwo czy wykroczenie.
Podobny scenariusz rozmowy z
dyżurnym przedstawia menadżerka
pubu 777. - W naszym przypadku w
grę wchodzi jeszcze ubezpieczalnia.
Musimy czekać na rzeczoznawcę,
który oszacuje straty.
Spółd ziel nia , nauczona po przednimi doświadczeniami, do-

Knurów

Poszukiwany VW Passat
Mimo, że w ostatnim czasie Policja notuje coraz mniej kradzieży samochodów, te jednak się zdarzają. Do
kolejnego zniknięcia pojazdu doszło w
nocy z wtorku na środę w Knurowie na
osiedlu Wojska Polskiego II.
Srebrny Volkswagen Passat zaparkowany był na parkingu znajdującym
się przy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej. Jak udało nam się ustalić wcześniej sprawcy włamali się do innego
pojazdu tej marki, jednak mimo próby
nie udało się skraść Volkswagen. Kawałek dalej trafili więc na inny cel
swoich łowów – tu najwyraźniej obyło
się bez problemów.
Poszkodowani są zarówno właś-

ciciel skradzionego pojazdu, jak i
posiadacz auta, do którego dokonano
włamania. W obu przypadkach straty
są spore.
Policja poszu kuje św iad ków.
Srebrny Passat kombi (model B5) zaparkowany był przy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej. Został skradziony między godziną 1 w nocy a 6 nad ranem.
Charakterystycznym elementem na
tylnej klapie bagażnika była naklejka
portalu miastoKnurów.pl. Osoby posiadające informacje na temat pojazdu
proszone są o kontakt z Komisariatem
Policji w Knurowie lub redakcją portalu – telefon 32 445 00 55.

/r/



aktualności
Knurów. Trwa nabór wniosków o przyznanie
stypendiów socjalnych

Już po
pierwszym
dzwonku

Uczniom
z pomocą

Do 15 września uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych mogą składać
wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego. Z takiej formy wsparcia
korzysta bardzo mało osób
To szansa dla rodziców uczniów lub pełnoletnich żaków znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej. Ich miesięczne dochody nie mogą przekraczać 351
zł na osobę w rodzinie. Pomoc
skierowana jest do rodzin dotkniętych bezrobociem, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem
lub narkomanią, a także do rodzin
wielodzietnych i niepełnych.
- Z takiej formy pomocy nie
korzysta dużo osób. Wynika to z
niskiego kryterium dochodowego.
Aby otrzymać stypendium socjalne, nie można przekroczyć kwoty
351 zł nawet o grosz – wyjaśnia
Beata Dusza z Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w
Knurowie.
W ubiegłym roku szkolnym
stypendia trafiły do 50 i 35 osób
(kolejno I i II półrocze). Uczniowie, w zależności od wysokości
dochodów, otrzymali miesięcznie
od 77 do 182 zł.
Stypendium przyznawane jest
w formie refundacji poniesionych
kosztów, dlatego ważne jest zbie-

ogłoszenie

Knurów. Edukacja

W Knurowie nowy rok
szkolny rozpoczęło
907 dzieci w ośmiu
przedszkolach oraz 4772
uczniów w szkołach
podstawowych,
gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych

ranie faktur i rachunków. – Uczniowie przeznaczają te pieniądze
na pomoce naukowe, zakup podręczników, stroju na wychowanie
fizyczne, na dodatkowe zajęcia
edukacyjne i kursy językowe – dodaje Beata Dusza.
Pieniądze w ypłacane są w
dwóch transzach – za 4 i za 6
miesięcy.
Od 15 września do 15 października rusza nabór wniosków
od słuchaczy kolegiów nauczycielskich, w tym kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych.
Wniosk i można pobrać w
knurowskich szkołach, w siedzibie
MOPS, w MZJOś oraz w internecie na stronie: www.knurow.edu.
pl (zakładka – pomoc materialna
o charakterze socjalnym).
Szczegółowe informacje na
temat stypendium można uzyskać
w Miejskim Zespole Jednostek
Oświatowych przy al. Lipowej (pokój 315) lub pod numerem telefonu
32 235 27 04.

/pg/

Po raz pierwszy szkolny dzwonek
zadzwonił dla 341 pierwszoklasistów
ze szkół podstawowych. W gimnazjach
pierwszaków jest 496. Najwięcej, bo 182,
będzie uczęszczać do Miejskiego Gimnazjum nr 2.
W I Liceum Ogólnokształcącym w tym
roku uczyć się będzie 392 uczniów w 15 oddziałach, a w Technikum nr 1 237 uczniów
w 9 oddziałach. W klasach pierwszych LO
naukę rozpoczęło 151 osób, a w klasach
pierwszych w Technikum 64 osoby.
W Zespole Szkół im. Paderewskiego
od 1 września ruszyły nowe kierunki
edukacyjne. W Liceum są to klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem polskim i
z angielskim, a także klasa artystyczna, w
ramach której będzie prowadzona edukacja w zakresie wiedzy o muzyce oraz warsztaty plastyczne. Z kolei w Technikum
uczniowie będą się kształcić w zawodzie
technik spedytor oraz technik obsługi
turystycznej.
Z kolei w Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie łącznie do szkoły uczęszcza 588 uczniów, z czego swój pierwszy
rok rozpoczęło 118 osób w Zasadniczej
Szkole Zawodowej, 67 osób w Technikum
i 33 osoby w LO.
Dawid Ciepliński

Knurów, Zabrze. Sposób na drogie podręczniki

Wypożycz sobie elementarz
W Zabrzu działa jedyna w Polsce wypożyczalnia...
podręczników. Wśród korzystających są knurowianie
Przez kilka lat szkoły miały
obowiązek korzystania z jednego
podręcznika do przedmiotu przez
minimum trzy lata. Na skutek silnego
lobby wydawców, którzy dość sporo
stracili na tym zarządzeniu, obowiązek zniesiono. To, jak często będzie
się zmieniał podręcznik, zależy teraz
tylko od nauczyciela
− Najgorzej jest z podręcznikami
do klasy trzeciej gimnazjalnej. Zmieniła się podstawa programowa i po
prostu trzeba kupić nowe książki. Jest
to koszt prawie 500 zł − mówi nam
pani Krystyna, mama gimnazjalisty.
Nie każdego stać na taki wydatek. Z pomocą uboższym rodzinom
przychodzi… wypożyczalnia podręczników.
Jedyna taka placówka w Polsce
działa w Zabrzu, przy ul. 3 Maja
3. Od 10 lat prowadzi ją katolickie
Stowarzyszenie Civitas Christiana.
Wypożyczalnia działa w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od
12 do 16. By móc korzystać z zasobów
biblioteki, nie trzeba przedstawiać
dokumentu zaświadczającego o
trudnej sytuacji materialnej, wystar-



czy jedynie wpłacić zwrotną kaucję
w wysokości 20 proc. pożyczanych
książek. Wśród korzystających są nie
tylko mieszkańcy Zabrza, Knurowa
czy Gliwic, ale także odległej o kilkadziesiąt kilometrów Częstochowy.
− Zainteresowanie przerosło nasze
oczekiwania. Początkowo mieliśmy 3040 beneficjentów, obecnie ta liczba sięga aż 719 − mówi Brygida Sarad, przewodnicząca Oddziału Katolickiego
Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
w Zabrzu. − Wypożyczalnia powstała
w określonych warunkach społecznych.
Panowało duże bezrobocie w regionie,
coraz więcej rodzin żyło na granicy
ubóstwa. Ideą wolontariuszy skupionych wokół „Civitas Christiana” była
pomoc dzieciom w szkole poprzez
dostarczenie im materiałów edukacyjnych − dodaje.
Pani Brygida przekonuje, że nikt
nie planował tak długiej działalności wypożyczalni: − Myśleliśmy,
że w dzisiejszych, znacznie lepszych
finansowo czasach, taka placówka nie
będzie potrzebna, że szybko zamkniemy podwoje. Potrzeby jednak wzrosły,
zamiast zmaleć.

Jeszcze kilka lat temu podręczniki odkupywało się od starszych kolegów za niewielkie pieniądze. Obecnie
książki muszą być dostosowywane
do ciągle zmieniającej się podstawy
programowej.
− Wystarczyłoby jedynie dodać
suplement. Wydawcy chcą jednak
więcej zarobić i wydają nowe podręczniki różniące się od starych często
tylko kilkoma stronami − podkreśla
pani Brygida.
Książki w wypożyczalni pochodzą głównie ze zbiórki publicznej
oraz z darowizn finansowych różnych instytucji. Wsparcia udziela
także miasto Zabrze.
− Wszystkim wypożyczającym
przypominam o zwracaniu książek.
Niestety, doświadczenie uczy, że ludzie zapominają i nie oddają − mówi
pani Brygida Sarad.
Czasami warto zamiast do antykwariatu zanieść podręczniki do
wypożyczalni.
− Czekamy na każdego ofiarodawcę − dodaje przewodnicząca
Sarad.

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy
Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz.
717 z późn. zm.) oraz art.29, art.39 ust.1 pkt.2 art.54 ust.2, art.55 ust.1
ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227
z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w
Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko”
w dniach od 15 września 2011r. do 14 października 2011r.
w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice, Referat Budownictwa i
Architektury, ul. Ks.Roboty 48, 44-186 Gierałtowice w godzinach
od 800 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22
września 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice (sala sesyjna),
ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice o godz. 14.00
Zgodnie z art. 17 pkt. 11 i art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gierałtowice z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 października 2011r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono
informacje:
- o projekcie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich”
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,
Zgodnie z art. 46 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
wyżej wymieniony projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału
społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o
którym mowa wcześniej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust.
3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta Gminy
Gierałtowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października
2011r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest
Wójt Gminy Gierałtowice.
Z up. Wójta
Janusz Korus
Zastępca Wójta
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Rozmowa. 18 lat Powszechnej SKOK

SKOK w pełnoletniość
- Czas leci, Panie Prezesie, Powszechna SKOK ma już 18 lat.
- Rzeczywiście, piękny wynik, tym
bardziej, że nikt nie widział przed
nami aż takich perspektyw. Przy konkurencji zakładowych kas raczej nie
dawano nam większych szans. Kasy
zapomogowo-pożyczkowe niewtajemniczonym wydawały się nieoprocentowane, choć przecież koszty były, tyle że
ukryte. Nasze początki nie były łatwe,
ale się udało.
- Pan te początki pamięta, bo
był Pan związany z knurowskim
SKOK-iem od jego powstania.
- Owszem, byłem w grupie inicjatywnej, choć w tym czasie zajmowałem
się intensywnie zakładaniem spółki
żywieniowej „Gwarek”. Dopiero gdy
powstały podwaliny „Gwarka”, wszedłem głębiej w tematykę spółdzielczych
kas, zostałem członkiem zarządu.
Jestem trzecim z kolei prezesem, moi
dwaj poprzednicy sprawowali tę funkcję po 9 miesięcy każdy.
- Knurowski SKOK ma dziś swoje oddziały w kilku województwach.
To wielki sukces, zważywszy, że
zaczynał skromnie jako kasa działająca przy kopalni „Knurów”.
- Początkowo nie mieliśmy nawet odpowiedniego lokalu, pierwsza
nasza siedziba to pomieszczenie o
wymiarach 2 na 3 metry. Generalnie
powstaliśmy dzięki NSZZ „Solidarność” działającemu w KWK Knurów.
Ogromne zasługi dla naszego zaistnienia miała dyrekcja kopalni, która
udostępniła nam lokal, początkowo
nawet nieodpłatnie, pozwoliła nam
się szkolić. Bez „Solidarności” i KWK
„Knurów” nie moglibyśmy urosnąć
do tej rangi.
- Wierzył Pan w sukces?
- Na pewno miałem wówczas
przekonanie o tym, że SKOK ma rację
bytu, tym bardziej, że jedyny funkcjonujący wówczas bank udzielał stosunkowo niewielu kredytów. Górnicy
nie mieli na nie szans. Zamiast tego
pożyczali sobie pieniądze nawzajem
– jeden sąsiad drugiemu. Wraz z po-

jawieniem się SKOK-u ktoś, kto miał
dodatkowe środki, mógł je powierzyć
nam. Sposób funkcjonowania jest
prosty – ten, kto ma nadmiar gotówki,
wkłada ją na rachunek, a my dobrze
rozporządzamy powierzonymi funduszami. Później pieniądze wracają do
właściciela z odsetkami, ale w międzyczasie korzysta z nich wiele osób.
- Pomysłowo.
- Pomysł nie był nowy. Historia
spółdzielni wywodzi się ze średniowiecza. Gildie kupieckie, kasy wdowie
– ludzie mając pieniądze oddawali
składkę do spółdzielni po to, by zabezpieczyć przyszłość własną i swoich
rodzin. Kontynuacja tej tradycji
skłania nas do wspólnej, wzajemnej
pomocy. Społeczne kasy w Polsce też
mają swoją historię. Zostały zlikwidowane dekretami peerelowskimi.
Nie wiem, czy to jest poprawne politycznie, ale wspomnę, że po latach
pomysł ich wskrzeszenia przywiózł
z USA Lech Wałęsa, wówczas przewodniczący krajowej „Solidarności”.
Sama forma funkcjonowania SKOKów była przeciwstawieniem się formie
działania banków, których własność
jest skupiona w rękach kilku osób.
Spółdzielnia to grupa, gdzie każdy jest
właścicielem, każdy ma równe prawa,
może wybierać i być wybieranym. To
prawdziwie demokratyczna forma.
- Brzmi pięknie...
- Każdą, nawet najczystszą formę
można zniszczyć tak, że nikt się w tym
lustrze nie przejrzy. Ale my jako instytucja zaufania publicznego musimy
być transparentni.
- Czy w pierwszych latach istnienia knurowskiego SKOK-u wyobrażał Pan sobie, że ta inicjatywa
tak się rozwinie?
- Kiedy wszedłem w skład zarządu,
byliśmy ograniczeni prawem. Spółdzielcza kasa mogła działać tylko w
obrębie jednego zakładu pracy, więc nie
było przestrzeni do snucia planów rozbudowy. Dopiero ustawa z 1995 roku
otworzyła drogę do rozszerzania działalności, choć jednocześnie w pewien

Ostry wjazd

Moim zdaniem poprzedni, bardzo
obszerny wjazd, był odpowiedni.
Pozwalał bezproblemowo skręcić w ul.
Marynarzy, ale też był wygodny dla
wyjeżdżających. Póki trwa przebudowa, to jest czas ku temu i sposobność,
by jeszcze raz przemyśleć ten problem
i go rozwiązać. Myślę, że nie jestem
odosobniony w takiej opinii.

- Świetnie, że ul. Marynarzy nareszcie zaczyna wyglądać jak należy,
ale fatalnie, że nie wszystko jest takie
jak być powinno. Na myśli mam wjazd
w ul. Marynarzy od ul. 1 Maja. Uważam, że jest zdecydowanie za wąski.
Jadący od strony Gliwic będą mieć
duży problem ze skrętem. Będzie nie
tylko trudniej, ale i niebezpiecznie.
Dlaczego projektanci i decydujący o
takich kwestiach tego nie uwzględnili? Wystarczyło wziąć pod uwagę, że
na osiedle zechcą wjeżdżać nie tylko
osobówki, ale i nieco większe auta.

Tomasz Pasławski

Jak to drzewiej
bywało?
- Gdzieś przeczytałem o dożynkach
w... Katowicach. Najpierw mnie to
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Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Knurowie, czyli Powszechna
SKOK świętuje w tym roku swoje osiemnastolecie. Powstała 16 czerwca 1993 przy
KWK „Knurów” z myślą o pracujących tam górnikach. Dziś ma 25 tysięcy członków
i oddziały w 5 województwach. O początkach Powszechnej SKOK, teraźniejszości
i planach na przyszłość rozmawiamy z jej prezesem, Mirosławem Czubą

sposób ją ograniczyła – wymogiem
zachowania więzi między członkami
kasy. Z drugiej strony raczej nie myślałem o tym, że miałoby się nie udać.
Sporo czytałem i słuchałem o tym, jak
to wygląda na świecie. Podobne formy
od lat funkcjonują w wielu krajach i
mają się świetnie. Chociażby w Irlandii
należy do nich połowa społeczeństwa.
Rodzice zapisują już niemowlęta, aby
systematycznie gromadzić środki na
ich późniejszy start w dorosłe życie. U
nas też coraz częściej rodzice zakładają
dla swoich dzieci lokaty systematycznego oszczędzania.
Paradoksalnie to, że początkowo mieliśmy takie ograniczenia, w
gruncie rzeczy tylko nam pomogło.
Działając na jednym terenie, licznym
– bo kopalnia miała wówczas ponad
10 tys. pracowników – ale jednorodnym, zdobyliśmy doświadczenie,
które przydało nam się w późniejszym
funkcjonowaniu. To była dobra szkoła. Uczyliśmy się dość długo, dzięki
czemu mieliśmy mniej kłopotów
przy wchodzeniu na większy teren.
Dodatkowo pomagała nam ówczesna
polityka państwa, traktująca Polaków
dość obcesowo. Próbowaliśmy zrobić
coś, o co rządzący nie dbali.
- Dziś Powszechna SKOK działa
na terenie kilku województw.
- Mamy 29 oddziałów w 5 woje-

wództwach, 25 tys. członków. Warto
dodać, że obsługujemy nie tylko
samych członków, ale też ich rodziny,
czyli w sumie co najmniej 75 tys.
osób. Zatrudniamy 130 pracowników, ciągle dbając o to, by podnosili
swoje kwalifikacje, by mogli służyć
członkom SKOK jak najlepiej. Mało
tego – nasi pracownicy znają każdego
z członków. Często pracownik jest
powiernikiem. Zna potrzeby klienta, wie, jakiej formy pomocy klient
od niego oczekuje i jaka oferta będzie najbardziej odpowiednia. Rada
udzielana członkowi SKOK-u przez
pracownika jest zawsze dopasowana
do potrzeb.
- Relacje międzyludzkie pracowników i klientów są rzeczywiście
tak istotne w praktyce?
- Często bywa nawet tak, że gdy
klient przychodząc do kasy widzi, że
osoba zwykle siedząca w okienku jest
na urlopie, a zastępuje ją ktoś inny,
woli poczekać jeszcze kilka dni na
znajomego pracownika.
- Czym można by zachęcić po-

tencjalnych członków kasy do lokowania i pożyczania pieniędzy
właśnie w Powszechnej SKOK?
- W dzisiejszych czasach chyba
nie ma takiej reklamy, która wywrze
na odbiorcy wrażenie. Przesyt reklam
sprawia, że może czasem niektóra
zainteresuje nas jako obrazek, ale niekoniecznie zauważymy jej treść, nie
mówiąc o tym, by nas przekonała. Dla
nas najlepszą reklamą jest rozmowa z
którymkolwiek z naszych wieloletnich
członków.
- Co, Pana zdaniem, zadecydowało o sukcesie SKOK-u z Knurowa?
- Wpłynęło na to dużo czynników,
choćby wspomniany brak dbałości
rządu o finanse obywateli, ale najważniejszym czynnikiem jest atmosfera w
SKOK-ach. I fakt, że tu wszystko jest
przejrzyste, nikt nie odczuwa, że ktoś
mógłby klienta oszukać. Posiadamy
wyłącznie kapitał naszych członków,
więc niczego nie ukrywamy. Nikt też
nie narzuca nam strategii zachodnich,
bo nie mamy kapitału z Zachodu.
- Jaką ma Pan wizję SKOK-u za
kolejnych 18 lat?
- Chcemy się cały czas rozwijać,
ale nie zbyt szybko – bo pośpiech wiązałby się z gorszym traktowaniem naszych członków – i nie za wszelką cenę.
Chcemy być coraz bardziej pomocni.
Poza tym stawiamy na młodzież.
Nie możemy na razie powiedzieć, że
młodzież stanowi większość naszych
członków, ale kładziemy nacisk na nowości w dziedzinie finansów, cały czas
wzbogacamy techonologie w nowinki
techniczne, co powinno skłonić do nas
młodych ludzi. Większość dyspozycji
można wykonać samemu nie wychodząc z domu, przez internet. Mam też
przekonanie, że nasze karty płatnicze
są bardziej funkcjonalne i działające
lepiej niż niejedna karta bankowa. W
dodatku płacąc naszą kartą w sklepie
można przy okazji bezpłatnie wybrać
gotówkę. Lista sklepów, w których
można z tej usługi korzystać, jest
dostępna w internecie.
- Czego powinniśmy życzyć szanownej, pełnoletniej Jubilatce?
- Życzylibyśmy sobie, aby dobra
opinia u naszych członków nigdy
nie uległa zmianie. Mamy bardzo
wysokie notowania, co nas niezwykle
cieszy, ale nie usypia. Staramy się być
coraz lepsi.
Rozmawiała Mirella Napolska
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zaskoczyło, bo co takie duże miasto ma
wspólnego z rolnictwem. Zaraz potem
pomyślałem, że taki paradoks wcale nie
jest głupi. Przecież nie „od razu Kraków
zbudowano”, więc i Katowice nie stały
się metropolią z dnia na dzień. Więc
może te dożynki to jakiś powiew starych
czasów. Do czego zmierzam? Do porównania z Knurowem? Miastem od 60 lat,
ale wcześniej – przeszło 6 stuleci – wsią
jak się patrzy. Z rolnictwem i rolnikami.
Niech mi ktoś powie, kiedy ostatnio były
tu prawdziwe dożynki? Czy ktoś pamięta? Tak z ciekawości pytam...

Dwudziestolatek
Not. bw
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Podczas zabawy można było świetnie wypoczywać, ale
też nieźle się wysilić...

Efektowne jak zawsze knurowskie majoretki

Knurów. rodZinne SpoTKania prZy muZyce po raZ oSTaTni w Tym roKu

Żegnaj lato na rok

Wspaniała pogoda sprawiła, że ostatnie Rodzinne Spotkanie przy Muzyce,
będące pożegnaniem lata, przyciągnęło przed krąg przy ul. Ogana tłumy.
Tradycyjnie były gry i zabawy dla najmłodszych oraz występy artystyczne
zespołów działających przy Centrum Kultury. Co najważniejsze, wiele osób
spędziło to popołudnie rodzinnie
Festyn rozpoczął się wczesnym
popołudniem. Już po chwili wokół
kręgu dało się odczuć rodzinną
atmosferę. Obecnym na kręgu przygrywał zespół Prima. Nie zabrakło
atrakcji dla najmłodszych. Z myślą
o nich powstało minimiasteczko
zabaw, dzieci mogły też przyozdobić
twarz u pani Agnieszki.
Organizatorzy tradycyjnie już
przygotowali konkursy z nagrodami.
Dużo emocji przyniosło przeciąganie
liny, w którym dziewczyny próbowały stawić opór chłopcom. W konkursie skoków przez skakankę padł
rekord. Kamila Szczotok skoczyła
aż 117 razy i w nagrodę otrzymała
koszulkę Telewizji Katowice.
– Za kilka dni weźmiemy udział
w pielgrzymce biegowej do grobu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Z tej okazji otrzymaliśmy od TVP
Katowice kilka firmowych koszulek.

Postanowiłem, że za tak niecodzienny
wynik osiągnięty w konkursie należy się
koszulka, taka sama, jaka będzie nam
towarzyszyć w drodze do Warszawy
– mówi Marian Gruszka, prezes knurowskiego oddziału Akcji Katolickiej,
inicjator „Rodzinnych Spotkań...”,
które dobrze wpisały się w kalendarz
miejskich weekendowych imprez.
Dzieci miały również możliwość
recytacji wiersza czy zaśpiewania
piosenki.
- Występy artystyczne czy powiedzenie wiersza przed publicznością to
dla dziecka wielkie przeżycie. Mam
ogromną satysfakcję widząc, że atrakcje, które przygotowujemy dla dzieci,
sprawiają im niesamowitą frajdę
– dodaje prezes Gruszka.
Podczas rodzinnego pożegnania
lata wystąpiły też zespoły działające
przy knurowskim Centrum Kultury
– Music Joy i Majoretki „Iluzja”.

gły odbywać się cyklicznie, potrzebne
było zaangażowanie wielu osób.
- Podziękowania należą się Centrum Kultury, a szczególnie dyrektorowi Jerzemu Kosowskiemu, za dobrą
i sprawną organizację i zaangażowanie. W organizację festynu włączyło
się też Stowarzyszenie Moja Gmina
Nasz Powiat z prezesem Włodzimierzem Gwiżdżem oraz wielu ludzi
dobrej woli, wśród których szczególne
wyrazy wdzięczności kieruję do pani
Eugenii Jurczygi – podsumowuje
Rodzinne Spotkania przy Muzyce
prezes Gruszka.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Przypomnijmy, że idea cyklicznych spotkań na kręgu narodziła
się w maju przy okazji konkursu
„Wiersz dla Mamy”. - Liczba uczestników przerosła nasze oczekiwania.
Zauważyliśmy, że z każdym kolejnym
spotkaniem przybywało dzieci chętnych do udziału w konkursach – dzieli
się swoimi spostrzeżeniami Marian
Gruszka.
Jednak, żeby takie spotkania mo-

Gdy na scenie występowali
artyści...
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...przed estradą świetnie
bawili się najmłodsi
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Gdzie się podziały szkolne mundurki?
Kiedy cztery lata temu ówczesny minister edukacji Roman
Giertych wprowadził obowiązek noszenia przez uczniów
mundurków, w szkołach zawrzało

dyrekcję do mundurków − mówi
Barbara Goraj, wicedyrektorka knurowskiej „Szóstki”. - Uczniowie nie
zgłaszali żadnych protestów.
Dyrektor MSP-6 Eugeniusz Szybiak jest zdania, że dzięki mundurkom dzieci nie dzielą się tak wyraźnie
na biedne i bogate. Problem modnych
ubrań nie istnieje.
Dyrektorzy szkół, które zrezygnowały z jednolitych strojów, potwierdzają, że decyzję o odrzuceniu
mundurków również podjęła Rada
Rodziców. Zadecydowały o tym
głównie koszty, jakie rodzice ponoszą
przy zakupie mundurka.
− Często są one zrobione z niezbyt

dobrego materiału. Trzeba kupić od
razu dwie, trzy sztuki. Jest to zbyt
duży wydatek. Poza tym przecież
dziecko i tak musi założyć pod mundurek normalne ubranie − mówi
jedna z mam.
W tym roku na terenie MSP-6
zorganizowano „Giełdę mundurków”. Rodzice mogli za niewielkie
pieniądze (ok. 10 zł) zakupić szkolny
strój.
− Jednolite ubrania w szkole to
również nasza polska tradycja, trochę
zapomniana, ale ważna − podsumowuje dyrektor Szybiak.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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„Umundurowani” uczniowie „Szóstki” nie wyglądają na zmartwionych...
Uczniowie i rodzice podpisywali listy protestacyjne, w mediach
trwała debata nad sensownością
uniformizacji szkoły. Podział na
zwolenników i przeciwników przebiegał często wzdłuż politycznych
sympatii. Sprawa mundurków stała
się sprawą społeczną. Przeciwnicy
przekonywali, że walczą o prawa
uczniów do wyrażania swojej indywidualności, zwolennicy natomiast
tratowali mundurki jako sposób do
zniwelowania różnic społecznych
między uczniami. Jak bardzo zmienił
się ten stan w przeciągu tych czterech
lat? Czy mundurki nadal budzą takie
emocje?

− Przede wszystkim nie ma już
obowiązku noszenia jednolitego stroju, czyli tzw. „mundurków” przez uczniów w szkole. Decyzje w tym zakresie
zostały wprowadzone ustawą z dnia
25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty − wyjaśnia Anna
Wietrzyk, rzecznik Kuratorium
Oświaty w Katowicach. − Obecnie
taki obowiązek może wprowadzić
dyrektor szkoły (podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej
oraz szkoły artystycznej) z własnej
inicjatywy lub na wniosek rady szkoły,
rady rodziców, rady pedagogicznej lub
samorządu uczniowskiego, za zgodą
odpowiednio rady rodziców i rady

pedagogicznej.
Zazwyczaj jednolite stroje obowiązują w szkołach katolickich, np.
w Liceum Salezjańskim w Zabrzu.
Większość placówek świeckich z ulgą
zrezygnowała z mundurków.
Na terenie Knurowa tylko dwie
szkoły zdecydowały się na ich pozostawienie – Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 i Miejska Szkoła Podstawowa nr 1.
Głównie rodzice decydują, czy
ich dzieci będą nosić jednolite stroje.
Biorą pod uwagę zarówno kwestię
finansową, jak i komfort swoich
pociech.
− To Rada Rodziców przekonała

Knurów

ISO w urzędzie bez zarzutu

informacja własna

Po dwudniowej wizycie kontrolnej auditora zewnętrznego Urząd Miasta
Knurów otrzymał zgodę na przedłużenie certyfikatu ISO o kolejny rok
- Na podstawie dwóch dni intensywnej pracy mogę stwierdzić,
że świadomość ważności klienta
jest u państwa ogromna i że zrobią
państwo wszystko, by system był
stale udoskonalany - mówiła auditor Maria Roguska-Pater podczas
spotkania w sali sesyjnej ratusza w
środę, 6 września. Podsumowano
na nim kontrolę zewnętrzną funkcjonującego w urzędzie systemu.
Coroczny audit ma dowieść,
czy system działający w knurowskim magistracie jest zgodny z
wymaganą przez certyfikat normą
PNEN ISO 9001:2009. Wybiórcza,
ale wnikliwa kontrola wykazała,
że knurowski urząd w pełni zasłużył na przedłużenie ważności
certyfikatu.
– Podczas auditu nie znaleziono
żadnych niezgodności z normami,
w związku z tym ważność certyfikatu systemu zarządzania jakością
została przedłużona – mówi pełnomocnik ds. zarządzania jakością
Gabriela Dąbrowska z Wydziału
Organizacyjnego i Kadr Urzędu
Miasta Knurów. - Profesjonalne

Spotkanie podsumowujące kontrolę odbyło się w knurowskim
ratuszu
spojrzenie osoby z zewnątrz jest bar- pracowników, jak i klientów. Jest
dzo cenne. Spostrzeżenia pani audi- recertyfikowany co 3 lata. Nad
tor są dla nas wskazówką do dalszego jego bieżącym działaniem czuwają
doskonalenia działania systemu.
auditorzy wewnętrzni, poza tym co
Po raz pierwszy knurowski ma- roku instytucję odwiedza audytor
gistrat otrzymał certyfikat ISO w zewnętrzny i to od wyników takiej
2006 roku. System został wpro- wizyty zależy, czy dany urząd otrzywadzony, aby usprawnić działanie ma zgodę na przedłużenie certyfikaposzczególnych wydziałów urzędu tu o kolejny rok.
Tekst i foto: MiNa
– ku zadowoleniu zarówno jego
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Knurów

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

Tobiasz Kaczmarek z leszczyn

ur. 21.08.2011 r., 3970 g, 55 cm

bartosz czech z Książenic

ur. 22.08.2011 r., 3780 g, 56 cm

michał Kondrat z Knurowa

ur. 22.08.2011 r., 3740 g, 55 cm

Stanisław Faryna z gierałtowic
ur. 24.08.2011 r., 3340 g, 53 cm

jacek brendzel z Zabrza

ur. 22.08.2011 r., 2470 g, 47 cm

Kamil brendzel z Zabrza

ur. 22.08.2011 r., 2020 g, 47 cm

julia deptuła z Knurowa

jakub grzesiak ze Szczygłowic

dawid Szymański z Knurowa

Franciszek wróblewski z Knurowa

ur. 22.08.2011 r., 2750 g, 51 cm

ur. 22.08.2011 r., 4270 g, 56 cm

jakub niegocki z Knurowa

ur. 25.08.2011 r., 3790 g, 58 cm

ur. 22.08.2011 r., 2710 g, 48 cm

ur. 22.08.2011 r., 2400 g, 48 cm

matylda Kaczor z Knurowa

ur. 26.08.2011 r., 3490 g, 53 cm

wolontariusze
otworzyli centrum

Pod koniec sierpnia powstało Centrum
Wolontariatu przy Stowarzyszeniu
Cztery Pory Roku w Knurowie.
Usytuowane w budynku przy
ul. Szpitalnej 8 (pokój 424) zaprasza
zainteresowanych w poniedziałki
i środy w godz. 17-19
Działania Centrum Wolontariatu
skierowane są do organizacji pozarządowych i wolontariuszy z Knurowa i
Gierałtowic. Prowadzone jest przez
Koordynatora – Anetę Nowak (Prezes SCPR) oraz dwóch Wolontariusz y, członków SCPR
– Nikolę
Witcza k i
Bogumiłę
Sinkę.
- Skupimy się
głównie na
trzech grupach potencjalnych wolontariuszy
– młodzieży
gimnazjalnej, licealnej
i studenckiej, młodych bezrobotnych ,
szczególnie
z wyższym
wykształceniem, oraz
osobach
starszych − mówi prezes stowarzyszenia Aneta Nowak. - Pozyskamy
do współpracy placówki (instytucje,
organizacje), które mogłyby skorzystać z pomocy wolontariuszy. Chcemy
dostarczyć wolontariuszom ciekawą i
zróżnicowaną ofertę tak, aby każdy
wolontariusz mógł znaleźć coś dla
siebie. Wskażemy pracownikom, jak
zgodnie z prawem współpracować z
wolontariuszami i jakie działania
podejmować, aby współpraca była
satysfakcjonująca dla obu stron. Osobom zainteresowanym wolontaria-

tem i potencjalnym wolontariuszom
przekażemy poprzez szkolenia wiedzę
nt. wolontariatu, niezbędną do rozpoczęcia takiej działalności. Chcemy
również lepiej wypromować ideę
wolontariatu w Knurowie i Gierałtowicach oraz
sprawić, by
wolontariusz
był postrzegany jako ktoś
„ zw yc z ajny
- niezwyczajny”.
Stowarzyszenie
Cztery Pory
Roku otrzymało w tym
roku dotację
od Starostwa
Powiatowego
w Gliwicach
na z ad a n ie
publiczne pt.
„Centrum
Wolontariatu w Knurowie”. Realizacja projektu potrwa do
10 listopada, natomiast Centrum
Wolontariatu będzie funkcjonowało
nadal.
Niebawem ruszy również strona
internetowa stowarzyszenia − www.
centrumwolontariatuknurow.pl oraz
adres e-mail: info@centrumwolontariatuknurow.pl. Póki co można
kontaktować poprzez: gadu-gadu:
36966378 ; telefonicznie: 721 684 439
lub bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Szpitalnej 8/424
Knurów.
Oprac. JB

SproSTowanie

Nie 130 tys. zł, a 260 tys., to koszt wykonania nowej nakładki asfaltowej na
ul. Szpitalnej. Za błąd, który pojawił się w poprzednim wydaniu PL [„Szpitalna
z nowym asfaltem, Książenicka w kostkę”] Czytelników i zainteresowanych
przepraszamy.

michał rabsztyn z Knurowa

ur. 26.08.2011 r., 3880 g, 57 cm

damian chełminiak z Knurowa
ur. 28.08.2011 r., 3130 g, 52 cm

10

Sebastian Sieja z dębieńska wielkiego
ur. 26.08.2011 r., 3380 g, 51 cm

ur. 28.08.2011 r., 3660 g, 53 cm

Filip marcinkowski z Knurowa

nikodem wiśniowski z Knurowa

ur. 28.08.2011 r., 3220 g, 51 cm

Redakcja

oliwia badoń z paniówek

reklama

ur. 28.08.2011 r., 2230 g, 45 cm
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ROZRYWKA nr 36/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

W czerwcu młodzi aktorzy
rozwiązywali na scenie
„Tajemnicę pierścienia”

Knurów. Po „Szmaragdowym Szlaku” i „Tajemnicy Pierścienia”...

Teatr Wit-Wit
zaprosi na rewię

Po bajkach i baśniach czas na rewię. – Ale piękną
jak z bajki – zapewniają artyści Teatru Wit-Wit

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). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 34/2011

36

b r z m i a ł o : „ Ś w i s t a k ”.
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Ilona Kraśnicka-Wa la. Gratu lujemy!
Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

To już dziewiąty sezon
t e at r u , k tóre mu go ś c i ny
udziela Miejska Szkoła Podstawowa nr 7. Inauguracja
lada dzień. – W środę, 14
września, w świetlicy szkoły
rozpocznie się nabór dzieci do
grupy szkolnej i przedszkolnej – mówi Ewa Witomska,
impresario Wit-Wit.
Każdy z poprzednich sezonów okazywał się twórczym
sukcesem. – Teksty, muzyka
i choreografia tworzone są
specjalnie na potrzeby dzieci
– wyjaśnia Witomska. – Oryginalne, pełne humoru i ciepła
utwory przypadają do gustu
młodym aktorom. Jeśli dodać

Knurów. Działkowcy podsumowują

8.09.2011 r.
czwartek

Harry Potter i Insygnia
Śmierci: część II
- godz. 15.30, 17.45
Drzewo życia
- godz. 20.00

9-14.09.2011 r.
PIĄTEK- ŚRODA

Szefowie wrogowie
- godz. 18.00
Naznaczony
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

MOPP zaprasza...

... uczniów podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na zajęcia kółka plastycznego. Będą się one odbywać
w środy o godz. 15 w LO im. I.J. Paderewskiego w Knurowie
(ul. 1 Maja 21). Pierwsze spotkanie – już w najbliższą środę.
Więcej informacji – w Miejskim Ognisku Pracy Pozaszkolnej
(Aleja Lipowa 12, tel. 32 235-27-13).
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Kres pracowitego
sezonu, czas
na zabawę

barwne kostiumy i niebanalną
scenografię – nic dziwnego, że
oddają się swojej pasji z niekłamanym entuzjazmem.
Rok w rok zwieńczeniem
ciekawego sezonu były premiery. Wszystkie na profesjonalnej scenie przed wypełnioną po brzegi widownią. Młodzi artyści pokazali m.in.
przejmujące „Serdu szko z
lodu”, jedyną w swoim rodzaju
„Dworcową przygodę”, chwytające za serce „Pieskie życie”,
wspaniałą „Księgę dżungli”, a
ostatnio – na początku czerwca – fascynującą „Tajemnicę
pierścienia” – wylicza impresario teatru. – Każdy występ
nagradzała burza braw, wszyscy aktorzy czuli się prawdzi-

wymi artystami, zresztą jak
najbardziej zasłużenie.
Na nowy sezon pracy art yst ycznej a ktorzy Teatru
Wit-Wit zapowiadają wiele
niespodzianek. Grupa Junior (dzieci w wieku szkoły podstawowej) przygotuje
rewię muzyczną opartą na
najw ięk sz ych św iatow ych
hitach. Z kolei finałowy efekt
pracy z grupą przedszkolną
to na razie niespodzianka.
– Wszystkich, którzy chcieliby
poznać teatr od kulis, serdecznie zapraszamy w środę na
godzinę 17.
Więcej informacji o zajęciach można zna leźć na
stronie: www.teatr.sgl.pl.
/bw/

konkurs

Występy kopalnianej orkiestry, popisy
majoretek, wyróżnienia i nagrody – to tylko
część programu Dnia Działkowca w Rodzinnym
Ogrodzie Działkowca im. Księdza Dzierżona
w Knurowie

Działkowcy będą świętować w niedzielę, 11 września,
w Domu Działkowca przy ul.
Plebiscy towej. Rozpoczną o
godzinie 14.00.
Początkowi zostanie nadany
charakter oficjalny. – To będzie
doskonała okazja, by uhonorować pucharami, dyplomami
i nagrodami wyróżniających
się działkowców – powiedział
Przeglądowi Franciszek Szafarz,
prezes ROD im. Ks. Dzierżona.
Ze sposobności do podsumowania mijającego roku skorzystają
też goście – przedstawiciele
samorządu oraz reprezentanci

Polskiego Związku Działkowców – którzy zapowiedzieli swój
udział w uroczystościach.
Od godziny 15 placem przy
Domu Działkowca zawładną
artyści. Sygnał do zabawy dadzą muzycy Orkiestry Górniczej KWK Szczygłowice. Efektowny pokaz musztry paradnej
i tańca zamierzają dać piękne
knurowskie majoretki.
- Gorąco polecamy smaczne
potrawy i chłodzące napoje serwowane przez bufet – dopowiada
prezes Szafarz. – A od godziny 17
do 2 w nocy prosimy do tańca.
/bw/
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372
41-odw.

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

33-odw.

Wybrukuję chodniki, tarasy – tanio i solidnie. Tel. 509 933 604

36/11

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

8-odw.

M-3, Mieszka I, 50,5 m2 / Jagiełły, 38 m2
LOKUS. Tel. 793 679 367

MOTORYZACJA

Emerytka szuka pracy: opieka nad dzieckiem (mam doświadczenie) lub opieka
i pomoc osobom starszym – sprzątanie,
zakupy, pranie, wyjście na spacer, kontakt z placówkami służby zdrowia. Tel.
781 719 783

M-4 62 m2, Piłsudczyków, 1p./ Marynarzy
195 tys. LOKUS. Tel. 793 679 367
36/11

M-4 Lotników 48,5 m2/ Dywizji K. 62 i 73,5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

35-odw.

36/11

BRUK ARSTWOGLIWICE.PL; 509 962
089, 32 270 00 10
12-43/11

Cyklinowanie, solidnie. Tel. 603 929 107

34-43/11

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

01-odw.

M-4 Mieszka 52 m2, 2 p./Szpitalna, 54 m2.
LOKUS. Tel. 793 679 367

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe, I piętro 46 m2, 139.000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

36/11

3-pokojowe, I piętro, 62 m2, 185.000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

36/11

Centrum. 2-pokojowe na I piętrze. Cena:
139 tys. AS. Tel. 501 533 977

36/11

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
01-odw.

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-51/52/11

Do wynajęcia lokal - sklep o pow. 40 m2, ul.
Koziełka 52. Tel. 665 502 385
36-38/11

Do wynajęcia lokal o pow. 50 m2 C.H. Planeta, I piętro. Tel. 510 939 242
35-36/11

Do wynajęcia lokal pod działalność 93 m2,
Gierałtowice. Tel. 604 497 626
36-41/11

Do wynajęcia mieszkanie – tanio! Tel.
798 493 139

36-37/11

DREWNO kominkowe, stemple – transport.
Tel. 603 198 006

36-45/11

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

33-odw.

Do wynajęcia sklep, 30 m , na ul. Koziełka.
Tel. 662 281 335

36/11

M - 4 U ł a n ó w 71 m 2 , L O K U S . Te l .
793 679 367

Dom 430 tys. dobra lokalizacja. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052

36/11

D om dw urodzinny, dzia ł ka 120 0 m 2 ,
nowe okna, dach – sprzedam M3. Tel.
603 773 313
36/11

Dom w zabudowie szeregowej w Knurowie,
330 tys. AS. Tel 501 533 977
36/11

M - 4, S oko ł a, 6 0. 5 m 2 . LO K U S. Tel.
793 679 367

36/11

M-5 LOKUS. Tel. 793 679 367

36/11

M-5 Piłsudczyków, 71 m2/ Łokietka, 65 m2.
LOKUS. Tel. 793 679 367

36/11

Autoskup. Tel. 602 342 826

18-37/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

Skupujemy auta za gotówkę do 3 tys. Tel.
660 481 277

36/11

36-37/11

Profesjonalne kafelkowanie – kuchnie,
łazienki – zabudowy – hydraulika. Tel.
796 200 566
36/11

Remont od A do Z elektryka, instalacje
wodne. Tel. 502 644 776
36/11

36/11

Kamienica 812 m 2 na działce 2056 m 2 .
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

36/11

Kawalerka 36 m2. Cena: 108 tys!!! AS. Tel.
512 393 052

DAM PRACĘ

O F E R T Y N I E R U C H O M O Ś C I , w w w.
m3biuro.pl; Gliwice, ul. Raciborska 3/9

Firma Komstal zatrudni panią na stanowisko sekretarki. CV (ze zdjęciem)
prosimy przesłać na adres: komstal@
komstal.pl; więcej informacji pod nr tel.
32 236 45 80

36/11

35-36/11

Sprzedam atrakcyjne mieszkanie 67 m2, III
piętro w Knurowie. Tel. 508 006 556

Praca w ochronie, okolice Gliwic. Tel.
32 255 14 64, 501 354 553

36-37/11

35-39/11

Sprzedam dom. Farskie Pola. AS. Tel.
501 533 977

Przyjmę pomoc kuchenną i pomoc na bar.
Tel. 604 193 649

35-36/11

36/11

Sprzedam działkę w Gierałtowicach 870
m2, 129 tys., Atrium. Tel. 791 862 794

RSA Biofeedback. Profilaktyka i Terapia.
Więcej na www.terapia-biofeedback.pl lub
889 406 874

36-43/11

36-37/11

Sprzedam M-4 75 m 2 po kapitalnym remoncie. Cena 215 000 do negocjacji. Tel.
600 251 779

EDUKACJA
Angielski – korepetycje. Tel. 792 237 177

35-37/11

Matematyka, fizyka – korepetycje. Tel.
692 845 849

35-39/11

3-odw.

Wolne ter miny – komunia 2012. Tel.
604 193 649

36/11

36/11

Knurów. Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

Wynajmę lub sprzedam pomieszczenia
magazynowe w Knurowie – tanio. Tel.
792 001 764, 793 003 767

35-36/11

36-37/11

36/11

M-3, Jedn. Narodowej, 43 m2. LOKUS. Tel.
793 679 367

Wynajmę mieszkanie o pow. 45 m przy ul.
Szpitalnej. Tel. 601 528 689

36/11

36/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

M-3, K. Wielkiego 40 m , 128 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367

Wynajmę nowe lokale na działalność. AS.
Tel 501 533 977

3-47/11

12

2

36/11

36/11

Wynajmę mieszkanie na os. Wojska
Polskiego w Knurowie o pow. 60 m2. Trzy
pokoje, wc, łazienka. Tel. 792 041 270 lub
792 774 022

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
35-40/11

34-36/11

WP II, 2 i 3-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

Knurów. Mieszkanie z ogrodem i garażem.
Sprzedam. AS. Tel 501 533 977

36/11

RÓŻNE

Tanio 2-pokojowe w Szczygłowicach.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

36/11

M-3 A.K. 43 m 2 / Sienkiewicza, 50,5 m 2.
LOKUS. Tel. 793 679 367

35-36/11

36/11

Oddam ziemię. Tel. 502 176 064

Wynajmę dom w zabudowie szeregowej.
120 m2 + garaż. AS. Tel. 501 533 977

36/11

36/11

Zatrudnię do pracy w kuchni i kierowcę z
własnym samochodem do rozwozu pizzy.
Tel. 505 448 208

Sprzedam keyboard KORG PA-80 oraz
mikrofony bezprzewodowe i przewodowe
SHURE SM80. Tel. 507 736 588

Sprzedam mieszkanie WP I, 2-pokojowe
z wnęką, 43 m2, parter. Tel. 501 142 492,
517 185 875

36/11

Zatrudnię barmankę i kucharza. Tel. 32 445
06 71

SPRZEDAM

34-37/11

36-37/11

36/11

Restauracja zatrudni kelnerki i kucharza
lub osobę lubiącą i umiejącą gotować. Tel.
604 546 087 po 12.00

35-36/11

Sprzedam mieszkanie 60,3 m 2 Knurów,
Ziętka. Tel. 604 759 761

32-36/11

M-2, Sienkiewicza, 36 m2, 97 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367
Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

36-37/11

36/11

Kawalerkę w Knurowie zamienię na 2-pokojowe z balkonem. Tel. 792 530 131

33-36/11

Szukam pracy jako opiekunka. Posiadam
doświadczenie. Dyspozycyjna bez nałogów. Tel. 724 882 412

34-36/11

Spr zedam Mieszkanie 2- pokojowe
przy ul. Mieszka I w Knurowie. Tel. 791
452 944

Farskie Pola. Działka budowlana. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

10-odw.

Szukam pracy jako opiekunka. Posiadam
doświadczenie. Dyspozycyjna, bez nałogów. Tel. 724 882 412

ZDROWIE I URODA

Odstąpię salę zabaw. Knurów, ul. Szpitalna
25 a. Tel. 505 448 208

36-37/11

ODSZKODOWANIA Miałeś Wypadek?
Zadzwoń! – Kancelaria Prawna, tel. 32 790
53 33, 505 248 277

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

33-36/11

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe Knurów
– centrum. Tel. 793 572 622

36/11

10-odw.

Mieszkanie M-4, WP II, 61,70 m2, I p., 185
tys. Tel. 604 227 196

34-37/11

Dwupokojowe, Piłsudczyków, 48,5 m2, 133
tys. LOKUS. Tel. 793 679 367

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

36-37/11

Sprzedam M-4 w Szczygłowicach, 67 m2.
Tel. 606 919 066

32-39/11

36-39/11

Mieszkanie M-3 w Knurowie 57 m2, 120 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794

35-36/11

Ocieplanie. Tel. 531 289 339

Auta kupię, skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

36/11

2

33-38/11

SZUKAM PRACY

36/11

2

36/11
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Piłka nożna

Knurowianie mieli okazję zagrać na stadionie Odry
Wodzisław, gdzie nie tak dawno odbywały się
mecze ekstraklasy
Foto: APN

Po autograf Rubena Jurado Fernandeza
ustawiła się długa kolejka złożona
z młodych piłkarzy Akademii
Sawicki 2, Aleksander Tanistra,
Kamil Maj).
Dwa zwycięstwa i jedna
porażka – z takim bilansem
spotkań APN uplasował się na
pierwszym miejscu w grupie.
Udział w fazie finałowej
knurowianie rozpoczęli od
zwycięstwa nad Górnikiem
Sosnowiec 3:0 (bramki: Paweł
Sawick i, Aleksander Tanistra i Adrian Maksymiec).
W drugim meczu Szopienice
pokonały Górnika 3:0, a w
decydującym spotkaniu APN
zremisowa ł bezbra m kowo

z Szopienicami. By wyłonić
zwycięzcę trzeba było strzelać rzuty karne. Znakomitą
formę zaprezentował w tym
elemencie piłkarskie abecadła
golkiper Akademii Radosław
Bujok, który obronił dwa z
trzech strzałów, po czym został najlepszym bramkarzem
turnieju, a drużyna APN mogła cieszyć się z turniejowego
zwycięstwa.
Warto dodać, że piłkarze
zrzeszeni w Akademii Piłki
Nożnej uczestniczyli w sierpniu

Po pracowitym
dniu młodym
zawodnikom
Akademii
dopisywał apetyt

informacja

Skat sportowy

Zadecyduje
drugi turniej
W Przyszowicach rozegrano pierwszy z dwóch turniejów
skata sportowego o puchar
starosty powiatu gliwickiego.
Przy stołach zasiadło 83 szkaciorzy, a najwięcej satysfakcji
po ostatnich rozdaniach mieli
reprezentanci gminy Rudziniec,

którzy na podium wyprzedzili
Knurów i Pilchowice. Indywidualnie najlepszym zawodnikiem został Roman Bartoszek.
Triumfatora rozgrywek
poznamy 8 października, wszak
na ten dzień zaplanowano kolejną batalię o puchar ufundo-

KB Sokół

Na bieżni i na ulicy
Urozmaicony weekend
mieli zawodnicy Klubu Biegacza Sokół, którzy startowali
zarówno na bieżni, jak i w
imprezie ulicznej. – W sobotę
byliśmy w Sosnowcu, gdzie
odbył się mityng lekkoatletyczny – relacjonuje prezes i
trener w jednej osobie Marek
Lewczuk. – Rekord życiowy
aż o 14 sekund na dystansie
1500 metrów pobił tam Piotr
Bieliński. Jego czas to 4 minuty
16 sekund i 20 setnych.
Najlepszy swój wynik po-

prawił też Rafał Gałuszka i
teraz jego „życiówka” wynosi
4.06.08.
W Sosnowcu wystąpił też
powracający do naszego klubu
Michał Bziukiewicz, który
uzyskał czas: 4.40.00.
Najszybszy na tym dystansie był jednak Łukasz Mika,
który startował w Opolu i
osiągnął czas: 4.02.40.
W niedzielę „Sokoły” udały się do Rydułtów na uliczny
Eko Bieg. Rywalizowano tam
na dystansie 4100 metrów, a

AKB

Foto: APN

Sporym sukcesem 11-latków z Akademii Piłki Nożnej
Knurów zakończył się w yjazd na turniej do Rybnika.
Podopieczni Andrzeja Płatka
w ygrali ry walizację, pozostawiając w pokonanym polu
m.in. takie piłkarskie marki,
jak Gwarek Zabrze czy Zagłębie Sosnowiec.
W meczach grupow ych
zespół APN złożony z rocznika
2000 wygrał z Oderką Wrocław 6:0 (bramki: Kamil Maj
4, Paweł Sawicki, Aleksander
Tanistra), przegrał z Zagłębiem
Sosnowiec 0:1 i pokonał 4:0
Gwarka Zabrze (bramki: Paweł

Foto: APN

Radek Bujok broni
karne, APN wygrywa

Foto: organizatorzy turnieju

sport

w dwóch turnusach obozu zorganizowanego w Jedłowniku.
Pierwsza grupa Akademii
z Paniówek przebywała tam
od 12 do 19 sierpnia, a kolejna
z Knurowa w dniach 20-27
sierpnia.
W ramach obozu chłopcy
trenowali dwa razy dziennie,
mając okazję rozegrać kilka sparingów z miejscowymi
drużynami. Zespół z rocznika
2000 prowadzony przez Andrzeja Płatka pokonał na stadionie Odry Wodzisław ekipę
tego klubu 7:0, natomiast w
rewanżu spotkanie zakończyło
się bezbramkowym remisem.
Chłopcy z rocznika 2001
dowodzeni przez Adama Pawlasa w dwumeczu okazali się
lepsi od swoich rówieśników
z Wodzisławia pokonując ich
1:0 oraz 2:0.
Sporym wydarzeniem dla
uczestników zgrupowania była
wizyta Marcina Brosza, Dariusza Dudka i hiszpańskiego piłkarza Piasta Gliwice - Rubena
Jurado Fernandeza.
W obozie wzięły udział
52 osoby.

Ku czci Bronisława
Malinowskiego
W Tomaszowie Mazowieckim odbył się bieg uliczny
im. Bronisława Malinowskiego. Pamięć mistrza olimpijskiego z Moskwy uczcili m.in.
z awod nic y A matorsk iego
Klubu Biegacza z Knurowa.

- To już 30 lat minęło od
tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął ten
wybitny polski lekkoatleta
– mówi prezes klubu Czesław
Nowak, który w Tomaszowie
Ma z ow ie c k i m z ają ł d r u-

wany przez starostę Michała
Nieszporka. Ów turniej odbędzie się w Dzierżnie (ośrodek
„Łabędź”).
Klasyfikacja drużynowa
po turnieju rozegranym w
Przyszowicach:
1. Rudziniec (7.810 pkt),
2. Knurów (7.399 pkt), 3. Gierałtowice (6.534 pkt) 4. Pilchowice (4.818 pkt), 5. Toszek
(4.813 pkt), 6. Sośnicowice
(4.522 pkt).
Klasyfikacja indywidualna:
1. Joachim Termin, 2.
Zdzisław Mra l, 3. Marian
Wąsik, 4. Michał Foit, 5. Józef
Pieczka, 6. Henryk Sikora,
7. Zbigniew Jeżowski, 8. Jan
Kwaśniok, 9. Ludwik Mika.
Funkcję sędziego głównego pełnił Tadeusz Żogała,
kierownikiem zawodów był
Winfyd Ficoń, a sekretarzem
Jerzy Makselon.
PiSk

knurowski klub reprezentowali: Łukasz Mika (7. miejsce),
Rafał Gałuszka (8. miejsce),
Piotr Bieliński (9. miejsce),
z kolei dalsze lokaty zajęli:
Artur Oboński i Michał Bziukiewicz.
Kobiety miały do pokonania 1000 metrów i na siódmym miejscu sklasyfikowana
została Michalina Mendecka
(3.30.00) z kolei na dziesiątym - Bogusława Kondzielnik
(3.45.00).
W Rydułtowach odbyły
się też biegi dla dzieci i młodzieży. Czwarte miejsce na
400 metrów wywalczył Kamil
Danowski.
PiSk

gie miejsce w swej kategorii
wiekowej osiągając czas 43
minuty i 10 sekund.
Klubowy kolega Czesława
Nowaka, Ryszard Mojsiejczuk
uplasował się na 19. miejscu z
czasem: 58.32.
Re pre z ent a ntów A K B
można też było spotkać w
Chorzowie, w biegu nocnym
na 5 km. Trzecie miejsce w
kategorii open zajęła tam Elżbieta Lewicka. W Chorzowie
startował też Łukasz Sztuka.
PiSk

informacja

Piotr Skorupa
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To jest również
nasz „Góral”

Tomasz Adamek w barwach Concordii Knurów
Cunnighamem. W Stanach
Zjed noczonych Prz y wa ra
był raz jeszcze. Tym razem,
jako kibic oglądał pojedynek
Adamka z Chadem Dawsonem. To już jednak historia.
W sobotę „Góral” napisze jej
nowy rozdział. – Dla Tomka
to najważniejszy pojedynek w
karierze i nie biorę pod uwagę
jego porażki. Dla niego to odpowiednia pora, by zmierzyć
się z tak klasowym rywalem,
jak Kliczko. Przeciwnik będzie
nieco wyższy, ale to nie powinien być problem. Atutem
Tomka powinna być szybkość,
dynamika, balans tułowiem.

Andrzej Gmitruk i Ireneusz
Przywara należą obecnie do
byłych trenerów „Górala”

Konferencje prasowe
to nieodłączny element
walk bokserskich

Piotr Skorupa

Kibiców, którzy we Wrocławiu będą trzymać kciuki
za byłego zawodnika Concordii Knurów zachęcamy
do podzielenia się z nami swoimi wrażeniami. Piszcie
i wysyłajcie nam zdjęcia z tego niecodziennego wydarzenia na redakcja@przegladloklany.eu

Ostatnie przygotowania do walki
Foto: Leon Stankiewicz

Już w najbliższą sobotę
niespełna dwieście kilometrów od Knurowa, dokładnie w stolicy Dolnego Śląska
– Wrocławiu dojdzie do konfrontacji naszego pięściarza
z Witalijem Kliczką. Polskoukrańska walka odbędzie się
na arenie przyszłorocznych
piłkarskim mistrzostw Europy, które organizujemy wspólnie z... Ukrainą.
- Szczerze mówiąc nigdy
nie byłem na walce bokserskiej, która odbywała się na
stadionie piłkarskim – przyznaje Ireneusz Przywara, który przestał pełnić rolę trenera
Adamka, gdy ten na stałe wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej stał w narożniku swojego podopiecznego,
gdy ten w Nowym Jorku krzyżował rękawice ze Stevem

A jeżeli zada czysty cios to
może być wygrana przed czasem. Proszę nie wierzyć w to,
że jakiś zawodnik jest odporny
na ciosy. Na precyzyjny cios na
brodę nie ma mocnych.
Wracając do atutów Tomka to może się okazać, że im
walka trwać będzie dłużej,
tym szanse Adamka wzrosną. Kliczko stoczył przecież
bardzo mało walk na pełnym
dystansie, a Tomek znany jest
z bardzo dobrego przygotowania fizycznego do każdego
pojedynku.
Wracając do Ireneusza
Przywary, który w przyszłym
roku będzie obchodził 40-lecie „małżeństwa” z pięściarstwem dodajmy, że od kilku
miesięcy nie jest on już trenerem w Bokserskim Klubie
Sportowym Concordia. – Nie
chcę do tej sytuacji wracać.
Było, minęło. Powiedzmy, że
odszedłem po nieporozumieniach z jednym z działaczy i
teraz jestem trenerem w Carbo
Gliwice – wyjaśnia.
Pierwszy gong w walce
Tomasz Adamek – Witalij
Kliczko zaplanowano na godzinę 23.00. Jak udało nam
się dowiedzieć, pojedynek
będzie można zobaczyć w
Soccer Spor t Pubie. Niew ykluczone, że również w
innych knurowskich lokalach owo wydarzenie będzie
transmitowane, ale zawirowania związane ze sprzedażą praw do pokazywania
tej walki spowodowały, że
niektórzy właściciele pubów
mogą zdecydować się na wykupienie relacji w ostatniej
chwili.

Foto: Archiwum PL

- Tomek to niezwykły pracuś, człowiek inteligentny i
głęboko wierzący w Boga. Ma
dar zjednywania wokół siebie
dobrych ludzi. Przestrzega
zasad fair play, a przy tym jest
wesoły i pogodny – tak Ireneusz Przywara charakteryzuje
w kilku zdaniach Tomasza
Adamka. Kilkanaście lat temu
Ireneusz Przywara był trenerem knurowskiego zespołu
bokserskiego, który sięgał po
tytuł drużynowego mistrza
Polski. Po tym największym
zespołowym sukcesie do drużyny dołączył utalentowany
Tomasz Adamek. – W tamtych
czasach byliśmy silnym klubem, mieliśmy wielkie aspiracje
– wspomina trener Przywara.
– W wadze półciężkiej mieliśmy wtedy Zaulicznego, który
był wicemistrzem olimpijskim.
Gdy jednak przytrafiła mu się
kontuzja sięgnęliśmy po Adamka. W 1998 roku Tomek zdobył
brązowy medal mistrzostw Europy, a na początku 1999 roku
nasza sekcja przestała istnieć
i Adamek postanowił zostać
zawodowcem.
Po zamieszaniu z zawieszeniem knurowskiej sekcji
bokserskiej drogi obu panów
się rozeszły. Ireneusz Przywara zakotwiczył na kilka lat
w Walce Zabrze-Makoszowy,
a jego podopieczny trafił pod
opiekę Andrzeja Gmitruka,
który tworzył grupę zawodową. – Gdyby Tomek wtedy
pozostał amatorem to miałby
duże szanse na udział w olimpiadzie i wywalczenie medalu.
Zrobił inaczej i jak pokazał
czas, była to dobra decyzja
– ocenia Ireneusz Przywara,
który w 2007 roku ponownie został trenerem Tomasza
Adamka. – Przez te wszystkie
lata sporadycznie się kontaktowaliśmy, jednak przed jedną
z walk Tomek zaproponował
mi współpracę, a że takiemu
zawodnikowi się nie odmawia,
kilka miesięcy później stanąłem w jego narożniku w czasie
gali bokserskiej zorganizowanej w katowickim „Spodku”.
Wcześniej, bo w 2005 roku
były pięściarz Concordii sięgnął po pas federacji WBC. Kilka miesięcy po tym triumfie
Tomasz Adamek zaprezentował swoje trofeum knurowskim kibicom zgromadzonym
w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.

Foto: Piotr Skorupa

W sobotę rywalem byłego zawodnika Concordii Knurów Tomasza Adamka będzie Witalij Kliczko

W naszym mieście Tomasz Adamek może czuć się, jak u siebie w domu.
To przecież w Knurowie zgotowano mu przyjęcie godne mistrza, gdy po raz
pierwszy sięgał po zawodowy pas czempiona. Sukcesu gratulował mu wtedy
prezydent Adam Rams wyrażając radość knurowskich sympatyków pięściarstwa

Trener ze swoim podopiecznym stanowi
zgrany duet nie tylko na sali treningowej.
Ireneusz Przywara towarzyszył Tomaszowi
Adamkowi m.in. w procesji Bożego Ciała

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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klaSa „a” Podokręg zabrze

klaSa okręGowa

W sobotę Concordia po
raz trzeci zagrała na wyjeździe
i po raz trzeci wygrała. Tym
razem z Unią Kosztowy 2:0,
a to oznacza, że knurowska
defensywa po raz pierwszy w
tym sezonie zachowała czyste
konto.
Na bramki w konfrontacji
z Unią trzeba było czekać do
drugiej połowy, a konkretnie,
do 63 minuty, gdy na strzał z
dystansu zdecydował się Wojciech Kempa. Osiem minut
później Łukasz Żyrkowski
celnym strzałem sfinalizował

Foto: Piotr Skorupa

Po raz pierwszy
na zero z tyłu
kolejną akcję ofensywną i było
po meczu.
Teraz przed Concordią
niezwykle ciekawa potyczka
z rezerwami GKS-u Katowice
(sobota, godz. 17.00). Najbliższy rywal depcze knurowianom po piętach, tracąc do nich
tylko jeden punkt. Konfrontacja z „GieKSą” zapowiada się
zatem niezwykle interesująco,
podobnie zresztą, jak mecz
wicelidera Unii Bieruń Stary
z liderem Krupińskim Suszec.

KLASA B - GRUPA I
2 KOLEJKA:

WYNIKI 5. KOLEJKI (GRUPA 1):

1. Krupiński Suszec
2. Unia Bieruń Stary
3. Concordia Knurów
4. GKS II Katowice
5. Orzeł Mokre
6. Pogoń Imielin
7. Sokół Wola
8. Czarni Piasek
9. Unia Kosztowy
10. Śląsk Świętochłowice
11. Rozwój II Katowice
12. MKS Lędziny
13. Sokół Orzesze
14. Ogrodnik Cielmice
15. Stal Chełm Śląski
16. LKS Bełk

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15
15
12
11
9
8
7
7
6
4
4
4
4
3
3
2

17:3
14:5
10:6
12:4
12:12
11:6
8:11
9:8
8:8
3:12
8:12
6:11
6:11
7:10
7:13
9:15

Szczyt dla tempa
Rewelacyjnie spisują się
piłkarze z Paniówek, którzy w
pięciu meczach stracili zaledwie trzy punkty. W nagrodę

3 liGa kobiet
- GruPa śląSka
2 KOLEJKA:
Gol-Anders Częstochowa
- LKS Naprzód Żernica (nie
odbył się), KKS Zabrze II UKS Gamów (nie odbył się),
UKS Tygryski Świętochłowice - LKS Goczałkowice Zdrój
2:3, KKS Polonia Tychy - 1.
FC AZS AWF Katowice III
2:4, Czarni II Sosnowiec Gwiazda Ruda Śląska 0:6

1. Katowice

2 m 6 pkt

2. Goczałkowice

2

6

3. Ruda Śląska

1

3

4. Świętochłowice

2

3

5. Żernica

1

3

6. Gamów

1

0

7. Zabrze

1

0

8. Tychy

2

0

9. Sosnowiec

2

0

10. Częstochowa

0

0

rozgrywki młodzieżowe

MOSiR Jastrzębie – Concordia 1:0

PiSk

dziękujemy...

Sparta Zabrze - Jedność Przyszowice 2:4
Fortuna Gliwice - KS 94 Rachowice 3:3
Tempo Paniówki - Gwarek Zabrze 2:1
Płomień Połomia - Carbo Gliwice 6:0
Orzeł Miedary - Piast II Gliwice 4:2
Silesia Miechowice - Polonia II Bytom 1:3
ŁTS Łabędy - Ruch II Radzionków 5:0
MKS Kończyce - Tarnowiczanka Stare Tarnowice 3:2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Przegląd Lokalny Nr 36 (966) 8 września 2011 roku

12
11
11
10
9
8
8
8
6
6
5
4
4
3
3
3

... sztabowi szkoleniowemu i zawodnikom Klubu Sportowego Concordia Knurów (rocznik 1997) za pozdrowienia
przesłane z obozu w Węgierskiej Górce.

Redakcja

12:7
9:3
19:6
8:4
10:4
9:7
14:9
8:7
5:7
11:15
11:9
7:13
3:14
2:16
7:11
9:12

Sośnica Gliwice - Start Przezchlebie 9:2, Naprzód Świbie
- Olimpia Pławniowice 2:2,
Pogoń Ziemięcice - Orzeł
Paczyna 3:0, Naprzód Żernica
- Leśnik Łącza 6:1, Victoria Pilchowice - KS Bojków 2:0, Piast
Pawłów - Ruch Kozłów 0:5

KLASA B - GRUPA II
2 KOLEJKA:

OKRĘGOWA LIGA JUNIORÓW

WYNIKI 5. KOLEJKI (GRUPA 4):

1. Tempo Paniówki
2. Orzeł Miedary
3. Polonia II Bytom
4. Gwarek Zabrze
5. MKS Kończyce
6. KS 94 Rachowice
7. Fortuna Gliwice
8. Jedność Przyszowice
9. Tarnowiczanka St. Tarnowice
10. Płomień Połomia
11. ŁTS Łabędy
12. Silesia Miechowice
13. Ruch II Radzionków
14. Carbo Gliwice
15. Sparta Zabrze
16. Piast II Gliwice

Paweł Krasoń zamienił w letnim okienku
transferowym Piasta Gliwice na Concordię Knurów
i zapewne tej decyzji nie żałuje

oprac. PiSk

Tempo awansowało po ostatnim zwycięstwie nad Gwarkiem Zabrze na pozycję lidera.

LKS 35 Gierałtowice - MKS
II Kończyce 2:1, Gwiazda
Chudów – Przyszłość II Ciochowice 1:1, Wilki Wilcza
- Orły Bojszów 4:0, Górnik
II Zabrze - Stal Zabrze 3:2,
Zryw Radonia - Czarni Pyskowice 1:3, Tęcza Wielowieś
- Zamkowiec Toszek 2:4,
MKS Zaborze - Sokół Łany
Wielkie 2:1, Społem Zabrze
- Amator Rudziniec 1:2.

1. Górnik II
2. Wilcza
3. Ciochowice II
4. Bojszów
5. Zaborze
6. Pyskowice
7. Toszek
8. Rudziniec
9. Radonia
10. Społem
11. Gierałtowice
12. Chudów
13. Wielowieś
14. Kończyce II
15. Stal
16. Łany Wielki

9 pkt
7
7
6
6
6
5
4
4
4
3
2
1
1
1
0

klaSa „b” Podokręg zabrze

Piotr Skorupa

Unia Kosztowy - Concordia 0:2
0:1 Kempa 63’
0:2 Żyrkowski 71’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Bagiński, Wieliczko, Jaroszewski, Żyrkowski 88’ Piwowarczyk, Kempa 80’ Gałach, Karwowski 85’
Przesdzing, Spórna, Kupis 65’ Boroń.
Pogoń Imielin - Śląsk Świętochłowice 4:0
Orzeł Mokre - Sokół Orzesze 3:0
Rozwój II Katowice - Unia Bieruń Stary 1:2
Krupiński Suszec - LKS Bełk 4:1
Czarni Piasek - Ogrodnik Cielmice 2:0
MKS Lędziny - Sokół Wola 1:1
GKS II Katowice - Stal Chełm Śląski 3:0

WYNIKI 3. KOLEJKI:

Orzeł Stanica - Walka Makoszowy 6:0, Naprzód Łubie
- Kłodnica Gliwice 3:1, Quo
Vadis Makoszow y - Star t
Kleszczów 0:3, Tempo II
Paniówki - Drama Kamieniec
5:3, Młodość Rudno - UKS Biskupice 5:1, LKS 45 Bujaków
- Korona Bargłówka 1:1

1. Żernica
2. Kozłów
3. Pławniowice
4. Świbie
5. Łącza
6. Sośnica
7. Pilchowice
8. Ziemięcice
9. Pawłów
10. Przezchlebie
11. Bojków
12. Paczyna

6 pkt
6
4
4
3
3
3
3
1
1
0
0

1. Stanica
2. Paniówki II
3. Bargłówka
4. Kleszczów
5. Rudno
6. Łubie
7. Walka
8. Quo Vadis
9. Bujaków
10. Kamieniec
11. Kłodnica
12. Biskupice

6 pkt
6
4
3
3
3
3
3
1
0
0
0

dzisiaj pogrzeb
rudolfa burka
Dzisiaj (czwartek) o godzinie
9.45 w knurowskim kościele pw.
świętych Cyryla i Metodego rozpocznie się msza święta żałobna w
intencji zmarłego Rudolfa Burka.
Rudolf Burek w latach 60-tych
minionego stulecia był napastnikiem k nurowskiej drużyny
piłkarskiej.
Zmarł 3 września. Miał niespełna 75 lat.

kS concordia

ze Stalą też
zagrają u siebie

Stal Chełm Śląski zwróciła się do Concordii Knurów
z prośbą o wyrażenie zgoda
na zmianę gospodarza meczu
7. kolejki klasy okręgowej.
Knurowianie na taki „za-

bieg” w yrazili zgodę i w
związku z tym oba zespoły
spotkają się 17 września na
Stadionie Miejskim przy
ulicy Dworcowej.
PiSk

Sekcja Pływacka informuje

Sekcja Pływacka TKKF Szczygłowice zaprasza rodziców
pływaków na zebranie organizacyjne, które odbędzie się
15 września o godzinie 16.00 i 17.30 w salce konferencyjnej
MOSiR w Szczygłowicach.
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Powiat. Bene meritus 2011

Foto: Dawid Ciepliński

Nagrodzeni
dobrze zasłużeni

Ksiądz senior Stefan Gruszka z Knurowa i gierałtowickie koło Związku
Górnośląskiego znaleźli się wśród laureatów tegorocznej nagrody Bene Meritus
przyznawanej przez Radę Powiatu Gliwickiego

Ksiądz senior Stefan Gruszka przyjmuje
gratulacje od sekretarza

Foto: Dawid Ciepliński

Uchwały i las

Nagroda Bene Meritus trafiła w godne ręce - uznali zgodnie uczestnicy uroczystości
Michał Nieszporek. Gratulacji
nie szczędzili radni powiatowi
i przedstawiciele okolicznych
samorządów.
- Nagroda trafiła w godne
ręce. Wszyscy laureaci to wybitne osobowości, które swoim życiem i działalnością wspaniale
przysłużyły się naszej „małej
ojczyźnie” – podkreślił Piotr
Dudło, sekretarz Knurowa.
– Szczególnie miłe dla społeczności naszego miasta, że wśród
nagrodzonych Bene Meritus
jest ksiądz senior Stefan Gruszka, człowiek niezwykły i wielu
zasług – dodał, odczytując w
imieniu prezydenta Adama
Ramsa, list gratulacyjny.
Satysfakcji nie krył radny Dawid Rams, z którego
inicjatywy kandydatura ks.
Gruszki trafiła pod rozwagę
kapituły nagrody: - Ksiądz
senior Gruszka to nie dość,
że wspaniały duszpasterz, ale
również ogromny autorytet
dla wielu pokoleń nie tylko
knurowian. Jego życiowa mądrość jest skarbnicą wiedzy i
wskazówką dla tych z mnóstwa

ludzi, którzy mieli szczęście się
z nim spotkać.
- Drogą kościoła i kapłana jest człowiek. Trzeba go
szukać i znaleźć... – wyjawił,
nie kryjąc wzruszenia, swoje
życiowe i kapłańskie credo
ksiądz Gruszka. A pytany, jak
żyć i działać, odparł z humorem: - Trzeba spalać się, a nie
dymić...
- Kiedy dowiedziałem się,
że radny Dawid Rams zgłosił
do nagrody postać kapłana-seniora, nie miałem wątpliwości,
że ogrom dokonań księdza
Gruszki okaże się dla kapituły doskonałym uzasadnieniem wyboru. Co też się stało...
– podzielił się swoją refleksją
sekretarz Piotr Dudło.
Giera ł tow ick ie Koło
Związku Górnośląskiego reprezentowała prezes Janina Cicha-Rożek, której towarzyszyły
ubrane w piękne śląskie stroje
panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Związek został doceniony za działalność społeczną,
poznawczą i integracyjną. Jej
przejawem są nie tylko imprezy
Foto: Dawid Ciepliński

Bene Meritus to – z języka łacińskiego – „dobrze
zasłużeni”. To właśnie takie
osoby i instytucje o szczególnych zasługach dla Powiatu
Gliwickiego docenia co roku
powiatowy samorząd.
W tegorocznej edycji laureatami nagrody zostali – w
kategorii indywidualnej - knurowski ksiądz senior Stefan
Gruszka i Iwona EwertowskaMener, założycielka zespołu
Tybiarum Scholares, działającego przy Centrum Kultury
Zamek w Toszku, a zarazem
propagatorka śpiewu chóralnego w gminie Wielowieś. W
kategorii zespołowej zasłużone
honory oddano Kołu Związku
Górnośląskiego z Gierałtowic
i Młodzieżowemu Teatrowi
Carpe Diem z Pyskowic.
Uroczystość wręczenia
nagród odbyła się w ubiegłą
środę podczas sesji Rady Powiatu Gliwickiego. Statuetki
i dyplomy wręczyli laureatom
przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego Tadeusz
Mamok i starosta gliwicki

Związek Górnośląski w Gierałtowicach został
doceniony za działalność społeczną

środowiskowe, ale i działalność
wydawnicza propagująca historię i kulturę regionu.

BW, DC, JB

informacja własna wydawcy

W drugiej odsłonie sesji radni zapoznali się z informacjami o
przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2011 r.
przez cztery instytucje: SP ZOZ Szpital Powiatowy z siedzibą w
Pyskowicach, ZOZ w Knurowie, spółkę Szpital w Knurowie oraz
Powiatową Bibliotekę Publiczną w Gliwicach.
Pod głosowanie trafiło dziewięć uchwał. Wszystkie przyjęto. W ten
sposób zdecydowano m.in. o udzieleniu dotacji z budżetu powiatu
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz o wprowadzeniu
zmian w statucie ZOZ-u w Knurowie.
Pełna treść uchwał znajduje się na stronie internetowej powiatu
(www.starostwo.gliwice.pl) w zakładce Powiat Gliwicki/Informator
Rady Powiatu.
Trzecia część sesji miała charakter wyjazdowy, wspólny z radnymi miasta Pyskowice i gminy Pilchowice. Mowa była o wpływie
przemysłu na stan lasów i działalności Lasów Państwowych.
Pretekstem do podjęcia tej tematyki były obchody Międzynarodowego Roku Lasów.

/sisp, b/

