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Pilchowice

Górnictwo

Deputat dla cierpliwych

Dobra passa „Dracha”

2015 rok zbliża się ku końcowi, a Kompania
Węglowa nadal wypłaca górniczym emerytom
deputat za ubiegły rok

- W sobotę dotarła do mnie ze Szwajcarii świetna
wiadomość: „Drach” i ja otrzymaliśmy Nagrodę
Kościelskich - poinformował na Facebooku
Szczepan Twardoch, pisarz z Pilchowic. - Jestem
zaszczycony i szczęśliwy. Drach cicho pomrukuje,
aż drżą szyby w oknach, a szolki w byfyjach
Po entuzjastycznie przyjętej przez
krytyków i czytelników „Morfinie”,
„Drach” utwierdza w przekonaniu, że
Szczepan Twardoch wielkim pisarzem
jest. Dowodem werdykt Fundacji im.
Kościelskich, dzięki któremu pisarz z

Pilchowic dołączył do grona takich tuzów literatury, jak: Sławomir Mrożek,
Zbigniew Herbert, Tadeusz Konwicki,
Andrzej Stasiuk i Olga Tokarczuk.
Kolejną dobrą wiadomością jest
awans powieści „Drach” do finału

Region

Gaz do przewonienia
Gazownicy rozpoczęli akcję przewonienia
gazu ziemnego. W Knurowie uczynią to
w poniedziałek, 21 września

foto-migawka

zgodnie z nakazem sądowym powinny być zrealizowane do końca roku.
Wygląda na to, że trzeba uzbroić się w
cierpliwość.
Nadal w toku są sprawy sądowe
dotyczące deputatu za 2015 rok. Pozwy
zostały złożone w kilku okolicznych
sądach.
- Czekamy na rozstrzygnięcia –
mówi Szafarz. – Od nich zależeć będzie
dalszy sposób działania w tej ważnej
dla nas sprawie.
/bw/

reklama

/g/

Knurów

Uniwersytet
zaprasza

Rozpoczęły się
zapisy na kolejny
rok akademicki
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Knurowie

Źródło: internet

- Akcja polega na zwiększeniu
ilości środka nawaniającego w sieci
gazowej. W związku z tym zapach gazu
staje się intensywniejszy, co umożliwia
wykrycie ewentualnych nieszczelności
sieci lub instalacji gazowych – informuje Polska Spółka Gazownictwa.
- W przypadku wyczucia zapachu
ulatniającego się gazu, należy niezwłocznie powiadomić służby PSG pod
numerem alarmowym 992 – apelują
gazownicy.
Wyczuwalny zapach gazu może
świadczyć o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej. Może też wskazywać
na niesprawność urządzeń gazowych
(np. zanieczyszczeniu palników, czy
ich niewłaściwej regulacji).
Kontrolę i naprawę sieci gazowej

Nagrody Literackiej Nike. Przypomnijmy, że w 2013 roku „Morfina”
otrzymała Nike publiczności.
„Drach” ukazał się pod koniec
2014 roku. Akcja powieści rozgrywa
się „na peryferiach peryferii, czyli pomiędzy Gliwicami a Gleiwitz, Deutsch
Zernitz a Żernicą, pomiędzy Magnorami, Czoikami i Gemanderami”.

Niecierpliwią się emeryci górniczy, którzy wygrali batalię sądową z
KW SA o przywrócenie deputatu w
należnej im wysokości, a nie otrzymali
jeszcze pieniędzy.
- Trudno powiedzieć, jakim kluczem kieruje się KW SA przy ustalaniu
kolejności wypłat – zastanawia się
Franciszek Szafarz, inicjator sądowej
walki emerytów z Kompanią Węglową, również górniczy emeryt, poszkodowany decyzją spółki. – Faktem jest
jednak, że deputaty są wypłacane i

przeprowadzają służby PSG. Z kolei
usuwanie nieprawidłowości instalacji i urządzeń gazowych to obowiązek
właścicieli lub administracji obiektów.
W Knurowie akcja odbędzie się
21 września. W gminie Gierałtowice
w dniach 21-22 września, natomiast
w gminie Pilchowice we 22 września.
/bw/

Zapisy prowadzone są w środy (w
godz. 16-18) w Miejskim Gimnazjum
nr 2. Będą prowadzone do końca października.
Inauguracja roku akademickiego
odbędzie się 7 października (środa) w
Kinie Scenie Kulturze.
/bw/

informacja
Foto: Bogusław Wilk

To już 10 raz, gdy knur owsc y
biegacze wybrali się na pielgrzym
kę do grobu błogosławionego
Wybiegli w sobotę sprzed pom
ks. Jerzego Popiełuszki.
nika poległyc h górników KWK
„Wujek”. Do celu dotarli w nied
pielgrzymkowej ekipy, twor zone
zielę. Na zdjęciu star t
j zarówno przez amatorów bieg
ania z Knur owa, jak i z kilku
Więcej o pielgrzymce w kole
śląskich miejscowości.
jnym wydaniu PL.

reklama

/bw/
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Krywałd

Foto: Paweł Gradek

Rozbój się
nie udał

Obywatelska postawa świadków
zdarzenia oraz szybkie i umiejętne
działanie napadniętego sprawiły,
że sprawca rozboju został
błyskawicznie zatrzymany. Teraz
grozi mu do 12 lat więzienia

B

ył poniedziałkowy wieczór, 14
w rześnia, przed godziną 21,
kiedy pewien mieszkaniec Knurowa
wracał rowerem do domu. Gdy jechał
ulicą Zwycięstwa, zza latarni wyszedł mężczyzna w ciemnym ubraniu
i w kominiarce na twarzy. W rękach
trz y ma ł pistolet. Za maskowa ny
człowiek podbiegł do knurowianina
i zrzucił go z roweru, żądając portfela
i telefonu komórkowego. 29-latek nie
dał się jednak zastraszyć – umiejętnie wytrącił broń napastnikowi i
powalił go na ziemię. Tymczasem do

pomocy ruszył znajomy napadniętego, który chwilę przedtem z nim
rozmawiał, a także dwaj inni przypadkowi świadkowie, przejeżdżający
akurat samochodem. Mężczyźni
obezwładnili rozbójnika i wezwali
Policję. 30-latek trafił do aresztu.
Jak się okazało, był trzeźwy. Broń,
której używał, okazała się atrapą.
Mężczyzna był już notowany przez
Policję. Teraz za usiłowanie rozboju
grozi mu do 12 lat więzienia.
MiNa

Szczygłowice. Trafne typowanie knurowskich kryminalnych

JSW na krawędzi
Górnictwo. Ograniczenie świadczeń pracowniczych albo upadłość

Zarząd Spółki zwrócił się do zakładowych organizacji
związkowych o podjęcie rozmów i zawarcie
porozumienia ograniczającego przez 3 lata przywileje
pracownicze. Zmusiło go do tego wezwanie
ING Banku Śląskiego do wcześniejszego wykupu
obligacji na kwotę 75 mln zł

Piwo odbiło się P
czkawką

nowej emisji okazały się na tyle niekorzystne, że zarząd JSW wycofał się
z jej przeprowadzenia.
- Od tego momentu podjęto działania zmierzające do podpisania z
bankami nowej umowy, tak by odsunąć to prawo (do natychmiastowego
wykupu obligacji - przyp. red.) na
termin późniejszy - informuje w liście
do związkowców p. o. prezesa zarządu JSW, Józef Myrczek.
Negocjacje zakończyły się fiaskiem.
Jako pierwszy z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji skorzystał ING
Bank Śląski. W ślad za nim mogą pójść
pozostali wierzyciele, o ile nie zostanie
im przedstawiony realny plan restrukturyzacji spółki i grupy kapitałowej.
Na horyzoncie pojawił się jeszcze jeden
problem - ograniczenie spółce dostępu
do kredytów bankowych.

W obliczu widma upadłości zarząd JSW zwrócił się do zakładowych
organizacji związkowych, aby podjęły
rozmowy i zawarły porozumienie w
sprawie czasowego ograniczenia przywilejów pracowniczych.
To - jak twierdzi Józef Myrczek
- pozwoliłoby spółce przetrwać w
najbliższych latach przy spodziewanym utrzymaniu niskich cen węgla i
przekonać wierzycieli do nieskładania
żądania wcześniejszego wykupu pozostałych kwot obligacji.
- Po dokonanych już cięciach kosztów pozapłacowych oraz nakładów
inwestycyjnych, niestety jedynie takie
działania pozwolą nam wspólnie uratować spółkę i zachować miejsca pracy
- dodaje Myrczek.

/g/

ogorszenie się sytuacji makroekonomicznej na światowych
rynkach i dramatyczny spadek
cen węgla doprowadziły Jastrzębską
Spółkę Węglową na skraj przepaści.
Wprowadzony w 2013 roku program
antykryzysowy okazał się niewystarczający. Nie pomogło cięcie kosztów
działalności spółki i nakładów inwestycyjnych. Trudną sytuację firmy
pogorszyły słabsze niż oczekiwano
wyniki produkcyjne. A to, niestety,
przełożyło się na postrzeganie spółki
przez polskie i zagraniczne instytucje finansowe.
Do 31 lipca 2015 roku JSW powinna była dokonać nowej emisji
obligacji. W przeciwnym wypadku
każdy wierzyciel (bank) mógł zażądać natychmiastowego wykupu już
wyemitowanych obligacji. Warunki

nieobyczajne i nieprzepisowe zachowanie zostało na gorąco zauważone
przez dyżurnego Straży Miejskiej na
monitoringu.
Było to w sobotę, 12 września,
około godz. 17. Na przystanku autobusowym Foch trzech mężczyzn
urządziło sobie bibkę – pili, palili,

tańczyli (breakdance jednego z nich
rozbawił czekających pasażerów).
Na miejsce „imprezy” udał się patrol
SM. Jeden z mężczyzn został ukarany
stuzłotowym mandatem za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.
Jego kolega za to samo wykroczenie
również otrzymał 100 zł mandatu, a

dodatkowo 100 zł za palenie tytoniu
i 300 zł za nieprzyzwoite zachowanie.
Trzeci towarzysz również przyjął
stuzłotowy mandat za raczenie się
napojem wyskokowym. Wystawiono
mu też mandat w wysokości 300 zł za
załatwianie potrzeb fizjologicznych w
miejscu publicznym, jednak odmówił

jego przyjęcia, podobnie jak 100 zł
kary za palenie. W takiej sytuacji
obligatoryjnie składa się wniosek
do sądu, któr y nie t yl ko może
zwiększyć wysokość mandatu, ale
obciążyć i ukaranego kosztami
postępowania.

Komu? 25-latkowi ze Szczygłowic. W sierpniu
mężczyzna włamał się do osiedlowej Biedronki
i wyniósł z niej kilka zgrzewek piwa. Myślał,
że ujdzie mu to na sucho. Przeliczył się...
łodziej wiedział, że w sklepie są
kamery, dlatego w czasie włamania miał na twarzy kominiarkę. Jak się
później okazało, to nie zapewniło mu
anonimowości.
Kryminalni z Komisariatu Policji
w Knurowie przeanalizowali zapis
monitoringu i na podstawie cech

ubioru i sposobu poruszania się wytypowali podejrzanego o przestępstwo.
Trafnie. Zatrzymany 25-latek nie krył
zaskoczenia. Przyznał się do zarzucanego mu czynu. Za kratami może
spędzić do 10 lat.

Knurów

Leją, piją,
lulki palą

/pg/

źródło: monitoring miejski

Z

Zostali zauważeni
przez miejski
monitoring i na gorąco
ukarani przez Straż
Miejską mandatami

J

uż przy wjeździe do Knurowa
wita nas napis informujący,
że jest to miasto monitorowane kamerami. To oznacza, że ci,
którym po głowie chodzą niecne
uczynki w przestrzeni publicznej,
powinni się mieć na baczności.
Wiedzą o tym panowie, których

Przegląd Lokalny Nr 37 (1175) 17 września 2015 roku

MiNa

3

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Szczygłowice

Kiedy znikną ślady po wichurze?
Lipcowy huragan pewnie na długo pozostanie w pamięci knurowian.
Mnóstwo połamanych gałęzi, powyrywane z korzeniami drzewa robiły
wrażenie. I robią nadal, bo pozostałości po wichurze ciągle jeszcze nie
zostały uprzątnięte. Jej solidne ślady
widać między innymi w parku NOT
w Szczygłowicach, na co zwróciła
naszą uwagę jedna z Czytelniczek.
– Ciągle leżą tu połamane drzewa, a przecież od tamtego wydarzenia minęły już dwa miesiące. Chodzi
tu przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. Wiele z nich przychodzi
tu się bawić. A co będzie, jak któreś

złamie nogę? – pyta szczygłowiczanka. – Czemu do tej pory nikt się tym
nie zajął?
Najkrótsza odpowiedź brzmi: bo
takie są – a raczej były – procedury. Jak
dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miasta,
zgodnie z dotychczasowymi przepisami, bezpośrednio po huraganie miasto
mogło samowolnie usunąć tylko takie
jego pozostałości, które stanowiły
bezpośrednie zagrożenie. Do niedawna na usunięcie powalonych drzew z
terenu należącego do miasta potrzebna była zgoda Starostwa Powiatowego
w Gliwicach (prezydent miasta nie
mógł udzielać pozwolenia sam sobie,

lecz musiał je otrzymać od organu
nadrzędnego, w tym wypadku – od
starosty). Zatem knurowscy urzędnicy
złożyli wniosek i cierpliwie czekali na
jego rozpatrzenie. A że po okresie lipcowych wichur takich wniosków było
bardzo dużo, wszystko trwało dość
długo. Pozostawało cierpliwie czekać.
Tymczasem pod koniec sierpnia weszły w życie istotne zmiany w przepisach,
które powinny całą rzecz przyspieszyć.
Zgodnie z nimi nie trzeba już czekać na
zgodę starosty, wystarczy zgłosić sprawę,
odpowiednio ją udokumentować i po
przyjęciu zgłoszenia w starostwie można
przystąpić do działania.

śladem naszych publikacji

Uwaga na szerszenie i osy!
O tym, że owady mogą uprzykrzyć życie,
przekonało się ostatnio starsze małżeństwo
ze Szczygłowic. - Nie stać nas, by ściągać
blachodachówkę z połowy dachu - przyznaje
pani Mirosława

T

ydzień temu przestrzegaliśmy,
by nie usuwać gniazd szerszeni
na własną rękę, tylko poprosić o
pomoc wyspecjalizowane firmy lub
knurowską Jednostkę RatowniczoGa śn icz ą . W a r t yk u le z abra k ło
jednej, bardzo istotnej jak się później
okazało, informacji. Mianowicie
st ra ż ac y bezpłat nie usu ną szerszenie, ale to zgłaszający musi ich
zaopatrzyć w środek owadobójczy
(do nabycia w każdy m sk lepie z
chemią gospodarczą lub w sklepach
ogrodniczych).
Kiedy pani Mirosława wezwała
pomoc, nie wiedziała o tym, a i dyżurny takiej informacji jej nie przekazał.
Na miejscu strażacy stwierdzili,
że dojście do gniazda jest możliwe po
zdjęciu z dachu blachodachówki. Na

takie rozwiązanie starsze małżeństwo
nie chciało się zgodzić.
- Jesteśmy emerytami po osiemdziesiątce. Nie stać nas, by ściągać
blachodachówkę z połowy dachu - tłumaczy pani Mirosława.
Strażacy nie podjęli się tego zadania, bo jak wyjaśnia ich dowódca,
mł. bryg. Wojciech Gąsior, nie są
dekarzami. Polecili małżeństwu,
by skontaktowało się z fachowcami.
Do czasu uporania się z problemem
zabezpieczyli obejście domu taśmą
ostrzegawczą.
- Te cholery nadal latają wokół
okien. Mamy czekać do zimy aż szlag je
trafi? - pani Mirosława nie kryje emocji. Chcąc uniknąć kosztów towarzyszących rozbiórce dachu, początkowo
nie chciała też przystać na rozsądną

Schyłek lata
na RODOS

W

tekście poświęconym dożynkom w ROD im. ks. Dzierżona
umknęła informacja precyzująca, że
fundatorem nagród dla działkowców

był market budowlany Leroy Merlin,
mieszczący się w Gliwicach przy ul.
Rybnickiej.

/b/

Jeszcze ryżem sypną...

K

ilka słów komentarza do ubiegłotygodniowego artykułu dotarły
do redakcji PL ze strony przedstawicielki Zarządu Wspólnoty przy
ul. Koziełka 43: - Mimo wszystko
będę obstawać przy swoim zdaniu, a
mianowicie, że rozsypaniu na ulicę,
czyli marnotrawstwu, uległo 8 worków
4

ryżu. Taką „zabawę” urządziły sobie
dzieci z budynku nr 49. Nawet gdyby
chodziło o niewielką ilość, to i tak nie
zmieniłoby to faktu, że zatraceniu uległa żywność. I to w tym wszystkim jest
tak bardzo przykre, ten brak szacunku
do jedzenia...
/bw/

propozycję strażaków, czyli zakup
puszki środka owadobójczego (koszt
około 20 zł).
Kiedy rozmawiamy z jej mężem,
ten próbuje nas przekonać, że to JRG
powinna mieć na wyposażeniu taki
specyfik, a po skończonej akcji wystawić za niego rachunek zgłaszającemu.
Dowódca Gąsior nie bierze takiej
opcji pod uwagę.
- Podaliście, że od 1 lipca interweniowaliśmy w sprawie szerszeni i os 71
razy. Proszę to teraz przemnożyć razy
20 zł i powiedzieć, skąd mamy wziąć
fundusze na zakup takich ilości środka
owadobójczego?
Dowódca zapewnił, że jeśli małżeństwo ze Szczygłowic zakupi specyfik, strażacy bezpłatnie zaaplikują go
do wlotu do gniazda.
We wtorek skontaktowaliśmy się
z panią Mirosławą. Z radością zakomunikowała nam, że po gnieździe nie
ma już śladu. Pomogli, oczywiście,
strażacy z JRG Knurów. Zużyli do tego
dwie puszki środka chemicznego.

Od dziary
do sztuki

/pg/

P

o publikacji artykułu skontaktowała się z nami pani Karolina,
jedna z bohaterek tekstu.
- Tekst opatrzony jest dwoma
zdjęciami, jednym na stronie tytułowej i drugim wewnątrz wydania.
Szkoda, że zabrakło jednoznacznej
wzmianki, że dotyczą one mojej osoby. Zarówno personalnie, bo jestem
na jednej z fotografii, jak i w sposób
wyjaśniający, że przedstawione na
zdjęciach tatuaże są mojego autorstwa. Myślę, że czytelnikom należałaby się taka wiedza.
/b/

Foto: Mirella Napolska

- Już dwa miesiące minęły od czasu huraganu,
a w szczygłowickim parku ciągle leżą powyrywane drzewa
– ubolewa mieszkanka Szczygłowic. Cóż, tego wymagały
procedury. Jednak dzięki nowym przepisom pozostałości
wichury po kolei znikają

Już we wtorek sprzątano
pozostałości po lipcowym
huraganie

- Po uzgodnieniu ze starostwem,
wniosek złożony według starych przepisów uzupełniliśmy o dokumentację
zdjęciową – informuje Teresa Golba,
kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Knurów.

Urzędnicy w rozmowie z nami wyrazili nadzieję, że dzięki nowym
przepisom uda się sprawniej usunąć
pozostałości po lipcowej wichurze. I
rzeczywiście – już we wtorek ruszyły
prace nad porządkowaniem szczygłowickiego parku NOT.
MiNa

Inna czynność
seksualna
O zdarzeniu, do jakiego doszło 31 sierpnia
w Szczygłowicach, było i nadal jest głośno

J

ak podała policja, 29-letni mężczyzna został zatrzymany pod
zarzutem doprowadzenia 6-letniego
chłopca do innej czynności seksualnej
i trafił do tymczasowego aresztu. (O
zdarzeniu pisaliśmy w PL – Inna czynność seksualna, nr 34 s.2). Sprawa wywołała skrajne emocje. Od mocnych,
jednoznacznie negatywnych określeń
w niektórych mediach, po emocjonalne wpisy na forach internetowych, w
których członkowie szczygłowickiej
społeczności wyrażają swoje przekonanie o niewinności oskarżonego.
- Jestem oburzona tym, w jaki
sposób sprawa mojego syna była opisywana przez media – mówi matka
oskarżonego. – W niektórych gazetach
padały krzywdzące słowa „pedofil”,
„zboczeniec”. Łatwo jest kogoś napiętnować, łatwo wsadzić za kratki.
Dużo trudniej potem oczyścić się z
zarzutów, nawet, jeśli okazują się
fałszywe. Sprawę rozstrzygnie wymiar
sprawiedliwości. Ja jestem przekonana

o niewinności syna. To człowiek chory
na epilepsję, który nie od dziś był na
osiedlu traktowany przez niektórych
jako ofiara, poniżany.
Nie przekazano też mediom istotnej sprawy – bezpośrednio po tym,
co zaszło, dokonano na moim synu
samosądu. Wiem od naocznych świadków, że zanim na miejsce dotarła
policja, syn został skatowany. Będąc
na widzeniu zauważyłam skrzywiony
nos, ślady pobicia.
Zapytaliśmy policję, czy wie coś na
temat ewentualnego linczu dokonanego
na aresztowanym. Zarówno w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach, gdzie
prowadzona jest sprawa, jak i w Komisariacie Policji w Knurowie otrzymaliśmy
informację, że nic nie wiadomo o tym,
jakoby miało dojść do linczu. Natomiast
jeżeli matka aresztowanego ma takie
podejrzenia, może (a nawet – powinna)
złożyć na policję zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
MiNa

Kradną na śpiocha

W

ubiegłym tygodniu pisząc o
niedawnych kradzieżach w
Krywałdzie [„Kradną na śpiocha”,
nr 36/2015 PL, s. 3], nawiązaliśmy do
wiosennej kradzieży przy ul. Michalskiego, dokonanej podobną metodą.
Napisaliśmy, że sprawcy tejże kradzieży
wpadli w Mysłowicach. Po publikacji
zadzwonił do nas Czytelnik, mówiąc,
że opis wiosennej kradzieży łudząco
przypomina przestępstwo, którego
padł ofiarą, tymczasem postępowanie
w jego sprawie zostało umorzone.
O komentarz poprosiliśmy poli-

cję. Jak usłyszeliśmy w knurowskim
komisariacie, fakt, że sprawa została
umorzona, oznacza, że sprawcy ujęci
w Mysłowicach przyznali się do innej,
choć podobnej kradzieży w rejonie ul.
Michalskiego. Cała sprawa działalności
przestępców jest analizowana przez mysłowicką policję. Niewykluczone, że ma
związek także z przestępstwem, którego
ofiarą padł dzwoniący do nas Czytelnik.
W przypadku, gdy trwające czynności
dowodowe to potwierdzą, poszkodowany zostanie o tym poinformowany.
MiNa
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Szczygłowice

Ciągnie
ławkę do lasu

Foto: Mirella Napolska

Wkrótce znowu będzie
tu piaskownica

Ktoś uparcie przenosi parkowe ławki w miejsce
ogniskowych biesiad na sąsiedzkie nieużytki. Gdy jedne
wracają na swoje miejsce, „przenoszą się” inne...

W

zorganizowali sobie kolejną. Tym
razem wybrali egzemplarz z okolic
placu zabaw – ławkę nowego typu,
którą łatwiej zdemontować i przenieść. Wobec determinacji przyparkowego towarzystwa urzędnicy
może i byliby gotowi machnąć ręką
na tę jedną jedyną ławkę, jednak
okazało się, że apetyt rośnie w miarę
jedzenia. W ubiegłym tygodniu w
miejscu sielanek stały już trzy przyniesione z parku ławki, a czwartą
znaleziono w zagajniku od strony
„Biedronki”. Co dalej? Zamontować ławki z powrotem na miejscu?
Można przypuszczać, że sytuacja się
powtórzy. Pozostawić je tam, gdzie je
przeniesiono? A niby dlaczego, skoro
ich miejsce jest w parku? Poza tym,
kto wie, czy wkrótce nie dołączyłyby
do nich kolejne trzy?
Powiadomiona o procederze Straż
Miejska próbuje dotrzeć do sprawców
ławkowych wędrówek.
– Wzmogliśmy intensywność kontroli na terenie parku, prowadzimy
czynności sprawdzające – informuje
Andrzej Daroń, komendant Straży
Miejskiej w Knurowie.
Patrząc od strony prawnej postępowanie nieznanych nosicieli ławek
wiąże się z wykroczeniem przeciwko
art. 143 kodeksu wykroczeń. Ci, którzy
ze złośliwości lub swawoli utrudniają
lub uniemożliwiają korzystanie z

urządzeń przeznaczonych do użytku
publicznego, mogą zostać ukarani
przez straż miejską mandatem w
wysokości nawet 500 zł. Mało tego,
sąd może im wymierzyć karę aresztu,
ograniczenia wolności lub grzywny
do 5 tys. zł. Jeżeli ławka ma naruszoną
konstrukcję, sprawcy mogą na wniosek gminy odpowiedzieć przed sądem
za zniszczenie mienia.
Sprawa jest poważniejsza niż się z
pozoru wydaje, zwłaszcza że nie tylko
o zniszczenie mienia tu chodzi. Nie
mniej niepokojące niż podprowadzanie ławek jest niebezpieczeństwo pożaru. W miejscu spotkań towarzyskich
widoczne są ślady palonego ogniska.
– To zalesiony teren, więc bardzo
się obawiam, że ogień zostanie zaprószony – przyznaje Brygida Pluta. – W
okolicy jest tyle lepszych miejsc do biesiadowania, choćby teren przy dawnym
korcie, gdzie dawniej był grill. Jest tam
miejsce na ognisko, są ławki. Czemu
towarzystwo nie spotyka się tam? Dlaczego za miejsce spotkań obrało sobie
taki akurat teren?
Jeśli szczygłowickich nosicieli ławek nie odstraszają ewentualne kary,
to może chociaż czytają „Przegląd…”?
Apelujemy: zostawcie ławki w spokoju
i bawcie się ogniem w bezpieczniejszych miejscach.
MiNa

Foto: Archiwum UM

ostatnich miesiącach sporo
miejsca na naszych łamach
poświęcaliśmy knurowskim ławkom. Kierując się spostrzeżeniami Czytelników, ale i własnymi,
pisaliśmy o takich, których nie ma,
choć by się przydały, albo o tych, które
są i przeszkadzają. O wymagających
remontu oraz o odnawianych, tyle
że po amatorsku. Tym razem sprawa
dotyczy ławek... wędrujących.
Pewna nieformalna grupa, spotykająca się towarzysko w sąsiedztwie
parku NOT w Szczygłowicach, postanowiła teren schadzek odpowiednio
zagospodarować. Chcąc mieć wygodne siedzisko z oparciem, panowie wpadli na pomysł zdemontowania parkowej ławki i przeniesienia jej do swojego
kącika, między Potokiem Książnickim
a działkami. Muszą dysponować
odpowiednią siłą, bo wybrali ławkę
z betonowymi podporami, częściowo
wkopanymi w ziemię. Ich „wyczyn”
nie uszedł uwadze urzędników.
– W lipcu ławka stanęła przy
potoku, obok mostu – relacjonuje
Brygida Pluta z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Knurów. – Na moje polecenie została
zabrana i ponownie zamontowana na
terenie parku.
Jednak miłośnicy ławek nie poddali się tak łatwo. Niedługo potem

Knurów

Wielbiciele tego zakątka
uparcie podkradają ławki
z parku NOT

Przegląd Lokalny Nr 37 (1175) 17 września 2015 roku

Piaskownica
zostaje

- Zlikwidowali nam tu plac zabaw
i chcą zrobić parking
– zaalarmowali nas mieszkańcy
z ul. Lotników. – Na razie
rezygnujemy z budowy parkingu
– zapowiada LWSM

- Razem z Kubą wracamy tędy ze
szkoły i często po drodze zatrzymywaliśmy się tutaj – mówi Krzyś,
patrząc na kupę piachu, jedyny ślad
po placu zabaw, który zniknął stąd
parę dni temu. – Wyścigowaliśmy się,
kto pierwszy zajmie dużą huśtawkę.
Bo były dwie – dla małych dzieci i dla
starszych. A zimą wyławialiśmy lód z
piaskownicy. Fajna zabawa.
- I nasza koleżanka mieszka
w tym bloku obok – dodaje Kuba,
trzecioklasista. – Też tu przychodziła. Najwięcej bawiło się tu małych
dzieci, ale nie tylko. Szkoda, że już
tego nie będzie.
- No, chyba że zostawią tu ten dół
z piaskiem. Wtedy będziemy mogli
się bawić, że zjeżdżamy na nartach –
mówi Krzyś, podnosząc z ziemi dwa
kawałki deski.
To był bardzo skromny plac zabaw – huśtawki i piaskownica. Jednak
ceniony przez rodziców za swoje
położenie; z trzech stron otoczony
blokami (Lotników 7, 9, 11), więc dość
bezpieczny. No i z okien można mieć
dziecko na oku. Ale podobno także
z innych budynków przychodziły tu
osoby z małymi dziećmi.
W ubiegłym tygodniu spora
część mieszkańców była zaskoczona
widząc, że plac zabaw jest demontowany. Pytając, dlaczego tak się
dzieje, dowiedzieli się, że będzie tu
parking.
- To było takie fajne miejsce dla
dzieci – ubolewała w zeszły piątek
pani Maria. – A teraz rozebrali piaskownicę, zabrali huśtawki i mamy
mieć pod oknami parking. Nikt nas
nawet nie uprzedził.
- Ta decyzja została podjęta bez
zgody lokatorów, nikt z nami niczego
nie uzgadniał – irytował się pan Tadeusz. – A dzieciaki się tu schodziły

z całego osiedla. Rodzice mówią, że
będą blokować rozpoczęcie budowy.
Ja nie mam małych dzieci, ale powiedziałem młodym, że jakby co, to
mogę im pomóc.
Tuż po tym, jak rozpoczęto
demontaż placu zabaw, mieszkańcy
zaczęli zbierać podpisy pod protestem wobec parkingowych planów
LWSM. Wieść o niezadowoleniu
sporej grupy osób szybko dotarła
do administratora – i przyniosła
pewien skutek.
- Owszem, zdecydowaliśmy o
utworzeniu tu parkingu, ale w związku z protestami części mieszkańców
wstrzymaliśmy budowę – informuje Wojciech Kołodziej, zastępca
prezesa Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Knurowie. – Po konsultacji z grupą
mieszkańców podjęliśmy decyzję, że
nie będziemy budować parkingu,
przynajmniej na razie. Przywrócimy
piaskownicę, postawimy ławeczki.
Wiceprezes podkreśla, że decyzja o utworzeniu parkingu była
wcześniej konsultowana z radą
osiedla, informacje o tych planach
pojawiały się też w piśmie wydawanym przez LWSM. I przed rozpoczęciem demontażu placu zabaw
nie było negatywnych głosów.
Być może wkrótce w rejonie Dywizji Kościuszkowskiej powstanie
nowy plac zabaw, większy niż ten
tutaj. LWSM rozważa taką możliwość. Przed decyzją skonsultuje się
z mieszkańcami.
Kupa piachu przy Lotników 9
znowu zmieni się w piaskownicę.
Huśtawki tu nie wrócą – zostały
przestawione w nowe miejsce, po
sąsiedzku, przy bloku nr 19.
MiNa
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Człowiek nie wie,
ile tego w ziemi leży...

Szukają na polach, w lasach, a nawet w rzekach,
a każde znalezisko uruchamia ich wyobraźnię. Tak było
m.in. w przypadku złotej obrączki wykopanej w lesie
w Bargłówce. Skąd się tam wzięła? Roman Kamocki
i Łukasz Kozak, poszukiwacze z Knurowa, śmieją się,
że mogła należeć do niewiernego męża

W

sz kole nie byl i orła m i
z historii. Ich podejście
zmieniło się dużo później, kiedy przekonali się, ile ziemia
kryje „skarbów”. I wcale nie chodzi
tu o złoty pociąg, który przyciągnął
do Wałbrzycha tłumy, ale o drobne
przedmioty - zgubione, ukryte lub
porzucone. By po nie sięgnąć, nie wystarczy tylko dobry sprzęt. Potrzebna
jest wiedza.
Roman żartuje, że więcej czasu
poświęca na czytanie o historii konkretnych miejsc, niż później na ich
przeczesywanie. Jako że interesuje
go okres I i II wojny światowej, ceni
przede wszystkim kontakty z ludźmi
pamiętającymi te czasy.
- Wskazują miejsca, gdzie toczyły się walki, drogi, którymi uciekali
ludzie. Tam szukamy i kopiemy. Tak
trafiliśmy na jedno z ciekawszych
znalezisk w Rzeczycach. Z relacji starszego pana wynikało, że po II wojnie
zwożono tam niewypały. Zamiast nich
znaleźliśmy mosiężne, pruskie monety
z 1830 roku.
Poszukiwacze, w zależności od
posiadanego sprzętu, specjalizują się w
militariach lub tzw. drobnicy (monety,
biżuteria, metale kolorowe).

Znikające monety

Łukasz i Roman należą do tych
drugich. Z rozbawieniem wspominają
swoje początki.
- 4 lata temu wybrałem się z pierwszym wykrywaczem do lasu w Krywałdzie - opowiada Roman. - Pierwsza
myśl - na terenie Zakładu Tworzyw
Sztucznych „ERG” coś na pewno znajdę. I znajdowałem co 15 cm, ale były
to śmieci. To mnie zniechęciło. Myślałem nawet, że sprzęt się zepsuł. Dziś
już wiem, że z wykrywaczem trzeba
pochodzić jakiś czas, osłuchać i zgrać
się z nim.
- Ze znaleziskami też trzeba obchodzić się ostrożnie - podpowiada Łukasz.
Ryngraf z Matką Boską
wykopany w Nysie przez
Roberta Wojdę

- No, właśnie - potwierdza Roman. - Kiedyś znalazłem dwie srebrne
monety z 1800 roku. Przeczytałem, że
do ich czyszczenia najlepiej użyć wody z
kwaskiem cytrynowym. Zostawiłem je
w szklance z roztworem na noc, a rano
nie było po nich śladu. Rozpuściły się!
Knurowianie przyrównują swoje
poszukiwania do łowienia ryb.
- Coś bierze, ale nie wiesz, co. Tak
samo jest z wykrywaczem. Coś wskazuje, ale dowiesz się co, kiedy to wykopiesz. Wtedy albo jesteś zadowolony,
albo rozczarowany - mówi Roman.

znaleziska historię, że ktoś musiał tego
mężczyznę zabić, a obrączkę ściągnąć i
zgubić - opowiada knurowianin.
W przypadku połówki nieśmiertelnika wykopanego w Gliwicach, z
pomocą przyszedł internet. Specjalny
Jedno z ciekawszych znalezisk
knurowian - obrączka z 1939 roku

Niewierny mąż

Rozczarowanie towarzyszy zazwyczaj przedmiotom określanym w slangu poszukiwaczy mianem polmosów
(zakrętki po wódce, kapsle, puszki).
W trakcie jednej wyprawy panowie
wykopują z ziemi kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt kilogramów
złomu. Łukasz śmieje się, że brakuje
wtedy kogoś z wózkiem, kto by te
znaleziska zbierał i odwoził do skupu.
Sam złapał bakcyla 2 lata temu.
Zafascynowało go wtedy, ile przedmiotów można znaleźć w tylko z pozoru czystym lesie.
- Człowiek nie wie, ile tego w ziemi
leży... - mówi knurowianin. - Odkrywanie tych przedmiotów to najlepsza
lekcja historii. Poza tym to lepsze od
siedzenia przed telewizorem. W trakcie
jednego wyjazdu przemierzamy pieszo
po kilka kilometrów.
Każde znalezisko motywuje poszukiwaczy i uruchamia ich wyobraźnię. Tak było m.in. ze złotą obrączką,
wykopaną w lesie w Bargłówce. Widnieje na niej grawer z inicjałami i datą
12.02.1939 r. Roman ocenił, że musiała
należeć do mężczyzny. Skąd wzięła się
w środku lasu?
- Zastanawialiśmy się nad tym
przez kolejne 2 godziny. Wymyśliliśmy,
że zgubił ją ktoś, kto poszedł do lasu na
„lewiznę”. Później dopisaliśmy do tego

numer wybity na znalezisku przypisany był niemieckiemu żołnierzowi.
Zdarza się, że Łukasz i Roman trafią na pocisk. Jako że nie są znawcami
militariów, wolą wtedy nie ryzykować
i zasypać znalezisko.
- Ostatnio kopaliśmy przy drzewie
- opowiada Łukasz. - Łopata weszła
między korzenie. Obracałem nią w
prawo i lewo, mówiąc do Romana, oby
to nie był granat. W tym momencie
korzeń pękł, a kupka ziemi wystrzeliła
w Romana. Była z tego kupa śmiechu.

Pułapka na poszukiwacza

Wykopki, jak panowie nazywają
swoje poszukiwania, odbywają się bez
rozgłosu. Także dlatego, że polskie
prawo dotyczące znalezisk wciąż nie
jest precyzyjne. Ci, którzy wykopują
Nieśmiertelnik,
którego połówkę
odnaleziono
w Gliwicach,
należał do
niemieckiego
żołnierza

z ziemi cenne rzeczy, wolą je sprzedać
na czarnym rynku lub zatrzymać, niż
oddać za darmo muzeum, narażając
się przy tym na nieprzyjemności.
Łukasz z Romanem traktują wykopki jak hobby, a ze znalezionych
fantów (guziki, łuski, monety) tworzą
własne kolekcje. Przyznają, że na
Śląsku coraz mniej miejsc, które nie
zostały przeczesane przez poszukiwaczy. Do takich z pewnością nie należą
pobliskie lasy i bunkry.
- Widzę to, kiedy chodzę na grzyby
lub jeżdżę na rowerze. Te wszystkie
dołki to pozostałość po poszukiwaniach
- dodaje Roman.
W każdym środowisku są czarne
owce, także wśród poszukiwaczy ich
nie brakuje. Niepisany kodeks nakazuje sprzątać po wykopkach, a przed
wejściem na pole, zapytać o zgodę
właściciela. Niektórzy to ignorują,
niszcząc uprawy. Rolnicy, także ci z
Nieborowic i Pilchowic, nauczyli się
walczyć ze „szkodnikami”.
- Przy zasiewach rozsypują na polach aluminiowe lub mosiężne wióry,
które można kupić na kilogramy w
każdym zakładzie przeróbczym. Kiedy
wchodzisz na takie pole, wykrywacz
wariuje - opowiada Roman.

Digger Team Knurów

Etykieta mówi też, by poszukiwacze używali słuchawek, ponieważ
sygnał emitowany przez wykrywacz
płoszy zwierzynę. Knurowianie wiele
razy natykali się w lasach na wnyki.
Za każdym razem je niszczą i usuwają.
Cena urządzeń, jakimi dysponują
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Marzeniem Romana
Kamockiego
i Łukasza Kozaka
jest odnalezienie
depozytu

Łukasz i Roman, to 2,5 tys. zł. Do tego
trzeba jeszcze doliczyć osprzęt. To nie
jest tanie hobby, zwłaszcza ostatnio.
Po gorączce związanej ze złotym
pociągiem wykrywacze zdrożały o
500 zł. Zgodnie z zasadą, że w miarę
jedzenia apetyt rośnie, z czasem przychodzi ochota na lepszy sprzęt. Taki,
który eliminuje w czasie poszukiwań
polmosy, zwiększa komfort pracy i jest
skuteczny.
- Marzymy o odnalezieniu depozytu - zdradza Łukasz. - Dawniej ludzie
uciekający z tych terenów pakowali
oszczędności życia w słoiki, kanki na
mleko lub w garnki i zakopywali. Szukamy takich miejsc, próbując myśleć
tak jak oni wtedy. Dlatego sprawdzamy
pobliże studni, starych drzew, czyli charakterystyczne punkty, dzięki którym
mogli oni później te rzeczy wydobyć.
W poszukiwaniach panowie nie
ograniczają się do Śląska. Roman zjeździł niemal całą Polskę z wyjątkiem
Mazur. Niedawno, w ykorzystując
niski stan rzek, szukał z Łukaszem
„skarbów” w Pilicy.
Mierzą siły na zamiary i twardo
stąpają po ziemi. Informacje o czołgu
zakopanym gdzieś w Gliwicach traktują z przymrużeniem oka. Odnalezienie szczątków samolotu w lesie przy
osiedlu Waryńskiego pozostawiają
ludziom z zasobniejszym portfelem. Z
rezerwą podchodzą też do rewelacji o
złotym pociągu.
Zainteresowanych w ykopkami
Łukasz i Roman odsyłają na Facebook.
Stworzyli tam stronę Digger Team
Knurów, gdzie prezentują owoce
swoich poszukiwań. Grupę uzupełnia
knurowianin Robert Wojda, mieszkający obecnie w Nysie, oraz kilku
znajomych pracujących na co dzień w
banku, hotelu czy prowadzących własną działalność gospodarczą.
- Jesteśmy ludźmi nastawionymi
na sukces. Dążymy do celu i niepowodzenia nas nie zniechęcają - dodaje
Roman.
Kiedy pytam, jak ich nazywać w
tekście, nie wiedzą. Po chwili ustalamy, że są poszukiwaczami, ale jeszcze
nie skarbów.
Paweł Gradek

foto: arch. Łukasza Kozaka, Roberta
Wojdy i Romana Kamockiego
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Ks. Alojzy Koziełek: budowniczy,
społecznik i kronikarz
Na cmentarzu przy ul. 1 Maja znajduje się miejsce
wiecznego spoczynku ks. Alojzego Koziełka.
Niebawem zyska ono nowy nagrobek. Warto przy tej
okazji poświęcić kilka słów przypomnienia
o zasłużonym knurowskim kapłanie
go, Krucjata Eucharystyczna. Ponadto
Akcja Katolicka skupiła Katolickie
Stowarzyszenie Mężów, Katolickie
Stowarzyszenie Kobiet, Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej.
Warto podkreślić działalność
charytatywną knurowskiego kapłana. Ks. Koziełek finansowo wspierał
zmagające się z biedą rodziny (m.in.
fundował odzież, obuwie i pomagał
bezrobotnym ojcom w znalezieniu
zatrudnienia).
Wielu współczesnym ks. Koziełek kojarzy się jako autor i wydawca
(zapłacił za cały nakład) monografii
„Knurów i Krywałd. Kronika na tle
historii Ziemi Gliwickiej”. Książka
została opublikowana pod szyldem
Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku. Zysk ze sprzedaży (w 1937 roku
jeden egzemplarz kosztował 4 złote)
autor przeznaczył na budowę nowej
świątyni.
Ks. Koziełek cieszył się sporym autorytetem. Świadectwem tego są m.in.
liczne zaproszenia na uroczystości
publiczne i prywatne (np. wesela).
Po wybuchu wojny został odsunięty od duszpasterzowania parafią w
Knurowie. Wrócił do niej po zakończeniu działań wojennych i dokończył
dzieła budowy nowego kościoła. Nowa
świątynia została poświęcona 13 lipca
1947 roku.

Ks. Alojzy Koziełek zmarł 20
listopada 1949 roku. Proboszczem
knurowskiej parafii był przez 15 lat
(1928-1939) i 1945-1949).
Grób ks. Koziełka znajduje się na
cmentarzu przy ul. 1 Maja. Niebawem
zostanie wzniesiony nowy nagrobek.
Miasto przeznacza na ten cel 20 tys. zł.
Maria Grzelewska

Na przedwojennej „cegiełce” widniał rysunek nowego kościoła
wg projektu architektów Gambca i Dauna. Warto zwrócić
uwagę na kościelną wieżę – od razu widać, że różni się od
tej, która obecnie wieńczy świątynię
Foto: Archiwum autorki

K

siądz Alojzy Koziełek objął
probostwo w Knurowie 31
maja 1928 roku. Wcześniej
kierował parafiami w Szerokiej i
Miedźnej. W 1929 roku wybudowane
zostało – przy wydatnej finansowej
pomocy Skarbofermu – probostwo z
budynkami gospodarczymi.
13 września 1935 roku Zarząd
Kościelny przyjął, za zgodą Kurii
Diecezjalnej, projekt nowej świątyni autorstwa architekta Henryka
Gambca. Niespełna dwa lata później,
8 sierpnia 1937 roku, ks. Koziełek
dokonał symbolicznego wykopu pod
budowę nowego kościoła parafialnego, obecnie pod wezwaniem świętych
Cyryla i Metodego. Wybór patronów
nie był przypadkowy. Ks. Koziełek
wraz ze swoim bratem Janem (również
kapłanem) dwukrotnie uczestniczył w
kongresach poświęconych Cyrylowi i
Metodemu.
Knurowsk i proboszcz bardzo
mocno wspierał działalność organizacji i stowarzyszeń katolickich. W Knurowie działały: Bractwo Różańcowe,
Arcybractwo Serca Jezusowego, Trzeci
Zakon św. Franciszka, Stowarzyszenie
Pań Miłosierdzia im. św. Wincentego
a Paulo, Arcybractwo Matek Chrześcijańskich, Sodalicja Mariańska
Panien, Stowarzyszenie Rozkwienia
Wiary Dzieło Dziecięctwa Jezusowe-

Foto: Bogusław Wilk

Z kart historii

Ks. Koziełek był częstym gościem wielu uroczystości; na zdjęciu z połowy lat 30. XX wieku
(szósty od lewej w pierwszym rzędzie) wśród muzyków orkiestry z pocztem sztandarowym

Foto: Paweł Gradek

Foto: Władysław Szostak

Czas na kolejną zagadkę!

Nagrobek
ks. Koziełka na
cmentarzu przy
ul. 1 Maja

Ks. Jan Koziełek
– starszy brat ks. Alojzego – urodził się 14 maja 1873 roku w
Jarowniowie, niedaleko Baborowa w dawnym powiecie głubczyckim. Ukończył studia teologiczne i 11 czerwca 1898 roku został
wyświęcony. Sprawował funkcję wikarego w Branicy, Hulczynie,
Ludgorzowicach. Mianowany przez kurię biskupią proboszczem był
budowniczym kościoła w Goczałkowicach. Proboszczował też w
Łące i Małej Dąbrówce.
Na emeryturę przeszedł w 1931 roku. Zamieszkał w probostwie
w Knurowie jako ksiądz-proboszcz kommorant. Zmarł 20 lutego
1938 roku. Został pochowany obok swojej siostry Klary Koziełek
(20 czerwca 1882 – 13 stycznia 1935).
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F

oto-zagadka z ubiegłego tygodnia okazała się zbyt trudna.
Nie wpłynęła ani jedna poprawna
odpow iedź. Być może naszych
Czytelników zmyliła informacja,
że zdjęcie przedstawia miejsce
w Knurowie? Wśród odpowiedzi
najczęściej przewijały się: osiedle

na Redynie i domy przy ul. Koziełka.
Na fotografii znajduje się szczygłowickie osiedle przez jednych zwane czerwonym, przez drugich Mariensztatem. Jego budowę rozpoczęto
w 1951 roku. Wzniesiono w sumie
14 bloków dla pracowników fabryki
„Lignoza”.

Gdy w pobliżu powstała kopalnia, nie udało się powstrzymać
postępującej degradacji czerwonego
osiedla. To, czego nie zdążono rozebrać, w 1997 roku zalała wielka
woda. Dziś po knurowskiej Atlantydzie pozostały jedynie zdjęcia i
wspomnienia.

Liczymy, że następna zagadka
nie sprawi Czy telnikom aż tylu
trudności. Prosimy o odpowiedź, jaki
budynek przedstawia zdjęcie, i przy
jakiej ulicy stoi.
Odpowiedzi prosimy nadsyłać
na adres redakcji (ul. Niepodległości
5, 44-190 Knurów), drogą mailową
(redakcja@przegladlokalny.eu) lub
kontaktując się z nami telefonicznie
(32 332 63 77).
Spośród prawidłowych odpowiedzi 3 osoby nagrodzimy upominkami
ufundowanymi przez Urząd Miasta
w Knurowie.
7
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Foto: Bogusław Wilk

Uroczystość odbyła się w pięknym westybulu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Katowice. Wyróżnieni pracownicy samorządu

Wojewoda odznaczył zasłużonych
Ponad 30 osób związanych z knurowskim samorządem
znalazło się w środę wśród odznaczonych przez wojewodę
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Uroczyste wręczenie
orderów i odznaczeń państwowych było formą
wyróżnienia postaci szczególnie zasłużonych w różnych
dziedzinach życia społecznego, działalności naukowej,
charytatywnej i w pracy zawodowej

C

eremonia odbyła się w westybulu Urzędu Wojewódzkiego.
Udział wzięło kilkadziesiąt
osób z różnych stron województwa
śląskiego. Ordery i odznaczenia państwowe – Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi,

Medale za Długoletnią Służbę oraz
odznakę „Zasłużony dla transportu
Rzeczypospolitej Polskiej” - w imieniu Prezydenta R zeczy pospolitej
Polskiej oraz Ministra Infrastruktury
i Rozwoju wręczał wojewoda śląski
Piotr Litwa.

dziękowania za wieloletnią działalność
– powiedział wojewoda. – Zasługujecie
na słowa najwyższego uznania.
Zdanie prezydenta RP i wojewody
podzielił prezydent Knurowa Adam
Rams, podkreślając rolę i rangę sumiennej pracy na rzecz lokalnego
środowiska.
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski został odznaczony

wybitny okulista - prof. dr hab. n.
med. Edward Wylęgała. Złote Medale
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
otrzymały instytucje oświatowe Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej
w Tychach, Towarzystwo Przyjaciół
Bystrej i Zespół Szkół w Bielsku-Białej
Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach.
/bw/

Prezydent RP uhonorował 31 pracowników knurowskiego samorządu,
nadając złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę.
- To dla mnie zaszczyt i przyjemność, że w imieniu głowy państwa mogę
wam złożyć serdeczne gratulacje i po-

Wojewoda Piotr
Litwa - na zdjęciu
z prezydentem
Adamem Ramsem
i sekretarzem
Piotrem Dudło
– pogratulował
miastu wyróżnień

Foto: Bogusław Wilk

informacja własna wydawcy

Wyróżnieni
Medal złoty za długoletnią służbę: Maria Broszko, Czesław Dąbrowski, Ewa Dobrzyńska, Piotr Dudło,
Teresa Golba, Piotr Grzelak, Mariola Haberska, Mieczysław Kobylec, Krystyna Kostelecka, Maria Kozubowska, Danuta Kuźmicka, Lidia Labocha-Kozar, Kornelia Loch, Ewa Mielczarek, Grażyna Orzechowska,
Monika Osada, Krystyna Pach, Elżbieta Piotrowska, Ewa Piskorz, Bernadeta Pisula, Bogusława Wilk.
Medal srebrny za długoletnią służbę: Barbara Bismor, Urszula Czarnecka, Andrzej Daroń, Beata Karwot,
Jerzy Kosowski, Wioletta Marciniak, Brygida Pluta, Krzysztof Stolarek, Piotr Surówka.
Medal brązowy za długoletnią służbę: Małgorzata Cisek-Sopel.
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Krywałd. Dzień Chorych w parafii św. Antoniego

Foto: Mirella Napolska

Namaszczenie daje siłę

Coroczne nabożeństwo w intencji chorych zbiera wielu parafian z Krywałdu,
a także wiernych z innych parafii

- Człowiek ma nadzieję, że Bóg go uzdrowi. A poza tym, jesteśmy wtedy znowu razem
– mówi pani Maria, która we wtorek uczestniczyła we mszy świętej z namaszczeniem
chorych odprawionej w krywałdzkim kościele

M

sza św. z namaszczeniem
c h o r yc h j e s t c o r o c z n ą
tradycją parafii p.w. św.
Antoniego. Wszystko zaczęło się
przed laty, jeszcze za czasów poprzedniego proboszcza, ks. Stefana
Gruszki. Wówczas wraz z corocznymi mszami pojawił się zwyczaj
wizyt młodzieży na oddziale geriatrycznym knurowskiego szpitala.
Młodzi ludzie wraz z proboszczem
i koszami pełnymi prezentów dwa
razy do roku – w okolicach Bożego

Narodzenia i Wielkanocy – odwiedzali starszych, często samotnych
pacjentów. Dziś tamtego oddziału
już nie ma, więc zw yczaj szpitalnych odwiedzin nie przetrwał. Ale
prob o s z c z , k s . M a re k K a m ie ński, kontynuuje tradycję mszy dla
chorych. Nieprzerwanie, co roku,
dawniej w październiku, ostatnio w
przededniu jesieni, wypełniają oni
kameralny kościół w Krywałdzie,
aby pomodlić się o zdrowie, przyjąć
sakrament namaszczenia.

– Jak człowiek jest chory, jak go coś
nieustannie boli, to namaszczenie jest
naprawdę potrzebne, daje siłę – mówi
Maria Matysiak, która co roku pojawia się na mszy za chorych. – Ja już
nie chodzę, ksiądz do mnie przychodzi
co miesiąc. Ale raz do roku, przy takiej
okoliczności można się zmobilizować
i wyjść z domu. Człowiek ma nadzieję, że Bóg go uzdrowi. A poza tym,
jesteśmy wtedy znowu razem. To też
jest ważne.
Dla wielu ta msza jest również

Kultura. Koncert Marcina Wyrostka

Muzyczna podróż po świecie

W niedzielny wieczór sala Domu Kultury w Szczygłowicach wypełniła
się dźwiękami o różnorodnych korzeniach. Pierwsze skrzypce grał
akordeon Marcina Wyrostka

instrumenty perkusyjne. Wszyscy
artyści świetnie ze sobą współgrali,
dialogowali i każdy miał swoje pięć
minut. Zabrali widzów w muzyczną
podróż dookoła świata. Słychać w
niej było i rytmy latynoamerykańskie, i słowiański folk, i brzmienia
rodem z Irlandii. Była to także podróż w czasie – publiczność usłyszała
fragment „Czterech pór roku” Antonio Vivaldiego („Zima” to prawdziwy
popis akordeonowej wirtuozerii),
najsłynniejsze chyba polskie tango
„Ta ostatnia niedziela”, meksykański

miejscu i mówią, że owszem, dobry,
ale to już nie to. Bo, jak widać, on w
tym miejscu, w tej właśnie atmosferze
smakuje wyjątkowo – uśmiecha się
Jan Furgoł.
Atmosfera rzeczywiście jest wyjątkowa. Najczęściej, kto raz się tu pojawi,
stara się być tu i w następnych latach.
Nawet jeśli są trudności w poruszaniu
się, zawsze można liczyć na sąsiedzką
pomoc w dotarciu na to szczególne
nabożeństwo.
MiNa

evergreen „Besame mucho”, a także
pop-rockowe przeboje lat 80. (jak
„Strange” Grace Jones czy „Roxanne”
Stinga). Także widzowie mieli okazję
włączyć się w muzykowanie – pomrukując przy pewnej mołdawskiej
melodii. Nie obeszło się bez bisów i
owacji na stojąco, czemu trudno się
dziwić przy tak satysfakcjonującym
muzycznym w ydarzeniu. To nie
pierwszy koncert Marcina Wyrostka w Knurowie i biorąc pod uwagę
ciepłe przyjęcie, zapewne nie ostatni.
MiNa

K

nu rowsk i koncer t Ma rci na
Wy rost ka i jego zespołu to
część trasy koncertowej promującej
najnowszy album „For Alice”. To
bardzo osobista płyta; jak wskazuje
tytuł, jest dedykowana żonie. Sporą
część krążka stanowią autorskie

kompozycje Wyrostka. Jedną z nich,
„Pożegnanie”, muzyk zadedykował
na koncercie swojemu nieżyjącemu
już ojcu. To właśnie od taty otrzymał
w dzieciństwie pierwszy akordeon,
od którego zaczęła się jego muzyczna
przygoda.
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Foto: Krzysztof Gołuch

Foto: Mirella Napolska

Niedzielny koncert też był swojego
rodzaju przygodą. Akordeon Marcina Wyrostka miał na scenie świetne
towarzystwo: wokal, gitarę, skrzypce,
fortepian, bas i – last but not least –

okazją do spotkania z innymi ludźmi.
Wiele osób, jak pani Maria, nie co
dzień wychodzi z domu. Stąd tradycja, że po nabożeństwie wszyscy udają
się do salki, siadają przy wspólnym
stole, kawie i kołoczu. Proboszcz
Marek Kamieński siada przy stole z
gitarą w pełnej gotowości. Poczęstunek od lat funduje Jan Furgoł, miejski
radny z Krywałdu. – Od lat zamawiam kołocz w tej samej cukierni. Co
roku ktoś pyta, skąd on jest. Niektórzy
potem kupują kołocz w tym samym
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rozrywka nr 37
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Helena Kawczak z Knurowa

ur. 12.09.2015 r., 2260 g, 45 cm

Aleksander Bodzioch z Knurowa

Alicja Korgól z Czerwionki-Leszczyn

Igor Kroczek z Knurowa

Maja Malorny z Czerwionki - Leszczyn

ur. 13.09.2015 r., 3480 g, 54 cm

ur. 13.09.2015 r., 3030 g, 51 cm

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

37

17.09.2015 r.
CZWARTEK

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 35/2015 brzmiało: „ŁĘKOTKA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Danuta Cholska. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

Bartosz Sieroń ze Stanicy

ur. 11.09.2015 r., 3570 g, 55 cm

ur. 13.09.2015 r., 3410 g, 54 cm

ur. 14.09.2015 r., 3230 g, 50 cm

informacja własna wydawcy

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

20.09. 2015 r.
NIEDZIELA
16:15 Hugo i łowcy duchów
18:15 Karbala
20:30 Karbala
21.09.2015 r.
PONIEDZIAŁEK
16:15 Hugo i łowcy duchów
18:15 Karbala
20:30 Karbala
22.09.2015 r.
WTOREK
16:15 Hugo i łowcy duchów
18:15 Karbala
20:30 Karbala

16:15 Hugo i łowcy duchów
18:15 Karbala
20:30 Karbala
18.09.2015 r.
PIĄTEK
16:15 Hugo i łowcy duchów
18:15 Karbala
20:30 Karbala

23.09.2015 r.
ŚRODA
16:15 Hugo i łowcy duchów
18:15 Karbala
20:30 Karbala

19.09.2015 r.
SOBOTA
16:15 Hugo i łowcy duchów
18:15 Karbala
20:30 Karbala

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Knurów. Wędkowanie na Moczurach

Medale dla wszystkich

Ponad sto osób ciekawie spędziło sobotnie popołudnie
podczas „Wędkowania na Moczurach”

N

azwa plenerowej imprezy
skrywała znacznie więcej niż
ujawniała. Przy Moczurach
naprawdę wiele się działo i nie o wędki
tylko chodziło.
- Próby, często udane, złowienia
ryb były jedną z głównych atrakcji
naszej zabawy – mówi Urszula Krawczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia
Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. – Równie
interesujące i niezwykle emocjonujące
były konkursy – sportowy i wiedzy
przyrodniczej.
Bogaty i atrakcyjny program był
zasługą organizatorów: stowarzyszenia i Koła nr 28 Polskiego Związku
Wędkarskiego. Nie sposób też pominąć pomocy przyjaciół i życzliwości
wielu osób, zwłaszcza seniorów z Koła
nr 4 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.

- Dostajemy i czujemy to wsparcie
od lat – mówi przewodnicząca Krawczyk. – To nie tylko miłe, ale też niezwykle ważne dla nas, a przede wszystkim
dla naszych podopiecznych.
- Rozpoczęta jakiś czas temu współpraca dobrze się rozwija – ocenia
Damian Chlubek, prezes Koła nr 28.
- Wędkarze starają się, na ile mogą,
wspomagać imprezy środowiskowe.
Oczywiście chętnie też w nich uczestniczymy. Dzisiejsza impreza doskonale
łączy to, co przyjemne, z tym, co pożyteczne. Jest okazją do zapoznania z naszą urozmaiconą działalnością, może i
pochwalenia się osiągnięciami. Wszak
liczne w naszych gablotach dyplomy i
puchary, z Laurem Knurowa włącznie,
mają swoją wymowę...
Uczestnicy imprezy dzielili czas
między konkursy i zabawy. Gdy opadali z sił, z pomocą, czyli wzmacniają-

Foto: Iwona Kobryń

foto-migawka

cym posiłkiem, występowały „służby
kwatermistrzowskie”.
- Od zawsze jesteśmy pod wrażeniem mistrzowskiej organizacji i
znakomitych umiejętności kulinarnych
zespołu pod wprawnym okiem pani
Stefanii Chlubek – podkreśla Urszula
Krawczyk.
Pod tymi słowami oburącz podpisać
się mogli również goście zabawy, m.in.
z koła TRION i Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gliwicach.
Przywilej wręczenia pucharów,
ufundowanych przez miasto, dyplomów, medali i nagród stał się udziałem
wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Jerzego Pacha, reprezentującego samorząd Knurowa.
- Wszyscy uczestnicy zmagań, zarówno sportowych, wędkarskich, jak i z wiedzy, zasłużyli na słowa uznania. Zwycięzcy na dodatkowe gratulacje – przyznał
wiceprzewodniczący Pach. – Osobne,
równie serdeczne wyrazy podziwu
należą się organizatorom i wszystkim
osobom dobrej woli, dzięki którym ta
piękna impreza się odbyła.
- Jesteśmy zadowoleni z przebiegu
„Wędkowania...” – mówi przewodnicząca Krawczyk. – Dzięki takim
właśnie imprezom podopieczni przełamują się i coraz chętniej uczestniczą w
przedsięwzięciach mających również
elementy rywalizacji. Nie przeżywają
już tak mocno porażek. Uświadamiają
sobie, że praca popłaca, a ten, kto włoży
większy wysiłek, zasługuje na nieco
większe wyróżnienie.
„Wędkowanie na Moczurach” odbyło się w ramach zadań publicznych
Gminy Knurów. Na jego realizację
stowarzyszenie pozyskało gminną
dotację.

Brakuje sił?
Pieczona kiełbaska
dobrze wzmacnia...
Tor przeszkód kończyły
rzuty do kosza

Kto chciał, mógł też usiąść
i odpocząć przy smacznym
kołaczu i kawie

Tekst i zdjęcia: Bogusław Wilk

rajskiego i
chrześcijańskiej Mirosława Ręko
Czwartkowy koncert muz yki
w ogrodzie działkow ym Pod Różą
iej
ajsk
ękor
ej-R
eski
Sobi
y
jego żony Janin
a pieśni i ballad
nie tylko działkowców. Słow
zebrał wielu szcz ygłowiczan,
ców. Zebrani usłyszeli
onaw
wyk
om
ieści
opow
ącym
towarzyszyły przejmuj
gorza Zimojące. Tak jak 19-letniego Grze
historie dramatyc zne, ale i budu
zrozumienia ze
iem
brak
i
ami
otyk
nark
z
nia, któr y opisał swoje przeżycia
e zakończenie
u dramatyzm miał pozy tywn
strony ludzi. W tym przypadk
bohaterowie
ali
rzeg
zast
–
a
byw
tak
jednak
i prze słanie. - Nie zawsze
nie tylko na
ymi
ając
czyh
iami
ożen
d zagr
koncertu, przestrzegając prze
młodych.
oprac. b
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Nagrodzeni
Najlepsi wędkarze: 1. Robert
Mioduszewski, 2. Henryk Pawełczyk, 3. Wiktoria Reda.
Konkurs sportowy: 1. Mariola
Górecka, 2. Antoni Klon, 3. Wojciech Sikora.
Quiz wiedzy przyrodniczej:
1. Maksymilian Kaletka, 2. Wiktora Reda, 3. Oliwier Rzepka.
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830
36-38/15

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

1/14-odw.

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
a d a p t a c j a p o d d a s z y, d o c i e p l a n i e .
Tel. 785 948 716

www.przegladlokalny.eu

Tanio sprzedam działkę budowlaną 12,5a
Krywałd. Tel. 513 661 470

36-37/15

DAM PRACĘ

Zamienię mieszkanie komunalne 33 m 2
w Gliwic ach na podobne w Knurowie.
Tel. 729 266 030
35-37/15

ZDROWIE I URODA

36-38/15

MEBLE NA W YMIAR ul. Wolności 7 A
Knurów. Tel. 792 727 353

Firma w Nieborowicach zatrudni do pracy
emerytów. Kontakt tel.: 32 335 51 00

33-38/15

37-38/15

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

Przychodnia Sanvita zatrudni sprzątaczkę
i rejestratorkę – umowa zlecenie. Tel. 32 336
26 14

1-38/15

34-37/15

MOTORYZACJA
Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010
13-38/15

EDUKACJA

NIERUCHOMOŚCI

37-39/15

English for Medicine. Tel. 502 415 341

35-37/15

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
13-38/15

Zatrudnię – praca na dachach.
Tel. 693 197 539

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

Istotna informacja dla zespołu „Bez nazwy” jest taka,
że środowe zajęcia odbywać się będą w Klubie Kultury Lokalnej
„Sztukateria” w godz. 19.00-20.30.

20-43/15

D o w y n a j ę c i a kawa l e r ka K nur ów,
ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953

37-38/15

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

37-40/15

Do wynajęcia mieszkanie w domu w Gierałtowicach, piec c.o. w piwnicy. Tel. 32 235 35
35, 604 805 513

35-37/15

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

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.

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

37/15

25/15-odw.

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 513 013 763,
502 391 365

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

37-38/15

Sprzedam dom dwurodzinny z garażem
na działce 4000 m2. Wilcza. Tel. 691 335 864

3/15-odw.

37-39/15

Sprzedam działkę budowlaną 900 m 2 ,
uzbrojona, Farskie Pola. Tel. 535 777 400,
601 668 574
37/15

Sprzedam działki mieszkaniowo-usługowe
600, 800 m 2 i większe w cenie 150 zł/m 2
przy ul. Bojkowska, Sienna. Blisko sklepu
i przystanku. Ekrany na autostradzie zgodnie
z obietnicą dyrekcji zostaną uzupełnione
po powstaniu pier wszego domu.
Tel. 503 838 802
37/15

Sprzedam mieszkanie 57,20 m na parterze
Szczygłowice. Tel. 603 228 549
2

37-38/15

I N F O R M A C J A

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

od dnia 13 maja będą zamknięte do odwołania.
O terminie otwarcia Biblioteki w nowych, wyremontowanych
pomieszczeniach poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu
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Zapraszamy do:

Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92
Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96
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Siatkarze pomogą Joasi

20

września odbędzie się
druga edycja Knurowskiego Siatkarskiego Turnieju
Charytatywnego. Turniej ten
ma na celu pomoc dzieciom,
które od urodzenia zmagają się
z wieloma przeciwnościami i
chorobami. Knurowska impreza
odbędzie się pod hasłem: Pomagamy Joasi Tomskiej!
- Premierowy turniej odbył
się 27 września ubiegłego roku,
a jego beneficjentką była Paulinka Napieracz - przypomina
organizator Przemysław Rokitowski. - W zawodach wzięło
wtedy udział 8 zespołów, czyli
ponad 80 zawodników. Sumarycznie na pomoc w rehabilitacji Pauliny udało się zebrać
prawie 7500 złotych. Złożyły
się na to środki z wpisowego od każdej z ekip, datków
wrzucanych do skarbony oraz z
licytacji siatkarskich gadżetów.
W II edycji chcemy pobić
nie tylko rekord frekwencji
wśród zawodników i kibiców,

ale przede wszystkim wynik
finansowy. Wszystkie zebrane
fundusze trafią bezpośrednio na
subkonto kolejnego potrzebującego dziecka - Joasi Tomskiej.
Joasia urodziła się 17 czerwca 2014 roku. Zdiagnozowano
u niej zespół wad wrodzonych
zwany zespołem Cornelii de
Lange (CDLs). Przyczyny powstania zespołu nie są znane.
W Polsce zespół ten zdiagnozowano u ponad 100 dzieci. Podstawowymi cechami CDLs są:
zaburzenia wzrostu i opóźnienie
rozwoju psychomotorycznego,
wady rozwojowe kończyn, serca, narządu wzroku i słuchu,
refluks żołądkowo-przełykowy,
możliwe są objawy nadpobudliwości, autoagresji i zachowania
autystyczne.
- Przygotowanie i koordynacja turnieju nie jest zadaniem łatwym, ale to już
nasz problem - kontynuuje
organizator, Przemysław Rokitowski. - Każdy z kolei może

wspomóc turniej, a przez to
samą Asię. Pomóc można na
wielu płaszczyznach, w tym
m.in. poprzez wsparcie finansowe na promocję i organizację
turnieju, wsparcie finansowe
na nagrody dla najlepszych
siatk ar zy, w y ży w ie nie dl a
uczestników turnieju, bonusy,
vouchery, kupony zniżkowe na
produkty lub usługi firm.
W zamian proponujemy
reklamę na plakatach, moż-

Szacunek
Panie
Wiesławie
sław Nowa k
podkreślając,
że ekipa AKB
wyjechała do
Krynicy dzięki pomocy
Ad a ma Jonderki i Jerzego
Woźniaka.
Gdy prezes
AKB zajmował
się promocją
k nu rowsk iego
biegu, zawodnicy
z Knurowa r y wa lizowali na malowniczo
po łoż onej t ra sie. Na
ogromne słowa uznania
i burzę braw zasłużył
71-letni Wiesław Maciejewski, który wrócił
do Knurowa ze złotym
medalem mistrza Polski masters na dystansie
10 km.
AKB w festiwalu biegowym reprezentowali
też: Lidia Kopszak, która
poprawiła swój rekord
życiowy, Leszek Kałuża
i Zbigniew Kopszak.

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

PiSk

liwość wywieszenia baneru,
a także ustawienia swojego
stoiska z ulotkami, gadżetami
w dniu turnieju w hali, promocję na oficjalnym profilu
facebookowym turnieju, no i to
co najcenniejsze, czyli podziękowania i uśmiech Asi.
Turniejowe rozgrywki zaplanowane na 20 września odbędą się w hali MOSiR Knurów
w Szczygłowicach.
PiSk

informacja

Wiesław Maciejewski
imponuje sportową formą

Foto: AKB

6.

PZU Fest iwa l
Biegowy - na to
hasło do Krynicy Zdroju zjechali miłośnicy biegania. Wśród
nich olbrzymia rzesza
amatorów, którzy nie
wyobrażają sobie nawet
kilku dni bez tego najprostszego sposobu na
zdrowy tryb życia.
Do Kr y nicy pojechała m.in. reprezentacja A matorsk iego
Klubu Biegacza z Knurowa. Ze względu na
kontuzję, na trasie nie
pojawił się co prawda
prezes Czesław Nowak,
jednak mimo to na brak
zajęć nie narzekał.
- Coraz większymi
krokami zbliża się kolejny bieg uliczny w Knurowie, więc skoncentrowałem się na jego promocji i zapraszałem zawodniczki i zawodników
na to wydarzenie, które
odbędzie się w naszym
mie ście już 27 w rz eśnia - mówi nam Cze-

informacja
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IV liga

Czołówka ucieka

Zza biurka

Jaka to melodia?

Po sześciu kolejkach w obu grupach widać już podział na co najmniej
dwie strefy. W pierwszej plasują się zespoły, które walczyć będą
o najwyższe lokaty, a w drugiej - zdecydowanie liczniejszej - znalazły
się drużyny, których celem jest przede wszystkim utrzymanie

W najnowszej historii Concordii - po likwidacji GKS i
powołaniu do życia KS - piłkarze knurowskiego klubu grali
przeciwko MKS-owi Myszków
trzy razy. I za każdym razem
zespoły dzieliły się punktami.
W 2003/2004, w Knurowie
odnotowano remis 0:0, z kolei
w Myszkowie - 2:2.
Ci, którzy przew idzieli
w sobotę trzeci remis, mogą
stwierdzić, że tego można się
było spodziewać. W kolejnej
konfrontacji zanotowano trzeci
podział punktów, tym razem
po wyniku 1:1.

Kolejna zmiana
między słupkami

W sześciu meczach bieżącego sezonu trener Concordii korzystał już z czterech
bramkarzy. W spotkaniu z
MKS -em Myszków l igow y
debiut w knurowskiej bramce
zanotował Mirosław Kuczera.
27-latek został ściągnięty do
Knurowa w ostatnim dniu letniego okienka transferowego z
III-ligowego LZS-u Piotrówka.
Przypomnijmy, że wcze-

śniej między słupkami stawali:
Denis Chojnacki, Przemysław
Burliga i Paweł Krasoń.

Solenizant

W dniu meczu w Myszkowie swoje urodziny obchodził
Grzegorz Górka. 19-latek wrócił
latem do Concordii po pobycie
w Piaście Gliwice i w swym debiucie strzelił honorowego gola w
przegranym 1:4 meczu z Polonią
Poraj. W sobotę wraz z kolegami
z zespołu sprawił sobie prezent w
postaci jednego punktu.

Strzelają aż miło

Bramki to jest to, na co
w k a ż dy m me cz u cz ek ają
piłkarscy kibice. Po sześciu
kolejkach można odnotować,
że piłka najczęściej trafia do
siatki w meczach z udziałem
Jedności 32 Przyszowice. W
miniony weekend podopieczni Bartosza Kowala wespół z
Fortecą Świerklany zdobyli
osiem goli (5:3 dla Fortecy).
I poprawili tym samym wyczyn z 22 sierpnia, gdy padło
siedem bramek w spotkaniu
przyszowiczan z Unią Racibórz (4:3 dla Jedności).
PiSk

6. KOLEJKA, GRUPA I:

Klasa A
6. KOLEJKA
Młodość Rudno - Gwiazda
Chudów 2:0, Carbo Gliwice
- Gwarek II Ornontowice 1:1,
Ruch Kozłów - Walka Makoszowy 4:3, Drama Kamieniec Tęcza Wielowieś 4:0, Jedność
32 II Przyszowice - Społem
Zabrze 1:2, MOSiR Stal Zabrze - Piast Pawłów 2:1, MKS
Zaborze Zabrze - Zamkowiec
Toszek 2:1, Naprzód Żernica Sokół Łany Wielkie 0:6.

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

13
13
12
12
10
10
10
9
7
7
7
6
6
6
4
4

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

12
9
9
9
9
3
3
3
3
0

Klasa C
4. KOLEJKA:
LKS 45 II Bujaków - Wilki II
Wilcza 5:0, Orzeł Stanica Naprzód Łubie 5:0, Ślązak
Bycina - Młodość II Rudno 0:4,
Kłodnica Gliwice - Sośnica
Gliwice 1:5, Korona Bargłówka
- Drama II Kamieniec 1:2.

Dwa powołania
Trenerzy Reprezentacji
Śląskiego Związku Piłki Nożnej (rocznik 2000) powołali
dwóch zawodników Concordii na konsultację szkoleniową, która odbyła się 16 września w Chorzowie. Powołania

14

Rafał Hajok z Jedności 32 Przyszowice
po sześciu kolejkach ma na koncie
sześć bramek

otrzymali: Wojciech Barnik i
Damian Misiak.
Ogółem na konsultacje
zostało zaproszonych 41 zawodników z 16 klubów.
PiSk

MKS Myszków - Concordia Knurów 1:1
0:1 Mazurek 28 min (samobójcza), 1:1 Zdanowski 49 min
Concordia: Kuczera, Śliwa 55 min Michał Mikulski, Mateusz
Mikulski, Bąk, Rekus, Gajek
62 min Kurkowski, Dziambor,
1. Gwarek T.G.
16
Buchalik, Górka 72 min Stel2. Radzionków
15
maszczyk, Młynek, Mawo 80
3. Poraj
13
min Knot.
4. Wesoła
13
Przemsza Siewierz - Sarma5. Myszków
11
cja Będzin 0:3, Górnik Piaski
6. GKS II K.
9
7. Przemsza
9
- Zieloni Żarki 2:1, Unia Ząb8. Sarmacja
8
kowice - Slavia Ruda Śląska
9. Grodziec
8
0:2, RKS Grodziec - Gwarek
10. Concordia
8
Tarnowskie Góry 0:3, Ruch
11. Piaski
6
Radzionków - Górnik Wesoła
12. Slavia
6
6:0, Przyszłość Ciochowice
13. Ząbkowice
5
- Polonia Poraj 1:5, Raków II
14. Raków II
4
Częstochowa - GKS II Kato15. Żarki
4
wice 1:4.
16. Ciochowice
0

6. KOLEJKA, GRUPA II:
Forteca Świerklany - Jedność Przyszowice 5:3
1:0 Wieczorek 26 min, 2:0 Pastuszek 33 min, 3:0 Słaby 56 min, 4:0
Wieczorek 62 min, 5:0 Wieczorek 64 min, 5:1 Botor 68 min, 5:2 Kiełtyka 88 min, 5:3 Hajok 90+3 min
Jedność 32: Szindler, Szaruga, Pastor 52 min Górski,
1. Turza Śląska
18
2. Krupiński
13
Szołtysek, Wolniewicz 46 min
3. Ornontowice
12
Botor, Mrozek 46 min Łuszcz,
4. Ruptawa
10
Mucha 46 min Beker, Przybyl5. Polonia Ł.G.
10
ski, Kiełtyka, Hajok, Sosna.
6. Racibórz
9
Unia Turza Śląska - GTS Boj7. Tychy II
9
szowy 3:0, Drzewiarz Jasienica
8. Drzewiarz
9
- Spójnia Landek 2:4, Krupiński
9. Pszczyna
8
Suszec - Granica Ruptawa 2:0,
10. Świerklany
8
Gwarek Ornontowice - Radzie11. Szczakowianka
8
chowy Wieprz 4:1, Unia Raci12. Przyszowice
7
bórz - ROW II Rybnik 3:0, Iskra
13. Landek
7
Pszczyna - Szczakowianka
14. Bojszowy
4
Jaworzno 0:0, Polonia Łaziska
15. Radziechowy
3
Górne - GKS II Tychy 1:0.
16. ROW II
1

Foto: Piotr Skorupa

Tradycji
stało się zadość

Od razu wyjaśniam, że
tytuł nie ma nic wspólnego z
teleturniejem. Ma natomiast
związek z turniejem, a dokładnie ligą. Ligą Mistrzów, która
ruszyła pełną parą w miniony
wtorkowy wieczór.
Telewizja, która wykupiła
prawa do transmitowania tych
elitarnych piłkarskich rozgrywek, reklamuje je od pewnego
czasu dość charakterystycznym spotem. Cechuje go przede
wszystkim melodia, którą chciałby usłyszeć każdy piłkarz stojąc
na murawie. Ta melodia to oczywiście hymn Champions League.
Wspomniany spot pokazuje też
ludzi, którzy na dźwięk tego wyjątkowego utworu zatrzymują
się i wstają z miejsc.
Liga Mi strzów to setki
meczów, tysiące bramek i miliony widzów. Liga Mistrzów
to również niezapomniane
chwile, czy wręcz wyciskacze
łez. W moim prywatnym rankingu, zdecydowanym liderem
w tej kategorii jest – i tu chyba
nikogo nie zaskoczę – finał z
2005 roku. A jak 2005 rok to

Jerzy Dudek, który swoją grą
w tamten majow y wieczór
wycisnął ze mnie morze łez
szczęścia.
Skoro już wspomniałem
o Jerzym Dudku, to muszę w
tym miejscu odnotować to co
dzieje się obecnie na jego pozycji w klubie, w którym stawiał
pierwsze kroki. Concordia, a
raczej jej bramkarze solidnie
pracują na to, by trafić do
Księgi Rekordów Guinnessa,
lub czegoś podobnego. Oto
bowiem w sześciu dotychczasowych meczach ligowych w
knurowskiej bramce wystąpiło
już czterech zawodników.
Sytuacji między słupkami
Concordii będę się bacznie
przyglądał, podobnie zresztą,
jak wspomnianym na początku rozgrywkom Ligi Mistrzów.
No i zastanawiam się, czy nie
zmienić dzwonka w telefonie.
Nie, nie zrobię tego, bo ta
melodia najlepiej brzmi dwa
razy w tygodniu. We wtorek i w
środę o 20.45.
Piotr Skorupa

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 8 WRZEŚNIA:
1. Jerzy Makselon
- 2.122 pkt
2. Konrad Sobieraj
- 2.074 pkt
3. Józef Antończyk
- 2.028 pkt
4. Piotr Palica
- 1.931 pkt
5. Zbigniew Ciszewski
- 1.877 pkt
6. Czesław Antończyk
- 1.874 pkt
7. Michał Foit
- 1.811 pkt
8. Kazimierz Fąfara
- 1.742 pkt
9. Joachim Makselon
- 1.739 pkt
10. Edward Nowak
- 1.721 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 22 września o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

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

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

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

15
14
13
13
13
10
10
9
9
7
7
6
5
4
1
0

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

16
13
12
12
11
11
10
10
9
8
8
7
6
4
0
0
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Klasa B

Damian za Damiana
Przed meczem czwartej kolejki rozgry wek na
szczeblu Klasy „B” doszło
do zmiany trenera w zespole
rezerw Concordii Knurów.
Po rezygnacji Damiana Mehlicha drużynę przejął jego
imiennik - Damian Tkocz.
- Władze klubu ze zrozumieniem przyjęły decyzję
trenera Damiana Mehlicha,
a prezes Andrzej Michalewicz
wraz z wiceprezesem Zbigniewem Kosmalą podziękowali
mu za pracę z drugim zespołem, a w szczególności za postawę w trudnych momentach
klubu - informuje Concordia.
Damian Mehlich wciąż

pracuje w knurowskim klubie, odpowiadając teraz za
wyszkolenie i wyniki osiągane przez rocznik 2004.
Z kolei Damian Tkocz
ma już za sobą oficjalny
debiut w roli trenera Concordii II Knurów. Ów debiut
zakończył się remisem 4:4 z
Quo Vadis Makoszowy.
Knurowski klub poinformował również, że od
15 września odbywają się
wspólne treningi pierwszego i drugiego zespołu seniorów. Tym samym Damian
Tkocz pełni również funkcję
asystenta Michała Budnego.

Damian Mehlich zrezygnował
z pracy z seniorami i wrócił
do szkolenia młodzieży
w Klubie Sportowym
Concordia

Dwa sportowo
-rekreacyjne
tygodnie

PiSk

4. KOLEJKA:

Foto: Piotr Skorupa

Concordia II Knurów - Quo Vadis Makoszowy 4:4
Bramki dla knurowian: Wende 2, Kruszyna, Malinowski.
Concordia II: Burliga, Buchalik, Czajka, Gałach 30 min Lewandowski, Knot, Kominiak 28 min
Pietras, Kruszyna, Mikulski 50
1. Borowa Wieś
12
2. Pławniowice
12
min Malinowski, Szewczyk,
3. Rudziniec
7
Wende, Żyła 70 min Gałązka.
4. Kleszczów
7
LKS 45 Bujaków - Start Sie5. Bujaków
7
rakowice 2:5, Burza Boro6. Łącza
6
wa Wieś - Start Kleszczów
7. Ziemięcice
6
2:1, Leśnik Łącza - Victo8. Kozłów II
6
ria Pilchowice 3:2, Olimpia
9. Concordia II
4
Pławniowice - KS Bojków
10. Quo Vadis
4
3:0, Ruch II Kozłów - Pogoń
11. Sierakowice
4
Ziemięcice 1:2, Amator Ru12. Świbie
3
dziniec - Naprzód Świbie 1:1.
13. Bojków
1
14. Pilchowice
0

Jubileuszowe
wyróżnienie
Wyróżnień
Eugeniuszowi
Mehlichowi
gratulował m.in.
Paweł Fileborn,
prezes PZKFiTS

PiSk

KONKURS

Kadra
narodowa
z Alicją
i Tomaszem

Foto: prywatne

Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju
Siłowego obchodzi 25-lecie
dzia ła lności. Z tej oka zji
w Warszawie odbyła się gala,
w której uczestniczyli działacze, trenerzy i zawodnicy
pracujący na rzecz sportów
siłowych i sylwetkowych.
W gali wziął udział knurowianin Eugeniusz Mehlich,
który został wyróżniony Diamentową Odznaką oraz Medalem 25-lecia PZKFiTS.

Uczestnicy obozu
mieli czas na sport
i rekreację, a także
na zwiedzanie
i wypoczynek

Polski Związek Pływacki ogłosił
skład kadry narodowej na okres od 1
września br. do 31 marca 2016. W ślad
za bardzo dobrymi wynikami, w kadrze juniorów młodszych znalazł się
duet z Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice - Alicja Idzikowska i Tomasz
Sosna.
PiSk

informacja

Odpowiedź na pytanie konkursowe, które z a m ie ś c i l i ś my n a
naszych łamach przed
tygodniem brzmi:
Sławomir Tokarz.
Nagrody w postaci
karnetów na siłownię
Spartan Team Knurów
otrzymują: Beata Czopek i K rz ysztof Kond z i o ł k a (i n f o r m a c j e
ja k odebrać nagrodę w y sła l i śmy d rogą
mailową).

Przegląd Lokalny Nr 37 (1175) 17 września 2015 roku

L

KS Victoria Pilchowice
zorganizowała tego lata
jedenasty już obóz sportowo-rekreacyjny, w którym
wzięło udział 24 uczestników
i 3 opiekunów.
Orga ni z acją obozów
zajmowała się nieżyjąca już
prezes Victorii Pilchowice Ewa Kulczyna oraz Grażyna
Jańczak.
- Obóz w Kołobrzegu obfitował w szereg rekreacyjno-sportowych atrakcji. Poza codzienną porcją zajęć na plaży
i wędrówkami po Kołobrzegu,

obozowicze brali udział w
wyjściach na basen, korzystali
z parku linowego, a także pływali kajakami. Zwieńczeniem
obozu był wyjazd do Tropical
Island pod Berlinem, gdzie
pośród tropikalnej scenerii
uczniowie miło spędzili czas
- relacjonuje opiekunka Sabina Kot, dziękując w imieniu
wszystkich uczestników za
dofinansowanie obozu Gminie Pilchowice oraz Śląskiemu Wojewódzkiemu Zrzeszeniu LZS.
PiSk
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Klasa I B

Foto: Paweł Gradek

Wychowawca: Katarzyna Kowalczyk
Małgorzata Bulińska, Bartłomiej Gorzawski, Zuzanna Groch, Zuzanna Kancelista, Wiktoria Karwat, Kacper Kasprzyk,
Karolina Koralewska, Kornel Kowalik, Kamil Kowol, Antonina Królikowska (nieobecna), Dominika Lekka, Wiktoria Lekka,
Grzegorz Mirecki, Kinga Myszakowska, Agata Nowak, Igor Popowski, Marzena Rafałowska (nieobecna), Dariusz Rączka,
Oscar Skowron, Filip Słaboń, Filip Wakuliński, Kamil Wakuliński, Paweł Woźniak, Justyna Wójtowicz.

Klasa I A

Wychowawcy: Edyta Rutkowska, Grażyna Jaśniok
Michał Basiński, Kacper Biniakiewicz (nieobecny), Hanna Ciećka, Mateusz Danek, Zofia Gramala, Julia Janas, Emilia
Jaworska, Wiktoria Karaś, Zuzanna Kawałkiewicz, Jakub Konic, Natalia Łoskot, Hanna Morawska, Aleksander Nowak
(nieobecny), Aleksander Piguła, Sara Podgórska, Salvador Podgórski, Amelia Sobótka, Oliwia Stachura.

Klasa I D

Wychowawca: Iwona Grala
Julia Antoniak, Zuzanna Baradziej, Amelia Bąk, Dawid Bismor, Ksawery Daroń (nieobecny), Weronika Jarząb
(nieobecna), Dominika Kaczor, Szymon Kampczyk, Aleksander Karpiński, Krzysztof Kijas, Łukasz Konopka, Damian
Kudzia, Emilia Majchrzak, Arkadiusz Nahibowicz, Paulina Napieralska, Szymon Osada, Konrad Płóciennik, Oliwia
Pońska, Michalina Rejniak, Tigran Sargsyan, Piotr Skibicki, Julitte Śmigielska, Bartłomiej Szymala, Wiktoria Wiercińska.

Klasa I C

Wychowawca: Barbara Michalska
Oliwia Bąk, Mateusz Cieślak, Julia Essa, Anita Huczwa, Martyna Janiga, Paweł Klimczok, Agata Kulczyńska, Julia
Lipińska, Maksymilian Lipka, Maciej Maciejewski, Aleksander Marzec, Zofia Michalak, Igor Nawłoka, Krystian Otremba,
Olivia Pankiewicz, Dawid Rybakiewicz, Łukasz Siemaszko, Emilia Szymura, Alan Świątkowski, Zuzanna Wolnicka, Alicja
Wolny, Adrian Wysogląd.
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