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Knurów. Koncert zespołu Whizper

informacja własna wydawcy

Szeptem o nowej płycie
Foto: arch. Whizper

Ogień i pożoga - tak w skrócie można określić to, co działo się
w sobotni wieczór w Sztukaterii. Koncert metalowego zespołu Whizper
był nawiązaniem do najlepszych tradycji knurowskiego Hard Rock

P

Foto: Paweł Gradek

Pamiątkowe zdjęcie uczestników koncertu i zespołu Whizper
Clinica z Katowic - solidna dawka
mocnych brzmień

onad pół roku temu Krzysztof
Skowroński wyszedł z inicjatywą koncertów „Hard Rock
na żywo”, mających przybliżyć słuc hacz om dorob ek k nu row s k ic h
zespołów. Inicjat y wa w róciła po
wakacy jnej przerwie, tym razem
z mocnym i głośnym przekazem.
Wszystko za sprawą metalowej formacji Whizper, która promowała
materiał z najnowszego krążka pt.
„Massive Scar Era”.
Klub zapełnił się nie tylko fanami
gatunku. Przybyli też młodzi, nieco
zachowawczy jeśli chodzi o żywiołowe
reakcje.
Publikę rozgrzała katowicka Clinica.
„Proszę o więcej takich koncertów”, „Był ogień”, „Świetny koncert”,
„Było super” - to tylko niektóre recenzje słuchaczy.
Komu było mało, może odsłuchać
EP-kę Whizper w serwisie Youtube.
/g/

Knurów

Strażnicy
pomogli
choremu

Knurów. UTW zaprasza

„Mozaika” w Sztukaterii

W sobotę, 31 października, o godz. 17.00 w klubie
Sztukateria odbędzie się spotkanie autorskie z
poetą Hubertem Foikiem. Autor zaprezentuje
książkę pt. „Mozaika”

F

oik urodził się w Gliwicach, lecz
przez ponad 40 lat był mieszkańcem Knurowa (absolwent knurowskiego liceum), obecnie przebywa w
Wuppertal (Niemcy). W „Mozaice”
zawarł ciekawe spostrzeżenia dotyczące piękna, szczęścia, rodziny,
wiary, ale i... kobiet. Nie stroni też od
satyrycznego spojrzenia na rzeczywi-

W miniony czwartek po południu Straż Miejska otrzymała
zgłoszenie, że przy ul. 1 Maja
znajduje się osoba potrzebująca
pomocy. Faktycznie, problemy
miał mężczyzna chory na Alzheimera, niepotrafiący trafić do
miejsca zamieszkania. Strażnicy
szybko ustalili jego personalia i
adres. Wkrótce później przewieźli
chorego knurowianina do domu i
przekazali pod opiekę żonie.

stość – zarówno tę współczesną, jak
i sięgającą połowy lat 70., czyli PRL.
Spotkanie będzie okazją do wsłuchania się w strofy i poznania twórcy.
Chętni będą mogli kupić książkę z
autografem autora.Na poetycki wieczór zaprasza zarząd Towarzystwa
Miłośników Knurowa.
/bw/

/bw/

reklama

Knurów

Budowali
na cyku

W poprzedni poniedziałek przed
południem patrol Straży Miejskiej
interweniował przy ul. Kościuszki.
Na miejscu trzej panowie prowadzili
prace budowlane na rusztowaniu. Jak
się okazało, czynili to będąc pod wpływem alkoholu. Dalsze czynności w tej
sprawie prowadzi Policja.

reklama

/bw/
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Knurów. Pożar w klasztorze Sióstr Służebniczek

Sadza, co za pech!

Błyskawiczna reakcja strażaków z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej pozwoliła uchronić klasztor
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek przed zniszczeniem

W

poniedziałek o godz. 20.18
dyżurny przyjął zgłoszenie o pożarze przy ul. Koziełka. Na miejsce wysłał dwa zastępy
strażaków. Okazało się, że zapaliła się
sadza w klasztornym kominie. W czasie godzinnej akcji udało się opanować sytuację. Budynek zgromadzenia

na szczęście nie ucierpiał.
Sadza płonie w nieczyszczonych regularnie kominach. Siostry zapewniały,
że korzystają z usług kominiarza.
Zdaniem dowódcy Jednostk i
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie,
mł. bryg. Wojciecha Gąsiora, albo
usługa kominiarska została wykona-

na niedbale, albo zakonnice używają
kiepskiego opału.
Sezon grzewczy się rozpoczął,
więc warto takie uwagi wziąć sobie
do serca, tym bardziej że większość
domów jednorodzinnych w Knurowie
i okolicy opalanych jest węglem...

/g/, foto: archiwum PL

Knurów. Seria kradzieży

Kradną na potęgę!

podziękowania

Wystarczy chwila nieuwagi, aby stracić pieniądze
i dokumenty. Przekonały się o tym trzy knurowianki,
które na własnej skórze odczuły, co znaczy ludzka
nieuczciwość

73

-letnia k nurowianka w
ciągu paru sekund straciła kartę bankomatową,
kartę NFZ, dowód osobisty i 715 zł.
Wszystkie te rzeczy miała w portfelu,
na który połasił się nieznany sprawca.
Do zdarzenia doszło 22 października
około godz. 17 na ul. Niepodległości.

Godzinę później doszło do kolejnej
kradzieży. Tym razem knurowianka
korzystała z uroków basenu krytego.
Torebka leżała nieopodal. Złodziej,
wykorzystując nieostrożność kobiety,
wyjął z torebki telefon komórkowy o
wartości 829 złotych.
Złodzieje uderzyli znowu 26 paź-

dziernika. W jednej z knurowskich przychodni knurowianka zostawiła saszetkę.
Roztargniona pani korzystała z toalety i
zapomniała o swojej własności. Gdy po
nią wróciła, saszetki już nie było. Ktoś
ją przywłaszczył wraz z zawartością dowodem osobistym i gotówką (390 zł).
jb

reklama

Przyszowice. Mieszkaniec przechytrzył oszusta

Nie dał się
„wnuczkowi”
Próba oszustwa popularną metodą tym
razem się nie powiodła. Mieszkaniec
Przyszowic był czujny i nie dał się
wyprowadzić w las. Zamiast tego
skontaktował się z policją, która
przygotowała zasadzkę

W

e wtorek, 20 października pewien
mieszkaniec Przyszowic odebrał niety pow y
telefon. Błyskawicznie zorientował się, że dzwoni do niego
oszust próbujący w yłudzić
pieniądze metoda „na wnuczka”. Mężczyzna postanowił,
że będzie blefował blefującego
– zmienił głos, udając starszą
panią. Nie mylił się –dzwoniący przedstawił się jako krewny
„staruszki”. Twierdził, że właśnie zdarzyła mu się kraksa
na drodze i prosił o pilne
pożyczenie około 20 tysięcy
złotych gotówką. Mieszkaniec
Przyszowic, nie wychodząc z
roli „babci”, zapewnił oszusta

o chęci pożyczenia pieniędzy,
po czym zawiadomił policję.
Ta przygotowała zasadzkę.
Wpadł w nią 50-letni mieszkaniec Gliwic, pomagający
oszustowi.
Historia o w y padku to
standard, jeśli chodzi o oszustwa metodą „na wnuczka”.
– Jednak nowością, coraz
powszechniejszą, jest posługiwanie się przez przestępców
pracownikami firm kurierskich
– mówi podinspektor Maciej
Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie.
Wygląda to tak: oszust
zleca kurierowi odebranie
przesyłki, podając adres pokrzywdzonego. W pewnym
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momencie kontaktuje się z
kurierem telefonicznie i wyjaśnia mu, jak trafić do celu.
Przestępca pozostaje na linii,
aby mieć pewność, że kurier
odbierze kopertę z gotówką.
Gdyby kurier nagle się rozłączył, oszust będzie wiedział, że
wyłudzenie się nie udało.
Taki właśnie sposób – z
kurierem-pośrednikiem zastosował oszust dzwoniący
do mieszkańca Przyszowic.
Tyle że plan się nie powiódł.
Pośrednik został zatrzymany
na 48 godzin i oskarżony o
pomocnictwo. Sprawa jest
rozwojowa. Prowadzi ją KMP
Gliwice.
MiNa
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Komunikacja na Wszystkich Świętych

W niedzielę pojedziesz za darmo
D

ecyzję o zwolnieniu z opłat za
przejazd komunikacją miejską Zarząd KZK GOP podjął
w ubiegły wtorek. Bezpłatna jazda
dotyczyć będzie wszystkich pasażerów
na wszystkich liniach kursujących na
zlecenie KZK GOP.
– Chcemy w ten sposób zachęcić
mieszkańców aglomeracji do wybrania w tym dniu [Wszystkich Świętych]
transportu publicznego – wyjaśnia
Roman Urbańczyk, przewodniczący
Zarządu KZK GOP.
Wzorem ubiegłych lat przygotowywane są też ułatwienia w dojeździe
do cmentarzy. Autobusy i tramwaje
pojadą częściej. Zostaną także uruchomione dodatkowe linie, które będą
kursować w Gliwicach, Katowicach,
Sosnowcu i Będzinie, Chorzowie,
Czeladzi i w Knurowie.

Funkcjonowanie
komunikacji

Przez dwa dni, w sobotę 31 października i w niedzielę 1 listopada,
komunikacja miejska będzie funkcjonowała według sobotnich rozkładów
jazdy. W te dwa dni na wybranych
liniach będą obowiązywały specjalne rozkłady jazdy, oznaczone jako
„Wszystkich Świętych”, dotyczące linii
tramwajowych nr: 26, 27 i 38 oraz linii
autobusowych nr: 6, 23, 25, 39, 44, 70,

72, 76, 109, 140, 154, 160, 175, 201, 236,
288, 603, 606, 616, 634, 637, 673, 674,
720, 723, 807, 840, 901, 949, 969 i 973.
31 października i 1 listopada linie
tramwajowe nr: 3, 7, 14, 20 i 30 oraz
linie autobusowe nr: 135, 230, 735 i
T-5 będą kursowały według rozkładów jazdy na dni robocze. Specjalne
rozkłady jazdy, oprócz zwiększenia
częstotliwości, w niektórych przypadkach zakładają również zmianę trasy.
Na linii nr 720 zostaną uruchomione
dodatkowe kursy do cmentarza przy
ul. Czołgistów w Zabrzu. Linia nr 807
będzie dodatkowo obsługiwała przystanek Będzin Cmentarz Komunalny.
Kursowanie linii nr: 236, 288, 969 i
973 będzie w te dwa dni dodatkowo
uruchomione, ponieważ są to linie
funkcjonujące tylko w dni robocze.

Linie cmentarne

C1, C2, C3 i C4 będą 31 października i 1 listopada wzmacniały komunikację do cmentarzy w Gliwicach.
C1 połączy cmentarz Centralny z
Trynkiem, C2 – z placem Piastów, a
C3 – pojedzie przez plac Piastów do
cmentarza Lipowego. C4 będzie linią
okrężną kursującą między placem
Piastów a cmentarzem Lipowym i św.
Wojciecha. Linia C5 w Katowicach
zapewni dojazd do cmentarza komunalnego przy ul. Murckowskiej,

przejeżdżając również w pobliżu
cmentarzy na ulicach Francuskiej
i Sienkiewicza. Linia C8 pojedzie z
placu Wolności w Katowicach przez
podziemny dworzec autobusowy do
cmentarzy w Bogucicach i Szopienicach. Linia C6 będzie kursowała po
Sosnowcu i Będzinie: spod cmentarza na Niwce, przez cmentarz komunalny przy ulicy Wojska Polskiego,
cmentarz na Dańdówce, centrum
Sosnowca, cmentarze przy ulicy Małobądzkiej w Będzinie do centrum
Będzina. Linia nr C7 połączy cmentarze w Chorzowie Batorym (na ulicach Niedźwiedziniec i Granicznej),
w śródmieściu Chorzowa (na ulicy
Cmentarnej, Dąbrowskiego, Janasa,
Łagiewnickiej, 3 Maja), w Chorzowie
Starym (na ulicy Kalusa), w Michałkowicach (na ulicy Maciejkowickiej)
oraz w śródmieściu Siemianowic Śląskich (na ulicach Michałkowickiej
i Cmentarnej). Linia C10 zapewni
mieszkańcom Knurowa dojazd do
cmentarza komunalnego przy ulicy
Rakoniewskiego. Linią C11 będzie
moż na dojechać w Cz elad zi do
cmentarzy na ulicy Wojkowickiej,
Nowopogońskiej i Szybikowej.

Markety bez autobusów

W związku z dniem wolnym od
handlu, przypadającym 1 listopa-

Foto: Archiwum

Miły ukłon ze strony przewoźnika w stronę pasażerów
– w niedzielę, 1 listopada, autobusami i tramwajami
wszystkich linii KZK GOP można będzie pojechać
gratis. 31 października i 1 listopada uruchomione
też zostaną dodatkowe linie, kursujące
m.in. w Knurowie i Gliwicach

W niedzielę bezpłatna jazda dostępna
będzie na wszystkich liniach kursujących
na zlecenie KZK GOP

da, nie będą wtedy kursowały linie
dowożące do centrów handlowych:
250, 750 i S-6. Nie będą obsługiwane
również specjalne przystanki autobusowe przy centrach handlowych.
Dotyczy to linii autobusow ych o
numerach: 39, 52, 59, 109, 146, 155,
194, 230, 255, 710, 850 i 194N.

Knurów Dworcowa – 1 Maja – 26 Stycznia – Szpitalna – Wilsona
–Rakoniewskiego – Knurów Cmentarz Komunalny – Rakoniewskiego – Wilsona – Rybnicka – Zwycięstwa – Lignozy – Szczygłowice
Kopalnia.
Przystanek Knurów Cmentarz Komunalny będzie zlokalizowany
przed wejściem na cmentarz. Stanowisko będzie obsługiwane w obu
kierunkach.

Gdzie parkować, by nie podpaść służbom?

4

gieł z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Knurowie.
- Oprócz nich mamy jeszcze parking
stworzony na gminnych nieużytkach.
W ubiegłym roku odwiedzający
groby bliskich zostawiali samochody
wzdłuż ul. Rakoniewskiego, uniemożliwiając przejazd autobusom.
Tworzyły się zatory, które musiały
rozładowywać służby porządkowe.
W niedzielę, kiedy ruch będzie
największy, pomocą odwiedzającym
będzie służyć 3 porządkowych. Ubrani

w odblaskowe kamizelki, z łącznością
miedzy sobą, będą na bieżąco informować o wolnych miejscach parkingowych przy cmentarzu.
W sobotę i niedzielę w rejonie
cmentarza przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach obowiązywać będzie zakaz
ruchu pojazdów w obu kierunkach.
Między godz. 6.00 a 22.00 będą tego
pilnować strażnicy miejscy. Z taryfy
ulgowej mogą korzystać wyłącznie posiadacze aktualnej karty parkingowej
oraz przewożący samochodem osoby
niepełnosprawne, w podeszłym wieku

lub mające problemy z poruszaniem
się. Dla nich przygotowano za cmentarzem utwardzony teren, gdzie będzie
można zostawić samochody. Pozostali
zobowiązani są do postoju na ogólnodostępnym parkingu przy ul. Leśnej.
Rewolucji nie będzie przy cmentarzu przy ul. 1 Maja. Tu obowiązywać

będą zasady stosowane z powodzeniem od kilku lat. Jednokierunkowy
ruch poprowadzono ul. Plebiscytową
do ul. Wolności. Nad przestrzeganiem zasad czuwać będą strażnicy
miejscy. W przypadku cmentarza
przy ul. 1 Maja zmiany obowiązują
od czwartku.
Urzędnicy apelują do zmotoryzowanych, by stosowali się do znaków i
przepisów. Tylko w ten sposób uda się
uniknąć zatorów.
/pg/

1 Maja

Źródło: UM Knurów

U

rzędnicy wyciągnęli wnioski
z ubiegłego roku i wprowadzili kilka tymczasow ych
zmian w organizacji ruchu. Jeśli kierowcy zastosują się do nich, unikną
korków i nieporozumień.
Nowością będą zmiany na ul.
Rakoniewskiego. Po jej obu stronach
staną znaki zakazu zatrzymywania
się. Wszystko po to, by zachęcić
zmotoryzowanych do parkowania
bezpośrednio przy cmentarzu.
- Jest tam wystarczająca liczba
miejsc - przekonuje Magdalena Szczy-

/kzk gop, bw/

Linia C-10 w Knurowie
pojedzie trasą:

Knurów. Nowa, tymczasowa organizacja ruchu przy cmentarzach

Wszystkich Świętych to czas wzmożonego ruchu
samochodów przy nekropoliach. Aby uniknąć korków,
wprowadzono zmiany w organizacji ruchu przy
knurowskich cmentarzach

Dodatkowe objazdy związane
z tymczasową organizacją ruchu
w rejonie cmentarzy będą również
wprowadzone w Gliwicach na liniach
autobusowych nr: 57, 187, 259, 280,
692, 699, 702 i 692N oraz w Siemianowicach Śląskich na liniach nr 74 i 222.
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PiS na bis

W skali kraju

W Knurowie frekwencja była nieco lepsza
od tej w skali kraju; na zdjęciu: spory ruch
w lokalu wyborczym w budynku LO

Prawo i Sprawiedliwość wygrało
wybory parlamentarne w skali
kraju, nie inaczej było też
w Knurowie i okolicy

Foto: Paweł Gradek

D

okładnie 89584 wyborców z PO, który z 6374 głosami posłem nie
(spośród ogółem 2936 67 będzie).
osób oddających głos ważny)
Wiele żałować mogą Tomasz Kaz okręgu nr 29, w którym – oprócz Gli- lita (Zjednoczona Lewica), któremu
wic, Zabrza, Bytomia i Tarnowskich zaufało 9949 wyborców oraz Mariusz
Gór - mieściły się gminy Gierałtowice, Pruszko (Korwin), na którego zagłosoPilchowice i Knurów, zagłosowało na wało 7117 osób. Ich ugrupowania nie
PiS, co przełożyło się na 30,51 proc. osiągnęły progów wyborczych w skali
poparcie. Następne w kolejności były: kraju (dla ZL było to 8 proc., dla KorPO – 28,99 proc., Kukiz’15 – 12,19 wina – 5 proc.), więc na nic zdały się
proc., Nowoczesna Ryszarda Petru – ich bardzo dobre wyniki.
8,9 proc., Zjednoczona Lewica – 7,21
Senatorem z okręgu nr 29 będzie
proc., Korwin – 5,09 proc., Partia Krystian Probierz (PiS), na którego
Razem – 4,15 proc., PSL – 2,5 proc. zagłosowało 35,27 proc. wyborców.
i KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Jego najpoważniejszym kontrkandyBoże” – 0,48 proc.
datem okazał się Zbigniew Wygoda
Z naszego okręgu wyborcy delego- (PO) z 30,65 proc. poparciem. Ewa
wali do Sejmu RP dziewięć osób. Przy Bobkowska uzyskała 21,07 proc., ArWiejskiej w Warszawie reprezentować tur Maligłówka – 7,9 proc., a Cecylia
nas będą: Wojciech Szarama, Piotr Py- Machulska – 5,11 proc.
zik, Barbara Dziuk i Jarosław Gonciarz
Frekwencja wyniosła 49,12 proc.
(wszyscy PiS), Borys Budka, Krystyna
Szumilas i Tomasz Głogowski (wszyscy W Knurowie
PO), Paweł Kobyliński (Kukiz’15) i Mardo urn uda ło się 51,55 proc.
ta Golbik (Nowoczesna Ryszarda Petru). uprawnionych.
Indywidualnie największym poPiS uzyskało 35,59 proc. (5388 głoparciem wyborców cieszyli się: Borys sów z 15 140 ogółem). Platforma ObyBudka (PO), na którego zagłosowało aż watelska otrzymała 24,35 proc. (3686
37761 osób, i Wojciech Szarama, które- głosów), Kukiz’15 – 14,31 proc. (2166
go poparło 34979 wyborców. Obydwaj głosów). Pozostałe ugrupowania ciebyli prawdziwymi „lokomotywami wy- szyły się dużo mniejszym poparciem.
borczymi” dla swoich ugrupowań, przy Na Zjednoczoną Lewicę zagłosowaczym nieco lepiej
ło 7,13 proc. (1079
wyszło na tym PiS. „10” w parlamencie
głosów), NowoczeZ naszego okręgu wyborcy deDzięki osiągnięciu legowali do Sejmu RP dziewięć sną Ryszarda Petru
Szaramy i dobrych osób. Przy Wiejskiej w Warszawie – 6,88 proc. (1042
w y n i k a c h c a ł e j reprezentować nas będą: Wojciech g ł o s y ) , R a z e m
„drużyny” z man- Szarama, Piotr Pyzik, Barbara Dziuk – 4,74 proc. (717
i Jarosław Gonciarz (wszyscy PiS),
datu poselskiego Borys Budka, Krystyna Szumilas i głosów), Korwin
może się cieszyć Tomasz Głogowski (wszyscy PO), – 4,68 proc. (708
Jarosław Gonciarz, Paweł Kobyliński (Kukiz’15) i Mar- głosów), PSL – 1,91
ta Golbik (Nowoczesna Ryszarda
który uzyskał 4884 Petru).
proc. (289 głosów),
głosy (czyli mniej W Senacie naszym reprezentantem KWW Grzegorza
niż Jacek Brzezinka będzie Krystian Probierz.
Brauna „Szczęść

Boże” – 0,43 proc. (65 głosów).
Personalnie najwięcej osób oddało
głos na Krystynę Szumilas (PO - 1731
głosów), Piotra Szaramę (PiS – 1720
głosów), Adama Ostaleckiego (PiS –
1319 głosów) oraz Borysa Budkę (PO
– 1179 głosów) i Pawła Kobylińskiego
(Kukiz’15 – 1179 głosów). Tylko ta
szóstka uzyskała poparcie przekraczające 1000 głosów. Pozostali kandydaci
nawet nie zbliżyli się do tej liczby.
Wybierając między kandydatami
do senatu knurowianie najliczniej
poparli Krystiana Probierza (41,76
proc.). Zbigniew Wygoda uzyskał
28,29 proc., Ewa Bobkowska – 18,66
proc. Poza „podium” znaleźli się Artur Maligłówka (5,79 proc.) i Cecylia
Machulska (5,5 proc.).

Gmina Gierałtowice

zaskoczyła „na plus” frekwencją –
zagłosowało 59,23 proc. uprawnionych.
Wyniki: PiS – 40,4 proc., PO – 24,28
proc., Kukuz’15 – 12,45 proc., Nowoczesna – 8,14 proc., Korwin – 4,5 proc., ZL
– 4,14 proc., Partia Razem – 3,59 proc.,
PSL – 2,02 proc., KWW Grzegorza
Brauna „Szczęść Boże” – 0,47 proc.
Indywidualnie wygrał Borys Budka (PO) – 658 głosów. Dużym poparciem cieszyli się też Wojciech Szarama
(PiS) – 636, Piotr Pyzik (PiS) – 440,
Krystyna Szumilas (PO) – 405, Szymon
Kobyliński (Kukiz’15) – 323 i Marta
Golbik (Nowoczesna) – 254 głosy.
Z kandydujących do Senatu bezape-

Knurów. Posiedzenie zespołu porozumiewawczego

PiS uzyskało 37,58 proc., PO – 24,09
proc., Kukiz’15 – 8,81 proc., Nowoczesna – 7,6 proc., ZL – 7,55 proc.,
PSL – 5,13 proc., Korwin – 4,76
proc., Partia Razem – 3,62 proc.,
KWW Zbigniewa Stonogi – 0,28
proc., Mniejszość Niemiecka – 0,18
proc., Zjednoczeni dla Śląska – 0,12
proc., JOW Bezpartyjni – 0,1 proc.,
KWW Grzegorza Brauna „Szczęść
Boże” – 0,09 proc., Kongres Nowej
Prawicy – 0,03 proc., Samoobrona
– 0,03 proc., Ruch Społeczny RP –
0,03 proc., Obywatele do Parlamentu – 0,01 proc.
Swoich przedstawicieli w Sejmie RP
(460 posłów ogółem) będą mieć:
PiS (235 posłów), PO (138), Kukiz’15
(42), Nowoczesna (28), PSL (16) i
Mniejszość Niemiecka (1).
W Senacie PiS ma 61 senatorów
(na 100 ogółem), w Sejmie też
większość, co pozwala par tii na
samodzielne rządy.
Do wyborczych urn udało się 50,92
proc. uprawnionych do głosowania.

lacyjnie wygrał Krystian Probierz (46,88
proc.). Wygoda otrzymał 26,25 proc.,
Bobkowska - 16,9 proc., Maligłówka –
5,25 proc. i Machulska – 4,72 proc.

Wygodą – 29,61 proc. i Bobkowską –
20,34 proc. Na Machulską zagłosowało
6,58 proc., a na Maligłówkę 4,88 proc.
wyborców.

W gminie Pilchowice

Powiat Gliwicki

frekwencja wyniosła 48,18 proc.
Tutaj PiS uzyskało 33,65 proc., PO
– 28,28 proc., Kukiz’15 – 11,3 proc.,
Nowoczesna – 9,77 proc., ZL – 4,86
proc., Korwin – 4,23 proc., PSL – 3,73
proc., Partia Razem – 3,66 proc.,
KWW Grzegorza Brauna „Szczęść
Boże” – 0,52 proc.
Personalnie największe poparcie
osiągnęła Krystyna Szumilas (PO) –
553 głosy. Nieco mniejsze, ale też wysokie na tle pozostałych kandydatów,
osiągnęli: Szarama (PiS) – 508, Budka
(PO) - 425, Pyzik (PiS) – 293, Golbik
(Nowoczesna) – 221 i Kobyliński (Kukiz’15) – 213.
Z piątki startujących do Senatu
wygrał Probierz – 38,59 proc., przed

miał frekwencję poniżej średniej
krajowej – 47,92 proc.
Wyniki: PiS – 33,92 proc., PO –
26,58 proc., Kukiz’15 – 12,2 proc.,
Nowoczesna – 7,71 proc., ZL – 5,74
proc., Korwin – 4,8 proc., PSL – 4,6
proc., Partia Razem – 3,94 proc.,
KWW Grzegorza Brauna „Szczęść
Boże” – 0,5 proc.
Wyborcy najczęściej głosowali na
Szaramę (PiS) – 4858 głosów, Szumilas
(PO) – 3929, Budkę (PO) – 3899 i Kobylińskiego (Kukiz’15) – 2615.
Kandydaci do Senatu: Probierz
– 39,26 proc., Wygoda – 28,89 proc.,
Bobkowska – 20,36 proc., Machulska
– 6,1 proc. i Maligłówka – 5,38 proc.
/bw/

Po sąsiedzku znane twarze

Okręg nr 30 (Rybnik) reprezentować będą: * z PiS - Izabela Kloc, Grzegorz
Matusiak, Grzegorz Janik, Teresa Glenc i znany wielu knurowianom Czesław
Sobierajski (prywatnie ojciec tenora Adama Sobierajskiego, radnego RM w
Knurowie), * z PO – Gabriela Lenartowicz, Marek Krząkała, Krzysztof Gadowski, * z Kukiz’15 – Krzysztof Sitarski.
Przedstawicielami Okręgu nr 31 (Katowice) będą: * z PiS – Grzegorz Tobiszowski, Andrzej Sośnierz (wśród wielu funkcji ma też w biografii szefowanie
fundacji Zamek Chudów), Jerzy Polaczek (kilkakrotnie w ostatnich latach gościł
w Knurowie, m.in. jako minister transportu przy okazji rozpoczęcia budowy
autostrady A1 i podczas „batalii” o bezpłatne autostrady w Górnym Śląsku),
Bożena Borys-Szopa, Michał Wójcik, * z PO – Marian Zembala, Tomasz Tomczykiewicz, Danuta Pietraszewska, Marek Wójcik, Wojciech Król, * z Kukiz’15
– Grzegorz Długi, * z Nowoczesnej – Monika Rosa.

O eksploatacji pod miastem

foto: Dawid Lach

Wybory 2015. Po sukcesie w wyborach prezydenckich,
wygrana w parlamentarnych...

W IV kwartale 2015 i I kwartale 2016 roku
w dalszym ciągu na Ruchu Szczygłowice nie planuje
się eksploatacji pod terenami miasta - to jedno z ustaleń
42. posiedzenia zespołu porozumiewawczego ds. oceny
eksploatacji górniczej pod terenami Knurowa

N

iedawno w Jastrzębskiej Spółce Węglowej KWK „Knurów-Szczygłowice” odbyło się spotkanie,
któremu przewodniczył dyrektor
Okręgowego Urzędu Górniczego
w Gliwicach. Z przedstawicielami
Urzędu Miasta w Knurowie, JSW
S.A,, Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Starostwa
Powiatowego oraz KWK „Knurów-Szczygłowice” omówił uchwały
podjęte na poprzednim posiedzeniu. Dotyczyły one m.in. działań
poprzedzających wydobycie węgla

zaplanowane w rejonie mostu PKP nad
Bierawką, prac związanych z podwyższeniem prawego obwałowania rzeki
oraz remontów dróg zniszczonych
przez szkody górnicze.
Zespół sporo uwagi poświęcił
przebiegowi robót hydrotechnicznych,
poprzedzających planowane wydobycie w rejonie przepustu PKP nad
Bierawką. Uczestnicy spotkania podkreślili dobrą współpracę na tym polu
między kopalnią a RZGW Gliwice.
Z zaprezentowanego na posiedzeniu materiału wynika, że w II i III
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kwartale 2015 roku tylko na Ruchu
Knurów prowadzona była eksploatacja
pod terenami Knurowa. W IV kwartale 2015 i I kwartale 2016 roku w dalszym ciągu na Ruchu Szczygłowice nie
planuje się eksploatacji pod miastem.
Spotkanie było też okazją do
omówienia robót hydrotechnicznych,
planowanych przez kopalnię (naprawa
rowu Czuchowskiego, nadbudowa
wałów potoku Knurówka, budowa
przepompowni wód w rejonie ul. Niepodległości i Wilsona).
oprac. /g/
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Knurów. Blok jak twierdza, czyli...

Wspólnota stawia
na kamery

ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Od tygodnia bloku przy ul. Batorego 10
strzeże aż 16 kamer! - Nie wiem, czego
obawiają się zarządcy. Nic nikomu tu
nie ginęło, był spokój - zauważa jeden
z mieszkańców, pragnący zachować
anonimowość

Foto: Paweł Gradek

R

yszard Kulczycki z zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Batorego 10
woli dmuchać na zimne. Szkoda
by było, gdyby pomalowane
klatki schodowe i wyremontowane schody zostały zdewastowane. Pan Ryszard zdradza, że
w przyszłym roku wspólnota
planuje ocieplić blok.
- Będzie nas to kosztowało
kilkaset tysięcy złotych - mówi.
- Nie chcemy, by za tydzień lub
dwa ktoś przyszedł i pomalował
sprayem elewację.
Za przykład podaje bloki, które nie tak dawno ktoś
upstrzył komunikatami o konfidencie.
16 kamer, dzięki funkcji
podczerwieni, może pracować
w dzień i w nocy. W ich zasięgu
są nie tylko wejścia do klatek
schodowych, ale całe otoczenie
bloku. Dostęp do nagrań ma zarząd wspólnoty i administrator
sprzętu. W razie zarejestrowania sprawców dewastacji, zapis
może być mocnym materiałem
dowodowym.
- Nikt nikomu w okna zaglądać nie będzie - zapewnia pan
Kulczycki.
Czy taka inwestycja jest
na kieszeń każdej wspólnoty?
Członek zarządu zapewnia, że

tak, podkreślając przy tym, że
zna się na rzeczy, bo pracował
kiedyś w firmie instalującej
monitoring.
Blok naszpikowany kamerami wzbudza emocje wśród
mieszkańców. Jedni chwalą,
drudzy obawiają się ingerencji
kamer w prywatność.
- Przesada z tymi kamerami. Powinni najpierw zapytać
wszystkich o zgodę - słyszymy
od lokatora który nie chce podać
nazwiska, by nie narażać się
zarządowi.
Ry sz a rd Ku lcz yck i z apewnia, że wszystko odbyło
się lege artis. Zarząd podjął w
tej sprawie stosowną uchwałę,
która została przegłosowana.

Co prawda, pojawiły się wątpliwości, głównie u osób starszych, ale - zdaniem przedstawiciela zarządu - z czasem
przekonają się i przyzwyczają
do kamer.
/pg/

Latarnie na wizji

Innym problemem, z jakim
mierzy się wspólnota, jest
niedostateczne doświetlenie
t e r e nu w p o b li ż u b l o k u.
Szczególnie przy miejskim
chodniku, gdzie niegdyś stały latarnie, a jakiś czas temu
je usunięto.
- Jak się tu poruszać wieczorem? - pyta pan Ryszard.
Do tematu wrócimy w jednym z najbliższych wydań PL.

Knurów. Obradowała Rada Miasta

Ławnicy wybrani tajnie
Wybór ławników do sądów
okręgowego i rejonowego oraz korekty
w miejskim budżecie były przedmiotem
poniedziałkowych obrad Rady Miasta

W

g ło s ow a n iu t ajny m
radni zdecydowali o
wyborze 12 ławników do Sądu
Okręgowego i 9 do Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nowo
wybrani ławnicy będą orzekać
w kadencji obejmującej lata
2016-2019.
Z 50 do 48 zł zmniejszy
się opłata od posiadania psa.
Nowa stawka będzie obowiązywać w 2016 roku.

Rada zaaprobowała przesunięcie 155,8 tys. zł na: *
pokrycie zasiłków celowych,
związanych z zabezpieczeniem schronienia dla osób go
pozbawionych,* zakupy inwestycyjne (m.in. 5 zestawów
komputerow ych, serwera i
oprogramowania).
350 tys. zł zabezpieczono
w budżecie miasta na odszkodowania za grunt przejęty

pod drogi publiczne (ulice
Lotników, Dębowa i boczna
Jęczmiennej).
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich
przebiegu dostępny jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
przy ul. Niepodległości) i w
internecie - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
(www.knurow.bip.info.pl).
/b/

Nowo wybrani ławnicy
Ławnicy do Sądu Okręgowego: Roman Adamczyk, Roksana Ewa Anczykowska, Barbara
Lukrecja Dang, Anna Zofia Hesok, Wiesława Elżbieta Kanicka, Grzegorz Czesław Mordal, Barbara
Niewiadomska, Andrzej Jan Pach, Jan Stefan Pająk, Janusz Stanisław Sacha, Beata Katarzyna
Tymoszek.
Ławnicy do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: Mieczysław
Kocierz, Piotr Adam Konarski, Janusz Marian Owczarski, Julian Rzewódzki.
Ławnicy do Sądu Rejonowego do orzekania z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy: Ewa
Gajewska, Krzysztof Józef Hink, Alina Król, Joanna Barbara Kusio, Barbara Antonina Wiercioch.
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Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 26 listopada 2015 r. w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w sali narad (II piętro)
przeprowadzone zostaną pierwszeprzetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
lokali mieszkalnych wraz z oddaniem ułamkowych części gruntu w użytkowanie
wieczyste.
I. Przedmiotem I przetargów ustnych nieograniczonych jest prawo własności następujących
nieruchomości:
1) 		lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 29,00 m2 usytuowany na I piętrze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego położonego w Knurowie przy ul. Bolesława
Chrobrego 15 oraz udział w nieruchomości wspólnej wraz z równoczesnym oddaniem
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu tj. 1134/10.000 części działki nr
1510/11 o pow. 0,0647 ha, zapisanej w ewidencji gruntów: m. Knurów, obręb Knurów, jedn. rej. G.2224 dla której przez Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzona jest
księga wieczysta nr GL1G/00051441/2.
			Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną, symbol planu – FH2-7MW.
			Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Posiada
pomieszczenie przynależne – piwnicę o pow. 5,90 m2. W budynku znajdują się
instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie – (kominek), ciepła woda
z bojlera elektrycznego.
2) lokal mieszkalny nr 20 o pow. użytkowej 30,20 m2 usytuowany na IV piętrze
pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego położonego w Knurowie-Szczygłowicach
przy al. Piastów 7d oraz udział w nieruchomości wspólnej wraz z równoczesnym
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu tj. 115/10.000 części
działki nr 854/76 o pow. 0,3166 ha, zapisanej w ewidencji gruntów: m. Knurów,
obręb Szczygłowice, jedn. rej. G.455 dla której przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00041402/4.
			Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną, symbol planu – P 1.3 MW.
			Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju. Posiada pomieszczenie przynależne – piwnicę o pow. 1,39 m2. W budynku znajdują się
instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie.
3)		lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 68,86 m2 usytuowany na parterze
i poddaszu jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego położonego w Knurowie
- Szczygłowiach przy ul. Zwycięstwa 25 oraz udział w nieruchomości wspólnej
wraz z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
tj. 470/10.000 części działki nr 1322/112 o pow. 0,0825 ha, zapisanej w ewidencji
gruntów: m. Knurów, obręb Szczygłowice, jedn. rej. G.2224 dla której przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00044427/6.
			Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną, symbol planu – 3K-24MW.
			Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi (w tym jeden na poddaszu), kuchni, łazienki
z wc, przedpokoju. Posiada pomieszczenia przynależne: strych o pow. 13,88 m2
oraz pomieszczenie gospodarcze 10,60 m2. W pokoju na poddaszu brak ogrzewania.
W budynku znajdują się instalacje: wodna, elektryczna, odprowadzanie ścieków
do szamba, ogrzewanie piecowe.
II. Terminy przetargów, ceny wywoławcze i wysokość wadium:
Lp

Adres lokalu mieszkalnego

1. ul. Bolesława Chrobrego 15/5
2.
al. Piastów 7d/20
3.
ul. Zwycięstwa 25/1

Cena wywoławcza
w zł

63.470,00
55.670,00
92.700,00

Wadium
w zł

3.200,00
2.800,00
4.700,00

Data przetargu

26.11.2015 r.
26.11.2015 r.
26.11.2015 r.

Godzina
przetargu

10.00
10.30
11.00

Cena wylicytowanego lokalu obejmuje: lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi
- w rozumieniu ustawy o własności lokali - zwolniony z podatku VAT (zgodnie z art.
43 ust.1 pkt 10, 10a ustawy o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz.
535 z późn. zm.) oraz udział w nieruchomości wspólnej (I opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu powiększona o należny podatek VAT podlega wpłacie przed spisaniem
aktu notarialnego).
Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty sądowe nabywca zobowiązany jest
do uiszczenia w dniu spisania aktu notarialnego w kancelarii notarialnej.
Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany do uiszczania należności z tytułu
podatku od nieruchomości naliczonego przez Wydział Finansów.
III. W przetargu mogą brać udział osoby, które prawne, krajowe lub zagraniczne bądź osoby
fizyczne, które:
a)		dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego Urzędu Miasta Knurów
przy ul. dr. Floriana Ogana 5
			w kopercie z dopiskiem „sprzedaż lokalu przy ….......” - do dnia 19 listopada
2015 r. do godz. 15.30 zawierające:
– pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z podaniem imienia, nazwiska,
firmy bądź nazwy siedziby oraz statusu prawnego uczestnika przetargu, numeru
kontaktowego,
– datę sporządzenia zgłoszenia,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości
będącej przedmiotem przetargu oraz warunkami przetargowymi i że przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,
– pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu
wadium,
– dane osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika przetargu wraz
z ewentualnymi pełnomocnictwami z notarialnie poświadczonym podpisem lub
oryginał pełnomocnictwa i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób
do reprezentacji uczestnika w przetargu,
b) wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych) w wymaganej podanej
w tabeli w pkt. II do dnia 19 listopada 2015 r. na konto Urzędu Miasta Knurów
nr konta: 39 1560 1081 2121 0517 3581 0025 z dopiskiem wadium – Knurów,
„sprzedaż lokalu przy …....................”.
			Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych
na rachunek organizatora przetargu.
c) dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– dowód wpłaty wadium,
– w uzasadnionym przypadku konieczności zmiany osób reprezentujących
uczestnika przetargu, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu
lub notarialne pełnomocnictwo.
IV. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządcą budynku
tj. Miejskim Zespołem Gospodarki Lokalowej i Administracji, Knurów ul. Floriana 4,
tel. 32 339 45 00.
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Knurów. Bal Seniorów

Choć ciało się starzeje,
serce wciąż młode
Członkowie Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów nie mają czasu, aby martwić
się upływającym czasem. Jesień życia oswajają tańcem
i śpiewem, bo nic tak nie odmładza, jak zabawa
w dobrym towarzystwie

Prezydent Adam Rams i przewodniczący Koła nr 4 Stanisław Rudzki pogratulowali
najstarszym członkom organizacji i tym z najdłuższym stażem

WOPR zaprasza
na ratownicze kursy

Przegląd Lokalny Nr 43 (1181) 29 października 2015 roku

/bw/

Tekst i foto: Justyna Bajko

„Stacja obsługi i sprzedaży akumulatorów” powstała 15 października 1990 roku. Początki rodzinnego
interesu były skromne - niewielki garaż i dwa modele akumulatorów w sprzedaży. Dzisiaj to prężnie
działająca firma ciesząca się uznaniem kupujących - w ciągu 25 lat z jej usług skorzystało aż 40 tys.
klientów, czyli więcej niż Knurów liczy mieszkańców!

tekst sponsorowany

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

aby zaczerpnąć sił przy stole. W sumie
125 osób tańczyło (prawie) do północy.
O dobrą zabawę zadbał zespół Krzysztofa Skowrońskiego.
- Dobrze tak tu przyjść, poruszać się
trochę, pobyć z ludźmi, pośmiać się i powspominać - mówili uczestnicy balu.
- Człowiekowi lżej, gdy nie jest sam.
Na balu nie zabrakło także konkursowych zmagań - w szranki stanęli
mistrzowie tańca, walcząc na figury i
obroty.
Seniorzy z Koła nr 4 już planują
kolejne wyjazdy i zabawy, bo jak mówią, nie mają czasu do stracenia!
- 18 listopada organizujemy wycieczkę do Oświęcimia, 28 listopada
do Rogowa. W planach mamy także
zabawę andrzejkową i Dzień Górnika
- wymienia Stanisław Rudzki. - Zapraszamy także do klubu Gama - w każdy
poniedziałek o godz. 16.

Nasze akumulatory - ta moc będzie z Tobą!

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

czestnikiem kursu przygotowującego do egzaminu na stopień
„Młodszego Ratow nika WOPR”
może być osoba, która ukończyła 12
rok życia. To nie wszystko. Uczestnik
musi być członkiem WOPR. Powinien
też złożyć: * pisemną zgodę na udział
w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej
opiekun prawny) oraz zaświadczenie
lekarskie lub oświadczenie o braku
przeciwwskazań do odbycia kursu
(w przypadku osoby niepełnoletniej
oświadczenie sk łada jej opiekun
prawny). Ostatni warunek to posiadanie karty pływackiej.
Chętni do uzyskania stopnia „Ratownika WOPR” muszą mieć ukończonych 16 lat. A ponadto posiadać: *
stopień młodszego ratownika WOPR,
* ważną legitymację członka WOPR z
poświadczeniem lekarskim o zdolności
do pracy w charakterze ratownika na
dany rok kalendarzowy, * specjalną
kartę pływacką oraz patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie
wodnym.
W przypadku patentów, mogą to
być: motorowodne, żeglarskie, nurkowania swobodnego (bez płetwonurka

„Chodź do mnie, chodź do mnie,
nie przejmuj się, bo miłość w tym
wieku też zdarza się”- zawadiacko
wyśpiewywali knurowscy seniorzy.
Hymnem emerytów Stanisław Rudzki,
przewodniczący koła, rozpoczął bal,
zachęcając do wspólnego śpiewu.
Pełen podziwu dla radości życia
seniorów był prezydent Adam Rams,
który odwiedził uczestników imprezy i
zostawił prezenty dla zwycięzców konkursów tanecznych organizowanych
w czasie balu. Prezydent Rams pogratulował także najstarszym członkom
koła i tym, o najdłuższym stażu członkowskim. Nagrody za staż wręczono
Janinie Buli, Edwardowi Buli, Rucie
Góreckiej, Marianowi Kasprzykowi
i Leokadii Szołtysek. Podarunki dla
najstarszych członków otrzymali Irena
Bogdanowicz i Kazimierz Obrycki.
Po części oficjalnej piękne ubrane
panie i eleganccy panowie ruszyli na
parkiet i schodzili z niego tylko po to,

Od 25 lat dla lokalnych kierowców

Knurów

U

Seniorzy cieszą się życiem, czerpiąc radość z bycia razem

Rozmawiamy z Janem Tomeckim, założycielem „Stacji obsługi i
sprzedaży akumulatorów”
Od 25 lat działacie na rynku. Sporo zmieniło się przez
ten czas?
Jan Tomecki: Tak! Firma mieściła
się w garażu i na początku przyjęła nieco przydługą nazwę „Zakład
napełnienia i regeneracji akumulatorów”. Dzięki radzie przyjaciela
rodziny, odkryliśmy lukę na rynku
- w tym czasie w handlu dostępne
były akumulatory tzw. suche, które
użytkownik musiał sam zalać elektrolitem i uformować, postanowiliśmy
go w tym wyręczyć. W 1993 roku w
związku z przekształceniem profilu
działalności z usługowej na usługowo-handlową, zmieniliśmy nazwę
firmy na „Stacja obsługi i sprzedaży
akumulatorów”. W październiku tegoż
roku sprzedaliśmy pierwsze akumulatory - dokładnie 12 sztuk za zawrotną
sumę 5 690 000 zł.
Początki były pewnie
niełatwe?
- Pamiętam trudności z zaopatrzeniem stacji: przed hurtownią
ustawiała się kolejka sprzedawców
detalicznych w oczekiwaniu na dostawę z Poznania. Każdy w pokorze
odbierał swój przydział i odjeżdżał.
Dzisiaj jest znacznie prościej - aż
trudno się opędzić od przedstawicieli
handlowych.
Czy oferujecie swoim klientom tylko sprzedaż akumulatorów?
- Nie tylko. Klienci, którzy decydują się na zakup akumulatora
w naszej firmie mogą liczyć także
na bezpłatny montaż baterii w
samochodzie i pomiar sprawności
instalacji elektr ycznej oraz, co
istotne, – możliwość pozostawienia
zużytego akumulatora do utylizacji.
Rozpoczynający się sezon
to nowe propozycje?

Na renomę firmy od wielu lat
pracują Krystyna i Jan Tomeccy oraz
Bolesław Taboł (z lewej)
- Nasza oferta nie ogranicza się już
tylko do producentów znanych marek,
takich jak Centra, Bosch, Varta, FIVE
STAR. W ostatnich miesiącach poszerzyliśmy asortyment o akumulatory
włoskiej firmy FIAMM, słoweńskiej TOPLI, czy też krajowych producentów
JENOX z Chodzieży oraz AUTO PART
z Mielca. Użytkownicy aut azjatyckich
znajdą na półkach bardzo cenione przez
kierowców japońskie akumulator y
YUASA. Przybywa na naszych drogach
samochodów zaopatrzonych w systemy
START-STOP. Nie wszyscy kierowcy
mają jednak świadomość, że w tych
pojazdach montowane są akumulatory
wzmocnione serii AGM. Takie baterie
również posiadamy w naszej ofercie.
A co dla jednośladów?
- Dysponujemy bardzo szeroką
gamą akumulatorów różnych marek do
skuterów, motorów, czy nawet rowerów
z napędem elektrycznym.
Czy planujecie Państwo sprzedaż internetową?
- Trwają prace nad nową stroną
internetową, gdzie oprócz pakietu informacji praktycznych, klienci znajdą pełną

ofertę artykułów z możliwością zamówienia konkretnego modelu baterii.
Chcieliśmy bardzo podziękować tym wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem w minionym
ć wier ć wie c zu i r ównoc ze ś nie
zapewnić, że zrobimy wszystko, aby sprostać oczekiwaniom
klientów w latach następnych.

Klientom, k tór zy odwiedzą
naszą firmę zaopatrzeni w
kupon rabatowy zamieszczony poniżej, oferujemy bezpłatny pomiar sprawności
akumulatora
oraz układu
ładowania.
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Gierałtowice. Koncert charytatywny

Uskrzydleni miłością

Powstali dopiero dwa miesiące temu, ale wydaje się
jakby grali i śpiewali od lat. Zespół „Uskrzydleni”
zadebiutował w kościele Matki Boskiej Szkaplerznej
w Gierałtowicach. I połączył przyjemne z pożytecznym...

Młodzi artyści mieli bardzo udany debiut, ich koncert
publiczność nagrodziła owacją

Najstarszym uskrzydlonym jest Patryk Grzegorzyca

Nazwa to pomysł dzieci. Chciały, aby mówiła coś o nich samych
uskrzydlonych miłością do Boga.
Członkowie zespołu mają po kilka
lat. Najstarszy - Patryk Grzegorzyca,
uczeń gimnazjum, nazywamy jest
przez najmłodszych „dziadkiem”.
- Zaskarbiłem sobie zaufanie
dzieci i bardzo mnie to cieszy - śmieje
się Patryk, który prowadził warsztaty,
muzycznie przygotowywał grupę do
występu, a także wspierał i doradzał.
- Dzieciaki świetnie się bawią, a przy
tym wszyscy razem uczymy się życia.
Czujemy potrzebę pomagania innym
- to nas uskrzydla.
Zespół, czyli grupa wokalna i
muzycy, intensywnie ćwiczył przez
ostatnie dwa miesiące. Pierwszy raz
wystąpił przed własną, gierałtowicKiedyś fotel dentystyczny budził grozę, dzisiaj już
tak źle się nie kojarzy

ką publicznością, w zeszłą niedzielę
w kościele Mat k i Bosk iej Szkaplerznej. „Uskrzydleni” śpiewem
opowiedzieli historię dziecka - od
momentu poczęcia, aż do czasu,
kiedy wkracza w świat dorosłych.
- Wydaje nam się, że Pan Bóg jest
bardzo muzykalny, dlatego modlimy
się tańcem i śpiewem - tłumaczą mali
artyści.
W czasie występu dzieci zbierały
pieniądze dla potrzebujących - udało
się zebrać 1640 zł. Koncert zakończył
się owacją na stojąco.
- Było pięknie - podsumowuje pan
Tadeusz, który z zachwytem przysłuchiwał się młodych artystom.
oprac. jb, TP,
foto: Tadeusz Puchałka

Kuźnia Nieborowska. DPS „Zameczek” liczy na fantazję twórców

Twórzmy „Miasto Aniołów”
- Pragniemy stworzyć z pięknych prac „Miasto
Aniołów”, abyśmy oglądając je, poczuli się na chwilę
jak w niebie – zachęcają do udziału w konkursie
plastycznym jego organizatorzy

Z
Knurów

Walczą o zdrowe zęby

500 dzieci przebadano w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 2 Knurowie w ramach akcji
„Chrońmy dziecięce uśmiechy”. - Dentyści byli
bardzo fajni, nawet się nie bałem - śmieje się
Bartek z III B

A

kcję, organizowaną przez firmy Wrigly i Orbit oraz Polski
Czerwony Krzyż, podzielono na dwa
etapy: pierwszy odbył się w zeszłym
tygodniu - wolontariuszki PCK
uczyły dzieci, co należy robić, aby
mieć zdrowe zęby, drugi był równie
emocjonujący. Do MSP-2 przyjechało kilka gabinetów dentystycznych.
O wtorku do środy stomatolodzy
przebadali 500 uczniów z „Jedynki”,
„Dwójki”, „Szóstki” i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Po przeglądzie
każde z dzieci otrzymało kartę dla
rodziców z dokładnym opisem stanu
uzębienia.
Przyglądając się roześmianych
uczniom, aż trudno było uwierzyć, że
czekają na wizytę u dentysty.
- Niektóre wręcz nie umiały się
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doczekać, kiedy w końcu stomatolodzy przyjadą do naszej szkoły - śmieje
się Gabriela Bieniek, opiekunka
szkolnego koła PCK w MSP-2. - Widać, że chętnie idą na przegląd.
- Nie ma się czego bać, przecież to
nie boli! - zapewniali chłopcy z III B,
choć jeden z nich przyznał, że jednak
wiercenie to nic fajnego...
Akcja jest odpowiedzią na niepokojące statystyki - już prawie 78
proc. dzieci w wieku od 6 do 12 lat
ma problem z próchnicą. Czy równie
źle jest także w Knurowie? Okaże się
niedługo.
- Po zakończeniu akcji otrzymamy wyniki, wtedy będziemy wiedzieć,
jaka jest sytuacja w szkole - mówi
Gabriela Bieniek.
Tekst i foto: Justyna Bajko

a ciekawą inicjatywą stoi społeczność Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” oraz Stowarzyszenie
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
i Chorych Psychicznie „Pomost” w
Kuźni Nieborowskiej.
- Chcemy pokazać, że Domy
Pomocy Społecznej zamieszkują
osoby ze świata sztuki – tłumaczy Barbara Golec, instruktor do
spraw kulturalno-oświatowych w
DPS „Zameczek”. – Poprzez swoją
w rażliwość potraf ią przelać na
papier uczucia i pragnienia, a my
chcemy dać im możliwość prezentacji talentu.
Udział w konkursie mogą wziąć
nie tylko mieszkańcy DPS-ów.
- Liczymy również na uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i
w zajęciach Domów Pomocy Społecznej, osób prywatnych oraz uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu Knurowa – precyzuje dyrektor placówki Ewa Zamora.
To nie pierwszyzna

W praktyce każdy, kto ma taką
chęć, może dołożyć cząstkę swojej
twórczości.
Inspiracją do konkursu była dla
społeczności „Zameczka” pierwsza
rocznica śmierci ks. Stefana Gruszki.
- To nie tylko Opiekun, który przez
20 lat odwiedzał nas w każdy piątek, ale
też Anioł, który otula nas swoimi białymi skrzydłami do dzisiaj – słyszymy
od mieszkańców placówki. – Poprzez
obrazy chcemy pokazać, kim był dla
nas ks. Gruszka.
Jakie warunki trzeba spełnić, by
wziąć udział w konkursie?
Wena twórcza bywa kapryśna,
ale w tym przypadku nie ma zmiłuj,
trzeba się wyrobić do końca listopada.
Można złożyć maksymalnie 5 dzieł.
Wymiary prac mogą być dowolne,
aczkolwiek każda z nich powinna być
oprawiona i opisana na odwrocie (z
danymi: imię i nazwisko autora, jego
wiek, adres, ewentualnie nazwa instytucji, którą reprezentuje).

Znaną malarką aniołów
jest Sybilla Golec. Na zdjęciu jeden z jej obrazów

- Co nader istotne, to każda praca
musi zawierać anioła – podkreśla
Barbara Golec. – Dzięki temu powstanie unikalna wystawa, swoiste
„Miasto Aniołów”.
Prace należy dostarczyć do DPS
„Zameczek” (ul. Knurowska 13, 44144 Kuźnia Nieborowska).
Jury oceni dzieła i przyzna nagrody. Pokłosiem konkursu będzie
wystawa prac.

/bw/

Organizowany przez DPS „Zameczek” konkurs nie jest pierwszym artystycznym przedsięwzięciem placówki.
- W przestrzeń sztuki weszliśmy realizują programy unijne, np. „Zamkowe
Spotkania - Edukacja Kulturowa Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie”, na
których mieszkańcy malowali, korzystając z różnych technik, znane obiekty
– zamki, budowle, szyby kopalni – podkreśla dyrektor Ewa Zamora.

Dodatkowe informacje
dotyczące konkursu można uzyskać telefonicznie pod nr. 32 235
16 30 wew. 32 (u instruktor Barbary Golec).
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Knurów. Złote Gody

Razem pół wieku i dłużej

W młodości powiedzieli sobie nawzajem: „tak” – i przez całe życie są wierni tej obietnicy.
Trwają przy sobie na dobre i złe, wspierają się w zdrowiu i chorobie, choć nie zawsze jest
łatwo. W środę, 28 października, knurowskie małżeństwa z imponującym stażem wspólnie
świętowały Złote Gody

U

roczystość zorganizowana przez Urząd
Stanu Cywilnego odbyła się w restauracji
„Protos” przy ul. Szpitalnej. Zaproszono
na nią 11 par, którym w tym roku przypadła 50.
rocznica ślubu – Złote Gody, 24 „szmaragdowe”

pary (z 55-letnim stażem), 4 małżeństwa świętujące 60-lecie wspólnego życia (Diamentowe
Gody), a także jedną parę obchodzącą Żelazne
Gody, czyli 65-lecie małżeństwa (ta para nie
mogła pojawić się osobiście). Gratulacje, po-

Złoci Jubilaci

dziękowania i życzenia zdrowia i wszelkiej
pomyślności złożyli jubilatom: Barbara Bismor
– kierownik knurowskiego USC, prezydent
Adam Rams i przewodniczący Rady Miasta,
Tomasz Rzepa. Złote pary zostały odznaczone
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie,
przyznanymi im przez prezydenta RP. Medal
ma formę sześcioramiennej gwiazdy, opatrzo-

nej napisem: „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Na rewersie medalu są dwie srebrzyste
róże, piękne, choć nie pozbawione cierni – zupełnie jak życie w małżeństwie.
Gdy oficjalna część dobiegła końca, uczestnicy jubileuszowej uroczystości zasiedli przy
wspólnym stole.
Tekst i foto: Mirella Napolska

Szmaragdowi Jubilaci

Szmaragdowi Jubilaci
Złoci Jubilaci

Diamentowi Jubilaci

Małżeństwa zaproszone na knurowską uroczystość Złotych Godów
„Złote” pary, którym przyznano medale za 50-lecie wspólnego pożycia małżeńskiego:
Lidia i Wiktor Charygowie, Danuta i Michał Hołyszowie, Stefania i Korneliusz Kanclerzowie, Jadwiga i
Stanisław Kotarscy, Kazimiera i Józef Mirochowie, Teresa i Stanisław Pasikowie, Urszula i Jan Piekarscy, Małgorzata i Eryk Skorupowie, Genowefa i Józef Świętochowscy, Barbara i Herbert Wodniokowie,
Małgorzata i Ignacy Zabłoccy.
Pary świętujące 55-lecie wspólnego pożycia małżeńskiego – Szmaragdowe Gody:
Róża i Władysław Cedzidłowie, Helena i Adam Chochelowie, Halina i Alfred Chruśnikowie, Irena i
Kazimierz Dryndowie, Małgorzata i Stanisław Furchowie, Marta i Serafin Huszczowie, Genowefa i
Zygmunt Juszczykowie, Anna i Władysław Klimkowie, Leokadia i Stefan Kosmalowie, Alicja i Stanisław
Kowalczykowie, Maria i Zygmunt Krelińscy, Marianna i Jan Krukowie, Bronisława i Marian Mencnerowie, Władysława i Henryk Michniewscy, Inga i Jan Nazarukowie, Aniela i Winifried Różańscy, Lucyna i
Henryk Sękowscy, Irena i Eugeniusz Szczepańscy, Małgorzata i Józef Skubaczowie, Sylwia i Stanisław
Smętkowie, Leokadia i Marian Tarkowscy, Aniela i Stefan Węglarzowie, Zofia i Daniel Wypychowie,
Eryka i Paweł Żwadłowie.
Pary obchodzące Diamentowe Gody (60-lecie małżeństwa):
Hildegarda i Antoni Grajnerowie, Stefania i Konrad Grabelusowie, Lidia i Władysław Justyńscy, Czesława i Władysław Korusowie, Ema i Hubert Paniczowie.
Małżeństwo świętujące 65-lecie wspólnego pożycia – Żelazne Gody: Marta i Józef Przesdzingowie.
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Knurów

Z kart historii

Znajdź grób
swoich bliskich

Komunikacja była
taka sobie, więzi
bywały trwałe

Choć wiek temu komunikacja nie była tak
rozwinięta jak dzisiaj, to ożywionych kontaktów
między sąsiedzkimi miejscowościami nie
brakowało. O wielu na łamach PL już pisaliśmy,
warto przywołać kolejne „migawki” sprzed
dziesięcioleci

teresujące nas miejsce. Wyświetla się
także informacja o dacie urodzenia i
śmieci zmarłego oraz zdjęcie nagrobka. Dodatkowo program informuje o
rocznicach śmierci i wspomnieniach
urodzin przy padających na dany
dzień.
Program został w ykonany ze
środków budżetu gminy. Wciąż jest
dopracowywany, dlatego wszelkie
nieprawidłowości lub uwagi dotyczące
działania systemu prosimy zgłaszać do
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów (tel. 32
339 22 99).

Foto: Archiwum

W

sz y st k ich Św ię t ych to
dobry czas, aby zapalić
lampkę pamięci na grobach znajomych, a nie zawsze wiemy,
gdzie zostali pochowani. Z pomocą
odwiedzającym knurowskie nekropolie przychodzi Urząd Miasta i elektroniczny program „Grobonet”.
Program obejmuje groby z nekropolii przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach i Rakoniewskiego w Knurowie
oraz z części komunalnej, czyli tej,
którą opiekuje się miasto, cmentarza
przy ul. 1 Maja. „Grobonet” dokładnie lokalizuje poszukiwany grób na
mapie cmentarza - podaje numer
sektora, rzędu oraz grobu i załącza
mapkę ze strzałką wskazującą na in-

Ksiądz Paweł Staffa (18? –
1929) – proboszcz
parafii św. Mikołaja w Wilczy
w latach 1925-1929

N

jb

Foto: Mirella Napolska

Jak szukać?
Pierwszy krok - proszę wejść
na na stronę internetową www.
knurow.artlookgallery.com.
Drugi krok - kliknąć na zakładkę „Szukaj grobu”. Wyświetli
się wyszukiwarka, gdzie należy wpisać imię i nazwisko
poszukiwanej zmarłej osoby.
Jeśli grób znajduje się w bazie,
otr z ymamy dokładną informację o jego lokalizacji. Brak
informacji oznacza, że grób jest
w tej części cmentarza (dotyczy

cmentarza przy ul. 1 Maja),
która nie jest administrowana
przez Urząd Miasta.

Czas na kolejną zagadkę!
Foto: Arch. Damiana Sontaga

Nieistniejący budynek rozpoznały trzy osoby: Władysław Szostak,
Bartłomiej Mroziak i Krystyna Drożdż. Upominki, ufundowane przez
knurowski Urząd Miasta, czekają na
Państwa w naszej redakcji (ul. Niepodległości 5).

Ślady przeszłości dostrzega ten,
który wie, gdzie ich szukać - rozpoznaje miejsca, pamięta budynki i ludzi,
którzy w nich mieszkali. Z każdym
rokiem odchodzą przewodnicy po
dawnym Knurowie - część przekazuje
opowieści wnukom, część zabiera
historie ze sobą. Budynek z zeszłotygodniowej zagadki pamiętało niewielu
knurowian. Utrudniliśmy zadanie, tak
kadrując zdjęcie, aby budynek na drugim planie, czyli Szkoła Podstawowa
przy ul. Wilsona, nie był dokładnie
widoczny. Na szczęście nie wszyscy
dali się zwieść - pierwszy z poprawną
10
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odpowiedzią zgłosił się do nas Władysław Szostak.
- Budynek uchwycony na zdjęciu
stał przy ul. Szpitalnej. Na piętrze
mieszkała pani Marta Kolar - knurowska śpiewaczka, na parterze był
weterynarz - wspomina knurowianin.
Podobno w latach 20. XX wieku
w tym budynku mieściła się siedziba
organizacji o nazwie „Volksbund”,
którą powołano dla obrony interesów
mniejszości niemieckiej. Organizacja
została założona w 1921 roku w Katowicach, oddział w Knurowie powstał
dwa lata później.

Gdzie stoi, gdzie stał?
W tym tygodniu nie możemy
obiecać, że będzie łatwo. Znowu
pytamy o budynek: proszę odpowiedzieć na pytanie, przy jakiej ulicy stał
lub stoi? Czekamy także na Państwa
opowieści związane z tym miejscem.
Prawidłowe odpowiedzi prosimy
nadsyłać na adres redakcji (ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów), drogą
mailową (redakcja@przegladlokalny.
eu) lub kontaktując się telefonicznie
(32 332 63 77). Oczywiście można
też wstąpić do redakcji. Upominki
czekają!

ajwiększy wpływ na częstotliwość kontaktów miały więzy
rodzinne i przyjaźnie. Ale nie tylko.
Okazją do odwiedzin ościennych
miejscowości były uroczystości, np.
odpusty, festyny, majówki.
Postacią, która w latach 20. XX
wieku łączyła społeczności Wilczy i
Krywałdu był ks. Paweł Staffa, proboszcz parafii św. Mikołaja w Wilczy.
Ks. Staffa był pierwszym duszpasterzem dla wiernych spotykających się
co miesiąc (w każdą drugą niedzielę)
w kaplicy fabrycznej (dzisiejszy kościół św. Antoniego) zakładów chemicznych w Krywałdzie. W pamięci
wilczan i krywałdzian zapisał się
jako kapłan - dobrodziej biednych.
Zmarł 17 lutego 1929 roku i został
pochowany na przykościelnym placu
w Wilczy.
Warto przypomnieć, że kiedy w
1921 roku w krywałdzkiej fabryce
prochu doszło do dwóch tragicznych
w skutkach eksplozji, wśród ofiar byli
też mieszkańcy Wilczy. Do dzisiaj
w wilczańskim cmentarzu zwraca
uwagę zbiorowa mogiła z napisem:
„Na zbożną pamiątkę pracownikom
„Lignozy” w Krywałdzie, którzy
ulegli nieszczęśliwym wypadkom:
Franciszek Grzelak, l. 23, Franciszek
Henel, l. 40, Wiktor Szendzielorz, l.

20, Józef Zaik, l. 47, Franciszek Jendryczko, l. 55, Jan Kapol, l. 32, Rafał
Piontek, l. 22. Umarli 27.7.1921;
Jan Cupok, l. 50, Józef Rozin, l. 40.
Umarli 13.12.1921”. Nad zbiorową
mogiłą góruje krzyż z Chrystusem.
Nie tylko kościół i praca cementowały przyjaźnie i znajomości.
Była też wspólnota wynikająca z
uczestnictwa w ważnych zdarzeniach. Niewątpliwie należały do
nich powstania śląskie. Okoliczni
powstańcy spotykali się dość często
w pałacu w Wilczy.
Neogot yck i pa łac yk zosta ł
wzniesiony w II połowie XIX wieku. Był siedzibą majątku rolnego,
stanowiącego własność państwa
pruskiego. Kiedy w 1922 roku Wilcza znalazła się w granicach Polski,
obiekt kupił Józef Grzonka, uczestnik powstań śląskich. To właśnie na
jego zaproszenie do Wilczy zjeżdżali
się nie tak dawni towarzysze broni,
zrzeszeni w Związku Powstańców
Śląskich, z Czuchowa, Krywałdu,
Knurowa, świętując i biesiadując
z okazji świąt państwowych i majówek.
Maria Grzelewska

Foto: Bogusław Wilk

Z roku na rok grobów przybywa. Nie zawsze
pamiętamy, w którym dokładnie miejscu
pochowani są znajomi. Aby ułatwić poszukiwania,
knurowski Urząd Miasta przygotował specjalny
system elektroniczny - „Grobonet”

Wilcza, cmentarz parafialny
- mogiła pracowników
„Lignozy”, którzy stracili
życie w dwóch eksplozjach
w 1921 roku

Pod koniec lat 20. XX wieku ukazała się widokówka
przedstawiająca kościoły parafialne w Knurowie
(pod wezwaniem św. Wawrzyńca) i Wilczy (pod wezwaniem
św. Mikołaja). Pocztówkę wydał Robert Vorreter,
przedsiębiorca działający w branży... spożywczej.
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Dzień Wszystkich Świętych

Szczególny dar pamięci

- Do świętości idzie się
zwyczajnym życiem przez
wierność Bogu i w łączności
z Nim - podkreśla ks.
Krzyszto Tabath

Mirella Napolska: - Odwiedzanie
grobów przypomina nam o nieuchronności śmierci. Ale czy dla
chrześcijan dzień Wszystkich Świętych nie powinien być radosny?
Ks. proboszcz Krzysztof Tabath Oczywiście, że tak. Bo to jest radość
tych, którzy są już zbawieni. W ciągu
roku liturgicznego czcimy rozmaitych
świętych ogłoszonych przez kościół. A
uroczystość Wszystkich Świętych zwraca uwagę na świętość także tych, którzy
ogłoszeni nie są i najprawdopodobniej
nigdy nie będą. Do świętości idzie się
zwyczajnym życiem przez wierność
Bogu i w łączności z Nim. Kiedy stajemy nad mogiłami naszych bliskich,
myślimy: „to był dobry człowiek”.
Niejednokrotnie stajemy wtedy nad
grobami świętych.
- W „Credo” jest mowa o świętych
obcowaniu. Niektórzy interpretują
to tak, że duchy zmarłych są gdzieś
wśród nas... Jak to rozumieć?
- Świętych obcowanie dotyczy
nieba. Po śmierci ciało składamy do
grobu, a dusza zmarłego może jest już
w niebie. Mówimy także o duszach,
które są w czyśćcu i oczekują na wybawienie. Ci, którzy są w niebie, cieszą się.
Mogą też dla nas wypraszać łaski. Natomiast dusze w czyśćcu liczą tylko na

naszą pomoc. Stąd modlitwa Kościoła
za zmarłych o to, aby jak najszybciej
dostąpili zbawienia.
- Wszystkich Świętych trochę
nam się zlewa w jedno z Dniem
Zadusznym, który następuje tuż po
nim.
- Naszym zmarłym jest poświęcony
cały Dzień Zaduszny. Ale to nie znaczy,
że w dniu Wszystkich Świętych nie
mamy ich wspominać, zwłaszcza że
oni niejednokrotnie już są świętymi. A
modląc się za nich, chcemy, żeby świętymi byli, jeśli nie są. Kościół łączy te
dwa dni. Odpust dla zmarłych można
uzyskać już od południa dnia Wszystkich Świętych.
- Skoro mówimy o odpuście –
jakie Ksiądz ma zdanie na temat odpustowych straganów rozstawianych
przy cmentarzach ?
- Nie spotkałem się z tym osobiście,
ale to zupełnie nie pasuje. Przecież to
dzień wielkiej powagi, a nie zabawy i
nawet, jeśli radujemy się ze świętości,
to stragany absolutnie z tym nie licują.
- Z roku na rok coraz popularniejsze staje się Halloween, przypadające na noc poprzedzającą Wszystkich Świętych.
- Totalna pomyłka – nie to miejsce,
nie ten czas. To amerykanizacja, która

zupełnie nie przystaje do naszej kultury. Zresztą słyszałem o zdarzeniu z
USA, kiedy dziecko powiedziało, że nie
przebierze się do szkoły na Halloween,
bo jest katolikiem. Wtedy nauczycielka
się zastanowiła i w końcu zrezygnowała
z Haloween.
- Ale może nie ma sensu demonizować tego zjawiska, bo dla dzieciaków to tylko zabawa.
- Tu nie chodzi o demonizowanie,
ale o to, by nie sprofanować tego, co
przeżywamy. Ta zabawa nie ma nic
wspólnego z dniem Wszystkich Świętych, a na dodatek jest niszcząca – to,
co mówimy o świętości z wielką powagą
i odpowiedzialnością, zamieniane jest
w psoty. Chrześcijanom to absolutnie
nie przystoi.
- A nie ma ksiądz wrażenia, że
dzisiaj na Wszystkich Świętych o
modlitwie trochę się zapomina?
- Nie wiem, kto zapomina! W tym
czasie bardzo dużo się modlimy za
zmarłych, są nabożeństwa różańcowe,
msze odprawiane przez całą oktawę,
idziemy z procesją na cmentarz. Jako
kapłan, a wcześniej ministrant, pamiętam, że zawsze był to czas wielkiej
modlitwy.
- Myślę o tych ogromnych tłumach na cmentarzu i pośpiechu, żeby

Foto: Mirella Napolska

- Kiedy stajemy nad mogiłami naszych bliskich,
myślimy: „to był dobry człowiek”. Niejednokrotnie
stajemy wtedy nad grobami świętych – mówi
ks. Krzysztof Tabath, proboszcz parafii Matki Bożej
Częstochowskiej w Knurowie

w jeden dzień odwiedzić wszystkie
groby bliskich. Czy to wszystko nie
za szybko?
- Może i szybko, ale jeśli ktoś stanie
nad grobem, zapali znicz, zatrzyma się,
pomodli, pomyśli o zmarłym – to jest
szczególny dar pamięci. Jeśli ktoś gdzieś
nie dotrze, bo nie zdąży – cóż, można
pamiętać o zmarłym w modlitwie na
odległość. Ale to pragnienie bycia na
cmentarzu, by stanąć nad grobem
kogoś bliskiego, jest cenne.

- Nie mniej cenne niż modlitwa?
- Ależ to też jest modlitwa. Nie
wyobrażam sobie, że ktoś przychodzi,
stawia kwiaty i odchodzi bezmyślnie.
Daleki byłbym od tego, żeby kogokolwiek oceniać. Ufam, że jest to czas autentycznej modlitwy za tych zmarłych.
Jestem o tym przekonany, bo patrząc
na ludzi na cmentarzach widzę, że nie
tylko rozmawiają, ale i stoją w ciszy.
Rozmawiała Mirella Napolska

Knurów. 66. rocznica śmierci wielkiego proboszcza

Grobowiec ks. Koziełka odnowiony

Knurów

Zapal znicz,
pomóż
hospicjum
G

liwickie Hospicjum Miłosierdzia Bożego organizacje
coroczną kwestę na rzecz swoich
podopiecznych. Wolontariusze z
puszkami z logo hospicjum będą
kwestować 31 października i 1
listopada (sobota i niedziela) od
godz. 9 do 17, przed wejściem na
cmentarze przy ul. 1 Maja (w części
komunalnej), Rakoniewskiego i
przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach.
jb

F

ilantrop, budowniczy kościoła, autor pierwszej historycznej
monografii Knurowa i jego okolic...
W ciągu 21 lat proboszczowania
ks. Alojzy Koziełek zrobił dla tego
miejsca tak wiele, że trudno byłoby
przecenić jego zasługi. Jego nazwisko
znają chyba wszyscy knurowianie –
od 25 lat jest patronem najstarszej
ulicy w mieście. Teraz, 66 lat po
śmierci ks. Koziełka, miejsce jego
wiecznego spoczynku doczekało się
godnej oprawy.
W grobowcu Koziełków spoczywa ciało proboszcza, jego brata
Jana – również księdza – oraz siostry,
Klary. Wszyscy byli mocno związani
z Knurowem. Grób znajduje się na
cmentarzu przy ul. 1 Maja, w części
administrowanej przez parafię p.w.
Matki Bożej Częstochowskiej. Od
dłuższego czasu było wiadomo, że
grób potrzebuje renowacji. Wreszcie
udało się ją przeprowadzić.
Zaczęło się od tego, że Gmina
Knurów ogłosiła konkurs dla organizacji pozarządowych na projekty
związane z osobą ks. Koziełka. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej
zgłosiła pomysł renowacji nagrobka
legendarnego proboszcza. Gmina
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wsparła to przedsięwzięcie solidną
dotacją, która wyniosła aż 20 tys. zł.
Pozostałe 20 procent na to przedsięwzięcie wyłożyła parafia. Trzeba
było działać szybko – formalnie
konkurs dawał na realizację projektu
3 miesiące (do 15 grudnia br.), ale
wszystkim zależało, aby nowy nagrobek został wykonany jeszcze przed
20 listopada. Tego dnia przypada 66.
rocznica śmierci ks. Alojzego, a także
77. rocznica śmierci jego brata, ks.
Jana. Nowy proboszcz parafii Matki
Bożej Częstochowskiej, ks. Krzysztof Tabath, postarał się, by zdążyć
z zakończeniem prac przed dniem
Wszystkich Świętych. I udało się – w
środę doprowadzono rzecz do końca.
Nowy nagrobek jest wykonany z
czarnego marmuru. Są na nim wyryte słowa: „Aby wszyscy byli jedno”.
To ewangeliczne zdanie było także
hasłem ruchu panslawistów, w który
obaj księża Koziełkowie byli mocno
zaangażowani.
– Wcześniejszy nagrobek, wykonany z lastriko, był już w opłakanym
stanie – popękany, zapadający się –
mówi ks. Tabath. – Ten będzie dostojny. Ktoś, kto uczynił tyle dla Knurowa,
zasłużył na piękny grobowiec. Na

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Arch. hospicjum

Miejsce wiecznego spoczynku ciała wybitnego knurowianina już od dawna było
w nieciekawym stanie. Dzięki wspólnym działaniom miasta i parafii Matki Bożej
Częstochowskiej, udało się postawić nowy nagrobek

Budowa nowego nagrobka została ukończona w środę,
28 października

pewno ludzie przechodzący tamtędy
będą zwracali na niego uwagę. Będą
się zastanawiali – kto tu leży.
Ks. Alojzy Koziełek miejsce w
historii Knurowa ma zapewnione.
Ale bez wątpienia zasłużył na pamięć
nie tylko historyków, ale i kolejnych
pokoleń mieszkańców miasta. Może
nowy nagrobek się do tego przyczyni.

Obchody rocznicy śmierci ks.
Alojzego Koziełka zostały zaplanowane na niedzielę, 22 listopada. Wówczas zostanie odprawiona
uroczysta msza, a po niej na grobie
wielkiego knurowianina zostanie
złożony wieniec.
MiNa
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Wspomnienia. Wywiad z Marią Ogan-Gruszczyńską, córką dra Floriana Ogana

Florian Ogan – doktor, dyrektor,
a nade wszystko dobry człowiek

Kilkanaście dni temu zmarła Maria Ogan-Gruszyńska, córka dra Floriania Ogana, wieloletniego dyrektora knurowskiego szpitala. Dzięki uprzejmości prof. Grzegorza Cubera możemy
opublikować wywiad, jakiego Pani Maria udzieliła 7 grudnia 2013 roku. Rozmowa pozwala
dowiedzieć się wiele ciekawego o wybitnym knurowianinie, lekarzu i społeczniku, patronie
jednej z miejskich ulic i Klubu Honorowych Dawców Krwi...

G

Dr Florian Ogan (1891 -1965)

rzegorz Cuber: - Jak pani,
jedyna córka dra Ogana,
wspomina swojego ojca?
Maria Ogan-Gruszczyńska: Mojego ojca do dziś pamięta i wspomina ciepło wielu ludzi. To dla mnie bardzo miłe. Ojciec zmarł w dość młodym
wieku, mając 74 lata. Mama przeżyła
go o 22 lata – zmarła w wieku 87 lat.
Do Knurowa przyszedł w 1928 roku,
po wygraniu konkursu na ordynatora
szpitala. Moi rodzice byli mieszanym
małżeństwem. Ojciec był autentycznym Ślązakiem, nawet z piątego czy
szóstego pokolenia, natomiast matka
byłą rodowitą krakowianką.
Pochodził z Wieszowej w powiecie
tarnogórskim, na terenie zajmowanym
przez Niemcy (dopiero po plebiscycie
w 1922 roku nastąpił podział Śląska).
Ojciec urodził się 4 maja w 1891
roku. Zgodnie z tradycją otrzymał
imię Florian, bo to był dzień św. Floriana. Tak dawniej nadawano imiona
dzieciom od świętego, którego święto
przypadało w dniu urodzin dziecka.
Miał dwóch braci, trzy albo cztery
siostry. Ja znałam tylko jedną z nich,
bo dość wcześnie zmarły. Ojciec był
czwartym bądź piątym dzieckiem w
kolejności. Dzieci było chyba siedmioro, ale głowy bym za to nie dała.
Najstarszy był Franciszek, potem były
dziewczyny, następnie Paweł, potem
był ojciec, po ojcu były jeszcze jakieś
ciotki, których w ogóle nie znałam. W
wieku 4 lat zmarł jego ojciec, została
moja babka z dziećmi. Nie dałaby
sobie sama rady, ale był taki zwyczaj,
że w każdym pokoleniu, czyli co 25
lat, kto miał lepsze stanowisko i był
bardziej wykształcony, to pomagał
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swojej rodzinie. Brat mojego dziadka
był księdzem i to on pomagał rodzinie. Bracia ojca - Franciszek i Paweł
- wcześnie poszli do pracy, pracowali w
kopalni, obecnie nazywanej Rokitnica.
Zaczęli pracę w wieku 14 czy 15 lat i
chodzili do pracy na piechotę.
Ojciec do szkoły podstawowej
chodził w swojej rodzinnej miejscowości. Po skończeniu szkoły realnej
(czteroletniej) w Wieszowej, wujek,
ksiądz Antoni Ogan, pozwolił mu
kształcić się dalej w szkole podstawowej i w gimnazjum w Gliwicach, które
prowadzone były przez księży. Było
to męskie gimnazjum, mieściło się na
ulicy Kozielskiej. Gliwice były wtedy
niemieckie. Uczyli tam tacy znani
ludzie, jak doktor Obremba czy ksiądz
Niedziela. Wielu chłopców z terenu
Śląska chodziło do tej szkoły. Dobrze
im szło do momentu, kiedy pojechali
na odsłonięcie Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Jeden z redaktorów
czasopisma w Krakowie napisał, zanim chłopcy wrócili jeszcze do domu,
że przy odsłonięciu tego pomnika była
młodzież z terenu niemieckich Gliwic.
– Jakie były tego konsekwencje?
- Skończyło się to dość nieprzyjemnie: wyrzucono ich z gimnazjum.
Nigdy chyba nie zdaliby matury, gdyby
ktoś nie bronił ich w sejmie pruskim w
Berlinie. Po tej rozprawie pozwolono
im wrócić do klasy maturalnej, ale na
terenach Rzeszy. Ojciec zdał maturę
rok później w Bolesławcu, inni w Dreźnie. Napisał o tym docent Szymiczek w
książce „Sprawa Gliwicka”. Ponieważ
za ten „wybryk” obniżono im ocenę z
języka niemieckiego o jeden stopień
to, aby praca została zaliczona, ojciec

musiał napisać ją na stopień dobry...
Po maturze w roku 1911 poszedł na
studia do Wrocławia, na Uniwersytet
Wrocławski. Jego wujek, ksiądz, chciał,
by ojciec skończył teologię. Być może
nawet ją zaczął, ale potem studiował
medycynę. Wkrótce wybuchła I wojna
światowa. Ojciec był po III czy IV roku
studiów i pracował jako felczer. W 1921
roku obronił dyplom. Uroczystość miała
miejsce w Auli Leopoldina [barokowa,
największa i najbardziej reprezentacyjna aula Uniwersytetu Wrocławskiego
– dop. red.]. To przepiękne wnętrze
udostępnione jest do zwiedzania, wiszą
w niej portrety rektorów uniwersytetu.
Z tego, co wiem, 6 lat temu 12 tych
portretów zostało skradzionych. Po
skończeniu studiów ojciec pracował w
Chorzowie w szpitalu. Chorzów wtedy
był jeszcze niemiecki, po plebiscycie w
1922 roku znalazł się po stronie Polski.
Pierwszym dyrektorem w tym szpitalu
był Niemiec, bardzo przyzwoity doktor
Mak. Kiedy nastała Polska niepodległa,
rząd polski zwrócił się z apelem, aby kto
może przyszedł do pracy na polskim
Śląsku, aby wspomóc wszelaką organizację polskiej państwowości. Moja
matka, która była wówczas położną
w Poznaniu, w odpowiedzi na ten apel
przyjechała na Śląsk, do Chorzowa. I
właśnie tam poznała ojca. Pobrali się
w 1928 roku. Pracowali razem i kiedy w
1928 roku został ogłoszony konkurs na
dyrektora szpitala w Knurowie, chyba
za namową matki, ojciec wziął udział
w tym konkursie.
– A co wtedy pani robiła?
- Mnie jeszcze na świecie nie było.
Od tego 1928 roku ojciec był dyrektorem
szpitala w Knurowie. Mieszkaliśmy na
terenie szpitala w tej willi, która dzisiaj
niszczeje, miała tam być administracja,
ale obecnie jest pusta. Był tam oddział
internistyczny, natomiast geriatria
znajdowała się w baraku, była to
willa dla dyrektora szpitala. Było tak
do II wojny światowej. Kiedy wojna
wybuchła, po 1939 roku ojciec został
służbowo przeniesiony do tego samego
szpitala, w którym pracował po studiach, czyli do Chorzowa. Jednocześnie
zlikwidowany został szpital knurowski.
Dopiero niedawno dowiedziałam się, że
polski rząd wydał takie rozporządzenie, aby na terenach przygranicznych
służba zdrowia została zlikwidowana.
Chodziło chyba o to, by wkraczający najeźdźca nie miał zaplecza
szpitalnego. Kiedy ojciec pracował w
Chorzowie, wrócił niemiecki dyrektor
Mak i zaproponował mu podpisanie
volkslisty. Gdyby to uczynił, mógłby
dalej pracować.
– Jak ojciec zareagował na tę
propozycję?
- Odmówił i dlatego został zwolniony z pracy. Rodzice wtedy zostali z

willi w Knurowie relegowani. Zamieszkali u Stopy, przy ulicy Niepodległości.
Była tam później rozlewnia piwa.
Pamiętam, że mieszkali na II piętrze
w mieszkaniu po lewej stronie. Do
dziś mam to w pamięci: wejście było
z klatki schodowej do korytarza, na
lewo kuchnia, z której przechodziło się

Rodzice posłali
mnie do szkoły rok
wcześniej, bo różnica
wieku między mną a
ojcem była 49 lat, a
matką 40 i bali się, że
mogę zostać sierotą.
do pokoju. Po lewej stronie w kuchni
znajdował się piec węglowy z płytą
(wszędzie były piece kaf lowe), a na
prawo były dwa pokoje. Pamiętam,
że w jednym z nich ojciec długo leżał
chory na zapalenie żył, miał zator
w płucach i o mało z tego nie umarł.
Przez długie lata nie pracował. Tam
ja właśnie przyszłam na świat w
październiku 1940 roku. Czasy były
ciężkie, ale pomimo to dzieci się rodziły... Mieszkaliśmy tam na pewno
do 1945 roku. Pamiętam z tamtych
lat dziecinnych wybuchy f lar, które
oświetlały lasy, okolice kopalni, było
to dobrze widać z okna z II piętra.
Istniało już wtedy kino Casino. Pamiętam, że naprzeciwko Stopy znajdował się rzeźnik, nazywał się Wosz.
Z jego córką Felą Wosz chodziłam do
pierwszej klasy. Razem skończyłyśmy
podstawówkę - była to obecna Szkoła
Podstawowa nr 2.
- Jakie były dalsze losy waszej

rodziny, kiedy wojna miała się ku
końcowi?
- W 1944 roku kolega ojca załatwił mu pracę w Dąbrówce Małej. W
ostatnim roku wojny lekarze z tamtego
szpitala zostali zabrani przez Volkssturm do przymusowej pracy w różnych
miejscach. Z Dąbrówki Małej został zabrany doktor Pieszke. Ojciec pracował
tam przez cały tydzień i przyjeżdżał
do domu na soboty i niedziele. Około
70 proc. jego dochodów przeznaczone
było na tę rodzinę Pieszków. Po wojnie
przeprowadziliśmy się do tego domu,
zwanego willą, którą zobaczyłam po
raz pierwszy w 1945 roku. (...) Po wojnie
w części willi rezydował rosyjski sztab.
Część mebli mieliśmy ze sobą z mieszkania u Stopy. W czasie przeprowadzki
meble przewoziliśmy furmanką .
- Jaki wygląd willi pozostał w
pani pamięci?
- Willa składała się z dziecięciu
pokoi. Na parterze były cztery pokoje,
na pierwszym piętrze też cztery, a na
drugim dwa. W szczytowych ścianach, z
jednej strony wielospadowego dachu był
strych. Pamiętam jego piękne wnętrze
z drewnianymi belkami, drewnianą
podłoga i dwoma oknami po jednej i po
drugiej stronie – było to miejsce naszych
dziecięcych zabaw. Pokoje były w środkowej części tego poddasza, miały 2,8 m
wysokości. Strych był także ważny dla
mnie z innego powodu - można tam było
jeździć na rowerze. Willa była cała podpiwniczona, miała centralne ogrzewanie
zasilane z kotłowni szpitalnej. Para z
kotłowni ogrzewała kuchnię szpitalną i
potem naszą willę. W pokojach nie było
parkietów, podłoga była z desek, na parterze w dwóch pokojach było linoleum
dobrej jakości. Hol był bardzo ładny,
pokoje były w układzie amfiladowym,
ale wejście też było z holu do każdego
pokoju. Zachowały się zdjęcia wnętrza
willi z moją matką w bibliotece. Kiedy

Florian Ogan
urodził się 4 maja 1891 roku w Wieszowie w powiecie bytomskim. Jako
uczeń gimnazjum w Gliwicach został wydalony ze szkoły za udział w tajnej
organizacji młodzieżowej (uczestniczył w odsłonięciu Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie). Maturę zdał w Bolesławcu. W 1913 roku rozpoczął studia
na wydziale medycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybuch I wojny
światowej i powołanie do wojska przerwało tok kształcenia. Dokończył
studia po wojnie – w 1921 roku – zostając lekarzem medycyny.
Wziął udział w III powstaniu śląskim – jako lekarz w pułku Alfonsa Zgrzebnioka. Został odznaczony Krzyżem Powstańczym.
Pracował w Chorzowie i Rudzie Śląskiej. W Chorzowie poznał swoją przyszłą
żonę, Antoninę, krakowiankę.
W 1928 roku wygrał konkurs na dyrektora Lecznicy w Knurowie. Utworzył
nowe oddziały chirurgii i ginekologii. W czasie okupacji hitlerowskiej został
zmuszony do opuszczenia szpitala i – na kilka miesięcy – Knurowa. Czas
wojny przetrwał dzięki pomocy knurowian, darzących dużym szacunkiem
zasłużonego lekarza. W 1943 roku dr Ogan pracował jako lekarz w obozie
jenieckim w Świętochłowicach. W 1944 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 otworzył i prowadził gabinet lekarski. Po II wojnie światowej
ponownie został dyrektorem knurowskiego szpitala. Przysłużył się dobrej
organizacji służby zdrowia, zwiększył liczbę miejsc szpitalnych, modernizował bazę lecznicą. Zmarł 24 stycznia 1965 roku. Jego grób znajduje się
na cmentarzu przy ul. 1 Maja.
Dr Florian Ogan patronuje jednej z knurowskich ulic. Jego imię przybrał
też Klub Honorowych Dawców Krwi.

Przegląd Lokalny Nr 43 (1181) 29 października 2015 roku

HISTORIA

www.przegladlokalny.eu
musiałby przyjechać do Gliwic, albo ten
mechanizm (Werk), musiałby zostać tam
przetransportowany. Znalazłam bardzo
dobrego majstra-hobbystę w Gliwicach i
on to naprawił. Teraz zegar chodzi i jestem
z tego bardzo zadowolona. Mama przeprowadziła się z ulicy Wilsona, na Naszą
Strzechę, czyli na ulicę Krzywoustego. Były
to kopalniane sześciorodzinne małe bloki
za Fińskimi domkami, gdzie kopalnia
wybudowała domy jednorodzinne dla
swoich najważniejszych pracowników
(Walus, Zielecki).
Przy tej ulicy powstało sześć jednopiętrowych bloków. Mama dostała
tam mieszkanie na I piętrze: dwa

Na jednym z portali internetowych, poświęconych Knurowowi, znaleźliśmy tę starą fotografię. Z opisu
wynika, że przedstawia ona dra Ogana grającego ze znajomymi w karty, zapewne w skata. Być może tak
jest, ale... są też wątpliwości. – Dr Ogan nie palił fajki, tylko cygara – zastrzega osoba, która osobiście
znała dyrektora szpitala. - Był człowiekiem wielkiej postury z owalną głową. Nie miał takiej łysiny jak
postać z fotografii, natomiast do końca życia na szczycie głowy posiadał kosmyk włosów. Nosił też wąs...
Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie rozstrzygnąć, kogo przedstawia fotografia. Od śmierci dra Ogana
minęło 50 lat. To szmat czasu. Jednak liczymy na Czytelników. Może ktoś jest w stanie coś dopowiedzieć
na temat tego ciekawego zdjęcia. Będziemy ogromnie wdzięczni za każdą podpowiedź...

budowano kościół, to z jego szczytu
zrobiono zdjęcia szpitala i willi.
– Bardzo ciekawy budynek...?
- Tak. W willi był mały pokój kredensowy, spiżarka, potem stołowy. Z
kuchni było przejście do stołowego, na
górze znajdował się taras, a z pokoju
stołowego na dole można było wejść do
altany. Potem przechodziło się do drugiego pokoju środkowego, gdzie był półokrągły westybul, salon, wreszcie biblio-

Ojciec grał
namiętnie w szkata
z grupą szkaciorzy
z Knurowa. Moja
matka bardzo
się denerwowała,
gdy grali
teka ojca i mały salonik. Do willi były
dwa wejścia - kuchenne i frontowe. Od
strony wejścia kuchennego była toaleta,
ładna klatka schodowa, a na dole rodzaj
imitowanego kominka. Pamiętam dużo
szczegółów z tej willi, ponieważ mieszkałam tam do 1960 roku, czyli przez 15
lat. Na piętrze była łazienka, garderoba,
toaleta, sypialnia. Od pewnego czasu
zajmowaliśmy tylko pół willi, wtedy
w szpitalu zlikwidowano pomoc sióstr
zakonnych jako pielęgniarek. Po wojnie
ojciec znowu został dyrektorem szpitala,
wrócili starzy pracownicy sprzed wojny.
Siostry Elżbietanki mieszkały na terenie
szpitala. Musiały opuścić barak, w którym potem była geriatria. Część sióstr
przeniosła się do klasztoru. Ojciec nie
zgodził się, aby siostry nie asystowały w
czasie operacji w szpitalu i ta część sióstr,
sześć lub osiem, została w szpitalu i tam
mieszkała pod warunkiem, że opuszczą
barak, gdyż zrobiono w nim chyba oddział zakaźny. Wtedy zmuszono nas,
abyśmy się przenieśli na piętro, a siostry
zajęły parter i jeden z pokoi na drugim
piętrze. Willa została podzielona na
dwie połowy.
- Jakie osobiste pamiątki zostały
Pani po ojcu?

- Trudno mówić o pamiątkach, ponieważ w burzliwym okresie wojny dużo
z nich zginęło, lub zostało zniszczone.
Pozostał dyplom ojca z czasów studiów,
trochę książek i część mebli, które już
nie znajdują się obecnie w moim mieszkaniu. Biblioteka była w stylu gdańskim
w kolorze czarnym. Była szafa gdańska,
przepiękne biurko, krzesło, fotel i stolik z
czterema krzesłami, przy którym można
było grać też w karty. Stolik miał wysuwaną szufladkę, ojciec grał namiętnie
w szkata razem z grupą szkaciorzy
z Knurowa. Moja matka bardzo się
denerwowała, kiedy grali. Grali razem
z księdzem Koziełkiem, nie pamiętam
kto jeszcze grał w te karty, będzie to
pamiętał Romek Buchta. Grał też z nimi
ksiądz Smandzich, grał też ktoś jeszcze
ze Słoninów. Kiedy ja się urodziłam, to
już tych kart nie było. Pozostały odznaczenia - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, jakiś kilof jako pamiątka i
Krzyż Powstańczy. Ojciec był lekarzem
pułkowym w trzecim Powstaniu Śląskim
w pułku Zgrzebnioka. Potem było to
źle widziane, nie zachował się niestety
pamiętnik ojca. W willi mieszkaliśmy
aż do momentu, kiedy ojciec przestał być
dyrektorem szpitala. Wówczas musieliśmy opuścić jego teren. Zamieszkaliśmy
na ulicy Wilsona, pod numerem 4 u
państwa Kaletów na pierwszym piętrze.
Pani doktor Kaletowa, pochodzi z tych
Kaletów. Synowa państwa Kaletów
mieszkała na parterze. Córką Lilii i
Kondrada Kaletów jest Barbara Kaleta.
Na drugim piętrze mieszkali państwo
Kaletowie ze swoją córką Janiną Swobodą, która do dzisiaj żyje, ma 90 lat.
To bardzo ciekawa osoba, była ekonomistką w czasie wojny, a potem uczyła
w Szkole Podstawowej nr 2. W czasie
wojny musiała uciekać, bo pochodzi z
rodziny Cieszyniaków, którzy byli Polakami, nie podpisali Volkslisty. Jej ojciec
przyszedł z Cieszyńskiego do pracy w
kopalni i wniósł tradycję ewangelicką.
W tym domu mój ojciec mieszkał razem
z nami aż do swojej śmierci w styczniu
1965 roku. Musieliśmy wtedy opuścić to
mieszkanie (cztery pokoje, a w każdym
piece kaflowe), ponieważ była to prywatna kamienica, a nie stać nas było na
opłacanie tego mieszkania. Kiedy ludzie
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dowiedzieli się, że musimy opuścić to
mieszkanie, przyszła do nas rada parafialna ze Szczygłowic, gdzie budowano
kościół. Wzięli oni całą bibliotekę gdańską, którą mama ofiarowała w zamian
za 30 mszy gregoriańskich. Msze miały
być odprawiane zawsze o godzinie 6
rano. Pytałam mamę, kto ją tam zawiezie na tę godzinę do kościoła? Miałam
piękny album malarstwa polskiego,
który też musiałam sprzedać. Wtedy w
naszym kraju były bardzo modne meble
przeciętnego Kowalskiego, czyli regały
z płyty paździerzowej, a nasze to były
meble stare z litego drewna. Mieszkania
miały coraz mniejszą wysokość, w willi
wysokość pokoi wynosiła około 3,6 m,
więc te meble nie mieściły się już do
żadnego współczesnego mieszkania. Po
ojcu została seria 12 książek „Patologia”, w języku niemieckim, drukowane
gotykiem. Chciałam je dać za darmo do
Szpitala, ale nikt nie chciał. Dałam to
więc mojej rodzinie, bo jeden z synów
mojego kuzyna skończył medycynę.
- Wspomniała Pani o albumie
malarstwa... Czy Pani maluje?
- Niestety, nie. Zachowałam też „Dzieje kultury polskiej” Brücknera oprawne
w czerwoną skórę. W tych książkach był
rachunek z księgarni - kosztowały one
przed wojną 431 zł. Ojciec kupił parcelę
w Przyszowicach od zespołu Śląsk, morga
pruska kosztowała 400 zł. Żartowaliśmy,
że oddanie biblioteki gdańskiej za msze
gregoriańskie to był „interes życia” mojej
mamy. Komis w Gliwicach oferował mi
najlepszą cenę za krzesło z pokoju stołowego, a większe meble nie miały nabywców.
Miał przyjechać do Ornontowic jakiś
biskup i wzięli to dla niego, dostaliśmy za
nie jakąś kwotę pieniędzy, ale już przynajmniej nie poszły za darmo. W stołowym
pokoju był stojący zegar i mama mówiła
do mnie (szeptem teatralnym) „tylko bez
zegara”, kiedy zabierali meble. A ci ludzie
stwierdzili, że wszystko się im podoba,
ale zegara nie chcą. Była to komiczna
sytuacja, bo powiedziałam do nich, że
o zegarze nikt nie mówił. Ten zegar jest
teraz w moim mieszkaniu - chodzi i bije,
został w zeszłym roku uruchomiony
po remoncie. Kiedyś stary pan Cyprys,
zegarmistrz, o niego dbał, teraz naprawa nie jest taka prosta, bo zegarmistrz

Starsi knurowianie
wspominają, że
dr Ogan często
przyjeżdżał do
swoich pacjentów...
furmanką. Nigdy nie
zgodził się na kupno
samochodu.
pokoje z kuchnią. A ja mieszkałam w
Gliwicach, bo byłam już po studiach.
Skończyłam górnictwo na Politechnice Śląskiej, przeróbkę mechaniczną
węgla. Moja mama zachowała salon
w stylu biedermeierowskim, zupełnie
do niczego dzisiaj niepotrzebny, i pół
swojej sypialni, a drugą część sypialni
oddała siostrom do zakonu. Zachowała
szafę, toaletę i łóżko, i z tym bagażem
została do śmierci, po czym ja musiałam likwidować drugi raz mieszkanie.
Szkoda mi było wyrzucić ten salon, nie
miałam serca do tego. Mieszkam w bloku, gdzie wysokość jest mniejsza niż 2,5
m i tremo, które wchodzi w skład tego
salonu, jest ustawione pod kątem, bo się
nie mieści. Mama zmarła w 1987 roku,
22 lata po śmierci ojca. Po maturze
dojeżdżałam do Gliwic na studia, moi
koledzy rozjechali się w różne strony.

gimnazjum, to musiałabym rok
pauzować w Knurowie i czekać aż
powstanie klasa maturalna. Kiedy
kończyłam Szkołę Podstawową nr
2 w Knurowie jej kierownikiem był
pan Czoik, a naszą wychowawczynią
w ostatniej siódmej klasie była pani
Czoikowa. Knurowska szkoła była
koedukacyjna, nasza klasa była liczna, połączona A i B. Do jednej klasy
chodził ze mną Krystian Kalinowski,
chodziła Irka Chodorowska, Krysia
Wloka, Hela Wosz. Rodzice posłali
mnie do szkoły rok wcześniej, bo
różnica wieku między mną a ojcem
była 49 lat, a matką 40 i bali się, że
mogę zostać sierotą. W naszej klasie
w Rybniku trzonem były rybniczanki,
bo tam chodziły do szkoły podstawowej i kontynuowały naukę w średniej.
Dziewczyny z Knurowa, Boguszowic
i Chwałowic były traktowane w tej
klasie jak przybysze ze wsi. Nasza
klasa była klasą angielską, a klasa
równoległa francuską. Byłyśmy trochę dyskredytowane, bo przyszłyśmy
do tego pięknego liceum, do dobrej
szkoły o wysokim poziomie z prowincji. Uważano, że nasz poziom wiedzy
jest niższy, co nie było prawdą. Nauczyciele, którzy nas uczyli, uczyli
również dziewczyny z Rybnika w
szkole podstawowej, zwracali się do
nich po imieniu. Większość uczennic
odeszła po 9 klasie, została mała
klasa 21 dziewcząt. A na początku
było nas prawie 40 i wszystkie,
oprócz trzech, dostały się na wyższe
studia. W tym roku obchodziłyśmy
jubileusz 56 lat po maturze. Do
mojej klasy chodziła Ewa Wyględa,
jej ojciec był Starostą Rybnickim i
prawą ręką Korfantego. Wyględa
miał dwie córki, młodszą Aleksandrę
i starszą Ewę, która niestety już nie
żyje, zmarła na serce. Spotykamy
się prywatnie co roku w Rybniku.
Przez 8 lat pracowałam w Kopalni
Knurów, pracowałam w ruchu na
dole, przeszłam wszystkie stopnie
górnicze, od zmianowego przez oddziałowego, do nadsztygara. Kiedy
złamałam nogę na nartach, przeszło

Maria Ogan-Gruszczyńska zmarła 11 października, trzy dni
po swoich 75. urodzinach. Spoczęła w grobie obok swoich
rodziców – Floriana i Antoniny Oganów – na cmentarzu
przy ul. 1 Maja

- Jak wspomina pani lata nauki
w Rybniku?
- Maturę zdawałam w Rybniku w
Hance Sawickiej. Skończyłam szkołę
podstawową w 1953 roku. Ponieważ w
Knurowie nie było gimnazjum, więc w
1957 roku zdałam maturę w Rybniku.
Było to żeńskie gimnazjum Hanki
Sawickiej, dyrektorem był wtedy pan
Jarosz. Pamiętam, że na najwyższym
piętrze było studium pedagogiczne. Romek Buchta chodził tam rok dłużej niż
ja. Była tam pracowania fizyki u pani
Hain. Pierwsza matura miała miejsce
w Knurowie w 1954 roku. Gdybym
nie chciała dojeżdżać do rybnickiego

rok byłam w gipsie, przeszłam na
roczną rentę i już nie wróciłam do
kopalni. Podjęłam pracę w biurze
projektów przeróbki mechanicznej w
Katowicach, potem w Gliwicach, na
stanowisku głównego projektanta w
branży technologicznej. Pamiętam
ze studiów, sympatyczne i ciepłe życie
studenckie, jeździliśmy na obozy, na
narty, był akademicki klub wysokogórski. Jeździłam na nartach jeszcze
do zeszłego roku, uprawiałam wszelaki sport. Obecnie zrezygnowałam z
życia towarzyskiego, ponieważ czuję
się nie w pełni sprawna.
Rozmawiał Grzegorz Cuber
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Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Jakub Czapelka z Pilchowic

ur. 21.10.2015 r., 3240 g, 52 cm

Wojciech Sikotowski z Knurowa
ur. 21.10.2015 r., 3700 g, 55 cm

Paulina Klobuca z Żernicy

ur. 23.10.2015 r., 2610 g, 50 cm

Michał Kowacki z Knurowa

ur. 21.10.2015 r., 3500 g, 52 cm

Antoni Lachera z Zabrza

ur. 22.10.2015 r., 4000 g, 53 cm

Bartosz Zych z Knurowa

ur. 26.10.2015 r., 3065 g, 51 cm

informacja własna wydawcy

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).

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

POLECAMY

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Łowca czarownic
- godz. 18.30
... o wampirach studyjnie
- godz. 20.30

43

29.10.2015 r.
CZWARTEK
Piotruś. Wyprawa do Nibylandii 2 D
- godz. 16.30
Obce niebo
- godz. 18.30
Pakt z diabłem
- godz. 20.30
30.10.2015 r.
PIĄTEK
Piotruś. Wyprawa do Nibylandii 3D
- godz. 15.00
Piotruś. Wyprawa do Nibylandii 2D
- godz. 17.00
Łowca czarownic
- godz. 19.00, 21.00

31.10.2015 r.
SOBOTA
Piotruś. Wyprawa do Nibylandii 3D
- godz. 14.30
Piotruś. Wyprawa do Nibylandii 2D
- godz. 16.30

1.11.2015 r.
niedziela
KINO NIECZYNNE
2.11.2015 r.
PONIEDZIAŁEK
Piotruś. Wyprawa do Nibylandii 2D
- godz. 16.00
Łowca czarownic
- godz. 18.00, 20.00

3.11.2015 r.
WTOREK
Piotruś. Wyprawa do Nibylandii 2D
- godz. 14.00
Łowca czarownic
- godz. 18.00, 20.00
4.11.2015 r.
ŚRODA
Piotruś. Wyprawa do Nibylandii 2D
- godz. 16.00
Łowca czarownic
- godz. 18.00, 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

14

Przegląd Lokalny Nr 43 (1181) 29 października 2015 roku

ROZMAITOŚCI
Knurów. Gimnazjalna „Jedynka” czerpie pożytki z europejskiej współpracy

Kreatywni
w erze cyfrowej

Jeden z kursów odbył się
w Wielkiej Brytanii

Knurów

Lingwistyczne
szlify Paderka
„Podróże kształcą” – ta stara prawda znalazła
kolejne potwierdzenie. Tym razem poprzez
udział Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
w Knurowie w projekcie „Lingwistyczne szlify”
w ramach programu Unii Europejskiej
Erasmus+

C

elem projektu jest podniesienie
kwalifikacji językowych i kulturowych nauczycieli języków obcych.
To z kolei ma się przełożyć na wzrost
poziomu językowego uczniów knurowskiej szkoły.
- W ramach projektu nauczyciele
języka angielskiego oraz niemieckiego, a także dyrektor szkoły odbyli kursy zagraniczne w Wielkiej Brytanii,
Niemczech i na Malcie – słyszymy w
knurowskim „Paderku” - Szlifowali
umiejętności lingwistyczne oraz gromadzili doświadczenia kulturowe,

zyskując inspirację do dalszej pracy
i nawiązując kontakty z nauczycielami z różnych krajów, w przyszłości
owocujące współpracą międzynarodową i wymianami zagranicznymi.
Z funduszy projektu zostały też
zakupione pomoce dydaktyczne do
nauki języków obcych, m.in. kilkanaście pozycji książkowych oraz tablicę multimedialną z projektorem
i oprogramowaniem. Całkowita
wartość projektu wyniosła 22 737
euro.
oprac. bw

Prezentacją własnych, hobbystycznych stron
internetowych, oraz nowatorskim podejściem
do komunikacji i technologii komputerowych
nauczyciele i uczniowie gimnazjalnej „Jedynki” ujęli
w hiszpańskiej Andaluzji uczestników spotkania
w ramach programu Erasmus+

W

szkole Las Banderas w El
Perto Santa Maria koło
Kadyksu uczestniczyli –
oprócz gospodarzy - przedstawiciele
partnerskich szkół z Włoch, Bułgarii,
Portugalii i Polski. To pokłosie współpracy, podjętej w ubiegłym roku szkolnym, w ramach programu Erasmus+
Akcja K2 Partnerstwa strategiczne.
- Program służy podniesieniu kompetencji w zakresie technologii komputerowych oraz innowacyjnych metod
nauczania – informuje knurowska
placówka. - Tytuł programu: „Klasy
europejskie 21 wieku: podejmowanie
wyzwań ery cyfrowej w duchu innowacji i kreatywności”. Komunikacja
odbywa się w języku angielskim.
Na spotkanie w Andaluzji nauczyciele przygotowali prezentację
na temat narzędzi internetow ych
wykorzystywanych w swojej pracy
z uczniami. Z kolei uczniowie pokazali, jakimi narzędziami posługują
się w zdobywaniu wiedzy oraz komunikacji.
- Uczniowie, Tomasz i Mateusz,
zrobili bardzo pozytywne wrażenie,
prezentując własne strony internetowe
poświęcone hobby. Mateusz interesuje
się astronomią, zaś Tomasz sportem
– słyszymy od pedagogów „Jedynki”.
Ciekawym wyzwaniem było kon-

Pedagodzy i gimnazjaliści z „Jedynki” zachowają miłe
wspomnienia z pięknej i słonecznej Hiszpanii

Foto: Archiwum MG-1

Foto: Archiwum ZS im. I.J. Paderewskiego

www.przegladlokalny.eu

struowanie robotów z... k locków
Lego, tworzenie stron www i wykorzystywanie narzędzi internetowych
do nauki. Natomiast wszyscy nauczyciele i dyrektorzy szkół uczestniczyli
w szkoleniu przygotowanym przez
angielską firmę edukatorską, poznając jej programy i aplikacje do pracy
z uczniami.

foto-migawka

Młodzi knurowianie mieszkali w
rodzinach kolegów z Hiszpanii.
- Dzięki temu poznali codzienne
życie oraz kulturę i zwyczaje w tym
pięknym kraju – podkreślają pedagodzy. - Mieli też okazję nawiązać nowe
znajomości i przyjaźnie z rówieśnikami
z krajów partnerskich.
oprac. bw

Foto: Archiwum Żłobka w Knurowie

informacja własna wydawcy

e zdobył II
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Podejmę się sprzątania. Tel. 514 244 648

USŁUGI

34-43/15

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

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

1/14-odw.

27/15-odw.

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

Szukam pracy – pomoc do ogrodu. Tel.
793 953 727

29/15-odw.

39-47/15

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka bez
nałogów, staż 9 lat (referencje), ukończony
kurs „Opieka do dziecka i osób starszych”.
Tel. 721 292 214

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

41-odw.

39-51/52/15

ZDROWIE I URODA

Szukam pracy na pół etatu w godzinach porannych. Zaawansowana znajomość języka
angielskiego. Tel. 663 379 982
39-43/15

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399

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

25/15-odw.

39-47/15

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

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

39-47/15

3/15-odw.

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

Szukam pracy, jako spacerowy Twoich
czworonogów. W wyjątkowych sytuacjach
również hotel. Tel. 604 482 453

1-43/15

41-51/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów,
Jęczmienna 4, www.pb-group.com.pl, tel.
882 066 201
39-47/15

DAM PRACĘ

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

SZUKAM PRACY
FINANSE

Emerytka szuka pracy jako opiekunka, niania. Tel. 793 953 727

18/15-odw.

Dachy praca, okolice Knurowa, Gliwic.
Tel. 693 197 539

42-44/15

Firma produkcyjna w Knurowie, zatrudni
pracowników. Kontakt 512 231 562

42-43/15

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

Firma zatrudni frezera z doświadczeniem
oraz tokarza CNC ze sterowaniem FANUC
OI MATE. Tel. 502 097 497

18/15-odw.

42-43/15Y

Mężczyzna lat 44 pilnie szuka pracy. Tel.
601 654 010

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

Podejmę prace ogrodnicze: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
(kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem),
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel. 792 848 084

Przyjmę do pracy fryzjera i stylistkę paznokci. Tel. 783 294 006

43-44/15

2/15-odw.

20-43/15

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

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625
41-51/15

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

43-44/15

Kto przygarnie?

Z gliwickim oddziałem Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami „Bezpieczna Łapa” szukamy
nowych domów dla bezpańskich zwierząt
Ciężki jest los dużych psów, a przecież są mądre, potrafią być wierne i oddane. W zamian nie oczekują wiele. Dino
prosi o dom z ogródkiem, dobrego pana,
miskę z wodą i jedzeniem. To zdrowy
i silny pies. Doskonale stróżuje, a jeśli
do kogoś się przywiąże, będzie wierny
na zawsze.

Przyjmę do pracy pracownika budowlanego.
Tel. 501 421 239, 32 235 01 81
43-44/15

INFORMACJA
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji podaje
do wiadomości wykaz nr 5/2015 lokali użytkowych przeznaczonych
do wynajmu lub dzierżawy z dnia 23.10.2015 r.
Wykaz ten wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA
przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczony na stronie internetowej BIP
Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pok. nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.

Wisełka to suczka znaleziona na
górskim szlaku w Wiśle. Ma 2 lata i waży
niespełna 30 kg. To łagodny i przyjacielski
pies zarówno wobec zwierząt jak i ludzi.
Do tych ostatnich nie miała szczęścia.
Prawdopodobnie została wyrzucona z samochodu. Pokocha każdego, kto będzie o
nią dbał. Pracownicy „Bezpiecznej Łapy”
są pewni, że Wisełka wniesie ogromną
radość w codzienność nowych właścicieli.
Myszka ma 1,5 roku. Jako małe kocię
została wyrzucona na działki. Jest przyjazna, ufna i łagodna, lgnie do ludzi. Wskakuje im na kolana i domaga się głaskania. Nie
drapie i nie jest agresywna. Myszka miała
troje kociąt. Dwoje znalazło już dom. Został
przy niej Pikuś. Może ktoś da tej rodzinie
nowy i szczęśliwy dom? Obserwowanie
zabawy tych kociaków to sama radość.

13-43/15

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

13-43/15

NIERUCHOMOŚCI

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

I N F O R M A C J A

W związku z trwającymi pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki
Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe,
bezczynszowe. Tel. 602 638 719

42-44/15

Mieszkanie do wynajęcia w centrum Knurowa.
Tel. 501 707 699

są zamknięte do odwołania.

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

43/15

Sprzedam dom dwurodzinny z garażem
na działce 2000 m2. Wilcza. Tel. 691 335 864
40-43/15

Zapraszamy do:

Spr zedam dzia ł kę budowlaną 12,5 a.
Krywałd. Tel. 513 661 470

Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92

Sprzedam M-3. Kupię M-4. Tel. 667 273 269

Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96

43-45/15
42-45/15
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SPORT

Niezła „żabka”
z tej Martyny
M

artyna Surówka i Tomasz
Sosna zajęli medalowe
miejsca w IV Ogólnopolskim
Mitingu Pływackim w Tarnowskich Górach.
11-letnia Martyna wygrała
rywalizację na 50 metrów klasykiem, natomiast Tomasz zajął
drugie miejsce na 100 metrów
stylem motylkowym, trzecie na
dystansie o połowę krótszym, w
finale 200 metrów stylem dowol-

nym zajął 6 lokatę, a ponadto był
ósmy na 50 metrów klasykiem.
Sekcję Pł y wacką TKKF
Szczygłowice reprezentowali
również: Anna Idzikowska,
Aleksandra Suchanek, Wiktoria
Furtak, Weronika Morciszek,
Kalina Kaleta, Małgorzata Wasilewska, Agata Marek, Karolina
Kaletka i Magdalena Ociepa
zajmując miejsca poza podium.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 20 PAŹDZIERNIKA:
1. Jerzy Hadrawa
2. Henryk Brola
3. Konrad Sobieraj
4. Joachim Makselon
5. Jan Chwolka
6. Jerzy Makselon
7. Adam Dudziński
8. Michał Foit
9. Bernard Musiolik
10. Edward Nowak

- 2.765 pkt
- 2.510 pkt
- 2.307 pkt
- 2.112 pkt
- 2.009 pkt
- 2.001 pkt
- 1.975 pkt
- 1.917 pkt
- 1.907 pkt
- 1.871 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Adam Dudziński
- 14.175 pkt
2. Wojciech Napierała
- 14.096 pkt
3. Konrad Sobieraj
- 13.903 pkt
4. Alfred Wagner
- 13.659 pkt
5. Henryk Brola
- 13.659 pkt
6. Michał Foit
- 13.209 pkt
7. Jerzy Makselon
- 12.983 pkt
8. Janusz Kopeć
- 12.608 pkt
9. Piotr Palica
- 12.494 pkt
10. Dariusz Skowron
- 12.197 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 3 listopada o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
informacja
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„Dwójka” druga, „Trójka” trzecia

G

i m na zja l iści dwóch
knurowskich szkół zajęli miejsca na podium
w klasyfikacji drużynowej lekkoatletycznego Memoriału Zenona Sęka. Rywalizacja odbyła
się w Gliwicach, gdzie w „drużynówce” triumfowali uczniowie tamtejszego gimnazjum nr
11 przed MG-2 Knurów i MG-3
Knurów.
Miejsca na podium zajęli
następujący uczniowie z Knurowa: Patrycja Hruzik - MG-3
(I miejsce w biegu na 300 metrów), Małgorzata Kowaliszyn
- MG-3 (I miejsce w pchnięciu
kulą), Kamil Danowski - MG-2
(I miejsce w biegu na 600 metrów), Daniel Antonowicz MG-2 (I miejsce w skoku w
dal), Bartek Świderski - MG-2
(I miejsce w pchnięciu kulą),
Wiktoria Furtak - MG-2 (II
miejsce w biegu na 300 metrów), Monika Szolc -MG-2
(II miejsce w biegu na 600 metrów), Sebastian Wieczorkiewicz - MG-3 (II miejsce w biegu
na 100 metrów), Jonatan Pacek
- MG-3 (II miejsce w pchnięciu kulą), Andżelika Kostka
- MG-2 (III miejsce w biegu
na 300 metrów), Aleksandra
Potaczek - MG-3 (III miejsce w
biegu na 100 metrów), Nikola
Grosek - MG-2 (III miejsce w
skoku w dal), Natalia Tkocz MG-2 (III miejsce w pchnięciu
kulą), Damian Misiak - MG-2

Knurowscy gimnazjaliści mogą uznać start
w Memoriale Zenona Sęka za udany

(III miejsce w skoku w dal),
Dawid Kucharz - MG-3 (III
miejsce w pchnięciu kulą).
Reprezentacja Miejskiego
Gimnazjum nr 2, która w klasyfikacji drużynowej zajęła II
miejsce, wystąpiła w następującym składzie: Nikola Grosek,
Wiktoria Furtak, Monika Szolc,
Angelika Kostka, Wiktoria Bała,
Wioletta Smalarz, Julia Kuśmierska, Weronika Bartoszewicz,
Oliwia Gmyrek, Kina Roman,
Natalia Tkocz, Marcin Zaboroś,
Bartłomiej Jankowski, Paweł
Ziaja, Darek Kastelik, Marcin
Danowski, Daniel Antonowicz,
Damian Misiak, Tomasz Sosna,
Bartłomiej Świderski. Opiekunką dziewcząt była Sylwia
Surówka, a opiekunem chłopców
- Dawid Dybcio.
PiSk

Foto: archiwum

Martyna Surówka
potwierdziła wysoką
formę prezentowaną
już od kilkunastu
miesięcy

Foto: archiwum

Foto: archiwum

www.przegladlokalny.eu

Najlepsze zawodniczki w pchnięciu kulą

Rywalizowali przy stole
bilardowym
Tr z yos ob owe z e sp o ł y
zmierzyły się w minioną sobotę O Puchar Prezesa OSP
Knurów. Rywalizacja przebiegała przy stole bilardowym, a
o prym walczyły cztery drużyny. Najlepszą okazała się
reprezentacja firmy Samtrans,
na drugim miejscu sklasyfikowano Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą, na trzecim
Ochotniczą Straż Pożarną,
natomiast na czwartym - Straż
Miejską.

W z w ycięsk i m z espole
w y st ąpi l i: B ogd a n Byk uć ,
Maciej Kaus i Damian Wróż,
który został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju.
Uc z e s t n ic y roz g r y we k
dziękują za pomoc w organizacji turnieju: MOSiR, ZZG w
Polsce KWK Knurów, NSZZ
Solidarność KWK Knurów,
LWSM, PW Samtrans.
PiSk

Puchar Prezesa OSP wygrała
reprezentacja PW Samtrans

informacja
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Klasa okręgowa

IV liga

Spotkanie starych znajomych

12. KOLEJKA, GRUPA II:

Przed zmianą czasu na zimowy, Concordia Knurów doznała
piątej porażki w tym sezonie, natomiast Jedność 32
Przyszowice zanotowała czwarte zwycięstwo
Foto: Piotr Skorupa

Prawo serii

Przed tygodniem zastanawialiśmy się w tym miejscu,
czy Concordia w ykorzysta
szansę na odniesienie trzeciego zw ycięst wa z rzędu?
Dzisiaj wiemy, że nie wykorzystała, ale od razu trzeba
dodać, że nie było to zadanie
łat we, bow iem przeciw ni k
- RKS Grodziec miał przed
tym meczem cztery wygrane
z rzędu, a w sobotę po raz
kolejny zainkasował komplet
punktów.

Pokonali...
2-ligowców

Do Prz yszow ic prz y jecha ła ost at n ia d r u ż y na w
4 -ligowej tabeli, jed na k w
składzie rybniczan roiło się
od zawodników 2-ligowych.
Ci najbardziej znani to przede
wszystkim Kajzer, Gładkowski i Dudziński, jednak trener
ROW-u stawia na szczeblu
centralnym również na Popielę, Spratka i Dzierbickiego.
Nie trudno sobie wyobrazić,
że po lekturze sędziowskiego
protokołu ze składem gości,
trenerowi Jedności - Wojciechowi Kempie serce zabiło
nieco mocniej. Jak się później
okazało, niepotrzebnie, bo
jego zespół w ygrał 2:1. Nie

Łukasz Pilc strzelił pierwszą swoją bramkę dla zespołu z Przyszowic i jak się
później okazało był to gol dający zwycięstwo nad ROW-em II Rybnik

było to wysokie i łatwe zwycięstwo, ale najważniejsze, że
trzy punkty zostały w Przyszowicach.

Pilc strzelił,
a Concordia
przegrała do zera

Kibice, którzy nie są na
bieżąco z kadrowymi roszadami w klubach piłkarskich
mogą być z askocz eni, gdy
usłyszą, że zwycięskiego gola
strzelił Łukasz Pilc, ale Con-

Teraz będzie gol.
Teraz będzie szum.
Oby...
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12. KOLEJKA, GRUPA III:
KS 94 Rachowice - Naprzód
Borucin 3:0, Silesia Lubomia - For tuna Gliwice 9:1,
Zameczek Czernica - LKS
19 08 Nędza 0:5, Jedność
Jejkowice - Zuch Orzepowice
0:1, Zryw Radonia - ŁTS Łabędy 1:4, Czarni Pyskowice
- Naprzód Rydułtowy 5:2, LKS
Krzyżanowice - Wilki Wilcza
2:2, Rafako Racibórz - Dąb
Gaszowice 0:1.

26
25
24
23
21
19
19
18
17
16
14
14
13
13
6
2

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

29
28
26
23
22
22
20
17
15
15
14
13
13
10
4
3

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

31
25
25
25
20
19
19
18
16
15
12
11
10
9
9
8

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

23
22
22
20
15
13
13
13
13
12
10
10
10
1

Klasa A

Zza biurka

Gol to jest to. To po nim,
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, człowiek
zapomina o codziennych problemach. A gdy taki gol daje
nie tylko prowadzenie, ale i
zwycięstwo, można naprawdę
„odlecieć”.
Ostatnio „odleciał” pewien gość, zgłaszając policji naruszenie prawa. Rolę
oskarżonego przypisał naszemu specjaliście od goli
- Robe r tow i L e wandowskiemu, który ciesząc się z
awansu na Euro 2016 napił
się szampana na murawie
Stadionu Narodowego.
Choć zabrzmi to absur-

Polonia Marklowice - Urania
Ruda Śląska 1:2, Przyszłość
Rogów - Gwarek Zabrze 2:1,
Górnik Pszów - Polonia Łaziska Rybnickie 2:2, Rymer
Rybnik - KS 27 Gołkowice 6:1,
Orzeł Mokre - Tempo Paniówki 0:0, Wawel Wirek - Naprzód
Czyżowice 2:1, Naprzód Zawada - Gwiazda Skrzyszów
1:3, Jastrząb Bielszowice Naprzód Syrynia 0:5.

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

dalnie, „Lewy” rzeczywiście
naruszył zapisy ustawy o
imprezach masowych. Co
mu za to grozi? Grzywna i...
zakaz stadionowy.
Się porobiło. „Lewego”
mogą nie wpuścić na stadion,
a lewica w niedzielę dostała
zakaz sejmowy.
Co to będzie, co to będzie?
Teraz będzie Gol(bik), teraz
będzie Szum(ilas). I np. Kobyliński, a więc oby po ich decyzjach dane nam było co jakiś
czas „odlecieć”. W euforii.
Tak jak po golu strzelonym
przez naszych.
Piotr Skorupa

cordia przegrała. Przypominamy zatem, że doświadczony
defensor od k il ku t ygodni
jest zawodnikiem Jedności 32
Przyszowice i to właśnie dla
tego klubu strzelił w sobotę
swoją pierwszą i jednocześnie
zwycięską bramkę w spotkaniu z ROW-em II Rybnik.

Siedmiu z knurowską
przeszłością

znajomych, którzy w przeszłości byli związani z Conc ord i ą K nu rów. W su m ie
naliczyliśmy ich aż siedmiu.
W zespole gospodarzy zagrali: Pilc, Zabawczuk, Rozumek
i Mo d r z y ń s k i , w ROW-ie
w yst ąpi ł Ja rosz ewsk i, a w
roli trenerów zaprezentowali
się Kempa po jednej stronie
i Buchała po drugiej (pełnił
rolę grającego trenera).

Mecz Jedność - ROW był
okazją do spotkania starych

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

Klasa B

PiSk

12. KOLEJKA, GRUPA I:

10. KOLEJKA:

RKS Grodziec - Concordia Knurów 2:0
1:0 Baran 44 min, 2:0 Koch 80 min
Concordia: Chojnacki, Mateusz Mikulski, Bąk, Michał Mikulski,
Rekus, Śliwa 68 min Gór1. Gwarek T.G.
29
ka, Knot 78 min Krusiński,
2. Radzionków
24
Buchalik, Dziambor, Mawo,
3. GKS II K.
24
Młynek.
4. Poraj
24
Pr zyszłość Ciochowice 5. Grodziec
23
Przemsza Siewierz 0:4, Po6. Myszków
23
lonia Poraj - Slavia Ruda
7. Sarmacja
20
Śląska 3:1, Unia Ząbkowice
8. Concordia
17
- Raków II Częstochowa 3:1,
9. Wesoła
17
MKS Myszków - Górnik Piaski
10. Slavia
15
11. Ząbkowice
15
3:2, Ruch Radzionków - Sar12. Raków II
13
macja Będzin 1:2, Gwarek
13. Piaski
12
Tarnowskie Gór y - Zieloni
14. Przemsza
12
Żarki 2:0, Górnik Wesoła 15. Żarki
8
GKS II Katowice 0:4.
16. Ciochowice
0

Ruch II Kozłów - Burza Borowa Wieś 2:1, Amator Rudziniec - LKS 45 Bujaków
1:2, Pogoń Ziemięcice - Start
Sierakowice 2:0, Leśnik Łącza
- Naprzód Świbie 1:2, Olimpia
Pławniowice - Concordia II
Knurów 4:4, Victoria Pilchowice - Quo Vadis Makoszowy
3:4, KS Bojków - Start Kleszczów 0:3.

12. KOLEJKA, GRUPA II:
Jedność Przyszowice - ROW II Rybnik 2:1
1:0 Kiełtyka 13 min, 1:1 Dudziński 44 min, 2:1 Pilc 47 min
Jedność 32: Szindler 76 min Hilla, Świetlicki, Szaruga, Pilc,
Wolniewicz, Zabawczuk 46
min. Przybylski, Rozumek,
1. Turza Śląska
30
Kiełtyka, Botor 65 min Mo2. Polonia Ł.G.
25
drzyński, Mrozek 90+7 min
3. Pszczyna
22
Łuszcz, Hajok.
4. Krupiński
22
GT S B o j s zo w y - S p ó j n i a
5. Tychy II
21
Landek 0:1, Szczakowianka
6. Szczakowianka
19
7. Ornontowice
18
Jaworzno - Granica Rupta8. Drzewiarz
17
wa 3:3, Iskra Pszc z yna 9. Racibórz
16
Radziechow y Wiepr z 1:0,
10. Przyszowice
15
Unia Turza Śląska - Gwarek
11. Landek
15
Ornontowice 2:0, Drzewiarz
12. Ruptawa
15
Jasienica - Krupiński Suszec
13. Radziechowy
13
2:0, GKS II Tychy - Unia Raci14. Bojszowy
11
bórz 5:1, Forteca Świerklany
15. Świerklany
8
- Polonia Łaziska Górne 1:3.
16. ROW II
5

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

1. Tychy
2. Istebna
3. Wilcza
4. Skoczów
5. Gamów
6. Rekord II
7. Ornontowice
8. Ruptawa
9. Żory
10. Mikołów

21
19
18
10
10
10
9
6
3
0

Komunikat

Biegi
Kolejny udany występ ma
za sobą Wiesław Maciejewski
z Amatorskiego Klubu Biegacz a . K nu row ia n i n z ają ł
1. miejsce w swej kategorii
wiekowej M-70 w półmaratonie gliwickim. Jego czas to
1:50:50.
PiSk

Zarząd KS Concordia Knurów
informuje pr zed sobotnim
meczem z Ruchem Radzionków,
że do spr zedaż y traf i 200
biletów (spotkanie odbędzie
się bez kibiców Ruchu). Na ten
mecz tracą ważność wszystkie
karty wolnego wstępu, a ulica
Wagowa będzie zamknięta dla
samochodów prywatnych.
Klub pr zeprasza za wszelkie
niedogodności i prosi o kulturalny doping. Początek meczu
o godzinie 11.00.

PiSk
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Dwa zwycięstwa

Vibovit nie
traci goli
W

wana weteranami futsalowych
parkietów IPA okazała się lepsza
od drużyny Ariela Mnochego
i Rafała Hajoka kontrolując
przebieg meczu i wykazując się
tego dnia dobrą skutecznością.
W pozostałych meczach
Team Stalmet pokonał młody
zespół TKKF-u, a w pojedynku
zespołów z zerowym dorobkiem
punktowym Bud-Expert okazał
się zdecydowanie lepszy od
Keno Energy Team. Za tydzień
najciekawiej zapowiada się mecz
Teamu Stalmet z Tritechem.

Patrik Dome, który musiał
pogodzić się z jednogłośną
przegraną.
Kolejnym zawodnikiem,
który wygrał rywalizację w
swojej kategorii wagowej - 63
kg - był Remigiusz Skoczyński.
Nastolatek z gierałtowickiej
Gardy pewnie wypunktował
Patryka Pochla z MOSM Tychy.
W rybnickim ringu zaprezentowali się młodzi pięściarze
z 28 klubów z Polski, Czech,
Słowacji i Kosowa.
PiSk

Waldemar Jachimowski

Foto: Waldemar Jachimowski

rozgrywkach Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej trzecie zwycięstwo odniósł
Vibovit i pozostaje jedynym
zespołem bez straty punktów,
a ponadto może się pochwalić
również tym, że od 88 minut
nie stracił gola. Tym razem recepty na defensywę lidera i jego
golkipera Bartłomieja Porębę
nie znalazł Tritech, który w
efekcie porażki musiał opuścić
drugie miejsce w tabeli.
Wydarzeniem kolejki było
spotkanie IPA Knurów – DFK
Schlesien Rokita. Naszpiko-

Dwóch pięściarzy z naszego terenu wygrało swoje kategorie wagowe w kolejnej edycji
międzynarodowego turnieju
o puchar prezydenta Rybnika.
W kadetach, w wadze 57 kg
nie zawiódł Damian Durkacz
(Spartan Knurów). W drodze
do finału knurowianin skrzyżował rękawice z Dawidem
Nowokiem z Gardy Gierałtowice, odnosząc zwycięstwo
w III rundzie przez TKO. Z
kolei w finale walka trwała na
pełnym dystansie. Rywalem
Damiana Durkacza był Słowak
Foto: Garda

Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej

Foto: Spartan

www.przegladlokalny.eu

Sławomir Tokarz
ze swym podopiecznym
Damianem Durkaczem

Remigiusz Skoczyński (z prawej)
wygrał kategorię 63 kg

Fragment meczu Bud-Expert
Team - Keno Energy Team

WYNIKI 3. KOLEJKI Z DNIA 26.10.2015
Bud-Expert Team – Keno Energy Team 11:3 (5:1)
A. Czerkies 4, P. Sadło 2, D. Kabała 2, P. Rolnik, K. Paczkowski.
M. Adamczyk – Adam Brociek, M. Aksamitowski, J. Karmański
żółta kartka: Adam Brociek (Keno Energy Team).
Team Stalmet - TKKF Mistral Intermarché 7:1 (4:0)
P. Zagórski 3, B. Wójcik 2, D. Jabłoński, M. Stopa - M. Bogumiło
Vibovit – Tritech 4:0 (1:0)
P. Jędrzejczak 2, A. Zabłocki, Ł. Pilc
żółte kartki: A. Zabłocki (Vibovit) – B. Steiman (Tritech).
IPA Knurów - DFK Schlesien Rokita 6:4 (2:0)
T. Młynek 2, W. Rozumek 2, W. Kempa, Ł. Spórna – A. Mnochy,
M. Warmuz, P. Szołtysek, samobójcza
1. Vibovit
2. IPA Knurów
3. Team Stalmet
4. Tritech
5. Bud-Expert Team
6. DFK Schlesien Rokita
7. TKKF Mistral Intermarché
8. Keno Energy Team
STRZELCY
Adam Czerkies
Przemysław Jędrzejczak
Tomasz Młynek
Rafał Hajok
Mateusz Bogumiło
Przemysław Zagórski
Wojciech Rozumek

3
3
3
3
3
3
3
3

9
7
6
4
3
3
3
0

20-3
19-13
17-8
11-10
14-13
11-11
9-17
6-32

3
2
2
1
1
1
1
0

0
1
0
1
0
0
0
0

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

Wyłoniono najlepszego
szkaciorza powiatu
gliwickiego

58

osób wzięło udział w XII
Powiatowym Turnieju
Skata Sportowego o tytuł Najlepszego Szkaciorza Powiatu Gliwickiego. Do rywalizacji przystąpili
mieszkańcy Rudzińca, Gierałtowic, Knurowa, Pyskowic, Toszka,

Sośnicowic, Pilchowic, a także
Zabrza, Gliwic i Rudy Śląskiej.
Po pięciogodzinnych zmaganiach
ze zwycięstwa mógł się cieszyć
Leonard Spyra (LKS Jedność 32
Przyszowice), który w ubiegłym
roku był wicemistrzem świata,

zdobywając ten prestiżowy tytuł
w dalekim Paragwaju.
Najstarszym zawodnikiem
był 84-letni Jan Adamski, a najmłodszym – Dominik Walus
(20 lat).
PiSk

KLASYFIKACJA:
1. Piotr Kaszuba
2. Mirosław Płatnerz
3. Leonard Spyra
4. Zdzisław Mral
5. Tadeusz Jakimiec
6. Michał Foit
7. Ryszard Warzecha
8. Alfons Famula
9. Joachim Termin
10. Ginter Fabian

KLASYFIKACJA
DRUŻYNOWA:
1. Gierałtowice
2. Rudziniec
3. Pyskowice
4. Pilchowice
5. Knurów
6. Toszek
7. Sośnicowice

0
0
1
1
2
2
2
3
7
6
6
5
5
5
5

PROGRAM 4. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 2 LISTOPADA):
Vibovit – TKKF Mistral Intermarché (18.00), Team Stalmet – Tritech
(18.45), Keno Energy Team – IPA Knurów (19.30), DFK Schlesien
Rokita – Bud-Expert Team (20.15).

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice
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Knurów. Dzień Seniora w Ośrodku Wsparcia

Szkoła Podstawowa w Przyszowicach

Foto: Justyna Bajko

Srebro
we włosach...

Klasa I A

Przedszkolaki wręczyły seniorom laurki
Foto: Mirella Napolska

Wychowawca: Anna Krzycka
Oskar Adamczyk, Kamil Czaja, Łukasz Długaj, Samuel Gabor, Grzegorz Koehl, Adam Kordowski, Agata Kowol,
Jakub Kruszyna, Karol Kuźnik, Laura Lewandowska, Julia Makselon, Bartosz Mryka, Natalia Ponikwia, Leon Skowron,
Jan Szałapski, Zofia Wilczek, Kinga Ząbkiewicz.

Foto: Mirella Napolska

W rodzinnej, radosnej
atmosferze seniorzy z Ośrodka
Wsparcia w towarzystwie
młodszych kolegów obchodzili
swoje święto

Śpiewy przy gitarze
mogłyby trwać do końca

Z
Klasa I B

Wychowawca: Ewa Czech
Magdalena Dryś, Zuzanna Górczewska, Julia Górska, Oliwia Hikiel, Paweł Kleczka, Paulina Kondek, Tymon Kossoń,
Tomasz Kuchta, Samuel Kulik, Tomasz Makselon, Julia Mansfeld, Zofia Misztal, Rafał Skrzypczyk, Franciszek Urban,
Emilia Wojczyk, Alan Woźniak, Jan Żogała.

Klasa I C

Wychowawca: Hanna Kluczniok-Pawlas
Krzysztof Bortel, Dawid Brudys, Jarosław Chrzęstek, Wojciech Dreja, Kacper Famula, Marta Froncek,
Milena Gardecka, Aleksandra Gryszka, Maciej Hajduk, Maria Klecz, Amelia Kończewska, Patrycja Kostka,
Michał Koszelak, Hanna Kruszyna, Tatiana Lekszycka, Roksana Nowakowska, Igor Plaza, Adam Przybyła,
Julia Swoboda, Paulina Świderska, Filip Walczak, Paweł Wróblewski, Piotr Wtykło.
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ajęci codziennymi obowiązkami z trudem znajdujemy czas dla krewnych czy
sąsiadów w podeszłym wieku.
Biegamy w tę i z powrotem,
nie zdając sobie sprawy, że dla
nich pokonanie paru schodków
może być wyczynem podobnym zdobyciu szczytu. Nieraz
przydałaby nam się ich cierpliwość, umiejętność czerpania
radości z drobiazgów. Poświęcając chwilę naszym seniorom,
często otrzymujemy od nich
dużo więcej. Dzień Seniora,
przy padający 14 listopada,
ma nas uczulić na społeczną
sytuację osób, które weszły w
jesień życia. Seniorzy z Ośrodka Wsparcia, który działa przy
Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Knurowie świętowali z tej okazji z lekkim
w y przedzeniem – w zeszły
czwartek.
- Senior dziś jest wymagający – chce być aktywny,
uczestniczyć w życiu społecznym – mówiła Maria Barska,
kierownik Ośrodka Wsparcia,
życząc wszystkim seniorom
zdrowia, pomyślności i pogody
ducha. Najlepsze życzenia wraz
z buk ietem kwiatów miała
dla nich także dyrektor knurowskiego MOPS, Małgorzata
Cisek-Sopel.
- Wycinamy stare drzewa,
ale z człowiekiem jest inaczej
– mówił ks. Krzysztof Tabath,
proboszcz parafii Matki Bożej
Częstochowskiej. – Jan Paweł II,

który mimo ciężkiej choroby
do końca pełnił swój urząd,
pokazał światu, że człowiek w
podeszłym wieku jest potrzebny,
cenny i ważny.
Pojawili się też mali goście
– przedszkolaki z „Trzynastki”. Zaprezentowali krótkie
przedstawienie utrzymane w
jesiennym klimacie, a po nim
dzieci wręczyły seniorom liście-laurki.
Osoby związane z ośrodkiem są trochę jak rodzina
– świetnie się znają i wzajemnie wspierają. Potrafią też się
wspólnie bawić, a do ograniczeń dojrzałego wieku mają
spory dystans, co było widać
w przygotowanym przez nich
programie: - Oooo...rany! Jestem bogata! Mam srebro we
włosach, złoto w zębach, kryształy w nerkach, cukier we krwi,
kamienie w pęcherzyku żółciowym, ołów w nogach, żelazo w
arteriach, jęczmień w oku, oraz
nieprzebrane zapasy naturalnego gazu i tłuszczu! Nigdy nie
myślałam, że się w życiu tak
dorobię - deklamowała pani
Basia. Z kolei pan Mirek przygotował wiersz, w którym dziękował kadrze Ośrodka – domu,
„gdzie każdy może przebywać w
wybornym gronie i spełnić życie
nie zawsze spełnione”. Potem
było wspólne, radosne śpiewanie przy gitarze, które pewnie
trwałoby dużo dłużej, gdyby
nie uroczysty obiad.
MiNa
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