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Knurów

Uwaga na szerszenie i osy!
Zwłaszcza teraz owady są wyjątkowo rozdrażnione i agresywne.
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie, mł. bryg.
Wojciech Gąsior nie radzi na własną rękę usuwać gniazd

T

ydzień temu strażaków zaalarmowała dyrekcja Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 4, przejęta widokiem szerszeni latających
przy oknie jednej z sal lekcyjnych.
Obawy były uzasadnione, bo użądlenie przez te owady jest bolesne, a w
skrajnych przypadkach, u osób uczulonych na jad, prowadzi do wstrząsu
anafilaktycznego.
Strażacy, zwłaszcza ostatnio wprawieni w bojach z owadami, szybko
zlokalizowali gniazdo w dylatacji

budynku i unicestwili szerszenie środkiem chemicznym.
- Od 1 lipca mieliśmy 71 zgłoszeń
w sprawie os i szerszeni - informuje
dowódca JRG Knurów. - Zazw ycz aj g nia z d a
z n ajd uj e my
w podbitkach,

na poddaszach, pod sufitami, w dylatacjach. Nie radzę ich usuwać na
własną rękę. Lepiej zlecić to wyspecjalizowanej firmie lub powiadomić nas.
Do walki z
owadami

Pilchowice

Corsa w służbie policji
Nowy radiowóz to efekt owocnej współpracy
samorządu Pilchowic i Komisariatu Policji
w Knurowie. Od wtorku służy dzielnicowym
patrolującym gminę

strażacy używają popularnych
środ ków chemicznych dostępnych w każdym
sklepie.

Foto: Paweł Gradek
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Użądlenia
szerszeni są
boleśniejsze
od użądleń
pszczół czy
os, nic więc
dziwnego, że
nie cieszą się
specjalną
sympatią...

P

od koniec czerwca Gmina Pilchowice podpisała porozumienie
z Komendą Wojewódzką Policji w
Katowicach, na mocy którego zobowiązała się przekazać 21,5 tys. zł na
potrzeby Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. Komenda Wojewódzka
dorzuciła niespełna 25 tys. zł, co pozwoliło zakupić nowy radiowóz dla
Komisariatu Policji w Knurowie.
We wtorek wójt Pilchowic, Maciej
Gogulla, przekazał kluczyki do opla

corsy 1,2 komendantowi KP Knurów,
mł. insp. Maciejowi Kawie.
Nowy radiowóz z pewnością ułatwi pracę dzielnicowych na terenie 7
sołectw.
W uroczystości przekazania radiowozu uczestniczyli ponadto: komendant KMP Gliwice insp. Dariusz
Augustyniak i kapelan Garnizonu
Gliwice, ks. Joachim Gondro.
/g/, foto: Piotr Skorupa

Czas na kolejną foto-zagadkę!

Inna czynność
seksualna

S

zanowna Redakcjo, pragnę wyrazić
swe głębokie oburzenie w związku z
aresztowaniem tego chłopaka ze Szczygłowic. Redakcja Nowin Gliwickich
nazwała go nawet „zboczeńcem”.
Każdy kto go zna, wie, że jest to
człowiek w tragicznej sytuacji życiowej.
Wszystko zaczęło się od czasu, gdy pod
kołami samochodu zginęła jego kilkuletnia siostra Karina. Kilka lat temu
zmarła jego dwudziestokilkuletnia
starsza siostra. Chłopak ten ma problemy z alkoholem, ale przede wszystkim
jest to człowiek bardzo schorowany.
Wielokrotnie widziałem jak przed
napadem padaczki wykonywał różne
dziwne ruchy. Zapewne owo całowanie
dziecka było tego przejawem. Zarzuty, jakoby ten biedny chłopak miał
mieć coś wspólnego z nagabywaniem
dzieci „na cukierki”, są absurdalne.
Ze względu na padaczkę był natych-

miast zwalniany z pracy. Póki jeszcze
choroba go nie męczyła tak bardzo, to
pomagał ludziom, np. na działce przy
pracach ogrodniczych. Jakiś czas temu

zgubił okulary, a ma bardzo poważną
wadę wzroku. Kilkukrotnie był zabierany przez pogotowie z ulicy. To chory
człowiek, ale nie przestępca! Areszt i
to pod takim zarzutem jest dla niego
okropnym wyrokiem.
To absurdalne, że on ponosi tak
okropną karę, a np. sprawcy i zleceniodawca podpaleń samochodów w Szczygłowicach pozostali zupełnie bezkarni.
Jan Scholtz

Naprawione ławki

P

Foto: Archiwum PL

śladem naszych publikacji

o tygodniowej przerwie wracamy
do naszych zagadek. Prosimy o
odpowiedź na pytanie: co to za miejsce?
Być może któryś z naszych Czytelników
dysponuje innymi zdjęciami tej części
Knurowa. Zachęcamy do kontaktu z
redakcją. Liczymy też na Państwa wspomnienia związane z przedstawionym na
fotografii miejscem.

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.

2

tygodnie temu, na prośbę pana Jana z osiedla,
skierowaliśmy uwagę urzędników na ubytki w ławkach
na skwerze przy cmentarzu,
przy ul. 1 Maja. Nasz Czytelnik nie mógł zrozumieć, dlaczego urząd zlecił malowanie wybrakowanych ławek,
zamiast najpierw je zreperować. Po naszej interwencji
błąd został naprawiony.
Redakcja

reklama

Pozdrowienia z wakacji
2

Serdeczne pozdrowienia dla całej załogi Przeglądu Lokalnego ślą stali
czytelnicy, będący na rehabilitacji. Anna i Zygmunt Podraza - czytamy na
odwrocie kartki z Jastrzębia-Zdroju. Dziękujemy za pamięć.
Redakcja
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Niemy napad
Gliwice. 32-letni rozbojarz z Knurowa tymczasowo aresztowany za...

Od 3 do 12 lat więzienia grozi knurowianinowi
za rozbój, jakiego dokonał na pracownicy zakładu
bukmacherskiego w Gliwicach. Nieoficjalnie
wiadomo, że zmusiła go do tego utrata pracy

Za córkę?
Knurów. Pobicie na przystanku „Cegielnia”

32

Środa, 26 sierpnia, około południa.
Na przystanku „Cegielnia” młody chłopak
pada na ziemię pod gradem ciosów.
Świadkowie są w szoku

W

W milczeniu i z użyciem noża
knurowianin dokonał rozboju
na 29-letniej kobiecie

cji - kom. Marek Słomski, of icer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach, odpowiada na nasze
pytanie o reakcję knurowianina na
zatrzymanie.

Krywałd

Kradną
„na śpiocha”
Tej samej nocy dwa domy
jednorodzinne stały się celem
włamywacza

D

o zdarzeń doszło z 4 na
5 września. Pod osłoną
nocy, licząc na mocny sen
domowników, nieznany sprawca
(jeden lub kilku) włamał się kolejno do dwóch domów przy ul.
Powstańców. Za każdym razem
używał tej samej metody włamania – wchodził przez okna balkonowe, uprzednio rozwiercając w
nich zamki. Jak podaje policja, z
jednego z domów sprawca skradł
1000 zł, zegarek i k luczyk i do
samochodu, z drugiego aparat fotograficzny i 200 zł gotówki.
Najprawdopodobniej po kradzieżach sprawca piechotą doszedł
do ul. Michalskiego, a stamtąd odjechał samochodem. Mieszkańcy
domów dopiero rano zorientowali
się, co się stało. Trwają czynności
procesowe. Policja zabezpieczyła
linie papilarne i ślady obuwia.
Włamania przez nawiert w
ok nach ba l konow ych nie są w
Krywałdzie nowością.
W kwietniu tego roku do podobnego zdarzenia doszło przy ul.
Michalskiego.

edług relacji świadków
24-latek czekał na autobus.
Był w drodze do pracy.
- Nagle podszedł do niego jakiś chłopak. Zaczął coś krzyczeć i wymachiwać
rękami. Potem przewrócił tego młodego i
kopał go po głowie - mówi knurowianka,
która pracuje nieopodal.
Osoby czekające na przystanku
zamarły.
- Jechałam na zakupy do Gliwic.
Nie wiedziałam, co się dzieje - opowiada świadek. - Nagle zobaczyłam jakieś
zbiegowisko i usłyszałam krzyki.
Zamieszanie nie trwało długo. Po
paru minutach napastnik odszedł i
zostawił ofiarę leżącą na ziemi.
- Klientka wpadła do nas i poprosiła o wodę. Była bardzo zdenerwowana.
Krzyczała, że kogoś pobili i trzeba mu
pomóc - tłumaczy pracownica kiosku.
Na miejsce przyjechało pogotowie
i policja.
- Chłopak nie mógł się ruszać, tylko
ręką kiwał. Założyli mu kołnierz i zabrali do szpitala. Bardzo to źle wyglądało.
Pewnie zakończy się wstrząsem mózgu
- wieszczy knurowianka. - O co mogło
chodzić napastnikowi, przecież, ot tak,
nie mógł pobić niewinnego człowieka....
Napastnik i ofiara są równolatkami. Bardzo dobrze się znali.
- To sprawa rodzinna. Ten pobity

Złodzieje skradli wówczas biżuterię oraz dokumenty. Być może
zabraliby więcej, gdyby nie fakt, że
gospodarze się obudzili. Wkrótce
potem, bo jeszcze tego samego miesiąca, sprawcy wiosennego włamania
w Kry wałdzie zostali zatrzymani
przez policję z Komendy Miejskiej

3 września Sąd Rejonowy w Gliwicach tymczasowo aresztował rozbojarza.
Postępowanie prowadzi KMP w
Gliwicach.
/pg/, foto: KMP Gliwice

w …Mysłowicach. Tam bowiem
przestępcy przerzucili się ze swoim
procederem. Mysłowiccy funkcjona r iusz e z at rz y ma l i dwóch
mężczyzn. Przy jedny m z nich
znaleziono specjalny sprzęt własnej roboty, służący do włamań.
Jak się okazało, złodziej działał w
różnych miejscowościach, nie tylko
na Śląsku. Jak informuje knurowska policja, przyznał się również
do włamania przy Michalskiego.
55-latek trafił na 3 miesiące do
tymczasowego aresztu. Prokurator
rejonowy w Mysłowicach przedstawił podejrzanemu 18 zarzutów
włamań i usiłowania włamań do
domów. Drugi z zatrzy manych
został objęty dozorem policyjnym.
Nie można wykluczyć, że wrześniowe kradzieże w Kry wałdzie
mają związek z tymi wiosennymi.
Być może recydywista, po wyjściu z
tymczasowego aresztu, znowu robi
swoje. Postępowanie w tej sprawie
prowadzi knurowska policja.

Policja nie potwierdziła pogłosek, jakoby
włamywacz używał gazu usypiającego
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ma dziecko z siostrą tego, który się
na niego rzucił - relacjonuje knurowianka. - Podobno chłopak starał się
widzieć z córeczką, ale matka dziewczynki nie chciała go do niej dopuścić.
Pisał na Facebooku, że będzie walczył
o córkę. Może wujek bronił siostrzenicę
przed ojcem?
Policja szybko zatrzymała sprawcę na terenie zakładu, w którym
pracuje. Nie stawiał oporu, przyznał
się do winy. Zapewne odpowie za
pobicie i spowodowanie ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu za
to nawet do 10 lat więzienia. Dowody
są niepodważalne - zajście nagrała
kamera monitoringu. Napastnikowi
już wcześniej zdarzało się łamać prawo - ma wyrok w zawieszeniu.
W zeszłą niedzielę napastnik stanął przed prokuratorem i dobrowolnie poddał się karze - pozbawienia
wolności w zawieszeniu, zapłacie zadośćuczynienia i kosztów sądowych.
Poszkodowany zgodził się na ustaloną karę. W przypadku, kiedy sprawca
nie zapłaci zadośćuczynienia, zmusi
go do tego sąd.
Sprawa jest niejednoznaczna.
Ofiara pobicia wcześniej była oskarżana o znęcanie. Najprawdopodobniej więc doszło do samosądu.
jb

Pilchowice

Stracił panowanie
W poniedziałkowe popołudnie
doszło do wypadku, w którym
poważnie ucierpiał motocyklista

D

o zdarzenia doszło około godz.
16. Jak wstępnie ustaliła policja,
motocyklista kierujący hondą z nieznanych powodów stracił panowanie
nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie
posesji przy ul. Dolnej Wsi. 31-latek
doznał przy tym skrajnie ciężkich

obrażeń. Na miejscu pojawiła się policja, karetka pogotowia, straż pożarna
i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował
rannego do szpitala. Postępowanie
prowadzi KMP w Gliwicach.
MiNa

Foto: JRG Knurów

-latek potrzebował pieniędzy, dlatego obmyślił
plan napadu na jeden z gliwickich zakładów bukmacherskich.
19 lipca wcielił go w życie: wręczył
pracownicy kar t kę z w y pisany m
żądaniem, a następnie, bez słowa,
grożąc jej nożem, zmusił do wydania
gotówki. Kiedy otrzymał 2 tys. zł,
zamknął kobietę w pomieszczeniu
gospodarczym i oddalił się w nieznanym kierunku.
Ustalenie personaliów napastnika było niezw yk le trudne, tym
bardziej że nie pozostawił on na
miejscu żadnych śladów. Poza tym,
jak się dopiero później okazało, nie
figurował w policyjnych kartotekach.
Po przeszło miesiącu żmudnego
śledztwa kryminalni namierzyli i zatrzymali sprawcę napadu.
- To cichy i bardzo opanowany
człowiek, nie okazuje żadnych emo-
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Knurów. Sesja nadzwyczajna

Krywałd. Miernik prędkości ostrzega i informuje

Coraz bliżej
żłobka

Nauczy kierowców
przepisowej jazdy

Podczas pierwszej po wakacjach sesji Rady
Miasta, zwołanej w trybie nadzwyczajnym,
rajcowie rozpatrzyli projekty 4 uchwał, w tym ten
dotyczący zabezpieczenia środków na budowę
żłobka przy ul. Wiosennej

W

Na ulicę Michalskiego wrócił
miernik prędkości. Zależało na tym
zarówno miejskim urzędnikom jak
i mieszkańcom Krywałdu

O

d lat szukano sposobów, aby
zmusić kierowców do wolniejszej jazdy w okolicach
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Krywałdzie. Wyraźne oznaczenia i
znak „Uwaga dzieci” pomogły, ale
nie rozwiązały problemu. Dawniej
kierowców straszył radar, potem jego atrapa. Po demontażu masztu,
dzieci mogły liczyć tylko na rozsądek
i łaskawość kierowców. Dyrekcja
szkoły już wtedy podjęła starania,
aby zwiększyć bezpieczeństwo - zatrudniła pana, który przeprowadzał
dzieci przez ulicę i poprosiła policję
o częstsze kontrole. Miernik to kolejny pomysł na walkę z piratami
drogowymi.
Urządzenie w przeciwieństwie

do fotoradaru nie karze kierowców,
a informuje i ostrzega.
- Jest to radar pedagogiczny, mający na celu działanie prewencyjne
- tłumaczy Aleksandra Wielgosz, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. - Służy przede wszystkim
jako narzędzie edukacji kierowców w
zakresie kontroli prędkości pojazdu
wjeżdżającego na teren, w obrębie
którego bezwzględnie należałoby
zmniejszyć prędkość lub zachować
szczególną ostrożność.
Miernik wyświetla prędkość z jaką
porusza się pojazd i informuje o jej
przekroczeniu.
- Jeśli się jedzie poprawnie, wyświetla się taka fajna uśmiechnięta buźka
- śmieje się pani Anna, mieszkanka

porz ąd ku obrad zna la zł y
się 2 uchwały poświęcone
zmianom w budżecie na 2015 rok i
Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Oprócz przesunięć wynikających z
bieżących inwestycji prowadzonych
przez Urząd Miasta i podległe mu
jednostki, najważniejszy jest zapis
o zabezpieczeniu na przyszły rok
blisko 7 mln zł na budowę żłobka.
Radni przyjęli też uchwałę wprowadzającą możliwość składania drogą
elektroniczną (e-PUAP, SEKAP) de-

Krywałdu. - A jak przekroczy się prędkość - czerwony napis: „Zwolnij”.
Radar był testowany w zeszłym
roku - od 25 sierpnia do 7 września. Po testach, ku niezadowoleniu
mieszkańców, zniknął. Urzędnicy z
ZDP przez kilka tygodni analizowali
zabrany materiał - rezultaty eksperymentu były zadowalające.
- Jak wynikało z otrzymanych
statystyk z przeprowadzonego testu
urządzenia, aspekt psychologiczny
zadziałał. Ilość kierowców przekraczających dozwoloną prędkość spadła
o 30 proc. - informowała Aleksandra
Wielgosz.
W lutym, na pytania czy miernik
będzie zamontowany w Krywałdzie
na stałe, dyrektor Wielgosz odpowiedziała, że istnieje taka możliwość, jeśli
znajdą się środki finansowe. Kilka
dni temu dzięki staraniom miejskich
urzędników i mieszkańców Krywałdu miernik wrócił. Gmina Knurów
współsfinansowała jego zakup.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Frekwencyjna klęska
Niedzielne
referendum
nie cieszyło się
zainteresowaniem
wyborców. Do urn
poszli nieliczni,
dlatego ich
odpowiedzi
na pytania
nie są wiążące

P

rzypomnijmy. Aby referendum
było ważne, frekwencja musiałaby
przekroczyć 50 procent. Nie udało się
to ani w skali kraju, ani na poziomie
lokalnym.
W Knurowie wyniosła 7,94 proc.
Na 30349 uprawnionych głosy ważne
oddało zaledwie 2410. Nieco wyższą
frekwencję odnotowano w gminie
Gierałtowice (8,43 proc.) Tu uprawnionych do głosowania było 9171 osób,
4

Foto: Paweł Gradek

Knurów, Gierałtowice, Pilchowice
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ogłoszenia

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.09.2015 r. o godz.
15.00 w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie
się sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
17.06.2015 r., 17.07.2015 r., 12.08.2015 r., 3.09.2015 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie powołania w skład Komisji Oświaty i Kultury radnego
Rady Miasta Knurów,
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/333/12 Rady Miasta
Knurów z dnia 19.09.2012 r. w sprawie podziału Gminy
Knurów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
3) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej,
4) w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach Miasta Lędziny oraz zmiany
Statutu Związku,
5) w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Śląskiego,
6) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
7) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
8) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
9) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
11) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
12) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
13) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
14) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
15) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów,
16) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
ﬁnansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy
z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze
powiatowej w 2015 r.
10.Zapytanie, wolne wnioski i informacje.
11.Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa

Zorganizowanie referendum
pochłonęło ok. 90 mln zł

a ważne głosy oddało 773. W gminie
Pilchowice frekwencja wyniosła 8.09
proc. (9106 uprawnionych do głosowania, 737 - liczba ważnych głosów).
W Knurowie 83,50 proc. z głosujących opowiedziało się za jednomandatowymi okręgami wyborczymi,
w Gierałtowicach 84,21 proc., zaś w
Pilchowicach 81,93 proc.
Finansowaniu partii z budżetu
państwa sprzeciwiło się 83,63 proc.

klaracji o wysokości opłaty za odpady
komunalne. Ponadto przegłosowali
uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Ziętka, Szpitalnej,
26 Stycznia i Zimowej. Dzięki temu będzie możliwe udostępnienie kolejnych
terenów pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, a także uregulowanie
statusu towarzyszących tym terenom
działek pod działalność usługową.

głosujących knurowian, 86,33 proc.
w Gierałtowicach, 79,48 proc. w Pilchowicach.
95,18 proc. poparło w Knurowie
pomysł rozstrzygania wątpliwości co
do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Podobnie było w Gierałtowicach (94,29
proc.) i w Pilchowicach (96,11 proc.).
oprac. /g/

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 9.09.2015 r.
do 29.09.2015 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dwie części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.
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Jeszcze ryżem
sypną...

Foto: Paweł Gradek

Knurów. Jak marnuje się żywność?

- Już nerwowo nie wytrzymuję - skarży się
sprzątaczka z ul. Koziełka. - Wczoraj chodnik
był usłany słonecznikiem, ale dzisiaj.... przegięli!
Rozsypali osiem kilogramów ryżu!

W

Otoczenie opustoszałego
dworka razi bałaganem

dowiskowego, ale pracownicy MOPS-u
nie mają możliwości sprawdzać, jak jest
wykorzystywana przez obdarowanych.
Zarząd wspólnoty mieszkaniowej
zgłosił sprawę marnotrawienia ryżu
Straży Miejskiej.
- Zgłaszający nieco wyolbrzymił problem, bo na miejscu okazało się, że dzieci
bez wiedzy matki rozsypały jedną toreb-

kę ryżu - informuje komendant Andrzej
Daroń, dodając, że jego zdaniem sprawa
zupełnie niepotrzebnie trafiła na biurko
dzielnicowego Komisariatu Policji.
- To zarząd wspólnoty powinien
reagować w pierwszej kolejności. Myślę,
że wystarczyłoby, gdyby porozmawiał z
matką tych dzieci.

Knurów

Żernica

Knurów

W poniedziałkowy poranek, 7
września, nieznany sprawca wykorzystał chwilową nieuwagę pewnego
gliwiczanina, który przyjechał do
hurtowni w Knurowie. Z otwartego
volkswagena złodziej zabrał torbę
wraz z dokumentami i 600 zł.

W poniedziałek, 7 września, policja przyjęła zgłoszenie z Żernicy o
włamaniu do altanki przy ul. Olchowej. Sprawca zerwał kłódkę, wyłamał
drzwi wejściowe i wyniósł z domku
telewizor, elektronarzędzia, narzędzia
ogrodnicze, rower i wózek transportowy. Właściciel, mieszkaniec Gdańska,
poniósł straty szacowane na 6500 zł.

W minioną niedzielę przy jednym
z lokali gastronomicznych przy ul. 1
Maja, pewien knurowianin został uderzony w twarz przez nieznaną osobę.
Jednym ciosem sprawca zniszczył poszkodowanemu okulary warte 1000 zł.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
knurowska policja.

Wykorzystał
nieuwagę

Foto: Justyna Bajko

środę przed południem zadzwonili do naszej redakcji
zdenerwowani mieszkańcy
ul. Koziełka 43.
- Proszę zobaczyć i przyjechać, co
się stało z naszym chodnikiem - usłyszeliśmy w słuchawce.
Rzeczywiście, chodnik przed blokiem wyglądał jakby przeszedł tamtędy
orszak weselny - był cały usłany ryżem.
- I jak ja mam to wszystko posprzątać.... Od szóstej zamiatam, a
wciąż jeszcze tyle ryżu - załamuje ręce
sprzątaczka. - Mam tego dość, bo to
nie pierwszy raz! Parę dni temu dzieci
rozsypały żwirek, wczoraj słonecznik,
dzisiaj ryż. Co jeszcze wymyślą?
Kobieta znalazła osiem pustych
opakowań po ryżu - wszystkie pochodzą
z darów Polskiego Czerwonego Krzyża.
- Taką sobie właśnie dzieci znalazły zabawę - marnowanie żywności!
Widocznie jej nie potrzebują, skoro rozsypują - mówią mieszkańcy Koziełka.
- Pewnie trochę w tym winy rodziców.
To już nie są małe dzieci, mają po 7 i 8
lat, można im wytłumaczyć, że żywność
nie jest do zabawy.
Produkty spożywcze, wydawane
przez Polski Czerwony Krzyż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Ży wnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym, trafiają do osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Kryteria, kto otrzymuje
pomoc, są ściśle określone.
- Mam świadomość, że pomoc otrzymywana za darmo bywa czasami marnowana, ale jest to proceder marginalny,
jednak zauważyć należy, że w większości
trafia do osób najbardziej potrzebujących - mówi Małgorzata Cisek-Sopel,
dyrektor MOPS. Przyznana pomoc wymaga przeprowadzenia wywiadu śro-

Foto: Paweł Gradek

- Marnotrawienie
żywności to bardzo
zła „zabawa” - nie
mają wątpliwości
mieszkańcy
z ul. Koziełka

Szczygłowice. Kto uprzątnie bałagan
przy parku NOT, czyli...

Dworek znów
na językach

- Mamy fajny park z siłownią
i placem zabaw. Tylko ten dworek
wszystko szpeci. Czy nikt nie
potrafi dotrzeć do właściciela
i zmusić go do uporządkowania
terenu? - pyta nas jeden
ze szczygłowiczan

Do altanki

MiNa

MiNa

Knurów

właścicielowi zabrać je z cudzej posesji. Hodowca został pouczony w
związku z wykroczeniem, jakie popełnił – niezachowaniem zwykłych
środków ostrożności przy trzymaniu
zwierząt.
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W twarz

MiNa

Knurów

Podpalił roletę

Prawie jak Corrida
1 września patrol straży miejskiej interweniował w sprawie dość
nietypowej, zważywszy na przemysłowy charakter gminy – na posesję
przy ul. Stawowej weszły trzy byki.
Na miejscu funkcjonariusze ustalili,
do kogo należą zwierzęta i polecili

Tekst i foto: Justyna Bajko

MiNa

Przy ul. Witosa nieznany sprawca
oblał łatwopalną cieczą, a następnie
podpalił roletę jednego z lokali. Ogień
nadpalił także rek lamę świetlną.
Osoba poszkodowana odkrywszy, do
czego doszło, poinformowała policję.
Straty zostały wycenione na 4000 zł.
MiNa

K

iedy mężczyzna dzieli się
z nami uwagami, w kierunku
parku, na zajęcia wychowania
fizycznego, zmierza grupa uczniów
z pobliskiej szkoły.
- Popatrz pan, ilu ludzi tamtędy
dziennie przechodzi. Ostatnio byłem
z żoną na spacerze i nie mogliśmy
uwierzyć, że nie ma sposobu, by zmusić właściciela do uporządkowania
terenu - opowiada.
Obejście budynku faktycznie
prz y pomi na d żu ng lę. Z adba ny
niegdyś podjazd zarósł chwastami.
Tuż przy wejściu pęcznieją worki ze
śmieciami. Nieopodal rozsypuje się
pomieszczenie gospodarcze.
Od k i l k u lat dworek sz u k a
nowego właściciela, niemniej chętnych, by wydać 1,4 mln zł, nadal
brak. Budynek popada więc w ruinę, a jego obejście staje się azylem
d la bez dom nych i t y pów spod
ciemnej gwiazdy (2 tygodnie temu
opisywaliśmy przypadek szczygłowiczanki, która natknęła się w tym
miejscu na onanistę).
- Czy nikt nie potrafi dotrzeć do
właściciela i zmusić go do uporządkowania terenu? - pytanie naszego
rozmówcy zadajemy komendantowi
Straży Miejskiej w Knurowie, Andrzejowi Daroniowi.
Słyszymy, że rozmowy z właści-

cielką dworku toczą się już od pewnego czasu. Współpraca nie należy
jednak do łatwych. Kobieta (mieszka poza Knurowem) tłumaczy się,
że śmieci ktoś jej podrzuca. Poza
tym, ona nie użytkuje lokalu i nie
ma zamiaru w niego inwestować.
Zanim w 2014 roku zapadł w jej
sprawie wyrok, zleciła uprzątnięcie
terenu. I tak faktycznie się stało. Nie
minęło jednak kilka miesięcy, a przyroda znów wzięła w jasyr otoczenie
dworku. Każda kolejna próba zmuszenia właścicielki do uporządkowania
posesji kończy się fiaskiem.
Mało tego, kobieta straszy, że
w końcu ogrodzi swój teren, blokując
szczygłowiczanom dostęp do parku
NOT. Sądząc jednak po jej dotychczasowym słomianym zapale co do
porządkowania obejścia, nieprędko
to nastąpi.
Straż Miejska dała właścicielce
dworku czas do 17 września na zabezpieczenie rozsypującego się budynku
gospodarczego, w którym koczują
bezdomni, i uprzątnięcia śmieci. Jeśli
to nie przyniesie skutku, komendant
złoży wniosek o ukaranie do sądu.
Na ra zie n ie w iadomo, cz y
w przyszłym tygodniu dojdzie do
wizji w terenie, jaką właścicielce zaproponowała Straż Miejska.
/pg/
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Inna niż wszystkie
Knurów. Mija rok od otwarcia kawiarni „Maszkiety”

Rok to dla takich miejsc stosunkowo krótki okres
– ciągle jeszcze się uczą, rozwijają. Ale zarazem jest
to wystarczający czas, by móc powiedzieć, że
knurowskim „Maszkietom” chyba się udało

W

szystko zaczęło się wcześniej, k iedy Katarzy na
Janowska, pod presją sytuacji życiowej wpadła na pomysł
założenia spółdzielni socjalnej. Udało
jej się przekonać do pomysłu innych.
Wkrótce pięcioosobowa ekipa założyła spółdzielnię „Spichlerz smaku” i
zaczęła się szkolić z myślą o otwarciu
kawiarni. 17 września minie rok, odkąd knurowskie „Maszkiety” zaprosiły
do siebie pierwszych klientów.
Jakie emocje towarzyszyły spółdzielcom w tamtym czasie? Pani Katarzyna wspomina, że było w niej dużo
obawy, czy ludzie zaakceptują nowe
miejsce, czy będą tu przychodzić. Była
też nadzieja, bo przecież bez niej cały
ten wysiłek nie byłby w ogóle możliwy.
Szybko się okazało, że „Maszkiety”
to bardzo absorbująca praca, a także
dużo zmian w życiu prywatnym.
– Nawet w domu człowiek pracuje,
zastanawia się, co by tu jeszcze zrobić,
jaki projekt przygotować – mówi Katarzyna Janowska.

Tradycyjnie, jak w domu

Od początku, jeszcze na etapie
planów, ideą nowej kawiarni było to,
aby była inna niż wszystkie. Wiadomo
było też, na czym ta inność ma polegać – wszystkie wyroby są wykonane
od początku do końca przez ekipę
kawiarni, bez żadnych półproduktów,
bez polepszaczy. Wszystko według
tradycyjnych receptur, jak w domu.
W końcu nazwa zobowiązuje – w
„Maszkietach” musi być wyjątkowo
smacznie. Ustalili, że najważniejsza
jest jakość. Produkty są może nieco
droższe niż w cukierniach nastawionych na masową produkcję, ale są
pieczone „po domowemu”, metodą
rzemieślniczą. I choć nie ma tu dużego
wyboru, to jednak jest różnorodnie –

codziennie na półkach można znaleźć
coś innego niż poprzedniego dnia.
- Robię tak jak dla swoich, bez polepszaczy – mówi Elżbieta Woźniak,
cukiernik z trzydziestoletnim stażem
i – jak sama zaznacza – pasjonatka
swojego fachu. – Krem czekoladowy
mamy na bazie czekolady, takiej prawdziwej, 70-procentowej. Krem – tylko
na maśle z serkiem mascarpone. Żaden
moloch nie może sobie na to pozwolić,
ale niewielka kawiarnia – owszem.
Nie ma dla nich nic niemożliwego.
Przy zamawianiu wypieków to klient
mówi, na co ma ochotę, dobiera sobie
ulubione smaki. Klientów stopniowo
przybywa. Największą sławą cieszą się
torty, przyjeżdżają po nie nawet osoby
z Gliwic. To dodaje skrzydeł.
Oferta stopniowo się poszerza.
Zaczęło się od wypiekanych słodkości,
lodów i kawy (100-procentowa arabica
speciality). Szybko pojawiły się wina
Marka Kondrata i chleb za sprawdzonej piekarni. Potem doszły pierogi
i naleśniki, lody włoskie, a ostatnio
– śniadania. Pracownicy dbają o to,
by wszystko było takie jak reszta – po
domowemu. Niedawno obok wejścia
do „Maszkietów” pojawiło się okienko
wydawcze, przez które – w biegu, nie
wchodząc do środka, można szybko
kupić kanapkę czy naleśnik.
- Ciągle się uczymy – przyznaje
pomysłodawczyni kawiarni. – Wkrótce
nasi pracownicy będą mieć szkolenia z
obsługi klienta. No i wreszcie nadszedł
czas, aby ruszyć z ofertą dowozu do
kupujących. Szukamy też odbiorców
kateringowych.

Kulturalnie o Śląsku

Ale z założenia „Maszkiety” to
nie tylko jedzenie – to także miejsce
spotkań. Od początku marzeniem
Kata rz y ny Ja nowsk iej było, aby

kawiarenka wzmacniała więzi społeczne. Aby ludzie chcieli porzucić
na chwilę komputer y czy smartfony i przyjść tu na kawę. By mieli
ochotę tu odpoczywać, rozmawiać.
A czasem, przy okazji – czegoś się
dowiedzieć. Stąd pomysł „śląskich
kawiarenek”, cyklicznych spotkań,
które doczekały się grona stałych
fanów.
- Czasem jest tak, że nie mamy już
gdzie krzeseł ustawić – mówi z satysfakcją pani Katarzyna. – Kultywujemy
śląskość, starszym chcemy o niej przypomnieć, młodszych zainteresować.
Stąd spotkania na temat śląskiej kultury i tradycji, a na ścianach kawiarni
– reprinty archiwalnych widokówek z
Knurowem. Chcemy też podkreślać,
że powinniśmy doceniać to, co mamy
w naszym mieście. Dlatego organizujemy spotkania z osobami z Knurowa,
które mają ogromny potencjał do tego,
aby odnieść sukces. Chcemy, by to była
kulturalna kawiarnia.
Do tej pory „kawiarenki” były
organizowane z reg uł y własny m
sumptem spółdzielni. Najbliższe
spotkania mogą być nieco ubogacone, dzięki finansowemu wsparciu
z zewnątrz. Projekt „O Śląsku po
Śląsku, czyli kawiarenki śląskie dla
mieszkańców Knurowa” otrzymał
niedawno dofinansowanie od Centrum Handlowego Europa Centralna,
w ramach V Edycji Funduszu Małych
Grantów Europy Centralnej. Z kolei
dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Knurów wystartuje inny projekt
– „Bank czasu”. Pomysł jest prosty
– rzecz polega na tym, aby wzajemnie wymieniać się własnym czasem
i rozmaitymi usługami, bez opłat,
na zasadzie: ja coś robię dla ciebie, a
ty dla mnie. Jedna osoba pomoże w
remoncie, druga, w zamian, pouczy

Wilcza

Krzyż na rozstaju

Kamienie pod krzyżem symbolizują trudy codzienności...
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W „Maszkietach” wszystko ma być „po domowemu”
- i słodkości, i atmosfera

angielskiego. Starsza osoba zajmie się
dzieckiem, a ktoś, w rewanżu, zrobi
jej zakupy. „Maszkiety” mają być
punktem kontaktowym, który kojarzyłby ze sobą poszczególne osoby.
Pomysłów jest więcej, ale na razie
niech pozostaną tajemnicą.

Dać coś z siebie

Nie chodzi w tym wszystkim o
biznes, a o cele społeczne – „Maszkiety” są tworzone przez członków
spółdzielni socjalnej. Wszystkie ewentualne nadw yżk i f inansowe z jej
działalności muszą być przeznaczone
na przedsięwzięcia społecznie użyteczne. Ciekawym doświadczeniem
„Maszkietów” były warsztaty terapii
zajęciowej zorganizowane wiosną dla
pensjonariuszy knurowskiej „Caritas”.
– Te warsztaty przyniosły chyba wszystkim dużo zadowolenia – wspomina
Katarzyna Janowska. – Do dziś pensjonariusze utrzymują z nami kontakt.
Kiedy przechodzą w pobliżu, wpadają

się przywitać. Chcielibyśmy znaleźć
jakiś sposób, by nawiązać z nimi stałą
współpracę.
„Maszkiety” włączają się w różne
akcje – nie tylko biorą, ale też chcą jak
najwięcej z siebie dać. Choćby ostatnio
wspierając festyn parafialny czy też
charytatywny turniej koszykówki.
Rok pokazał, że nie wszyscy z
pięcioosobowej ekipy czują ideę spółdzielczości. Stąd też szykują się drobne
zmiany personalne. Znalazło się za to
miejsce dla kolejnych osób. Póki co,
w spółdzielni pracuje 7 osób, a będzie
ich jeszcze więcej – skoro „Maszkiety”
się rozwijają, potrzeba nowych rąk do
pracy.
- Największą trudnością na starcie
było pokazanie, że jesteśmy, przebicie
się z naszą ofertą do świadomości
mieszkańców, zaistnienie – mówi pani
Katarzyna. – I to się już dzieje, mamy
klientów, zdobywamy nowych. Teraz
może być tylko coraz lepiej.
Tekst i foto: Mirella Napolska

Ma upamiętniać tegoroczne jubileusze, ale i pomagać
w zmaganiu się z codziennymi „krzyżami”, jakie są
doświadczeniem każdego człowieka – w Wilczy, na
rozstaju dróg, stanął modrzewiowy krzyż. W zeszły
piątek został uroczyście poświęcony
Pierwotnie poświęcenia miał dokonać
metropolita katowicki, arcybiskup Wiktor
Skworc, jednak ostatecznie nie dotarł. W
jego zastępstwie uroczystości przewodniczył
biskup Marek Szkudło.
Krzyż został postawiony z inicjatywy
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Jest formą uczczenia trzech przypadających w tym
roku jubileuszy – 90-lecia achidiecezji katowickiej, 25-lecia istnienia Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich archidiecezji i 15-lecia
działalności lokalnego Koła SRK.
Modrzew to mocne drzewo, odporne na
warunki atmosferyczne. Do tego krzyż został zakonserwowany. Powinien stać długie
lata. Odpowiednie drzewo wyszukał leśniczy
Piotr Nieszporek z Leśnictwa Zacisze.
- Zależało mi na tym, by był solidnej podstawy i konstrukcji – mówi Marian Sadecki,
członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,
który własnoręcznie wykonał krzyż. – Nie

jestem rzeźbiarzem ani cieślą, ale robiłem to
z sercem i pasją.
Krzyż jest rzeczywiście solidny – waży
około 600 kg i ma 6 i pół metra wysokości.
Wyrasta ze sterty drobnych kamieni, jakie
przez ostatnie tygodnie przynosili ludzie,
opisując je często własnymi inicjałami. Te
kamyki to symbole trudów codzienności
każdego z nich.
Stanął w zacisznym miejscu, na łące
wśród lasów, a zarazem na najwyższym
wzniesieniu w Wilczy. Dzięki temu jest
widziany nawet z daleka, już przy wjeździe
do miejscowości. Miejsce jest ciche, ale nie
odludne. Tradycyjnie krzyże umiejscawiane
są przy drogach albo na ich rozstajach. Ten
wilczański stanął na skrzyżowaniu tras rowerowych i turystycznych. Niejeden biegacz
czy cyklista zawiesi na nim wzrok i zaduma
się choćby na chwilę.
MiNa
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Knurów. Ciąg dalszy historii zajazdu przy Leśnym Zaciszu

Fajfy u Miernika

2004 rok: rozpoczyna się rozbiórka
zabudowań u zbiegu ul. Wilsona
i Niepodległości

- Losy tego budynku zmieniały się podobnie jak historia
naszego kraju - wspomina Teresa Antoszewska, wnuczka
byłej właścicielki nieistniejącej już restauracji u zbiegu
ul. Wilsona i Niepodległości. - Starsi mieszkańcy pewnie
pamiętają zabawy u Miernika...

O

d wyburzenia zajazdu minęło
11 lat, a mimo to wspomnienia o nim są ciągle ży we.
Szczególnie dla Teresy Antoszewskiej,
która z sentymentem opowiada rodzinnym domu.
- Moja babcia była właścicielką
restauracji znajdującej się bezpośrednio przy budynku mieszkalnym. Starsi
mieszkańcy z pewnością pamiętają
zabawy u Miernika, ja, niestety, znam
je tylko z opowiadań mojej mamy.
Po wkroczeniu „wyzwolicieli” wiele
przedmiotów zostało zniszczonych,
np. szafa grająca, cała porcelana. Lata
50. nie były przyjazne dla prywatnej
inicjatywy. Później śmierć babci... Życie
restauracji umarło wraz z nią.
W latach 60. budynek adaptowano
na potrzeby Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego
i zrobiono z niego magazyn. Odtąd
zwożono tu kapelusze, berety i stożki
m.in. ze Skoczowa i Bielska. Z biegiem
lat budynki popadały w ruinę, a przy-

czyniły się do tego szkody górnicze.
W 1988 roku ówczesna właścicielka zwróciła się o możliwość rozbiórki
zajazdu. Specjalistyczna firma wykonała ekspertyzę na zlecenie Okręgowej
Komisji ds. Szkód Górniczych w Gliwicach i orzekała, że obiekt nie nadaje
się do remontu. Jego los zdawał się być
przesądzony. Do końca września 1989
roku zniknąć miały budynki gospodarcze, a do końca czerwca 1990 roku
budynek sali głównej. Tak się jednak
nie stało, mimo że właścicielka otrzymała odszkodowanie z tytułu szkód
górniczych. W 1994 roku zaczęła walczyć o wycofanie decyzji o rozbiórce,
tłumacząc, że chce zaadaptować obiekt
pod działalność gospodarczą. Kopalnia nie wyraziła na to zgody.
Józef Piekorz, ojciec obecnego
właściciela najstarszej części zajazdu,
która przetrwała do dzisiaj, wspomina
dużą salę, piece kaflowe i scenę z miejscem dla zespołu.
- Z baru do salonu pociągnięty był

przewód, którym płynęło piwko. Jak
gospodarze mieli gości, wystarczyło,
że przekręcili kurek... - śmieje się pan
Józef. - Oglądałem tę bardzo ciekawą
instalację, widziałem też oryginalny
niemiecki zawór.
Jego uwagę zwróciła podłoga na
potężnych legarach (solidna, niemiecka robota), ciekawe rozwiązanie
podłączenia wody do pralni umiejscowionych z boku sali.
Wielu pamięta, że altankę wieńczyła kula. Pan Józef dodaje, że przy
rozbiórce okazało się, że w jej środku
znajdują się niemieckie napisy. Śladów
po byłych właścicielach znaleziono w
zrujnowanym budynku sporo. Tydzień
temu wspomnieliśmy o albumie rodzinnym Starostzików, wygrzebanym
ze sterty gruzu. Było też sporo książek
po niemiecku, m.in. z przyrody.
Drzewo z rozbiórki zajazdu trafiło m.in. do Czerwionki (ktoś zrobił
sobie z niego schody), porządne cegły
wykorzystano przy budowie domów

Z kart historii bankowości w Knurowie

Pewne jak w banku

Po zakończeniu II wojny światowej system bankowy zaczął odradzać się
na nowo. Reaktywowano działanie kas najpierw w Orzeszu, nieco później
w Knurowie

o przejściowych trudnościach
aprowizacyjnych, które wystapiły
na wiosnę 1945 roku (wzrosły ceny
podstawowych artykułów żywnościowych), w 1946 roku widoczna
była nieznaczna poprawa, zaś w 1948
roku Polska objęta została dostawami
żywności z UNRRA. W tym samym
roku ukazał się dekret o reformie
bankowej. Na jego podstawie miały
działać banki podstawowe i specjalne.
Do tych pierwszych zaliczano Narodowy Bank Polski jako bank centralny, do banków specjalnych należał
Bank Rolny, finansujący rolnictwo,
oraz Powszechna Kasa Oszczędności.
Zlikwidowane zostały spółdzielnie

oszczędnościowo – pożyczkowe,
ich miejsce stopniowo zajmowały
gminne kasy spółdzielcze, związane
z Bankiem Rolnym.
Bank Rolny w Knurowie miał swą
siedzibę w knurowskim ratuszu na
parterze, zaś wpłaty i wypłaty pieniędzy w PKO dokonywano na poczcie.
Do 1950 roku działał również Bank
Rzemiosła i Handlu utworzony na
bazie Banku Związku Spółek Zarobkowych, kredytujący sektor prywatny. Taka struktura bankowa w Polsce
obowiązywała przez około 30 lat.
Niecały rok od zakończenia II
wojny (15 kwietnia 1946 roku) Rzeczpospolita Polska wyemitowała Pre-
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w Książenicach. Ich spora część ponoć
została też wywieziona do Niemiec.
Miasto stało się uboższe o wyjątkowy obiekt. Niestety, budynek nie

znajdował się w wykazie obiektów
objętych ochroną konserwatorską.

Paweł Gradek, współpraca
Justyna Bajko, foto: arch. PL

W czasach świetności u Miernika organizowano bale
karnawałowe, wesela oraz potańcówki

Z podcieni restauracji wychodziło się do zadbanego ogrodu

P

Widok na scenę i potężne legary, na
których ułożona była podłoga

miową Pożyczkę Odbudowy Kraju.
Wylosowane kwoty premiowe były
płatne w Narodowym Banku Polskim
oraz w Państwowym Banku Rolnym
(nie został wylosowany blankiet o
wartości 500 zł, nr 018938).
Po transformacji ustrojowej do
lat 90. banki spółdzielcze funkcjonowały w ramach Banku Gospodarki
Żywnościowej, zaś pod koniec XX
wieku dochodziło do stopniowego
ich usamodzielnienia, a w rezultacie
dobrze już wtedy funkcjonujący Bank
Spółdzielczy w Knurowie przyłączył
w 1998 roku banki z Toszka i Wielowsi, zaś w 2003 roku również ten
z Orzesza.

Nawiązując do historii bankowości z 1904 roku, przyjęto nazwę
„Orzesko – Knurowski Banki Spółdzielczy w Knurowie”. W 2009 roku
powstały nowe oddziały OK Banku
w: Gierałtowicach, Ornontowicach,
Orzeszu, Czerwionce – Leszczynach.
Aktualnie zaś to: Centrala Banku
Knurów, oddziały: Knurów, Czerwionka, Gliwice, Leszczyny, Łaziska
Górne, Ornontowice, Orzesze, Toszek, Wielowieś i Zabrze. Ekspozytury zaś w: Bielszowicach, Gierałtowicach, Knurowie, Rudzie Śląskiej,
Rudzińcu, Szczygłowicach, Orzeszu
– Zawiści, Chorzowie, Czerwionce,
Rybniku i Tarnowskich Górach.
Od 1996 roku prezesem zarządu
banku jest Józef Kapłanek, absolwent Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu. Był współzałożycielem
Domu Maklerskiego Banku BPS SA
w Warszawie, pełniąc tam funkcję
wiceprezesa, od 2009 roku pełni
funkcję członka Rady Zrzeszenia
Banku Polskiej Spółdzielczości SA
w Warszawie. Współuczestniczył w

budowie i rozwoju samorządu terytorialnego, będąc radnym sejmiku
województwa ślaskiego, radnym I kadencji Rady Powiatu Gliwickiego oraz
radnym I i II kadencji Rady Miasta w
Knurowie. Założył Fundację na Rzecz
Rozwoju Miasta Knurowa, był także
inicjatorem kontaktów z partnerskim
miastem węgierskim Kazincbarcika.
Za sprawą Kałpanka sfinansowano budowę Zakładu Opiekuńczo
– Leczniczego w Knurowie. OK Bank
jako pierwszy z banków spółdzielczych został notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Józef Kapłanek roku otrzymał w
czerwcu 2015 roku „Laur Knurowa”,
zaś sam bank zdobył to wyróżnienie
już w 2007 roku.
Instytucja wspiera finansowo
wiele imprez i uroczystości o charakterze kulturalno – oświatowym (m.in.
sponsorowała zjazd absolwentów z
okazji jubileuszu 60- lecia Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole szkół
im. I. J. Paderewskiego w Knurowie).
Maria Grzelewska

7

ROZMAITOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Schyłek lata na RODOS
Knurów. Dożynki w ROD im. ks. Dzierżona

Upalne lato cieszyło urlopowiczów, ale nie działkowców. Ci dwoili się i troili, aby ziemia obrodziła.
Z różnym skutkiem. W ubiegłą sobotę spotkali się na dożynkach, by podsumować sezon

P

an Zenon Szkoda od 1978 roku
spędza na działce niemal każde
wakacje. To jego - jak mówi
żartobliwie - prywatne RODOS (Rodzinny Ogród Działkowy Ogrodzony
Siatką - przyp. red.), azyl i odskocznia
od codzienności w bloku. Ostatnie
gorące lato pokazało, że z powodzeniem może konkurować z greckim
odpowiednikiem.
- Tu zawsze można spotkać sąsiadów i wymienić z nimi poglądy na
sprawy upraw - tłumaczy działkowicz.
Pan Wiesław uprawia działkę od
32 lat i nie wyobraża sobie, by mogło

być inaczej. Wieloletnie doświadczenie
procentuje, bo jego działka znalazła się
wśród wyróżnionych. Tylko szkoda,
że przez ten upał nie obrodziły śliwy.
Warzywa?
- Kiedyś się uprawiało - opowiada
pan Zenon. - Teraz to już nieopłacalne.
Pójdę na targ i kupię za grosze, a na
działce trzeba się wokół tego nachodzić.
- Ale swoje to ekologiczne - zwraca
mu uwagę sąsiadka.
- A tam, ekologiczne...
Pan Szkoda zauważa, że młodzi
mają zupełnie inne podejście do
działki.

- Trawę sieją, ustawią zabawki dla
dzieci, grill rozpalą. Nastawieni są na
rekreację, a nie na uprawianie ziemi.
W sumie nie ma im się co dziwić, skoro
późno wracają z pracy.
Kończymy rozmowę, bo prezes
zarządu ROD im. ks. Dzierżona, Zbigniew Dziubiński, prosi, by minutą
ciszy uczcić tych działkowców, którzy
w ostatnim roku odeszli do wieczności. Następnie wita gości przybyłych na
uroczystość dożynkową: prezydenta
Knurowa Adama Ramsa z małżonką
Barbarą, przewodniczącego Rady
Miasta Tomasza Rzepę, przewodni-

Od dziary do sztuki

- Coraz częściej przychodzą do mnie osoby powyżej 50 roku życia
- słyszymy od Anny, właścicielki studia tatuażu w Knurowie. - Ostatnio
tatuowałam pana, który miał ponad 60 lat i chciał poprawić tatuaż, który
zrobił sobie kiedyś sam w wojsku

P

Foto: archiwum Karola Tattoo Studio

ierwotnie tatuaż był obrzędem
rytualnym. W niektórych kulturach posiadanie go oznaczało przynależność do plemienia, była to przede
wszystkim ozdoba wojownika.
Obecnie coraz rzadziej postrzegany jest jako oznaka przynależności
do gangu czy powiązania ze światem
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przestępczym. Można rzec, że tatuowanie urosło do rangi sztuki. Wpływ
na to miało powstanie profesjonalnych
studiów tatuażu, w których wykwalifikowani ludzie wprowadzają tusz do
skóry, aby zmienić jej pigment.
W Polsce studia tatuażu istnieją
od 20 lat i cieszą się coraz większą

Tatuaż
robi się na
lata, więc
przed
decyzją
warto się
dobrze
zastanowić

popularnością. Pierwsze profesjonalne studio w Knurowie powstało 3 lata
temu. Karolina – jego właścicielka –
nie narzeka na brak klientów. Z usług
jej studia korzystają nie tylko knurowianie, ale też przyjezdni z Gliwic,
Zabrza, a nawet z Bielska – Białej.
- Najbliższe wolne terminy mam
na styczeń, choć zawsze staram się
gdzieś „wcisnąć” klientów, którzy chcą
sobie zrobić jakiś mały tatuaż - mówi
Karolina.
Wydawałoby się, że na tatuaż
decydują się jedynie młodzi ludzie...
I faktycznie, gros klientów studia
tatuażu prowadzonego przez Annę
stanowią 20-35-latkowie.
- Jednak coraz częściej przychodzą
do mnie osoby powyżej 50 roku życia.
Ostatnio tatuowałam pana, który miał
ponad 60 lat i chciał poprawić tatuaż,
który zrobił sobie kiedyś sam w wojsku.
To nie jest tak, że starsi ludzie mają
coś przeciwko. Prawdopodobnie gdyby
kiedyś mieli takie możliwości jak teraz,
to widzielibyśmy na ulicach więcej wytatuowanych ludzi w wieku powyżej 50
lat – przekonuje knurowianka.

czącego Delegatury Rejonowej PZD w
Gliwicach Stanisława Kalisza i sponsora nagród dla działkowców - sklep
Leroy Merlin.
Po wymianie uprzejmości i życzeń
nadchodzi moment, na który wszyscy
czekają - wręczenie nagród tym, którzy najwięcej pracy włożyli w swoje
działki.
Pan Zenon z satysfakcją odbiera
upominek i dyplom za to, że jego
działka znalazła się w gronie dziesięciu
wzorowych.
W tej kategorii I miejsce zajęli
Leokadia i Kazimierz Kwiatkowscy,
Cena wykonania takiego zabiegu
zaczyna się od 100 zł i zależy od wielkości i stopnia skomplikowania wzoru
oraz potrzebnych do jego wykonania
sesji. Zabiegowi towarzyszy zazwyczaj
ból, choć wytatuowani twierdzą, że jest
to przyjemne szczypanie i kucie. Nie
bez znaczenia jest część ciała, na której
ozdoba jest wykonywana. Stopy czy żebra są bardziej wrażliwe na ingerencję
z zewnątrz. Nie należy jednak zapominać o tym, że każdy znosi zabieg nieco
inaczej, próg bólu jest bowiem sprawą
indywidualną.
Obecnie tatuaż może sobie zrobić
niemal każdy. Jeśli nie ma pomysłu,
wtedy z pomocą przychodzą tatuażyści.
– Miałam już sytuacje, w których
klient przychodzi do studia i nie wie,
czego chce. Staram się wtedy z nim
porozmawiać, pokazuję mu gotowe
wzory, próbując go zainspirować,
zazwyczaj udaje się w końcu ustalić
oczekiwania klienta – mówi Ania.
Fachowcy słyną z tego, że potrafią
przelać na papier pomysły swoich
klientów, a następnie systematyzują
je i wykonują na ciele wzór zgodny z
ich wyobrażeniem.
Czy to oznacza, że wytatuować
można sobie wszystko? Nie do końca. Są sytuacje, w których tatuażysta
może odmówić wykonania zabiegu.
– Na pewno nie zrobiłabym tatuażu osobie niepełnoletniej, pijanej,
czy takiej, która chciałaby sobie u
mnie wytatuować wzory o tematyce

tuż za nimi uplasowała się działka
Wandy i Józefa Jońców, zaś III miejsce przypadło Janinie i Henrykowi
Błaszczyńskim. Skromniejsza jest
lista nagrodzonych w kategorii najlepsza działka uprawowa. I miejsce
przypadło Helenie i Janowi Mastyjom,
II - Teresie i Józefowi Konopelskim, a
III - Annie i Stanisławowi Misiakom.
Jeszcze tylko wspólne, rodzinne
zdjęcie i można było skosztować
smacznej grochówki, a później spalić
nadmiar kalorii na parkiecie. To tańca
przygrywał Duet Centrum.
Tekst i foto: Paweł Gradek

faszystowskiej - zastrzega Karolina. Ponadto ktoś, kto cierpi na jakieś choroby skóry, nie może mieć wykonanego
zabiegu, są pewne granice.
Nie do końca jasne są przesłanki,
jakimi kierują się ludzie decydujący
się na ozdabianie ciała. Można jedynie przypuszczać, że każdy tatuaż
przedstawia jakąś osobną historię,
może być przejawem buntu, może też
stanowić upamiętnienie jakiejś niezwykle ważnej dla nas chwili. Może
też być wynikiem poddania się pewnej modzie, chęci bycia jak wszyscy.
– Ostatnio przyszła do mnie
dziewczyna i powiedziała, że chciałaby mieć motylka na nadgarstku, bo
jej koleżanka ma i ona nie chce być
gorsza. Czasem odmawiam wykonania takiego tatuażu, jeśli widzę, że jest
on wynikiem działania pod wpływem
impulsu. Na szczęście takie sytuacje
zdarzają się coraz rzadziej, a tatuaże
stały się już stałym trendem, nie zaś
chwilową modą – opowiada Ania.
Widok wytatuowanych ludzi coraz mniej szokuje, coraz częściej zachwyca. Pełna akceptacja posiadaczy
tatuaży sprawia, że kulturowo zbliżamy się do cywilizacji zachodnich.
Pamiętajmy jednak, że decyzja
tatuażu jest nieodwracalna, a apetyt
rośnie w miarę jedzenia. Chcesz sobie
zrobić tatuaż? Zrób go dla siebie, nie
dla innych, bo zostanie on z tobą do
końca twoich dni.
Arkadiusz Nauka
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Chudów. Dożynki Gminy Gierałtowice

Żeby dobrze plonowało

Po letnich suszach i upałach pogoda, dla kontrastu, pokazała rolnikom swoje deszczowe
oblicze. Ale mimo ulewy i wiatru Dożynki Gminy Gierałtowice świętowano tłumnie i pogodnie

W

tym roku gminne święto
plonów odbyło się w niedzielę, 6 września, obok
zamku w Chudowie. Rozpoczęto
tradycyjnie polową mszą świętą. Po
niej obchody przeniosły się na scenę. Na początek zaprezentowali się
lokalni muzycy: orkiestra dęta OSP
Przyszowice pod dyrekcją Mirosława
Hajduka, a tuż po niej połączone chóry – Bel Canto z Chudowa i Słowik z
Przyszowic. Chórzyści nie poprzestali
na autoprezentacji, ale zachęcali do
śpiewania zgromadzonych, ucząc
ich piosenki „Kochany Śląsk”. Mimo
kaprysów aury publiczność była bezpieczna – przy zadaszonych stołach

mogła się schronić przed wiatrem i
coraz śmielszym deszczem.
Po tej rozgrzewce nadszedł czas na
oficjalną część obchodów. Wójt gminy
Gierałtowice Joachim Bargiel przywitał wszystkich przybyłych – wśród
oficjalnych gości byli starosta gliwicki
Waldemar Dombek, jego zastępca Ewa
Jurczyga, parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i
Urzędu Marszałkowskiego, organizacje rolnicze i pozarządowe.
- Dziękujemy za to, co wyrwaliście tej ziemi, która była oblewana
słońcem afrykańskim ze skrajnymi
temperaturami, ze zmniejszoną wydajnością, ale udało się wiele urato-

Chóry „Słowik” i Bel Canto” połączyły siły

wać – mówił do rolników Joachim
Bargiel.
Wójt zapewnił, że gmina, która
niejednokrotnie musiała walczyć z
powodzią, ma także plany przeciwdziałające suszy.
- Zaczynamy przymierzać się powoli do gromadzenia wody i powstania
polderu czy zbiorników retencyjnych,
które pomagałyby rolnikom w ratowaniu zbiorów – zapewniał wójt. – Życząc
pomyślności i zadowolenia z waszego
zawodu, życzymy również większej
satysfakcji finansowej. Oby ten plon
był lepszy.
Następnie, jak każe obyczaj, starostowie tegorocznych dożynek – Marta
Organiściok i Eugeniusz Nocoń –
złożyli na ręce wójta bochen chleba.
Kolejnym symbolicznym gestem było
przekazanie dożynkowego wieńca.
Józef Posiłek – sołtys Chudowa, tegorocznego gospodarza uroczystości,
wręczył ów wieniec pani sołtys Gierałtowic, Gerdzie Czapelce – to znak, że w
przyszłym roku to właśnie tam odbędą
się gminne dożynki.
Doceniono najlepszych rolników
gminy. Marta Organiściok, Renata
Połap i Grzegorz Kostka odebrali

Oficjalną część obchodów otworzyło przemówienie
Joachima Bargiela

nagrody z rąk starosty gliwickiego
Waldemara Dombka.
Po oficjalnej części można było
wrócić do biesiadnego muzykowania
– za sprawą Ingi Papkali i jej zespołu.
Wreszcie przyszedł czas na największą
gwiazdę imprezy – Andrzeja Grabowskiego, aktora znanego szerszej
publiczności głównie z roli Ferdynanda Kiepskiego w popularnym serialu.
Na jego występ, mimo ulewy, przed

dożynkową scenę ciągnęły kolejne
tłumy. Stand-up Grabowskiego rozbawił publiczność, a zespół Chrząszcze
przeniósł ją w muzyczne klimaty lat
sześćdziesiątych. Po nich na scenie
jeszcze raz pojawiła się Inga Papkala
i Twist-Team, a publiczność ruszyła
w tany. Na finał dożynkowego święta
przygotowano pokaz sztucznych ogni.
Tekst i foto: Mirella Napolska

Mimo deszczu dożynki przyciągnęły tłumy

W Stanicy furorę zrobił dożynkowy
„złoty pociąg” (na zdjęciu)

Pilchowice, Stanica. Święto Plonów...

W dwóch sołectwach naraz

Ciekawostką była prezentacja
łodzi Ratownictwa Wodnego
– nowej sekcji OSP w Stanicy

W tym roku gmina Pilchowice wróciła do dawnego zwyczaju –
każde sołectwo z osobna organizuje własne dożynki. Po Kuźni
Nieborowskiej przyszedł czas na kolejne – w minioną niedzielę
świętowano w Pilchowicach i Stanicy

Wielką atrakcją dożynkowego festynu
w Pilchowicach był pokaz jednostek
ratownictwa, w tym – straży pożarnej
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Starostowie pilchowickich dożynek
przekazali tradycyjny bochen chleba
na ręce wójta Macieja Gogulli
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rozrywka nr 36

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Adam Borowiecki z Knurowa

ur. 31.08.2015 r., 2890 g, 54 cm

Mateusz Żurek z Gliwic

Tymoteusz Borowski z Gierałtowic

ur. 31.08.2015 r., 4200 g, 55 cm

Adam Leński z Gliwic

ur. 3.09.2015 r., 3190 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).

36

11.09.2015
PIĄTEK
16:15 Hugo i łowcy duchów
18:15 Karbala
20:30 Karbala
12.09.2015 r.
SOBOTA

16:15 Hugo i łowcy duchów
18:15 Karbala
20:30 Karbala
15.09.2015 r.
WTOREK
16:15 Hugo i łowcy duchów
18:15 Karbala
20:30 Karbala
16.09.2015 r.
ŚRODA
16:15 Hugo i łowcy duchów
18:15 Karbala
20:30 Karbala

16:15 Hugo i łowcy duchów
18:15 Karbala
20:30 Karbala
13.09.2015 r.
NIEDZIELA
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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Igor Woźniak z Knurowa

ur. 5.09.2015 r., 3510 g, 54 cm

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Bartłomiej Bieniek z Gliwic

16:30 Barbie: Rockowa księżniczka
18:15 Żyć nie umierać
20:00 Żyć nie umierać

ur. 2.09.2015 r., 3550 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 33/2015 brzmiało: „WĘGIERKA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Monika
Bonk. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

14.09.2015 r.
PONIEDZIAŁEK

10.09.2015 r.
CZWARTEK

Helena Morgała z Rybnika

ur. 31.08.2015 r., 3630 g, 54 cm

ur. 6.09.2015 r., 3440 g, 54 cm

Martyna Woźniak z Gliwic

ur. 8.09.2015 r,. 2750 g, 49 cm

Knurów

Seniorzy o bezpieczeństwie
T
radycją stają się comiesięczne
spotkania Klubu Seniora SITG
KWK „Knurów-Szczygłowice”. W
ubiegły wtorek gościem emerytów był
Andrzej Daroń, komendant Straży
Miejskiej. Wygłosił prelekcję o zadaniach i obowiązkach, okraszoną krótkim rysem historycznym jednostki.
Emeryci skorzystali z okazji, by

zgłosić komendantowi kilka palących
problemów (m.in. potrzebę zabezpieczenia obiektów, zajęcia się sprawą
porzuconego samochodu przy jednej
z ulic).Klub zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkania
do Klubu NOT w Knurowie (co drugi
wtorek miesiąca o godz. 13.00).

/g/

Zaproszenie

Weź głęboki oddech

W dniach 14-19 września odbędzie
się Polski Tydzień Spirometrii. Fundacja
„Unia Bracka” włącza się w obchody i zaprasza wszystkich do bezpłatnego badania
spirometrycznego. Dzięki temu każdy
pacjent będzie mógł poznać pojemność
płuc i przepływ powietrza przez układ oddechowy. Nieinwazyjne badanie pozwala
wykryć przewlekłą obturacyjną chorobę

płuc, która, niezdiagnozowana i nieleczona, skraca życie chorych o ok. 10 lat.
15 września (wtorek) w godz. 1317 na badanie zaprasza Przychodnia
Bracka w Knurowie (gabinet nr 15),
17 września (czwartek) w godz. 11-13
zaprasza Przychodnia Bracka ze Szczygłowic (gabinet nr 2).
/g/
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Foto: Paweł Gradek

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Knurowie

Klasa I A

Klasa I B

Wychowawca: Danuta Książek-Krysta
Wiktoria Cielicka, Oliwia Dąbrowska, Krzysztof Domagała, Patrycja Domagała,
Piotr Gawrysiak, Olaf Gmyrek, Łukasz Jałowiecki, Wiktoria Kozioł, Franciszek Kwitek,
Bartłomiej Lewandowski, Wiktoria Macoch, Weronika Malka, Alicja Marszolek,
Wojciech Nieradzik, Franciszek Piątek, Antonina Plaza, Bartłomiej Rittau,
Emilia Stępień, Szymon Szych, Dominika Wakuluk, Jakub Wojnowski,
Gabriel Ziółkowski, Mateusz Żółtak.

Wychowawca: Iwona Suszek
Jagna Biernacka, Alicja Borkowska, Julia Foryciarz, Jessica Hymoh, Filip Jagiełko,
Maja Jany, Bartosz Krupa, Ksawery Kwieciński, Dominik Lewandowski,
Kacper Maślanka, Lena Miarka, Marcel Michalak, Maja Mikołajewska, Wiktor Morciszek,
Paulina Pieróg, Vanessa Pyrchała, Maja Reszka, Nikola Sikora, Wiktoria Sobek,
Joanna Solak, Bartosz Świtek, Amelia Wichowska, Łukasz Zając, Michał Zawodniok,
Filip Żółtański.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Knurowie

Klasa I
Wychowawca: Alicja Działowy
Lena Cimała, Amelia Cimała, Mateusz Danowski, Karol Kobus, Lena Korus,
Julia Kowalczyk, Dawid Kujawa, Julia Kurpias, Daria Kuśka, Filip Malinowski,
Kacper Marcinkowski, Adam Materny, Eliza Matla, Paweł Mazurek, Emilia Oleś,
Nicola Madalińska, Paulina Pietrek, Magdalena Sieradzka, Kacper Słabisz, Rafał Sosna,
Emilia Suska, Patrycja Szulc, Dawid Twardawa, Ksawery Wróblewski.

Klasa I C

Wychowawca: Mirosława Wojtaszek
Aleksandra Bajowska, Alicja Bajowska, Mateusz Benek, Natalia Burzec,
Dawid Cwajna, Wojciech Długajczyk, Jakub Kalemba, Jan Kalemba, Oskar Kijas,
Dawid Kołodziejak, Milena Kozak, Szymon Marczuk, Wiktor Molak, Jakub Parzyk,
Natalia Pieron, Maja Pluta, Wiktoria Puchałka, Grzegorz Sawa, Michał Stolarski,
Paweł Szymecki, Julia Święcik, Franciszek Wielgosz, Milena Wiśniewska,
Szymon Znaj.
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Darmowe porady prawne
Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje po raz piąty akcję pod nazwą „Niebieski
Parasol”. W Knurowie w to pożyteczne przedsięwzięcie włączyła się Kancelaria Radcy
Prawnego Iwony Goli.
Bezpłatnych porad w kancelarii przy ul. Niepodległości 14/4 udzielać będą radcy prawni Iwona Gola i Piotr Muzyka. Zapraszają w dniach 16-18 września (środa – piątek) w
godzinach 9-12.
/g/
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USŁUGI

SPORT I REKREACJA

Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830

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

36-38/15

34-37/15

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

Zatrudnię dor y wczo do pracy fizycznej
studenta – warunek posiadanie samochodu.
Tel. 793 181 986
34-36/15

Z a t r u d n i ę n a d o c i e p l a n i e i r e m o n t y.
Tel. 602 407 190
36/15

1/14-odw.

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane, adapt acja poddasz y, doc ieplanie.
Tel. 785 948 716

36-38/15

Do w ynajęcie mieszkanie 3 -pokojowe.
Knurów. Tel. 792 001 764
35-36/15

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

Sprzedam dom nowy. Tel. 508 192 750

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

S p r ze dam mi e s zkani e 4 6 m 2 K nur ów
os. Ks. Koziełka, 2 pokoje. Tel. 32 235 02 71,
503 700 689

33-38/15

1-38/15

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

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

13-38/15

EDUKACJA
English for Medicine. Tel. 502 415 341

35-37/15

36/15

Szukam pokoju z wygodami do wynajęcia.
Tel. 690 961 351

36/15

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

36-37/15

36/15

MOTORYZACJA

36/15

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

ZDROWIE I URODA

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

13-38/15

NIERUCHOMOŚCI

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
Do wynajęcia lokal usługowo-handlowy 25 m2,
ul. Witosa 15, I p. Tel. 602 109 801
33-36/15

Do wynajęcia mieszkanie w domu w Gierałtowicach, piec c.o. w piwnicy. Tel. 32 235 35
35, 604 805 513
35-37/15

Do w ynajęcia umeblowane mieszkanie
na Sobieskiego. Tel. 513 013 763, 502 391 365

18/15-odw.

M ę żc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
2/15-odw.

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

35-36/15

Podejmę się sprzątania. Tel. 514 244 648

34-43/15

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

27/15-odw.

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

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399
25/15-odw.

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

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

Zapraszamy do:

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

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.
12
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Bogate wyposażenie
siłowni pozwala na
wszechstronną pracę
nad poprawą sylwetki

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Na oficjalne
otwarcie siłowni
przygotowano
specjalny tort
z herbem
Spartana

Gościem honorowym otwarcia knurowskiej
siłowni był utytułowany pięściarz Damian
Jonak, który miał okazję porozmawiać
z trenerem Ireneuszem Przywarą

S

tarsi mieszkańcy Knurowa pamiętają zapewne, ja k w lokalu przy
ulicy Kapelanów Wojskowych
działała dyskoteka Tip-Top.
Później był jeszcze m.in. salon meblow y, a 2 września
uroczyście otwarto tam Spartan Siłownia & Cross.
- Ostatnie tygodnie były
niezwykle pracowite, wielokrotnie brakowało czasu na
sen, ale dzięki olbrzymiemu
zaangażowaniu wielu osób
udało nam się wszystko zrealizować na czas i tak, jak
obiecałem 2 września mogliśmy uroczyście otworzyć nasz
gym - mówi pomysłodawca
Sławomir Tokarz.
Nowa si łow n ia m ie ś c i
się w zasobach Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej. - Muszę
pr zyznać , ż e na pocz ątku
wydawało nam się, że kilka
pomysłów pana Sławka będzie
trudno zrealizować. To były
dość odważne pomysły, ale jak
się okazało, takie nowatorskie
spojrzenie na ten projekt połączone z optymizmem dało
pożądany efekt z czego bardzo
się cieszę. I życzę oczywiście,
by to miejsce tętniło życiem
- powiedział w czasie otwar-

cia prezes LWSM, Eugeniusz
Jurczyga.
Pomysłodawca Sławomir
Tokarz podkreśla, że obiekt
został wyposażony w sprzęt,
który umożliwia trening wielofunkcyjny na różne partie
mięśniowe. - Nowością w Knurowie jest cross gym, gdzie treningi wykonuje się na różnego
rodzaju przyrządach. Zajęcia
te prowadzone są przez profesjonalnych trenerów - dodaje.
Sportową twarzą otwarcia obiektu był utytułowany
pięściarz Damian Jonak, a wyposażenie siłowni z podziwem
oglądał prezydent Knurowa,
Adam Rams.
- D osk onal e pamiętam
rok 2006, gdy Sławomir Tokarz zakładał klub sportowy
Spartan - mówił prezydent.
- Już wtedy, jak na sportowca
i trenera przystało wiedział,
że czeka go ciężka praca, ale
od początku wierzył w sukces.
I te sukcesy stały się faktem,
co cyklicznie odnotowujemy w
czasie naszych uroczystości, gdy
wręczamy nagrody i wyróżnienia prezydenta za godne reprezentowanie naszego miasta na
arenach sportowych. Gratulując zrealizowania kolejnego
pomysłu życzę, by ta siłownia

służyła zarówno tym, którzy
chcą poprawić swoją sylwetkę,
jak i tym, którzy przygotowują się do poważnych startów
sportowych. I patrząc na osoby,
które już od pierwszego dnia
przyszły tu ćwiczyć, i znając kadrę trenerską, nie wątpię, że korzystający z tego obiektu będą w
pełni usatysfakcjonowani.
Nowa siłownia jest otwarta
od 8.00 do 23.00 w dni robocze,
natomiast w weekendy od 10.00
do 18.00.
Należy jeszcze dodać, że
nowy obiekt jest rozszerzeniem działalności Spartana,

bowiem przy ulicy Szpitalnej
29 w dalszym ciągu odbywają
się zajęcia dla osób trenujących sporty walki. Ta sala z
kolei została wyposażona w
nowe mat y, ring boksersk i
oraz octagon do walk MMA i
niezbędny sprzęt do uprawiania sportów walki.
Po kilku latach działalności wizytówką Spartana jest
m.in. Damian Durkacz, młody
pięściarz, reprezentant Polski,
uczestnik mistrzostw świata,
które odbywają się w Rosji.

Foto: Piotr Skorupa

Spartan rozszerza swoją działalność
Na najmłodszych
czeka specjalny
kącik zabaw

PiSk

Nowozelandczyk pokonany, ale...

KONKURS
W związku z rozszerzeniem działalności Spartana mamy dla
naszych Czytelników karnety. Można je wygrać odpowiadając
na następujące pytanie:

Jak nazywa się założyciel
Spartana Knurów?
Odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem przesyłajcie
do 13 września drogą mailową: redakcja@przegladlokalny.eu
Sponsorem konkursu jest Klub Sportowy Spartan Team Knurów.
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Reprezentacja Polski na bokserskie mistrzostwa świata kadetów.
W dolnym rzędzie z lewej zawodnik Spartana Knurów Damian Durkacz

W Petersburgu rozpoczęły
się bok sersk ie m ist r z ost wa
świata kadetów. Jak już wielokrotnie informowaliśmy, w
reprezentacji Polsk i zna la zł

się pięściarz Sparta Knurów
- Damian Durkacz. Utalentowany nastolatek występuje w
kategorii wagowej do 54 kg i w
swej pierwszej walce pokonał

Logana Hilla z Nowej Zelandii.
W drugiej musiał jednak uznać
wyższość Ukraińca Tarasa Bondarchuka.
PiSk
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IV liga

Lepiej niż przed rokiem,
ale marne to pocieszenie

Zza biurka

Józek, nie daruję ci tej...

W ubiegłym sezonie Concordia przegrała w Będzinie z Sarmacją 2:6.
W sobotę mimo, że była bliska wywalczenia remisu, uległa 2:4. Lepszy
to wynik niż przed rokiem, jednak marne to pocieszenie, skoro traci się
gola z rywalem grającym w dziesiątkę

W ubiegłym sezonie Sarmacja B ęd zi n na le ż a ła do
czołówki zespołów rywalizujących w grupie I i zakończyła
rozgrywki na trzecim miejscu.
Letnia przerwa nie wpłynęła
dobrze na drużynę, bo przed
spotkaniem z Concordią, a
więc po czterech kolejkach
będzinianie wciąż byli bez
zwycięstwa. Na nieszczęście
knurowian, seria meczów bez
zwycięstwa została przerwana właśnie w konfrontacji z
Concordią.
- Dwa wcześniejsze mecze
wygraliśmy i uczulałem moich
zawodników, by nie podchodzili
do tego spotkania z nastawieniem, że bez problemu wygrają
po raz trzeci z rzędu - powiedział nam po meczu Michał
Budny, trener Concordii.

Nie wiedzieli,
jak wykorzystać
grę w przewadze

Dla kibica mecz Sarmacja - Concordia był przednim
widowiskiem, bo padło sześć
bramek, wynik zmieniał się,

jak w kalejdoskopie, sędzia
podyktował jeden rzut karny
i raz sięgnął do kieszeni po
czerwoną kartkę.
„Czerwień” zobaczył zawodnik gospodarzy przy stanie 3:2 dla Sarmacji i na około
10 minut przed zakończeniem
meczu. Sytuacji tej nie potrafili wykorzystać knurowianie,
którzy całkowicie pogubili się
w ostatnich fragmentach gry,
czego efektem była strata gola
numer cztery.

Ten trener
kiedyś grał w...
Concordii

Starsi kibice Concordii powinni pamiętać, że obecny trener Sarmacji - Krzysztof Kiełb
przed laty był zawodnikiem
knurowskiego klubu.
W rol i t renera prowadził m.in. Fortunę Gliwice,
Przyszłość Ciochowice i LZS
Piotrówka.
Jeszcze kilka tygodni temu
Kiełb był zainteresowany ściągnięciem do Będzina byłego
kapitana Concordii - Łukasza Spórnę, który ostatecznie
zdecydował się na występy w
Czarnych Pyskowice.

5. KOLEJKA, GRUPA I:
Sarmacja Będzin - Concordia Knurów 4:2
1:0 Pietrek 19 min, 1:1 Mawo 22 min, 2:1 Nowak 28 min, 2:2 Mawo
53 min (rzut karny), 3:2 Kita 57 min, 4:2 Jędrzejczyk +90 min
Concordia: Krasoń, Śliwa 85 min Knot, Mateusz Mikulski, Bąk,
Rekus, Kurkowski 74 min Stelmaszczyk, Szewczyk 50 min
1. Gwarek T.G.
13
Dziambor, Buchalik, Górka,
2. Wesoła
13
3. Radzionków
12
Młynek, Mawo.
4. Poraj
10
Zieloni Żarki - Raków II Czę5. Myszków
10
stochowa 1:3, Slavia Ruda
6. Przemsza
9
Śląska - Górnik Piaski 1:2,
7. Grodziec
8
Gwarek Tarnowskie Góry 8. Concordia
7
Przyszłość Ciochowice 3:0,
9. GKS II K.
6
Górnik Wesoła - RKS Gro10. Ząbkowice
5
dziec 1:1, Polonia Poraj - Unia
11. Sarmacja
5
Z ąbkowic e 0:0, Ruch Ra 12. Raków II
4
13. Żarki
4
dzionków - MKS Myszków 5:0,
14. Piaski
3
GKS II Katowice - Przemsza
15. Slavia
3
Siewierz 5:2.
16. Ciochowice
0

5. KOLEJKA, GRUPA II:
Jedność Przyszowice - Unia Turza Śląska 1:2
0:1 Hanzel 24 min, 1:1 Hajok 76 min, 1:2 Hanzel 78 min (rzut karny)
Jedność 32: Szindler, Łuszcz 63 min Mrozek, Pastor 74 min Zmitrowicz, Szołtysek, Wolniewicz,
1. Turza Śląska
15
Mucha 46 min Świetlicki, Przy2. Ruptawa
10
bylski 74 min Beker, Botor,
3. Krupiński
10
Kiełtyka, Hajok, Sosna.
4. Ornontowice
9
GTS Bojszowy - Drzewiarz
5. Tychy II
9
Jasienica 1:2, Spójnia Landek
6. Drzewiarz
9
- Unia Racibórz 0:3, Granica
7. Polonia Ł.G.
7
Ruptawa - Gwarek Ornonto8. Pszczyna
7
wice 1:1, Radziechowy Wieprz
9. Przyszowice
7
- Polonia Łaziska Górne 1:2,
10. Szczakowianka
7
11. Racibórz
6
ROW II Rybnik - Krupiński
12. Świerklany
5
Suszec 0:2, Szczakowianka
13. Landek
4
Jaworzno - Forteca Świerkla14. Bojszowy
4
ny 1:1, Iskra Pszczyna - GKS
15. Radziechowy
3
II Tychy 3:0.
16. ROW II
1
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Krzysztof Kiełb - przed
laty piłkarz Concordii,
dzisiaj trener Sarmacji
Będzin

Foto: Piotr Skorupa

Pierwsze
zwycięstwo

Skuteczny
Kameruńczyk

Obie bramki dla Concordii strzelił w Będzinie Solomon Mawo. Ka mer u ńcz yk
przeżywa najlepszy okres w
knurowskim klubie. Sympatyczny „Sali” znowu ma frajdę
z gry i strzelania goli. W meczu z Sarmacją obalił nawet
mit, że faulowany zawodnik
nie powinien strzelać rzutu
karnego.
Concordia ma za sobą pięć
kolejek nowego sezonu, a Salomon Mawo od drugiej kolejki
regularnie co tydzień trafia na
listę strzelców i ma już na swym
koncie pięć bramek.
Napastnik z Afryki zagrał
w pierwszym zespole Con-

cordii 46 spotkań ligowych,
strzelając 15 goli.

Nie powstrzymali
lidera

Do Przyszowic przyjechała
bezsprzecznie najlepsza drużyna
w dotychczasowych rozgrywkach 4 ligi. Unia Turza Śląska
kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa i nie inaczej było w sobotniej potyczce z Jednością. Goście
wygrali po raz piąty w tym sezonie, a ozdobą tej konfrontacji
był pojedynek dwóch najskuteczniejszych zawodników, czyli
Hajok (Jedność) - Hanzel (Unia).
Obaj panowie „H” nie zawiedli i
strzelili wszystkie bramki, jednak w lepszym humorze mecz
kończył Hanzel.
PiSk

Klasa okręgowa
5. KOLEJKA, GRUPA II:
Polonia Marklowice - Wawel
Wirek 2:0, Jastrząb Bielszowice - Górnik Pszów 1:5, Urania
Ruda Śląska - Polonia Łaziska
Rybnickie 0:2, Naprzód Syrynia - KS 27 Gołkowice 3:1,
Gwarek Zabrze - Naprzód
C z y ż ow i c e 1:3 , G w i a zd a
Skrzyszów - Tempo Paniówki
0:3, Naprzód Zawada - Rymer
Rybnik 2:1, Przyszłość Rogów
- Orzeł Mokre 3:4.

5. KOLEJKA, GRUPA III:
KS 94 Rachowice - Zryw Radonia 3:2, Rafako Racibórz
- Czarni Pyskowice 5:2, Dąb
Gaszowice - Wilki Wilcza 1:3,
Naprzód Borucin - Naprzód
Rydułtowy 3:0, Fortuna Gliwice
- ŁTS Łabędy 2:3, LKS 1908
Nędza - Zuch Orzepowice
4:1, Zameczek Czernica - LKS
Krzyżanowice 3:1, Silesia Lubomia - Jedność Jejkowice 4:1.

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

13
13
12
11
10
9
9
7
6
6
4
4
4
4
1
0

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

13
12
12
10
10
10
9
8
7
6
6
6
5
1
0
0

Pisząc tydzień temu o meczu Concordii z GKS-em II
Katowice wspomniałem, że
poczynania piłkarzy z wysokości trybun obserwował
m.in. Józef Dankowski. To
niezwykle szanowana postać
przy Dworcowej. Używając
dwóch słów można powiedzieć:
Pan Trener.
Józef Dankowski jest wychowankiem Concordii, późniejszym kapitanem Górnika
Zabrze, z którym zdobywał
cztery razy mistrzostwo Polski,
i z którym grał m.in. przeciwko
Realowi Madryt. Były środkowy defensor ma też w swoim
piłkarskim CV reprezentacyjny epizod. Swoją markę przy
Dworcowej budował też tym, że
karierę w roli piłkarza zakończył w Knurowie, i tu rozpoczął
nowy rozdział w swym życiu,
czyli pracę trenerską.
Jeszcze kilka tygodni temu
był szkoleniowcem Górnika
Zabrze. I wielu spodziewało się,
że w tym sezonie da szansę pokazania się na stadionach ekstraklasy bramkarzowi rodem z
Knurowa. Nie od pierwszej kolejki, ale po tym, jak inni kandydaci do gry między słupkami
seryjnie zawodzili. Wtedy to w

sportowych mediach aż roiło się
od informacji, że właśnie w klubie przy Roosevelta nadchodzi
czas Marcina Michalaka.
Niestety 22-latek nie dostał szansy. Mało tego, nie ma
go już w Górniku Zabrze, bo
krótko po tym, jak doszło do
zmiany trenera, i tuż przed
zamknięciem letniego okienka
transferowego dowiedział się,
że zamiast szykować się na
debiut w ekstraklasie, musi
wraz z menedżerem szukać
nowego klubu.
Marcin Michalak zakotwiczył w Polonii Bytom, z
kolei Concordia musi pogodzić się z tym, że nie dostanie
od Górnika kwoty zapisanej
w umowie, a która powinna wpłynąć na konto knurowskiego klubu po debiucie
bramkarza w ekstraklasie.
Beata Kozidrak w jednym
ze swych przebojów śpiewa:
„Józek, nie daruję ci tej nocy”.
Niedawno, bo w czasie wspomnianego na wstępie meczu
Concordia – GKS II Katowice
miałem wrażenie, że niektóre
osoby związane z knurowskim
klubem chętnie zaśpiewałyby:
„Józek, nie daruję ci tej decyzji”.
Piotr Skorupa

Concordia
za burtą, inni
grają dalej

J

uż po pierwszym meczu
nowej edycji Pucharu Polski z rozgrywkami pożegnali się piłkarze Concordii
Knurów. Podopieczni Michała
Budnego nie zdołali wykorzystać atutu własnego boiska i
grając w eksperymentalnym
zestawieniu ulegli 1:3 Gwarkowi Ornontowice. Honorową
bramkę dla knurowian strzelił
Krzysztof Szewczyk doprowadzając do stanu 1:1.
W pucharowej konfrontacji zagrało dwóch nowych
zawodników Concordii, którzy
trafili do kadry w ostatniej
chwili letniego okienka transferowego. Na zasadzie transferu definitywnego piłkarzami
knurowskiego klubu zostali
Mirosław Kuczera (ostatnio
LZS Piotrówka) i Dariusz Knot
(Piast Strzelce Opolskie). Trzecim nowym nabytkiem, który
nie zdążył jeszcze zadebiutować jest wypożyczony z Górnika Zabrze Łukasz Czajka.
W innych meczach 1/8
finału Pucharu Polski padły
następujące rozstrzygnięcia:
Zamkowiec Toszek - Jed-

ność 32 Prz yszow ice 3:10
(bramki dla zwycięzców: Rafał Hajok 5, Krystian Sosna 4 i
Rafał Zmitrowicz), ŁTS Łabędy
- Górnik II Zabrze 0:1, MKS
Zaborze - Tempo Paniówki 0:4
(bramki: Marcin Wilczek 2,
Mateusz Woźnica i Marcin
Maszka), LKS Wilki Wilcza
- RKS Fortuna Gliwice 1:3
(bramka dla pokonanych: Damian Kraska), Sośnica Gliwice - Przyszłość Ciochowice 1:1,
karne 3:1, Naprzód Żernica
- Piast II Gliwice 2:7 (bramki
dla pokonanych: Mariusz Sikora i Bartosz Kluger), Orzeł Stanica - Gwiazda Chudów 0:4.
Mecze ćwierćfinałowe na
szczeblu Podokręgu Zabrze
zaplanowano na 16 września,
a z lokalnego punktu widzenia
najciekawiej zapowiada się potyczka dwóch zespołów z gminy
Gierałtowice: Gwiazda Chudów - Jedność 32 Przyszowice.
W pozostałych meczach zagrają: Fortuna Gliwice - Gwarek
Ornontowice, Piast II Gliwice
- Górnik II Zabrze, Sośnica Gliwice - Tempo Paniówki.
PiSk
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Klasa A
5. KOLEJKA
Gwiazda Chudów - MKS Zaborze Zabrze 1:5, Gwarek II Ornontowice - Ruch Kozłów 7:1,
Walka Makoszowy - Młodość
Rudno 2:4, Drama Kamieniec
- Społem Zabrze 1:0, Tęcza
Wielowieś - Piast Pawłów 2:2,
Zamkowiec Toszek - Jedność
32 II Przyszowice 5:0, Naprzód Żernica - MOSiR Stal
Zabrze 2:2, Sokół Łany Wielkie - Carbo Gliwice 4:0.

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

10
10
10
9
9
9
9
7
7
6
6
6
4
4
4
3

Klasa B

Czarkowski zmienił klub
i zanotował udany debiut

J

eden z najlepszych zawodników Bokserskiego Klubu
Sportowego Concordia Knurów
- Wojciech Czarkowski został
wypożyczony do końca 2016
roku do Gardy Gierałtowice.
- Umowa między prezesami
obu klubów została podpisana 2
września, a w miniony weekend
Wojtek zanotował udany debiut
w barwach Gardy - mówi trener
k lubu z Gierałtowic, Adam
Spiecha. - Do debiutu doszło w

czasie Grand Prix Małopolski
w Brzesku, gdzie nasz nowy zawodnik jednogłośnie na punkty
pokonał Marcina Wadowskiego
z Championa Myślenice i otrzymał nagrodę indywidualną dla
najlepszego juniora.
W Brzesku wystąpiło 61 zawodników z 20 klubów, walki
odbyły się przy pięknej pogodzie
na placu Kazimierza Wielkiego,
gdzie według organizatorów przewinęło się kilka tysięcy widzów.

3. KOLEJKA:

Klasa C
3. KOLEJKA:
Wilki II Wilcza - Orzeł Stanica
0:6, LKS 45 II Bujaków - Korona Bargłówka 11:2, Młodość II
Rudno - Kłodnica Gliwice 1:2,
Naprzód Łubie - Ślązak Bycina
4:3, Sośnica Gliwice - Drama II
Kamieniec 4:0.

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

9
9
6
6
6
3
3
3
0
0

PiSk

III liga kobiet
2. KOLEJKA:
Wisła Skoczów - MKS Żory
10:0, Rekord II Bielsko-Biała
- Wilki Wilcza 0:1, Gimnazjum
Istebna - KKP Mikołów (przełożony), UKS Gamów - Gwarek Ornontowice 2:0, Polonia
Tychy - Granica Ruptawa 14:1.
Ekipa Gardy, która w miniony
weekend przebywała w Brzesku

Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
ogłasza nabór drużyn do rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej w sezonie 2015/16.
W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni
w roku 1999 i starsi. Mecze odbywać się będą w hali MOSiR
w Knurowie-Szczygłowicach w poniedziałki w godzinach
wieczornych. Termin zgłoszeń mija 11 września br.
Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny
z Działem Organizacji pod nr 32 335 20 14 lub 602 724 457.

Foto: Garda

Concordia II Knurów - Start Kleszczów 0:4
Bramki dla zwycięzców: Lipka 2, Krusiński.
Concordia II: Burliga, Gałach, Lewandowski, Kominiak, Bociek,
Guzera, Pietras 46 min Ma1. Borowa Wieś
9
linowski, Krusiński, Wende,
2. Pławniowice
9
Nowosielski 46 min Hałas,
3. Kleszczów
7
Gałązka 75 min Żyła.
4. Bujaków
7
Star t Sierakowice - Bur za
5. Rudziniec
6
Borowa Wieś 2:5, Victoria
6. Kozłów II
6
Pilchowice - Olimpia Pławnio7. Ziemięcice
3
wice 1:3, KS Bojków - Ruch II
8. Quo Vadis
3
Kozłów 2:5, Pogoń Ziemięcice
9. Łącza
3
- LKS 45 Bujaków 2:5, Quo
10. Concordia II
3
11. Świbie
2
Vadis Makoszowy - Naprzód
12. Sierakowice
1
Świbie 6:2, Leśnik Łącza 13. Bojków
1
Amator Rudziniec 0:4.
14. Pilchowice
0

Obok Czerkawskiego Gardę
reprezentowali: Mateusz Wuzik
(waga 63 kg) - pokonał stosunkiem głosów 2:1 Ernesta Pieca z
Championa Myślenice, Tomasz
Otworowski (waga 70 kg) - pokonał w II rundzie przez TKO
Mateusza Wiśniewskiego z Legii
Warszawa, natomiast Marcin
Trybalski (waga 75 kg) nie miał
przeciwnika i nie dane mu było
wystąpić w Brzesku.
- Ze względu na Ogólnopol-

ską Olimpiadę Młodzieży nasi
zawodnicy mieli podczas wakacji
tylko tydzień wolnego - mówi
Adam Spiecha. - Później byliśmy
na ciężkim kondycyjnym obozie
w Górkach Wielkich. Cieszy
mnie, że ci młodzi ludzie mają
taki zapał do pracy. Nie marudzą, za to naprawdę ciężko trenują. I są tego efekty. Zawody w
Brzesku potwierdziły, że ta praca
nie idzie na marne.
Obok wytężonej pracy szkoleniowej, w Gierałtowicach trwają przygotowania do kolejnego
turnieju poświęconego pamięci
trenera i wychowawcy młodzieży - Tadeusza Łady, który odbędzie się 27 września br.

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

6
6
6
6
1
1
0
0
0
0

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 1 WRZEŚNIA:
1. Janusz Kopeć
- 2.661 pkt
2. Leonard Spyra
- 2.341 pkt
3. Bernard Wróbel
- 2.114 pkt
4. Adam Dudziński
- 2.095 pkt
5. Dariusz Skowron
- 2.008 pkt
6. Jerzy Pluta
- 1.986 pkt
7. Marek Mróz
- 1.979 pkt
8. Jerzy Makselon
- 1.974 pkt
9. Wojciech Napierała
- 1.956 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 15 września o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

informacja

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

Ambasadorowie śląskości

Foto: Archiwum Czesława Pokładka

foto-migawka

Są młodzi, utalentowani i jak to nastolatki – mają różne
pasje. Wśród nich ważne miejsce zajmuje śląska kultura
i tradycja. Poświęcają jej wiele uwagi i pracy. Dla Wiktorii
i Daniela to naturalne

W

lipcu Wiktoria Golec i Daniel Zubek
z ,,Kamratami ze
Ślonski Chaty” wystąpili na XII
Wojewódzkich Dniach Kultury
Kresowej, by pokazać nieco
śląskiej kultury, zaśpiewać i
pogwarzyć po Śląsku. Spotkali
się z gorącym, serdecznym
przyjęciem publiczności. We
wrześniu prezes Stowarzyszenia Kresowian, Witold Listowski przesłał im podziękowania
za ich występ. To tylko jeden
z wielu w ystępów młodych
miłośników ich małej ojczyzny. Choć peszy ich nieco, gdy
są nazywani ambasadorami
śląskości, przyznają, że tak
rzeczywiście jest.
- Śląsk to moja mała ojczyzna – przyznaje Daniel, uczeń
gierałtowicekigo gimnazjum.
– Jestem dumny ze swoich korzeni. Nie odkrywamy Ameryki
– takich jak my, pasjonatów
gwarzynio i ślonski łosprowki
jest wielu, chociażby nasi ,,Gie-

rałtowianie”, czy ,,Pszowiki” z
Pszowa. Razem jest raźniej i weselej, bywa, że często jak trzeba
występujemy osobno, ja raczej nie
śpiewam, wolę śląskie pogwarki,
bery, bojki. To, co robię, traktuję
jako swoją życiową przygodę, nie
wszystko więc musi być na kant,
błędy należy poprawiać. Czuję,
że to, co robię, to coś więcej
aniżeli tylko zabawa. Ważne
abyśmy nie zapomnieli swojej
mowy.

Wi k toria prz yznaje, że
lubi tańczyć, śpiewać, ale nade
wszystko – widzieć radość w
oczach innych ludzi. Została
wychowana w duchu umiłowania swojego regionu. – Potrafię
kochać i szanować to, co związane
jest z moją ojczyzną, ale równocześnie z głębokim szacunkiem
i miłością potrafię odnieść się
do piękna ziemi moich śląskich
przodków. Wiele zawdzięczam rodzicom, starce mojej, staruszkowi.

Czas spędzany w gierałtowickim GOK jest dla Wiktorii
kolejną lekcją, tam nabiera kolejnych doświadczeń.
Wiele zawdzięcza też szkole
i wychowawcom dbającym o
zachowanie tradycji regionalnych. – Staram się nad sobą
pracować, wyciągać wnioski
a kiedy mam wątpliwości ,
pytam – mówi Wiktoria. –
Jestem przekonana, że my,
młodzi ludzie, powinniśmy
znać swoje korzenie, dbać
o tradycje i kulturę. Każdy
region ma swoje określone
piękno, którym powinniśmy
się dzielić z innymi.

Czter oletnia Ola Pokładek, jej brat Barte
k (9 lat) i ich kuzynka z Czuchowa – jedenastoletnia Izabe
la Reguła zbierają
nakrętki dla Laury. Ostatnio przy pomo
cy dziadka dostarczyli
do naszej redakcji potężną porcję. – Zważy
liśmy z ciekawości
i okazało się, że jest ich 10 kilo – mówi
pan Czesław. – Niedługo przyniesiemy jeszcze jedną porcję
od rodziny.

oprac. MiNa

W Pilchowicach literackiego arcydzieła
słuchało kilkadziesiąt osób

Daniel Zubek

Wiktoria Golec

Foto: Andrzej T. Knapik

informacja

Pilchowice. IV Narodowe Czytanie i „Czar operetki”

Głośno o Wokulskim
W sobotę w setkach miejsc w całej Polsce
rozbrzmiewały frazy „Lalki” Bolesława
Prusa – także w pilchowickim parku
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dziesiąt osób. Przez prawie dwie
godziny czytano fragmenty powieści – ci, którzy ją znają, mogli
jeszcze raz zanurzyć się w atmosferę XIX-wiecznej Warszawy. Ci,
którzy zetknęli się z „Lalką” po
raz pierwszy, mogli potraktować
to parkowe spotkanie jako zaproszenie do jej lektury.
Drugą odsłoną parkowego popołudnia był koncert

arii operetkowych, który dali
aktorzy Gliwickiego Teatru
Muzycznego – Anna Jakiesz-Błasiak (od niedawna mieszkanka gminy Pilchowice) oraz
Mikołaj Król.
Po tak udanym spotkaniu
można mieć nadzieję, że będą
kolejne, nie tylko z okazji Narodowego Czytania.
MiNa

reklama

W

szystko za sprawą
IV edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czy tanie. Co roku
parki, place, biblioteki, szkoły
w miastach i wioskach zapełniają się ludźmi. Przychodzą
ci, którzy chcą wspólnie posłuchać a rc yd zie ł polsk iej
l iterat u r y, cz y t a nych g łośno przez ludzi związanych
z kulturą i nauką, polityków,
celebry tów. W tym roku, 5
września, tysiące czytelników
słuchały „Lalki ” Bolesława
Prusa. Na mapie Narodowego
Czytania po raz pierwszy znalazły się Pilchowice – dzięki
Stowarzyszeniu Pilchowiczanie Pilchowiczanom, tutejszemu Gminnemu Ośrodkowi
Kultury i Gminnej Bibliotece
Publicznej.
Do malowniczego pilchowickiego parku przyszło kilka-
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