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Pilchowice

Ranne dachowanie

Na strachu, mandacie i w rowie zakończyła
się podróż 26-letniej kobiety. Z pomocą
ruszyły jej dwa zastępy straży pożarnej

P

rosty odcinek ul. Stanickiej w
Pilchowicach zachęcił kierującą
do dociśnięcia pedału gazu. Jak się
chwilę później okazało, to nie była
rozsądna decyzja. Duża prędkość
w połączeniu z niesprzyjającymi
warunkami na drodze o mały włos
skończyłaby się tragedią.
O godz. 4.50 volkswagen golf na
wodzisławskich tablicach rejestracyjnych wypadł z jezdni i wylądował w

rowie, na dachu. Po drodze samochód
skosił znak drogowy.
Na szczęście 26-letniej kobiecie
nic poważnego się nie stało. Pierwszej
pomocy udzielili jej strażacy, którzy
następnie zabezpieczyli pojazd przed
ewentualnym pożarem oraz zneutralizowali plamy oleju na jezdni.
Kobieta została ukarana mandatem.

/g/, foto: JRG Knurów

Wilcza. Turniej Gier Komputerowych

Wirtualny świat, prawdziwe emocje
Walczyli na szybkość reakcji, spostrzegawczość i strategię. Kilkudziesięciu
fanów gier komputerowych zmierzyło się w wirtualnym świecie FIFY 15 i
Counter Strike GO. Grali drużynowo i indywidualnie
awodnicy, zamiast na boisku, spotkali się w Domu Kultury w Wilczy. Nie potrzebowali piłek, strojów i
dobrej pogody, wystarczył komputer i
sprawne palce. Turniej Gier Komputerowych zorganizowała Młodzieżowa
Rada Gminy Pilchowice przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną
i Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Po raz pierwszy w gminie Pilchowice miłośnicy tzw. e-sportu
mogli sprawdzić swoje umiejętności

(szlifowane godzinami) w większym
gronie i zmierzyć się z podobnymi
zapaleńcami. Turnieje gier komputerowych cieszą się coraz większą
popularnością. Ostatnio w Katowicach
odbyły się Mistrzostwa Świata - zjechali mistrzowie gier z całego globu.
W Wilczy też emocji nie brakowało.
Uczestnicy rywalizowali ostro i wylali
siódme poty nad klawiaturą.
- Cieszymy się, że frekwencja dopisała - mówią organizatorzy.

Po długich zmaganiach pierwsze
miejsce w grze FIFA 15 zajął Mateusz
Nizar. W Counter Strike GO zwyciężyła drużyna w składzie: Michał Danel
(kapitan), Mikołaj Schultz i Jakub
Dombek.
- Dziękujemy osobom zaangażowanym w organizację turnieju oraz
uczestnikom. Zapraszamy na kolejną
edycję za rok! - dodają organizatorzy.
jb, foto: arch. organizatorów

Historyczna zagadka fotograficzna

Dom, o którym niewielu pamięta
Zeszłotygodniowa zagadka zaskoczyła naszych
Czytelników. Tylko dwie osoby rozszyfrowały, jaki
budynek został uchwycony na zdjęciu. - Konkurs
był trudny - przyznali uczestnicy zabawy

Pod gwiazdami

28

sierpnia o godz. 20.30 w parku
przy targowisku w Pilchowicach pokaz filmów familijnych. Pół
godziny przed seansami - warsztaty z
„nocnej” fotografii.
W ramach Letniego Kina Plenerowego organizatorzy zapraszają na dwa
seanse filmowe.
- Zaczniemy od „Podróży Guliwera”, zaraz potem hit kinowy „Avatar”

- informują organizatorzy.
O godz. 20 pan Andrzej Knapik
zaprasza amatorów fotografii na spotkanie, w czasie którego opowie m.in.
jak skonfigurować aparat fotograficzny do nocnych zdjęć. Już w czasie pokazu filmów będzie można sprawdzić
nowo nabytą wiedzę w praktyce.
Wstęp bezpłatny. Zapraszamy!
jb

Czas na kolejną zagadkę

Prosimy o odpowiedź na pytanie: jaki budynek znajduje się na zdjęciu?
Do kogo należał? Czekamy na dobre odpowiedzi i Państwa wspomnienia
związane z tym miejscem.
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji (ul. Niepodległości 5),
drogą mailową: redakcja@przegladlokalny.eu lub kontaktując się z nami
telefonicznie (nr tel. 32 332 63 77).

reklama

serdeczności

- A może to taka podchwytliwa zagadka? Może to zdjęcie wcale nie zostało zrobione w Knurowie? - zastanawiał
się pan Mariusz, który twierdził, że na
fotografii jest ratusz przed remontem.
Niestety, w tym tygodniu Czytelnicy
często pudłowali...
Na zdjęciu znajduje się budynek
mieszkalny przy ul. Szpitalnej 9. Przed
wojną mieszkał w nim zawiadowca
szybu Foch, po wojnie - Antoni Puc
z rodziną, główny księgowy kopalni i
Ignacy Janosz, autor kroniki kopalni
„Knurów”. Autorowi zdjęcia udało się
także uchwycić górnika wracającego
z szychty. W tle widoczny jest szpital.
Budynek podzielił los innych
starych domów - został wyburzony w
1978 roku.
Wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć udział w konkursie,
bardzo dziękujemy! Zagadka nie była
prosta, więc tym bardziej gratulujemy
zwycięzcom. Upominki, ufundowane przez Izbę Tradycji, otrzymują
panowie: Henryk Studnik i Czesław
Stelmach. Nagrody czekają na Panów
w naszej redakcji.

Pilchowice. Letnie Kino Plenerowe

Foto: Archiwum PL
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Knurów

Stoczył się i wykoleił

Policja wyjaśnia okoliczności
sobotniego wypadku, w którym
ucierpiał 17-letni motocyklista.
Chłopak z ciężkimi obrażeniami
został przetransportowany
śmigłowcem Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego do szpitala
Knurów

Nieuwaga?
Brawura?

Za miesiąc powinniśmy poznać wyniki prac komisji
wyjaśniającej przyczyny wykolejenia się pociągu
w Knurowie. W niedzielę 26 ładownych wagonów
stoczyło się, a 3 wypadły z torów, blokując przejazd.
Nikomu nic się nie stało dzięki błyskawicznej reakcji
dyżurnej ruchu

O

bsługą bocznicy kolejowej
kopalni „Knurów-Szczygłowice” zajmuje się firma
DB Schenker Rail Polska i to ona w
niedzielę odstawiła na skrajne tory
26 ładownych wagonów. Odpowiadała też za ich zabezpieczenie.
Skład czekał na lokomotywę, by
wyruszyć w trasę.
O godz. 17.25 wagony zaczęły
się staczać po torze. Zauważyła
to dyżurna ruchu i natychmiast
zamknęła przejazd kolejowy na ul.
Przemysłowej, a skład skierowała na
tor z kozłem oporowym.

Niestety, wykoleiły się trzy ostatnie wagony z ładunkiem. Skład zablokował przejazd. Z pomocą lokomotywy udało się go udrożnić dopiero
około godz. 22.30.
Prace polegające na umieszczeniu wykolejonych wagonów na szynach zakończyły się we wtorek, około
godz. 12.45. Brał w nich udział pociąg ratunkowy z Tarnowskich Gór.
Co było przyczyną zbiegnięcia
wagonów? Odpowiedzi na to pytanie
szuka specjalnie powołana komisja.
Przewodniczy jej dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.

- Dziś (środa - przy p. red.)
trwają oględziny. Na pewno uszkodzony został rozjazd, być może i
tor - informuje Jacek Karniewski z
zespołu prasowego PKP Polskich
Linii Kolejowych S.A. - Najważniejsza informacja jest taka, że
dzięki reakcji dyżurnej ruchu nikomu nic się nie stało. Nie ma też
zakłóceń w ruchu pociągów.
Ustalenia komisji badającej
przyczyny wykolejenia się składu
powinniśmy poznać za miesiąc.
Tekst i foto: Paweł Gradek

N

a razie pewne jest jedynie to,
że około godz. 16.10 38-letni
kierowca forda skręcał z ul. Niepodległości, a 17-latek wyprzedzał go
motocyklem marki Aprilla. Wtedy
doszło do zderzenia.
Poturbowany motocyklista potrzebował natychmiastowej pomocy.
Najszybciej udzielili mu jej ratownicy ze śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wcześniej miejsce
lądowania na pobliskim parkingu
zabezpieczyli strażacy z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie.
Jak przyznaje zastępca dowódcy JRG
Knurów, mł. bryg. Andrzej Bąk, ak-

Szczygłowice

Onanista na językach

- Chciałabym przestrzec inne kobiety, aby przechodząc tamtędy
nie doznały takiego szoku – apeluje nasza Czytelniczka

B

ył sobotni poranek, gdy pewna mieszkanka Szczygłowic
wybrała się do pobliskiego
parku NOT. Często tam spaceruje.
Jednak tym razem na przechadzce
spot kało ją przyk re zdarzenie,
o którym trudno szybko zapomnieć. – Kiedy przechodziłam obok
dworku „Na językach”, z chaszczy
zarastających budynek wyłonił się
obnażony mężczyzna – relacjonuje
wstrząśnięta kobieta. Ekshibicjonista uprawiał samogwałt. To był
młody człowiek, dobrze zbudowa-

ny, raczej jasnowłosy. Jak przyznaje
Czytelniczka, nie był nachalny – gdy
odchodziła z miejsca nieprzyjemnego zdarzenia, nie ruszył jej tropem.
– Jednak już sam widok był bardzo
przykry, a poza tym nigdy nie wiadomo, co taka osoba zrobi dalej – mówi
szczygłowiczanka. – Ja tu się śmieję,
że nowa Biała Dama się przy dworku
ujawniła, ale tak naprawdę wcale
mi nie jest do śmiechu. Niedawno
mój wnuczek podczas zabawy też
natknął się na onanistę, stąd sobotnie
zdarzenie było dla mnie tym bardziej
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przykre. Chciałabym przestrzec inne
kobiety, aby przechodząc tamtędy nie
doznały takiego szoku. Ja od tej pory
chodzę inną drogą.
Knurowska policja ostatnimi
czasy nie otrzymywała zgłoszeń o
ekshibicjonistach. Jednak brak zgłoszeń nie oznacza, że zjawisko nie
istnieje. – Jeżeli świadkowie takich
zdarzeń rezygnują ze informowania o
nich policji, bo obawiają się ujawnienia swoich danych, to mogę zapewnić,
że ich dane będą chronione – mówi
podinsp. Maciej Kawa, komendant

Komisariatu Policji w Knurowie. Jak
dodaje komendant, prawdopodobnie
niektóre osoby, będąc mimowolnymi
świadkami obnażenia czy samogwałtu, bagatelizują takie zjawiska
albo traktują je jako coś w rodzaju
żartu. Inni z kolei zamykają się w
sobie, obawiając się chociażby, jak
ich zwierzenie przyjmą domownicy.
- Jeżeli zdarzają się takie sytuacje, proszę o nich powiadamiać
– apeluje podinsp. Kawa. – Mamy
narzędzia, aby na to reagować.
Reagować warto, tym bardziej

cja nie należała do łatwych, zwłaszcza że helikopter LPR lądował na
niewielkiej przestrzeni. Na szczęście
pilot sobie poradził.
Jeszcze nie wiadomo, któr y z
uczestników ruchu zawinił.
- Trwają czynności wyjaśniające
- informuje asp. Janusz Szydło z wydziału ruchu drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach. - Obaj
panowie byli trzeźwi.

/g/, foto: JRG Knurów

Świadkowie wypadku proszeni są
o kontakt telefoniczny z ojcem
poszkodowanego (783 294 000)

że jeśli ekshibicjoniści widzą, że
nic złego się nie dzieje w związku
z tym, co robią, następnym razem
mogą się odważyć na to, aby pójść
o krok dalej.
Onanista z parku NOT za zgorszenie w miejscu publicznym mógłby zostać ukarany z mocy art. 51
par.1 Kodeksu Wykroczeń, gdzie
jest mowa o areszcie, ograniczeniu
wolności albo grzywnie. Podobną
karę – areszt, pozbawienie wolności, do 1500 zł grzywny albo naganę
– Kodeks Wykroczeń przewiduje w
art.140 za „nieobyczajny wybryk”.
Gdyby ekshibicjonista dopuszczał
się tych samych czynności wobec dzieci, kara byłaby surowsza.
Zgodnie z art.200 par. 1 Kodeksu
Karnego za dopuszczanie się wobec małoletniego „innej czynności
seksualnej” grozi od 2 do 12 lat
więzienia.
MiNa
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Knurów. Remonty w placówkach oświatowych

Foto: Paweł Gradek

Szkoły w nowej odsłonie
Choć są wakacje, w szkołach praca wre. Dyrektorzy
placówek wykorzystali czas odpoczynku, aby
przeprowadzić niezbędne remonty. W większości
szkół prace już się zakończyły, w innych - jeszcze
trwają
W MP-13 trwają ostatnie prace porządkowe.
Kuchnia po remoncie cieszy oko personelu

Knurów. Park przy ul. Ogana zyska nowe oblicze

Zzielenieje,
ale nie z zazdrości
Przez najbliższe miesiące park
przy ul. Ogana będzie wielkim
placem budowy. W tym czasie
przejdzie gruntowną metamorfozę

J

ak dowiedzieliśmy się w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta w Knurowie, jest to
ostatni etap rekonstrukcji parku.
W poprzednich powstał m.in. plac
zabaw z siłownią oraz krąg taneczny.
W piątek urząd przekazał firmie
plac budowy, a już od poniedziałku
prace ruszyły pełną parą. Najpierw
robotnicy zerwali siedziska z ławek
pamiętających jeszcze lata 80., chwilę
później koparka zaczęła kształtować
skarpę.
Ostatni etap rekonstrukcji parku obejmie wymianę nawierzchni
ścieżek. Ich układ, po wprowadzeniu
drobnych korekt, nie zmieni się.

Zmienią się za to na plus schody na
skarpie oraz te prowadzące do parku
od strony ul. 1 Maja. Tam też firma
wymieni 3 słupy oświetleniowe.
37 nowych ławek zastąpi wysłużone siedziska. Tyle samo koszy
stanie przy ścieżkach. Będzie zielono, zwłaszcza że zaplanowano
zasadzenie 21 drzew liściastych, 986
krzewów liściastych i 12 iglastych.
Do czasu wybudowania nowego
skate parku przy ul. Szpitalnej, rolkowisko przy ul. Ogana pozostanie
w niezmienionym kształcie.
Firma zobowiązała się zakończyć
wszystkie prace w listopadzie.

/g/

sygnały czytelników
32 332 63 77
Foto: Paweł Gradek

e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Przerost formy
nad treścią

- Dzwonię w sprawie 4 ławek stojących na skwerze koło cmentarza
przy ul. 1 Maja. Jak były te upały,
jedna starowinka usiadła na ławce,
żeby odpocząć. Deska się pod nią
złamała. I proszę sobie wyobrazić,
że niedługo później ktoś, zamiast
wymienić zmurszałą deskę czy
raczej żerdkę na nową i solidną, pomalował ją i zostawił kartkę „Świeżo
malowane”. Ktoś mu wydał polecenie i zapłacił za farbę. Parodia.
Jan z osiedla

Od redakcji: Uzyskaliśmy zapewnienie z wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restruk tur yzac ji
i Ochrony Środowiska Ur zędu
Miasta w Knurowie, że ławki na
skwerze przy cmentarzu zostaną
doprowadzone do porządku.

Gilotyna

- W parku NOT-u w Szczygłowicach z jednego z drzew niebezpiecz-
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nie zwisa gałąź. Pewnie to jeszcze
pozostałość po tych wichurach.
Gałąź przypomina gilotynę, aż
strach tamtędy przechodzić. Nawet
panowie, którzy sprzątali po burzy,
mówili, aby uważała. Gdybym to ja
zginęła - trudno, bo lubię przyrodę,
ale jak oberwie ktoś inny? Apeluję,
aby zająć się tą sprawą.
Miłośniczka przyrody

Pomagasz innym?
Szkodzisz sobie

- 25 czerwca w „Przeglądzie
Lokalnym” ukazała się moja telefoniczna interwencja. Tematem
była „klamka”. Do dzisiaj jestem w
szoku. Panie pracujące w Agencji
Pocztowej traktowałam jak córki.
Ciężko mi żyć po oświadczeniu
pracownicy, że „zajmowanie się
klientów takimi sprawami uważa
za śmieszne”. Dla Agencji Pocztowej stałam się trędowata. Kiedy
ktoś w moim otoczeniu się śmieje
to odbieram to tak, jakby śmiał się
ze mnie. Koleżanka z ul. Parkowej
powiedziała mi: „Jak masz miękkie
serce to musisz mieć twardą d...”.
Na koniec optymistycznie. Opodal Alei Piastów otwarto „Słodki
Domek”. Społeczeństwo Szczygłowic jest zadowolone, iż wreszcie
można zjeść ciastko, loda, wypić
kawę gdzieś, gdzie nie ma wszechobecnego alkoholu.
Szczygłowiczanka

D

w a m ie si ą c e to n ie w iele
czasu, ale udało się sporo
zrobić. Jak informuje Miejski Zespół Jednostek Oświatowych,
w czasie wakacji w każdej placówce
prowadzone były mniejsze i większe
remonty.
W Miejskim Przedszkolu nr 3
wymieniono ogrodzenie i zbudowano
chodnik, zaś w „Dwunastce” zakończył się II etap remontu kuchni oraz
modernizacja dwóch sal, z których
korzystają dzieci.
- W salach wymieniliśmy podłogi,
położyliśmy wykładziny oraz pomalowaliśmy ściany - tłumaczy Elżbieta
Tubacka, wicedyrektor MP-12. - Zakończyliśmy także remont kuchni. W
zeszłym roku był I etap, teraz - wieńczymy dzieło.
W MP-12 trwają ostatnie prace:
urządzenia są montowane, personel
sprząta.
- Kiedy dzieci wrócą, na pewno
będziemy gotowi - śmieje się Elżbieta
Tubacka.
Przygotowany na powrót uczniów
jest również Zespół Szkolno-Przedszkolny, gdzie wyremontowano elewację oraz Zespół Szkół nr 1 - tam
wymieniono rury ciepłej i zimnej
wody. Zakończono także ostatni etap
wymiany kanalizacji deszczowej w
Miejskim Gimnazjum nr 4.
W Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 2 zmiany widać gołym okiem wybudowano windę dla osób niepełnosprawnych. Prace rozpoczęły się w
połowie wakacji i, według umowy z

Winda w MSP-2 już jest,
ale ruszy dopiero
w październiku

wykonawcą, potrwają do października.
- W budynku szkoły prace już
zostały ukończone. Winda jest oddzielona płytami, tak, aby dzieci nie
miały do niej dostępu - informuje
Teresa Bochenek, dyrektor MSP-2.
- Trwają jeszcze końcowe szlify przy
samej windzie.
W „Siódemce” znaczącą metamorfozę przeszedł korytarz na I piętrze:
ściany i sufity pomalowano na jasne i
słoneczne kolory.
- Bardzo się cieszę, że udało nam

się przeprowadzić te prace. Najważniejsze, że jest schludnie i czysto - mówi
Danuta Hibszer, dyrektor MSP-7.
Remontu wymagał także parkiet
na sali gimnastycznej.
- Służy już szkole 30 lat i co pewien
czas musi być lakierowany i cyklinowany - dodaje dyrektor Hibszer.
Na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych miasto przeznaczyło ponad 1,3 miliona.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Knurów. Uwaga na opłatę likwidacyjną

Zawiedzione zaufanie

Foto: Paweł Gradek

www.przegladlokalny.eu

Pani Hanna omal nie dostała ataku serca, kiedy
zajrzała na swój rachunek bankowy. Zamiast 5
tys. złotych wpłaconych na konto ubezpieczyciela,
otrzymała 810 zł mniej. - Firma ubezpieczeniowa
potrąciła opłatę likwidacyjną. Za co? - pyta
rozgoryczona

R

ok temu, w listopadzie, zmarł
mąż pani Hanny. Knurowianin od 1962 roku regularnie
opłacał składki w popularnej firmie
ubezpieczeniowej. Pani Hanna mocno przeżyła śmierć męża, wpadła
z depresję. O pomoc w załatwieniu
formalności poprosiła córkę. Obie
panie zgłosiły się po zasiłek pogrzebowy do siedziby ubezpieczyciela w
Knurowie. Łącznie miały otrzymać
około 17 tys.
- Obsługująca nas pani zaproponowała, abym zostawiła 5 tys. zł
z przypadających mi zasiłków na
koncie ubezpieczyciela - opowiada
pani Hanna. - Z uwagi na to, że w
ostatnim czasie nasiliły się przypadki napadów rabunkowych na osoby
samotne, zaczęłam się zastanawiać
na tą propozycją. Dwa razy pytałam,
czy mogę w każdej chwili wypłacić te
pieniądze, bo choruję i mogę nagle
ich potrzebować. Pani z oddziału
firmy zapewniła mnie, że oczywiście
tak... Świadkiem tej rozmowy była
moja córka.
Pani Hanna była przekonana, że
oferta, na jaką się zdecydowała, to
rodzaj konta. Powtarza, że chciała, aby
pieniądze były bezpieczne.
W lipcu 2015 roku knurowianka
zwróciła się do ubezpieczyciela z
prośbą o wypłatę pozostawionych 5
tysięcy.
- Pani obsługująca wspominała, że
będę miała jakieś potrącenie. Dokładne

wyliczenie miałam otrzymać wkrótce wspomina.
Horror rozpoczął się, kiedy pani
Hanna zajrzała na swoje konto bankowe, gdzie miały zostać przelane
pieniądze z ubezpieczenia.
- Myślałam, że dostanę zawału!
Zamiast 5 tys., otrzymałam o 810
zł mniej. Firma ubezpieczeniowa
potrąciła sobie tzw. opłatę likwidacyjną. Za co? - pytam. Może dla
nich to małe pieniądze, ale dla mnie
majątek! Przecież to rozbój w biały
dzień... - nie ma wątpliwości knurowianka.

Ubezpieczyciel
potrącił opłatę
likwidacyjną za
wcześniejsze
rozwiązanie umowy
Kontrowersyjna
opłata

Pani Hanna zawarła z ubezpieczycielem umowę indywidualnego
ubezpieczenia strukturyzowanego.
Jak twierdzą pracownicy firmy, warunki umowy są znane wszystkim
k lientom. Pani Hanna sk ładając
podpis, zaakceptowała je. Ubezpieczyciel potrącił opłatę likwidacyjną

za wcześniejsze rozwiązanie umowy, która, jak dowiedziała się pani
Hanna, została zawarta na 5 lat.
Wysokość opłaty zależy od wysokości składki i liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca umowy.
Knurowianka rozwiązała umowę
po kilku miesiącach - stąd tak duże
potrącenie.
Opłata likwidacyjna budzi sporo
kontrowersji. Coraz częściej klienci
nie zgadzają się na potrącenia i pozywają ubezpieczyciela do sądu. Co
istotne - wygrywają.
- Zajmowaliśmy się wieloma takimi sprawami. Pani Hanna nie jest
jedyną, której nie podoba się działanie firm ubezpieczających - mówi
Antoni Jasiński z Biura Rzecznika
Ubezpieczonych. - Uważam, że w jej
przypadku są podstawy, aby wszcząć
postępowanie.

Z powodu jednego podpisu
pani Hanna straciła 810 zł

Nadzieja

Pani Hanna czuje się oszukana.
- Nie miałam pojęcia , ż e z a
wypłatę moich własnych pieniędzy
będą jakieś potrącenia! Gdybym
wiedziała, nigdy, powtarzam, nigdy,
nie zdecydowałabym się na ich pozostawienie - mówi zdenerwowana.
Wciąż ma nadzieję, że cała sprawa
okaże się pomyłką i odzyska pieniądze.
- Wierzyłam, że firma, której
ufałam, mnie nie skrzywdzi... Tyle
lat ja i mąż powierzaliśmy im swoje
pieniądze. Nigdy nie było problemów,

Pomoc dla ubezpieczonych

W Warszawie działa Biuro Rzecznika Ubezpieczonych. Od poniedziałku do piątku,
w godz. od 8 do 18, eksperci przyjmują skargi na działania ubezpieczycieli oraz
udzielają bezpłatnych porad z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne, na życie, domów, mieszkań, turystyczne, kredytów,
małych i średnich przedsiębiorstw). Eksperci dyżurują pod nr tel. 22 333 73 28.
Więcej informacji na stronie www.rzu.gov.pl.

aż do teraz. Bardzo się zawiodłam. To
dla mnie cios...
Knurowianka wciąż stara się o
zwrot potrąconej kwoty. Napisała

Knurów

Cukrzyk to ma gorzkie życie
Kilka lat temu Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków prosiło w liście
do ministra zdrowia o zajęcie się sprawą braku insuliny analogowej
w aptekach. Minister nie zdążył odpisać, a jego następcy zdają się
problemu nie dostrzegać

L

idia Lach, prezes Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków, choruje na cukrzycę
od 22 lat. W 2000 roku była jedną z
pierwszych osób w Knurowie, które
zaczęły stosować analog insuliny
ludzkiej, Humalog. Od razu poprawił się komfort jej życia. Mogła jeść,
kiedy chciała. Jako że Humalog cechuje szybkie działanie (inne insuliny zaczynają działać po 45 minutach
od zastrzyku), mogła go stosować
przed, w trakcie, a nawet po posiłku.
Dla cukrzyka aktywnego zawodowo
to spore udogodnienie.
W styczniu 2015 roku pani Lidia z
żalem zrezygnowała z i tak nietaniego
leku (opakowanie kosztuje po refundacji ok. 43 zł). Przyznaje, że przyczyniły
się do tego coraz częstsze problemy z
zaopatrzeniem w insulinę analogową.

- Oprócz dwóch opakowań na
miesiąc jedno lub dwa trzeba mieć w
zapasie. Są i tacy, którzy muszą mieć
więcej - tłumaczy prezes KSD.
Apteki nie są w stanie sprostać tak
dużemu zapotrzebowaniu. Dlatego,
zdaniem prezes Lach, limitują sprzedaż insuliny analogowej.
- Farmaceutka doradziła mi, że
lepiej, gdy lekarz przepisuje większe
ilości Humalogu na kilku receptach.
Wtedy można je zrealizować w kilku
aptekach.

Przegląd Lokalny Nr 34 (1172) 27 sierpnia 2015 roku

Ob d z won i l i śmy k nu row sk ie
apteki. W pierwszej powiedziano
nam, że zostały ostatnie 4 ampułki
insuliny. Co prawda filie mają po kilka opakowań, ale nie wiadomo, czy
już ktoś się na nie nie zapisał. Druga
apteka dysponuje 2 opakowaniami,
z a ś t rz ecia moż e na m sprz ed ać
ostatnie 3.
To kropla w morzu potrzeb, zwłaszcza że baza chorych na cukrzycę, jaką
dysponuje Knurowskie Stowarzyszenie
Diabetyków liczy aż 3 tys. kartotek.

Humalogu brakuje nie tylko w
aptekach, ale też w hurtowniach.
Wszystko przez jego cenę - trzykrotnie
niższą od tej na Zachodzie. Nieoficjalnie mówi się, że tam właśnie trafia lek
z Polski.
- Ten problem istnieje od kilku
lat - zauważa Lidia Lach. - Raz nawet
zwróciliśmy na niego uwagę w liście
skierowanym do ministra zdrowia. Nie
zdążył nam odpowiedzieć.
A że problem jest palący, świadczą statystyki. Obecnie na cukrzycę

emocjonalny list do ubezpieczyciela.
Czeka na odpowiedź.
Imię bohaterki, na jej prośbę,
zostało zmienione.

jb

KSD zaprasza

Knurowskie Stowarzyszenie Diab e t yków wr ac a p o wakac y jnej
przerwie. A od września zaprasza
do odremontowanej siedziby w
pr zychodni pr zy ul. Kazimier za
Wielkiego 6 (pokój 028). Spotkania odbywają się w każdy wtorek i
piątek w godz. 10-12. Ponadto 10
września w Klubie Gama odbędzie
się spotkanie wszystkich członków
stowarzyszenia.

choruje 3,5 mln Polaków, z czego
ponad milion jeszcze o tym nie wie.
Cukrzyca nie boli, przez co często
jest bagatelizowana. Bolą powikłania,
prowadzące np. do ślepoty, a w skrajnych przypadkach do śmierci.
Po rezygnacji z insuliny analogowej codzienność Lidii Lach znów
została podporządkowana chorobie.
- Po tylu latach z Humalogiem
wróciłam do dawnego życia. Znowu
musiałam się pilnować, by jeść o wyznaczonych porach, odczekiwać, aż
insulina zacznie działać. Było ciężko
- dodaje.
W połowie lipca weszło w życie
znowelizowane prawo farmaceutyczne, ograniczające hurtowy wywóz
leków za granicę. Pacjenci - jak do tej
pory - nie zauważyli poprawy.
/pg/
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Edukacja. Darmowe podręczniki 2015/2016

Za darmo, ale do zwrotu

Nie da się ukryć, to duża ulga dla portfeli rodziców. W tym roku
uczniowie klas I, II i IV szkół podstawowych oraz I gimnazjalnych będą
korzystać z podręczników bezpłatnie wypożyczanych ze swoich szkół

P

ierwszaki z podstawówek, podobnie jak w zeszłym roku,
będą bazować na przygotowanym przez ministerstwo edukacji
„Naszym elementarzu”. Także dla II
klas MEN przygotowało własny, darmowy podręcznik – „Nasza szkoła”.
Czwartoklasiści i uczniowie klas I
gimnazjum będą korzystać z podręczników zakupionych przez szkoły,
które na ten cel dostają ministerialne
dotacje. W starszych klasach to szkoła
decyduje, które podręczniki znajdą się
w zestawie.
- Każda ze szkół składała wniosek
do organu prowadzącego – informuje
Danuta Wieczorek, specjalista w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych
w Knurowie. – Te wnioski spływały do
nas na przełomie maja i czerwca br. W
zeszłym tygodniu podano informację o
tym, że dotacja została przyznana. Do
wtorku szkoły musiały ponownie złożyć
wnioski aktualizujące, bez względu na
to, czy zaszły w nich jakieś zmiany, czy
też nie. Do 1 września te wnioski trafią
do kuratorium oświaty.
Dla czwartoklasistów MEN przewidział po 140 zł na podręczniki i
po 25 na ćwiczenia. Wyprawka dla
gimnazjalistów jest zdecydowanie
droższa, toteż na każdego ucznia klasy
I gimnazjum szkoła może otrzymać
do 250 zł. Z podanych sum muszą
być pokryte także koszty obsługi

przedsięwzięcia, toteż 1 procent od
każdej kwoty powędruje na konto
ministerstwa edukacji. Także dla najmłodszych – dzieci z I i II klas – MEN
przygotowało finansowe wsparcie: po
25 zł na podręcznik do nauki języka
nowożytnego i 50 zł na ćwiczenia.
O ile ćwiczenia, jako „jednorazowe”, uczniowie dostaną na własność, o
tyle podręczniki będą własnością szkół
i z założenia mają posłużyć trzem kolejnym rocznikom.
- Na każdy oddział będzie zakupiony o jeden zestaw książek więcej – informuje Danuta Wieczorek. – Zdarza
się, że już w trakcie roku szkolnego do
klasy dochodzi kolejny uczeń, stąd te
zapasowe komplety podręczników.
W tym roku ministerstwo przewidziało zwiększone dotacje dla niepełnosprawnych uczniów. To ważne, bo
np. książki z większym drukiem dla
słabowidzących dzieci, czy też te dla
niewidomych, drukowane Braille’m,
kosztują więcej niż podstawowa wersja
podręcznika. W zależności od rodzaju
niepełnosprawności przewidziana
kwota jest przemnożona przez odpowiedni wskaźnik.
Oczywiste, że pomysł ministerstwa edukacji podoba się rodzicom. A
jak oceniają go szkoły?
- To dobry pomysł, duża ulga dla
rodziców, aczkolwiek dyrektorzy szkół
mają w związku z tym zdecydowa-

W jakim stanie będą
książki w kolejnych
latach użytkowania?
Poczekamy
– zobaczymy.
nie więcej pracy – przyznaje Teresa
Bochenek, dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Knurowie. – Na
całe szczęście skończyła się moda na
„podręczniko-ćwiczenia”, skalkulowane przez wydawnictwa na jednoroczne
życie. Ćwiczenia są ćwiczeniami, a
podręczniki – podręcznikami. Jednak
dobrze by było, aby podręczniki, także
te MEN-owskie, były solidnie wykonane, tak, aby ktoś, kto dostanie książkę
w trzecim roku jej użytkowania, nie był
rozczarowany.
Po pierwszym roku użytkowania
„Naszego elementarza” było w knurowskiej „Dwójce” kilka przypadków,
kiedy podręczniki zostały zniszczone.
Gdy tak się dzieje, rodzice wpłacają
na konto ministerstwa odpowiednią
sumę, a szkoła zamawia dodatkowy
podręcznik. Taka jest procedura w
przypadku książek MEN-owskich. A
co zrobić w przypadku, gdy zostanie

Edukacja

Sześcioletnie pierwszaki
Już za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Tym razem po raz
pierwszy obowiązek szkolny obejmuje sześciolatki z całego rocznika

C

hoć nie wiadomo, jaki będzie
dalszy los reformy szkolnej związanej z sześciolatkami, to fakt jest
faktem – w tym roku 1 września
wszystkie dzieci z rocznika 2009
powinny pomaszerować do I klas.
W ławkach zasiądą razem z siedmiolatkami urodzonymi w drugim półroczu 2008 roku, oraz z tymi, które
w ubiegłym roku miały odroczone

rozpoczęcie nauki. Czy w Knurowie
rodzice sześciolatków zaakceptowali
nowy obowiązek szkolny?
Szkoły przekonują, że są dobrze
przygotowane na przyjęcie sześciolatków. – Nauczyciele mają pełne kwalifikacje – mówi Teresa Bochenek, dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w
Knurowie. – We wszystkich salach są

Foto: Justyna Bajko

W ubiegłym roku w Knurowie do I klasy poszło
496 dzieci, wśród nich 209 sześciolatków
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zestawy multimedialne, nowe ławeczki
i krzesełka.
W knurowskiej „dwójce” było w
tym roku 7 odroczeń. Według orientacyjnych danych, do I klas pójdzie
tu we wrześniu 56 sześciolatków i 37
siedmiolatków.

Nie żałuję

Jak sprawę oceniają rodzice zeszłorocznych sześciolatków?
Córka pana Wojciecha jest teraz
drugok lasistką. W zeszłym roku,
jako sześciolatka, poszła do I klasy.
– Urodziła się w czerwcu, więc objął
ją obowiązek szkolny – mówi tato.
– Nie staraliśmy się o odroczenie. I
nie żałuję. Klasa jest mieszana, są i
siedmiolatki, i dzieci sześcioletnie,
nawet takie, które wcale nie musiały
jeszcze rozpoczynać nauki – urodzone
we wrześniu czy październiku. Sześciolatki w niczym nie odbiegają od
tych starszych kolegów z klasy. Mam
wrażenie, że w kwestii odroczeń u sześciolatków dużą rolę odgrywa presja
tłumu, na zasadzie, że skoro dwie koleżanki poszły z dzieckiem do poradni,
to może ja też spróbuję.
Pan Wojciech przyznaje, że szkoła
w Krywałdzie, do której chodzi jego

zniszczony inny podręcznik – kupowany w wydawnictwie?
– Z tego, co wiem, na razie nie jest
jasno określone, co w takim przypadku
zrobić – mówi Teresa Bochenek.
Podręczniki do gimnazjum są
drogie, toteż dla rodzin, gdzie jedno, a
czasem i kilkoro dzieci to gimnazjaliści, nowy system niesie dużą ulgę.
– Z indywidualnych rozmów z
rodzicami wiem, że są bardzo zadowoleni – mówi Barbara Hankus, dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1 w
Knurowie. – W naszej szkole już dużo
wcześniej staraliśmy się pomóc uczniom
i rodzicom w podobny sposób. Raz na
trzy lata nauczyciele wybierali zestaw
podręczników, potem konsultowali ten
wybór z radą rodziców. Dzięki temu
uczniowie ze starszych roczników mogli odsprzedać swoje podręczniki tym
młodszym. Jesteśmy kameralną placówką, więc udało się to zorganizować.
Ale wiem, że w dużych szkołach takie
obopólne porozumienie nauczycieli i
rodziców bywa trudne.
W tym roku nauczyciele z MG-1
ponownie wybrali podręczniki na
kolejne trzy lata. Zmian w dotychczasowym zestawie było niewiele, co
zdaniem pani dyrektor potwierdza,
że wcześniejszy wybór był trafiony.
Szkoła zamówiła 58 kompletów podręczników. Według informacji od
wydawcy, zamówienie ma dotrzeć do

córka, jest kameralna, w dodatku w jej
klasie jest wiele dzieci, które znała już
z przedszkola. Dzięki takim okolicznościom rodzice bez obaw są gotowi
wyprawić sześciolatka do I klasy.
Bartek, rówieśnik córki pana
Wojciecha, tyle że urodzony w drugiej
połowie 2008 roku, w zeszłym roku
chodził do „zerówki”.
- Byłam w tej komfortowej sytuacji, że miałam wybór – mówi jego
mama. – I nie żałuję, że Bartek nie poszedł wtedy do I klasy. Niech ma dłuższe dzieciństwo. Ważne w naszej decyzji było też to, że wielu przedszkolnych
kolegów syna nie wybierało się jeszcze
do I klasy. Nawet ci z pierwszego półrocza starali się o odroczenie. Wydaje mi
się, że w tym wszystkim kluczową rolę
ma to, na jakiego nauczyciela dziecko
trafi. Dobry nauczyciel poradzi sobie
z sześciolatkami, potrafi też poprowadzić klasę mieszaną tak, aby żadne
dziecko nie było pokrzywdzone.

Odroczenie nie zawsze
dobre

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która oprócz Knurowa
obejmuje działalnością także trzy
inne gminy (Gierałtowice, Pilchowice
i Sośnicowice), w tym roku wydała
około 60 decyzji o odroczeniu pójścia dziecka do I klasy. – Na pewno
w ostatnich latach więcej rodziców
decyduje się podjąć starania o odroczenie, ale w tym roku było ich mniej niż
w ubiegłym – mówi Janina Durczok,
psycholog z Poradni Psychologiczno-

szkoły jeszcze w tym tygodniu. Co
dalej? Książki trafią najpierw do biblioteki, gdzie zostaną skatalogowane,
a dopiero potem wypożyczone każdemu z gimnazjalnych pierwszoklasistów. Ci, po roku użytkowania, mają
zwrócić podręczniki do biblioteki, aby
w kolejnych latach służyły następnym
rocznikom.
- Do tej pory nasi uczniowie wiedząc, że będą odsprzedawać swoje
książki, na ogół starali się utrzymać je
w dobrym stanie – zapewnia dyrektor
Hankus.
Czy fakt, że teraz książki będą już
własnością szkoły, którą trzeba jedynie
oddać, a nie sprzedać, nie zmniejszy
troski uczniów o podręczniki? W
jakim stanie będą książki w kolejnych
latach użytkowania? Poczekamy – zobaczymy.
- Mam wrażenie, że poszanowanie
książki było dawniej większe niż dziś
– wzdycha dyrektor Bochenek. – Przyznaję, że jestem przeciwniczką zastąpienia podręczników przez tablety – to
sprawiłoby, że dążność do obcowania
z książką byłaby wśród dzieci jeszcze
mniejsza. Nie mówiąc o tym, że od
tabletów psuje się wzrok.
Rodzice, których dzieci dostaną
do użytku podręczniki ze szkoły, oddychają z ulgą. Ale ci, którzy kupują
wyprawkę do V klasy czy też do II gimnazjum, mogą czuć się nieco rozżaleni
– oni nie tylko muszą wydać niemałą
sumę, ale w dodatku nie mają komu
sprzedać ubiegłorocznych podręczników. Trudno jednak mieć tu żal do
Bogu ducha winnych szkół czy nawet
do ministerstwa, które z konieczności
wprowadza reformę stopniowo. Po
prostu – tym razem to nie oni wygrali
w tego edukacyjnego „totka”, ale, jeśli
dobrze pójdzie, skorzystają na tym w
przyszłości.
Mirella Napolska

Pedagogicznej w Knurowie, zajmująca się diagnozą i terapią dzieci w
wieku przedszkolnym.
- Nasza poradnia stara się nie
spełniać tych życzeń rodziców, które są
bezpodstawne. Jednak w zdecydowanej większości przypadków, z jakimi
mamy do czynienia, postulaty rodziców okazują się uzasadnione.
Jakie są najczęstsze powody odroczeń? Wśród sześciolatków trafiających do knurowskiej poradni w
sprawie odroczeń, są dzieci niedojrzałe emocjonalnie, mające deficyt
separacyjny. Zdarzają się przypadki
dzieci, u których występuje moczenie
nocne, coraz powszechniejsze są też
ostatnio zaburzenia mowy.
Bywa i tak, że dzieci są gotowe do
szkoły, ale rodzice boją się o to, czy
pociechy sobie poradzą.
- Tłumaczymy wtedy, że odroczenie nie zawsze jest dobrym wyjściem
– przyznaje Janina Durczok. – Jeśli
widać, że dziecko jest gotowe, nie ma
powodu, aby narażać je na powtarzanie tego samego programu. To może
dziecko zniechęcić i wręcz zahamować
jego rozwój.
Jest jeszcze inny możliwy skutek
uboczny: być może kilka lat później, dziewięcio- czy dziesięciolatek
zacznie się zastanawiać: czemu nie
poszedłem do szkoły razem z moimi
rówieśnikami? Czy coś ze mną było
nie tak? To dla niektórych dzieci może
być niepotrzebnym obciążeniem,
źródłem stresu.
Mirella Napolska
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Z kart historii. U zarania bankowości

Grosz do grosza...

Bankowość w nowoczesnej formie sięga XIV wieku.
W regionie początki systemu liczą 120 lat

P

oczątki systemu bankowości
w regionie datują się na 1895
rok, kiedy w Bytomiu założony
został Bank Ludowy. Zapoczątkował
on polski (mimo pruskiego systemu
ustrojowego) system k redy tow y.
Opierał się on na drobnych wkładach
oszczędnościow ych robotników i
chłopów, służąc też pomocą kredytową rzemieślnikom.
Za przykładem Banku Ludowego
w Bytomiu powstały banki w Opolu
(1897), Siemianowicach i Katowicach
(1898), Raciborzu (1900).
W październiku 1904 roku powstała w Ornontowicach spółdzielnia
o charakterze bankowym. W ciągu
następnej dekady podobne placówki
utworzono w Gierałtowicach, Orzeszu
i Knurowie.
Zasługą nowo powstających banków było obniżenie lichwiarskich
oprocentowań pożyczek, zaciąganych
przez okolicznych chłopów. Bankowość miała też wpływ na rozwój gospodarczy. W Knurowie przełożyło się
to m.in. na budownictwo czynszowe.
Wzdłuż dzisiejszych ul. Koziełka i Niepodległości zamożniejsi mieszkańcy
wsi pobudowali kamienice, czerpiąc
zyski z czynszu płaconego przez lokatorów oraz przychody z obrotów

sklepów usytuowanych na parterze
budynków.
Wybuch I wojny światowej osłabił
banki. Wzrosły ceny podstawowych
artykułów spożywczych (ziemniaki,
mąka, pieczywo). Konieczna okazała
się ich reglamentacja. Koniec wojny w
1918 roku nie poprawił od razu sytuacji banków ludowych. Dominowały
banki pruskie, wśród których największe znaczenie miały Darmstädter Bank
i Deutsche Bank.
Sytuacja zmieniła się na lepsze
po burzliwych pierwszych latach 20.
(powstania śląskie, ustalenie granicy polsko-niemieckiej). Wpływ na
poprawę koniunktury miało m.in.
powołanie Oberschlesischer Berg-und
Hűttenmännischer Verein, czyli Górnośląskiego Związku Przemysłowców
Górniczo-Hutniczych. Związek miał
znaczące wpływy na Górnym Śląsku
po obydwu stronach granicy, jednak
przede wszystkim reprezentował polityczne i ekonomiczne interesy przemysłowców, zwłaszcza niemieckich.
Banki Ludowe na Górnym Śląsku
zrzeszały przede wszystkim drobnych
przedsiębiorców, rzemieślników i
rolników. Oparte były na zasadach
samopomocy, równouprawnienia i
solidarności członków. Głównym ich

zadaniem było prowadzenie operacji bankowych w celu zaspokojenia
oszczędnościowo-pożyczkowych potrzeb członków. Zasoby na działalność
kredytową placówki czerpały z udziałów członków i wkładach oszczędnościowych klientów.
W okresie wielkiego kryzysu gospodarczego (przełom lat 20. i 30. XX
wieku) pieniądze powierzone bankom
straciły na wartości.
W ok resie międ z y wojenny m
mieszkańcy regionu posługiwali się
walutą polską. W razie potrzeby wymieniali złotego na markę niemiecką.
Zazwyczaj odbywało się to w ramach
ruchu przygranicznego – wyjazdów
do rodziny, uczestnictwa w uroczystościach, pielgrzymkach na Górę św.
Anny, festynów czy majówek.
W polskiej części Górnego Śląska
sporą rolę odgrywała prasa, której
dziennikarze popierali rozwój handlu
i rzemiosła. Miało to wpływ na zmianę
klienteli banków po przełamaniu kryzysu. Częściej niż wcześniej z placówek
ludowych korzystali chłopi, aptekarze,
adwokaci, lekarze, duchowni i rzemieślnicy.
Wśród znaczących postaci tamtych czasów warto przywołać Kazimierza Czaplę – adwokata, członka

Do dzisiaj w domowych archiwach niektórych krywałdzian
przechowywane są Akcje Banku Ludowego w Warszawie; na
zdjęciu akcja czwartej emisji z 1921 roku na kwotę 10 tysięcy
marek (czyli jeszcze przed wprowadzeniem złotego do obiegu)

Rady Nadzorczej Banku Ludowego w
Bytomiu, Emila Gajdasa, Jana Grzonkę – członka Rady Nadzorczej Banku
Ludowego w Raciborzu, Maksymiliana Hanke – lekarza, przewodniczącego Rady Nadzorczej w Bytomiu, Piotra
Hyllę – założyciela Towarzystwa
Przemysłowców i Banku Przemysłowo-Handlowego w Katowicach.
Dobra koniunktura na zbyt węgla
z knurowskiej kopalni, a także rosnące
zatrudnienie w krywałdzkiej Lignozie
miało pozytywne przełożenie na sytuację banków.
Po rozpoczęciu budowy kościoła,
któremu patronują święci Cyryl i
Metody, jego budowniczy, ks. Alojzy
Koziełek, gromadził środki pieniężne
w Powiatowej Kasie Oszczędności w

WIADOMOŚCI POTOCZNE

Zanim
wybuchła
wojna
Wykruszają się ostatni świadkowie ostatnich dni wolności, dlatego
sięgamy do archiwalnych numerów
„Siedmiu Groszy” i „Polski Zachodniej”, aby przywołać zapomniane
fakty z życia przygranicznych wsi:
Knurowa, Gierałtowic i Wilczy.

Maria Grzelewska

Wybór i opracowanie: Paweł Gradek

Syn zbiegł do Niemiec

- W interesie ogółu należy
baczną uwagę zw racać na
podejrzane typy, agitujące na
rzecz hitleryzmu - zalecano
na łamach „Polski Zachodniej”. - Jedynie wspólnymi
siłami (...) zdołamy zapobiec
wywożeniu i kaptowaniu naszej młodzieży, w większości
wypadków młodzieży przed-

poborowej, która, niestety, po
niewczasie dowiaduje się, że
popełniła błąd, zapisując się
na służbę w szeregach wrogów
naszego państwa.
20-letniego Józefa Cieślika z Knurowa w porę udało
wyrwać ze szponów hitleryzmu. Dokonał tego ojciec,
dobr y Pola k i powstaniec.

Zrozpaczony udał się na poszukiwania lek komyślnego
sy na . W ost at n iej chw i l i,
gdy Józef miał już w kieszeni
bilet do obozu ćwiczebnego
w Gogolinie, ojciec odnalazł
go w Gliwicach i przywiózł
do domu.
Okazało się, że Cieślika
do ucieczki namówił Koło-

Strzały w Gierałtowicach,
wybuchy w Wilczy Dolnej
Zanim 31 sierpnia 1939 roku doszło do tzw. „prowokacji gliwickiej”, czyli niemieckiego napadu
na radiostację w Gliwicach, na polsko-niemieckim pograniczu dochodziło do licznych incydentów. Wojna wisiała na włosku...
Już w nocy z 23 na 24 sierpnia
w godz. od 0.30 do 1.45 oraz od
2.30 do 2.50 Niemcy ostrzeliwali z karabinu maszynowego
posterunek straży granicznej w
Gierałtowicach. Ogółem oddano

Gliwicach. Pieniądze wpłacały instytucje społeczno-katolickie, pracownicy knurowskiej kopalni i koksowni,
a także wiele osób prywatnych. Zgromadzone w gliwickiej placówce PKO
fundusze zostały zablokowane przez
niemiecką instytucję bankową. Ks.
Koziełek jeszcze przed wybuchem II
wojny światowej prowadził ożywioną
korespondencję z władzami bankowymi, starając się odblokować konto.
Pisząc o roli banków, nie sposób
nie wspomnieć o Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym. Nie wszyscy wiedzą, że jego orzeska część bierze
rodowód z... Ornontowic, natomiast
knurowska z... Gierałtowic.

kilkaset strzałów. Kule utkwiły w
murach budynku.
Ambasador RP w Berlinie
złożył w tej sprawie ostry protest
w niemieckim urzędzie spraw
zagranicznych. Na niewiele to
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się zdało. Niemieccy agresorzy
poczynali sobie coraz zuchwalej.
Kilka dni później (27 sierpnia) banda dywersyjna obrzuciła
granatami budynek celny w
Wilczy Dolnej, a następnie go

podpaliła. Oprócz tego, z jednego z tamtejszych gospodarstw
bandyci skradli 3 indyki, co zdaniem miejscowych, świadczyło o
ich lichym zaopatrzeniu.

dziej z Knurowa. On także zbiegł
do Niemiec w towarzystwie Józefa
Wybierskiego, Józefa Krauzego i
Ryszarda Czapli. Jak donosi gazeta,
wszyscy pochodzili z rodzin czysto
polskich.

Wizyta
wojewody
Przed południem, 28 sierpnia,
wojewoda śląski Michał Grażyński w
towarzystwie głównego komendanta
policji i starosty rybnickiego dokonał
szczegółowej wizytacji przygranicznych miejscowości. W Przyszowicach,
Gierałtowicach, Knurowie, Szczygłowicach i Wilczy Dolnej wojewoda odbył konferencje z naczelnikami gmin
oraz skontrolował przygotowania do
obrony przeciwlotniczej. Wszędzie
stwierdził dobry nastrój i pomyślny
stan robót przy kopaniu rowów przeciwlotniczych.
Będąc w Wilczy Dolnej, obejrzał
budynek celny, zniszczony przez niemieckich dywersantów.
7
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Niespodziewany duet: Mieczysław Szcześniak
i Adam Sobierajski

Organizatorzy festynu

Emocje przy loterii fantowej

Plackami pana Janka częstuje pani Renia
Na zdjęciu gwiazda z prowadzącym festyn Tomaszem
Rzepą. Fanka obdarowała Mieczysława Szcześniaka
kwiatami

Pani Zdzisława zawsze
kupuje pączki
Kto skusi się na miód?

Zespół z Caritasu „Acustica musa”

8
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Knurów. Parafialny Festyn Rodzinny

O niebo lepiej
- Kochaj tak jakby cię nigdy nikt nie
zranił, a żyj tak jakby tu było niebo.
Dobrze, że jesteś – słowa piosenki
Mieczysława Szcześniaka nucił każdy
mały i wielki cud. Bo takie było
przesłanie tegorocznego Parafialnego
Festynu Rodzinnego – różnimy się
wyglądem, charakterem, poglądami,
ale każdy z nas jest cudem

P

a n i Z d z i s ł aw a o d k i l k u
lat przychodzi na festyn i
zawsze kupuje pączki. Tym
razem też skusiła się na kilka.
- Przyciąga mnie radość, rodzinna atmosfera, obecność osób
niepełnosprawnych i ich uśmiechów. To są chwile, które powinno
się cenić – momenty, kiedy rzeczywiście jesteśmy razem i nic nas nie
dzieli – uśmiecha się knurowianka.
Parafialny Festyn Rodzinny
tworzą zapaleńcy, którzy chcą,
choć trochę zmienić świat wokół
siebie i pomóc tym, dla których los
był mniej łaskawy – cały dochód
w festynu przeznaczony jest na
wsparcie dla ubogich rodzin. Na
terenie ośrodka Caritas rozstawiono kilkanaście stoisk. Na gości
festynu czekały kiełbaski, placki
pieczone przez pana Janka, pączki,
wata cukrowa i grochówka, o której prowadzący imprezę Tomasz
Rzepa, mówił, że leczy wszystkie
choroby.
- Noga mnie pobolewa, więc
pójdę spróbować – śmiał się pan
Kazimierz, który przyjechał na
festyn z Gliwic.
Odw ied z ając y mog l i t a k ż e
skorzystać z darmow ych porad
prawnych, kupić albo przygarnąć
książkę, dzieci szalały na dmuchańcach i ścigał y się na torze
przeszkód.
Gości festynu wspólnie przywitali przedstawiciele organizatorów, czyli Caritasu i Domowego
Kościoła Ruchu Światło-Życie oraz
proboszczowie parafii Matki Bożej
Częstochowskiej: ks. Jan Buchta
(dawny) i ks. Krzysztof Tabath
(obecny).
- Spotkanie na szczycie – żartowali parafianie. – Nie jesteśmy
gorsi niż ci z Watykanu: oni mają
dwóch papieży, a my dwóch proboszczów!

- Kochani, to jest fantastyczny
dzień – mówił ze sceny ks. Krzysztof
Tabath. – Dziękuję wam, że tworzycie wspólnotę i razem działacie dla
wspólnego, szlachetnego celu – pomocy ubogim.
Muzycznie fest y n zainaugurował koncert zespołu Adorare i
występy grup tanecznych i muzycznych z ośrodka Caritas. Kolejną występującą, Sylwię Lipkę, prowadzący
zapowiedział słowami: „To myśmy
ją wykreowali, bo Sylwia zaczynała tutaj, na rodzinnym festynie”.
Adam Sobierajski, ceniony knurowski tenor, porwał publiczność do
wspólnego śpiewu i oczywiście nie
obyło się bez paru bisów.
- Cudownie śpiewa – wzdychała
pani Sybilla.
Około godz. 19 na scenie pojawił się wyczekiwany Mieczysław
Szcześniak. Wszedł uśmiechnięty,
rozluźniony, taki zwyczajny, ale gdy
zaczął śpiewać…
- Ciarki przeszły mi po plecach
– wspomina pani Beata. – Wzruszyłam się. To jest prawdziwy artysta i
muzyka, która porusza do głębi.
Szcześniak śpiewał o nadziei, o
życiu bez lęku, o tym, że jesteśmy
sobie potrzebni. Przekonywał, że
jeśli chcesz, niemożliwe stanie się
możliwe….
Na zakończenie festynu rozlosowano nagrody główne, m.in.
rower i telewizor. Apelem Jasnogórskim podziękowano za ten wyjątkowy dzień. Dzień, w którym, choć na
chwilę, było o niebo lepiej.
Materialny plon festynu przerósł oczekiwania organizatorów.
Jak poinformował nas Joachim Machulik z Domowego Kościoła Ruchu
Światło-Życie, w sumie udało się
zebrać ponad 11 tys. złotych. Kwota
ta trafi do rodzin w trudnej sytuacji
finansowej.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Dla Przeglądu
Joachim Machulik, współorganizator: - 14
festyn już za nami. Wdzięczny Bogu za piękną
pogodę w imieniu ks. proboszcza Krzysztofa
Tabatha i wspólnoty rodzin Domowego Kościoła
z opiekunem ks. Adamem Żymłą, pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie festynu. Dziękuję prezydentowi Adamowi
Ramsowi i jego służbom - Centrum Kultury i
patrolowi Straży Miejskiej. Do zamieszczonej
listy sponsorów dołączam słowa wdzięczności dla pana Aleksandra Szendzielorza, dyrektora ośrodka „Caritas” gospodarza i współorganizatora
festynu. Dziękuję pani Grażynie Dąbrowskiej, dyrektorce Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2, za okazaną pomoc. Dziękuję pełnej energii młodzieży
za różne prace przed, podczas i po festynie oraz wszystkim osobom, które
w jakikolwiek sposób wniosły swój wkład w organizację festynu.
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Mieczysław Szcześniak dla Przeglądu

Obłaskawić świat

- Mam takie najprostsze z możliwych przesłań: chcę
dodać do tego świata cegiełkę nadziei, bo beznadziei
jest już wystarczająco dużo - mówi Mieczysław
Szcześniak

Przegląd Lokalny: - Czy
to Pana pierwsza wizyta
w Knurowie?
Mieczysław
Szcześniak: - Tak,
wydaje mi się, że jeszcze tutaj nie występowałem.
- Przygotowuje
Pan płytę z kompozycjami do wierszy
ks. Jana Twardowskiego.

Dlaczego wybrał Pan właśnie tego
twórcę?
- Jan Twardowski to poeta, który
obłaskawia szczególnie trudne chwile.
Opowiada o bliskości świata i Boga, jak
mało kto ma zmiłowanie dla wszystkich
naszych słabości. Właściwie znamy
niewiele utworów ks. Twardowskiego.
Pomyślałem, że potraktuję płytę jako
rodzaj „przydania się”. Chciałem dodać
do tych wierszy parę dźwięków, żeby
mogły być po prostu śpiewane, bo to
jest najkrótsza droga do głowy i serca.
- Czy świat potrzebuje księdza
Twardowskiego?
- Bezwzględnie. Mało jest artystów,
których można tak szybko pokochać,
którzy przez to, co myślą, co czują, jak
starają się kochać świat, są nam tak bliscy. W sztuce wszystko dąży do punktu.
Trzeba dużo odejmować i zostawiać
to, co najważniejsze, samą esencję.
Jan Twardowski posiadł tę sztukę. Postanowiłem nie obciążać tych wierszy.
Szukałem formy, która dodałby trochę

skrzydełek przesłaniu księdza. Wymyśliłem, że będzie to bossanova
i samba - forma
przyswajalna i
bliska, muzyka,
która łagodzi i
daje piękną wewnętrzną przestrzeń. Płyta powstała w Stanach
Zjednoczonych ,
została nagrana
przez Brazylij-

czyków. Teraz jeszcze Krzysztof Herdzin i Marcin Pospieszalski piszą smyki.
Jedna z piosenek, „Nierówni”, miała
już swoją premierę 1 czerwca. To był
mój prezent dla księdza Twardowskiego
na 100. urodziny księdza.
- Jest Pan artystą osobnym, nieprzystającym do dzisiejszego show-biznesu. Nie pojawia się Pan na
ściankach, w celebryckich gazetach.
Nie kusi Pana ten świat?
- Nie bywam z tym świecie. Nie
kusi mnie. Natomiast kuszą mnie nowe
projekty muzyczne. Cieszę się, kiedy przychodzi do mnie Krzysztof Herdzin i mówi:
Mam ochotę nagrać z tobą płytę na żywo.
W Sylwestra wspólnie z Krzysztofem Herdzinem i jego triem nagraliśmy
płytę „Songs for yesterday”z piosenkami
m.in. The Beatles, The Rolling Stones,
Erica Claptona. To są cudne pieśni z
naszej młodości, kompozycje, na których uczyliśmy się grać, śpiewać, które
fascynują nas do tej pory. Nagraliśmy
je w idiomatyce jazzowej: „Imagine”

brzmi jak traktat zen, a „Can’t buy me
love” jak szybki swing.
- O czym Pan jeszcze marzy?
- Mam mnóstwo pomysłów. Nagrywam trzy płyty jednocześnie: z
Krzysztofem Herdzinem, z wierszami
ks. Twardowskiego i w Los Angeles płytę
z czarnym chórem „Life Choir”. Nie
robię tego tylko dla siebie. Mam takie
najprostsze z możliwych przesłań: chcę
dodać do tego świata cegiełkę nadziei,
bo beznadziei jest już wystarczająco
dużo. I moja drobna ambicja, żeby
moje piosenki inspirowały do rzeczy
ważniejszych.
- Debiutował Pan ponad 30 lat
temu. Jak wtedy wyobrażał Pan sobie
swoją karierę?
- Nigdy nie wyobrażałem sobie
kariery, bo nigdy nie chciałem jej robić.
Chciałem po prostu muzykować. Kocham muzykę. Muzyka to jest mój język,
którym się porozumiewam od kiedy
pamiętam. Cała moja rodzina miała
słuch muzyczny. Nie byli wykształconymi muzykami, ale muzykowali: grali,
śpiewali, tańczyli. Rodzina od początku
wiedziała, że będę śpiewał. Pamiętam,
że chciałem też zostać chemikiem, robiłem wiele doświadczeń, i malarzem.
Zresztą malarstwo zostało mi do dzisiaj.
Maluję to, czego nie potrafię powiedzieć
ani zaśpiewać. Mam wielki szacunek i
przepadam za światem obrazów, barw,
kompozycji, skrótu i metafory.
- A czy jest obraz, który wyjątkowo Pana porusza?
- Z obrazami jest tak jak z muzyką czy jedzeniem - lubię wszystko, co
dobre.
- Na koniec chciałabym zadać
Panu pytanie fundamentalne: Co
dla Mieczysława Szcześniaka jest
najważniejsze w życiu?
- Można by się teraz wybrzuszyć i
powiedzieć, co teoretycznie jest najważniejsze... Jednak wedle powiedzenia, że
to, co robisz, krzyczy tak głośno, że nie
słyszę tego, co mówisz, muszę szczerze
przyznać, że najważniejsza jest dla mnie
praca. Nie tylko śpiewanie, ale i komponowanie, produkcja, aranżowanie. Tworzenie świata muzyki, czyli dobieranie
mikstur, warzenie proporcji. Świata, który ostatecznie ma uzdrowić, a nie otruć.
Rozmawiała: Justyna Bajko

podziękowania
SPONSORZY RODZINNEGO FESTYNU PARAFIALNEGO:
Urząd Miasta Knurów, Komart, Centrum Kultury w Knurowie, Kawiarnia „Maszkiety”, Centrum Języków Obcych Focus –
Anna Rams-Gulczyńska, R-bike Sklep Rowerowy Serwis ul. Niepodległości 40, SKOK o/Knurów, Sanit Sp.z.o.o., Serwis
System - Piotr Ciupke, Selgros Cash&Carry w Gliwicach, Pieczywo „U Zbyszka”, Ewa i Eugeniusz Jurczygowie, LWSM,
„Knurowianka”, Protos, MOSiR w Knurowie, Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Hurtownia „Lampart”, Domrok-Mieczysław
Gołąb, Mistral-diagnostyka-mechanika samochodowa, Księgarnia „Merkury”, MAR-MEDICA ul. Witosa 31/A, Pracownia
Złotnicza Barbara Cyprys, Złotnictwo Marek Starościk, Zakład Fotograficzny AiP Barchańscy, Optyka Fijołek-Maria Fijołek, Zakład Optyczny-Celina Trzaska, „Jaworex” Mebel Design, Dariusz Bednarczyk - Zakład Zegarmistrzowski, Apteka
„Zdrovit”, Apteka św. Barbary, Apteka „Za grosze”, Apteka „Juventa”, Intermarche, Szkoła języków obcych dla dzieci i
młodzieży „Mała Lingua”, JSW KWK „Knurów-Szczygłowice”, NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów”, ZZG KWK „Knurów”,
Firma Handlowa Roman Szczepanik i Grzegorz Gąsiorowski Sp.Cywilna Knurów ul. Witosa 17, PKO-Bank Polski-oddział
Knurów, Pracownia Jubilerska Ewa Pietroszek, Laboratorium Analityki Medycznej dr. n. med. Joanna Świerczyna, Kwiaciarnia „Pasja”, S.C. Cukiernia – Lodziarnia Warzecha – Knurów, Sklep „Elektor”, Elżbieta Szczepanek, Ewa Klar, Rejonowe Koło Pszczelarzy w Knurowie, Sklep „Sisters”, Sklep „Amper”, Kwiaciarnia „Lotos”, Cukiernia T. Czech, Foto-Color
D. Kroczyk, „Albud”, BUD-METALLCO z Żernicy, Zakład Prefabrykacji Betonu Adam Szwan i Wspólnicy, VIVANTI- „Złoty
Kurczak”, Kwiaciarnia „U Basi”, Fryzjerstwo Męskie Helena Głodzik, Zakład Fryzjerski Ela Szczepańska, Salon Fryzjerski Damsko-Męski Agata Kaleta, Studio Urody „Chantal”, Salon Fryzjerski „Alicja”, Salon Fryzjerski Ilona Krzemińska,
Salon Fryzjerski Iwona Rybakowska, Cukiernia-Piekarnia-Netto- Emilia Kristof, Sklep Przemysłowy Sylwia, TIM III Knurów, Restauracja „Mała Toscania”, Sklep Papierniczy „Oferta”, Drogeria „Ziaja”, Sklep Papierniczy „Vacat”, Delikatesy
Premium „Nasz Sklep”, Marek Bogacki-Piekarnia Pilchowice, Gumiland - M. Nowosielska, Rezner AGD, „Słodki Domek”,
Leroy Merlin, Szkoła Językowa „Perfect Plus” w Gliwicach, Sklep „Iza”, Kwiaciarnia „Avangarda” Mirella Sosinka, Sklep
odzieżowy „Modna Szafa”.
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rozrywka nr 34

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Jakub Mitura z Czerwionki-Leszczyn
ur. 16.08.2015 r., 3610 g, 54 cm

Aneta Doleżych z Rydułtów

ur. 19.08.2015 r., 3230 g, 51 cm

Bartosz Zaremba z Knurowa

ur.19.08.2015 r., 3200 g, 55 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).

Agnieszka Kukowka z Gierałtowic
ur. 19.08.2015 r., 3110 g, 50 cm

Miłosz Dusza z Żernicy

ur. 19.08.2015 r., 4340 g, 56 cm

Wojciech Raszewski z Gliwic

ur. 20.08.2015 r., 2730 g, 51 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 32/2015 brzmiało: „ZAŚLEPKA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje
Karolina Kempa. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Tymoteusz Górecki z Pilchowic
ur. 22.08.2015 r., 3460 g, 55 cm

Hanna Kłoda z Bełku

ur. 22.08.2015 r., 2490 g, 48 cm

28.08 - 2.09.2015 r.
PIĄTEK-ŚRODA
27.08.2015 r.
CZWARTEK

Minionki 2D
- godz. 16.30

34

Żyć nie umierać
- godz. 18.15, 20.00

Bystry Bill
- godz. 10.00,16.00

Wojciech Wystalski z Gierałtowic

Franciszek Michałek z Bełku

ur. 22.08.2015 r., 3120 g, 55 cm

ur. 24.08.2015 r., 3380 g, 52 cm

Julia Piwowarska z Knurowa

Krzysztof Rymut z Tarnowskich Gór

Anioł
- godz. 18.30

Amy
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 24.08.2015 r., 3790 g, 55 cm

ur. 24.08.2015 r., 3570 g, 57 cm
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Pilchowice. O funduszu sołeckim decydują mieszkańcy

Zdecyduj, na co wydamy

350 tys. zł – właśnie tyle Gmina Pilchowice przeznaczyła w swoim przyszłorocznym
budżecie na fundusz sołecki. Jak te pieniądze zostaną wydane? Wszystko jest w rękach
mieszkańców poszczególnych sołectw, a rozstrzygnięcie nastąpi we wrześniu

W

c o z a i nwe s tow a ć , a by
ludziom mieszkało się lepiej? Gdzieś przydałby się
parking czy udogodnienia dla niepełnosprawnych, gdzieś indziej chodnik
albo oświetlenie drogi. Założeniem
funduszu sołeckiego jest finansowanie przedsięwzięć, które poprawią
codzienne życie mieszkańców. Każdy
z nich może przedstawić własny plan
wykorzystania środków z funduszu w
swoim sołectwie.
Ostatnio w miastach coraz popularniejszy staje się budżet obywatelski
– wydzielona część budżetu miasta, o
której decydują bezpośrednio mieszkańcy. Analogiczną sprawą w gminach
wiejskich jest właśnie fundusz sołecki.
Teoretycznie o tym, na co wydać pulę
pieniędzy przeznaczonych na potrzeby poszczególnych sołectw, mogą
decydować mieszkańcy. Tyle tylko,
że… na teorii często się kończy, bo
ludzie nie są tego świadomi, albo nie
wierzą, że rzeczywiście będą w stanie
przeforsować swój pomysł. W gminie
Pilchowice było, jak wszędzie – mało

kto wiedział o możliwości wpływu
na fundusz i nikt z tego nie korzystał.
Teraz ma się to zmienić. Obecny wójt
chce zaktywizować obywateli i wierzy,
że się uda.

Już są sygnały

- Jeszcze podczas kampanii wyborczej, zbierając podpisy, zapowiadałem, że pieniądze przeznaczone na
fundusz sołecki się podwoją i tak się
stało – przypomina Maciej Gogulla,
wójt Gminy Pilchowice. – Prowadzimy
kampanię informacyjną, która ma zachęcić ludzi do działania w tej sprawie.
To zaproszenie do współrządzenia.
Dotychczas najczęściej bywało
tak, że na zebraniu wiejskim jedynym
inicjatorem był sołtys i rada sołecka, a
przychodziło na nie raptem dwadzieścia osób. Tym razem ma być inaczej.
Jak zapewnia wójt, już są sygnały od
samych mieszkańców, że mają pomysły i chcą zgłaszać własne programy,
zbierają podpisy. Młodzi mieszkańcy
już się zastanawiają – może siłownia,
a może plac zabaw. Wójt Gogulla ma

nadzieję, że – dzięki kampanii – na
wiejskich zebraniach pojawią się po
trzy, cztery konkurencyjne pomysły,
z których mieszkańcy, zgromadzeni
liczniej niż dotąd, wybiorą ten, ich
zdaniem, najlepszy.

Jak wnioskować?

Pomysły można zgłaszać na dwa
sposoby. Pierwszy – indywidualny:
trzeba pobrać i wypełnić formularz
ze strony www.fs.pilchowice.pl, uzasadniając potrzebę jego realizacji i
przedstawiając koszty. Potem trzeba
iść z wnioskiem bezpośrednio do
sołtysa i przekonać go do swojego
pomysłu. Czas na to upływa 1 września. Przedstawione pomysły zostaną
omówione na wrześniowych spotkaniach poszczególnych rad sołeckich.
Te uznane za najlepsze znajdą się we
wniosku sołectwa, który na wiejskim
zebraniu zostanie poddany pod głosowanie mieszkańców sołectw.
Drugi sposób to działanie zespołowe – wraz z sąsiadami należy
„zmontować” przynajmniej 15-oso-

Leboszowice

Dożynki w najpiękniejszej wsi
W niedzielę Leboszowice świętowały podwójnie:
obchodziły dożynki i zdobycie III miejsca
w konkursie „Najpiękniejsza wieś województwa
śląskiego”

M

ieszkańcy Leboszowic tłumnie
przybyli pod Wiatę, aby wspólnie podziękować na zbiory. Dożynki
celebrowali tradycyjnie: modlitwą,
śpiewem i tańcem. Gospodynie zachęcały do spróbowania wypieków, dzieci

bawiły się w dmuchanym zamku i z
ciekawością przyglądały się wozowi
strażackiemu OSP Leboszowice. Strażacy nie tylko opowiadali o swojej
pracy, ale przede wszystkim czuwali
nad bezpieczeństwem gości dożynek.

Wilcza ma zapewnione ponad
56 tys. zł z funduszu sołeckiego
Gminy Pilchowice

Do tańca przygrywał zespół Lovers.
Grupa zachęcała do wspólnej zabawy:
muzycy proponowali udział w wesołych konkursach (z czego leboszowianie ochoczo skorzystali), opowiadali
kawały i wchodzili w tłum, budząc
ogólną wesołość. Parkiet nie pustoszał
przez kilka godzin, bawili się starsi
i młodzież, tańczyły dzieci. Zespół
przygrywał dla każdego coś miłego:
były piosenki po polsku i ulubione
śląskie szlagiery. Niestety, noc zmusiła
mieszkańców do przerwania zabawy.
Leboszowice to niewielka, ale
piękna wieś. Mieszkańcy już o tym
wiedzą, teraz dowiedział się cały
Śląsk. W konkursie organizowanym
przez Urząd Marszałkowski Leboszowice zajęły III miejsce w kategorii
„Najpiękniejsza wieś województwa
śląskiego”.
- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że
doceniono piękno naszej wsi - mówią
mieszkańcy.

bową grupę pełnoletnich osób, które
przygotują swój własny wniosek (wraz
z uzasadnieniem i kalkulacją kosztów).
Następnie gotowy wniosek należy
przedstawić na zebraniu wiejskim.
Funduszowy budżet jest całkiem
spory – w większości sołectw (Nieborowice, Pilchowice, Stanica, Wilcza,
Żernica) wyniesie 56 137 zł i 80 gr, w
Kuźni Nieborowskiej 35 703 zł i 64 gr,
zaś w Leboszowicach 32 840 zł i 62 gr.

Zebrania we wrześniu

Wydaje się, że na składanie wniosków czasu jest niewiele. Kampania
ruszyła w okresie, kiedy wiele osób
wyjeżdża na wakacje, a termin składania wniosków upływa już pod koniec
września.
- Rzeczywiście, możemy spotkać
się z zarzutami, że było za mało czasu

na przygotowanie pomysłu – przyznaje
Maciej Gogulla. – Ale ma to związek z
tym, że debiutujemy. W tym roku traktujemy to przedsięwzięcie jako eksperyment. Niech to będzie krok w dobrym
kierunku. Następnym razem na pewno
rozpoczniemy kampanię informacyjną
już przed wakacjami.
Wójt dodaje jednak, że wbrew pozorom jest wystarczająco dużo czasu
na zgłaszanie wniosków. Nie wymaga
się żadnych szczegółowych projektów.
Sam formularz jest bardzo prosty, zaś
materiały do pobrania zamieszczone
na stronie internetowej (www.fs.pilchowice.pl) zawierają różne przydatne
informacje, mające ułatwić sprawę –
np. przybliżone kosztorysy. Poza tym,
jak zapewnia wójt – urząd służy pomocą i udziela wszelakich wyjaśnień.
MiNa

informacja własna wydawcy

jb, foto: Andrzej T. Knapik

Impreza przyciągnęła tłumy
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ZDROWIE I URODA

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

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

1/14-odw.

Podejmę się sprzątania. Tel. 514 244 648

Docieplenia budynków, wykonanie i mycie
elewacji, klinkier. Tel. 665 639 146

34-43/15

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

24-34/15

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

PRZETARG
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości wykaz nr 11/GP/15 o przeznaczeniu
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego działkę
nr 348 położoną w Knurowie w rejonie ul. Dymka.

27/15-odw.

33-38/15

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

29/15-odw.

Szukam pracy w charakter ze opiekunk i d l a dz i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399

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

25/15-odw.

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

1-38/15

3/15-odw.

FINANSE

DAM PRACĘ

Do 25.000 zł na dowolny cel. Tel. 515 299 985
34/15

A g e n c j a O c h r o ny I m p e l S e c u r i t y z a t r u d n i p r a c o w n i kó w A u c h a n G l i w i c e.
Tel. 727 003 595

MOTORYZACJA

34/15

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

Mini Delikatesy Bar tek (Szczygłowice)
ekspedientka potrzebna od zaraz. Mile
widziane doświadczenie na stoisko mięso-wędliny. Tel. 693 336 442

13-34/15

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

34-35/15

13-34/15

NIERUCHOMOŚCI

SPORT I REKREACJA

Przychodnia Sanvita zatrudni sprzątaczkę
i rejestratorkę – umowa zlecenie. Tel. 32 336
26 14
34-37/15

Przyjmę do pracy kierowcę kat. B – emeryt.
Tel. 509 052 789

33-35/15

Przyjmę do pracy na myjnię. Tel. 502 215 904

33-34/15

Przyjmę panią do opieki nad dzieckiem
w godzinach rannych (1 godzina) i popołudniowych (2 godziny). Tel. 503 805 153
33-34/15

Przyjmę panią do szycia firan w Gliwicach –
od zaraz. Tel. 502 367 606

34-35/15

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

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

Do w ynajęcia mieszkanie 3 -pokojowe,
kuchnia. Tel. 607 269 261

31-34/15

Knurów – sprzedam dom 1-2 rodzinny,
działka 6 A, garaż wolnostojący, możliwość
adaptacji na różne cele. Bardzo dobra
lokalizacja. Tel. 608 427 995
32-34/15

K n u r ó w. S p r z e d a m 3 p o ko j e 76 m 2 .
Tel. 602 638 719

33-35/15

SZUKAM PRACY

Zatrudnię kelnerkę. Tel. 602 262 385,
515 994 809

33-34/15

Emerytka 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.

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

2/15-odw.

Mieszkanie do wynajęcia (umeblowane)
ul. Sobieskiego. Tel. 513 013 763, 502 391 365
33-34/15

M i e s z k a n i e d o w y n a j ę c i a 5 0 m 2.
Tel. 607 961 721
33-34/15

Sprzedam 2 pokoje Knurów. Tel. 535 056 535
23-34/15

Sprzedam tanio nowy dom. Tel. 508 192 750
33-34/15

Tanio sprzedam działkę budowlaną 12,5a
Krywałd. Tel. 507 925 080

32-33/15

Wynajmę garaż. Knurów, ul. Targowa.
Tel. 517 273 001
33-34/15

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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Artur Łyczak na trasie
Chudego Wawrzyńca

dodatkową utratę energii. Trzeba było sobie jakoś radzić do 60
km, czyli drugiego punktu regeneracyjnego, gdzie wmuszone
jedzenie (organizm dobrowolnie
nic już nie przyjmował) dostarczyło trochę energii, składników
odżywczych no i przede wszystkim węglowodanów. Po krótkiej
przerwie, z widokami najwyższej góry na trasie ustaliłem
sobie kolejny cel: zimna cola w
schronisku!
W ten sposób Artur Łyczak
dotarł do Hali Lipowskiej i po
zdobyciu upragnionego napoju
wszedł w ostatnią fazę biegu

czyli „zaledwie” kilkunastokilometrowy odcinek zbiegnięcia
do miejscowości Ujsoły.
Choć dla większości startujących celem samym w sobie było ukończenie biegu, to
gwoli formalności podajmy, że
knurowianin ukończył ultramaraton na 112. miejscu, a
potrzebował na to 14 godzin i
20 minut.
O planach na przyszłość
mówi: - Podczas biegu mocno
sobie postanowiłem, że to już
ostatni raz. Słyszałem jednak, że
to mija po jakimś czasie...
Waldemar Jachimowski

Foto: prywatne

drugą sobotę sierpnia mieszkaniec naszego miasta Artur
Łyczak wziął udział w ultramaratonie Chudy Wawrzyniec,
czyli długodystansowym biegu
górskim na terenie Beskidu Żywieckiego. Knurowianin dokonał nie lada wyczynu pokonując
w tropikalnych warunkach trasę
z Rajczy przez Zwardoń, Wielką
Raczę, Wielką Rycerzową i Rysiankę z metą w Ujsołach. Kiedy
ukończył ten morderczy bieg,
miał za sobą 84 kilometry.
– Każdy z uczestników mógł
w trakcie biegu wybrać dystans
50+ lub 80 + i tak się też stało w
moim przypadku. Po pokonaniu
42 km, z małą przerwą po drodze
na posiłek regeneracyjny, na
Wielkiej Rycerzowej przywitała
mnie rodzina. Emocje wzięły
wtedy górę i po bardzo krótkiej
analizie mojego stanu fizycznego
podjąłem jedyną słuszną, choć
może nie najmądrzejszą, decyzję
o wyborze trasy 80+ - opisuje z
humorem Artur Łyczak.
Dalsza część trasy to zmaganie się z sobą, upałem i „rozgrywanie” biegu w głowie.
- Reszta biegu to głównie
odliczanie coraz dłuższych kilometrów i walka z kolkami. Ból
sprawiało chodzenie, a próba
biegu powodowała dodatkowe
spinanie się mięśni brzucha i

Foto: archiwum Artura Łyczaka

Ultraknurowianin
W

Damian Durkacz w drodze na sportowy
szczyt zaliczył już kilka szczytów górskich

Ostatni szlif przed
mistrzostwami świata

16

sierpnia rozpoczął się
ostatni etap przygotowań do mistrzostw świata
kadetów w boksie. Wśród
zawodników, którzy wystąpią
w reprezentacji Polski jest
utalentowany pięściarz Sparta
Knurów - Damian Durkacz.
Ostatni szlif formy przed
wyjazdem do St. Petersburga
odbywa się na zgrupowaniu w
Sokółce.

W minioną sobotę (22 sierpnia) na stawie „Zalane” w Knurowie-Szczygłowicach odbyły
się zawody wędkarskie dla dzieci
zorganizowane wspólnie przez
Koło Wędkarskie działające przy
kopalni Szczygłowice i MOSiR
Knurów. Impreza odbyła się w
ramach akcji „Lato z MOSiR”, a
rywalizacja przebiegała w dwóch
kategoriach wiekowych: 7-10 lat
oraz 11-15 lat. Ogółem sklasyfikowano 27 dzieci, ale prym
w poszczególnych kategoriach
wiodły dziewczęta mające na
imię Julia. W grupie młodszej
zajęły całe podium, a w grupie
starszej Julia uplasowała się na
pierwszym miejscu.
Wyniki: - kategoria 7-10
lat - 1. Julia Szewczyk, 2. Julia
Pochopień, 3. Julia Jurska,
- kategoria 11-15 lat - 1.
Julia Seroczyńska, 2. Jakub
Popiel, 3. Natalia Seroczyńska.
Nagrody dla zwycięzców
w ręcza li: dy rektor MOSiR
Knurów - Krzysztof Stolarek
oraz wiceprzewodniczący Rady
Miasta - Jerzy Pach.
Po zawodach na wszystkich
uczestników tradycyjnie czekała
kiełbaska z grilla, lody i słodycze.

Foto: MOSiR

Julie - królowe wśród wędkarzy

mian Durkacz był już dwukrotnie na mistrzostwach
Europy, raz ocierając się o
strefę medalową. Teraz stoi
przed szansą zaprezentowania się na mistrzostwach
ś w i a t a . To t e o r e t yc z n i e
trudniejsza impreza od mistrzostw kontynentu, ale na
miejscu może się okazać, że
nie taki diabeł straszny...
PiSk

Informacja
Godziny otwarcia obiektów

MOSiR Knurów

w okresie do 31.08.2015 r.
KASA - SIŁOWNIA, SAUNA, SALKA FITNESS,
HALA SPORTOWA
Knurów-Szczygłowice, ul. Górnicza 2
od 1 do 31 sierpnia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 12.00-20.00
w soboty i niedziele - nieczynna.
SIŁOWNIA
czynna od otwarcia KASY do jednej godziny przed zamknięciem KASY MOSiR Knurów
SAUNA
czynna godzinę po otwarciu KASY do zamknięcia
KASY MOSiR Knurów
HALA SPORTOWA
czynna codziennie po wcześniejszej rezerwacji
i wykupieniu biletu w KASIE MOSiR Knurów

Skat sportowy
1 września o godzinie
16.30 w klubie LWSM „Gama”
w Knurowie rozpocznie się
XVIII Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do rywalizacji.

PiSk

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

- 12 sierpnia wróciliśmy z
Zakopanego, a od szesnastego
przebywamy w Sokółce - mówi
t rener Ireneusz Prz y wa ra,
który jest w kadrze kolejnym
reprez enta ntem K nu rowa .
- Ostatnie zgrupowanie potrwa do 31 sierpnia, później
przejazd do Warszawy, załatwianie ostatnich spraw i wylot
na mistrzostwa świata.
Prz y pom n ijmy, ż e Da-

UWAGA!
W sierpniu pływalnia kryta
w Knurowie-Szczygłowicach
jest NIECZYNNA.
PŁYWALNIA KRYTA „aQuaRelax” i KASA
Knurów, ul. Szpitalna 23
do 31 sierpnia
- czynna od godziny 10.00 do 22.00
KOMPLEKS BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
Knurów, Aleja Lipowa 12
- czynny codziennie od godziny 6.00 do 22.00
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IV liga

Była porażka i remis.
Jest zwycięstwo
P

Trzy mecze,
trzech bramkarzy

Ciekawe zjawisko obserwujemy w tym sezonie w bramce
Concordii. Sezon między słupkami rozpoczął Denis Chojnacki, tydzień później dostępu
do bramki strzegł Przemysław
Burliga, a w minioną sobotę
trener postawił na Pawła Krasonia.

Każda seria ma swój koniec. Wszyscy o tym wiedzą,
ale gdy z tygodnia na tydzień
wydłuża się seria meczów bez
zwycięstwa, można stracić motywację do pracy. Tej motywacji
nie stracił trener Concordii
Michał Budny. Nie stracili też
jego podopieczni, którzy od
kilku tygodni tworzą zupełnie
nowy team. I w nagrodę za upór
w dążeniu do przerwania owej
serii, wygrali w sobotę po raz
pierwszy od 16 maja.
Zwycięstwo w Żarkach było
też pierwszym wygranym meczem od czasu, gdy na trenerskiej ławce zasiada wspomniany
wyżej Michał Budny.
Na początku jego przygody z
Concordią liczyliśmy mu mecze
bez zwycięstwa, ale o ile pamięć
mnie nie myli, po trzeciej nie-

Najskuteczniejszym zawo d n i k iem C onc ord i i p o
dot ychczasow ych meczach
jest Tomasz Młynek. Kapitan
knurowskiej drużyny strzela
średnio jednego gola w meczu
i z trzema trafieniami należy
do czołowych snajperów na
4-ligowym piłkarskim froncie.
Trzy razy na listę strzelców
wpisał się również Rafał Hajok
z Jedności 32 Przyszowice.

Czwarty
bez porażki

Zespół Jedności 32 Przyszowice nie przegrał na własnym obiekcie czwartego meczu z rzędu. Seria rozpoczęła
się 6 czerwca, gdy podopieczni
Bartosza Kowala pokonali 2:1
Podlesiankę Katowice. Później
było zwycięstwo 4:0 z GTS-em
Bojszowy, a w tym sezonie Jedność zremisowała 1:1 z Gwarkiem Ornontowice i pokonała
4:3 Unię Racibórz.
PiSk

3. KOLEJKA, GRUPA I:
Zieloni Żarki - Concordia Knurów 1:3
0:1 Mawo 9 min (rzut karny), 0:2 Kurkowski 41 min, 1:2 Bednarek
70 min, 1:3 Młynek 89 min
Concordia: Krasoń, Bąk, Mateusz Mikulski, Michał Mikulski,
Rekus, Buchalik, Górka, Kurkowski 81 min Gałach, Gajek
1. Gwarek T.G.
9
60 min Dziambor, Młynek 90
2. Wesoła
9
min Wende, Mawo 84 min
3. Grodziec
7
4. Myszków
7
Szewczyk.
5. Przemsza
6
Slavia Ruda Śląska - Przemsza
6. Radzionków
6
Siewierz 0:1, Polonia Poraj 7. Poraj
6
Raków II Częstochowa 3:0,
8. Concordia
4
Ruch Radzionków - Przyszłość
9. Żarki
4
Ciochowice 7:0, RKS Grodziec
10. GKS II K.
3
- MKS Myszków 0:0, Górnik
11. Ząbkowice
3
Wesoła - Unia Ząbkowice 4:1,
12. Slavia
2
Gwarek Tarnowskie Góry 13. Sarmacja
2
Górnik Piaski 4:0, GKS II Ka14. Raków II
0
15. Piaski
0
towice - Sarmacja Będzin 5:1.
16. Ciochowice
0

foto-migawka

Tomasz Młynek - jak
na kapitana przystało
- bierze na swe barki
odpowiedzialność
za zdobywanie goli

3. KOLEJKA, GRUPA II:
Jedność Przyszowice - Unia Racibórz 4:3
1:0 Sosna 27 min, 1:1 Barcal 42 min, 2:1 Hajok 45 min, 2:2 Prusicki 50
min, 3:2 Hajok 58 min, 4:2 Kiełtyka 73 min, 4:3 Woniakowski +90 min
Jedność 32: Szindler, Mrozek 80 min Stocki, Szołtysek, Pastor,
Wolniewicz, Kiełtyka, Botor,
1. Turza Śląska
9
Świetlicki, Przybylski, 76 min
2. Tychy II
6
Mucha, Hajok, Sosna 88 min
3. Drzewiarz
6
Janik.
4. Szczakowianka
6
ROW II Rybnik - Polonia Łazi5. Ruptawa
6
ska Górne 2:2, Granica Rupta6. Ornontowice
5
wa - Radziechowy Wieprz 3:0,
7. Bojszowy
4
Forteca Świerklany - GKS II
8. Krupiński
4
Tychy 1:3, Spójnia Landek 9. Polonia Ł.G.
4
10. Przyszowice
4
Gwarek Ornontowice 1:1, GTS
11. Landek
4
Bojszowy - Krupiński Suszec
12. Pszczyna
3
1:1, Szczakowianka Jaworz13. Świerklany
3
no - Drzewiarz Jasienica 1:2,
14. Radziechowy
3
Iskra Pszczyna - Unia Turza
15. ROW II
1
Śląska 1:2.
16. Racibórz
0

Klasa okręgowa
3. KOLEJKA, GRUPA II:

Foto: prywatne

Dawid Suchocki świętował
ostatnio 18. urodziny. Tort
smakował mu chyba szczególnie...

Napr zód Zawada - Wawel
Wirek 1:1, Przyszłość Rogów
- Górnik Pszów 4:0, Polonia
Marklowice - KS 27 Gołkowice
0:1, Jastrząb Bielszowice - Polonia Łaziska Rybnickie 0:1,
Naprzód Syrynia - Naprzód
Czyżowice 0:3, Urania Ruda
Śląska - Tempo Paniówki 1:2,
Gwarek Zabrze - Gwiazda
Skrzyszów 0:2, Orzeł Mokre Rymer Rybnik 1:0.

3. KOLEJKA, GRUPA III:
Zameczek Czernica - Zryw
Radonia 2:0, Silesia Lubomia
- Czarni Pyskowice 2:2, KS 94
Rachowice - Wilki Wilcza 2:3,
Rafako Racibórz - Naprzód
Rydułtowy 1:1, Dąb Gaszowice - ŁTS Łabędy 3:1, Naprzód
Borucin - Zuch Orzepowice
3:1, Fortuna Gliwice - LKS
19 08 Nędza 1:3, Jedność
Jejkowice - LKS Krzyżanowice 0:0.
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Ten pierwszy raz

Średnia?
Gol na mecz

Foto: Piotr Skorupa

o trzech kolejkach piłkarze Concordii mają na
swym koncie każde możliwe rozstrzygnięcie. Sezon rozpoczęli przecież od porażki (1:4 z
Polonią Poraj), później był remis
(3:3 ze Slavią Ruda Śląska), no i
w sobotę mogliśmy odnotować
długo wyczekiwane zwycięstwo
(3:1 z Zielonymi Żarki).
- Wszyscy tego zwycięstwa
potrzebowaliśmy, a ponadto
warto podkreślić, że atmosfera
w zespole jest rewelacyjna powiedział nam po sobotnim
meczu trener Concordii, Michał Budny.
Na to zwycięstwo w Knurowie czekano cztery miesiące.

Zza biurka

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

9
7
6
6
6
6
5
4
4
4
2
1
1
1
1
0

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

9
9
7
7
6
6
6
4
4
3
3
3
1
1
0
0

udanej próbie zainkasowania
trzech punktów, zaprzestaliśmy,
bo skoro nie sprawdziło się powiedzenie „do trzech razy sztuka”, to nie ma sensu dodatkowo
dołować zespołu. Dzisiaj, po tej
pierwszej historycznej wygranej
możemy zerknąć do statystyk i
poinformować, że na owo zwycięstwo trener musiał czekać do
dziewiątego ligowego meczu.
Skoro już dotknąłem danych statystycznych to warto
dodać, że po raz drugi z rzędu
Concordia strzeliła trzy gole.
A to może być zwiastun radosnego futbolu w wykonaniu
knurowian.
Czy tak będzie, przekonamy
się w sobotę, gdy po raz pierwszy
od niepamiętnych czasów pierwszy gwizdek sędziego przy Dworcowej usłyszymy o godzinie 11.00.
Piotr Skorupa

Bez Orłów
i Przyszłości
Z rozgrywek zabrzańskiej Klasy „A” wycofał się KS
Orły Bojszów. W związku z
tym do Klasy „A” został przywrócony LKS Tęcza Wielowieś, natomiast do Klasy „B”
przywrócono KS Bojków.

Z kolei z zabrzańskiej
Klasy „B” wycofany został
zespół rezerw Przyszłości
Ciochowice. W miejsce wycofanej drużyny gra Start
Sierakowice.
PiSk

Klasa A
2. KOLEJKA
MKS Zaborze Zabrze - Sokół Łany Wielkie 3:3, Jedność 32 II
Przyszowice - Gwarek II Ornontowice 0:5, Drama Kamieniec Walka Makoszowy 2:1, Piast Pawłów - Gwiazda Chudów 0:1, Tęcza
Wielowieś - Zamkowiec Toszek 1:1, MOSiR Stal Zabrze - Społem
Zabrze (nie odbył się), Młodość Rudno - Naprzód Żernica 6:1, Ruch
Kozłów - Carbo Gliwice 0:6.

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

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

7
6
6
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1

Klasa B
1. KOLEJKA
Pogoń Ziemięcice - Concordia II Knurów 1:0
Concordia II: Zakrzewski, Żyła, Lewandowski, Kuropka, Bociek,
Kominiak, Tkocz, Kutypa, Krusiński, Hałas, Gałązka. Grali również: Smętek i Bylak.
Olimpia Pławniowice - Amator Rudziniec (przełożony), Leśnik Łącza - Ruch II Kozłów 1:0, Victoria Pilchowice - LKS 45 Bujaków 3:5,
KS Bojków - Burza Borowa Wieś 2:3, Start Sierakowice - Naprzód
Świbie 4:4, Start Kleszczów - Quo Vadis Makoszowy 2:0.
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Tritech
wicemistrzem

W

obec zapewnienia sobie już przed
dwoma tygodniam i końcowego t r iu m f u w
Lidze Orlika przez ekipę TS
10ka.pl Zabrze, druż y nom
Tritechu i ZZ Kadry przyszło
walczyć w ostatniej kolejce
o wicemistrzostwo w bezpośrednim pojedynku. Tritech
od początku nadawał ton grze
i choć „Kadrowcy” trzykrotnie doprowadzali do wyrównania, to ostatecznie drużyna
Wojciecha Górki okazała się
lepsza rewanżując się za porażkę z pierwszej rundy. Po
ubiegłorocznym zwycięstwie
w orlikow ych zmaganiach,
Tritech dopisał więc kolejny
sukces i będzie z pewnością
jednym z faworytów nadchodzących rozgrywek halowych,
tym bardziej że nie wystartuje

w nich ek ipa „Dziesiąt k i ”.
Zespół z Zabrza po wygraniu
w Knurowie wszystkiego co
możliwe, zapowiada start w
ogólnopolskich rozgrywkach
futsalu.
Po ostat nim spot ka niu
tego sezonu odbyło się oficjalne zakończenie rozgrywek, w
którym wzięli udział zastępca
przewodniczącego Rady Miasta Jerzy Pach oraz dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji Krzysztof Stolarek.
Prócz nagród zespołow ych
w ręczono dw ie i ndy w idualne: najlepszym strzelcem
czwartej edycji Ligi Orlika
został Ariel Mnochy, strzelec
64 goli, a najlepszym bramkarzem jego kolega z drużyny
TS 10ka.pl Zabrze, Arkadiusz
Żerdziński.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 13. KOLEJKI Z DNIA 19.08.2015
Concordia 99 - Veritax Gumiland 3:9 (2:4)
G. Mierzwa, K. Bochniak, K. Wesoły – M. Gmyz 4, R. Nowosielski
2, W. Kempa 2, T. Nowosielski
Tritech – ZZ Kadra 6:4 (2:2)
B. Kruk 2, K. Idziaszek, D. Wiercioch, B. Lewandowski, S. Napierała – P. Mastyj 2, M. Wieszała, A. Zakrzewski
TS 10ka.pl Zabrze – CC Gliwice 10:2 (5:0)
A. Mnochy 6, M. Chuptyś 2, A. Szejn, D. Rzeźniczek – F. Dudziak,
M. Świątek
1. TS 10ka.pl Zabrze
2. Tritech
3. ZZ Kadra
4. Veritax Gumiland
5. TKKF Mistral Intermarche
6. CC Gliwice
7. Concordia 99
STRZELCY
1. Ariel Mnochy
2. Przemysław Jędrzejczak
3. Dariusz Flis

12
12
12
12
12
12
12

34 129-23 11
24 65-54 8
19 83-72 6
18 80-79 6
18 70-74 6
12 46-85 4
0 41-124 0

Foto: APN

Foto: Piotr Skorupa

Dyrektor MOSiR-u Krzysztof
Stolarek wskazuje miejsce,
gdzie usytuowane będą
specjalistyczne przyrządy
do treningu bokserskiego

N

Arkadiusz Żerdziński (z lewej) i Ariel Mnochy,
czyli najlepszy bramkarz i najlepszy strzelec
Ligi Orlika w 2015 roku

1
0
1
0
0
0
0

0
4
5
6
6
8
12

TS 10ka.pl Zabrze
ZZ Kadra
TKKF Mistral Intermarché

64
29
21

foto-migawka
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Trwa remont
bokserskiej
sali treningowej

Foto: Waldemar Jachimowski

Mistrz Ligi Orlika 2015 - TS 10ka.pl Zabrze

a obiek tach M iejskiego Ośrodka
Sportu i Rek reacji
bez trudu można spot kać
e k ipy remontowe . Je d n a
z nich pracuje w miejscu,
gdzie od lat trenują pięściarze Concordii.
- Po zakończeniu tych
robót zdecydowanie polepszy
się komfort pracy trenerów
i pięściarzy BKS Concordia
- mówi Krzysztof Stolarek,
dyrektor MOSiR. - Z przebudową ruszyliśmy w połowie lipca, a jej zakończenie
powinno nastąpić do połowy
września. Co obejmują te
prace? Przede wszystkim w
sąsiedztwie sali treningowej

powstało zaplecze szatniowosanitarne. Do dyspozycji zawodników będzie sześć natrysków, sanitariaty i szatnia.
Powstaje też pokój trenerski,
a sala treningowa będzie wyposażona w specjalistyczne
przyrządy do ćwiczeń, lustra
oraz w dwa ringi.
Sala treningowa pięściarzy mieści się pod niecką
basenową szczygłowick iej
pływalni. Można powiedzieć,
że jest to kultowe miejsce,
wszak to tam przed laty w
pocie czoła pracowa li ci,
którzy osiągnęli największy
drużynowy sukces w postaci
mistrzostwa Polski.

Na ukończeniu są już prace
związane z zapleczem
szatniowo-sanitarnym

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Waldemar Jachimowski

Liga Orlika

W Ustroniu trwa II turnus obozu sportowego zorganizowanego
przez knurowską Akademię Piłki Nożnej
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To były piękne dni…
Knurów, Gierałtowice, Pilchowice. Wakacje 2015

Dzieci szykują się już na powrót do szkoły,
choć ciągle jeszcze żyją wakacjami. Tegoroczne
lato rozpieszczało nas pogodą, a organizatorzy
wypoczynku postarali się, by nie było miejsca
na nudę

W lipcu zespoły taneczne ze Sztukaterii wyjechały na warsztaty artystyczne do Marianówki. – Oprócz
twórczych zajęć zwiedzaliśmy okolice i dotarliśmy do Złotego Stoku, gdzie mieliśmy okazję podziwiać
kopalnię złota, a także park techniki – relacjonuje Joanna Kusy, instruktorka grup tanecznych. – Widzieliśmy
Ogród Bajek i wodospad Wilczki w Międzygórzu, w Polanicy zwiedziliśmy hutę szkła, a kolejką turystyczną
przemierzyliśmy całe zdrojowe miasteczko

Wśród bogatej oferty Gminny Ośrodka Kultury
w Gierałtowicach ogromnym zainteresowaniem cieszyły
się wycieczki. Dzieci odwiedziły m.in. Dinozatorland i parki
tematyczne w Zatorze oraz zamek, zagrodę żubrów i skansen
w Pszczynie (na zdjęciu). Na miejscu zaś były atrakcje
sportowe, spacery, taneczne wariacje, zajęcia plastyczne.
Na półkoloniach GOK były też prowadzone zajęcia w ramach
programu profilaktycznego „Wakacje bez uzależnień”

30 podopiecznych knurowskiego PCK odpoczywało w Łebie. Plażowało, pływało,
żeglowało, spacerowało po ruchomych wydmach w Słowińskim Parku Narodowym.
Była też rozrywka i kultura, czyli dyskoteki, wspólne śpiewanie, seans filmowy,
animacja w łebskim labiryncie w towarzystwie Harrego Pottera, rzeźba z piasku
i interaktywna wystawa klocków Lego. Było też trochę historii: II wojny światowej
na wyrzutni rakietowej, oraz PRL-u w muzeum zabawek z tamtych czasów

„Gry i zabawy naszych dziadków”
– to projekt Fundacji Rozwoju
Lokalnego, przygotowany przez
prezes Halinę Huczek. W każdy
wakacyjny piątek dzieci miały
po kilka godzin świetnej zabawy.
Chłopcy polubili zwłaszcza wyścigi
kapsli, grę w kartofla i w dwa
ognie. Dziewczynki preferowały
grę w klasy, gumę, skakankę. Po
szaleństwach na powietrzu w sali
Fundacji czekał poczęstunek, gry
planszowe, zabawy i wiele atrakcji

Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa,
oprócz stacjonarnych
zajęć dla dzieci i młodzieży
zorganizowała w sierpniu
wycieczkę na Górę Żar.
Uczestnicy zwiedzili
elektrownie znajdującą się
wewnątrz góry, podziwiali
też imponujące widoki ze
szczytu, na który wjechali
kolejką. 31 sierpnia o godz.
11.00 LWSM zaprasza przed
Klub Lokatorek na konkursy
z okazji zakończenia
wakacji
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej
przygotowało dwie kolonie i mnóstwo
jednodniowych wycieczek (do BielskaBiałej, Rud Raciborskich, Brennej,
Góry Żar, Żarek, Ogrodzieńca,
Krakowa, Opola). Gimnazjaliści
przez dwa tygodnie wypoczywali
nad Bałtykiem w Rowach – zwiedzili
m.in. Ustkę (z pokładu statku),
Dolinę Charlotty, Wydmy w Czołpinie,
Słowiński Park Narodowy i park
wodny w Redzikowie. Uczniowie
podstawówek spędzili 6 dni
w Krynicy-Zdroju. Największą
z wielu atrakcji był dla nich wyjazd
do Kamiannej i pasieka – obserwacja
pszczół i degustacja miodu
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Lotnisko było jedną z atrakcji wyjazdu do Krakowa,
jaki zorganizował dzieciom Gminny Ośrodek Kultury
w Pilchowicach. Oprócz tego były jednodniowe wycieczki
do Parku Dinozaurów w Zatorze, Dębowca w BielskuBiałej i Osikowej Doliny w Koziegłowach. Dłuższy wyjazd
– kolonie w Polanie – odbywał się pod hasłem „W dziewięć
dni dookoła świata”. GOK zadbał o różnorodność atrakcji
– przez całe wakacje organizując rozmaite warsztaty,
olimpiadę sportową, bal przebierańców, wycieczkę
rowerową czy turniej gier komputerowych
oprac. MiNa, foto: organizatorzy
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