www.przegladlokalny.eu

Przegląd Lokalny Nr 40 (1178) 8 października 2015 roku

1

AKTUALNOŚCI
Foto: Arch. JRG Knurów

www.przegladlokalny.eu

Knurów

Kolejny kat

Policyjne statystyki są zatrważające: tylko w
ciągu tego roku kilkadziesiąt tysięcy kobiet
padło ofiarą przemocy domowej. Ile kobiet
cierpi w milczeniu i nie prosi o pomoc? O tym
statystki milczą

W

piątek policjanci zatrzymali
kolejnego rodzinnego kata.
Odgłosy awantury domowej dochodziły z mieszkania przy ul. Dworcowej. 30-letni knurowianin fizycznie i
psychicznie znęcał się nad konkubiną.
Wezwani na miejsce funkcjonariusze
nie mieli wątpliwości, że agresora
należy odseparować od rodziny. O
swoich wnioskach poinformowali
prokuratora z Prokuratury Rejonowej
Gliwice- Zachód.

Udźwignie wszystko

D

foto-migawka

Oznacza, że można na niego załadować każdy kontener.
Stary, dobry jelcz, którym jeżdżą
knurowscy strażacy, ma w tej kwestii
pewne ograniczenia.
Iveco ma automatyczną skrzynię
biegów, a moc silnika to 410 KM. Jest
nie tylko nowoczesny i mocny, ale i
wygodny – ma kabinę z miejscem do

Foto: Bogusław Wilk
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Przyszowice

Nie uszanował

Knurowscy strażacy mają nowy samochód specjalny

o tej pory w knurowskiej JRG
były dwa takie samochody. Kilka
dni temu do Renault i wysłużonego
Jelcza dołączył Iveco Trakker (8x4).
- Nowy wóz ma udźwig 21 ton
– mówi mł. bryg. Wojciech Gąsior,
dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
w Knurowie. – To naprawdę dużo.

- Prokurator zastosował wobec
30-latka dozór policyjny, nakaz opuszczenia mieszkania oraz zakaz kontaktowania się z konkubiną i małoletnim
dzieckiem - informuje Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.
Jeśli knurowianin złamie zakaz
kontaktowania się, trafi do aresztu
śledczego.

spania (co przydaje się przy dłuższych
wyjazdach), wodoszczelną skrzynię,
do której strażacy mogą włożyć swoje
rzeczy, GPS w standardowym wyposażeniu, klimatyzację.
Samochód kosztował około 1 mln
zł. Większość środków pochodziła z
funduszy Unii Europejskiej.
MiNa
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5 września o północy do mieszkania w Przyszowicach wszedł złodziej. Zabrał kilka cennych i łatwych
do wyniesienia rzeczy. Jego łupem
padło 16 tys. złotych i dwa złote pierścionki o wartości 100 zł. Skusił się
także na różaniec...

jb

Zabrze, Gliwice

Dni Ubezpieczonego
Z
akład Ubezpieczeń Społecznych
otwiera się na klientów. Od 7 do
9 października instytucja zaprasza na
„Dni ubezpieczonego”
Akcja ma na celu informować i
edukować osoby ubezpieczone. Urzędnicy odpowiedzą na pytania dotyczące

Knurów.
Święto Niewidomych

- Łączna suma strat wyniosła 17
100 zł - informuje policja.
Trwa poszukiwanie sprawcy. Postępowanie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.

m.in. elektronicznych zwolnień lekarskich czy kont osób ubezpieczonych
na Platformie Usług Elektronicznych.
Warto skontrolować stan naszego konta w ZUS, sprawdzić, ile już odłożyliśmy oraz upewnić się, że pracodawca
na pewno odprowadza za nas składki.

Poważnie
i na
wesoło
Msza ku pamięci

tu przy ul. Ogana miejsce
W środę w budynku magistra
orcza do Młodzieżowej
Wyb
isja
znalazła Okręgowa Kom
cych oddać głos oczekiwali
Rady Miasta (nr 8). Na chcą
Gralak, Magda Karlińska,
(na zdjęciu od lewej): Seweryn
dokę s.
Krzysztof Kopc zyk i Pawe ł Twar
/bw/

/-/

Zabrze, Knurów

Koło PTTK Trion
zaprasza na obchody
święta niewidomych
„Biała Laska”

foto-krytyk

Foto: Paweł Gradek

Z niedzieli na
poniedziałek
ktoś ubiegł
pracowników
Komartu.
Zamiast
opróżnić
dzwony przy
ul. Puszkina,
rozbebeszył
ich zawartość.

- Uroczystość odbędzie się 15
października od godz. 10 do 18 w
klubie Gama - informuje Adam
Wala, prezes PTTK Trion.
W programie coś dla ducha i
dla ciała, m.in. spotkanie z przedstawicielami miasta i instytucji,
które wspierają osoby niepełnosprawne, turniej integracyjny,
zabawy po śląsku, możliwość zbadania poziomu cukru we krwi oraz
poczęstunek. O stronę muzyczną
imprezy zadba Andrzej Szulc i Julia
Niestrój.
Obchody poprzedzi msza święta o godz. 8.15 w kościele pw. Matki
Bożej Częstochowskiej.
- Serdecznie wszystkich zapraszamy! - zachęca Adam Wala.

W

sobotę (10 października) w
kościele św. Anny w Zabrzu (ul.
3 Maja 18) odbędzie się nabożeństwo
w intencji zmarłych i żyjących ofiar
Tragedii Śląskiej 1945 roku oraz ich
rodzin
- Msza będzie formą upamiętnienia osób tragicznie doświadczonych

wydarzeniami sprzed 70 lat – mówi
knurowianin Henryk Stawiarski, wieloletni prezes Stowarzyszenia Pamięci
Tragedii Śląskiej 1945 Roku. – Serdecznie zapraszam do modlitwy.
Nabożeństwo rozpocznie się o
godz. 9.00.
/bw/
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reklama

Pozdrowienie z widokami

2

Serdeczne pozdrowienia, okraszone pięknymi pocztówkowymi widokami, przesłał Czytelnikom Przeglądu Lokalnego stały czytelnik Roman
Celeban. Pan Roman końcówkę września spędził w Wysokich Tatrach na
Słowacji. – Przejście szlaku z Łysej Polany do Starego Smokowca z wejściem
na szczyt zajmuje 9-10 godzin – przyznaje. Ale wysiłek ten gorąco poleca:
- Bo widoki przepiękne...
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Knurów-Dębieńsko

Kraksa na A1

Na autostradzie A1 zderzyły się trzy samochody.
Na szczęście ofiar nie było

D

o kolizji doszło 1 października około godz.
15.30, na wysokości węzła Dębieńsko. Według informacji knurowskiej JRG PSP, w kraksie
wzięły udział dwa samochody osobowe i jeden dostawczy. W tym ostatnim wskutek zderzenia rozszczelnił się bak paliwa. Nikt z uczestników stłuczki
poważnie nie ucierpiał. Z powodu zdarzenia ruch
został ograniczony do jednego pasa.
- Korek, jaki się utworzył, miał kilka kilometrów
i zaczynał się już od zjazdu z drogi 925 w Bełku na
autostradę A1 – poinformował nas pan Andrzej,
autor zdjęcia opublikowanego obok, który przejeżdżał obok miejsca zdarzenia.
Na miejscu pojawiła się policja, karetka, patrol
autostrady, strażacy JRG PSP z Knurowa i z Rybnika. Po zneutralizowaniu płynów, które wyciekły
na jezdnię, otwarto dla kierowców drugą nitkę, a
w końcu przywrócono normalny ruch.

Knurów. Dwóch rannych w wypadku w kopalni

Poparzony
w stanie
stabilnym

MiNa

Na szczęście nie potwierdził się komunikat
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Katowicach o śmierci
dwóch górników z kopalni „KnurówSzczygłowice”
Lekarze stwierdzili u niego poparzenia
III stopnia.
W strefie zagrożenia znalazł się
jeszcze jeden pracownik zewnętrznej
firmy Prokarbon. Na szczęście obrażenia, jakie odniósł, nie wymagały pilnej
hospitalizacji. Poszkodowany został
opatrzony na miejscu.
Ze wstępnego komunikatu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego wynikało, że górnicy nie
żyją. Podchwyciły to niektóre media.
W czwartek przed południem informacje zostały zdementowane przez
WUG i biuro prasowe Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Podano, że stan elektromontera, który trafił do siemianowickiej „oparzeniówki”, jest stabilny.

Foto: JRG PSP Knurów

o poważnego wypadku doszło w
czwartek, 1 października, w Ruchu Knurów kopalni „Knurów-Szczygłowice”, w chodniku 3b, w pokładzie
408/3, na poziomie 850 m.
Ze wstępnych ustaleń Wyższego
Urzędu Górniczego wynika, że około
godz. 1.14 elektromonter, w czasie wykonywania prac pod napięciem 1000 V,
spowodował zwarcie międzyfazowe w
komorze dolnego napięcia przewoźnej
stacji transformatorowej, zasilającej
instalację elektryczną przenośnika
taśmowego.
Mężczyzna doznał poparzenia
łuk iem elektr yczny m. Stan elektromontera był na tyle poważny, że
przewieziono go do Centrum Leczenia
Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

/g/

Knurów. Bezpieczeństwo ważniejsze od piękna

Kasztanowce do wycinki
- Szkoda drzew – mówią niektórzy. – Chodzi
o bezpieczeństwo – wyjaśnia parafia

- Niedawno pisaliście o wycinkach, a
właśnie na cmentarzu przy ul. 1 Maja
obcinają kasztanowce – zadzwonił do
nas poirytowany pan Stanisław. Na
kolejne głosy nie trzeba było długo
czekać.
– Tak opitolili te drzewa, szkoda
ich trochę – ubolewa Mateusz.
- Poszłam z dzieckiem na cmentarz, żeby pozbierać kasztany i oniemiałam – mówi pani Dorota. – Sterczą wysokie pniaki, na ziemi kupa
gałęzi, do tego bałagan straszny. A to
były takie piękne, stare drzewa!
Na pierwszy ogień poszły gałęzie czterech drzew, ale wycinka
obejmie cały kasztanowy szpaler.
Los drzew jest w pewnej mierze wynikiem majowego zdarzenia, kiedy
konar jednego z kasztanowców
runął na nagrobki. Na szczęście
akurat w tym momencie nikogo w
tym miejscu nie było, ale kilka płyt

nagrobnych zostało poważnie zniszczonych [Konar zmiażdżył granit, nr
19/2015 PL, s.3].
Ad m i n i s t r at ore m t e j c z ę ś c i
cmentarza jest parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Po wiosennym
zdarzeniu poprzedni proboszcz, ks.
Jan Buchta, zlecił badania pozostałych drzew, a następnie parafia złożyła wniosek o zgodę na ich wycięcie.
- W oparciu o dokumenty przedłożone przez parafię wydaliśmy decyzję
zezwalającą na usunięcie tych drzew w
zamian za nasadzenie nowych – informuje Teresa Golba, kierownik Referatu
ds. Ochrony Środowiska.
Czy z kasztanowcami rzeczywiście
jest aż tak źle, że trzeba je wyciąć?
- Po wnikliwych badaniach ekspertów drzewa zostały uznane za chore i
mogące stanowić zagrożenie – mówi
k s. K rz ysztof Tabat h, proboszcz
parafii pw. Matki Bożej Częstochow-
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Wycinka potrwa około 2 tygodni

Foto: Mirella Napolska

D

W zdarzeniu ucierpiały samochody,
ludziom udało się uniknąć obrażeń

skiej. – Zostaliśmy zobligowani do
tego, aby incydent podobny do majowego się nie powtórzył. Jest to duże
przedsięwzięcie, w dodatku parafia
ponosi jego koszty, ale zależy nam na
bezpieczeństwie.
Z zewnątrz drzewa w yglądają
solidnie, jednak członkowie ekipy
prowadzącej prace zapewniają, że to
tylko pozory.
– One wszystkie w środku są puste –
mówią. – Wystarczy mocniejszy wiatr i
nieszczęście gotowe…
Usunięcie tak dużych drzew rosnących wśród nagrobków nie jest
łatwą sprawą. Prace rozpoczęły się w
piątek, a potrwają około dwóch tygodni. Dopóki trwa wycinka, lepiej nie
wchodzić za biało-czerwoną taśmę
ogradzającą teren prac. Niektórzy
ryzykują – taśma była już zrywana.
MiNa
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Knurów

Ani hurtownia,
ani magazyn
od koniec września rozstrzygnięto przetarg na
sprzedaż działki przy ul. Witosa. Przystąpiła do niego tylko
jedna firma (Invest Man Jarosław Dudała z Mysłowic). Za
nieruchomość zaoferowała 485
tys. zł (cena wywoławcza była
o 5 tys. zł niższa). Niemniej za
wcześnie, by mówić o nowym
właścicielu budynku i działki,
bowiem nie spisano jeszcze
aktu notarialnego.

Przedstawiciel firmy nie
chciał zdradzić urzędnikom,
na co zamierza przeznaczyć
byłą wymiennikownię ciepła.
Nie wiemy więc, co w niej
będzie, wiadomo za to, czego
na pewno nie będzie. Zgodnie
z planem zagospodarowania
przestrzennego nie może w niej
urządzić magazynu, hurtowni i
warsztatu.
Być może powstanie więc
obiekt handlowo-usługowy?

Działka o powierzchni 1059
m² z budynkiem o powierzchni
użytkowej 765 m², w dogodnej
lokalizacji, wydaje się do tego
idealnie nadawać.
Stan techniczny budynku
pozostawia wiele do życzenia.
Remont okazał się zbyt kosztowny. Między innymi dlatego
gmina zrezygnowała z adaptacji obiektu na cele kulturalne.
/g/
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przewidziano specjalny prog ra m d la d zieci „Ślad a m i
Sta sia i Nel ”. Spot k a n ie z
Małgorzatą Preuss-Złomską i
Marcinem Złomskim to multimedialna opowieść o czarnym Lądzie nawiązująca do
przygód Sienkiewiczowskich
bohaterów. O godz. 16.30 rozpocznie się „Afryka z wielkiej

MiNa

I. Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest prawo własności lokalu
mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 47,94 m2 usytuowanego na parterze budynku
mieszkalnego położonego w Knurowie przy ul. Ks. Alojzego Koziełka 43b oraz udział w
nieruchomości wspólnej z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu tj. 611/10 000 części działki nr 984/19 o pow. 0,1552 ha, zapisanej
w ewidencji gruntów: m. Knurów, obręb Knurów, jedn. rej. G.2187, dla której Sąd
Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00047508/9.
W dziale III księgi wieczystej figurują zapisy dotyczące służebności drogowych, Dział
IV wolny jest od wpisów.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną – symbol planu 2K-19MW.
Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc przedpokoju. Do lokalu
przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 4,83 m2. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje wodną, gazową, kanalizacyjną, energie elektryczną, centralne
ogrzewanie miejskie.
Pierwszy przetarg odbył się 8.09.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana
Ogana 5, II piętro, sala narad, w dniu 17 listopada 2015 r. o godz. 10.00.
II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 85.360,00 zł
Cena wywoławcza 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 Nr 54, poz.
535 z późn. zm.), udział w nieruchomości wspólnej oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia.
I opłata z tytułu użytkowania wieczystego obliczona według stawki 20% od ceny gruntu
wylicytowanej w przetargu gruntu powiększona o należny podatek VAT podlega wpłacie
przed spisaniem aktu notarialnego.

Firma AIB, producent rozwiązań izolacyjnych,
znalazła się w gronie przedsiębiorców nagrodzonych
przez ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego
statuetką Marka Polskiej Gospodarki
Foto: Archiwum AIB

Prezes AIB Maciej
Ślączka przyjmuje
od ministra
Piechocińskiego
statuetkę Marka
Polskiej Gospodarki

ramach którego rodzime rozwiązania promowane były na
rynkach zagranicznych. Dzięki
temu budujemy markę polskiej
stolarki budowlanej i całej
krajowej gospodarki - mówi
Maciej Ślączka.
AIB jest prekursorem no-

rzypominamy, że w najbliższą sobotę, 10 października w Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO
w Gliwicach (ul. Pszczyńska
85) z okazji Światowego Dnia
Tu r y st yk i na wsz y st k ich
chętnych czekają fascynujące opow ieści o A f r yce.
Na początek, o godz. 15.30,

Wyciąg z ogłoszenia
Prezydent Miasta Knurów ogłasza na dzień 17 listopada 2015 r. na godzinę
10.00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3
położonego w Knurowie w budynku przy ul. ks. Alojzego Koziełka 43b
wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.

Marka polskiej
gospodarki
roczystość pod patronatem Ministerstwa Gospodarki odbyła na Stadionie
Narodowym w Warszawie w
ramach obchodów Dnia Przedsiębiorcy. Wzięli w niej udział
przedsiębiorcy, przedstawiciele
ministerstwa oraz instytucji
wspierających polski eksport.
W r a m a c h s p ot k a n i a
odbyła się konferencja podsumowująca projekt, który
promował polską gospodarkę
na rynkach zagranicznych.
Nie mogło na niej zabraknąć
przedstawicieli branży stolarki
budowlanej, w tym firmy AIB
z Knurowa.
W uznaniu zasług minister Piechociński wręczył
prezesowi Maciejowi Ślączce
statuetkę Marka Polskiej Gospodarki.
- Aktywnie zaangażowaliśmy się w realizację Branżowego Programu Promocji
„Polskie Okna i Drzwi”, w

P

OGŁOSZENIE

Warszawa. Firma z Knurowa wyróżniona przez ministra gospodarki

U

O Afryce

góry” – spotkanie z Davidem
Kaszlikowskim, podróżnikiem, alpinistą, fotografem.
Na deser, o godz. 18.00 –
„Kolory Afryki” odkrywane
z Marcinem Kydryńskim –
dziennikarzem muzycznym,
fotografem i podróżnikiem.
Wstęp wolny. Na wydarzenie
zaprasza prezydent Gliwic.
Organizatorami są: Akademia Odkrywcy im. Tony Halika, Muzeum w Gliwicach i
Grupa Outdoor.

ogłoszenie

Co powstanie w budynku przy ul. Witosa, przejętym
przez miasto od Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej? Wszystko w rękach inwestora z Mysłowic,
który na razie nie chciał zdradzić swoich planów

P

Światowy Dzień Turystyki

wych rozwiązań w dziedzinie budownictwa. Działa w
Knurowie od 1992 roku, a jej
produkty znajdują zastosowanie w produkcji okien oraz
systemów izolacyjnych wielu
światowych marek.
/g/

III. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, krajowe lub zagraniczne, które:
a) dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego Urzędu Miasta Knurów
przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w kopercie z dopiskiem „sprzedaż lokalu przy
ul. ks. Alojzego Koziełka 43b” - do dnia 10 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 wysokości
4.270,00 zł do dnia 10 listopada 2015 r. na konto Urzędu Miasta Knurów nr:
39 1560 1081 2121 0517 3581 0025 z dopiskiem wadium – Knurów, „sprzedaż
lokalu przy ul. ks. Alojzego Koziełka 43b”.
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.
Ogłoszenie o przetargu oraz szczegółowe warunki przetargowe zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.knurow.
bip.info.pl. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, z siedzibą przy ul. dr. Floriana Ogana 5
w Knurowie, tel. 32-339-22-29.
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Knurów. Nieporządki przy śmietnikach

Wielkie gabaryty kłują w oczy
- Płacimy więcej, a przy śmietnikach
bałagan – skarżą się mieszkańcy
osiedli. – Zwielokrotniliśmy
częstotliwość odbioru, system jest
dobry. Problem tkwi w nastawieniu
– przekonują urzędnicy i „Komart”

LWSM znowu co tydzień

Skoro Komart – firma zajmująca
się na zlecenie gminy wywozem odpadów – odbiera teraz wielkie gabaryty
dwanaście razy częściej niż dawniej, to
dlaczego problem nadal istnieje? Okazuje się, że do niedawna na terenie osiedli
administrowanych przez LWSM działała firma zewnętrzna, która na zlecenie
spółdzielni zabierała wielkie odpady
raz w tygodniu. W lipcu, kiedy zaczęły
obowiązywać nowe zasady odbioru
odpadów, spółdzielnia zrezygnowała z
tych usług. Jednak, jak poinformował
Przegląd Eugeniusz Jurczyga, prezes
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie, cotygodniowy wywóz wielkich gabarytów powróci lada dzień. W LWSM już podjęto
decyzję w tej sprawie.
Pozostaje pytanie, czy aby utrzymać porządek w śmietnikach, potrzebne są specjalne działania. Czy
może znalazłoby się jakieś inne wyjście z tej sytuacji? I kogo właściwie
w ten sposób spółdzielnia wyręcza?
Gminę? Mieszkańców?

Wymagajmy też od siebie

- Miasto stworzyło dobry system
gospodarki odpadami – przekonuje

Beata Lubecka, kierownik Referatu
ds. Odpadów Komunalnych w Wyd zia le Gospoda rk i Komu na lnej,
Restruktur yzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów.
– Problem tkwi gdzie indziej, to jest
przede wszystkim kwestia edukacji
społeczeństwa i zmiany nastawienia.
Dopóki to się nie stanie, zwiększanie
częstotliwości odbioru nic nie da,
a każde rozwiązanie będzie złe. Nawet jeśli śmieci byłyby odbierane co
tydzień w poniedziałki, a ktoś wystawi meble we wtorek – będzie bałagan.
A przecież każdy wie, kiedy będzie
odbiór wielkich gabarytów. Musimy wreszcie, jako społeczeństwo,
nauczyć się traktować przestrzeń
publiczną jako własną, uświadomić
sobie, że jesteśmy jej gospodarzami.
Wymagajmy też od siebie, nie tylko
od innych – apeluje pani kierownik.
Jak przypomina Beata Lubecka,
generalna zasada jest taka, że mieszkańcy powinni dostarczać wielkie
gabaryty do punktów zbiórki odpadów
selektywnych.
- Zawsze można przewieźć odpady do PSZOK na ul. Szpitalną
7 lub Szybową 24. Przyjmujemy je
nieodpłatnie – mówi Brygida Poręba,
kierownik Działu Handlowego i Gospodarki Odpadami PPHU Komart
sp. z o.o. – To jest kwestia dobrej woli

Foto: Mirella Napolska

W

lipcu w Knurowie zmieniły się zasady odbioru
odpadów. Zakres znacząco
się poszerzył, zwłaszcza w przypadku
odpadów wielkogabarytowych. Dawniej wielkie gabaryty były wywożone
raptem raz do roku. Teraz domy
jednorodzinne mogą liczyć na ich
odbiór dwa razy w ciągu roku, a z osiedlowych śmietników Komart zabiera
wielkie odpady co miesiąc.
Zmiana spora, a jednak mieszkańcy bloków coraz częściej narzekają, że osiedlowe śmietniki są
z a staw ione rozma it y m i du ż y m i
śmieciami. Pół biedy, jeśli jest to samotnie stojące krzesło (może znajdzie
się nowy właściciel?), ale jeśli dołączą
do niej rulony starych wykładzin,
lodówka i połamane meble, robi się
nieprzyjemnie.
- Mam z okna widok na śmietnik
na ulicy Łokietka, ten między blokami
2 i 4 – mówi Czytelniczka z Osiedla Tysiąclecia. – I niestety przyciąga wzrok.
Ledwo minie kilka dni od wywózki
wielkich gabarytów, a już pojawiają się
następne śmieci. I wiadomo, że sobie
postoją. Skoro jest taka potrzeba, może
by częściej wywozić te odpady? Płacimy
więcej, a czasem jest tak, że lepiej nie
mówić. Niedawno odwiedzili mnie goście i aż mi było wstyd, że w Knurowie
mamy takie zawalone śmietniki – dodaje rozgoryczona kobieta.
Podobnego zdania jest pan Władysław: – Widać gołym okiem, że wywóz
odpadów raz w miesiącu to stanowczo
za rzadko. Trzeba by chyba ze dwa razy
w tygodniu.

Niektórzy z lokatorów nie zawracają sobie głowy
terminami odbioru wielkich gabarytów - wystawiają
sprzęt i meble kiedy im pasuje woląc, żeby zagracały
podwórko, a nie ich mieszkanie

mieszkańców. Powinni się zmobilizować do tego, aby wystawiać wielkie
gabaryty na 2-3 dni przed ich odbiorem, a nie tuż po nim. Widocznie nie
wszystkim mieszkańcom zależy na
tym, by ich placyk wyglądał estetycznie. Są osoby, którym się wydaje, że
skoro płacą za odbiór odpadów, to
mają w tej kwestii tylko prawa i żadnych obowiązków, ale tak nie jest.
Podobno knurowianie szybko
wpoili sobie zasady obchodzenia
się z odpadami poremontow ymi.
Może sprawa wielkich gabarytów
również wkrótce zostanie opanowa-

Ostrożnie z ulotkami!

Aby nie potęgować chaosu na śmietnikach, warto być czujnym przy wszelkiego
rodzaju akcjach zbiórek urządzanych przez anonimowych zbieraczy. Choćby takich, ja ta z 10 września. Według informacji uzyskanych w Komarcie,
na początku września na knurowskich osiedlach pojawiły się ulotki informujące
o rzekomej zbiórce sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Nie było na nich
żadnych danych, które by wskazywały, kto ten sprzęt będzie odbierał. Wiele
osób korzystając z okazji, wystawiło elektrośmieci. Tymczasem anonimowy „odbiorca” wyjął z niektórych sprzętów części, które mogą się przydać,
a rozbebeszoną resztę porzucił na śmietnikach. Efektem był straszliwy bałagan
nie tylko w śmietnikach, ale i wokół nich.

na? W krajach Europy Zachodniej
wystawienie jakichkolwiek śmieci
w d n iu i n ny m n i ż w y z nacz ony
sk ut k uje w ysok i m i ma ndata m i.

My mamy w tej kwestii dużo więcej
swobody, a le może nie warto jej
nadużywać.
Mirella Napolska

naszym zdaniem
Bajzel przy śmietnikach widać gołym okiem. Pozbyć się go – to cel wspólny
dla wszystkich. Władze spółdzielni chcą to uczynić zwiększając częstotliwość
odbioru i decydując się na dodatkowe koszty. Liczą, że cotygodniowy odbiór
przyniesie skutek. A co, jeśli nie? Odbierać dzień w dzień? To już ocierałoby
się o absurd. Zapewne się da, ale za ciężkie pieniądze. Czy mieszkańcy, członkowie spółdzielni mieszkaniowej, powinni dwa razy płacić za odbiór odpadów?
12-krotna wywózka, gwarantowana przez miasto, bez wątpienia powinna
problem załatwić. Warunek podstawowy to ten, który został przedstawiony
przez panie Brygidę Porębę (Komart) i Beatę Lubecką (Wydział GKRiOŚ Urzędu
Miasta). Przecież tak naprawdę wszystko zależy od nas. Stąd wiara, że przykład
innych, rozwiniętych krajów (choćby Dania, Szwecja), podziała, że będziemy
równać do lepszych. Mrzonki? Niekoniecznie. Jeśli w sprzątaniu po pieskach
nastąpił przełom (wręcz wypada to robić, wstydzi się ten, kto tego nie czyni),
to i z gabarytami się uporamy. Byłoby nie tylko ładniej, ale i taniej...

Redakcja

reklama

MiNa

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Śmieci w głowie

- Dosłownie śmieci w głowie
musiał mieć ktoś, kto porozwalał
po jezdni i poboczu ul. Książenickiej odpadki. Kilka dni wcześniej
zostały one zebrane (nie wiem
przez kogo) i ułożone na poboczu
w workach. Pewnie czekały na odbiór przez Komart. Ale nie wszystkie doczekały. Jakiś głupek, bo
jak go inaczej nazwać, porozrywał
worki i zrobił z okolicy śmietnisko.
I tak to jest: jeden sprząta i dba o
porządek, a drugi ma to w d...ie.
Marek

Miernik
na drogowych
narwańców?

- Ciężką nogę mają niektórzy
kierowcy jeżdżący ul. Łubinową.
To krótki odcinek, ale im nie przeszkadza. Może zamontować przy
drodze miernik podobny do tego,
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32 332 63 77
co stoi przy ul. Michalskiego. Może
wyświetlacz, pokazujący jak szybko jadą, zadziała niczym hamulec...
Stały Czytelnik

Powietrze warte
wyższej dopłaty
- Dom ogrzewam paląc w piecu.
To typowy „śmieciuch”, wszystko
przyjmie i spali. Nie mówię, że tak
robię, ale daje taką możliwość. Ma
swoje lata i zaczynam przymierzać
się do wymiany na nowy. Pewnie
skorzystam z dopłaty z miasta. To
chyba maksymalnie 1500 zł. Liczę,
że ta kwota wzrośnie, bo już kilka
dobrych lat stoi w miejscu. Tyle się
mówi o zadymieniu i walce z niską
emisją, że chyba warto byłoby
jeszcze mocniej wesprzeć tych, co
gotowi są w praktyce włączyć do
starań o czyste powietrze.
Knurowianin
Not. bw
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Knurów, Zabrze. Życie z zespołem Tourette’a

Moje ciało beze mnie

- Jestem silny, ale w grze, gdzie karty rozkłada biologia i genetyka przygrywam. Zostałem
wybrany, ale nie czuję się wybrańcem. Wolałbym być sobą… - w głosie Mariusza Noconia
słychać rozgoryczenie. Są powody – 35-latek choruje na zespół Tourette’a – nieuleczalną
i niszczycielską chorobę, która okrutnie uprzykrza mu życie

J

ak daleko można uciec od siebie,
wyjść ze swojego ciała i choć na
chwilę poczuć się wolnym? 4 minuty – tyle trwa wolność od Tourette’a.
Tyle trwa moment, kiedy Mariusz naprawdę jest sobą: fajnym chłopakiem,
a nie dziwakiem, który wkłada sobie
palce do gałek ocznych, wyrywa zęby,
krzyczy i wykręca stawy. Kiedy jeszcze
mógł, wsiadał na rower i pedałował z
całych sił. Ścigał się z chorobą, uciekał
przed nią. Ale ona zawsze go dopadła,
zawsze była szybsza.

kieszenie. Jeśli tego nie zrobi, szybko
je porozciąga i zrobi dziury. Ma różne
natręctwa. Idzie do łazienki i choroba
zmusza go, aby 20 razy uderzył w lustro,
w kran, aby dotykał przedmioty i sprawdzał ich wytrzymałość. Najtrudniejsze
do przetrwania jest samookaleczenie.
- Dziennie rano po śniadaniu
wpycham sobie ręce do buzi, duszę
się. Muszę zakładać sobie rękawice
bokserskie. Czasami też wciskam palce
do przegrody nosowej… Ale żyję dalej.
Dam radę – mówi.

Nie śniło się ﬁlozofom

W oddali

Mariusz urodził się w Knurowie,
obecnie mieszka w Zabrzu. Zaczęło
się 20 lat temu. Mariusz miał 15 lat i
całe życie przed sobą. Jeszcze wtedy
nie wiedział, że został „wybrany”. Tourette przyszedł po cichu: kazał rzucać
głową, przeklinać, szczekać. Z każdym
miesiącem żądał coraz więcej. Mateusz
walczył o normalność, wiedząc, że nie
ma szans na zwycięstwo.
- Byłem załamany, czytając, jakie
objawy występują, co mnie czeka:
zaburzenia koncentracji, nadpobudliwość, utrudniona kontrola nad
odruchami. Chorzy podskakują, kręcą
się w kółko, dotykają siebie i innych.
Pojawiły się wszystkie książkowe objawy, a nawet te, których w książkach nie
było. Tourette potrafi wymyślić takie
rzeczy, o których się nawet filozofom
nie śniło – mówi Mariusz.
Mariusz kupuje ubrania tylko z
mocnych materiałów i od razu zaszywa

Choroba rodzi samotność, bo
ile można znieść przestraszonych i
zdziwionych ludzkich spojrzeń? Samotność jest bezpieczna, uspokaja, nie
ocenia. Tiki utrudniają najprostsze,
społeczne kontakty – zwykłe pójście
do sklepu, czy przejazd autobusem
wymaga od Mariusza ogromnej siły
woli. Szybko się męczy.
- Wychodzę na miasto tylko, jeśli
muszę. Załatwiam sprawy i szybko
uciekam od tego chaosu, który mnie
ogarnia. Obecność innych, jeszcze nasila moje tiki. Najlepiej czuję się sam, w
moim pokoju - mówi.
Nie jest łatwo pogodzić się z losem.
Mariusz wciąż próbuje, choć zdarzają
się słabsze dni: natrętne myśli, aby
skończyć z tym raz na zawsze.
- Moje ciało jest moim więzieniem.
Boję się, że choroba odbierze mi resztki
mojego Ja, moją tożsamość, zmieni to,
kim jestem – opowiada.

Zespół Tourette’a jest wrodzonym zaburzeniem neurologicznym, które charakteryzuje się występowaniem licznych tików motorycznych i głosowych. Nazwa
zaburzenia pochodzi od nazwiska francuskiego neurologa i neuropsychiatry
Gillesa de la Tourette’a, który w roku 1885 w czasie swojej pracy w szpitalu
Salpetriere w Paryżu opisał dziewięć przypadków tego zespołu. Początkowo
sądzono, że Zespół Tourette’a występuje bardzo rzadko. Obecnie wiadomo,
że dotyka on 1-5 na każde 1000 - 10 000 osób (wg różnych statystyk). Zespół
Tourette’a występuje we wszystkich kulturach oraz grupach etnicznych, 3- 4
razy częściej wśród mężczyzn niż kobiet.
źródło: www.tourette.pl

Postrzegamy ludzi przez ich braki.
Brak urody, zdrowia, normalności. Jakby to, czego nie mają, liczyło się bardziej
niż to, co mogą nam dać. Aby dojrzeć
Mariusz, trzeba przedrzeć się przez jego
chorobę. Co wtedy dostrzeżemy? Spokojnego, wrażliwego na ludzką krzywdę
mężczyznę, który trzyma się z dala od
konfliktów. Z wykształcenia stolarza.
Kreatywnego majsterkowicza, który
potrafi z kół rowerowych zrobić stół i
szafki, i zapalonego sportowca.
- Od dziecka lubiłem wysiłek fizyczny. Grałem w koszykówkę, kilka
lat podnosiłem ciężary. Od 16 lat cały
czas jeżdżę na rowerze – to jest moja
pasja – opowiada.
Mariusz każdy rower buduje sam
od podstaw: starannie dobiera mocne
części, aby wytrzymały w zderzeniu

Czas na kolejną zagadkę!
Foto: arch. PL

Co to za budynek?

- Dajcie coś trudniejszego - prosił
nas jeden z Czytelników, twierdząc,
że ostatnia foto-zagadka to łatwizna.
Nie mylił się. Od czwartku odebraliśmy kilkadziesiąt telefonów i e-maili
6

wyłącznie z prawidłowymi odpowiedziami. Dzwonili byli i obecni
mieszkańcy bloku przy ul. Kosmonautów, uwiecznionego na starym
zdjęciu, a nawet jego budowniczy.

Wszystkim dziękujemy za udział w
zabawie.
Tym razem poszczęściło się Dorocie Czech, Bernardowi Janowskiemu i Małgorzacie Janiak. Po odbiór
nagród zapraszamy do redakcji.
Wedle życzenia Czytelnika podnosimy poprzeczkę. Prosimy podać,
gdzie znajduje się budynek przedstawiony na zdjęciu i co się w nim
mieściło. Być może czyjeś albumy lub
szuflady skrywają inne fotografie z
tym obiektem?
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.
Spośród prawidłowych odpowiedzi 3 osoby nagrodzimy upominkami ufundowanymi przez Urząd
Miasta w Knurowie.

z chorobą. Od paru lat uprawia downhill, czyli ekstremalną odmianę
kolarstwa górskiego. Uwielbia to.
– Zjeżdża się z góry, po przygotowanej trasie, często po kamieniach,
ogromnych korzeniach, małych skoczniach zrobionych z desek – tłumaczy.
Wśród kolegów ma pseudonim
Stiv - na cześć mistrza świata w downhillu Steve Peata.
- Steve mnie inspiruje: złożyłem
rower taki sam jak on ma, założyłem
ciuchy tej samej marki, ten sam kask
- śmieje się.

Mariusz jest podopiecznym Fundacji Tac y Sami. Aby wespr zeć
działania fundacji, wystarczy wpłacić wybraną kwotę na konto (nr
konta: 89 2030 0045 1110 0000
0394 4560).

Choroba postępuje. Mariusz musiał ograniczyć jazdy na rowerze. Nadzieją było wszczepienie stymulatora
mózgu. Niestety niewiele pomógł.
- Słabnę, ale mam jeszcze tyle do
zrobienia, tyle pomysłów, tyle do powiedzenia, tyle gór i szczytów...
Justyna Bajko, foto: arch. prywatne
Mariusza Noconia

Więcej o Mariuszu na jego stronie
internetowej: www.facebook.com/RozjedzmyTouretta

Gliwice-Bojków. Bezpłatne badania neurologiczne

Coś dla rąk, coś dla nóg

Centrum Fizjoterapii Fizjofit w Gliwicach zaprasza
na dni otwarte rehabilitacji neurologicznej.
9 października - Dzień Neurologii Dorosłych,
dzień później - Dzień Neurologii Dziecięcej
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października centrum otwiera
swoje podwoje dla dorosłych
pacjentów. Od godz. 8 do 11 i od
godz. 15 do 18 „Zrób krok w przyszłość”, czyli bezpłatne konsultacje
fizjoterapeutyczne z użyciem nowoczesnej ortezy i egzoszkieletu. Od
godz. 9 do 12 centrum zaprasza na
spotkanie „Wirtualna rzeczywistość
na wyciągnięcie ręki”, w czasie którego specjaliści ocenią funkcje ręki z
wykorzystaniem zautomatyzowanej
ortezy oraz systemu Pablo. Ostatnie
punkty programu to „Śladami twoich stóp” (od godz. 13 do 15) - profesjonalna ocena chodu z użyciem
bieżni, i „Osiągnij równowagę” - ocena zaburzeń równowagi oraz trening
na platformie dynamograficznej.
10 października to dzień poświęcony dzieciom. Na początek centrum
zaprasza na „Wyginaj śmiało ciało”,
czyli warsztaty dla dzieci i rodziców

poświęcone rozwojowi zmysłów i
motoryki globalnej dziecka (dla dzieci
od 2 do 4 lat warsztaty od godz.10
do 10.30, a dla dzieci od 5 do 8 lat w
godzinach od 11 do 11.30). W samo
południe, o godz. 12, rozpoczną się
zajęcia „Jadę po samodzielność”,
rozwijające samodzielne i bezpieczne
poruszanie się na wózku na zewnątrz.
Dzień zakończą indywidualne konsultacje neurologiczne z fizjoterapeutą dziecięcym (od godz. 13 do
14). „Fizjofit” oferuje także bezpłatne
konsultacje dla dzieci do 1 roku życia.
Aby skorzystać z przygotowanych propozycji, konieczna jest
wcześniejsza rezerwacja terminu
- osobiście w Centrum Fizjoterapii
Fizjofit (ul. Szparagowa 19, Gliwice)
lub telefonicznie (tel. 32 234 07 25).
Więcej na www.fizjofit.pl.
oprac. jb
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Budynek starego kina wyróżniał się na tle innych białą fasadą i zaokrąglonym szczytem.
Stał vis-à-vis willi doktora Bodnara

Historia kina w Knurowie cz. I

Nic, tylko kino

- Kaj my mieli iść w Knurowie? - pyta 104-latek,
Maksymilian Weniger. - Tu granica, tam granica. Kaj?
Jak by wtedy cały Knurów przejść, nie było nic. Tylko kino...
Kamera, akcja!

Plotka z zakładu Hetwera okazuje
się prawdą. Do Knurowa przyjeżdżają
redaktor Alojzy Mach i właściciel
katowickiej wytwórni ESPEFILM,
Stanisław Pierzchalski. Kręcą kopalnię
i koksownię, wzorową kolonię robotniczą Polskich Kopalń Skarbowych
i krywałdzką Fabrykę Materiałów
Wybuchowych Spółki Akcyjnej „Lignoza”. Nie omieszkują też uwiecznić
na 30 metrach taśmy starego kościółka
wiejskiego w Gierałtowicach.
Z tymi, oraz innymi f ilmami
przemysłowymi jeżdżą później po niemal wszystkich większych miastach
Rzeczypospolitej. Za każdym razem
seansom towarzyszą odczyty propagandowe, uświadamiające widzom
doniosłe znaczenie Górnego Śląska
dla Polski.
Nie wiadomo, czy w kinie „Pod
Białym Orłem” wyświetlono ruchome
obrazy nakręcone w Knurowie. Taśmy
nie zachowały się do dzisiejszych
czasów.

Integralną część seansu kina niemego stanowi muzyka. W zaciszu
ekranu na pianinie przygrywa taper,
tworząc podkład pod wyświetlane
sceny. Maria Grzelewska wspomni po
latach, że taką funkcję w knurowskim
kinie pełniła Maria Palenga. Maksymilian Weniger zapamięta dźwięk
skrzypiec i to, że na niektóre filmy nie
szło się dostać.
- Kaj my mieli iść w Knurowie? pyta. - Tu granica, tam granica. Kaj?
Jak by wtedy cały Knurów przejść, nie
było nic. Tylko kino... Bilety trza było
dwa dni naprzód kupować. Wszyscy się
o nie ścigali, a ludzie nie umieli się na
sali pomieścić.
Józef Białas w końcu to dostrzega, ale zamiast powiększyć kino, w
1928 roku decyduje się jedynie na
zmianę jego nazwy na „Kameralne”
(Kammer). Być może skłania go do

Film non-stop

„Kopalniane” mieści się w hotelu
Lorenz-Orłowski (dawny dom kultury - przyp. red.), dzierżawionym
przez dyrekcję generalną „Skarbofermu”. Kieruje nim urzędnik Tadeusz
Tyniecki.
Oczekiwania knurowian wobec
nowego kina są duże. Liczy się już
nie tylko dobór repertuaru, ale też
warunki jego oglądania. Sala hotelu
kopalnianego, mogąca pomieścić 340
widzów, zapewnia im komfort. Pozwala też wykreować aurę magii, niezwykle ważną w odbiorze widowiska.
Filmy, podobnie jak w „Kameralnym”,
wyświetlane są dwa razy w tygodniu
(soboty i niedziele) z tą różnicą, że
widzowie przychodzą do kina o dowolnej porze.
Od progu wita ich Wiktor Klepek.
Do Knurowa trafił po III powstaniu
śląskim, wcześniej był sołtysem w
Brzezince koło Gliwic. Chcąc dorobić
do urzędniczej pensji, każdą sobotę
i niedzielę pracuje w kinie „Kopalnianym”. Podobno przez te dwa dni
zarabia więcej, niż przez tydzień pracy
w kopalni.
Doprowadza po ćmoku ludzi na
seanse. Córkę Marię też czasem na
nie zabiera.
Jako że filmy wyświetlane są bez
przerwy, częstym gościem kina jest też

żona Wiktora, Waleria, i córka Elfryda. Przynoszą mu obiad, aby miał siłę
pracować od rana do wieczora.
104-letni Maksymilian Weniger
szuka w pamięci filmowych kadrów
z końca lat 20. Chodził przecież na
większość seansów. Przypomina sobie
Eugeniusza Bodo.
- Dobry aktor - recenzuje. Możliwe,
że po raz pierwszy zobaczył go w osławionym „Policmajstrze Tagiejewie”.
- Pamiętam film o Anglikach.
Cztery lata po wojnie, a oni dalej siedzą
w okopach i nie wiedzą, że wojna się
skończyła. Wokół nich pełno puszek po
konserwach. To był okropnie śmieszny
film, takie fantazje...
Wtedy filmy służą jeszcze rozrywce. Kinowa sala pęka w szwach
i ze śmiechu, kiedy na ekranie wyświetlane są perypetie pary duńskich
komików. Pat i Patachon, dobrani na
zasadzie kontrastu sylwetek i charakterów, rozśmieszają największych
ponuraków.
Do śmiechu nie jest za to Józefowi Białasowi. Odkąd wyrosła mu
w Knurowie konkurencja, widzowie
coraz rzadziej wybierają seanse w „Kameralnym”. Podejmuje więc trudną
decyzję i na przełomie 1929 i 1930 roku
sprzedaje kino i parcelę przy ul. Rybnickiej Wojciechowi Fityce z Orzesza.
Postanawia też wyjechać z rodziną do
Skoczowa, gdzie przez kilka lat będzie
kierować miejskim kinem.
Paweł Gradek

Męka w kinie

Ma ksy milian Weniger ma 15
lat, gdy słyszy jak ksiądz z ambony
zaprasza po mszy do... kina, na Mękę
Pańską. Nikogo, a już tym bardziej nastolatka, nie trzeba specjalnie zachęcać
do udziału w seansie. Tej niedzieli kino
„Pod Białym Orłem” pęka w szwach.
Bardziej niż realistyczne sceny
misterium, w pamięci chłopca zapisuje
się taka sytuacja: - Osiślok, chłop dwa
metry z czymś, przyszoł wtedy do tego
małego, niemego kina pierwszy raz.
Przyszoł, a krzesła były ustawione z
góry na dół. Patrzy, ludzie wszyscy tacy
niscy, obraz wielki, to klęknął się. Był
religijny i cały seans klęczał na zadku.
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926 rok. Plotki rozchodzą się tu
lotem błyskawicy. Ich wylęgarnią
jest zakład fryzjerski Brunona
Hetwera przy ul. Rybnickiej (dzisiejsza
Niepoległości). Stąd niosą się dalej,
przez stukot maszyn, do drukarni
Teodora Habryki, składu z kapeluszami damskimi Józefy Lazarek i za most,
do hurtowni piwa Sylwestra Stopy.
Paweł Heince dołącza je do każdego
sprzedanego bochenka chleba.
- Filmowcy do Knurowa przyjadą.
Prawda to? - zegarmistrz Józef Pohl
pyta swojego imiennika, Białasa, właściciela kina „Pod Białym Orłem”. Ale
ten tylko wzrusza ramionami, licząc
po cichu, że będzie mógł wyświetlić u
siebie efekt ich pracy. Zobaczyć Knurów na wielkim ekranie...
Józef Białas jest kupcem, ale ludzie
znają go tu przede wszystkim jako
właściciela i zarządcę pierwszego i,
na razie, jedynego kina w Knurowie.
Od roku wyświetla ruchome obrazy
w budyneczku przy ul. Rybnickiej 26,
wyróżniającym się na tle innych białą
fasadą z zaokrąglonym szczytem.
Miejscowi wiedzą, że Białas jest
obywatelem polskim narodowości
niemieckiej. Nie jest też dla nich
tajemnicą, że w plebiscycie opowiedział się za Niemcami. Zresztą nadal
pracuje dla rozwoju niemczyzny w
Knurowie. W takim duchu wychowuje też swoje dzieci. Rzadko mówi po
polsku, ale względem Rzeczypospolitej Polskiej zachowuje się lojalnie.
Nie figuruje w karnych rejestrach, a
i moralnie prowadzi się nienagannie.
Musi. Wśród właścicieli kinematografów nie ma miejsca dla czarnych
owiec. Koncesje otrzymują tylko
osoby gwarantujące rzetelność pod
względem artystycznym, moralnym
i finansowym.

tego otwarcie w Knurowie drugiego
kina.

W 1929 roku w sali widowiskowej hotelu Lorentz-Orłowski odbyła się uroczystość
pożegnalna dyrektora kopalni, inż. Z. Piotrkowskiego. W tle widoczny ekran kina
„Kopalnianego”. Kółkiem oznaczony Wiktor Klepek, w tygodniu urzędnik, w weekendy
pracownik kina
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Gierałtowice
Zakończył się remont kapliczki św. Jana Nepomucena

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Knurowie

Dobra robota
Foto: Paweł Gradek

Ksiądz Władysław Robota zastał ją na
początku XX wieku drewnianą,
a zostawił murowaną. 3 lata temu rada
parafialna zwróciła uwagę nowemu
proboszczowi na opłakany stan kapliczki.
Dziś wyremontowany obiekt otwiera swe
podwoje dla ludzi szukających zadumy,
chcących się pomodlić

Klasa I A
Wychowawca: Urszula Kozok
Bartosz Boroń, Kamil Cwajna, Franciszek Gorzkowski, Oskar Grala, Marcel Jurczyk, Wiktoria Juszczyk,
Tymoteusz Kaczor, Aleksander Klonowski, Wojciech Kośka, Michał Lepak, Paulina Marszałek, Marcel Matras,
Monika Niewiadomska, Filip Olejnik, Julia Pawłowska, Milena Podlas, Aleksander Rzepka, Judyta Przybyła,
Nikola Sitarska, Agata Soberka, Jakub Ślufarski, Kimberly Woźna, Adrian Zagórski.

Ks. proboszcz Marek Sówka i Urszula Kaczmarczyk
zastanawiają się nad pochodzeniem drewnianego ołtarza

O

dpadające tynki, zawilgocenie, przeciekający dach
i zmurszała więźba to już
przeszłość. Ksiądz proboszcz Marek
Sówka z parafii Matki Bożej Szkaplerznej z zadowoleniem prezentuje
nam efekt prac ekipy remontowej.
Po wakacjach kapliczka zyskała nową
izolację, więźbę dachową, dachówki i
strop. Wnętrze zostało odmalowane,
a stare drzwi odnowione.
- Jestem wdzięczny parafianom
za ofiary - mówi ks. Sówka. - Dzięki
nim i odszkodowaniu z tytułu szkód
górniczych udało nam się uratować
kapliczkę przed zniszczeniem.
Urszula Kaczmarczyk, autorka
publikacji na temat Gierałtowic i okolic, przyznaje, że parafianie bardzo
przeżywali utratę kolejnych obiektów
sakralnych. Dlatego kościół, nowy
cmentarz i kapliczka to nieliczne,
acz znaczące pozostałości po ks.
Władysławie Robocie, o które warto
i należy dbać.
W jednej ze swoich książek pani
Urszula informuje, że kapliczka nad
potokiem stanęła w miejscu drewnianej, będącej pod wezwaniem św.
Jana Nepomucena. Obiekt w stylu
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neogotyckim wzniesiono w 1903
roku z czerwonej cegły.
Nie wiadomo, kto sprzedał lub
przekazał parafii działkę, na której
wzniesiono kapliczkę.
Zagadką jest też pochodzenie
drewnianego tryptyku, który stoi
w niej do dziś. Centralne miejsce
zajmuje w nim figura św. Jana Nepomucena, zaś po jej bokach stoją
rzeźby św. Stanisława Kostki i św. Kazimierza (patronów Polski i Litwy).
Mało prawdopodobne, by ołtarz był
częścią wyposażenia starej, drewnianej kapliczki. Być może tryptyk był
nastawą ołtarzową i trafił do Gierałtowic z klasztoru lub jakiejś parafii.
To już pole do rozważań dla historyków i znawców sztuki sakralnej. Ks.
proboszcz Sówka zapowiada, że z
czasem i ołtarzyk zostanie poddany
renowacji. Póki co, późną jesienią
planuje zadbać o otoczenie kapliczki.
- Chciałbym, żeby to miejsce było
otwarte na zadumę i modlitwę, ale
nie tylko - zaznacza ks. proboszcz.
- Nadaje się też do organizowania
nabożeństw majowych.
/pg/

Klasa I B
Wychowawca: Daria Żochowska
Nadia Cielica, Urszula Cieplińska, Martyna Cołta, Przemysław Głód, Alan Guliński, Marta Janosik, Zuzanna
Karwacka, Lena Kijonka, Kamil Kołodziej, Mateusz Kopiszka, Natalia Kornatka, Wiktor Kręplewski, Miłosz
Kręplewski, Jagoda Mosakowska, Szymon Pietrzak, Paulina Przybyła, Kamil Sitarz, Bartłomiej Staszek,
Martyna Szmidt, Jan Szymanowicz, Kacper Świerczyński, Eryka Wieciek, Adrian Zieliński.

Klasa I C
Wychowawca: Jolanta Ociepa
Inez Białczak, Karolina Czyż, Wiktoria Daniel, Marta Gajówka, Julia Goik, Michał Gola, Michalina Janiak, Wiktor
Jurkiewicz, Zofia Klepacka, Piotr Kopeć, Alicja Lasota, Nadia Latoń, Igor Maćkiewicz, Bartłomiej Makarowicz,
Szymon Markowski, Sebastian Polak, Oliwia Rzepa, Anna Sobiech, Aleksandra Stanielewicz, Aleksander
Szafarz, Piotr Szaruga, Artur Winiarczyk, Tomasz Zając.
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reklama
Foto: Mirella Napolska

Klasa I D
Wychowawca: Karolina Kłosek
Marta Babińska, Patrycja Buk, Alex Dziedzic, Artur Gidel, Alicja Jedyńska, Szymon Juszczyński, Marcin
Kowalik, Weronika Malec, Mateusz Marciniak, Ksawery Matuszek, Radosław Mazurek, Alan Nazaruk, Maja
Niciejewska, Piotr Oleksy, Lidia Olimska, Dawid Pisula, Maria Potocka, Wiktoria Rumianowska, Kamil Sommer,
Igor Szymajda, Wiktor Świątecki, Gabriela Zielińska, Bartłomiej Brodziński.

Klasa I E
Wychowawca: Barbara Piątek
Paulina Bąk, Amelia Berdzik, Filip Borucki , Olga Bunar, Hanna Floraszek, Nadia Golińska, Mateusz Grzywocz,
Emilia Hołyńska, Jakub Janda, Szymon Kasper, Julia Kubasa, Maria Magdziak, Jakub Matusik, Lilianna
Matysiok, Amelia Mazurek, Zuzanna Mikoda, Bartosz Panfil, Filip Pas, Alan Ratka, Maria Skarbecka, Olivier
Terka, Filip Wojtkiewicz, Dawid Żagiel.

Knurów. Trwa nabór do „Śląskiego Bestariusza”

Strachy na lachy!
Straszne śląskie stwory wracają do Knurowa,
aby ponownie zachęcić młodzież do odkrywania
bogactwa śląskiej gwary. - Jeżeli interesuje Cię
teatr, taniec, ruch, lubisz wyzwania, nie boisz
się ciemności i masz ukończone 15 lat, to nasza
propozycja jest właśnie dla Ciebie! - zachęcają
organizatorzy

G

Klasa I F

Wychowawca: Anna Dąbrowska
Jakub Biernacki, Michał Czupryniak, Dominik Frątczak, Oliwia Grzonka, Jakub Kąkol, Sara Król, Michael Król,
Wiktoria Krzyżanowska, Mateusz Marcinowski, Paweł Marek, Milena Meyer, Tymon Mikłos, Agata Mulawka,
Kuba Rydzek, Mateusz Sałasiński, Anna Sobańska, Filip Strzałkowski, Weronika Szymajda, Paulina Szymała,
Amelia Tanistra, Michał Wieczerzak, Klaudia Zaraś, Krzysztof Żuber.
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wara śląska jest jednocześnie
swojska i obca. Wrośnięta w
tradycję i kulturę, ale coraz mniej
obecna w codzienności. Organizatorzy „Śląsk iego Bestariusza”
chcą zmienić sposób postrzegania
gwary i ją „dowartościować”.
Warsztaty, które poprowadzi
dramatolożka i pedagożka teatru
Marta Hankus, to cykl ośmiu spotkań poświęconych zapomnianym
śląskim słowom. Uczestnicy warsztatów wspólnie stworzą widowisko
teatralno-cieniowe podsumowujące projekt. Premierę przedstawienia

zaplanowano na połowę grudnia
2015 roku.
- Spotykamy się w każdą sobotę
w godzinach od 10 do 14 w Klubie
Kultury Lokalnej „Sztukateria” przy
ul. Kosmonautów 7a w Knurowie informują organizatorzy.
Pierwsze spotkanie 17 października o godz. 14 w Szukaterii.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: info@
klubsztukateria.pl.
jb
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rozrywka nr 40
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Magda Jurytko z Książenic

ur. 28.09.2015 r., 3660 g, 53 cm

Oliwia Rożnowicz z Knurowa

ur. 29.09.2015 r., 2910 g, 50 cm

Hanna Pytlik z Pilchowic

ur. 30.09.2015 r.,3740 g, 56 cm

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

Mateusz Pietrzyk z Żernicy

ur. 29.09.2015 r., 3220 g, 51 cm

Jan Kiebuła z Knurowa

ur. 30.09.2015 r., 3600 g, 54 cm

Zuzanna Biel z Leszczyn

ur. 1.10.2015 r., 3310 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 38/2015 brzmiało: „PRÓŻNOŚĆ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Maria
Wiechoczek. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

11-13.10.2015 r.
niedziela - wtorek

Nikodem Ryﬁak z Knurowa

ur. 1.10.2015 r., 3070 g, 54 cm

Nadia Smejda z Knurowa

ur. 2.10.2015 r., 2340 g, 49 cm

Hotel Transylwania 2 2D
- godz. 15.30
Hotel Transylwania 2 3D
- godz. 17.30

8.10.2015 r
czwartek
Panie Dulskie
- godz. 17.00, 18.45
Król życia
- godz. 20.30
9-10.10.2015 r.
piątek- sobota
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Adam Mastyj z Knurowa

Panie Dulskie
- godz. 19.00
Everest 2D
- godz. 20.30

Przemysław Stępień z Wilczy

ur. 4.10.2015 r., 3760 g, 55 cm

ur. 4.10.2015 r., 4370 g, 55 cm

Marcelina Stroka z Knurowa

Zuzanna Kaczmarek z Knurowa

14.10.2015 r.
Środa
Hotel Transylwania 2 3D
- godz. 15.30
Hotel Transylwania 2 2D
- godz. 17.30
Panie Dulskie
- godz. 19.00
Everest 2D
- godz. 20.30

Hotel Transylwania 2 3D
- godz. 15.30
Hotel Transylwania 2 2D
- godz. 17.30
Panie Dulskie
- godz. 19.00
Everest 2D
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 4.10.2015 r., 3640 g, 56 cm

ur. 6.10.2015 r., 3360 g, 55 cm
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Knurów

Foto: Archiwum MP-2

foto-migawka

Jubileuszowa wystawa
J
uż po raz 10 obchodom Święta
Patrona Szkoły, czyli papieża Jana
Pawła II, w Miejskim Gimnazjum
nr 1 towarzyszy wystawa plastyczna
„Bliżej Sacrum”.
Prezentuje, jak co roku, wysoki
poziom artystyczny. Duża w tym
zasługa Związku Polskich Artystów Plastyków i życzliwości Anny

Zawiszy-Kubickiej, prezes Okręgu
Gliwicko-Zabrzańskiego ZPAP,
od dekady współpracującej z knurowską placówką przy organizacji
wystawy.
Tegoroczna ekspozycja będzie
czynna od 16 do 29 października w
godz. 8-15.
/bw/

Gość mi przedszkolaków z „Dw
ójki” byli uczniowie klasy mun
durowej z ZSZ nr 2 - Magdale
Alek sandra Jurkiewic z i Krzy
na Pietras, Paulina Rolnik,
sztof Oksiejuk, pod opieką
nauc zycielki Ilony Skiby. Odw
Europejskich Dni Językow ych.
iedziny odbyły się w ramach
Nastolatki propagowały języ
k angielski i włąc zyły się w
Dzieciom”.
akcję „Cała Polska Czyt a
Oprac. b

Knurów

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

U

czestnikiem kursu przygotowującego do egzaminu na stopień
„Młodszego Ratownika WOPR” może
być osoba, która ukończyła 12 rok życia. To nie wszystko. Uczestnik musi
być członkiem WOPR. Powinien też
złożyć: * pisemną zgodę na udział w
kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej
opiekun prawny) oraz zaświadczenie
lekarskie lub oświadczenie o braku
przeciwwskazań do odbycia kursu
(w przypadku osoby niepełnoletniej
oświadczenie składa jej opiekun prawny). Ostatni warunek to posiadanie
karty pływackiej.
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
młodzieżowego), trenera lub instruktora pływania, lekarza medycyny,
pielęgniarki, ratownika medycznego
po minimum 2-letnim studium me-

dycznym, 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).
/bw/

informacja własna wydawcy

Gierałtowice

Aleja
Musicali

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na widowisko pt. „Aleja
Musicali” w Gliwickim Teatrze Muzycznym (16 października).
Na barwne, rozśpiewane i roztańczone show złożą się utwory
najsłynniejszych musicali.
Zapisy do 9 października w
GOK lub telefonicznie pod nr. 32 301
15 11.
/bw/
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Praca na Stacji Orlen w Knurowie jako
pracownik obsługi klienta. CV proszę przesyłać na adres sp966@tlen.pl

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

39-40/15

1/14-odw.

Zatrudnię na docieplanie, remonty. Emeryci
także. Tel. 602 407 190

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

Zatrudnię studentkę studiów zaocznych jako
kelnerkę. Tel. 664 040 345

39-40/15

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 13.10.2015 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szaf y z projektem. Tel. 666 852 100
POMIAR I PROJEKT GRATIS!
39-47/15

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

1-43/15

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Wilsona
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

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

Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel. 667
999 413

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

40/15

NIERUCHOMOŚCI

2
3
4
6
9

Zapraszamy do:

FINANSE

13-43/15

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

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

39-47/15

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

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

są zamknięte do odwołania.

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów,
J ę c zmienna 4, w w w.pb - group.c om.pl,
tel. 882 066 201

13-43/15

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

W związku z trwającymi pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki

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

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

•
•
•
•
•

I N F O R M A C J A

39-47/15

MOTORYZACJA

DYŻURY RADNYCH

40-42/15

39-47/15

SZUKAM PRACY
Emer ytka szuka pracy jako opiekunka,
niania. Tel. 793 953 727
18/15-odw.

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727
18/15-odw.

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

2/15-odw.

Podejmę prace ogrodnicze: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
(kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem),
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel. 792 848 084
20-43/15

Podejmę się sprzątania. Tel. 514 244 648

34-43/15

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

27/15-odw.

Szukam pracy – pomoc do ogrodu.
Tel. 793 953 727
29/15-odw.

Do wynajęcia kawalerka Knurów, ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953

39-40/15

Do wynajęcia lokal usługowo-handlowy
25 m2, ul. Witosa 15, I p. Tel. 602 109 801

37-40/15

Kawalerka 38 m 2 w Knurowie - sprzedam
lub wynajmę. Tel. 530 766 694
40-41/15

Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe.
Tel. 602 638 719

39-41/15

Mieszkanie do wynajęcia w centrum Knurowa.
Tel. 601 469 273

40/15

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

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe o powierzchni 70 m2, kuchnia, łazienka i osobna
ubikacja, częściowo umeblowane.
Tel. 607 269 261
39-41/15
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Szukam pracy jako opiekunka do dziecka bez
nałogów, staż 9 lat (referencje), ukończony
kurs „Opieka do dziecka i osób starszych”.
Tel. 721 292 214

39-51/52/15

Szukam pracy 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

25/15-odw.

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

DAM PRACĘ
Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatrudni: brukarzy, murarzy, stolarzy i ogrodników. Mile widziani emeryci. Tel. 696 413
216 lub 660 795 216
39-41/15
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Rywalizacja połączona z lekcją historii
Udział w Mitingu Lekkoatletycznym im. Emila Kiszki był
dla młodych mieszkańców powiatu gliwickiego doskonałą
okazją do sportowej rywalizacji, ale i lekcją historii. Historii
knurowskiego sportu, w której znaczącą rolę odgrywa
olimpijczyk, a zarazem mistrz i rekordzista Polski
- Emil Kiszka
Rywalizacja sprinterów

Gościem
honorowym
mitingu był
syn Emila Kiszki
- Lucjan
Na dystansie 100 metrów
zwyciężył Mateusz Szydło (ZS
im. I.J. Paderewskiego Knurów)
przed Danielem Galińskim (ZS
im. I.J. Paderewskiego Knurów)
i Marcinem Szafrańskim (ZS im.
M. Konopnickiej Pyskowice)

zjalnych prowadzonych przez
powiat gliwicki - Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego i Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz Zespołu Szkół im. M.
Konopnickiej w Pyskowicach.

Emil Kiszka był przed laty gościem
prezydenta Knurowa Adama Ramsa

Foto: Piotr Skorupa

Pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów
klasy mundurowej Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie

Emil Kiszka (ur. 5 grudnia 1926 w Knurowie, zm. 9 lutego 2007
w Hürth, Niemcy). Był czołowym polskim sprinterem. Podczas
Mistrzostw Europy w Brukseli (1950) zajął 4. miejsce w biegu na
100 m z czasem 10,7 s. Startował także na olimpiadzie w Helsinkach
(1952) oraz w Mistrzostwach Europy w Bernie (1954).
Cztery razy zdobywał tytuł mistrza Polski na otwartym stadionie:
w 1948 roku w skoku w dal oraz w latach 1950, 1951 i 1952
w biegu na 100 m.
Był również 5-krotnym halowym mistrzem Polski: na 60 m w 1948
i 1954 roku, na 80 m w 1951 i 1955 roku oraz w skoku w dal w 1951 r.
Był rekordzistą Polski na 100 m oraz w sztafecie 4x100 m.

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

Zawody zostały zorganizowane
przez Powiat Gliwicki przy
współudziale Miasta Knurów, a
ich pomysłodawcą był wieloletni
trener i wychowawca młodzieży
- Stanisław Rudzki.

Poz a spor tową at ra kcją
był pokaz musztry paradnej
w wykonaniu uczniów klasy
mundurowej Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie.
Tekst i foto: Piotr Skorupa

Półtorej sekundy
od medalu,
ale jest rekord Polski
17
-latka z Knurowa - Magdalena Wolny ma za sobą
start w Mistrzostwach Europy Juniorów w ratownictwie
wodnym. Z hiszpańskiej miejscowości Torrevieja nasza nastolatka wywiozła jak najlepsze
wrażenia, wszak w debiucie
na tak prestiżowej imprezie
wywalczyła w sztafecie rekord
Polski. Stało się to na dystansie
4x50 metrów z pasem ratowniczym. Rekord Polski juniorek
i seniorek ustanowiły Anna
Nocoń, Weronika Śliczniak,
Wiktoria Samuła oraz Magdalena Wolny. Wynik 1:50,68 dał
dziewczętom szóste miejsce w
finale, a do medalu zabrakło
niespełna półtorej sekundy.
Ta sama sztafeta, ale na dystansie 4x25 metrów z holowaniem manekina poprawiła w
finale własny rekord Polski juniorek - 1:33,72 i zajęła piąte miejsce

Foto: prywatne

M

iting odbył się na
gościnnych obiektach Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 i Miejskiego Gimnazjum nr 2. W
programie znalazło się sześć
konkurencji biegowych, a także rywalizacja w skoku w dal
oraz w pchnięciu kulą.
Na koronnym dystansie
Emila Kiszki - biegu sprinterskim na 100 metrów - w
knurowskim mitingu triumfowali: Roksana Gadomska
(ZSZ nr 2 Knurów) i Mateusz
Szydło (ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów).
Tych i innych uczestników
zawodów oklaskiwał syn Emila Kiszki - Lucjan wraz z małżonką. Uroczystego otwarcia
mitingu dokonała Ewa Jurczyga (wicestarosta gliwicki),
która na ręce Lucjana Kiszki
złożyła list starosty gliwickiego Waldemara Dombka.
W tym miejscu należy dodać,
że Waldemar Dombek to były
lek koat let a i podopieczny
Emila Kiszki.
W mitingu wzięli udział
uczniowie szkół ponadgimna-

WYNIKI:

Magdalena Wolny
osiągnęła w czasie
Mistrzostw Europy
satysfakcjonujące
wyniki

w finale Mistrzostw Europy.
W konkurencjach indyw idua l nych ratow niczk a z
Oddziału Miejskiego WOPR
Knurów zajęła 12 miejsce w
eliminacjach na 100 metrów ratowanie kombinowane oraz 16
lokatę na 50 metrów ratowanie
manekina (w tej konkurencji
Polska za sprawą Wiktorii Samuły zdobyła brązowy medal).
PiSk

- bieg na 100 metrów – dziewczęta – 1. Roksana Gadomska (ZSZ
nr 2 Knurów), 2. Katarzyna Matyjasik (ZS im. I.J. Paderewskiego
Knurów), 3. Karolina Fiedeń (ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów),
- chłopcy – 1. Mateusz Szydło (ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów), 2. Daniel Galiński (ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów), 3.
Marcin Szafrański (ZS im. M. Konopnickiej Pyskowice),
- bieg na 1 okrążenie + 100 metrów – dziewczęta – 1. Weronika Kotrych (ZS im. M. Konopnickiej, Pyskowice), 2. Natalia
Rocznik (ZSZ nr 2 Knurów), 3. Dagmara Wojtanowska (ZS im.
I.J. Paderewskiego Knurów), - chłopcy – 1. Daniel Galiński (ZS
im. I.J. Paderewskiego Knurów), 2. Mateusz Gabor (ZS im. M.
Konopnickiej Pyskowice), 3. Łukasz Bem (ZSZ nr 2 Knurów),
- bieg na 3 okrążenia + 100 metrów – dziewczęta – 1. Marta
Bryzik (ZS im. M. Konopnickiej Pyskowice), 2. Oliwia Rusin (ZS
im. I.J. Paderewskiego Knurów), 3. Anna Sawicka (ZS im. I.J.
Paderewskiego Knurów),
- bieg na 5 okrążeń + 100 metrów – chłopcy – 1. Piotr Kalisz
(ZSZ nr 2 Knurów), 2. Grzegorz Bremora (ZS im. M. Konopnickiej
Pyskowice), 3. Przemysław Burliga (ZS im. I.J. Paderewskiego
Knurów),
- pchnięcie kulą – dziewczęta – 1. Magda Kupilas (ZS im. I.J.
Paderewskiego Knurów), 2. Klaudia Paradysz (ZSZ nr 2 Knurów),
3. Dagmara Pura (ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów), - chłopcy
– 1. Krzysztof Klimasara (ZSZ nr 2 Knurów), 2. Patryk Malinowski
(ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów), 3. Kamil Mikołajczak (ZS
im. I.J. Paderewskiego Knurów),
- skok w dal – dziewczęta – 1. Katarzyna Matyjasik (ZS im. I.J.
Paderewskiego Knurów), 2. Sandra Bojczuk (ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów), 3. Wiktoria Rybak (ZS im. M. Konopnickiej
Pyskowice), - chłopcy – 1. Filip Szydło (ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów), 2. Sebastian Dmowski (ZS im. I.J. Paderewskiego
Knurów), 3. Mateusz Szydło (ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów),
- sztafeta „długa” – dziewczęta – 1. ZSZ nr 2 Knurów, 2. ZS im. M.
Konopnickiej Pyskowice, 3. ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów,
- chłopcy – 1. ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów – Liceum Ogólnokształcące, 2. ZS im. M. Konopnickiej Pyskowice, 3. ZS im. I.J.
Paderewskiego Knurów – Technikum,
- sztafeta „krótka” – dziewczęta – 1. ZSZ nr 2 Knurów, 2. ZS im.
M. Konopnickiej Pyskowice, 3. ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów,
chłopcy – 1. ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów – Liceum Ogólnokształcące, 2. ZS im. I.J. Paderewskiego Knurów – Technikum, 3.
ZS im. M. Konopnickiej Pyskowice.
PiSk

Klasa okręgowa
9. KOLEJKA, GRUPA II:
Naprzód Syrynia - Naprzód
Zawada 4:1, Urania Ruda
Śląska - Orzeł Mokre 3:1,
Gwiazda Skrzyszów - Górnik
Pszów 4:2, Tempo Paniówki
- KS 27 Gołkowice 2:3, Gwarek Zabrze - Wawel Wirek
2:0, Naprzód Czyżowice Polonia Łaziska Rybnickie
1:1, Polonia Marklowice Rymer Rybnik 1:3, Jastrząb
Bielszowic e - Pr z yszł o ś ć
Rogów 0:4.

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

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

19
19
18
17
16
16
16
15
12
12
10
10
10
8
3
1

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

25
19
19
17
17
16
14
12
12
12
11
11
7
7
4
0
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IV liga

Piętka strzelił głową,
no i się zaczęło

Zza biurka
Jednym N(i)ESZPOR(y),
innym projekt BUD(owla)NY

Po raz czwarty w tym sezonie zespół Concordii stracił
cztery bramki. W sobotę kiepską grę w defensywie jako
pierwszy wykorzystał Piętka, który najwyżej wyskoczył
do dośrodkowania z rzutu rożnego i główką
dał prowadzenie drużynie gości

Główka, lob i precyzyjny
strzał z dystansu - w ten sposób
goście zdobyli trzy bramki,
które zagwarantowały im zwycięstwo. Na ich strzelenie potrzebowali zaledwie 17 minut.
Po zmianie stron knurowianie wzięli się za odrabianie strat
i w ciągu dwóch minut doprowadzili do stanu 2:3. Na więcej podopiecznych Michała Budnego nie
było jednak stać i skończyło się
pierwszą w tym sezonie porażką
przy Dworcowej.

Po tej główce Piętki Concordia przegrywała 0:1

Foto: Piotr Skorupa

3 bramki w 17 minut

Tradycyjnie

KS Concordia spotykała
się z Górnikiem Piaski pięciokrotnie. I nigdy nie wygrała.
W sezonie 2013/2014 dwa razy
górą byli „górnicy” wygrywając
2:1 w Knurowie i 2:0 u siebie.
W kolejnych rozgrywkach zanotowano dwa remisy 0:0, a w
sobotę knurowianie ulegli 2:4.

Jubileuszowo

Kameruńczyk Solomon
Mawo rozegrał w sobotę 50.
spotkanie ligowe w barwach KS
Concordia. Z kolei 650. ligową
bramkę dla knurowskiego klubu strzelił Piotr Buchalik.
Przypomnijmy przy tej okazji, że w klasyfikacji strzelców
prowadzi Łukasz Spórna, który
do siatki rywala trafiał 61. razy.
Na drugim miejscu plasuje się
Dariusz Oleś (50), a na trzecim
Michał Zieliński (49).
Z kolei najwięcej meczów w
Concordii rozegrali Wojciech
Kempa i Łukasz Pilc - po 226.
Dodajmy, że dane te dotyczą najnowszej historii knurowskiego klubu, a więc okresu

od sezonu 2003/2004, gdy powołano do życia KS Concordia.

Jak obiecał
tak zrobił

Przed tygodniem sygnalizowaliśmy na naszych łamach,
że now y trener Jedności 32
Przyszowice - Wojciech Kempa chce mieć w kadrze m.in.
byłych zawodników Concordii:
Marcina Rozumka, Łukasza
Pilca, Marcina Modrzyńskiego
i Mariusza Zabawczuka. Rozmawialiśmy na ten temat z wiceprezesem Concordii Zbigniewem Kosmalą, który stwierdził,
że jeżeli do k lubu wpłynie
odpowiednie pismo to temat
zostanie podjęty. Dzisiaj możemy stwierdzić, że Zbigniew
Kosmala wraz z zarządem Concordii zrobił tak, jak obiecał i
wymienieni zawodnicy mają
już za sobą debiut w klubie z
Przyszowic.

Foto: Piotr Skorupa

foto-migawka

Traﬁli na dodatkowe
utrudnienia

Jedność Przyszowice doznała czwartej w tym sezonie
porażki, jednak nie wiadomo,
jak skończyłoby się spotkanie z
GKS-em II Tychy, gdyby sędzia
pokazał w I połowie czerwoną
kartkę tyskiemu bramkarzowi

za zagranie piłki ręką około 40
metrów przed swoją bramką.
Kontrowersji nie brakowało również po zmianie stron,
a temperaturę na widowni i
wśród piłkarzy Jedności podniosła decyzja sędziego, który
nie uznał gola strzelonego przez
Marcina Modrzyńskiego.
PiSk

9. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - Górnik Piaski 2:4
0:1 Piętka 10 min, 0:2 Krzywda 17 min, 0:3 Karpowicz 27 min, 1:3
Buchalik 64 min, 2:3 Młynek 66 min, 2:4 Tomczyk 84 min
Concordia: Chojnacki, Michał
Mikulski, Kuropka 33 min Śli1. Gwarek T.G.
25
wa, Bąk 46 min Kurkowski,
2. Radzionków
21
Rekus, Dziambor, Górka, Bu3. GKS II K.
18
chalik, Gajek 63 min Knot,
4. Poraj
17
Młynek, Mawo 83 min Czajka.
5. Myszków
17
Gwarek Tarnowskie Góry 6. Grodziec
14
MKS Myszków 4:0, Przemsza
7. Wesoła
14
8. Sarmacja
14
Siewierz - Raków II Częstocho9. Concordia
11
wa 3:4, Sarmacja Będzin - Unia
10. Raków II
10
Ząbkowice 1:3, GKS II Kato11. Przemsza
9
wice - Przyszłość Ciochowice
12.
Piaski
9
10:0, Slavia Ruda Śląska - Ruch
13. Slavia
9
Radzionków 2:4, Polonia Poraj
14. Ząbkowice
9
- Górnik Wesoła 1:1, Zieloni
15. Żarki
8
Żarki - RKS Grodziec 1:3.
16. Ciochowice
0

9. KOLEJKA, GRUPA II:

W 7. kolejce stadion w karetce pogotowia
opuszczał bramkarz
Concordii Miros ław Kuczera, który dozna
ł kontuzji barku.
Minęł y dwa tygodnie i tym razem do szpita
la z podejrzeniem
skręc enia stawu skokowego zosta ł
odwie ziony defen sor
Łukasz Kuropka.

14

Jedność Przyszowice - GKS II Tychy 0:1
0:1 Szumilas 60 min (rzut karny)
Jedność 32: Szindler, Mrozek, Szołtysek, Pilc, Wolniewicz,
Łuszc z, Rozumek 78 min
1. Turza Śląska
27
Modrzyński, Przybylski, Za2.
Polonia
Ł.G.
19
bawczuk 74 min Świetlicki,
3. Krupiński
19
Hajok, Sosna.
4. Ornontowice
15
GTS Bojszowy - Szczako 5. Pszczyna
13
wianka Jaworzno 1:1, ROW II
6. Racibórz
13
Rybnik - Forteca Świerklany
7. Szczakowianka
12
3:2, Spójnia Landek - Iskra
8. Tychy II
12
9. Landek
11
Pszczyna 1:1, Granica Rupta10. Przyszowice
11
wa - Unia Turza Śląska 0:1,
11. Ruptawa
11
Polonia Łaziska Górne - Unia
12. Drzewiarz
11
Racibórz 3:1, Gwarek Ornon13. Bojszowy
8
towice - Krupiński Suszec 0:1,
14. Świerklany
8
Radziechowy Wieprz - Drze15. Radziechowy
7
wiarz Jasienica 2:1.
16. ROW II
5

Andrzej Sługocki, znajomy z Nowin Gliwickich,
który jest też spikerem na
meczach Piasta, po sobotnim
spotkaniu napisał na jednym
z portali społecznościowych:
Kocham tę robotę. Jutro idę na
N(i)ESZPOR(y).
Owe nieszpory Andrzej
wymyślił na cześć czeskiego
napastnika Martina Nešpora,
który magicznym dotknięciem futbolówki w doliczonym czasie gry I połowy zapewnił liderowi ekstraklasy
kolejne trzy punkty.
Nie da się ukryć, że Czech
zasłużył na to, by po nieszporach wznieść za niego toast
lampką Martin(i), bo chłop
strzelił już sześć bramek.
Tak to w piłce już bywa,
że ja k jeden ciesz y się ze
st rz elonego gola , to i n ny
złości się z gola straconego.

Takiej złości nie brakowało
w ostatnim i przedostatnim
meczu Concordii, bo rywale
trafiali do siatki aż osiem
razy. Powie ktoś, że to efekt
prowad zonej przebudow y
zespołu. Zgadzam się, a le
w ydaje mi się - papugując
niejako wspomnianego na
wstępie Andrzeja Sługockiego - że nic z tej przebudowy
pożytecznego nie wyjdzie, jeżeli na Dworcową nie dotrze
w porę odpowiedni projekt
BUD(owla)NY.
W i nny m prz y pad ku
przeciwnik znowu zacznie
strzelać do naszych niczym
B(r)UDNY Harry, a z obserwacji trenera Michała Budnego odnoszę wrażenie, że on
też kocha swoją robotę.
Czy to znaczy, że powinien pójść na nieszpory?
Piotr Skorupa

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

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

22
21
19
16
16
16
16
11
11
10
10
8
8
7
7
6

Klasa B
7. KOLEJKA
Concordia II Knurów - Burza Borowa Wieś 3:3
Bramka dla gości: Knot 2, Krusiński.
Concordia: Burliga, Czajka 80 min Kutypa, Gałach, Smętek 46
min Lipka, Kominiak, Krusiński 70 min Nowosielski, Knot,
1. Borowa Wieś
18
2. Pławniowice
16
Lewandowski, Malinowski,
3. Kleszczów
13
Szewczyk, Żyła 83 min Bajer.
4. Rudziniec
11
Quo Vadis Makoszowy - Ruch
5. Sierakowice
8
II Kozłów 4:0, Naprzód Świbie
6. Bojków
7
- LKS 45 Bujaków 1:2, Start
7. Bujaków
7
Kleszczów - Olimpia Pławnio8. Quo Vadis
7
wice 1:1, Start Sierakowice
9. Ziemięcice
7
- Leśnik Łącza 2:1, Pogoń
10. Łącza
7
Ziemięcice - Victoria Pilcho11. Kozłów II
6
12. Świbie
6
wice 4:2, KS Bojków - Amator
13. Concordia II
5
Rudziniec 1:5.
14. Pilchowice
0

Klasa C
7. KOLEJKA:
Młodość II Rudno - Wilki II
Wilcza 1:4, Sośnica Gliwice LKS 45 II Bujaków 1:3, Drama
II Kamieniec - Orzeł Stanica
1:6, Kłodnica Gliwice - Ślązak
Bycina 1:3, Naprzód Łubie Korona Bargłówka 6:1.

1. Bujaków II
2. Stanica
3. Sośnica
4. Kłodnica
5. Wilcza II
6. Kamieniec II
7. Bycina
8. Łubie
9. Rudno II
10. Bargłówka

18
18
15
13
12
10
7
6
3
1
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Reprezentanci przed sobotnią serią walk
sparingowych w Spartanie Knurów

W Gierałtowicach
pamiętają
o Tadeuszu Ładzie

SPORT

komca. Kadrowicze zamieszkali w hotelu Protos, a pot na
treningach w ylewali w sali
Spartana. - Nie da się ukryć,
że jest to dla nas olbrzymie
wyróżnienie. Cieszymy się, że
możemy gościć reprezentantów Polski wraz ze sztabem
szkoleniowym, a w przyszłości
postaramy się, by nie był to
jednorazowy przyjazd kadry
do naszego klubu - mówi z
zachwytem w głosie Sławomir

Siatkówka
RYBNICKA AMATORSKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ SENIORZY (TRENER PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI)
TKKF Szczygłowice - Albion Team Rybnik 3:1
(25:15, 25:22, 23:25, 25:18)
TKKF Szczygłowice - Verdex Kuźnia Raciborska 3:1
(25:18, 22:25, 29:27, 25:18)
TKKF Szczygłowice - Strzelec Gorzyczki 3:1
(13:25, 25:20, 28:26, 25:13)

- Tak udanego początku w rozgrywkach jeszcze nie mieliśmy
więc jestem bardzo zadowolony. O ile pierwszy i drugi mecz były do
siebie podobne, bo przegrane sety przytrafiały się tylko dlatego, że
brakowało konsekwencji w pewnych elementach, o tyle przegrany
set ze Strzelcem Gorzyczki do 13 był pokazem totalnej bezradności i
show „jak nie grać w siatkówkę”. Taki set chyba był nam potrzebny,
bo podziałał pobudzająco i dał wszystkim pewną lekcję. Drużyna
jeszcze się poznaje, bo dołączyło do nas kilku nowych zawodników.
Mogę jednak powiedzieć, że transfery były trafione, bo skład jest
zdecydowanie bardziej równy niż w poprzednim sezonie - skomentował trener, Przemysław Rokitowski.
Po trzech kolejkach TKKF zajmuje drugie miejsce.
ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA LIGA KADETEK
(TRENER MAREK SIWEK)
TKKF Szczygłowice - MCKiS UKS Trójka II Jaworzno 0:3
(18:25, 20:25, 17:25)

- Decyzja o zgłoszeniu dziewcząt do rozgrywek ligowych zapadła pod koniec sierpnia. Swoją aktywnością i pracą na treningach
przekonały, że warto spróbować powalczyć w lidze. Będziemy
rywalizować z bardziej renomowanymi klubami, ale tym się nie
załamujemy. Cieszy fakt, że w tym ustawieniu dziewczęta zagrały
po raz pierwszy i dawały sobie radę - mówi trener Marek Siwek.
GLIWICKA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ - JUNIORZY
(TRENER ZBIGNIEW RABCZEWSKI)
- Skład naszej drużyny niemal w całości oparty jest na zawodnikach z Knurowa, co może być świetnym fundamentem na
przyszłość. Są to zawodnicy pomiędzy 15 a 18 rokiem życia i są pozytywnie nastawieni do rywalizacji ze starszymi kolegami - mówi
trener Zbigniew Rabczewski. Inauguracyjne spotkanie TKKF
Szczygłowice - Gumisie Pyskowice zakończyło się po zamknięciu
tego wydania „PL”.
PiSk
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Tokarz, założyciel i trener
knurowskiego Sparta.
W konsultacjach wzięło
udział 20 pięściarzy, z którymi
miał przyjemność współpracować trener Ireneusz Przywara.
- W sobotę i niedzielę odbyła
się seria walk sparingowych.
Zawodnicy chcieli jak najlepiej
zaprezentować się przed głównym trenerem kadry Stasiem
Łakomcem, którego nasi kibice
pamiętają zapewne, jak przed
laty przyjeżdżał do Knurowa
na mecze ligowe, jako zawodnik
Gwardii Warszawa. Możliwość
zorganizowania w Knurowie
konsultacji dla kadrowiczów to
dla mnie ważna sprawa i myślę,
że bez problemów sprostaliśmy
wymaganiom - mówi trener,
który wraz ze swoimi podopiecznymi osiągnął w Knurowie największy drużynowy
sukces w postaci mistrzostwa
Polski (1996 r.).
Dodajmy, że Młodzieżowe
Mistrzostwa Europy odbędą
się od 19 do 29 listopada w
Kołobrzegu.
PiSk

Młodych pięściarzy dekorowali
m.in. olimpijczycy - Krzysztof Rojek
(z lewej) i Józef Gilewski (z prawej)

Puchar Wójta Gminy Gierałtowice dla najlepszego zawodnika II Memoriału im.
Tadeusza Łady otrzymał Sebastian Konsek (RMKS Rybnik),
z kolei puchar dla najlepszego zawodnika Gardy Gierałtowice ufundowany przez firmę
MICHDARBUD otrzymał Dawid Nowok.
Najlepszą walką memoriału uznano pojedynek w wadze
lekkiej (60 kg) pomiędzy Mateuszem Wuzikiem (Garda)
a Konradem Białasem (Energetyk Jaworzno). Pięściarze ci
otrzymali puchary ufundowa-

1000 kilometrów...
S
iatkarze „młodzieżówki”
TKKF Szczygłowice w ramach przygotowań do nowego sezonu postanowili w 30
dni pokonać 1000 kilometrów.
- Zadanie zostało zrealizowane na cztery dni przed
inauguracją nowych rozgrywek
- informuje trener Zbigniew
Rabczewski. - Formą ruchową
były m.in. biegi i jazda na rowerze. Zadanie realizowane było
na podstawie aplikacji, która
zliczała wynik drużynowy.
Nas trenerów cieszy nie
tylko to, że zadanie zostało
wykonane, ale przede wszystkim wspólna realizacja celu, bo
podobnie jak na boisku, liczyła
się współpraca całej drużyny.
Plusem uczestnictwa w akcji
jest też dodatkowe przygotowanie motoryczne do sezonu.

ne przez dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach - Piotra Rychlewskiego.
W klasyfikacji drużynowej
zwyciężyła Garda Gierałtowice przed RMKS-em Rybnik i
UKS-em Śląskiem Ruda Śląska.
- Jestem szczęśliwy, że udało
nam się zorganizować drugą
edycję memoriału i mam nadzieję, że w przyszłych latach
będziemy kontynuować tradycję uczczenia pamięci mojego
trenera i wychowawcy - podsumował Adam Spiecha z Gardy
Gierałtowice.
Piotr Skorupa

Siatkarze TKKF, czyli ekipa od „zadań specjalnych”

Foto: Anna Wojnowska

d piątku do niedzieli odbywała się konsultacja szkoleniowa
młodzieżowej kadr y narodowej w boksie. Reprezentanci przygotowujący się do
Młodzieżow ych Mistrzostw
Europy w Kołobrzegu spotkali
się w Knurowie, gdzie rolę
gospodarza sprawował trener
Ireneusz Przywara, który pełni funkcję współpracownika
trenera kadry Stanisława Ła-

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Garda
Gierałtowice (od lewej Adam Firlit i Adam Spiecha)
przed MRKS-em Rybnik (z prawej - Anatol
Jakimczuk) i UKS-em Śląskiem Ruda Śląska
(Eugeniusz Sarota)
Foto: Piotr Skorupa

Reprezentacja
zawitała do Knurowa
O

Foto: Garda

T

adeusz Łada przez wiele
lat występował w zespole bokserskim ówczesnego Górnika Knurów. Po zakończeniu kariery zawodniczej,
swoją wiedzę i doświadczenie
wykorzystywał w pracy trenerskiej. Prowadził drużynę seniorów, ale najlepiej czuł się w narożniku najmłodszych adeptów
szermierki na pięści. Wychował
wielu medalistów prestiżowych
turniejów i mistrzostw, zdobywając szacunek nie tylko w
środowisku pięściarskim. Od
dwóch lat działacze i trenerzy
Gardy Gierałtowice organizują
Memoriał Bokserski im. Tadeusza Łady. W tegorocznej edycji
stoczono 22 pojedynki.
Gospodarzy - Gardę Gierałtowice - reprezentowali:
Dawid Nowok (kadet, 57 kg
- pokonał jednogłośnie Jakuba
Skibińskiego z Jaskini Lwa Ziębice), Mateusz Wuzik (kadet, 60
kg - uległ 0:3 Konradowi Białasowi z Energetyka Jaworzno),
Remigiusz Skoczyński (kadet,
63 kg - pokonał Roberta Grudeckiego z Jaskini Lwa Ziębice)
i Tomasz Otworowski (kadet,
66 kg - wypunktował Dawida
Gurtatowskiego z Jaskini Lwa
Ziębice).
W Gierałtowicach wystąpiło również dwóch podopiecznych Bogdana Danielaka i Jana
Kowalczyka z BKS-u Concordii
Knurów. Oliwier Zamojski
(młodzik, 38,5 kg - pokonał 2:1
Piotra Niewiadomskiego z Wisły Kraków), natomiast Paweł
Sosna (junior, 64 kg - wygrał
w I rundzie TKO z Kewinem
Grzegorzkiem z Dąbrowy Górniczej).
Memoriał zaszczycili swą
obecnością m.in. olimpijczycy,
z Barcelony - Krzysztof Rojek, i
z Atlanty - Józef Gilewski.

Średnio każdy z uczestników miał do pokonania minimum 50 km, ale rekordziści
przekroczyli 100.

Siat karze wraz ze sztabem szkoleniowym dziękują
wszystkim osobom, które dopingowały i trzymały kciuki

oraz firmie VACAT Artykuły biurowe, która nagrodzi
uczestników akcji.
PiSk
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Knurów

Kraków czeka
na młodych!
Coraz bliżej do Światowych
Dni Młodzieży, które w 2016
roku odbędą się w Krakowie.
W parafiach knurowskiego
dekanatu ruszyły zapisy
na spotkanie papieża
Franciszka z młodymi
całego świata
- Pozwólcie, by dotknęło
was Jego bezgraniczne Miłosierdzie, abyście wy z kolei,
poprzez uczynki, słowa i modlitwę, stali się apostołami
miłosierdzia w naszym świecie
zranionym egoizmem, nienawiścią i rozpaczą - nawoływał
w orędziu do młodych papież
Franciszek, zapraszając na
ŚDM. Już wiadomo, że tysiące
osób z całego świata odpowiedziało pozytywnie na to
wezwanie. Szacuje się, że do
Krakowa przyjedzie kilka milionów młodych. Wśród nich
będą także knurowianie.
W Knurowie sztab organizacyjny mieści się w parafii
Matki Bożej Częstochowskiej
(tel. 32 330 16 50). Co trzeba zrobić, aby pojechać do Krakowa?
- Na dniach wolontariusze
ŚDM będą informowali mło-

dzież w parafiach, jak się zgłosić. Pojawią się specjalne ulotki
– mini-informatory dla każdego
chętnego. Jest wyznaczonych już
2 koordynatorów ze sztabu, do
których można dzwonić i uzyskiwać dodatkowe informacje
na temat wyjazdu do Krakowa
- tłumaczy ks. Piotr Larysz,
koordynator ŚDM w dekanacie
Knurów.
Rolę koordynatorów pełnią: Karolina Kijak (tel. 781 693
174) i Kamil Karpiński (tel. 798
649 427).
W czasie zapisów trzeba zdecydować się na jeden
z dwóch pakietów: A lub B.
- Za pakiet A, czyli siedmiodniowy, trzeba zapłacić 690 zł,
zaś pakiet B (weekendowy) kosztuje 310 zł. W cenę wliczony jest
pobyt w Krakowie, transport,
wyżywienie, ubezpieczenie,

Knurów

Prawie
do nieba!
Widać go już z daleka. Ponad 4-metrowy słonecznik dumnie pnie się niebo.
Roślina dojrzewała pod czujnym okiem
dwóch panów Krysiuków: starszego Ryszarda i nieco młodszego Kubusia. Panowie nie szczędzili uwagi i środków. Efekt
do pozazdroszczenia!

plecak, wszelkie informatory,
wstępy do stref SDM na terenie
miasta Krakowa i pod Krakowem - informuje ks. Larysz.
W ramach ŚDM Knurów
przyjmie międzynarodowych
uczestników k rakowsk iego
spot ka nia. Tr wa zbiera nie
środków, aby uatrakcyjnić młodym pobyt w naszym mieście,
m.in. knurowski dekanat wydał
kalendarz na 2016 rok.
- P u b l i k a c j a z aw i e ra
zdjęcia wszystkich kościołów
z naszego dekanatu oraz daty
i wydarzenia związane z ŚDM
i pielgrzymami, którzy przybędą do Knurowa i wszystkich
dekanalnych parafii. Kalendarz
zawiera też wartościowe teksty
oraz modlitwy i hymn ŚDM informują organizatorzy.
Kalendarz kosztuje 10 zł
i jest do zakupienia w każdej
parafii dekanatu Knurów.
- Zebrany fundusz pozwoli
na realizację programu, jaki
został przygotowany dla odwiedzającej nasz dekanat młodzieży w lipcu przyszłego roku
- dodają organizatorzy.

jb, foto: arch. Ryszarda Krysiuka

jb

Więcej informacji na oficjalnej stronie ŚDM: www.mlodzidlamlodych.pl i parafiach

Region

Dzień
Papieski

informacja

W

niedzielę 11 października o godz. 12.15, w gliwickiej Katedrze pw. świętych Piotra i Pawła odprawione zostanie nabożeństwo pod przewodnictwem
biskupa gliwickiego Jana Kopca.
W dniach bliskich 11 października samorządy
Gliwic i Powiatu Gliwickiego wraz z gliwicką Kurią
Diecezjalną przygotowały sporo ciekawych przedsięwzięć, związanych z Janem Pawłem II. Dwa z tych dni
można spędzić z TGD (Trzecia Godzina Dnia), jednym
z najbardziej znanych polskich zespołów pop-gospelowych, wykonujących muzykę z chrześcijańskim przesłaniem. TGD da u nas dwa koncerty: 10 października
o godz. 18.30 w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, a 11
października o godz. 16 w kościele pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej na gliwickim osiedlu Trynek. Przewidziano wiele imprez towarzyszących, m.in. spektakle
teatralne w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła
i w Starej Kotłowni w Gliwicach, „Randki małżeńskie”
organizowane przez Sekcję ds. Nowej Ewangelizacji
Kurii Gliwickiej, koncerty w Gierałtowicach, Wielowsi,
Powiatowy Festiwal Chórów w Przyszowicach oraz rajd
śląskimi śladami Jana Pawła II. Szczegóły na plakatach.
/sisp, bw/

Foto: Tadeusz Puchałka

Żyć dla innych

11 października
obchodzony jest Dzień
Papieski. Uczcimy go
również na naszym
terenie

16

Gierałtowice

- Warto być dobrym dla
ludzi. Czasami trzeba długo
czekać na to, aby ktoś nas
docenił. Ale kiedy to nastąpi, jesteśmy szczęśliwi.
Dla takich chwil chce się żyć
wiecznie - podkreśla pan Emil
Rożek, który od lat duchowo
i finansowo wspiera gierałtowicki chór „Skowronek”. 4
października gierałtowiczanin obchodził 90. urodziny.
Wielkie świętowanie pana
Emila rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej w kościele
pw. Matki Bożej Szkaplerznej

w Gierałtowicach. Niespodziankę zgotowali solenizantowi chórzyści ,,Skowronka”.
W podzięce za wieloletnie
wsparcie ich działalności wykonali dla pana Emila cztery
pieśni. Solenizant nie krył
wzruszenia z powodu tak pięknego prezentu.
- Wspieram chór „Skowronek” i będę to robił, dopóki
starczy mi sił - obiecywał pan
Emil. - Uważam, że tak po
prostu trzeba.
Tadeusz Puchałka, oprac. jb

Przegląd Lokalny Nr 40 (1178) 8 października 2015 roku

