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Cmentarz przy ul. Słonecznej
w Szczygłowicach położony jest na
uboczu, w zacisznym miejscu, wśród
pól. Od pewnego czasu znacznie
ograniczono tam pochówki. Powód?
Szkody górnicze
Na terenie szczygłowickiej nekropolii prowadzony
jest remont chodników; wykonawca to firma
z Kędzierzyna-Koźla

Nakrętkomania trwa

Praktycznie nie ma dnia, by w drzwiach redakcji nie pojawił się ktoś
z pakunkiem pełnym nakrętek. Akcja pomocy 9-letniej Laurze
Zawadzie trwa. Czytelnicy starają się i pomagają

D

ominik Dudek ze Szczygłowic
to zapalony piłkarz. Niedawno z
mamą Elą odwiedził naszą redakcję.
Nie przyjechał z pustymi rękoma.
Zostawił u nas dwa wielkie wory wypełnione plastikowymi nakrętkami.
- Uzbierało się tego trochę przez wakacje - śmieje się pani Ela. - Pomagało
nam pół rodziny, w tym dwie babcie.
Szóstoklasistka Natalia Burda z
MSP-2 nie zmarnuje żadnej nakrętki.
Za jej przykładem idą najbliżsi. Efekt:
okazała torba kolorowych zatyczek.
Nastolatka nie mogła przyjść do PL
osobiście (lekcje), uczynili to w jej
imieniu babcia i dziadek – Maria i Jan
Pietrzikowie.

Światowy Dzień Turystyki

Kolory Afryki
T

S

konta ktowa ł się z na mi zbu lwersowany mieszkaniec Szczygłowic.
- Uważam za skandal zamknięcie
szczygłowickiego cmentarza. Obecnie
dokonuje się jedynie dochówków do
istniejących grobów, reszta zmarłych
[szczygłowiczan - dop.red.] chowana
jest na Rakoniewskiego - pisze pan Jan.
- Nie mam z Knurowem nic wspólnego,
chciałbym oczekiwać zmartwychwstania wśród swoich.
Szczygłowicki cmentarz, administrowany przez miasto, zajmuje
spory teren, tylko w części zagospodarowany. Z pewnością więc miejsca
nie brakuje. Powód ograniczania
pochówków jednak jest poważny. Jak
dowiedzieliśmy się w knurowskim

Wydziale Gospodarki Komunalnej
Restruturyzacji i Ochrony Środowiska, ze względu na szkody górnicze
wolna, pozostała część nekropolii nie
może być wykorzystana. Cmentarz
jednak zamknięty całkiem nie jest:
wciąż trwają dochówki oraz pochówki
w miejscach wcześniej zarezerwowanych. Słowa urzędników potwierdza
spotkany na cmentarzu grabarz.
- Szkody górnicze są widoczne na
całym cmentarzu: nagrobki się pochylają - mówi mężczyzna.
Nie ma planów, aby stworzyć
inny cmentarz w Szczygłowicach.
Ten przy ul. Rakoniewskiego na razie
wystarczy.
jb, foto: Paweł Gradek

o arcyciekawa propozycja na
spędzenie sobotniego popołudnia. 10 października w Centrum
Kultury Studenckiej MROWISKO
w Gliwicach (ul. Pszczyńska 85) po
raz kolejny będzie obchodzony Światowy Dzień Turystyki – tym razem
poświęcony Afryce. Na początek, o
godz. 15.30, przewidziano specjalny
program dla dzieci „Śladami Stasia
i Nel”. Spotkanie z Małgorzatą Preuss-Złomską i Marcinem Złomskim
będzie multimedialną opowieścią
o czarnym Lądzie nawiązującą do
przygód bohaterów „W pustyni i w
puszczy”. O godz. 16.30 – „Afryka
z wielkiej góry”, czyli spotkanie z
Davidem Kaszlikowskim, podróżnikiem, alpinistą, fotografem, laureatem KOLOSA. O godz. 18.00 pod
hasłem „Kolory Afryki” odbędzie się
spotkanie z Marcinem Kydryńskim
– wybitnym dziennikarzem muzycznym, fotografem i podróżnikiem,
autorem książek. Wstęp jest wolny.
Na wydarzenie zaprasza prezydent
Gliwic. Organizatorzy to Akademia
Odkrywcy im. Tony Halika, Muzeum
w Gliwicach i Grupa Outdoor.

Dominik Dudek z
mamą Elżbietą

Foto: Bogusław Wilk

Wieczność
wśród swoich

Knurów

Foto: Paweł Gradek

Szczygłowice

Jan i Maria
Pietrzikowie

- To nie jest nasze ostatnie słowo
– zapewnili. – Kolejną porcję też przyszykujemy i dostarczymy.
Aż cztery kilkudziesięciolitrowe
worki uzbierały licealistki Sandra
Pikurowska i Alicja Szczepanik. Do
redakcji podjechały samochodem
kierowanym przez panią Aleksandrę,
mamę Alicji.
- Faktycznie, uzbierało się... – przyznały skromnie. – Ale nie poprzesta-

niemy na tym. Jeśli możemy pomóc, to
pomagamy.
Zaangażowanie przysłuży się Laurze z Knurowa, dziewczynce mocno
doświadczonej chorobami przez los.
Każda tona plastikowych nakrętek
to 1 tys. zł. Uzbierane w ten sposób
pieniądze zostaną przeznaczone na
turnus rehabilitacyjny.
/pg, bw/

Knurów

Archiwum w piwnicach
Piwnice knurowskiego ratusza zostaną
gruntownie wyremontowane i zaadaptowane
na archiwum.
We wtorek miasto ogłosiło przetarg nieograniczony. Jego celem jest wyłonienie wykonawcy
remontu. Firmy chętne do podjęcia się zadania
mają czas do 14 października na złożenie ofert.
/bw/

serdeczności

MiNa

Gliwice

reklama

Dni neurologii

Centrum Fizjoterapii Fizjofit w
Gliwicach zaprasza na dni otwarte
rehabilitacji neurologicznej. 9 października - Dzień Neurologii Dorosłych, dzień później - Dzień Neurologii
Dziecięcej. W ramach dni otwartych
m.in. bezpłatne konsultacje, warsztaty
dla dzieci i rodziców, zajęcia. 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.

reklama

jb

2

Przegląd Lokalny Nr 39 (1177) 1 października 2015 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Śląsk

Kierunek:
restrukturyzacja
Górnictwo. JSW porozumiała się z wierzycielami

Bilety nie podrożeją
Od listopada KZK GOP wprowadza
nową taryfę biletową, a wraz z nią
– bilety elektroniczne

Foto: Piotr Sobczak/JSW

O

Tydzień temu zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawarł
umowę o dalszej współpracy z czterema bankami. Istotą
porozumienia jest odroczenie wykupu obligacji za kwotę 75 mln
zł i wypracowanie takich działań, które pozwolą spółce wyjść
na prostą
idmo upadłości JSW oddala
się dzięki ograniczeniu przez
3 lata części świadczeń pracowniczych.
Wspólna decyzja spółki i reprezentatywnych organizacji związkowych
przekonała obligatariuszy (PKO BP,
BGK, ING Bank Śląski i PZU FIZ
Aktywów Niepublicznych BIS 1) do
zawarcia umowy o dalszej współpracy.
Bank i zobowiązał y się w niej
powstrzymać od żądania w ykupu

obligacji. Do 15 października mają
uzgodnić i podpisać z JSW listę
najistotniejszych zasad i warunków
przeprowadzenia restrukturyzacji
zadłużenia finansowego. Kolejnym
krokiem ma być uzgodnienie scenariusza restrukturyzacji zadłużenia
JSW i grupy kapitałowej, skutkującego zawarciem do 30 listopada umowy
restrukturyzacyjnej. Jeśli nie wejdzie
ona w życie do 1 grudnia 2015 roku,

KZK GOP wprowadza też nowe
rozwiązania, które w zamyśle mają
pozwolić na lepsze dostosowanie
biletów do potrzeb konkretnych użytkowników. Takim pomysłem jest bilet
z limitem przejazdów, który, rzecz
jasna, będzie tańszy od tego bez limitu.
I tak np. osoba kupująca 30-dniową
sieciówkę z limitem 80 przejazdów,
zapłaci 132 zł zamiast 150 zł za bilet
bez limitu.
Od stycznia 2016 roku pojawią się
również jednorazowe bilety elektroniczne. Będą one dostępne zarówno w
dotychczasowej taryfie strefowo-czasowej, jak i w nowej – odległościowej.
Wydaje się, że obliczanie kilometrów
może być nieco uciążliwe dla pasażerów, ale z drugiej strony – pozwoli zaoszczędzić. Jak zapowiada KZK GOP,
bilet na najkrótsze odcinki będzie
bowiem tańszy od najtańszego biletu
taryfy strefowo-czasowej.
MiNa

Zmiany lokalizacji przystanków
na przy na Palcu Piastów

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w związku z planowaną
przebudową sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Jagiellońskiej w Gliwicach od
3 października 2015 r. (w sobotę) na ulicy Jagiellońskiej wprowadzony
zostanie ruch jednokierunkowy. W związku z tym zmieni się lokalizacja przystanków autobusowych.

spółka będzie musiała wcześniej wykupić część obligacji od wszystkich
wierzycieli na warunkach i w terminach określonych w umowie o dalszej
współpracy.
Co więcej, ING Bank Śląski zgodził się na odroczenie terminu wcześniejszego wykupu obligacji, dzięki
czemu JSW będzie mogła dokonać
płatności w trzech ratach.

Źródło: KZK GOP

W

d października mieszkańcy 21
gmin aglomeracji katowickiej
mogą odbierać elektroniczne
karty ŚKUP, a od 1 listopada będą mogły
one pełnić funkcję okresowych biletów
elektronicznych KZK GOP. Aby zachęcić pasażerów do wybierania nowej formy biletów, te elektroniczne będą nieco
tańsze. Wszystkie rodzaje papierowych
biletów pozostaną w obiegu, a ich cena
pozostanie bez zmian. Okresowe bilety
w formie papierowej będą sprzedawane
jeszcze przez okres 6-12 miesięcy.
Odbierając kartę ŚKUP, możemy
wybrać wersję personalizowaną (ze
zdjęciem, imieniem i nazwiskiem) lub
kartę na okaziciela. Jeśli ktoś zamierza
korzystać z imiennego biletu okresowego, musi mieć imienną kartę. Będą
tam też zakodowane wszelkie ulgi
przysługujące danej osobie.
Elektroniczne bilety okresowe nie
będą sztywno uzależnione od kalendarzowych miesięcy – będą ważne przez
30 lub 90 dni.

/g/

Knurów

Znikające rowery
19

września nieznany sprawca
wyłamał kłódkę i wszedł do
piwnicy, mieszczącej się w budynku przy ul. Sikorskiego. Po chwili
wyjechał na rowerze marki MSC o
wartości 1000 zł. Kilka dni później,

Gierałtowice

Foto: morgueﬁle.com\Seemann

Choć sezon rowerowy powoli się kończy, złodzieje
wciąż na potęgę kradną jednoślady. Tylko w tym
tygodniu zniknęły dwa kolejne
25 września, z ulicy Niepodległości
zniknął rower marki Cross należący do
49-letniego knurowianina. Właściciel
wycenił straty na 1500 zł.
Policja poszukuje „rowerzystów”.

jb

Pierwszy weekend astronomicznej jesieni
przyniósł wysyp pijanych kierowców. Rekordzistą
był 43-letni knurowianin, zatrzymany na
autostradzie A4 - wydmuchał ponad 2 promile

Wykorzystał
szansę
Knurów, Chudów
T
Pojechali z promilami
akiej okazji złodziej nie mógł
przepuścić. Skusiły go... otwarte
dni jednego z pomieszczeń biurowych
w Gierałtowicach. 25 września około
godz. 16 niezauważony wszedł do
pokoju, chwycił portfel i oddalił się bogatszy o 1000 zł. W portfelu były także
dokumenty, należące do mieszkańca
Gierałtowic. Amator cudzej własności
jest poszukiwany przez knurowską
policję.
jb

Knurowianin był jednym z siedmiu złapanych w ten weekend w
powiecie gliwickim amatorów mocnych trunków. Zatrzymano go w
niedzielny poranek.
Dzień później, 28 września, w
Chudowie na ul. Topolowej, w ręce
funkcjonariuszy wpadł mieszkaniec
Ornontowic. Obecność alkoholu we
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1. Knurów, Czerwionka Leszczyny; 8, 58, 194, 648,710,194N;
2. Os. Gwardii Ludowej, Os. Waryńskiego, SSE, Brzezinka 57, 93, 259, 280,
624, 692, 699, 692N;
3. Sośnica, Zabrze A4, 32, 197, 702, 932, A4N, 32N;
4. Stanowisko wyłączone z obsługi linii;
5. Bytom, Tarnowskie Góry; 80, 112, 250, 288, 850;
6. Zabrze, Chorzów, Katowice 6, 840, 840N, 870;
7. Centrum Onkologii, Wilcze Gardło 202, 224, 624; Łabędy, Pyskowice 32,
71, 126, 197, 650, 676, 677, 692, 699, 702, 710, 932, 32N;
8. Zabrze Rokitnica, Tarnowskie Góry 8, 57, 58, 59, 60, 80, 112, 187, 288, 60N;
Zabrze 6, 156, 194, 259, 280, 617, 648, 840, 870, 60N, 194N, 840N;
9. Trynek, Os. Sikornik, Ruda Śl., Mikołów A4, 59, 60, 71, 126, 156, 178, 187,
224, 617, 669, 676, 677, A4N.

nekrolog

Pani

Marioli KRUK

krwi (ponad 1 promil) nie przeszkodziła panu zasiąść za kierownicą
samochodu marki VW Passat.
Przypominamy, że za jazdę „pod
wpływem” grozi kara pozbawienia
wolności do 2 lat oraz utrata prawa
jazdy na okres minimum 3 lat.
jb

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składa
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie
3

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Szczygłowice. Czy przy Alei Piastów stanie miernik prędkości?

Gmina Pilchowice

Znikną
nierówności

Jak poskromić
kierowców

W ubiegłym roku Bogdan Danielak uległ ciężkiemu
wypadkowi na przejściu dla pieszych przy Alei Piastów.
Po 17 miesiącach rekonwalescencji nie wrócił jeszcze do
pełnego zdrowia, ale za to za punkt honoru obrał sobie
poprawę bezpieczeństwa na feralnej zebrze

S

zczygłowiczanin jest pewien,
że gdyby nie jego pięściarska
przeszłość, nie podniósłby się
po wypadku. Na treningach daje z
siebie wszystko, a po godzinach w
poruszaniu musi wspomagać się kulą.
Do dziś wzbiera w nim złość na widok
samochodów pędzących Aleją Piastów. Twierdzi, że kierowcy za nic mają
ograniczenia obowiązujące na terenie
zabudowanym, nie respektują też 6
przejść dla pieszych z azylami.
- Nawet jeśli jeden zatrzyma się
przed pasami, nic to nie da, bo z
przeciwległej strony pędzi drugi, powodując śmiertelne zagrożenie dla pieszego - twierdzi Danielak i na dowód
przytacza statystykę z Alei Piastów: 1
wypadek śmiertelny i 3 ciężkie (w tym
jeden z jego udziałem).
Kobieta, która wjechała w pana
Bogdana, rzekomo twierdzi, że nie
zauważyła go na pasach. Zanim sprawę
rozstrzygnie sąd, poszkodowany proponuje szczygłowickim radnym, by wzięli
pod uwagę ewentualność ustawienia

przy drodze miernika prędkości lub fotoradaru. Nie chce już dłużej przyglądać
się „rajdowcom” na Alei Piastów.
- Co przejeżdżam przez Krywałd,
widzę, że miernik przy szkole spełnia
zadanie. Na pewno sprawdziłby się też
w Szczygłowicach - dodaje Danielak.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach, Jan Osman, zapytany
przez nas o takie rozwiązanie, deklaruje,
że weźmie je pod uwagę. Nie ukrywa
przy tym, że zakup i montaż miernika to
koszt rzędu 60 tys. zł, dlatego konieczne
jest finansowe wsparcie ze strony gminy.
Czy urządzenie sprawdziłoby się w
Szczygłowicach, tego dyrektor Osman
nie chce zgadywać.
- Aleja Piastów nie wyróżnia się niczym specjalnym, jeśli chodzi o poziom
zagrożenia dla pieszych - uważa.
Potwierdzają to policyjne statystyki: od lat do wypadków najczęściej
dochodzi na ulicach Szpitalnej, 1 Maja
i Niepodległości.
- W przyszłym roku, w porozumieniu i we współpracy z samorządem

Gierałtowic, zamierzamy ustawić
miernik w Paniówkach lub w Chudowie
- dodaje dyrektor Osman.
Mierniki mogą okazać się zbędne,
jeśli 1 stycznia 2017 roku wejdą w
życie nowe przepisy, zgodnie z którymi kierowcy będą musieli ustąpić
pierwszeństwa, kiedy pieszy stoi przy
zebrze.
Nie brakuje głosów sprzeciwiających się takiemu rozwiązaniu. Krytycy
uważają, że to bardziej rozzuchwali
przechodniów skłaniając do wtargnięcia na jezdnię.
Do tego czasu szansą na poprawienie bezpieczeństwa przy Alei Piastów
jest przeznaczenie środków z budżetu
obywatelskiego na zakup urządzenia.
We wtorek doszło w Szczygłowicach do kolizji, w której - na szczęście
- nikt nie ucierpiał. Skończyło się na
potłuczonych samochodach. Dodajmy,
że do zdarzenia doszło na Alei Piastów
przed jednym z przejść dla pieszych.

Śląsk na pierwszym planie

Jakie sprawy i problemy Górnego Śląska powinni mieć na sercu przyszli
parlamentarzyści, czego po ich działalności mogą oczekiwać mieszkańcy Knurowa?
Kto jak kto, ale doświadczeni posłowie z ugrupowań (PO i PiS), które w minionych
latach miały największy polityczny wpływ na kraj i region powinni być dobrymi
adresatami tych pytań. O komentarz poprosiliśmy Krystynę Szumilas i Piotra Pyzika

Kr ystyna Szum i la s: - Je s te m
Ślązaczką, przywiązaną do Ziemi Ślą skiej i jej
tradycji. Dlatego
będę się angażowała w rozwiązywanie problemów
charakterystycznych dla naszego
regionu, związanych z górnictwem, przemysłem i infrastrukturą drogową. Jednak
największym kapitałem Górnego Śląska,
naszego miasta i powiatu są mieszkający
tu ludzie i to dla nich chcę działać w
przyszłym parlamencie. Najistotniejsze
potrzeby każdego z nas to stabilna i satysfakcjonująca praca, bezpieczeństwo

4

U

rzędnicy nie zwalniają tempa
i mimo zbliżającej się zimy
przewidują remonty kolejnych ulic:
Stawowej w Wilczy, Rynek w Pilchowicach i Wojtowej w Stanicy.
- Roboty będą tożsame, czyli
obejmować ułożenie nakładki asfaltowej na wymienionych odcinkach
- informuje Joanna Kruczyńska, kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w
Pilchowicach. - Prace mamy zamiar
wykonać jeszcze w bieżącym roku.
Ulica Stawowa w Wilczy będzie
remontowana na 170-metrowym
odcinku drogi - od skrzyżowania
z ul. Karola Miarki do cmentarza.
Nawierzchnia drogi wymaga naprawy. Liczne nierówności, ubytki
i uszkodzenia od dawna dają się we
znaki mieszkańcom.
Ulica Rynek w Pilchowicach
znajduje się w centrum miejsco-

wości. Roboty obejmą odcinek o
długości 120 metrów, biegnący
od skrzyżowania z ul. Leboszowicką.
- W wyniku eksploatacji nawierzchnia jest zdeformowana z
punktowymi obniżeniami, koleinami
i wybojami - czytamy w opracowaniu.
Ulica Wojtowa w Stanicy to najdłuższy z remontowanych odcinków
- ponadkilometrowy, sięgający od
jednego do drugiego skrzyżowania
z ulicą Gliwicką.
Remont y na trzech u licach
będą przebiegały tak samo, w kilku etapach: rozbiórka istniejącej
nawierzchni i wykonanie nowej
(asfaltowej) oraz, w przypadku ul.
Stawowej, odwodnienie. Wykonane
prace nie wpłyną na sposób korzystania z dróg.
jb

/pg/

Czego oczekiwać po parlamentarnych wyborach

rodziny, rozwiązania ułatwiające wychowywanie dzieci, dobre warunki do spędzania czasu wolnego. Będę zajmowała
się działaniami związanymi z rozwojem
nowych rynków pracy i branż przyszłości,
przygotowaniem dobrze wykształconych
pracow ników, w ty m powstawaniem
nowoczesnego kształcenia zawodowego,
tworzeniem ułatwień dla młodych w
uzyskaniu pierwszej pracy, z wprowadzeniem stabilnych form zatrudnienia.
Aby młodzi rodzice mogli pracować, będę
aktywnie włączać się w tworzenie nowych
miejsc w żłobkach, przedszkolach i świetlicach szkolnych. Będę również pamiętać
o potrzebach osób starszych i wspierać
pozyskiwanie środków przez gminy i
stowarzyszenia na uniwersytety trzeciego
wieku, nowoczesne domy pobytu dziennego, miejsca spotkań i organizowanie
wydarzeń kulturalnych.

Foto: Justyna Bajko

Trzy gminne, istotne dla
mieszkańców, ulice przejdą
gruntowny remont. Prace ruszą
jeszcze w tym roku

Piotr Pyzik:
- Do spraw
sz c z e gólni e
istotnych
należy rynek
i wydobycie
węgla kamiennego, pakiet klimatyczno-energetyczny oraz bezpieczeństwo obywateli. U
podstaw całego systemu gospodarczego leży
zapewnienie mu odpowiedniej ilości energii.
Naszym wielkim atutem jest posiadanie
bogatych złóż węgla kamiennego, który
daje nam realne podstawy niezależności
energetycznej. Jeśli przeanalizujemy całość procesu zapewniania dostaw energii
polskim przedsiębiorstwom, jasnym staje
się, że wydobycie „czarnego złota” musi się
opłacać. Jednym z czynników, które zdesta-

bilizowały sytuację kopalń jest niekontrolowany wzrost importu węgla rosyjskiego. W
ścisłym związku z problemem omówionym
powyżej pozostaje kształt europejskiej polityki w zakresie dbałości o klimat. Nie może
ona być prowadzona jako element niszczący
rywalizację gospodarczą wewnątrz Unii Europejskiej kosztem konkurencyjnych krajów
rozwijających się, jakim jest również Polska.
Musi ponadto zostać uwzględniona redukcja emisji, jaką dokonaliśmy w odniesieniu
do roku 1989, a nie w ciągu niewielu lat
ubiegłych. Co do bezpieczeństwa obywateli
- od kilku lat docierają do mnie liczne informacje o ograniczaniu liczby posterunków
Policji oraz wynikających z tego problemów
z zapewnieniem bezpieczeństwa. Uważam,
że oszczędności w tym zakresie są nie do
zaakceptowania, szczególnie w obecnej
sytuacji. Niedopuszczalne jest także zrzucanie przez państwo odpowiedzialności za
finansowanie Policji na barki i tak niedofinansowanego samorządu lokalnego.
Krystyna Szumilas: - Trudno rozdzielić sprawy ważne dla Górnego Śląska
od spraw ważnych dla Knurowa i powiatu.
Nowocześnie wyposażone szkoły, miejsca
w żłobkach i przedszkolach, przepisy
ułatwiające funkcjonowanie firm, pomagające młodym ludziom w znalezieniu i
utrzymaniu pierwszej pracy potrzebne
są wszędzie. W przyszłym parlamencie
tworząc prawo i planując dofinansowanie

zadań z budżetu państwa w pierwszej
kolejności będę pomagała mia stom i
gminom, w których mieszkają głosujący
na mnie ludzie, bo na ich rzecz przede
wszystkim chcę pracować.
Piotr Pyzik: - Mówiąc pokrótce: *
głosowania zawsze w kierunku proobywatelskim oraz upraszczającym wszelkie
procedury administracyjne (w tym działanie na rzecz uproszczenia prowadzenia
aktywności gospodarczej obywateli), *
sumiennej (jak dotąd) pracy w komisjach,
grupach i zespołach parlamentarnych oraz
przejrzystej informacji o mojej działalności, * lobbowania na rzecz utrzymania
bezpłatnych przejazdów autostradami w
obrębie aglomeracji śląskiej, * działania
na rzecz ustabilizowania finansowych
relacji państwo-samorząd (obecnie państwo zleca szereg działań samorządom
nie zapewniając odpowiedniego poziomu
ich finansowania, przez co muszą one
dokładać pieniądze z własnych dochodów,
uszczuplając budżet, jaki mogłyby przeznaczyć na poprawę jakości życia mieszkańców), * pracy na rzecz takiego kształtu
ustawy metropolitalnej, aby nie wyłączyła
ona Knurowa i gmin powiatu gliwickiego z
dobrodziejstw jej wprowadzenia. Mam tu
na myśli przede wszystkim sprawy komunikacyjne i administracyjne.
Not. bw
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Nowe zasady usuwania drzew i krzewów

Podaj gałąź albo pień
Zmian jest sporo. Na pierwszy rzut
oka nowe przepisy wydają się bardziej
elastyczne, a przez to mniej bezduszne
– biorą pod uwagę nie tylko sam fakt
usunięcia drzewa, ale i okoliczności.
Dotąd wysokość opłat za wycinkę
była sztywna. Niezależnie od tego, czy
np. usuwane drzewo było wcześniej
nadłamane, czy też nie, należność była
taka sama.
Nowa metoda ustalania wysokości opłat ma odzwierciedlać koszt
odtworzenia drzewa o podobnych
rozmiarach. Będzie przy tym brana
pod uwagę również lokalizacja rośliny
– opłata za wycinkę podobnych drzew
na terenach wiejskich i zurbanizowanych będzie różna. Koszty wycinki
w wielu przypadkach będą niższe.
Przykład przytaczany przez ministerstwo środowiska robi wrażenie: za
usunięcie rosnącego w parku świerka
o obwodzie 100 cm dotąd trzeba było
zapłacić 18000 zł, a według nowych
reguł opłata wyniesie około 9600 zł.
Nie nalicza się opłat za usunięcie
drzew, których obwód pnia mierzony
na wysokości 130 cm nie przekracza
75 cm – w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zw yczajnego, k lonu
jesionolistnego klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, a 50 cm – w przypadku
pozostałych gatunków drzew.
Te zmiany nie będą bezpośrednio
odczuwalne dla mieszkańców, bo
osoby fizyczne, tak jak dotychczas, nie
będą obarczone opłatami – o ile otrzymają zezwolenie na wycinkę niezwiązaną z działalnością gospodarczą. Za
to każdego posiadacza kawałka ziemi
zainteresuje kolejna nowość. Otóż do
tej pory o tym, czy na wycięcie drzewa
potrzebujemy zezwolenia, czy nie, decydował wiek rośliny. Teraz jedynym
kryterium w tej sprawie będzie obwód
pnia, mierzony na wysokości 5 cm. W
przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego zezwolenie
jest wymagane dla drzew o obwodzie
pnia powyżej 35 cm, dla pozostałych gatunków – powyżej 25 cm. O
krzewach nadal decyduje wiek – na
wycięcie krzewu mającego ponad 10
lat potrzebne jest zezwolenie.

Z pozwoleniem czy bez

- Wniosek o zgodę na wycinkę w
przypadku osób fizycznych wygląda
tak samo jak dotąd, tyle że dodatkowo
trzeba złożyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością – mówi Teresa Golba, kierownik Referatu Ochrony Środowiska
w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów. W
brzmieniu obecnych przepisów karą
za wycinkę można obciążyć nie tylko
właściciela, ale i faktycznego sprawcę
wycinki.
Do niedawna zdarzało się, że
osoba, która kupiła działkę, od razu
zabierała się do usunięcia rosnących
tam drzew i krzewów. Czasem te decy-

Nowe przepisy pozwoliły szybciej uprzątnąć pozostałości po letniej wichurze

zje podejmowano zbyt raptownie, zanim pojawił się projekt domu czy plan
zagospodarowania posesji. Ustawa
dopuszczała możliwość umotywowanej wycinki, jeżeli były to nasadzenia
zastępcze, a plan zagospodarowania
wskazywał, że można było uznać je za
tymczasowe.
Tera z sprawa w yg ląda nieco
inaczej. Nowy zapis mówi, że jeżeli
przyczy ną usunięcia drzewa lub
krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na
rozbiórkę lub na budowę, to wycinka
może zostać wykonana dopiero po
uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę
lub na budowę. Pozwolenie to jest
wystarczającym powodem, by wydać zgodę na usunięcie roślin. Ale
jednocześnie – bez pozwolenia na
budowę ani rusz.
- Dzięki temu unikniemy bezsensownych wycinek – komentuje Teresa
Golba. – Bo czasami ktoś starał się o
wycinkę pięknych drzew, nie wiedząc
nawet jeszcze, jak zagospodaruje
działkę. Z kolei ktoś inny po wahaniach
pozostawiał drzewa i – jak się okazało
– stoją one już wiele lat, nikomu nie
przeszkadzając.
Pojawiły się ułatwienia dla spółdzielni mieszkaniowych. Do niedawna spółdzielnia, planując wycinkę,
musiała zapytać o zgodę każdego
lokatora z osobna. Nowe przepisy
upraszczają procedurę – spółdzielnia
ma poinformować mieszkańców o
swoich zamiarach, zebrać opinię, a
następnie złożyć w urzędzie gminy
oświadczenie, że lokatorzy się zgadzają na usunięcie.
Nie potrzeba też zezwolenia na
usunięcie złamanych czy wywróconych drzew. Zamiast tego jednostka
administracyjna może sporządzić
dokumentację i usunąć takie drzewo,
jeżeli ono jest złamane lub wywrócone. Jednak w ciągu miesiąca trzeba
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koniecznie powiadomić o tym fakcie
odpowiednią jednostkę – gminę lub
starostwo.
– Choćby w ostatnim okresie mieliśmy mnóstwo wniosków o wydanie
pozwolenia na usunięcie drzew złamanych podczas letniej wichury –
przyznaje kierownik Golba. – Często
zdarzało się, że to drzewo już właściwie
leżało, albo pozostała tylko jego część. I
z usunięciem ich trzeba było czekać do
czasu wydania zezwolenia. Zgodnie z
nowym prawem nie trzeba starać się
o zezwolenie. Można drzewo usunąć,
sporządzając dokumentację, a potem
powiadomić gminę czy starostwo.
Osoby fizyczne zgłaszają fakt przewrócenia się drzewa w urzędzie i
dopiero po oględzinach i sporządzeniu

Foto: Mirella Napolska

Niższe kary za wycinkę, za to ostrzejsze konsekwencje za niewłaściwe
ogławianie drzew – 28 sierpnia weszły w życie zmiany w ustawie
o ochronie przyrody dotyczące usuwania drzew i krzewów

protokołu, ale za to bez konieczności uzyskania zezwolenia, można je
usunąć.
Sam Urząd Miasta Knurów po
letniej wichurze musiał czekać z
usunięciem jej pozostałości do czasu
otrzymania zezwolenia ze Starostwa
Powiatowego w Gliwicach. Gdy weszły
w życie nowe przepisy, można było zrezygnować z oczekiwania, postępując
według nowych procedur.

Ogławianie
tylko wyjątkowo

W ustawie zostały doprecyzowane pewne dotychczasowe niejasności.
Do tej pory obwód pnia drzewa przeznaczonego do wycinki miał być mierzony na wysokości 130 cm. Nie było

do końca wiadomo, co z drzewami,
które nie osiągnęły jeszcze tej wysokości. Obecne przepisy mówią jednoznacznie, że w tej sytuacji obwód
pnia ma być mierzony bezpośrednio
poniżej korony drzewa. Niejasne było
też, co w przypadku, gdy drzewo
posiada kilka pni. Podawano zwykle
obwód najgrubszego z nich. Teraz
wiadomo, że należy zmierzyć każdy
pień z osobna.
Nowością jest rozszerzony słowniczek – pojawiły się definicje drzewa i k r z ew u . W brew poz orom,
wcześniej zda rza ł y się sy tuacje,
gdzie takie rozróżnienie było kwestią
sporną. Wprowadzono też takie pojęcia jak: wywrot, złom, żywotność
drzewa, plantacja.
Wprowadzone regulacje powinny
też rozwiązać problem nieumiejętnego przycinania drzew. W miastach
niejeden skwer i niejedno osiedle
padały ofiarą bezmyślnych okaleczeń, po których drzewa wyglądały
jak wzięte z horroru. Zapisy, które
się pojawiły, stawiają sprawę jasno.
Prace w obrębie korony drzewa nie
mogą prowadzić do usunięcia gałęzi
przekraczających 30 procent korony,
która się rozwinęła w całym okresie
rozrostu drzewa, chyba że mają na
celu usunięcie gałęzi obumarłych.
– Zabieg, o którym mowa, wykonuje się na podstawie dokumentacji fotograficznej wskazującej na konieczność
jego wykonania – mówi Teresa Golba.
– Jeżeli przekroczy się dopuszczalne
30 procent korony drzewa – przycinka
zostaje uznana za uszkodzenie, a jeśli
50 procent – mamy do czynienia ze
zniszczeniem drzewa.
Kara za uszkodzenie wynosi 60
procent opłaty za usunięcie drzewa,
w przypadku zniszczenia kara jest
dużo wyższa – to dwukrotność opłaty.
Ogławianie w ogóle nie wchodzi w grę,
chyba że chodzi o utrzymanie statyki
drzewa – wówczas prace takie są dopuszczalne w oparciu o fachową opinię.
Zmian w przepisach jest wiele. Jak
przełożą się na praktykę, czas pokaże.
W razie jakichkolwiek wątpliwości
war to przed usunięciem drzewa
czy krzewu skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska knurowskiego Urzędu Miasta.
Urzędnicy chętnie doradzą, co należy
robić w konkretnym przypadku.
MiNa

Sprostowanie
W numerze 38/2015 „Przeglądu
Lokalnego” ukazał się artykuł pt.
„Zielone światło dla żłobka. Nareszcie...”, który zawiera nieścisłe i nieprawdziwe informacje, wymagające
sprostowania.
W artykule tym Starostwo Powiatowe w Gliwicach obwinia się o
opóźnienie inwestycji, a przemilcza
się, iż zawiniła w tej sprawie druga
strona – projektanci oraz przedstawiciele Gminy Knurów zajmujący się
budową żłobka.
Projekt żłobka został opracowany
we wrześniu 2013 r. i przez rok nie
został złożony do Starosty Gliwickiego
z wnioskiem o pozwolenie na budowę
– data wpływu wniosku to dopiero 21
października 2014 r. Wniosek wpłynął niekompletny, co poskutkowało
wezwaniem do uzupełnienia go (31
października 2014 r.) oraz postanowieniem nakładającym obowiązek
uzupełnienia braków w projekcie
budowlanym (5 grudnia 2014 r.).

Gmina Knurów była stroną postępowania administracyjnego. Przedstawiciele gminy zapoznali się z dokumentacją projektową złożoną do Wydziału
Architektury i Budownictwa starostwa.
Odbyło się też kilka spotkań z udziałem
pani dyrektor żłobka w Knurowie,
przedstawiciela Urzędu Miasta w
Knurowie i przedstawiciela Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych
w Knurowie mające na celu wspólne
znalezienie rozwiązania problemu.
Trudno zatem mówić o zaskoczeniu
projektanta i samorządu miasta, gdy
w marcu 2015 r. projekt nie otrzymał
akceptacji starostwa.
20 maja 2015 r. zapadła decyzja
Wojewody Śląskiego o uchyleniu decyzji Starosty Gliwickiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia – co
nieściśle zostało podane w artykule,
gdzie mowa jest o decyzji uchylającej
w całości decyzję starosty. W trakcie
ponownego rozpatrywania wniosku,
zgodnie z zaleceniami wynikającymi

z tej decyzji Wojewody Śląskiego, 28
maja 2015 r. został złożony wniosek
do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w sprawie wyjaśnienia
lokalizacji istniejącego parkingu.
10 czerwca 2015 Żłobek Publiczny
w Knurowie (a nie MZJOś, jak podano
w artykule) złożył zażalenie (a nie
odwołanie, jak podano w artykule)
na postanowienie o zawieszeniu postępowania.
Nieprawdziwe są zawarte w artykule stwierdzenia o aroganckim
podejściu do sprawy urzędników
Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
Pracownicy Wydziału Architektury i
Budownictwa starostwa odbyli wiele
spotkań z przedstawicielami Knurowa, pomagając im w rozwiązaniu
problemu lokalizacji żłobka w zbyt
bliskiej odległości od parkingu, co było
główną przeszkodą przy zatwierdzeniu projektu.
Rzecznik prasowy
Romana Gozdek
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Krywałd. Święty do odnowy

Nepomuk od kataklizmów
C

zęsto stoi przy mostach, ale i
w pobliżu skrzyżowań dróg.
W kapłańskim stroju, lekko
wygięty w klasycznym kontrapoście
trzyma w rękach krzyż i lilie – symbol
męczeństwa, czasem też przedstawiany z palcem położonym na ustach.
Według tradycji, Jan Nepomucen,
XIV-wieczny praski kanonik został
wrzucony w odmęty Wełtaw y po
tym, jak nie chciał zdradzić królowi
tajemnicy spowiedzi jego żony. Jest
patronem dobrej spowiedzi i tonących, chroni przed powodziami, ale i
suszami. Jego kult rozpowszechnił się
na ziemiach sąsiadujących z Czechami,
zwłaszcza na Śląsku.
W Knurowie są dwie figury św.
Jana Nepomucena. Ta pierwsza jest
dobrze widoczna i dla gości, którzy
z A1 wjeżdżają do miasta, i dla samych knurowian – stoi w centrum, u
zbiegu ulic Dworcowej i ks. Koziełka.
Klasycznie przedstawiona postać,
misternie wykonana z kamienia bolesławskiego, umieszczona w arkadowej
kapliczce, to dzieło słynnego twórcy
figur sakralnych, Józefa Baumaistera
z Wrocławia. Ufundowała je dobrodziejka wiejska, Franciszka Szulcowa,
z domu Kozielska.
Drugi Nepomucen stoi w Krywałdzie, przy ul. Zwycięstwa. Stylistycz-

nie jest zupełnie inny, skromniejszy,
przypomina ludowego świątka. Ale nie
mniej cenny, zarówno jako patron, jak
i obiekt zabytkowy.

Własnym sumptem

Niewiele wiadomo o tym, kto
wpadł na pomysł, aby cokół z postacią
św. Jana Nepomucena pojawił się w
Krywałdzie. Wiemy tyle, że figura jest
o dziewięć lat starsza od tej z ul. Dworcowej – powstała w 1910 roku, ufundowana przez niejakiego Sekułę. Imienia
fundatora nie udało się ustalić.
– Minęło zaledwie sto lat, a już nie
sposób dotrzeć do jakichkolwiek wiadomości o tym człowieku – ubolewa ks.
Marek Kamieński, proboszcz parafii
pw. św. Antoniego. – Nawet z ambony
zadawałem pytanie, czy ktoś może
coś o nim wie, prosiłem, by zgłosili się
krewni. Bez odzewu.
A kim był wykonawca kamiennej
figury? O ludowym rzeźbiarzu nie
wiadomo już zupełnie nic.
Figurą świętego od lat opiekuje się
krywałdzka parafia. Przez całe lata
wierni z wielką serdecznością, własnym sumptem i swoimi metodami,
naprawiali ją i odnawiali co pewien
czas. A to podkolorowali, a to uzupełnili braki cementem. Po przeszło
stu latach przydałaby się generalna

renowacja. Parafia czyniła niedawno
wstępne przymiarki do kapitalnego
remontu figury. Prawie rok czekano
na oględziny profesjonalnej firmy,
która miałaby podjąć się tego zadania.
Jednak po wizytach fachowców stało
się jasne, że nie da się przeprowadzić
remontu wcześniej zakładaną metodą,
na miejscu. Zamiast tego, trzeba by
całą konstrukcję rozebrać na części,
przewieźć do pracowni i tam przeprowadzić konserwację. A to znaczy,
że sprawa byłaby bardzo kosztowna.
Krywałdzka parafia nie jest w stanie
udźwignąć takiego przedsięwzięcia.
A skoro tak, to zamiast pierwotnego planu zostanie przeprowadzony
plan „B” – drobna renowacja, na którą
dzięki wsparciu sponsora można sobie
finansowo pozwolić. Prace nad figurą
św. Jana Nepomucena rozpoczną się w
przyszłym tygodniu. Będą polegały na
jej oczyszczeniu, odnowieniu, pomalowaniu takim samym rodzajem farb,
który został użyty przy poprzednim
odnawianiu.
– Zmieni się nieco kolorystyka
– zapowiada ks. Marek Kamieński.
– Wprowadzimy barwy związane z
postacią św. Jana Nepomucena, z jego
męczeńską śmiercią. Pozyskaliśmy
sponsora, który pokryje koszty tej
drobnej renowacji. Zrobimy tyle, na

Szczygłowice

Foto: Bogusław Wilk i Paweł Gradek

Przyszła kolej na dworzec...

ile nas stać. Oczywiście, będziemy w
przyszłości zabiegać o kompleksowe
odnowienie figury.

A może znajdzie
się sponsor?

W „Programie opieki nad zabytkami na terenie Gminy Knurów na lata
2013-2017” krywałdzki Nepomucen
znalazł się wśród szesnastu pozycji
w tabeli przedstawiającej najbardziej wartościowe obiekty zabytkowe
gminy. Figuruje tam w towarzystwie
świętego z Dworcowej i kapliczki św.
Barbary, a także budynku dyrekcji
kopalni, wieży ciśnień, głównego
budynku dworca, kościoła św. św. Cyryla i Metodego czy budynków kolonii
robotniczej.
Warunkiem powodzenia działań
formalno - prawnych jest podejmowanie starań w rozwiązywaniu problemów utrzymania, użytkowania i
remontów poszczególnych obiektów
przy współpracy między gminą a właścicielami tychże obiektów – czytamy

informacja własna wydawcy

L

os dworca od dawna był przesądzony. Kiedy w 1999 roku stację
zamknięto dla odprawy podróżnych, budynek wykorzystywano do
obsługi i kontroli ruchu towarowego.
Po katastrofie budowlanej szybu wentylacyjnego kopalni „Szczygłowice
PKP PLK zdemontowała nastawnię i
zamknęła dworzec. Zły stan techniczny wiekowego obiektu sprawił, że jego

remont był dla spółki nieopłacalny.
Przez kolejne lata opuszczony dworzec
niszczał, aż w 2013 roku wpisano go na
listę obiektów do wyburzenia.
Jeszcze pod koniec ubiegłego roku
rzecznik PKP PLK zapewniał, że przetarg na przebudowę toru nr 1 linii
kolejowej nr 149 na odcinku Knurów
- Leszczyny nie uwzględni rozbiórki dworca. Najwidoczniej działania

w uchwale Rady Miasta na ten temat
(uchw. XXXIX/559/13).
Jan Nepomucen z Dworcowej,
obiekt gminny, został poddany renowacji w 2004 roku. Krywałdzka XIX-wieczna kapliczka św. Barbary, również
doczekała się renowacji. Przez lata,
podobnie jak św. Jan Nepomucen, była
własnością parafii. Dzięki współpracy
parafii i Gminy obiekt został przekazany
Gminie, w 2011 roku przeprowadzono
prace konserwatorskie kapliczki. Można
więc mieć nadzieję, że w przyszłości podobny bieg będą miały sprawy z tutejszą
figurą św. Jana Nepomucena. A może
nagle, jakimś cudem, pojawi się duży
sponsor? Na razie parafianie z Krywałdu
robią, co mogą, aby ją ocalić.
- Musimy dbać o tego naszego
Nepomucena, bo on nas chroni od
wszelkich kataklizmów – uśmiecha
się Jan Furgon, krywałdzki radny.
– Przecież Krywałd był już przeznaczony pod zatopienie, a proszę – jakoś
dalej istnieje.
MiNa

Urodziny w kinie

O tym, że dworzec przy ul. Ściegiennego
przeznaczony jest do rozbiórki, informowaliśmy
już w 2013 roku. Tydzień temu jeden z najstarszych
budynków znikł z krajobrazu Szczygłowic
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Foto: Paweł Gradek

Św. Jan Nepomucen z Krywałdu to jeden z najstarszych zabytków małej architektury.
W przyszłym tygodniu przejdzie drobną renowację. Cierpliwie czeka na większą

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli
tak, Kino Scena Kultura daje ci świetną
okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego przyjaciół.
W programie zw iedzanie k ina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla

solenizanta i uczestni ków zabaw y.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.
pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332
63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).

wandali i złomiarzy, penetrujących
pomieszczenia w poszukiwaniu złomu,
zmieniły plany spółki, skoro w ubiegły
czwartek na stacji przy ul. Ściegiennego
pojawił się ciężki sprzęt.
Po kilku godzinach z dworca została kupa gruzu. Podobny los spotkał
też budynek gospodarczy. Obecnie
trwa porządkowanie terenu.

/g/
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Historyczna zagadka fotograficzna

Strzał w dziesiątkę

Minister Przemysłu Chemicznego Maciej
Wirowski (z prawej) i I sekretarz
KW PZPR Zdzisław Grudzień
zwiedzają sterownię
na wydziale polwinitów

Kiedy w maju 1932 roku oddawano ją do użytku, znawcy już
wiedzieli, że to najlepszy obiekt tego typu w Polsce

M

oddał reprezentant wojewody Grażyńskiego - dr Robel.
- Stosownie do programu od godz.
14.00 rozpoczęły się zawody strzeleckie.
Piękną tą uroczystość zakończyła zabawa w sali hotelu kopalnianego, która
upłynęła w bardzo miłym nastroju relacjonował „Katolik Śląski”. Nie on
jeden - wzmianka z otwarcia strzelnicy
w Knurowie ukazała się w dodatku do
„Ilustrowanego Kuryera Codziennego”,
skąd zaczerpnęliśmy zdjęcie do naszej
foto-zagadki.
30 grudnia 1933 roku Związek Podoficerów Rezerwy miał kolejny powód
do dumy - dzięki uzyskaniu koncesji
na wyszynk trunków alkoholowych
mógł otworzyć kasyno pod nazwą
„Strzelnica”.
- Ubikacje koncesyjne odnowiono,
tak że obecnie robią bardzo miłe wrażenie. Toteż nieomal wszyscy członkowie
oraz moc gości zebrało się w Strzelnicy,
aby uczestniczyć w otwarciu „Kasyna” informował dziennik „Siedem Groszy”.

Foto: Ilustrowany Kuryer Codzienny

owa o strzelnicy Ogólnego Związku Podoficerów
Rezerwy w Knurowie, której zdjęcie opublikowaliśmy przed
tygodniem. Wzniesiono ją po południowej stronie boiska piłkarskiego
z inicjatywy Związku Podoficerów
Rezerwy (organizacji podtrzymującej
zdolności dowódcze i utrzymującej
sprawność bojową swych członków)
przy znacznym wsparciu Polskich
Kopalń Skarbowych.
W maju 1932 roku przekazano
do użytku obiekt do strzelań ostrych
oraz (widoczny na zdjęciu) budynek
do przeprowadzania zbiórek i zajęć
teoretycznych.
Ceremonia otwarcia zgromadziła
elitę międzywojennego Śląska: przedstawicieli wojewody, armii, starostwa
rybnickiego, dyrektorów okolicznych
fabryk i kopalń oraz władze Knurowa.
Odprawiono nabożeństwo, odbyła się
defilada. Obiekt poświęcił ks. Alojzy
Koziełek, zaś pierwszy honorowy strzał

Mistrzem ceremonii był prezes
koła, zarazem naczelnik poczty, Rydygiel. Jak dowiadujemy się z artykułu,
zarząd organizacji postarał się o „obficie zaopatrzony bufet oraz doborową
kuchnię”. Nie zmieniało to faktu,
że już wtedy Strzelnica borykała się
problemami finansowymi, dlatego
dla pozyskania niezbędnych funduszy
urządzano w sali hotelu kopalnianego
imprezy kulturalne i rozrywkowe.
2 lata później Strzelnicy nadano
imię marszałka Józefa Piłsudskiego, o
czym informował okazały napis nad
wejściem. Dodajmy, że fotografia z
Okręgowych Zawodów Strzeleckich
Koła Podoficerów Rezerwy (1936 rok)
jest jedynym eksponatem związanym
z Knurowem, jaki można podziwiać
na wystawie w Muzeum Śląskim w
Katowicach.
Obawialiśmy się, że zagadka nastręczy wielu trudności, jednak kolejny
raz Czytelnicy okazali się niezawodni.
Eryk Musiolik zachował w pamięci
powojenny obraz budynku, gdzie wówczas mieściły się szatnie zawodników
Concordii i gości, prysznice oraz pomieszczenie gospodarcze. Dodaje, że
wtedy mówiło się, że idzie się do Skalca
- od nazwiska opiekuna obiektu. Stefan
Pach dodaje, że między wieżą wodną, widoczną na zdjęciu, a szatniami
znajdowało się lodowisko, na którym
rozgrywały się mecze hokejowe.
Wszystkim uczestnikom zabawy
dziękujemy. W tym tygodniu szczęście
uśmiechnęło się do Andrzeja Bomby,
Eryka Musiolika i Stefana Pacha.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród do redakcji.

Krywałd. Gdyby istniał, świętowałby 140-lecie

Feta z ministrem

Wielokrotnie pisaliśmy o historii Zakładu Tworzyw
Sztucznych „Krywałd-ERG”. Tym razem okazja to nie
lada - mija 140 lat od jego powstania

K

ilka pamiątek, w tym zakładowy sztandar, można zobaczyć
w izbie pamięci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kry wałdzie,
reszta rozpierzchła się, kiedy zakład
postawiono w stan likwidacji. Nie-

dawno odnaleźliśmy w gliwickim
oddziale Archiwum Państwowego
kronikę, dokumentującą obchody
100-lecia ZTS „Kr y wałd-ERG”.
Poniżej kilka zdjęć z tamtych uroczystości.

Goście oglądają wyroby
wtryskowe na wystawie
w Domu Kultury kopalni
„Knurów”

Paweł Gradek

śladem naszych publikacji

Popyt na cegły był, ale nie było zasobów

Foto: Władysław Szostak

Czas na kolejną zagadkę!

Pani Irena (pierwsza z prawej) wspomina, że praca
w cegielni nie należała do lekkich

Początek lat 60. Załoga knurowskiej
cegielni: w tle widać kościół pw. św. Cyryla i Metodego
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Foto: arch. Ireny Świerszcz

Laureatka ostatniej foto-zagadki
pracowała w cegielni w latach 19591963.
- Układałam w piecu cegły, pracowałam też przy suchej cegle i przy
prasie. Nie było lekko, a płacili kiepsko
- wspomina pani Irena. - Robotnicy
często zamiast wypłaty brali cegłę.

Przemarsz pocztu
sztandarowego i grupy
odznaczonych pracowników zakładu

Foto: arch. Ireny Świerszcz

- Ciężka robota, co
tam wspominać - mówi
Irena Świerszcz o pracy
w cegielni przy
ul. Niepodległości. Losy
jej rodziny na wiele lat
splotły się z knurowską
manufakturą

Dziś taką formę wynagrodzenia
nazwalibyśmy deputatem.
- Konia mieli, co go z dołu wywieźli,
takiego ślepego - dodaje córka pani
Ireny. - Stał i dogorywał. Jak się zepsuła
jakaś maszyna, to resztkami sił pomagał jeszcze ciągnąć wagony z gliną.
W zakładzie pracowali nie tylko
miejscowi, ale też przyjezdni (w tym
sporo ludzi z gór). Po likwidacji zakładu w 1964 roku załogę przeniesiono
do Rzędówki.
- Cała moja rodzina w tej cegielni
pracowała: matka, ojciec i dwóch braci
- mówi pani Świerszcz.
/g/

Prosimy o podanie nazwy ulicy
uwiecznionej na zdjęciu. 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.
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Kuźnia Nieborowska, Knurów. 25-lecie DPS „Zameczek”

Nie ma kaleki, jest człowiek

- Dom pomocy to nie wyrok, nie więzienie, ale fajne miejsce na ziemi. Tworzymy namiastkę
domu. Jesteśmy jak ogniwa łańcucha, wszyscy ogromnie potrzebni - mówiła wzruszona
Ewa Zamora, dyrektor DPS „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, dziękując pracownikom
i mieszkańcom za wspólne ćwierćwiecze

W

tym dniu to mieszkańcy
„ Z a me c z k u” by l i n ajważniejsi. Wchodzili na
salę osobno: każdy zapowiadany
i w it a ny ok l a s k a m i . Nie k tór z y
onieśmieleni, inni machali i wysyłali całusy w stronę gości. Pierwszy
pojawił się pan Henr yk, któr y w
młodości był kelnerem, dzisiaj jest
statecznym ojcem i dziadkiem. W
„Zameczku” mieszka od 24 lat. Tuż
za nim pojawił się kochający podróże pan Krystian i miłośnik długiego
snu pan Wiesław, nazywany przez
współlokatorów Misiem. I tak kolejno panowie: Janusz, bardzo dobry piłkarz, Eugeniusz, śpiewający
piosenki Krawczyka, roztańczony
Janek, dbający o czystość Lucek,
odpowiedzialny Edzio, Darek nazywany łamaczem niewieścich serc,
Józek, którego do końca nikt nie
rozumie, Marek znający każdego w

domu, Krystian kochliwy jak marynarz: w każdym DPS dziewczyna,
artysta Ireneusz, Wiesiu, wielbiciel
ciemnego piwa i wczasów, Tadeusz
t wórc a p ejz a ż ów, w sz ę doby l sk i
Sebastian, waleczny Jacek, Marek,
który lubi być potrzebny, Damian,
cen iąc y spokój i cisz ę, Hen r yk,
który nie może się doczekać swoich
urodzin i zaprasza na nie każdego,
kogo spotka, Bernard często odwiedzany przez siostrę, Andrzej tęskniący za rodziną, spokojny Andrzej
i lew parkietu Marek.
- To tylko połowa naszych mieszkańców i nie myślcie sobie, że ci, którzy
pozostali w domu pomocy, są gorsi mówiła pani Barbara, przedstawiająca
panów. - Wręcz przeciwnie - są jeszcze
przystojniejsi, z poczuciem humoru i
wielkimi planami na życie, ale z rożnych względów nie mogli tu być razem
z nami.

Przeżyli razem wiele: dobrych
i t ych gorszych chwil. Od 25 lat
pracownicy i mieszkańcy wspólnie
tworzą DPS „Zameczek ” w Kuźni
Nieborowskiej, nieustannie ucząc się
nawzajem.
- Już dawno, dawno temu Maria
Grzegorzewska mówiła, że nie ma
kaleki, jest człowiek - przypomniała
Ewa Zamora. - Obcując z drugim
człowiekiem, my wszyscy, uczymy się
tolerancji, akceptacji, cierpliwości, ale
przede wszystkim pokory do życia i
doceniania tego, co mamy.
Wiele się zmieniło przez te lata:
pokoje nie przypominają już szpitalnych sal, panowie coraz częściej wyjeżdżają, mają swoje sympatie i pasje.
Po prostu żyją.
Okrągły jubileusz był okazją, aby
podziękować wszystk im pracownikom i przyjaciołom domu za ich
obecność, pomoc i wsparcie.

- Dziękuję wam, że jesteście - mówiła wzruszona dyrektor DPS.
Urodziny celebrowano tradycyjnie: był tort, kwiaty dla solenizanta od
zaprzyjaźnionych domów, instytucji i
przedstawicieli władz oraz tańce przy
muzyce zespołu Wadam.
Świętowanie przeplatały chwile
radosne i wzruszające. Szczególnie
poruszający był moment, kiedy pan

Jan, niepełnosprawny mieszkaniec
„Zameczku”, słowami poety, w imieniu wszystkim kolegów, powiedział :
„Mówią – on jest biedny, a życie jej jest
bezsensem. To nieprawda. Takim mnie
Bóg stworzył i taki jestem mu potrzebny, by przeze mnie ludzie zobaczyli
cień sensu w bezsensie”.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Nikogo nie trzeba było zachęcać do tańca.
Mieszkańcy i pracownicy DPS udowodnili,
że wiedzą, co znaczy dobra zabawa!

Z panami świętowali zaproszeni goście

Mieszkańcy DPS podziękowali dyrektor Ewie Zamorze za jej
dobroć i zaangażowanie tak, jak potrafią najlepiej
- bukietem kwiatów i uściskami

Księżyc w pełni znikł

Godzina 3:11
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Knurów

Pięć małych cudów

Honory gospodarzy
magistratu czynili
zastępca prezydenta
Knurowa Barbara
Zwierzyńska
i sekretarz miasta
Piotr Dudło

Julia, Karolinka, Oliwia, Maja i Natalia z tenorem Adamem
Sobierajskim, ojcem chrzestnym Karolinki i wujkiem
wszystkich kieleckich pięcioraczków

N

a pew ne w iadomości nie
można się przygotować. Spadają na grom z jasnego nieba.
Paulina Szymkiewicz była w ósmym
tygodniu ciąży, kiedy lekarz oznajmił jej zdumionym głosem: „Urodzi
pani… pięcioraczki!”. Sytuacja taka
zdarza się raz na 52 miliony narodzin.
- To był szok… Jak to... przecież pięcioro dzieci to mega wyzwanie. Dlaczego my? Pamiętam, jak zadawałam sobie
to pytanie nie raz, nie dwa - wspomina
pani Paulina.
Rola matki to rola życia - praca na
pełen etat, dzień i w nocy, bez urlopów.
Już wychowanie jednego dziecka jest
wyzwaniem, a co dopiero pięciorga...
Strach i obawy, jak to będzie, jak sobie poradzą nie opuszczały rodziców
dziewczynek.
- Kiedy urodziłam moje córcie i
przeżywałam trudne dla mnie chwile, przyszła do mnie pewna mama
chłopca o imieniu Jaś i powiedziała
do mnie: „Nie smuć się, musisz być
silna i pamiętaj, że najtrudniejsze zadania dostają najlepsi żołnierze”. Nie
zapomnę tych słów do końca życia…
A kiedy przychodzą niełatwe chwile
i sił brakuje, przypominam sobie te
słowa i dalej staram się wykonywać
moje obowiązki jak najlepiej - mówi

kielczanka.
Dzieci urodziły się w Krakowie,
w 26 tygodniu ciąży. Każde ważyło
niecały kilogram. Pani Paulina nie ma
wątpliwości, że zdarzył się cud - mimo
trudnego startu dziewczynki są zdrowe i dobrze się rozwijają. To zasługa
przede wszystkim lekarzy i rodziców,
którzy nie szczędzą ani środków ani
czasu.
- Każdy dzień to szereg zajęć nad
naszymi pociechami, aby dorównały
do rówieśników i funkcjonowały prawidłowo, ale ja nigdy nie spocznę na
laurach i mam nadzieję, że Bóg da mi
tyle sił, abym wraz z mężem sprostała
temu zadaniu i aby kiedyś nasze córki
powiedziały: „Mamo i Tato jesteśmy z
Was dumne” - opowiada kielczanka.

Pięć indywidualności

Każda z dziewczynek jest małym
cudem. Różnią się charakterem i
zainteresowaniami: Natalia jest rezolutną perfekcjonistką, Karolcia lubi się
wyróżniać czy to strojem czy fryzurą,
Oliwia ma duże zdolności plastyczne i
pięknie się wysławia, a Julia i Maja to
małe śmieszki, chcące nieustannie się
przytulać.
W weekend dziewczynki odwiedziły wujka w Knurowie. Adam Sobie-

N

oc z niedzieli na poniedziałek była
pięknym przeżyciem dla miłośników
astronomii. Ich zachwyt (romantyków
pewnie też) wzbudziło zaćmienie księży-

Godzina 4:23
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rajski to także chrzestny jednej z nich
- Karolinki. Czy chrześniaczka pójdzie
w ślady wujka i zostanie śpiewaczką?
- Rodzice się śmieją, że ma zadatki,
bo kiedy była mała najgłośniej krzyczała - opowiada pan Adam.
Knurowianin od początki towarzyszył i pomagał pięcioraczkom,
m.in. zorganizował koncert, z którego
dochód w całości przeznaczył dla
dziewczynek.
Dzieci gościły w Knurowie kilka
dni i mimo niepogody zwiedziły także
Wisłę - ubrane w jednakowe zielone
płaszcze w kółka przechadzały się po
deptaku, wzbudzając niemałe zainteresowanie.
- Niektórzy aż oczy otwierali ze
zdziwienia - śmieję się pan Adam. - Zaczynali liczyć dzieci i kiedy dochodzili
do pięciu, byli w szoku.
Kielczankom tak bardzo spodobało się u wujka, że obiecały rychły
powrót.
- To była ich pierwsza wizyta w
Knurowie, ale na pewno nie ostatnia dodaje Adam Sobierajski.
jb, foto: Justyna Bajko
Więcej informacji o kieleckich
pięcioraczkach na stronie www.
kieleckiepiecioraczki.pl

Foto: Mirella Napolska

Natalia, Julia, Karolinka, Oliwia i Maja - choć są
do siebie podobne, każda z nich jest wyjątkowa.
Pięcioraczki z Kielc odwiedziły Knurów, wzbudzając
niemałe zainteresowanie

Knurów

Urząd zgodny
z normami

Nie było niespodzianki – po
tegorocznej wizycie auditora
zewnętrznego Urząd Miasta Knurów
po raz kolejny otrzyma certyfikat
normy ISO 9001

C

oroczny audit jest przeprowadzany,
aby upewnić się, że system działający w knurowskim Urzędzie Miasta
jest zgodny z wymaganą przez certyfikat normą PN-EN ISO 9001:2015.
Wnikliwe sprawdzanie zgodności z
normą oznaczała dla auditorów, ale
i urzędników, dwa dni szczególnie
intensywnej pracy na terenie magistratu. Niespodzianki nie było – audit
wykazał, że knurowski urząd jak naj-

Bojków

Po dwakroć Calvi Cantores

W piątek koncert muzyki rozrywkowej, w sobotę
– piękne pieśni sakralne. Tak przedstawia się plan
występów Męskiego Zespołu Wokalnego Calvi
Cantores na najbliższe dni
Obydwa koncerty odbędą się w jemny” złożą się przeboje kilku
Bojkowie. W sobotę w miejscowym epok muzycznych: od 20-lecia międomu parafialnym przy Parafii Na- dzywojennego, poprzez Beatlesów,
rodzenia Najświętszej Maryi Panny, po Billy’ego Joela i motywy z bajek
w niedzielę – we wnętrzach świątyni. Disney’a.
Występy rozpoczną się o godz. 19.
/bw/
Na wieczór „lekki, łatwy i przy-

ca. To efektowne zjawisko było również
niezłą gratką dla amatorów fotografowania. Jak księżyc znikał w cieniu Ziemi i
ponownie odzyskiwał blask udokumento-

bardziej zasłużył sobie na recertyfikację
systemu. Spotkanie podsumowujące
zewnętrzną kontrolę odbyło się w piątek, 25 września w ratuszu.
- Widzę kolejny krok związany z
tak zwanym ciągłym doskonaleniem
funkcjonowania organizacji – podsumował auditor TÜV NORD Polska Sp.
z o.o., Wojciech Kozak. – Chciałbym
państwu pogratulować, bo wniosek
jest tylko jeden – auditorzy nie wystawili żadnej karty niezgodności, to jest
to tożsame, że będą wnioskować do
jednostki certyfikującej o przyznanie
po raz kolejny certyfikatu zgodności z
wymaganiami normy ISO 9001:2015.
Chciałbym podziękować za współpracę,
za otwarte, merytoryczne wypowiedzi.
Knurowski magistrat ma już doświadczenie w pracy zgodnie z normami ISO 9001 – po raz pierwszy
otrzymał certyfikat w 2006 roku.
System został wprowadzony po to, aby
działanie poszczególnych wydziałów
urzędu przebiegało sprawniej, co służy i pracownikom magistratu, i jego
klientom.
MiNa

wała – patrząc z Krywałdu - fotograficznie
Aleksandra Sokół.
/bw/

Foto: Aleksandra Sokół

Godzina 6:12
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rozrywka nr 39

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Arkadiusz Nauka

Hanna Łupieżowiec z Knurowa

ur. 19.09.2015 r., 3200 g, 54 cm

Patrycja Bejno z Pilchowic

ur. 23.09.2015 r., 3340 g, 51 cm

Stanisław Mikos z Gliwic

ur. 22.09.2015 r., 3810 g, 54 cm

Lena Stokłosa z Bełku

ur. 24.09.2015 r., 2890 g, 51 cm

Chudów

Hubertus z Arkadią

Masz czas w niedzielę? Jeśli tak, warto będzie
spędzić popołudnie w Chudowie przy zamku
podczas corocznego Hubertusa
Święto rozpocznie się o godz. 11.30 nabożeństwem polowym. O godz.
16 wystąpi Arkadia Band, a następnie Piotr Herdzina. W programie też
jeździeckie skoki przez przeszkody oraz pogoń za lisem, a wieczorem
ognisko.

/bw/

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. 37/2015 brzmiało: „WIŚNIEWSKI”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Mateusz Wiśniewski. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

informacja własna wydawcy

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Król życia
- godz. 20.30
1.10.2015 r.
CZWARTEK

7.10.2015 r.
ŚRODA

Klub Włóczykijów
- godz. 16.15
Młodość
- godz. 18.00

39

Król życia
- godz. 20.15
2-4.10.2015 r.
PIĄTEK-NIEDZIELA
Klub Włóczykijów
- godz. 15.15
Panie Dulskie
- godz. 17.00, 18.45
Król życia
- godz. 20.30
5-6.10.2015 r.
PONIEDZIAŁEK-WTOREK

Panie Dulskie
- godz. 18.45

Panie Dulskie
- godz. 17.00, 18.45

Król życia
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Zasłużone
dla turystyki

Knurów. Wykład o „Śląskim Katyniu”

Oszukana nadzieja

O tej zbrodni milczano przez lata. We wrześniu 1946
roku na polanie „Hubertus”, niedaleko miejscowości
Barut, funkcjonariusze UB bestialsko zamordowali
żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału
Henryka Flamego, ps. „Bartek”. W sobotę, w Klubie
Kultury Lokalnej „Sztukateria”, przypominano o tych
tragicznych wydarzeniach

jb

Knurów

Wyjdź na
ptasi spacer

roczystości odbyły się w ubiegły
piątek w Stajniach Książęcych w
Pszczynie.
Uhonorowane zostały: Dorota
Gumienny w imieniu Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie
oraz Joanna Piktas i Magdalena
Fiszer-Rębisz z Wydziału Rozwoju i
Promocji Starostwa Powiatowego w
Gliwicach. Marszałek województwa
śląskiego przyznał też dyplom Józefie Margiciok z Pilchowic.
Marszałek docenił knurowską
szkołę m.in. za niebanalne i innowacyjne metody nauczania przedmiotów branżowych w klasach technikum o profilu turystycznym oraz
za organizację szkolnych imprez o

/sisp, b/

foto-migawka

Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony
Ptaków zaprasza na
spacer połączony
z obserwacją
i liczeniem ptaków

Długoletni członkowie gierałtowickiego chóru Skowronek
Bernard (tenor) i
Elżbieta (sopran) Bismorowie świętowali złote gody. W niedzielę
, podczas
uroczystego nabożeństwa dziękczynnego w miejscowej
świątyni państwo
Bismorowie byli adresatami gratulac ji i życzeń od przyjaci
ół z zespołu. Do
powinszowań chórzyści – z solistką Dominiką Związek - dołączyl
i specjalną
wiązankę złożoną z ulubionych przez jubilatów pieśni. Dyrygow
ała Beata
Stawowy, na organac h akompaniował Mirosław Marcol.
Warto podkreślić tradycje śpiewacze w rodzinie państwa
Bismorów. Chórzystkami są też córki jubilatów, śpiewają również wnuczki
...
Tadeusz Puchałka

Może spacerowiczom rzuci
się w oczy równie piękna
dymówka...

ak co roku, w pierwszy weekend października odbywają się
Europejskie Dni Ptaków. Także
w Knurowie. Tym razem spacer
z ptakoliczeniem odbędzie się w
niedzielę.
- Zbiórka o godzinie 10 przy budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 3 w Krywałdzie przy ul. Michalskiego – mówi ornitolog Aleksandra Sokół z Górnośląskiego Koła
Ornitologicznego. – Trasa wycieczki
poprowadzi leśną ścieżką nad staw
Zacisze. - Warto zabrać lornetkę i
odpowiednie obuwie.
Uczestnicy będą obserwować
skrzydlatych mieszkańców lasu.
Na szczególne względy mogą liczyć
ptaki, które zbierają się do zimowych odlotów.
- Po wycieczce zapraszamy do
- jak zwykle gościnnie przyjmującej
nas - Szkoły Podstawowej nr 3 na
podsumowanie wyników liczenia
ptaków i konkurs z nagrodami – dodaje pani Aleksandra.
/bw/

Foto: Archiwum MP-12

J
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charakterze turystycznym. Panie ze
starostwa zostały wyróżnione m.in.
za ciekawą i oryginalną promocję
walorów turystycznych Powiatu
Gliwickiego poprzez wydawanie
poczytnych publikacji i organizację
znaczących imprez promujących
turystykę w naszym regionie. Józefa
Margiciok zasłużyła sobie na wyróżnienie organizując wyjazdy dzieci
z gminy Pilchowice do Holandii,
pilchowickich emerytów w ciekawe
zakątki Polski oraz za amatorskie,
lecz niezwykle wartościowe i głębokie pokazywanie i opisywanie atrakcji turystycznych gminy Pilchowice
gościom z kraju i zagranicy.

Foto: Tadeusz Puchałka

palone kości, resztki ubrań i kilka
nieśmiertelników, niemych świadków
tych strasznych wydarzeń. Do dziś
nikogo nie ukarano za tę zbrodnię.
Spotkanie poświęcone „Śląskiemu
Katyniowi” zorganizowało Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej oddział
Gliwice i Instytut Pamięci Narodowej.
Gości przywitał Wojciech Radomski,
prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii
Krajowej oddział Pyskowice, który
mówił o potrzebie pamięci i apelował,
aby rozpowszechniać wiedzę o Armii

informacja własna wydawcy

U

Krajowej i żołnierzach wyklętych. Wykład o przemilczanej akcji UB wygłosił
dr Tomasz Kurpierz z katowickiego
oddziału IPN. Knurowskie spotkanie
było częścią obchodów 69. rocznicy
„Śląskiego Katynia”. Dzień wcześniej
oddano poległym hołd w Barucie i
złożono kwiaty pod pomnikiem.
Zbrodnia w Barucie była publiczną tajemnicą - rozmawiano o niej
tylko w zaufanym gronie, bo za taką
wiedzę trafiało się do wiezienia. Po
kilkunastu latach, już w wolnej Polsce, przywrócono pamięć o ludziach,
którzy do końca, czasami wbrew
nadziei, walczyli z komunistycznym
reżimem.

Foto: Archiwum Aleksandry Sokół

Z

grupowanie NSZ pod dowództwem Henryka Flamego, ps.
„Bartek”, działało na Podbeskidziu w latach 1945-1947. Było największą formacją antykomunistyczną
na tamtym terenie. Grupa padła ofiarą
akcji prowokacyjnej, przygotowanej
przez funkcjonariuszy UB. Żołnierzy
zgubiła nadzieja: pod pretekstem przerzutu w inne bezpieczniejsze miejsce,
zabito ponad 150 osób. Część zginęła
właśnie w Barucie.
Niewiele po nich zostało - nad-

Foto: Justyna Bajko

Musiały upłynąć dziesięciolecia, by ponownie
zaczęto mówić o Śląskim Katyniu”...

Podczas 25. obchodów Światowego Dnia
Turystyki dyplomy za Zasługi dla Rozwoju
Turystyki odebrały m.in. przedstawicielki
Powiatu Gliwickiego

kowy Andrzej
Młodszy aspirant Michał Kondratowicz i starszy posterun
przedszkolnej
Basik z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicac h byli gośćmi
owanym przez
zorganiz
i,
kolakam
przedsz
z
iu
spotkan
Na
stki”.
„Dwuna
dbać o bezpienauczycielkę Mariannę Kosmalską, była mowa o tym „Jak
zapoznały się
czeństwo, co nam zagraża i czy jesteśmy ostrożni?”. - Dzieci
domu, w przedz podstawowymi zasadami bezpieczeństwa na drodze, w
y Kosmalska. szkolu oraz dokładnie poznały pracę policjanta – tłumacz
ów w ruchu
Miały też okazję zobaczyć akcesoria i narzędzia pracy policjant
zaparkowany na
drogowym. Szczególną frajdę sprawił malcom radiowóz
olaki przeglądnęły
przedszkolnym placu. Pod nadzorem dorosłyc h przedszk
że gdy dorośnie,
i „prześwietliły” pojazd na wskroś. Niejeden zapewniał,
zostanie policjantem...
MK, oprac. b
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

www.przegladlokalny.eu
Wynajmę mieszkanie 3 -pokojowe o powierzchni 70 m2, kuchnia, łazienka i osobna
ubikacja, częściowo umeblowane. Tel.
607 269 261
39-41/15

1/14-odw.

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

ZDROWIE I URODA

39-47/15

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

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

Zatrudnię – praca na dachach.
Tel. 693 197 539

37-39/15

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

39-40/15

29/15-odw.

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

39-47/15

39-43/15

Szukam pracy w charakterze opiekunki
dla dzieci (15 lat doświadczenia). Tel.
664 134 399

25/15-odw.

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

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

39-47/15

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

3/15-odw.

1-43/15

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
39-47/15

MOTORYZACJA
Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010
13-43/15

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
13-39/15

RÓŻNE

DAM PRACĘ

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

Kupię płyty gramofonowe. Muzyka rozrywkowa lata 70-80-90-te oraz sprzęt audio (gramofony, wieże, kolumny). Tel. 535 354 542

są zamknięte do odwołania.

38-39/15

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

SPRZEDAM

Zapraszamy do:

Sprzedam meble kuchenne rogowe do zabudowy z wyposażeniem: piec elektryczny,
płyta elektryczna, okap, stół i krzesła – używane. Tel. 507 736 588

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

39/15

NIERUCHOMOŚCI

18/15-odw.

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

39/15

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

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

Piz zer ia u Rudika w Łanach Wielkich
zatrudni sympatyczną, energiczną osobę
na stałe lub w weekendy do pracy na barze.
Tel. 502 635 202, martinaskoczowska@wp.pl

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

Praca na Stacji Orlen w Knurowie jako pracownik obsługi klienta. CV proszę przesyłać
na adres sp966@tlen.pl

2/15-odw.

Do wynajęcia dwupokojowe mieszkanie.
Pełny komfort, na osiedlu Wojska Polskiego
I w Knurowie. Tel. 692 661 543

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

SZUKAM PRACY
Emer ytka szuka pracy jako opiekunka,
niania. Tel. 793 953 727

20-43/15

Podejmę się sprzątania. Tel. 514 244 648

34-43/15

I N F O R M A C J A

38-39/15

39-40/15

Przyjmę do pracy fryzjera i stylistkę paznokci
do salonu w Knurowie. Tel. 783 294 006
38-39/15

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

Do wynajęcia mieszkanie w centrum Knurowa. tel. 601 469 273
39/15

Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe.
Tel. 602 638 719

39-41/15

Sprzedam dom dwurodzinny z garażem
na działce 4000 m2. Wilcza. Tel. 691 335 864
37-39/15

Sprzedam działkę budowlaną 900 m 2 ,
uzbrojona, Farskie Pola. Tel. 535 777 400,
601 668 574
39/15

Sprzedam mieszkanie 1-pokojowe, 38 m2, z
dużym balkonem, I piętro. Knurów, w bloku,
ul. Sienkiewicza. Tel. 530 766 694
38-39/15

Sprzedam mieszkanie o pow. 52,17 m2 w centrum Knurowa. Cena do negocjacji. Kontakt:
elaiwito@op.pl, tel. 721 230 990
39/15
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Foto: Anna Wojnowska

młodszym. W tym roku ową
pomocą została obdarowana
Asia Tomska, której rodzice
nie kryli wzruszenia po tym,
co zobaczyli i usłyszeli od
uczestników turnieju. A ci
po raz kolejny udowodnili,
że mają olbrzymie serce zarówno do gry, jak i pomocy.
- Brakuje mi słów żeby w pełni
oddać to czym stał się dla nas
ten tur niej – mów i ma ma
Asi, Dom i n i k a Tomsk a . Mieliśmy tremę czy wszystko
pójdzie jak zaplanowaliśmy,
jak ten długi dzień zniesie
Asia, czy licytacja przebiegnie
pomyślnie. Jak się okazało
niepotrzebnie, bo wszystko
wyszło wspaniale, a dochód,
który osiągnęliśmy przeszedł
nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy pod ogromnym
wrażeniem tego co się działo,

Siatkarze pokazali wielkie serce zarówno
w rywalizacji na boisku, jak i pomagając
Asi Tomskiej
informacja

a przede wszystkim ogromnej
życzliwości wszystkich uczestników turnieju.
Pani Dominika podkreśla,
że swoje podziękowania kieruje
nie tylko pod adresem zawodników, ale i sędziów, fotografom,
wolontariuszom i uczestnikom
licytacji siatkarskich gadżetów. Najbliżsi Asi nie szczędzą
pochwał Przemysławowi Rokitowskiemu, który przyznaje
z kolei, że po takich turniejach
ta jego chęć pomocy ludziom
jest jeszcze większa. - Radość
rodziców, chęć niesienia pomocy
i okazania wsparcia ze strony
wszystkich osób zgromadzonych
w hali naprawdę potrafią dodać
skrzydeł. Choć II edycja turnieju
dopiero co dobiegła końca, ja już
myślę o tym, by zorganizować
kolejne takie rozgrywki i pomóc
następnemu dziecku – przyznaje pan Przemysław.
Dzięki turniejowi zebrano środki, które pozwolą Asi
Tomskiej skorzystać z wielu
godzin rehabilitacji. Dochód
z całej imprezy wyniósł 10.076
zł, a do tego należy jeszcze
doliczyć dochód przeznaczony
na rehabilitację w Centrum
Fizjoterapii Fizjofit (2600 zł co
gwarantuje 52 godziny rehabilitacyjne).
W t y m miejscu na leż y
wspomnieć o sponsorach i
pa r t nerach, k tór y mi byl i:
TKKF Szczygłowice, MOSiR
Knurów, Centrum Fizjotera-

pii Fizjofit, Biuro Projektów
Koksoprojekt, Cuk iernia kaw iarnia Maszk iet y, Studio tańca Mi Ritmo, Śląska
Szkoła Tańca, Speed-Dach
Łu k asz Morawsk i, Ma r t yna Siwiec - moje fotografie,
Stowarzyszenie Brave Volley
oraz sędziowie: Marek Siwek
i Zbigniew Rabczewski.
Turniej miał m.in. oprawę
muzyczną oraz taneczną, którą zapewniła orkiestra KWK
Knurów, a także Studio tańca
Mi Ritmo.
Podsumowując turniej od
strony sportowej należy zaznaczyć, że na zwycięstwo ciężko
pracowali członkowie zespołu
Helenka Zabrze, a nagrody
indywidualne zdobyli: Michał
Kotarski (Bud-Star Zabrze - najlepszy przyjmujący), Mateusz
Król (Bud-Star Zabrze - najlepszy atakujący), Paweł Podlewski
(Technicy Magicy Sosnowiec
- najlepszy rozgrywający), Wojciech Szpitoł (Helenka Zabrze
- MVP turnieju).

Pamiątkową statuetkę uczestnikowi turnieju
wręcza pomysłodawca rozgrywek - Przemysław
Rokitowski

PiSk

Foto: Marian Skura

J

uż drugiej osobie udało
się pomóc za sprawą siatkarskich turniejów charytatywnych, których swego
rodzaju kołem napędow ym
jest Przemysław Rokitowski.
– W czasie organizacji nie
byłem sam. Wiele wsparcia
otrzymałem od rodziców Asi,
od mojego taty, mojej drugiej
połówki, Marty i przyjaciół z
TKKF-u Szczygłowice. Wielkie podziękowania należ ą
się też MOSiR-owi Knurów
i dyrektorowi Krzysztofowi
Stolarkowi, który drugi rok
z rzędu mocno włączył się w
organizację tego przedsięwzięcia. To co robimy jest niezwykłe i oby trwało jak najdłużej
– mówi pomysłodawca rozgrywek, które niosą ze sobą
nie tylko sportowe emocje, ale
przede wszystkim pomoc naj-

Foto: Anna Wojnowska

Grają i pomagają. Z sercem

SPORT

KLASYFIKACJA:
1. Helenka Zabrze
2. Bud-Star Zabrze
3. Technicy Magicy Sosnowiec
4. Victoria Pilchowice
5. TKKF Szczygłowice seniorzy
6. Wyższe Śląskie Seminarium
Duchowne i Sympatycy
7. Wilki Wilcza
8. TKKF Szczygłowice juniorzy

Podopieczne knurowskiego turnieju
z rodzicami i organizatorem

Knurowski Siatkarski Turniej Charytatywny jest niezwykłą inicjatywą dla mieszkańców Knurowa i daje szanse uzyskania pomocy
dla dzieci niepełnosprawnych.
W tym roku odbyła się jego druga edycja, a celem była zbiórka
pieniędzy na rehabilitację Asi Tomskiej obciążonej zespołem
Cornelii de Lange.
Niniejszym składamy wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowania dla Inicjatora i głównego Organizatora tejże Imprezy
Przemka Rokitowskiego, za pomysł, czas i trud poświęcony organizacji oraz przede wszystkim za to, że odnalazł Asię. Życzymy
kolejnych sukcesów w następnych edycjach.
Dziękujemy również wszystkim sponsorom i wszelkim osobom
zaangażowanym w to wielkie wydarzenie.
Raz jeszcze Wielkie Dziękuję - Asia z Rodziną
Do podziękowań dołączają się również bohaterka I Edycji - Paulinka Napieracz wraz z mamą Anią.

/-/

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 22 WRZEŚNIA:
1. Henryk Brola
2. Emil Kasperek
3. Adam Dudziński
4. Józef Antończyk
5. Janusz Nowak
6. Edward Nowak
7. Dariusz Sikotowski
8. Alojzy Kopiec
9. Zdzisław Mral

- 2.026 pkt
- 1.962 pkt
- 1.923 pkt
- 1.877 pkt
- 1.871 pkt
- 1.845 pkt
- 1.818 pkt
- 1.818 pkt
- 1.772 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Wojciech Napierała
- 7.416 pkt
2. Piotr Palica
- 6.926 pkt
3. Józef Antończyk
- 6.846 pkt
4. Piotr Arent
- 6.723 pkt
5. Joachim Makselon
- 6.718 pkt
6. Konrad Sobieraj
- 6.714 pkt
7. Jerzy Makselon
- 6.663 pkt
8. Janusz Nowak
- 6.595 pkt
9. Adam Dudziński
- 6.569 pkt
10. Alfred Wagner
- 6.458 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 6 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

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

Wojciech Kempa wrócił
na trenerską ławkę

Zza biurka

Efekt nowej
miotły

Wydarzeniem minionego tygodnia był powrót na trenerską
ławkę Wojciecha Kempy. Były szkoleniowiec Concordii
Knurów skorzystał z propozycji Jedności 32 Przyszowice
i w debiucie zanotował cenne zwycięstwo

Wojciech Kempa pożegnał
się z Concordią po meczu rozegranym 9 maja. Knurowianie
przegrali w tedy 2:6 na w yjeździe z Sarmacją Będzin.
Jego „bezrobocie” trwało do 26
września. W minioną sobotę
znowu poczuł dreszczyk emocji
i zastrzyk adrenaliny siadając
na ławce Jedności Przyszowice.
Debiut może uznać za udany,
bowiem jego nowi podopieczni
wygrali 2:0 na wyjeździe ze
Szczakowianką Jaworzno.

W okrojonym składzie

Drużyna z Przyszowic wyjechała na mecz do Jaworzna w
zaledwie 15-osobowym składzie.
- Mamy problemy kadrowe i praktycznie od początku swojej pracy
w Jedności staramy się wspólnie z
działaczami uzupełnić zespół nowymi zawodnikami - mówi Wojciech Kempa. - Nie jest to łatwe,
bowiem okienko transferowe jest
już zamknięte i możemy ściągnąć
tylko zawodników, którzy nie
mają przynależności klubowej. W
związku z tym zaproponowałem
prezesom z Przyszowic m.in. Łukasza Pilca i Marcina Rozumka,
którzy mogli zostać potwierdzeni

do Jedności przed sobotnim meczem, jednak tak się nie stało,
bo Concordia nie wydała tym
zawodnikom zwolnień z klubu...
Niew yk luczone, że Jedność sięgnie również po dwóch
innych byłych zawodników
Concordii: Marcina Modrzyńskiego i Mariusza Zabawczuka.

Temat zostanie
podjęty

W poniedziałek skontaktowaliśmy się z wiceprezesem
Concordii - Zbigniewem Kosmalą. - Cieszę się, że nasi byli
zawodnicy mają okazję w dalszym ciągu uprawiać tę piękną
dyscyplinę i jeżeli się do nas
zgłoszą po zwolnienie z Concordii to podejmiemy temat. W
ubiegłym tygodniu nie było takiej
możliwości, bo przebywałem
przez kilka dni poza Knurowem
- usłyszeliśmy w odpowiedzi
na pytanie o zwolnienia dla
zawodników, którzy chcą kontynuować przygodę z piłką w
Jedności 32 Przyszowice.
Wracając do problemów kadrowych: - Szaruga jest kontuzjowany, Mrozek musiał pauzować za kartki, a Pastor pojechał
na mecz ze złamanym nosem
- wylicza nowy trener Jedności.

Rok temu było 2:8

Concordia nie potrafi wygrać meczu w Częstochowie
stając naprzeciw rezerwom
Rakowa. W trzech dotychczasowych spotkaniach tylko
raz udało się knurowianom
zremisować 0:0. Przed rokiem
doznali pod Jasną Górą sromotnej porażki 2:8, a tym razem też
przegrali, ale 1:4.

Pierwszy skapitulował
Maciej Mielcarz

Rakowa w ystąpił doświadczony Maciej Mielcarz, który
ma na liczni ku 172 mecze
rozegrane w najwyższej klasie rozgrywkowej. Niespełna
35-letni golkiper w niedzielnym meczu skapitulował jako
pierwszy, jednak cóż z tego,
skoro później to jego koledze
aż cztery razy zdołali oszukać
Denisa Chojnackiego. Ten z
kolei wystąpił w Concordii po
raz drugi i po raz drugi mecz
kończył się wynikiem 1:4.

Między słupkami bramki

PiSk

8. KOLEJKA, GRUPA I:

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

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

19
18
16
16
13
13
13
11
10
10
8
8
7
7
6
5

Klasa B
6. KOLEJKA
Amator Rudziniec - Concordia II Knurów 1:1
Bramka dla gości: Tkocz.
Concordia: Burliga, Żyła, Kominiak, Lewandowski, Bociek,
Tkocz, Lipka, Kutypa, Gałązka, Wende, Nowosielski.
1. Borowa Wieś
18
W II połowie zagrali również:
2. Pławniowice
16
3. Kleszczów
13
Hałas, Bajer.
4. Rudziniec
11
Ruch II Kozłów - Start Klesz5. Sierakowice
8
czów 0:6, LKS 45 Bujaków
6. Bojków
7
- Quo Vadis Makoszowy 0:5,
7. Bujaków
7
Burza Borowa Wieś - Naprzód
8. Quo Vadis
7
Świbie 6:1, Leśnik Łącza - Po9. Ziemięcice
7
goń Ziemięcice 0:0, Olimpia
10. Łącza
7
Pławniowice - Start Sierako11. Kozłów II
6
wice 2:2, Victoria Pilchowice
12. Świbie
6
13. Concordia II
5
- KS Bojków 1:7.
14. Pilchowice
0

14

Bartosz Kowal
po siódmej serii
spotkań przestał
pełnić funkcję
trenera Jedności
32 Przyszowice

Foto: Piotr Skorupa

Od 9 maja
do 26 września

Raków II Częstochowa - Concordia Knurów 4:1
0:1 Mateusz Mikulski 8 min, 1:1 Kędzia 20 min, 2:1 Misik 23 min,
3:1 Okińczyc 40 min, 4:1 Kowal 60 min
Concordia: Chojnacki, Kuropka, Mateusz Mikulski, Bąk 75
1. Gwarek T.G.
22
min Śliwa, Rekus 66 min Czaj2. Radzionków
18
ka, Dziambor, Górka, Bucha3.
Myszków
17
lik, Gajek 60 min Kurkowski,
4. Poraj
16
Młynek, Mawo 83 min Knot.
5. GKS II K.
15
MKS Myszków - Przemsza
6. Sarmacja
14
Siewierz 3:0, Unia Ząbkowice
7. Wesoła
13
- GKS II Katowice 0:3, Przy8. Grodziec
11
szłość Ciochowice - Zieloni
9. Concordia
11
10. Przemsza
9
Żarki 1:6, Ruch Radzionków
11. Slavia
9
- Polonia Poraj 3:0, Górnik
12. Żarki
8
Wesoła - Gwarek Tarnowskie
13. Raków II
7
Góry 0:2, RKS Grodziec - Sla14. Ząbkowice
6
via Ruda Śląska 6:2, Górnik
15. Piaski
6
Piaski - Sarmacja Będzin 1:2.
16. Ciochowice
0

8. KOLEJKA, GRUPA II:
Szczakowianka Jaworzno - Jedność Przyszowice 0:2
0:1 Sosna 51 min, 0:2 Kiczyński 57 min (samobójcza)
Jedność 32: Szindler, Łuszcz,
Szołtysek, Wolniewicz, Mucha
1. Turza Śląska
46 min Zmitrowicz, Kiełtyka,
2. Polonia Ł.G.
Botor 90 min Kureczko, Świe3. Krupiński
tlicki, Przybylski 78 min Beker,
4. Ornontowice
Hajok, Sosna 87 min Pastor.
5. Racibórz
Forteca Świerklany - Spójnia
6. Pszczyna
Landek 0:1, Iskra Pszczyna 7. Przyszowice
8. Drzewiarz
GTS Bojszowy 6:0, Unia Turza
9. Ruptawa
Śląska - ROW II Rybnik 2:0,
10. Szczakowianka
Unia Racibórz - Radziechowy
11. Landek
Wieprz 0:0, Krupiński Suszec
12. Tychy II
- Polonia Łaziska Górne 0:3,
13. Świerklany
GKS II Tychy - Gwarek Ornon14. Bojszowy
towice 2:3, Drzewiarz Jasieni15. Radziechowy
ca - Granica Ruptawa 0:0.
16. ROW II

24
16
16
15
13
12
11
11
11
11
10
9
8
7
4
2

Nie wiem, czy się ze mną
zgodzicie, ale uważam, że trenerzy nie mają łatwego życia.
Szczególnie ci zatrudnieni w
klubach piłkarskich. Nie dość,
że po kilku niepowodzeniach
straszy się ich, że stracą pracę,
to na dodatek tym nowym przyklejono łatkę „nowa miotła”. Nie
lubię tego określenia, ale skoro
zostało zaakceptowane przez
samych zainteresowanych, to
nie mam skrupułów, by go użyć.
Piłkarski sezon rozkręcił się
na dobre, a wraz z nim zwiększył
się popyt na wspomniane już
nowe miotły. Nowe nie zawsze
znaczy lepsze, ale działacze
lubią podejmować ryzyko. I w
większości przypadków efekt
nowej miotły daje im wymarzony spokój na najbliższe miesiące.

W minionym tygodniu na
zakupy wybrali się działacze
Jedności 32 Przyszowice. Spokoju nie można ot tak kupić,
ale za to stoisko z miotłami
należy do dobrze zaopatrzonych, a towar aż rwie się do
pracy. Wybór nie wydaje się
jednak łatwy, ale jak działacz
zdecyduje się już na zrobienie
porządku, to odpowiednie narzędzie zawsze znajdzie.
Przyszowiczanie sięgnęli
ostatecznie po Wojciecha Kempę. I w sobotę przyjmowali gratulacje, bo Jedność po trzech z
rzędu meczach bez zwycięstwa,
ograła na wyjeździe Szczakowiankę.
I powie ktoś, co ma miotła
do futbolu...
Piotr Skorupa

III liga
kobiet
4. KOLEJKA:
Polonia Tychy - Wilki Wilcza
3:1, Rekord II Bielsko-Biała Wisła Skoczów 0:3, KKP Mikołów - Gwarek Ornontowice 2:6,
Gimnazjum Istebna - Granica
Ruptawa 22:0, UKS Gamów MKS Żory 8:0.

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

12
10
9
9
9
4
3
3
0
0

Klasa okręgowa
8. KOLEJKA, GRUPA II:
Naprzód Zawada - Jastrząb
Bielszowice 6:1, Orzeł Mokre
- Naprzód Syrynia 4:1, Górnik
Pszów - Gwarek Zabrze 2:0,
KS 27 Gołkowice - Gwiazda
Skrzyszów 2:4, Wawel Wirek
- Urania Ruda Śląska 1:1,
Polonia Łaziska Rybnickie Tempo Paniówki 1:1, Rymer
Rybnik - Naprzód Czyżowice
1:2, Przyszłość Rogów - Polonia Marklowice 2:2.

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

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

19
17
16
16
16
15
13
13
10
10
9
9
8
7
1
0

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

22
16
16
16
14
14
13
12
12
11
11
8
7
7
1
0

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

15
15
15
13
10
9
4
3
3
1

Klasa C
6. KOLEJKA:
Wilki II Wilcza - Naprzód Łubie 6:1, LKS 45 II Bujaków
- Młodość II Rudno 9:0, Orzeł
Stanica - Sośnica Gliwice
1:0, Ślązak Bycina - Drama
II Kamieniec 1:1, Korona Bargłówka - Kłodnica Gliwice 2:2.
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Foto: Piotr Skorupa

Uczestników biegu powitał zastępca
prezydenta Knurowa, Piotr Surówka

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Pod dyktando Ukraińców

20. Mistrzostwa Polski Górników. W tej klasyfikacji wygrał
Grzegorz Szulik z Jastrzębia
Zdroju, a najlepszym knurowianinem wśród górników był
Dariusz Kołodziejczyk z KB
Endurance Solidarni.
Wśród startujących było 52
mieszkańców Knurowa. Prym
w tej grupie wiódł Piotr Bieliński, który na mecie zameldował się z czasem 36 minut i
12 sekund (pełną klasyfikację
publikujemy poniżej).

Zwycięzca biegu - Andrzej Starżyński (z prawej)
i Artem Kazban, który linię mety minął jako drugi

PiSk
Foto: Piotr Skorupa

Foto: MOSiR

Pierwszy medal za uczestnictwo zawisł na szyi Ukraińca
Andrzeja Starżyńskiego, który
na finiszu wyprzedził o 5 sekund swego rodaka Artema
Kazbana. Trzeci linię mety
miną ł Radosław K łeczek z
Krakowa.
Najszybsza kobieta – Aneta
Suwaj z Jastrzębia Zdroju finiszowała niespełna 6 minut po
zwycięzcy.
W ramach tegorocznego
biegu rozegrano jubileuszowe –

Foto: Piotr Skorupa

T

rasa bieg u – po ra z
kolejny – wiodła nie
tylko przez Knurów, a
konkretnie Szczygłowice, ale i
przez sąsiednią gminę Pilchowice, w tym przypadku przez
sołectwo Wilcza. Od momentu,
gdy sygnał do startu dali Krystyna Szumilas (Poseł na Sejm)
wraz z Piotrem Surówką (zastępca prezydenta Knurowa),
do przekroczenia linii mety
przez najszybszego biegacza
minęło 30 minut i 47 sekund.

Najszybszą knurowianką
była Elżbieta Lewicka, a na trasie można było zobaczyć m.in.
przedstawiciela Bokserskiego
Klubu Sportowego Concordia
– Gabriela Krzyżowskiego, byłego piłkarza Concordii – Marcina Grzegorzycę, czy naszego
współpracownika Waldemara
Jachimowskiego, relacjonującego na naszych łamach m.in.
rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej.
Za organizację biegu odpowiadał Czesław Nowak (prezes
AKB), który dziękując uczestnikom za przybycie do Knurowa, przeprasza za utrudnienia
w ruchu drogowych, jakie wystąpiły w czasie biegu.

Foto: Piotr Skorupa

W 23. Międzynarodowym Biegu Ulicznym
sklasyfikowanych zostało 436 osób.
Najlepszy knurowianin – Piotr Bieliński
z Klubu Biegacza Sokół - zajął… 23. miejsce

Klasyfikację
„Mieszkańcy Knurowa”
wygrał Piotr Bieliński

Najlepszym
knurowianinem w
mistrzostwach Polski
górników był Dariusz
Kołodziejczyk

podziękowania
SPONSORZY XXIII MIĘDZYNARODOWEGO,
BIEGU ULICZNEGO ORAZ XX MISTRZOSTW POLSKI
GÓRNIKÓW W KNUROWIE 2015 ROK

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się
w sali Domu Kultury w Szczygłowicach

Foto: Piotr Skorupa

Były piłkarz Concordii
- Marcin Grzegorzyca
wciąż jest w doskonałej
formie

Klasyfikacja mieszkańców Knurowa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Piotr
Dawid
Dariusz
Kamil
Elżbieta
Bartek
Gabriel
Paweł
Marek
Dawid
Krzysztof
Waldemar
Andrzej
Piotr
Artur
Sebastian
Grzegorz
Piotr
Czesław
Marzena
Grzegorz
Grzegorz
Adam
Rafał
Bartłomiej
Kamil

Bieliński
Gołyś
Kołodziejczyk
Maślanka
Lewicka
Probe
Krzyżowski
Student
Pieróg
Bartkowiak
Musiolik
Jachimowski
Bladocha
Gawrysiak
Łyczak
Zawada
Bryła
Pogocki
Kostrzak
Pawlas
Rybakiewicz
Nowicki
Mozgalik
Wiktorowicz
Poręba
Garbacik

00:36:12
00:37:00
00:37:40
00:39:53
00:40:45
00:41:20
00:41:28
00:43:06
00:43:17
00:44:12
00:44:25
00:44:57
00:45:12
00:45:12
00:45:50
00:46:01
00:46:13
00:46:21
00:46:41
00:47:01
00:47:17
00:47:18
00:47:19
00:47:41
00:48:26
00:48:33

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Zbigniew
Mirosław
Wiesław
Michał
Grzegorz
Grzegorz
Tomasz
Sebastian
Marek
Jarosław
Katarzyna
Ewa
Dorota
Agata
Marian
Roksana
Lidia
Patryk
Aleksandra
Dagmara
Zbigniew
Anna
Mirosław
Marta
Mirosław
Helena
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Kopszak
Borsuk
Maciejewski
Orzech
Kazula
Majewski
Mielnicki
Jendrzyca
Kosmal
Swoboda
Konarska
Lipert
Fałek
Zienkowicz
Łupieżowiec
Borowicz
Kopszak
Słupikowski
Lasak
Mateja
Kołodziejczyk
Brom-Nowak
Skrzypczak
Erwin
Domagalski
Kozaczkiewicz

00:48:35
00:48:46
00:48:53
00:49:09
00:49:11
00:50:04
00:50:17
00:51:13
00:51:24
00:51:35
00:51:42
00:53:16
00:53:28
00:53:59
00:54:02
00:54:07
00:55:13
00:55:59
00:57:38
00:57:51
00:59:03
00:59:20
01:02:09
01:04:08
01:09:47
01:10:24

Waldemar Jachimowski
relacjonuje na naszych
łamach m.in. futsalowe
rozgrywki

Urząd Miasta Knurów Prezydent Adam Rams, MOSiR Knurów
Krzysztof Stolarek, AIB Knurów Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. Ślączka, Szpura, Dytko, Jastrzębska Spółka
Węglowa, Atex Pilchowice Adam Jonderko, Albud Knurów Jan,
Zbigniew Owczarek, Gsu Spółka Akcyjna Andrzej Pawletko, Jan
Basiura, Serwis Przyczep Wiola Gliwice Sławomir Grabowski,
Biopell Sp. Z O.O. Ryszard Czoik, Naturalna Woda Mineralna Muszyna Cechini Stanisław, Józef Cechini, Hemi Eugeniusz Pajączek
Knurów, Carbo Trans Wilcza Grzegorz Szkółka, Centrum Kultury
Knurów Jerzy Kosowski, Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat
Gliwice Zdzisław Moskwa, Apteka Św. Barbary Knurów Lucjan
Matera, Górnośląska Spółka Brokerska Gliwice Roman Przybyła,
Karol Suchoń, Technomex Gliwice Janusz Franczyk, Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Gliwice Henryk Błażusiak,
Bud – Metallco Żernica Tomasz Mańka, Jerzy Woźniak, Eko-Bud
Żory Franciszek Paździor, Pub Dolce Vita Knurów Mirella Kopernik,
Maxpoll Kuźnia Raciborska Maksymilian, Jerzy Gołąbek, Gmina
Pilchowice Wójt Maciej Gogulla, Stomatologia Chmielewscy Knurów, Kopalnia Knurów-Szczygłowice Jastrzębska Spółka Węglowa
Dyrektor Ekonomiczny Janusz Orzeł, Sepo Knurów Konrad Kita,
Stanisław Kita, Ivet Knurów Mieczysław Ćwieląg, Mała Kwiaciarnia
Knurów Renata Jaworek, Decathlon Mikołów, Sanit Gliwice Jacek
Czardybon, Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy Józef Kapłanek,
Komart Knurów Katarzyna Makarowicz, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Pog-Tech” Gliwice Krystian Grzondziel, Piekarnia
Knurów Iwona, Marcin Cipold, Sklep Biegacza Gliwice, Gmina Gierałtowice Joachim Bargiel, Osoba Prywatna Leszek Kałuża Wilcza,
Serdeczne i szczególne podziękowania za pomoc w organizacji
XXIII Międzynarodowego Biegu Ulicznego oraz XX Mistrzostw
Polski Górników dla:
- Dyrektora MOSiR Knurów Krzysztofa Stolarka,
- Działaczy Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie,
- Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach Ruch Drogowy,
- Komisariatu Policji oraz Straży Miejskiej Knurów,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy,
- Redaktorów i Dziennikarzy Przeglądu Lokalnego, Portalu Informacyjnego Knurów,
- wszystkich pozostałych osób i młodzieży które pomagały przy
organizacji, podziękowania dla mieszkańców którzy kibicowali
zawodnikom i amatorom biegania
składa
Prezes AKB
Czesław Nowak
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Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie

Klasa I B

Foto: Paweł Gradek

Wychowawca: Anna Moskała
Wiktor Bajor, Tymoteusz Biliński, Szymon Biskup, Jakub Domański, Roksana Hopek, Oliwia Iwanek, Oliwier Karkoszka,
Daria Kliś-Kędziorska, Jakub Muszyński, Iga Olimska, Oskar Pawik, Hanna Rusin, Oliwia Sala, Wiktoria Skowronek,
Natalia Śliwińska, Wojciech Walczyk, Wiktoria Wieczorek, Filip Wieczorek, Bartosz Wieczorek.

Klasa I A

Wychowawca: Mariola Wojciechowska
Julia Aleksandrowicz, Alexander Burda, Karolina Giża, Jagoda Główka, Grzegorz Kaczorowski, Emilia Kapica,
Filip Klimek, Nikola Kolbuch (nieobecna), Szymon Kołczyk, Patrycja Kołyszko, Kasjan Litwa, Michał Młynarczyk,
Yelyzavieta Mykytiuk, Oliwier Piotrowski, Paulina Pochmara, Paweł Rzepa, Maja Sterczek, Zofia Szymkowiak,
Bartosz Warych, Tomasz Wojciechowski, Oliwia Wylegała, Karolina Żulewska.

Klasa I D

Wychowawca: Magdalena Miłosz
Wiktoria Adamska, Kamil Baron, Agnieszka Brożek, Maria Bryła, Amelia Cygan, Paulina Gromysz, Mateusz Kaniecki,
Kacper Kasprzyk, Zofia Kiszka, Szymon Kokocha, Przemysław Łoboda (nieobecny), Zuzanna Małkowska, Alan Otremba,
Wiktor Pawliszko, Michał Piekacz, Alicja Słomka, Dawid Szczepaniak, Maria Trojanowska, Filip Wujcik, Igor Zaborowski.

Klasa I C

Wychowawca: Wioletta Bęben
Roksana Chełminiak, Bartosz Foszmańczyk, Oliwia Gawrysiak, Wojciech Jemioło, Dominik Karaś, Wiktoria Kasza,
Paulina Kaszek, Inga Kawka, Klaudia Kondratowicz, Olivia Łosik (nieobecna), Alan Maćkiewicz, Kinga Moździerz,
Natalia Mućka, Tomasz Pietruszka, Aleksandra Przybyła, Kamil Sałata, Hanna Sendlewska, Karolina Skrzyszowska,
Piotr Szpada, Magdalena Szwarczyńska, Paulina Zawadzka, Kacper Zieliński, Kacper Żulewski.
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