Szczygłowice. Nocna tragedia – zginął mężczyzna

Dźgnięty cztery razy
na ulicy
czytaj na str.

3

Koniec z nieużytkiem...

Przy Batorego
stanie nowy dom

czytaj na str. 5

Ani Mru Mru

Przed końcem przyszłego roku 24 rodziny
wprowadzą się do nowych mieszkań
w bloku przy ul. Batorego. W poniedziałek
wbito pierwsze łopaty pod jego budowę

str. 16

Stadion
do remontu
str. 8

Budynek będzie
charakteryzował
się zarówno
nowoczesną oraz
funkcjonalną
architekturą, jak
i ekologicznymi
rozwiązaniami.

Kopalniana spartakiada
piłkarska Szczegóły na str. 15

ogłoszenie własne

rozmaitości
knurów. Panie, ZareZerwuJcie Sobie w SierPniu cZaS...

bezpłatna
mammografia

foto-migawka

/g/

drogie
sikanie

23 VII – Dzień Włó
czykija
24 VII – Dzień Pol
icjanta

knurów. Po maturach...

wakacje
z Pitagorasem
Choć majowe maturalne
szaleństwo dobiegło
końca, dla wielu
uczniów to jeszcze nie
koniec zmagań. Przed
niektórymi maturzystami
pracowite wakacje

jb

wilcZa

Powalczą bez procentów
Co roku na Pikniku Rodzinnym w Wilczy,
udowadniają, że najlepsza impreza
jest bez procentów. Kolejna okazja,
by się o tym przekonać już 28 lipca
Zanim jednak zabawa, najpierw
trochę rywalizacji. Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na przygotowanie najlepszego drinka bezalkoholowego. Prezentacja napoju w
czasie wilczańskiego pikniku. Udział
może wziąć każdy: koła gospodyń
wiejskich, stowarzyszenia i osoby
reklama

− W klasie mundurowej maturę
na razie zdało 67 proc. uczniów, ale
zakładamy, że po sierpniowych poprawkach ta liczba podskoczy do 93
proc. − wyjaśnia Grażyna Dąbrowska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. − Podobnie w
technikum, liczymy że po poprawkach
z 41 proc. zwiększy się do 68 proc.
Wyniki ZSZ nr 2 są porównywalne do wyników uzyskanych przez
inne szkoły ponadgimnazjalne w
powiecie. Uczniowie ZSZ nr 2 kładą
nacisk przede wszystkim na egzaminy zawodowe, bo to od nich zależy ich
przyszła praca.

200 złotych kosztowało pewnego
pana sikanie w rejonie przychodni
przy ul. Kazimierza Wielkiego. Na
tyle jego nieobyczajne zachowanie
wycenili – karząc mandatem - knurowscy strażnicy miejscy. Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie.
/bw/

/g/

knurów

Popił sobie,
potłukł się

W środku niedzielnej nocy (godz.
1.40) uwagę funkcjonariuszy Straży
Miejskiej i Policji zwrócił mężczyzna
leżący na chodniku przy ul. Kilińskiego. Jak się okazało, pan był pijany.
Być może nadmiar wypitego alkoholu miał też związek z urazem głowy.
Funkcjonariusze wezwali pogotowie
ratunkowe. Obrażenia mężczyzny
okazały się na tyle poważne, że został
przewieziony do szpitala.
/bw/

na cześć bohaterom,
nam ku pamięci

jb

prywatne. Kartę zgłoszeń (do pobrania na stronie www.pilchowice.pl) z
dołączoną recepturą należy przesłać
na adres: Urząd Gminy Pilchowice,
ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice z
dopiskiem „Piknik rodzinny” do 20
lipca. Więcej informacji pod numerami tel. 32 235 62 39 i 739 420 320.

jb

gliwice

garkotłuki
i akrobacje

Trwają gliwiccy „Ulicznicy”. W
tym tygodniu miłośnicy ulicznej
sztuki nie będą się nudzić. 20 lipca
o godz. 17.00 na parkingu przy CH
Europa Centralna w ystąpi Teatr
FETA w spektaklu „Garkotłuki”. To
opowieść o życiu i... końcu świata.
Trzy godziny później na skwerze
przy Zamku Piastowskim X Uliczna
Bitwa Fotograficzna, czyli ponad
stu uczestników, wybitny fotograf w
roli jurora, niespodziewane nagrody
i mnóstwo emocji. 21 lipca o godz.
19 pokaz akrobatyczny „Oni” w wykonaniu V.O.S.A Theatre z Czech.
Wstęp wolny.
jb
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/sisp, bw/

knurów

nie zapomnij

Plenerowe studio radiowe Radi
a 90 zagościło w Knur owie.
Pod wielkim
niebiesko-żółt ym namiotem
rozłożonym na placu przy ul.
Dworcowej
radiowcy zapraszali knur owia
n do wspólnej zabawy.
− Urządzamy konkursy z nagr
odami, rozdajemy koszulki
i kubki, zachęcamy mieszkańców do podz
ielenia się przygodami z waka
cji oraz
informujemy, o atrakcjach jakie
oferuje Knurów − mówi Robe
rt Krzyżanik z Radia 90.
Knur owianie chętnie odwiedz
ali radiowy namiot. Szczegól
nie spodobał
się konkurs „Dymi się”, pole
gający na wypełnieniu teks
tem pust ych
„dymków” na planszy z człon
kami Kabaretu Młodych Panó
w. Wyniki
konkursu na antenie Radia 90.

kania. Organizatorzy proszą tylko o
zabranie ze sobą dowodu osobistego.
Jeśli któraś z pań robiła już mammografię, to powinna też zabrać ze sobą
zdjęcie z poprzedniego badania (ale
tylko wówczas, gdy było robione poza
Centrum Onkologii).
Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 32 278 98 96.

Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział w Knurowie informuje wszystkich emerytów o możliwości
otrzymania zaświadczenia, które
uprawnia do nabycia w ciągu roku
biletów na 2 przejazdy ulgowe koleją.
Ulga wynosi 37 proc. i obowiązuje
przez 3 lata. Zaświadczenia można
odebrać w biurze przy ul. Szpitalnej 8
(pokój 118). Czynne: wtorki i czwartki od 9.00 do 12.00.

Foto: Marek Ostrowski

Jeszcze kilka lat temu mieszkań
cy więk szości osiedlow ych ulic
w Knurowie wnioskowali o montaż
progów zwalniających. Nie
wszyscy się
wówczas doczekali. Teraz, kied
y drogi w remoncie, zdemonto
wane na
ich czas progi znalazły nowe zast
osowanie. Na rolkowisku przy
ul. Ogana
służą dzieciom i młodzieży za
zjeżdżalnię.

Zaświadczenia

dla ulgi

Centrum Onkologii-Instytut w Gliwicach i Zespół
Opieki Zdrowotnej w Knurowie zapraszają na
bezpłatną cyfrową mammografię
Bezpłatnie przebadać się mogą
panie w wieku 50-69 lat, które nie
wykonywały mammografii w ciągu
ostatnich dwóch lat.
Mammobus zatrzyma się przy
Przychodni Rejonowej nr 2 (ul. Kazimierza Wielkiego 6): 8 sierpnia (w
godz. 10-18), 9 sierpnia (10-16) i 12-14
sierpnia (9-16).
Na badanie nie trzeba się zapisywać, nie ma znaczenia adres zamiesz-

ważne

Po tablicy – świadku epoki błędów i wypaczeń – śladu nie ma;
okazały głaz nie budzi złych skojarzeń...

Opisując knurowskie pomniki i
tablice pamiątkowe [PL nr 28/2013
z 11 sierpnia], przypomnieliśmy o
głazie narzutowym przed byłym komisariatem (ul. Kopalniana). Eratyk
upamiętniał „milicjantów poległych
z reakcyjnym podziemiem”, co głosił
napis wyryty na zamontowanej na
nim tablicy. Po przemianach ustrojowych tablicę usunięto. Napisaliśmy,
że po głazie też nie ma śladu.
Pospieszyliśmy się jednak.
- Rzeczywiście tablica pamiątkowa, która była na nim umieszczona,
została usunięta na początku lat 90.
XX wieku, ale głaz ma się dobrze i

nawet nadal można zauważyć wspomniane w tekście gwoździe, które służyły do montażu nieistniejącej tablicy
– zauważa Marek Ostrowski, twórca
Wirtualnego Knurowa. - Głaz jest
słabo widoczny od ulicy Kopalnianej,
bo otaczają go gęste zarośla.
A co z tablicą?
– Jest w Izbie Tradycji KWK
Knurów, otrzymaliśmy ją od Policji
– informuje szef placówki Bogusław
Szyguła. – Nie najlepiej się kojarzy,
ale to świadectwo historii i jako zabytek warta jest zachowania.
/bw/
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Dźgnięty cztery razy na ulicy
Foto: Dawid Ciepliński

W nocy z soboty na niedzielę w Szczygłowicach zaatakowano
mężczyznę przy użyciu ostrego narzędzia. Ranny zmarł
następnego dnia w szpitalu

Na miejscu zdarzenia palą się znicze

Do zdarzenia doszło przy ul. Konopnickiej. Pytani przez nas okoliczni
mieszkańcy niechętnie mówią o tragedii. Niektórzy przekonują, że dopiero
od nas dowiadują się o niej.
- Nie wypowiadam się na ten temat
– usłyszeliśmy od jednej z pań.
- Pierwsze słyszę – nie kryje zdziwienia przechodzień.

- To przykre, co się stało, ale nic na
ten temat nie wiem – ucina kolejna z
pań. Ale zaraz dorzuca: – Powiem panu
tylko tyle, że teraz to nie wiadomo jak to
było. Jest tak wiele wersji i plotek. Każdy
mówi coś innego.
- To nie do pomyślenia, żeby w takim Knurowie do takich rzeczy dochodziło – dodaje następny przechodzień.

– Na miejscu ataku palą się znicze
– podpowiada kolejna z osób.
Faktycznie. Na trawniku stoi kilka
zapalonych zniczy.
– Znałam chłopaka – mówi nam
kobieta spacerująca w pobliżu. – Naprawdę szkoda. Młody był. Całe życie
jeszcze miał przed sobą...
Nie udało nam się przed zamknięciem tego wydania uzyskać szczegółowych informacji od rzecznika
prasowego Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że poszkodowany został zaatakowany nożem. Dźgnięto go cztery
razy. Rannego zabrało pogotowie. Na
miejscu pojawili się funkcjonariusze
z Wydziału Kryminalnego KMP w
Gliwicach, którzy badają okoliczności
zdarzenia.
Mimo starań lekarzy mężczyzna
zmarł w poniedziałek. Z nieoficjalnych
informacji wynika, że jedna osoba
została zatrzymana.
DC

Pyrzowice. tragiczNy wyPaDeK Na S1

zmarł w drodze do szpitala

zaginiona

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji
w Zabrzu poszukują 16-letniej Sylwii
Romańczuk, która wyszła z domu
i do tej pory nie nawiązała kontaktu
z rodziną
Sylwia wyszła z domu 6 lipca. Miała
na sobie białą koszulkę z krótkim rękawem, granatowe spodnie dżinsowe i
czarne tenisówki.
Zaginiona mierzy 170 cm, jest
szczupłej budowy ciała, ma długie,
rude włosy, niebieskie oczy, nos prosty,
uszy średnie.
Znakiem szczególnym dziewczyny
jest widoczny trądzik na twarzy.
Każdy, kto może pomóc w odnalezieniu zaginionej, proszony jest o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, tel.
(32) 277 92 85, 277 92 00 lub z najbliższą
jednostką Policji, tel. alarmowy 997.
/g/, /kmp zabrze/

KNurów

Pieski żywot

W ubiegły wtorek rano patrol Straży Miejskiej
zajął się psem, błąkającym się bez opieki
w rejonie ul. Konopnickiej. Czworonóg trafił
do schroniska w Rybniku

Będzińscy policjanci ustalają okoliczności i przyczyny
tragicznego wypadku, w którym zginął 55-letni mieszkaniec
Knurowa

W to samo miejsce przewiezione
zostały kolejne dwa pieski. Pierwszy
z nich w czwartkowy poranek przesiadywał bez opieki przy stacji paliw
Orlenu.
Z drugim wiążą się bardziej dramatyczne okoliczności. We wtorek
po południu Straż Miejska otrzymała

Foto: EMP Będzin

Była sobota, około godz. 5.30.
Drogę ekspresową S1 przemierzał
renault scenic, a w nim 55-letni kierowca z Knurowa oraz 3 pasażerki.
Z dotychczasowych ustaleń policji
wynika, że w rejonie miejscowości
Mierzęcice mężczyzna w ykonał
nieprawidłowy manewr zawracania.
Wtedy uderzył w niego ciągnik siodłowy z naczepą.
W wyniku odniesionych obrażeń
kierowca osobówki zmarł w drodze
do szpitala. Policja poinformowała,
że 3 ranne kobiety są hospitalizowane.

zaBrze. KtoKolwieK wiDział, KtoKolwieK wie

Foto: KMP Zabrze

Szczygłowice. NocNa trageDia – zgiNął mężczyzNa

zgłoszenie o rannym czworonogu,
leżącym na poboczu ul. Zwycięstwa,
najprawdopodobniej potrąconym
przez samochód. Mundurowi zaopiekowali się zwierzęciem, po czym
przekazali rybnickiej placówce.
/bw/

KNurów

Pił na zdrowie?

Mowa o panu, który we wtorkowy wieczór raczył się alkoholem w obrębie
przychodni lekarskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego. Nawet jeśli temu miały
służyć toasty, trunkowanie w miejscu publicznym nie mogło mu wyjść na
zdrowie. Strażnicy miejscy ukarali sprawcę wykroczenia mandatem.
/bw/

/g/, /kwp katowice/

KNurów. KolejNa Kamera w moNitoriNgu miejSKim

Foto: Paweł Gradek

Strażnicy mają oko na mieszka
Foto: monitoring miejski

Przybywa miejsc monitorowanych przez kamery Straży
Miejskiej. Teraz pod czujne oko strażników trafi okolica
w pobliżu ul. Mieszka I

Dzięki nowej kamerze pod
szczególnym nadzorem
znalazł się m.in. plac zabaw
przy ul. Mieszka I
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Kamera monitoringu została zamontowana na rogu bloku
nr 11.
– Uruchomiona została 10
lipca - informuje Andrzej Daroń, komendant Straży Miejskiej w Knurowie.
Dzięki urządzeniu funkcjonariusze mają wgląd w to,
co dzieje się na ul. Mieszka I, a
także na wybudowanym w ubiegłym roku placu zabaw.
– Kamera zasięgiem obejmuje również część ul. Chrobrego, a
także parkingi na ul. Mieszka
I w kierunku ul. Dąbrowskiego
– dodaje komendant Daroń.
DC

- To się nadaje do telewizji - usłyszeli
śmy w piątek od mężczyzny
wpatrującego się w sklepow y wózek
na dachu budy nku przy ul. Witosa. Nie zdradził, czy był pod wrażenie
m trudu, jaki sobie ktoś zada ł,
wciągając wózek na dach, czy prec yzji
w jego ustawieniu.
Żartu nie docenił personel pobliskie
go sklepu. Po kilku godzinach
wózek wrócił na swoje miejsce.
/g/
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Wizualizacja: INARKO Sp. z o.o. Biuro Architektoniczne

Gejzer na Zaciszu
Dokładnie 48.585 zł kosztować będzie
opracowanie dokumentacji projektowo
-kosztorysowej modernizacji Kąpieliska
Leśne Zacisze. Wykona ją Pracownia
Projektowa PION z Łodzi

Do przetargu, przeprowadzonego przez MOSiR, zgłosiło się 11 firm,
m. in. z Warszawy, Szczecina, Lubina.
Najtańszą zaproponowała PP PION.
Najdroższą zaoferowała An Archi
Group z Gliwic, oczekująca prawie
208 tys. zł za swoje usługi.
Projektant przygotuje dokumentację, która umożliwi wykonanie
inwestycji uatrakcyjniającej kompleks Zacisze. W zakres rzeczowy
wchodzi basen sportowy (24 x 10 m)
z trzema torami pływackimi i częścią
rekreacyjną (m. in. jacuzzi, gejzer,
masażery, łóżka), basen rekreacyjny
(300 m 2 lustra wody, małpi gaj) i
brodzik (570 m2 lustra wody) z wodą
podgrzewaną kolektorami słonecznymi, zjeżdżalnie rynnowe (50 m
i 15 m), zaplecze socjalne i punkt
sanitarny, wodny plac zabaw (200 m2:
jeż, grzybek i dzwon wodny, armatki
wodne, fontanna), teren rekreacyjnosportowy (piaskownice, huśtawki,
karuzele, zjeżdżalnie, boisko do
piłki plażowej/siatkówki/streetballu),
drogi, parkingi, ścieżki dla pieszych,
punkty gastronomiczne, ogrodzenie,
elektroniczny system obsługi klienta,
monitoring. Kompleks ma być w
stanie przyjąć i obsłużyć do 2000
klientów w ciągu dnia.
Termin wykonania zamówienia
upływa 10 marca 2014 roku.
Moder ni z acja k ąpiel isk a to
pierwszy krok przemiany całego
kompleksu leśnego na Zaciszu. W
założeniu samorządu ta zielona część
Knurowa ma swoją różnorodnością
przyciągać mieszkańców Knurowa

i okolic przez cały rok. Magnesem
mają być m.in. ścieżki rowerowe
i biegowe, możliwość uprawiania
nordic-walkingu, trasy dydaktyczne
dla miłośników przyrody, łowiska
na stawie, rodzinne grillowanie...
Pomysłów na uatrakcyjnienie Zacisza jest znacznie więcej, część z
nich z pewnością ziści się w rzeczywistości.
Realizacja inwestycji będzie
przebiegać etapami w następnych
latach. Ze względu na olbrzymie
koszty miasto będzie się starało pozyskać na nie środki unijne.

/bw/

Projektanci popuścili wodze fantazji tworząc wizje
Zacisza niczym reklamę z folderów po Hiszpanii...,
część z ich pomysłów z pewnością ziści się
w rzeczywistości, czyniąc ten zielony zakątek
Knurowa lokalną mekką dla miłośników rekreacji

Dla Przeglądu
Przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok: - Kompleks Leśne Zacisze to jeden z najbardziej
lubianych zakątków Knurowa.
Nie bez powodu – od wielu lat jest
miejscem wypoczynku, zwłaszcza
wakacyjnego, i rekreacji dla wielu
knurowian. Nic więc dziwnego, że
zależy nam, samorządowcom, by uczynić je bardziej
atrakcyjnym. Chcemy, by przyciągało mieszkańców
– bez względu na wiek - walorami estetycznymi oraz
ciekawą i urozmaiconą ofertą. Nie tylko w lecie, lecz
przez cały rok. Aby pozwalało dorosłym znaleźć
wytchnienie od codziennego trudu, a dzieciom i młodzieży dawało sposobność do aktywnego i przyjemnego spędzenia czasu. Pomysłów na uatrakcyjnienie
kompleksu nie brakuje. Jestem przekonany, że dzięki
inwestycji zarówno samo kąpielisko, jak i cały kompleks na Zaciszu zyska nie tylko piękniejsze oblicze,
ale wielu nowych miłośników rekreacji.
Not. bw

Knurów. Nie zwlekaj z realizacją asygnaty na węgiel

Zebra dla pieszych Od razu to można
- Przejście, jak sama nazwa mówi, tylko umrzeć
jest dla pieszych. Tymczasem wielu rowerzystów uważa inaczej i
przedostając się na drugą stronę
jezdni przejeżdża „po zebrze” na
swoich jednośladach. Niektórzy
czynią to w przekonaniu, że mają
pierwszeństwo (niczym piesi) wobec
samochodów i wręcz pakują im się
pod koła. Otóż drodzy rowerzyści, to
niedopuszczalne. Jeśli – nie daj Bóg
– dojdzie do kolizji z autem, to możecie być uznani (i prawdopodobnie
tak będzie) za winnych wymuszenia
i całego zdarzenia. No bo albo jest
się pieszym i ma się przywilej korzystania z zebry z pierwszeństwem,
albo jest się rowerzystą i przyjmuje
na siebie obowiązki uczestnika ruchu drogowego. Jedno albo drugie,
żadne „dwa w jednym”... Pamiętajcie o tym.
Andrzej G.



- Moja żona leczy się na reumatyzm w Gliwicach. Lekarz zalecił jej też kontakt z kardiologiem.
Spróbowałem u nas w Knurowie
w szpitalu. Jak się okazało, wizyta u kardiologa jest możliwa...
w przyszłym roku! Myślałem, że
to kiepski żart, ale nie – tak jest
naprawdę. Jedyną możliwością
je st z ał at w ie nie sobie w izy t y
prywatnie. Ewentualnie – jak mi
poradzono – może w Zabrzu ,
gdzie ponoć jest nieco łatwiej. Tyle
lat tu mieszkam, płacę składki. I
co z tego mam? Nawet „głupiego”
EKG nie można zrobić po ludzku.
Nie wiem, kto jest bardziej chory
– pacjenci czy służba zdrowia...
O. z Knurowa
Not. bw

Nowe zasady,
problemy te same
- Skrócono ważność talonów na węgiel
do końca września. A wtedy, jak co
roku, zjadą się auta pośredników z pół
Polski - wtenczas dopiero będzie sajgon
- przewiduje pan Andrzej z Knurowa.
Rzecznik KWK „Knurów-Szczygłowice”
nie widzi przeszkód, by deputat węglowy
zrealizować do końca roku

Pan Andrzej jest emerytem górniczym KWK „Knurów”. Przysługuje
mu deputat - 3 tony węgla. Do tej pory
zapisywał się na talony wiosną, a węgiel
odbierał latem. Mógł to jednak zrobić
do końca marca przyszłego roku. Teraz
zasady się zmieniły.
Od 1 stycznia 2013 roku talony
zostały zastąpione asygnatą, która
uprawnia do odbioru węgla i ważna
jest przez miesiąc od daty jej wydania.
Przed jej wydaniem właściciel musi
wskazać, w jakim miesiącu chce ją
zrealizować.

Gdy pan Andrzej przyszedł do kopalni odebrać asygnatę, usłyszał, że
będzie mógł to zrobić dopiero w połowie
września. Wywnioskował, że skoro do
końca tego miesiąca skrócono ważność
dokumentu, to zostanie mu około 2 tygodni na realizację deputatu.
- Odbiór węgla w lecie był dobrym rozwiązaniem, bo nie ma teraz takiego ruchu
na kopalnianym składzie. We wrześniu
zjadą się auta pośredników - wtenczas
dopiero będzie sajgon. Bo emeryci też będą
chcieli go dostać do końca ważności talonów. To jakiś chory system - kwituje.

Próbował pożalić się telefonicznie
dyrektorowi ds. pracy KWK „KnurówSzczygłowice”, Romanowi Nodze,
ale go nie zastał. Jak nam powiedział,
sekretarka wyjaśniła, że to decyzja
centrali - Kompanii Węglowej. W celu
obsługi takich jak pan Andrzej zatrudniono nawet dodatkowego człowieka,
ale komputery zamiast usprawnić
pracę, jeszcze ją wydłużają.
- Zadzwoniłem do Kompanii Węglowej. Rzecznik Madej powiedział, że
to w gestii kopalni jest tak zorganizować
system, by wszystko grało. Innymi
słowy: jeden zwala na drugiego, a my,
emeryci, dostajemy po tyłku - knurowianin nie kryje złości.
Rzecznik KWK „Knurów-Szczygłowice”, Zbigniew Gałkowski, prostuje nieścisłość: - Zgodnie z zasadami
określonymi przez Zarząd KW S.A.
realizacja deputatów węglowych dla
emerytów, w tym tych z KWK „Knurów”, odbywa się do końca roku, a nie
- jak podaje zainteresowany - do końca
września. Nie ma żadnych przeszkód,
by realizować je do 31 grudnia.
Kto nie zrobi tego w terminie,
temu deputat przepadnie, ponieważ
nowe zasady nie przewidują przeniesienia odbioru węgla na pierwszy
kwartał przyszłego roku.
Rzecznik zaznacza, że inne zasady
obejmują emerytów kopalń zlikwidowanych.
/pg/
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Stadion do remontu

Bogusław Wilk: - Panie
prezydencie, w środę Rada
Miasta przyjęła uchwałę,
na podstawie której miasto zainwestuje 80 tys. zł na
potrzeby stadionu przy ul.
Dworcowej. Na co konkretnie zostaną przeznaczone te
pieniądze?

Z a st ę p c a pre z ydent a
Knurowa Piotr Surówka:
- To fundusze, które pozwolą
na wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego.
To kolejny krok planowej, wieloletniej oraz konsekwentnej
przebudowy i rozbudowy bazy
sportowej i rekreacyjnej w naszym mieście.
- Kryte pływalnie, orlik,
nowe boiska?
- Tak, choć to oczywiście
nie wszystko. Przypomnijmy.
Zmodernizowaliśmy obydwa
kryte baseny, choć w przypadku aQuaRelaksu mówimy
właściwie o jego budowie od
nowa. Bardzo udanym przedsięwzięciem okazał się Orlik,

na widowni. Idealnym wydaje się obiekt
kameralny, ale przy tym nowoczesny i
funkcjonalny.
- A zarazem rozwojowy – podkreśla
zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka. – Po to, aby w razie potrzeby była
możliwość dokładania kolejnych elementów, które będą polepszać funkcjonalność
i pojemność stadionu.
Odnowa to melodia przyszłości. Kibice żyją ruszającym niebawem nowym
sezonem. Pierwszy mecz w Knurowie
zaplanowano na 10 sierpnia.
W ostatnich tygodniach nieoczekiwanym kłopotem dla klubu stało się
rozlewisko, które pojawiało się na płycie
boiska po każdym obfitszym deszczu.
To najprawdopodobniej uboczny skutek
inwestycji po sąsiedzku – budowy Lidla
i magazynów. Podniesienie terenu i – jak
się podejrzewa – uszkodzenia odpływów
spowodowały podtopienia murawy. MOSiR stara się doraźnie rozwiązać problem tak, by na inaugurację rozgrywek
ligowych knurowski stadion miejski nie
przypominał warszawskiego Stadionu
Narodowego podczas niedoszłego meczu
Polska – Anglia...

wręcz oblegany przez miłośników gier zespołowych; w
każdym wieku - od młodzików
po seniorów odnajdujących w
futbolu drugą młodość. Same
superlatywy zbiera sezonowe
lodowisko, podobnie pobliska
siłownia „pod chmurką” (a
powstaną kolejne – w starym
Knurowie i w Szczygłowicach).
Prawdziwą dumą mogą napawać dwa pełnowymiarowe
boiska i kort tenisowy, którymi
„obudowaliśmy” kompleks
Orlika. Gruntownej i korzystnej przemianie uległa hala w
Szczygłowicach. Cieszą, nie
tylko oko, nowe i estetyczne
boiska przy szkołach. Zrobiliśmy pierwsze kroki w celu
uatrakcyjnienia kompleksu
leśnego Zacisze. W tym kontekście naturalnym ogniwem
tego łańcucha działań jest odnowa stadionu przy ul. Dworcowej.
- Czy wpływ na to ma
awans knurowskich piłkarzy
do IV ligi?
- Zawodnicy Concordii zasłużyli sobie na ten awans.
Nikt im go nie dał w prezencie
– wybiegali go na boiskach,
wygrywając w sportowej walce
z niełatwymi rywalami. Piłkarzom, trenerom i działaczom
należą się szczere gratulacje, a
zarazem życzenia utrzymania
wysokiej formy i równie satysfakcjonujących wyników w
wyższej klasie rozgrywkowej.
Klub zapisał w historii knurowskiego sportu piękne karty,
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O ile z daleka stadionowe trybuny nie wyglądają najgorzej, o tyle z bliska widać wiele
mankamentów

obecna drużyna stara się podtrzymać te chlubne, 90-letnie,
tradycje. Co do źródła decyzji:
proszę zauważyć, że kompleks
sportowy na osiedlu jest doskonałą bazą dla sportu młodzieżowego, co z pewnością widać
na przykładzie Akademii Piłki
Nożnej i Concordii. Natomiast
stadion przy ul. Dworcowej służył - i powinien nadal - głównie
potrzebom piłki seniorskiej.
Mając zabezpieczoną bazę dla
najmłodszych możemy zatroszczyć się o sport, któremu nieco
bliżej wyczynu.

co zrujnowane. Mam na myśli
choćby zdezelowane resztki
ogrodzenia, anachroniczną wieżę zegarową czy szczątki trybuny
od strony ul. Dworcowej. Projektant powinien uwzględnić
odnowę trybuny głównej i budynku klubowego, rekultywację
murawy boiska, jego oświetlenia
potrzeby bezpieczeństwa (od
ogrodzenia obiektu po kwestie
bhp itp.), sanitarne (m.in. odpowiednich standardów sanitariaty) i bytowe (gastronomia,
miejsca parkingowe) kibiców.
Mieć wizję obiektu, który spełni

Foto: Piotr Skorupa

Knurowski stadion przy ul. Dworcowej nie jest w najlepszej formie (na
pewno w gorszej niż futboliści, którzy
niedawno uzyskali awans do IV ligi). Jego
stan techniczny pozostawia sporo do życzenia. Wpływ ma na to m.in. jego wiek,
skutki uboczne inwestycji po sąsiedzku
(zalewisko na murawie) oraz... „piłkarze” (ale ci z piłkami... do metalu, którzy
usiłują ogołocić obiekt z wszystkiego co
metaliczne).
Zawiadujący obiektem MOSiR stara się
uchronić go od dalszej degradacji. Niebawem zyska też możliwość znaczącej poprawy stanu stadionu i jego zaplecza. Właśnie
został postawiony pierwszy krok - na wniosek prezydenta Rada Miasta zabezpieczyła
w tegorocznym budżecie Knurowa 80 tys.
zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na
wykonanie projektu przebudowy obiektu.
Jego odnowa będzie prowadzona etapami
w następnych latach.
Jak ma wyglądać odnowiony stadion?
Na pewno nie ma sensu tworzyć, a tym
bardziej usiłować wcielać w życie, wielkomocarstwowych wizji boiska z trybunami
na 10- czy 20 tys. kibiców. Na IV, III czy
– czego warto życzyć knurowskim piłkarzom – II ligę wystarcza 2-3 tys. miejsc

Foto: Piotr Skorupa

- Zależy nam na obiekcie kameralnym, nowoczesnym, funkcjonalnym i rozwojowym.
Idealnie wkomponowanym w potrzeby i możliwości naszego miasta – mówi o stadionie
przy ul. Dworcowej zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka w rozmowie
z Przeglądem Lokalnym

Prawdziwą zmorą okazały się rozlewiska na piłkarskiej
murawie które uniemożliwiły rozeranie kilku meczów

- Jakie miasto ma więc w
tym względzie plany?
- Chcemy, aby jeszcze w tym
roku został opracowany projekt
modernizacji. I na to zadanie
zabezpieczamy wspomnianych
80 tys. zł. Pierwszym krokiem
powinna być likwidacja tego,

oczekiwania kibiców i mieszkańców, a zarazem pozwoli
– w razie potrzeby, na przykład
kolejnych awansów piłkarzy
– na jego dalszą rozbudowę.
Kompleksu nowoczesnego, a
przy tym na miarę możliwości
naszego miasta.

- A co z boiskiem treningowym?
- Boiska przy ul. Ułanów
oraz płyta główna przy ul.
Dworcowej gwarantują bardzo
dobre możliwości do treningu.
Mając to na względzie bierzemy pod uwagę, by część boiska
treningowego przy ul. Dworcowej przeznaczyć pod miejsca
parkingowe.
- Zakres tego, co trzeba
zmienić nie wskazuje, że uda
się to uczynić od razu...
- Na pewno nie. W tym
roku powinien powstać projekt modernizacji stadionu,
natomiast realizacja zadania
przebiegałaby etapami w kolejnych latach.
- Ile mogłaby kosztować
modernizacja obiektu?
- Nie sposób na tym etapie
precyzyjnie to oszacować. Na
pewno nie stać naszego miasta
na wyłożenie 20-30 milionów
złotych, ponieważ roczny budżet inwestycyjny Knurowa
kształtuje się w wysokości 18
mln zł.
- Koszt całego przedsięwzięcia poniesie budżet
Knurowa?
- Zawsze, jeśli tylko jest
taka możliwość, staramy się
od c i ą żyć f in an se mi a s ta ,
aplikując o pieniądze z zewnątrz. Tak też byłoby i w
tym przypadku. Będziemy
starać się o dofinansowanie
– bądź unijne, bądź z innych
źródeł.
- Wielu mieszka ńców

z sentymentem wspomina
stadion w Krywałdzie. Ten
ładny niegdyś obiekt niszczeje. Co z nim?
- Niestety, ale nie mamy
wpływu na to, co dzieje się
ze stadionem w Krywałdzie,
gdyż nie jest on własnością
Gminy. Przypomnę, że 10 lat
temu rozpoczęła się likwidacja
Górniczego Klubu Sportowego
Concordia. O klubowym majątku decydował likwidator
klubu. Wielokrotnie podejmowane przez miasto próby
skontaktowania się i podjęcia
rozmów w sprawie stadionu
przy ul. Zwycięstwa z likwidatorem nie przyniosły skutku.
Lata biegną, a ta sprawa nie
zbliżyła się do satysfakcjonującego rozwiązania. Szkoda,
bo krywałdzki obiekt niszczeje.
Nie możemy czekać w nieskończoność. Stąd też między
innymi decyzja, by rozpocząć
odnowę stadionu miejskiego w
Knurowie.
- Spod kowi i Podium
– gdy już powstanie – zmodernizowany stadion przy
Dworcowej raczej nie zagrozi?
- Oczywiście, że nie. Bo nie
chodzi o potężną inwestycję na
wyrost. Zależy nam na obiekcie
kameralnym, nowoczesnym,
funkcjonalnym i rozwojowym.
Idealnie wpisującym się w
potrzeby i możliwości naszego
miasta.
Rozmawiał Bogusław Wilk
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byle wyjść na swoje

- podpowiada mu małżonka, wskazując na seler.

śmieci, ruPiecie

Adam Rybarczyk, sprzedawca
staroci z Bojkowa, mówi otwarcie,
że przyjeżdża na knurowski targ
dla rozrywki. Zaczynał przeszło 20
lat temu od małego stolika. Dziś z
dumą prezentuje okazały stragan.
Jest tu wszystko: znaczki, zasilacze, kuf le, a nawet kupon loterii
„Karolinka”.
Od 16 lat jest emerytem, kiedyś
kolekcjonował porcelanę, monety.
Teraz jego hobby to banknoty.
- Jo ci przywieze banknoty, chcesz?
- proponuje mężczyzna z rowerem.
- Przywieź, ale nie chcę makulatury - odpowiada pan Adam.
Nie ma dobrego zdania o ekipie
rządzącej. - Takie dobre czasy, że nie
idzie ujechać. Narzygałem na komunę, a teraz bym mówił: „Komuno,
wróć od jutra nawet”.
Pamięta, że knurowski targ był
dawniej jednym z lepszych w województwie. Szło wtedy zarobić, ale
on handlował wtedy tym, co było w
modzie, czyli „pierdołkami”. Kiedy
ostatnio sumował obroty, wyszło
mu, że dziennie jest 25 zł na plusie,
ale miał też 2 soboty, kiedy utarg
Przy Szpitalnej w dzień targowy takie słyszy się rozmowy:
był zerowy.
- Jo ci przywieze te monety - obie- Kiedyś to był lepszy targ - wzdycha z sentymentem klient drogerii.
cuje rowerzysta.
- Narzygałem na komunę, a teraz bym mówił: „Komuno, wróć od jutra
- Dobrze, dobrze - śmieje się
sprzedawca.
nawet” - mówi pan Adam, sprzedawca staroci
Do stoiska podchodzi kobieta i
przegląda asortyment.
- Jak rozmawiamy, to otwarcie
- Ja panu wytłumaczę jak to cie towar tańszy nawet o 3 zł.
kolosalne ceny, ale dobrze, że w końcu Kogo byśmy nie pytali, nikt nie wie.
- kontynuuje pan Rybarczyk. - Jeż- To tam nie będzie żadnych bukiedyś wyglądało - pani Anna, sprze- Te chusteczki do pielęgnacji nie- się za to zabrali.
dżę po Polsce, po tych starociach, ale
dająca od 21 lat chemię i kosmetyki, mowląt w hipermarketach po 8 zł, a u
- 20 lat temu trzeba było o tym dek? - pyta następna klientka.
prawda jest taka, że najbardziej łako- Nie wiemy. Pytamy tych z biura,
podrywa się z krzesełka i wychyla mnie po 5 zł. Pojedyncze opakowanie myśleć - włącza się do rozmowy inny
mi i zacofani ludzie, którzy przyjdą
się przez okienko. - Kolejkę miałam, nie ma kodu kreskowego. On jest tylko sprzedawca. - Wtedy miałoby to sens. rozkładają ręce. We wrześniu ma to
na targ, to są stare hanysy. Najgłupsi
o, aż tam. Wszyscy cierpliwie stali i na ogólnym opakowaniu, dlatego jest Teraz to jest po ptokach. Handel być gotowe, ale nadal nie wiadomo ile
- mówię to szczerze i otwarcie. Myślą,
trzeba będzie płacić. Żadnego zebrawszystkich obsłużyłam. A w tej chwili taniej. Jeśli będę musiała wprowadzić sprzedany
że wszystkie rozumy pozjadały.
kolejek nie ma. Przychodzi klient, któ- kasę z czytnikiem kodów, cena pójdzie
- Markety nie służą targowisku nia w tej sprawie nie było.
- I to prawda, to prawda. Przy- Ja już mówiłam pani Hani, że
ry mnie zna, ale to już nie jest to.
w górę. To wszystko robione jest pod - kontynuuje pani Celina. - Ja się o
znaję rację - rzuca kobieta oglądająca
Reszta wybiera zakupy w super- supermarkety, o małych przedsiębior- 14.00 pakuję, ale słyszałam, że daw- różnica między małym handelkiem
towar.
marketach, przez co obroty kupców ców nikt nie dba. A jeszcze jak urzędy niej to i do 17.00 potrafili handlować. w Gliwicach, a targiem w Knurowie
- Hanys to się nagada 15 minut i
spadają.
skarbowe dobiją nas kasami, to nasze Staramy się sprzedawać polskie rze- wynosi 3 zł. I to widać na przynic z tego nie wynika. Jaki on mądry.
- Za kilka lat polski handel padnie dni będą policzone.
czy. Jest ciężko, ale cieszę się, że są kładzie każdego towaru - dodaje
Bez słowa takich i krótko.
klientka.
zupełnie. Na życzenie ministra finanPrzy stoisku z bielizną czeka na jeszcze klienci.
- Przepiękne to jest, przepiękne
Sprzedawcy jarzyn nie narzekasów - kobieta nie ma najmniejszych klientów pani Celina. Na stragaZapytana o targowanie, uśmie- kobieta wskawątpliwości. - Proszę spojrzeć na małe nie leżą równo ułożone skarpety, cha się pod nosem.
zuje na komplet
sklepy. Syn ma drogerię w Gliwicach i majt k i w różnych rozmiarach i - Targ jest od tego,
złotych filiżanek
tam wygląda tak samo.
kolorach.
żeby się targować.
po 15 zł.
Zarobki pozwalają jej jeszcze po- Nie jest to łatwy chlebuś. Nie Zawsze idzie się z
Spr z ed awc a
kryć koszt prowadzenia działalności. opłaca się przyjeżdżać na targ z klientem dogadać,
zdradza, że kieJeśli musiałaby zacząć dopłacać, za- jednym gatunkiem towaru. Opłaca ale są to drobne
dy m ie sz k a ł w
powiada, że wtedy zwinie interes.
się mieć różnorodny asortyment - sumki. Kiedyś były
bloku, ściany w
Przed budką zatrzymuje się męż- uśmiecha się.
większe utargi. To
pokoju wytapeczyzna z rowerem.
Mówi, że klienci, zwłaszcza ci już nie wróci...
tował znaczkami
- Krem, ten kozi, dwójkę.
starsi, szukają na targu nie tylko cepocztowymi. W
- 8,70 zł.
nowych okazji, ale przede wszystkim SPuściłam cenę
domu, w BojkoWyciąga z portfela 50 zł i podaje możliwości kontaktu ze sprzedawcą,
Prz y u l. Ta rwie, ma panele z
sprzedawczyni.
czego nie znajdą w hipermarketach.
gowej spory ruch.
40 tys. monet.
- Ja u tej pani zawsze kupuję. Ja
Sprzedawczy ni
C en i pr awwiem, czy taniej? I taniej jest nieraz - dogadać Się Z klientem
wa rz y w cz ęst uje
dziwą w iedzę.
przyznaje po krótkim zastanowieniu.
- Mam różną klientelę. Przy- k l ientów u śm ieZa robione pie- Taki krem tańszy jest.
jeżdżają ludzie z Zabrza, Gliwic, chem. Ma powody
niądze woli wyCzerwionki, Leszczyn, Ornontowic. do zadowolenia, bo
dać na fachową
kiedyś to był lePSZy targ
Często całymi rodzinami. Najwięcej mimo przenosin jej
literaturę niż roz- Dziś ludzie biedniejsi.
ich w sobotę. Chwalą, że można tu straganu klienci dorywki. Chwali się,
- Nieprawda - protestuje pani fajne zakupy zrobić - opowiada i spo- pisują.
- Wolę opłacić stragan i mieć rozrywkę z ludźmi, niż nudzić się
że ostatnio kupił
Anna.
gląda na toczącą się za ogrodzeniem
- U tych pań- w domu. Wszystko u mnie jest, oprócz gotówki - śmieje się
na gliwickim tar- Społeczeństwo nie ma już tyle budowę nowego targowiska.
stwa z awsze je st bojkowianin Adam Rybarczyk
gu staroci sporo
pieniędzy co kiedyś - klient obstaje
- Ja to z początku myślałam, że oni ruch - komplemenstarych wydań „Filatelisty”.
przy swoim.
chcą tu zrobić takie żaluzje boczne, tuje klientka, która wkłada do siatki ją. Dzięki przenosinom na plac przy
- Nikt tego nie chciał wziąć. A tam
- Ma, ma. Niech pan idzie w so- takie automatyczne, które w razie dorodne pomidory i słoiczek żuru. ul. Targowej dociera do nich więcej
przeczytałem o rozeznaniu fałszybotę do supermarketu. Zobaczy pan niepogody zabezpieczą targ. A skąd! - Wiem, że tu dostaję żywność świeżą klientów.
wych znaczków. Dużo dzięki temu się
- W poprzednim miejscu sprzeco tam się dzieje.
W Czerwionce zrobili wiatę, ale to i ekologiczną. Warzywa i owoce z
dowiedziałem i nauczyłem. Wiedza to
- A jeżdżę czasami zobaczyć co niewypał. Za wysoka. Jak przychodzi marketów są naświetlane. Nie da się d awc y mebli blok owali do na s
podstawa! - dodaje.
dojazd. Tu mamy lepiej. Jeśli bytam jest - mężczyzna śmieje się i deszcz i wiatr, to wszystko fruwa.
tego zjeść.
Zapowiada, że będzie handloodjeżdża.
Sprzedawczyni nie zamierza
- Ciekawa jestem jak będziemy łaby możliwość, to chcielibyśmy
wać w Knurowie, dopóki go nie
Sprzedawczyni nie zgadza się z przenosić stoiska pod nową wiatę. handlować pod tym zadaszeniem tu zostać - mówi mężczyzna za
przegonią. Byle nie było drożej, żeby
twierdzeniem, że ceny w marketach Obawia się wzrostu opłat. - Nie sztu- - głowi się sprzedawczyni. - Latem straganem.
wyszedł na swoje.
- Licz 1,80 zł, ja spuściłam cenę
są konkurencyjne. Ma w asortymen- ka wybudować targowisko i narzucić fajnie, ale gdzie zimą towar trzymać?
Tekst i foto: Paweł Gradek
6
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Z kart historii. Knurów w systemie monetarnym

Koń za 60 groszy! Ależ
to były czasy...

Szkojce, szelągi, talary, marki, notgeldy – czegóż
to mieszkańcy Knurowa nie trzymali w swoich
sakiewkach i portfelach na przestrzeni dziejów
Prawdopodobnie w latach 80. X
wieku książę Mieszko I – jako pierwszy
historyczny polski władca – bił własną
monetę. Był to srebrny denar. Ponad
trzy wieki później jego potomkowie
przeprowadzali wielką reformę monetarną. Ostatecznie dokończył ją król
Kazimierz Wielki w latach 1337-1338.
Władca za podstawę ustroju monetarnego przyjął grzywnę krakowską
- równowartość 196 g srebra.
1 grzywna = 4 wiardunki = 8 uncji = 16 łutów = 24 skojce (szkojce). Z
kolei 24 skojce były odpowiednikiem
48 groszy, te zaś znaczyły tyle co 96
półgroszków.
Można założyć, z dużą dozą
prawdopodobieństwa, że w latach 30.
XIV wieku królewski system monetarny obowiązywał też w tej części
Ziemi Gliwickiej, z którą związana
była knurowska osada wiejska.
Ks. Alojzy Koziełek w przedwojennej monografii [Knurów i Kry-

wałd. Kronika na tle historii Ziemi
Gliwickiej, Katowice 1937 – dop.
red.] nadmienia, że w XIV wieku
„wartość konia oznaczona jest na
kopę, tj. 60 groszów”.
Z kroniki tej dowiadujemy się
też, że 1 października 1492 roku knurowianie mieli płacić 8 zł rocznie do
zamku gliwickiego. Była to dość znacząca suma. Nie wiemy, jak to wówczas z inflacją było, ale tych 8 złotych
odpowiadało wartości 6 koni.

Pięć szóstaków

Kolejnej gruntownej reformy,
zwanej również złotową, dokonano w
latach 1526-1528. Ustanowiono wówczas, że 1 złoty polski to 5 szóstaków,
to zaś 10 trojaków, które stanowiły 30
groszy. 1 grosz = 3 szelągi = 6 ternarów
= 18 denarów. Ustalono, że grosz = 0,77
g srebra. Rozpoczęto również bicie polskich złotych dukatów zawierających
3,5 g złota. Od drugiej połowy XVI

Banknot pięćdziesięciozłotowy, Bank Polski wyemitował go w 1929 r.

wieku bito też talary, srebrną monetę
mającą odpowiadać wartości złotego
dukata. Talar dzielił się na 5 ortów.
W 1606 roku Freywald von Eisenberg sprzedał Knurów Stanisławowi Szeligowskiemu za 1900
talarów – dowiadujemy się z kroniki
ks. Koziełka.
W 1626 roku dzieci Szeligowskiego sprzedały Knurów wraz z
Krywałdem Adamowi Goszyckiemu
z Goszyc za 13 tys. talarów. „Widocznie nastąpiła wielka dewaluacja w
XVII wieku” – komentuje to autor
kroniki.
Dwa wieki później, w 1837 roku,
hrabia Limburg Stirum musiał wyłożyc 240 tys. talarów, aby nabyć
majorat Pilchowice z Knurowem,
Krywałdem, Szczygłowicami i Nieborowicami.
Ks. Koziełek pisze, że w 1847
roku „odkupił z klucza pilchowickiego
Knurów, dwór krywałdzki, Knurowiec
i Angelów (Aniołki) Gustaw Paczyński
na Ptakowicach za 57 000 talarów”
(ród Paczyńskich już w 1679 roku był
w posiadaniu wsi Przyszowice, Wielowieś, Rudno i Wielka Paczyna).
Mamy również inną informację
dotyczącą systemu monetarnego w
Knurowie w 1811 roku. Knurowski
karczmarz Jan Orłowski zobowiązany
był do zapłaty na rzecz dworu 13 talarów, 16 groszy srebrnych rocznej renty.
Można więc dokonać odniesienia do 57
000 talarów, które G. Paczyński musiał
zapłacić w 1847 roku (dla przykładu:
roczna opłata na rzecz dworu w 1852
roku, jaką musiał zapłacić knurowski
zagrodnik Jan Palenga, wynosiła 14
talarów 16 groszy srebrnych).

Marki za talary

Bliskie sąsiedztwo granicy polsko-niemieckiej w dwudziestoleciu
międzywojennym przyczyniło się do tego, że mieszkańcy Knurowa,
przekraczając granicę zaopatrywali się w marki niemieckie (10
marek; emisja w 1929 r.)

Dwa złote wyemitowane po zakończeniu II wojny światowej przez
Narodowy Bank Polski (1946 rok)
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światowej, wzrosła do 7 marek 87
fenigów, by w 1921 roku osiągnąć 73
marki 26 fenigów.
Jeszcze za czasów niemieckich
(1912 rok) – jak pisze ks. A. Koziełek
− dochody za pracę kościelnego w
Knurowie obliczono na 50 fenigów
za godzinę, rocznie − 348 marek
niemieckich.
Gdy wojska niemieckie podjęły
kontrofensywę i na początku trwającej I wojny (jesień 1914 rok) wkroczyły na terytorium waluty rublowej
(zabór rosyjski), władze niemieckie
wydały zarządzenie o obowiązku
przyjmowania waluty niemieckiej w
relacji 100 rubli = 200 marek, podczas
gdy parytet przedwojenny wynosił
100 rubli = 216 marek.

Notgelty, czyli pieniężna
namiastka

Podczas I wojny światowej na ziemiach polskich kursowały pieniądze
rosyjskie, austriackie i niemieckie.
Pozostały one w obiegu jeszcze w
pierwszych latach po wojnie, mimo
że już w 1918 roku za środek płatniczy
na terenie całego państwa polskiego
uznano markę polską. W wyniku
reformy walutowej, przeprowadzonej
przez rząd Władysława Grabskiego,
w 1924 roku markę zastąpiono złotym, wymieniając ją w relacji 1 800
000 marek na 1 złoty = 100 groszy.
Mieszkańcy Knurowa w okresie
dwudziestolecia międzywojennego,
mieszkając blisko granicy polskoniemieckiej często odwiedzali krewnych i znajomych po stronie niemieckiej, wymieniając przy tym złotówki
na marki niemieckie.
W wielu rodzinnych zbiorach
przechowywane są niemieckie jednomarkówki z podobizną Paula von
Hinderburga (feldmarszałka niemieckiego) z lat trzydziestych XX wieku.
Na odwrocie tej monety już w 1935
roku umieszczona została swastyka.
Należy też wspomnieć o pieniądzach zastępczych, które wydane
zostały przez gminę Knurów w maju
1922 roku, na pamiątkę przejęcia
przez władze polskie. Pieniądze na-

miastkowe typu „notgeld” - o nominałach: 1 marka, 2 marki i 5 marek
- w ydane w wersji dwujęzycznej
(polskiej i niemieckiej), wydrukowane zostały w mikołowskiej drukarni
im. Karola Miarki. Termin ważności upływał 3 maja 1923 roku. Po
upływie terminu stały się gratką dla
kolekcjonerów.
W latach 1939-1945 na terenach
polskich włączonych do Rzeszy znajdowały się w obiegu marki niemieckie; system monetarny był oparty
na takich samych zasadach jak w
Niemczech.

200-złotowa moneta

Od 1944 roku w prowadzane
były bilety skarbowe, a powołanie w
1945 roku Narodowego Banku Polskiego, jako państwowej instytucji
emisyjnej, stabilizowało system monetarny w Polsce. System pieniężny
został oparty na masie towarowej
wytwarzanej przez przedsiębiorstwa
uspołecznione-socjalistyczne i realizowanej po cenach ustalonych przez
państwo (przyjmując wtedy błędną
zasadę, że w PRL nie ma rynku walutowego, na którym by się kształtował
kurs waluty obcej).
W okresie PRL-u w czerwcu 1966
roku NBP wprowadził nowy banknot
–100 złotych z podobizną M. Kopernika. Wprowadzane w obieg nowe banknoty miały mniejsze rozmiary niż te
z 1948 roku. Na nowych banknotach
umieszczono portrety T. Kościuszki, J.
Dąbrowskiego, L. Waryńskiego, a na
monetach: A. Mickiewicza, B. Prusa,
M. Nowotki i innych.
W 1975 roku mennica polska
wyemitowała 200-złotową srebrną
monetę „XXX lat PRL”. Pracownicy
kopalni „Knurów” w dniu wypłaty
otrzymali jednorazowo po jednej
takiej monecie. 200 zł wliczono na
poczet wypłaty...
Półtorak to nie tylko miód, trojak
to nie zawsze taniec. A „dobry żart
tymfa wart” – to znaczy ile? Zajrzyj
do wikipedii – hasło „Systemy monetarne w Polsce”.
Maria Grzelewska

reklama

Należy przypomnieć, że pieniądzem w zaborze pruskim były talary,
natomiast od reformy lat 1871-1873,
mającej na celu ujednolicenie systemu pieniężnego w państwie pruskim
oraz na ziemiach polskich zaboru
pruskiego i oparcie go na walucie
złotej, był to system: 1 marka = 100
fenigów (zawierająca 0,3982 g dziewięcioprocentowego złota).
W 1900 roku, a więc po przeprowadzeniu reformy monetarnej w
cesarstwie pruskim, kupił Knurów
„przedsiębiorca handlowy Gwidon
Frenzel z Katowic za 500 000 M”
(marek), zaś dwa lata później Knurów
i Czuchów kupił skarb państwa pruskiego za 1 736 000 marek.
A jak kształtowały się zarobki w
knurowskiej kopalni po wprowadzeniu systemu markowego na początku
XX wieku? W 1908 roku płaca rębacza netto za szychtę wynosiła 3 marki
66 fenigów, w 1917 roku, a więc w
przedostatnim roku trwającej I wojny
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Do jednego ze skeczów kabareciarze zaprosili osobę z publiczności

gierałtowice. PrZyJaciół PoZnaJe Się w biedZie

ramię w ramię
z mittelsachsen
Foto: Arch. PCK Knurów

Kiedy 3 lata temu powódź nawiedziła
gminę Gierałtowice, niemieccy
partnerzy pospieszyli z pomocą. Dziś
sami jej potrzebują, a mieszkańcy
powiatu nie pozostają obojętni

knurów

ani mru mru bawił do łez
Kabarety już od kilku lat cieszą się niesłabnącą
popularnością w Knurowie, a bilety na poszczególne
występy za każdym razem rozchodzą się niczym
świeże bułeczki. Nie inaczej było w przypadku
kabaretu Ani Mru Mru

Ostatnie tygodnie nie były
szczęśliwe dla Powiatu Mittelsachsen (Niemcy). Powódź wyrządziła
tam spore szkody. Po takim wydarzeniu powrót do normalności jest
trudny. Wiedzą o tym mieszkańcy
gminy Gierałtowice. 3 lata temu
niemieccy partnerzy pożyczyli im
osuszacze i przekazali 30 tys. euro,
dzięki czemu udało się sprawnie
usunąć skutki powodzi.
Po informacjach o dramatycznej sytuacji w powiecie Mittelsachsem Oddział Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Knurowie, starosta Powiatu Gliwickiego
Michał Nieszporek i wójt gminy
Gierałtowice Joachim Bargiel nie

Kabareciarze wystąpili w Knurowie dwukrotnie. Pierwszy pokaz odbył się w piątek, kolejny w
niedzielę. Za każdym razem sala była wypełniona
do ostatniego miejsca.
Ani Mru Mru udowodniło po raz kolejny,
że należy do czołówki najlepszych kabaretów w
Polsce.
Grupa zaprezentowała skecze z nowego programu „Nuda, rutyna i odcinanie kuponów”.
Publiczność zajrzała więc na budowę stadionu,
usłyszała wyjątkową wersję utworu folkowego i rockową opowieść o życiu kabareciarza. Nie zabrakło
też miejsca na improwizację, która sprawiła, że ze
śmiechu wytrzymać nie umiała nie tylko publiczność, ale i sami wykonawcy.
Oczywiście nie obyło się bez bisów. Komu mało
było śmiechu mógł kupić płytę DVD z najlepszymi
występami Ani Mru Mru.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

Podczas jubileuszowych uroczystości wiceprezes knurowskiego
oddziału PCK, Mirosław Polok, przekazał zebrane środki staroście
Volkerowi Uhligowi

mieli wątpliwości, że należy zacząć
działać.
23 czer wca we wsz yst k ich
parafiach gminy (Gierałtowice,
Przyszowice, Paniówki i Chudów)
zorganizowali zbiórkę pieniędzy
dla powodzian. Akcją kierowali
dyrektorzy szkół wraz z opiekunami kół PCK. Kwestowali uczniowie,
którym udało się zebrać 7864,42 zł.
Dodatkowo na szczytny cel trafiło
977,38 zł.
Dar ten podczas jubileuszowych
uroczystości w symboliczny sposób
przekazał na ręce starosty Volkera
Uhliga wiceprezes knurowskiego
oddziału PCK, Mirosław Polok.
oprac. /g/

Nowy repertuar formacji przypadł do gustu
knurowianinom

wilcZa

klekot pięciu szczęść

Po wsi niesie się klekot bocianów. Ptaki jak co roku, po powrocie
z Afryki i przebyciu ponad 8 tys. km, zamieszkały na posesji ks.
Eryka Jureckiego. Wiedzą, że tutaj mogą liczyć na święty spokój i
codzienną porcję kurzych serc
Bocianie gniazdo góruje nad
Wilczą. Mieszkańcy wierzą, że
przynosi im szczęście oraz nadzieję
na potomstwo.
− Bociany to ostrożne i mądre ptaki, mają bardzo dobry wzrok − mówi
ks. Eryk Jurecki. – Niestety, jest ich
coraz mniej.
Z wilczańskiego gniazda wystają
trzy małe główki. Pisklęta powoli
przygotowują się do samodzielności.
Rozprostowują skrzydła, podskaku-

8

ją. Póki co, czekają aż coś do jedzenia
przyniosą im rodzice.
− Ostatnio tata przyleciał z gryzoniem. Musiał być duży, bo malec
strasznie się z nim męczył − śmieje
się ks. Jurecki. − Podnosił głowę,
wyciągał szyję.
Wbrew obiegow ym opiniom
żaba nie jest przysmakiem bocianów.
Od płazów wolą myszy, pasikoniki i
chrząszcze.
Bociani tata, zwany przez księ-

dza Jureckiego Kubą, jak prawdziwy
gospodarz, skrupulatnie buduje
gniazdo. Znosi siano i trawę. Mama
w tym czasie lata nad knurowskimi
polami, szukając pożywienia.
− Bociany odlecą w połowie sierpnia, najpierw młode, potem rodzice
− wyjaśnia ks. Jurecki. − Miejmy
nadzieję, że w maju znowu do nas
wrócą.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Gniazda pilnuje bociani tata, w tym czasie mama fruwa
po knurowskich polach
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Szczygłowice

Jaskinia pełna nagród

Foto: Dawid Ciepliński

Julia Szewczyk
i Szymon Wesołowski
wygrali wędkarskie zawody
dla dzieci na stawie Jaskinia
w Szczygłowicach
Zawody, których organizatorem są wspólnie Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Knurowie oraz Koło Wędkarskie przy KWK Szczygłowice,
już kolejny rok z rzędu cieszą
się dużym zainteresowaniem
dzieci i młodzieży.
Impreza odbyła się w
sobotnie przedpołudnie. 21
młodych wędkarzy w dwóch
kategoriach wiekowych już
od 8 rano moczyło kije w
wod zie, l icz ąc na obf it y
połów.
- Baliśmy się trochę o pogodę, ale obyło się bez deszczu
- mówi Leszek Rejkowicz,
prezes Koła Wędkarskiego
przy KWK Szczygłowice.
W młodszej grupie do
lat 10 rywalizowało 6 osób.
Zwyciężyła Julia Szewczyk,
najmłodsza uczestniczka
wędkowania. Kolejne miejsca

na podium zajęli Igor Rybicki
i Piotr Kołczyk.
W starszej grupie, wśród
rywalizującej piętnastki najlepszym okazał się Szymon
Wesołowski. Drugie miejsce przy padło Łukaszowi
Wojcieszakowi, który mógł
pochwalić się złowieniem
największej, 30-centymetrowej, ryby. Trzecie miejsce
zajął Karol Jędrzejewski.
Nagrody, m.in. sprzęt
węd karsk i, tur yst yczny i
sportowy, wędkarzom wręczali Jerzy Pach – wiceprzewodnicz ąc y k nurowsk iej
Rady Miasta oraz Krzysztof
Stolarek - dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie.
Kolejne zawody dla młodych adeptów wędkarstwa
odbędą się sierpniu.
DC

Jak sie okazało, w Szczygłowicach narybku - także wędkarskiego - nie brakuje

ogłoszenie własne

Pilchowice. Młodzi globtroterzy ruszają w świat

Armenia, czyli tam
i z powrotem
To piąta odsłona projektu
Szkolna Ekspedycja. Globtroterzy wyruszyli w poniedziałek. Wcześniej przeprowadzili odprawę w Zespole Szkół w
Pilchowicach, podczas której
zaprezentowali się w odzieży
wyprawowej.
Do kaukaskiej republiki
udali się z przesiadkami.
Wystartowali z Pyrzowic,
polecieli do Kutaisi w Gruzji.
Stamtąd drogą lądową skierowali się do stolicy Armenii
– Erywania.
Tylko od nich zależy jak
zagospodarują sobie czas. W
planach mają m.in. zdobycie
wulkanu Aragac, którego
najwyższy wierzchołek mierzy 4094 m n.p.m. Celem
młodych globtroterów jest
jednak południowy wierzchołek masywu wulkanicznego, który liczy 3879 m
n.p.m.
Podróżnicy liczą też na
poznanie ku ltur y Armenii i życia jej mieszkańców.
Korzystać będą głównie z
miejscowego transportu publicznego. Wszystko po to, by
jak najdokładniej poznać
kraj, który zwiedzają.
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Foto: Arch. ZS w Pilchowicach

Po Maroko, Gruzji, Sri Lance i Norwegii
pilchowiccy gimnazjaliści wybrali się do Armenii

W wyprawie uczestniczy szóstka pilchowickich
uczniów: Hanna Młotkowska, Aleksandra Świerkot,
Magdalena Zacherniak, Szymon Starościk, Krzysztof
Zacherniak i Karol Reginek.
Towarzyszą im opiekunowie
- Agnieszka Wodniak i Adam
Ziaja.

Podróż potrwa dwa tygodnie. Powrót planowany jest
na 30 lipca.
Relację z wyprawy można śledzić na Facebooku, na
profilu Szkolna Ekspedycja.
– Jeżeli tylko będzie dostęp
do internetu – zastrzegają
młodzi globtroterzy.
oprac. DC

Szkolna Ekspedycja to projekt, który promuje turystykę
backpakingową, czyli plecakową. Uczestnicy zabierają ze
sobą minimum bagażu, mapy, przewodniki i sami planują
swoją podróż. Mają jedynie bilety do miejsca docelowego
i powrotne.
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roZrywka nr 29/2013

Foto: Justyna Bajko

- do wygrania PodwóJny bilet do kina

liliana Siedlik z rybnika

ur. 9.07.2013 r., 3280 g, 53 cm

wiktor kuś z czerwionki
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18 VII 2013 r. CZWARTEK
Minionki rozrabiają 2D
− godz. 14.00, 18.00
Minionki rozrabiają 3D
− godz. 16.00
World War Z 3D − godz. 20.00
19 VII 2013 r. PIĄTEK
Oz Wielki i Potężny 3D
− godz. 10.00
Minionki rozrabiają 2D
− godz. 12.30
Minionki rozrabiają 3D
− godz. 16.00
Dziewczyna z lilią − godz. 18.00
Iluzja − godz. 20.15
20 VII 2013 r. SOBOTA
TRÓJKOWA NOC FILMOWA
− godz. 22.30
Minionki rozrabiają 2D
− godz. 14.00
Minionki rozrabiają 3D
− godz. 16.00
Dziewczyna z lilią − godz.17.45
Iluzja −godz. 20.00

ur. 10.07.2013 r., 2940 g, 51 cm

Patryk Stanięda z rybnika

aleksandra kuc z kuźni nieborowskiej
ur. 11.07.2013 r., 3950 g, 56 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 27/2013 brzmiało: „ZŁOŚNIK”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Tadeusz Kozień. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

maria Jurska z leszczyn

ur. 13.07.2013 r., 3100 g, 52 cm

kacper Pawlik z Zabrza

ur. 13.07.2013 r., 3480 g, 54 cm

21-22 VII 2013 r.
NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK
Minionki rozrabiają 2D
− godz.14.00
Minionki rozrabiają 3D
− godz.16.00
Iluzja − godz.18.00
Dziewczyna z lilią − godz.20.15
23 VII 2013 r. WTOREK
Prawie jak gladiator 3D
− godz. 10.00
Minionki rozrabiają 2D
− godz. 12.15
Minionki rozrabiają 3D
− godz.16.00
Dziewczyna z lilią
− godz. 18.00
Iluzja − godz. 20.15

Jakub rajnart-baron z rud

ur. 13.07.2013 r., 3040 g, 53 cm

maja Szendzielorz z knurowa

ur. 13.07.2013 r., 3480 g, 54 cm

24 VII 2013 r. ŚRODA
Minionki rozrabiają 2D
− godz.14.00
Minionki rozrabiają 3D
− godz.16.00
Iluzja − godz. 18.00
Dziewczyna z lilią
− godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

0

brajan ostrzołek z leszczyn

ur. 10.07.2013 r., 3670 g, 54 cm

ur. 10.07.2013 r., 4300 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). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy

Zoﬁa żymła z rudy śląskiej

ur. 9.07.2013 r., 3625 g, 55 cm

martyna Stokłosa z bełku

ur. 14.07.2013 r., 3080 g, 53 cm

hubert chryczyk z bełku

ur. 15.07.2013 r., 3310 g, 53 cm
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rozmaitości
knurów
Foto: Archiwum Studia

Na górskim szlaku w Beskidzie Żywieckim

knurów, raJcZa. młodZi knurowianie na Pikniku królewSkim

włoskie rytmy niosły się
po beskidach
Dzieci i młodzież ze Studia Piosenki i Musicalu początek lipca
spędziły w Rajczy. Za sprawą Centrum Kultury, które – po raz trzeci
– zorganizowało letnie warsztaty
wokalno-taneczne.
- Trafiliśmy na piękną, słoneczną
pogodę, która sprzyjała wyprawom w
góry i zabawom na terenie gościnnego
Domu Wczasowego „Góral” – mówi
Agnieszka Bielanik-Witomska, założycielka Studia.
Knurowianie zwiedzili nowoczesne, multimedialne Muzeum
Browaru w Żywcu.
Wieczorami na dużym ekranie oglądali filmy muzyczne. Nie
zabrakło gier, konkursów, zabaw i
dyskotek.
– Pośród tych malowniczych gór
Beskidu Żywieckiego dzieci i młodzież miały okazję trenować nowy
repertuar. I skrzętnie z tego korzystały
– dodaje pani Agnieszka.
Z ajęcia wok a l ne i t a neczne
odbywały się pod czujnym okiem
Agnieszk i Biela ni k-Witomsk iej
i Ma łgor z at y Ochabow icz . Do

Foto: Archiwum Studia

Grali, śpiewali, tańczyli. I wypoczywali. A na koniec
zagrali. Na włoską nutę między góralami

Knurowianie zagrali i zaśpiewali po włosku na Pikniku Królewskim

współpracy zaproszono Barbarę
Kosińską – rdzenną rajczankę, która zaznajomiła młodych artystów
z pieśniami i tańcami regionu żywieckiego. Była też okazja wystąpić
na koncercie z prawdziwą góralską
kapelą. Wyśpiewana przez knurowian popularna „Sarna” zebrała
gromkie brawa.
Na pożegnanie Rajczy Studio

Piosenki i Musicalu wystąpiło na
Pikniku Królewskim.
- Dzieci i młodzież zaprezentowały skrócony koncert pt. „Viva
la musica italiana” – mówi pani
Agnieszka. – Wspaniałe i pożyteczne
warsztaty minęły nam jak z bicza
strzelił. Były bardzo udane. Jeśli będą
kolejne, dzieci i młodzież z radością
na nie wyjadą.
/bw/

życie pisze
najlepsze historie

Debiutancki tomik „Zatrzymać chwile”
Przemysława Grzesika, poety rodem
z Knurowa, nie pretenduje do miana
wielkości. To osobiste, miejscami intymne
strofy. Strofy o tym, co najbliższe: o miłości,
o tęsknocie, o pragnieniu bez granic
Na początku była Ona. Potem
wieczór myśli układających się w
pierwsze wersy i kolejne zwrotki.
— Moja przygoda z poezją rozpoczęła się w 2003 roku, kiedy to poznałem pewną dziewczynę — wspomina
Przemysław Grzesik.
Urodzony w Nowym Sączu knurowianin wykonuje zawód zgoła niepoetycki, jest inżynierem robotyki.
— To fakt, moja profesja całkowicie odbiega od świata poezji — śmieje
się Grzesik. — Pisanie wierszy to
dla mnie pewnego rodzaju sposób na
zapamiętanie chwil. Są ludzie, którzy
uwieczniają wspomnienia na kliszach
fotograficznych, malują obrazy. Ja natomiast pisząc kolejne wersety, tworzę
swój obraz wspomnień i refleksji.
Gdy knurowianin wydał swój
debiutancki tomik, zaskoczeni byli
nawet najbliżsi. Mało kto wiedział,
że pisze.
— Kiedy pisałem swój pierwszy
wiersz, nigdy bym nie przypuszczał, że
kiedyś wydam tomik. Że kiedykolwiek
moje wiersze ujrzą światło dzienne.
W pewnym momencie wręcz nie
chciałem, aby ktokolwiek je poznał.
Może dlatego, że są bardzo osobiste i
zawarłem w nich wszystko to, co jest
dla mnie ważne w życiu — wspomina
poeta. — Jednak po pewnym czasie
coraz częściej myślałem o tym, żeby
się podzielić z innymi. Żeby mogli
zobaczyć jak ja patrzę na to, co zwykłe
i wyjątkowe. Pokazać, co mnie cieszy,
co mnie smuci. Może ktoś w moich
wierszach znajdzie również coś dla
siebie. Chciałbym tutaj podziękować
mojej mamie, która cały czas mnie
wspiera i służyła swą radą podczas
całego okresu wydawniczego.
„Zatrzymać chwile” porusza
się po terenach dobrze znanych,
po wielokroć zbadanych. Podąża
śladem poezji próbującej nazwać
miłość. Główną bohaterką opowieści jest kobieta. To ona, jako punkt
odniesienia większości utworów,
uosabia tęsknotę i rozdarcie. Grzesik
tworzy pod wpływem chwili, nagłych
olśnień i wzruszeń. W słowach pró-

Przemysław Grzesik

buje zatrzymać uśmiech ukochanej
kobiety, jej spojrzenie, moment na
chwilę przed powrotem do domu.
Pisze intuicyjnie, badając mikroświat
emocji czasami prostych, czasami
wymykającym się próbom opisu.
— Moje wiersze opisują sporą
część mojego życia. Kolejne jego etapy,
począwszy od radości i fascynacji, poprzez chwile zwątpienia, a kończąc na
refleksji nad sobą — mówi knurowianin. — To nie tylko puste słowa ułożone w szyk zdania i połączone rymami.
Nie jestem zawodowym pisarzem i
pewnie dlatego nawet nie próbowałem
pisać o rzeczach wymyślonych, bo to
właśnie te autentycznie przeżyte chwile są dla mnie najważniejsze. Życie
pisze najlepsze historie.
Przemysław Grzesik zaznacza,
że czuje się poetą „tylko trochę”.
Woli o sobie myśleć jako o prostym
człowieku, któr y czasami siada
nad kartką papieru, bierze do ręki
długopis i pisze, co podpowiadają
mu emocje. Bez wielkich słów, bez
nadęcia. Podkreśla, że najistotniejsze w życiu to być tam, gdzie nasi
najbliżsi. Od nich czerpać inspiracje,
uczyć się radości z każdego dnia,
zamykać dłoń w dłoni, zanurzać się
w ramionach. Zatrzymywać chwile
warte zatrzymania.
Tomik Przemysława Grzesika do
nabycia na stronie www.adoculos.pl
w zakładce nowości.
Justyna Bajko

knurów. bibliolato 2013

wakacje ze złotą kaczką
Dzieci przez cały tydzień słuchały najpiękniejszych polskich legend, m.in. o złotej
kaczce, o nocy świętojańskiej, o powstaniu
Warszawy. Szukały na mapie rzek małych i
dużych, wędrowały po górskich szczytach.
Wśród maluchów znaleźli się prawdziwi
wielbiciele książek, którzy zaczytywali się
w przygodach i bajkach.
− Weronika przychodzi do biblioteki od
2 roku życia − opowiada Sylwia Wolnica.
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− Kocha książki, gdy czyta świat mógłby
nie istnieć.
Mali artyści stworzyli smoka z plastikowych butelek i papieru oraz figurki z masy
solnej. Nie zabrakło zabaw na świeżym
powietrzu i zajęć literackich.
− Było bardzo fajnie. Szkoda, że już koniec − mówiły niepocieszone dzieci.
Na szczęście kolejna edycja Bibliolata
Wakacyjne zajęcia w bibliotece spodobały się małym knurowianom; z niecierpliwością
rusza już 5 sierpnia.
jb

Foto: Justyna Bajko

12 lipca zakończyła się pierwsza edycja Bibliolata.
− Tematem zajęć była „Nasza Ojczyzna”, ta duża, czyli
Polska − wyjaśniają opiekunki Alina Włosek i Sylwia
Wolnica. − W sierpniu będziemy opowiadać o małej
ojczyźnie − Knurowie

czekają na kolejną odsłonę Bibliolata



ogłoszenia
Pytanie o śmieci

Styropian niezdatny
do recyklingu

Handel i Usługi

Nowy system nadal budzi wiele pytań.
Czytelnicy „Przeglądu“ dzielą się swoimi
wątpliwościami. Zebrane w ciągu
kilku dni pytania skierowaliśmy do
knurowskiego Urzędu Miasta. Poniżej
odpowiedzi

23-30/13

Azbest, demontaż, dekarstwo, 10 lat gwarancji, ocieplenia, okna. Tel. 792 013 569

21-49/13

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

1/13-odw.

INFORMACJA
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076

1/13-odw.

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

1/13-odw.

Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 512 878 630

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 12.07.2013 r.
do 1.08.2013 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dwie części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

nie do plastiku?
- Styropian nie podlega recyklingowi.
- Czy Urząd zamierza karać tych,
którzy objeżdżają śmietniki i wygrzebują z nich różne odpady nadające się
do odzysku?
- Zabezpieczenie śmietnika leży po
stronie jego właściciela.
- Interesuje mnie, co w przypadku, jeśli cały blok segreguje śmieci, a
taki śmieciarz przyjedzie i to wszystko rozgrzebie. Na czyje to pójdzie
konto?
- Odpowiedzialność za brak segregacji spoczywa na właścicielu śmietnika.
Not. bw, pg

Foto: Bogusław Wilk

50 000 rata 889 zł. Tel. 32 423 56 17

- Do jakiego worka mam wrzucać stare obrusy, pościel, ręczniki i
ścierki?
- Do czarnego worka (pojemnika).
- Od lat w domkach jednorodzinnych segregowaliśmy osobno
plastik i osobno metal. Dlaczego,
skoro to zaczęło już przynosić efekty,
ktoś wpadł na pomysł, aby te odpady
ze sobą zmieszać? Czy chodzi o to, by
pracownicy sortowni mieli zajęcie?
- Ilość frakcji wynika m.in. z ograniczonej powierzchni miejsc służących
do gromadzenia odpadów oraz niewielkiej ilości powstających odpadów
metali.
- Dlaczego styropian wrzucać do
ogólnych śmieci (czarnego kubła), a

26-41/13

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transport oraz profesjonalna obsługa. Tel.
784 449 717. Gliwice, ul. Rolników 220
27-30/13

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

1-30/13

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

18-44/13

Tr a n s p o r t , p r z e p r o w a d z k i . Te l .
504 925 709

15-51/13

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

1/13-odw.

w w w . b r u k a r s t w o g l i w i c e . p l . Te l .
509 962 089, 502 611 988

9-44/13

W y ko ń c ze n i a w n ę t r z , r e m o nt y. Te l.
605 875 102

S p r ze dam dzi a ł kę r ek r e ac y jn ą. Te l.
609 967 778

Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

Sprzedam kawalerkę w Knurowie na ul.
Chrobrego 29,2 m2 (pokój z wnęką, kuchnia z oknem) po kapitalnym remoncie. Tel.
887 226 208

Emerytka szuka pracy – sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

Sprzedam M-4 o pow. 62,5 m2 w Szczygłowicach (wieżowiec). Po remoncie, z
wyposażeniem. Tel. 882 420 357

2/13-odw.

29/13

28-31/13

28-30/13

Sprzedam mieszkanie w domu prywatnym,
140 tys. Tel. 661 179 747

28-29/13

Wynajmę lokal 100 m2 i 12 m2 os. WP II.
Tel. 799 249 786
28-31/13

Wynajmę lokal pod działalność, pow. 60
m2, ul. Niepodległości 102 (była siedziba
„Matuszek”). Tel. 665 847 889

28-30/13

29/13-odw.

2/13-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727
Emerytka zaopiekuje się dzieckiem od lat
2. Tel. 781 719 783

29/13-odw.

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725

7-odw.

M ł o da, silna o s o ba p o dejmi e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00
7-odw.

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

1/13-odw.

21-33/13

MOTORYZACJA

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

1/13-odw.

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625

23-30/13

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

23-30/13

Do w ynajęcia lokal na dzia łalność
gospodarczą o pow. 62 m2, Knurów, ul.
Koziełka. Tel. 502 814 692

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe,
kuchnia, łazienka, wc, balkon. Knurów,
WP II. Tel. 608 879 429

Sprzedam Seata Arosa 2002 r., diesel
1,7. dwa komplety kół, hak, bardzo ekonomiczny. Tel. 507 578 799

28-odw.

27-32/13

Do wynajęcia mieszkanie M-3 po remoncie
w Knurowie, ul. Ogana. Warunki do uzgodnienia. Tel. 533 600 507

28-29/13

Do wynajęcia mieszkanie M - 4, 48 m 2
w Knurowie. Pełne umeblowanie. Tel.
500 264 306

27-29/13

Do wynajęcia mieszkanie w Gierałtowicach. Tel. 32 235 35 35, 604 805 513
27-29/13

Kupię pilnie za gotówkę dom lub działkę.
Tel. 881 507 566

29/13

Sprzedam działkę 1000 m2 w Kuźni Nieborowskiej, uzbrojona w prąd i wodę. Cena
138 tys. Tel. 515 181 584

29/13

12

1/13-odw.

27-36/13

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

1/13-odw.

Sortownia Komartu: trafiające tutaj odpady podlegają
jeszcze bardziej szczegółowej selekcji

Jeśli chcesz o coś dopytać
– dzwoń (32 332 63 76)
lub pisz
redakcja@przegladlokalny.eu
ewentualnie listownie: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów.
Uzyskane odpowiedzi opublikujemy w kolejnych wydaniach PL.

INFORMACJA
Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie
www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48 wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr
0050.115.2013 z dnia 5 lipca 2013r w sprawie ogłoszenia wykazu
pomieszczeń w budynku stanowiącym zasób mienia komunalnego
przeznaczonego pod wynajem na cele prowadzenia działalności
związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w lecznictwie
otwartym na terenie Gminy Gierałtowice w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej w celu udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ.
Termin wywieszenia wykazu od 16.07.2013 r. do 9.08.2013 r.

edukacja
ANGIELSKI MEDYCZNY – KOREPETYCJE. Tel. 792 237 177

26-39/13

Wakacyjna promocja prawa jazdy 1100 zł.
Tel. 605 363 135
28-29/13

SZUKAM PRACY
Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450

5-odw.
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sport

moda na życie
bez uzależnień
Foto: Spartan

- to hasło akcji organizowanej przez Komendę Miejską
Policji w Gliwicach, a w której
brali udział m.in. młodzi zawodnicy Spartana Knurów.
- Nasi reprezentanci zaprezentowali swoją sprawność
fizyczną i umiejętności w walce
sportowej Muay Thai, które
pozwalają obronić się w sytuacjach zagrożenia – relacjonuje trener Sławomir Tokarz,
na co dzień funkcjonariusz
Grupy Szybkiego Reagowania
Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.
Pokaz odbył się na Placu
Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.

Szybka decyzja i jest
medal mistrzostw Polski

Organizatorzy i uczestnicy akcji
„Moda na życie bez uzależnień”

xingu zrodził się dwa tygodnie
przed zawodami. Rywalizacja
w kategorii 94 kg nie była łatwa,
bowiem startowało w niej liczne grono dobrych zawodników.
- Z Michałem prowadzę zajęcia
bokserskie i wiem, że ma charakter i chęć do walki. Daje się
to zaobserwować w sparingach
w innych klubach, gdzie Michał
dobrze sobie radzi.
Z racji tego, że Michał nie
startował na żadnych zawodach w kickboxingu, miałem
pewne obawy, ale jak widać odpowiednie treningi bokserskie
dają możliwość wygrywania.
Potwierdziło się to, o czym
często mówię na treningach,
że boks to podwaliny do każdej dyscypliny sportów walki
– zdradza Leszek Tokarz, którego opinię podziela brat Sła-

womir. - Powiem tak, Michał
zrobił nam wszystkim dużą
niespodziankę. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się,
że przywiezie medal. Miałem obawy ponieważ bardzo
krótko przygotowywał się do
tych zawodów pod względem
technik nożnych. Wiedziałem, że ma smykałkę i że jest
bardzo dobrze przygotowany
kondycyjnie, siłowo i pod
względem bokserskim.
Jak w id ać chęć walki i mocny charakter oraz
ogromna pracowitość robią
swoje – mówi z satysfakcją
Sławomir Tokarz.
Dodajmy, że Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu odbyły
się w Rzeszowie.
PiSk

Foto: Spartan

PiSk

Po raz pierwszy pod patronatem Polskiego Związku
Kickboxingu odbyły się Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych. Prawo startu miały osoby, które na co dzień
pełnią służbę w Policji, Straży
Miejskiej, Służby Więziennej,
Straży Granicznej itp. Na
tak ważnym wydarzeniu nie
zabrakło reprezentanta Spartana Knurów.
- Michał Pietras jest zawodnikiem naszego klubu
od ponad dwóch lat i miło
nam poinformować, że po
trzech ciężkich pojedynkach
wywalczył brązowy medal
– relacjonują w Spartanie.
Michał Pietras w knurowskim klubie trenuje boks
pod okiem Leszka Tokarza.
Pomysł na start w kickbo-

Pokaz sportowych umiejętności
zawodników Spartana Knurów

Michał Pietras zdecydował
się na start w mistrzostwach
Polski zaledwie dwa
tygodnie przed zawodami.
Nie przeszkodziło mu to w
zdobyciu brązowego krążka,
co potwierdza olbrzymie
możliwości zawodnika Spartana

WYNIKI 4. KOLEJKI, 3.7.2013

Liga Orlika

Hiszpan zagrał
w lidze orlika
Ciekawostką siódmej kolejki był w ystęp w drużynie Black&Decker piłkarza
pochodzącego z Hiszpanii.
Alejandro Aroca swój występ
uwiecznił zdobyciem gola i
przyczynił się do wygranej
swojego zespołu.
– Alejandro przyjechał na
tydzień do Polski wraz z innym
naszym zawodnikiem Filipem

Paluchem. Obaj mieszkają w
Niemczech i trenują w młodzieżowej drużynie piłkarskiej
w Bonn. Szkoda tylko, że ich
pobyt będzie krótki, bo w meczu
z Kowal Trans zdobyli cztery
z sześciu goli dla naszego zespołu – wyjaśnia okoliczności
występu Hiszpana, kierownik
zespołu Dawid Wochnik.
WJ

TABELA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
7.
9.
10.

Pamar
Vibovit Studio DENIM
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
Apinex Czerwionka
Sanit
Black&Decker
Tritech
TKKF Apteka Św. Barbary
Kowal Trans

6
5
5
5
7
6
5
6
6
7

18
12
12
10
8
7
6
6
3
3

44-16
33-20
39-14
33-19
29-30
19-23
21-34
22-27
19-49
22-47
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6
4
4
3
2
2
2
2
1
1

0
0
0
1
2
1
0
0
0
0

0
1
1
1
3
3
3
4
5
6

Team Stalmet - Mati Vet FC 5:0 (vo)
TKKF Mistral Intermarché – Tritech 7:3 (5:2)
(P. Kośmider 2, Ł. Stawiarski 2, Andrzej Niewiedział 2, K. Idziaszek - Walkowski, G. Górka, Fic)
TKKF Apteka Św. Barbary - Kowal Trans 5:4 (4:1)
(P. Molata, M. Szymański, R. Krzyśka, K. Stępień, A. Bujnowski
– P. Kowal, M. Łyziński, M. Szczot, Jędrysik)
Apinex Czerwionka – Pamar 4:6 (1:4)
(P. Majorczyk 3, Stojer – P. Jaroszewski 3, M. Modrzyński 2,
Ł. Spórna)
Vibovit Studio DENIM – Sanit 11:4 (5:1)
(T. Dura 8, M. Bagiński, Adrian Paśnicki, Ł. Pilc – M. Gmyz 2,
T. Barwicki, R. Nowosielski)

WYNIKI 5. KOLEJKI, 8.7.2013.
Black&Decker – Apinex Czerwionka 6:10 (2:6)
(W. Kalkowski 2, Dąbrowski, Kardas, B. Kunikowski - P. Majorczyk 4, S. Bartyzel 2, L. Bartyzel 2, Balon, Bugla)
Pamar – Kowal Trans 5:0 (vo)
TKKF Apteka Św. Barbary – TKKF Mistral Intermarché 2:8
(2:3)
(Kędzierski, Szymański – Andrzej Niewiedział 2, Ł. Stawiarski
2, D. Wieliczko, B. Lewandowski, D. Wiercioch)
Sanit – Tritech 3:2 (1:1)
(T. Barwicki, T. Nowosielski, P. Rolnik – M. Szczurek, G. Górka)
Vibovit Studio DENIM – Mati Vet FC 5:0 (vo)

WYNIKI 6.KOLEJKI, 10.7.2013.
Sanit – TKKF Apteka Św. Barbary 3:1 (3:0)
(A. Czerkies, A, Kasprzyk, T. Nowosielski - Odrobina)
Pamar – Tritech 9:1 (3:1)
(D. Tałajkowski 2, P. Jaroszewski 2, M. Rozumek 2, W. Rozumek, D. Kozdroń, M. Modrzyński – M. Zabawczuk)
Team Stalmet – Apinex Czerwionka 2:2 (2:1)
(G. Krusiński, B. Flis – P. Majorczyk, S. Kupczyk)
Vibovit Studio DENIM – Kowal Trans 12:5 (5:2)
(T. Dura 6, P. Przesdzing 4, Adrian Paśnicki, B. Poręba –Bogdański 3, S. Brodziński, B. Sikora)

WYNIKI 7.KOLEJKI, 15.7.2013.
Team Stalmet – TKKF Apteka Św. Barbary 16:3 (6:2)
(P. Pietraczyk 7, Ł. Wolsztyński 3, R. Wolsztyński 2, G. Krusiński
2, P. Kubiak, B. Flis – Ł. Czarnecki, A. Bujnowski, K. Stępień)
Tritech - Apinex Czerwionka 7:1 (2:0)
(M. Szczurek 2, P. Fic, Ł. Rylukowski, M. Zabawczuk, D. Jabłoński, K. Górka – A. Machowski)
Pamar - Sanit 4:2 (2:1)
(W. Rozumek, D. Kozdroń, T. Macha, P. Jaroszewski – M. Gmyz,
T. Nowosielski)
Black&Decker – Kowal Trans 6:4 (1:1)
(F. Paluch 3, G. Gomola, A. Aroca, K. Kardas – K. Guliński 2,
M. Adamski, P. Bogdański)
TKKF Mistral Intermarché - Vibovit Studio DENIM 2:3 (1:1)
(Andrzej Niewiedział, Ł. Stawiarski – T. Dura 2, A. Paśnicki)
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Foto: Piotr Skorupa

Gdy piłkarze Concordii
odpoczywali od treningowego reżimu, działacze informowali, że udało się dojść
do porozumienia z trzema
nowymi zawodnikami. Wiceprezes knurowskiego klubu – Andrzej Michalewicz
z d r ad zi ł n ie t a k d aw no,
że w nowym sezonie barw
Concordii bronić będą: Patr yk Dembińsk i i Adrian
Morawiec (ostatnio Jastrząb
Bielszow ice) ora z Ma rek
Chowa n iec (A mator Rudziniec). Ten ostatni to król
strzelców zabrzańskiej klasy
„A”. W poprzednim sezonie
strzelił aż 27 bramek, a warto zwrócić uwagę, że jego zespół – Amator Rudziniec do
czołówki nie należał, wszak
zakończył rozgrywki na 15.
miejscu i został zdegradowany do klasy „B”.
Od kilku dni wokół sie-

Łukasz Bączkiewicz należy do grona
najbardziej utalentowanych wychowanków
Concordii z rocznika 1994

dziby Concordii krążą informacje na temat powrotu Łukasza Bączkiewicza. 19-letni
wychowanek knurowskiego
klubu ostatnie sezony spędził
w Stadionie Śląskim Chorzów. W ciągu kilku ostatnich miesięcy można go było
spotkać na tak zwanych piłkarskich castingach w takich
klubach, jak Górnik Zabrze
czy Polonia Bytom. Ostatnio
w środow isku pi ł karsk im
głośno się zrobiło na temat
ewentualnych przenosin popu la rnego „Bą k a” do Zagłębia Lubin, ale jak widać,
niewykluczony jest powrót
tego piłkarza do Knurowa.
Dodajmy, że w barwach Stadionu Śląskiego najczęściej
występował na lewej stronie
obrony, a na początku swojej
przygody z piłką grał w środku pomocy.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

mocna dawka
meczów na początek

Łukasz Spórna (w środku) kontra dwóch
kandydatów do gry w Concordii

Na dzień dobry piłkarze
Concordii dowiedzieli się,
że w pier wszy m t ygodniu
zajęć po urlopach rozegrają
cztery gry kontrolne. Wcześniej planowane były dwie,
jednak trener Wojciech Kempa postanowił nieco zmodyfikować początek okresu
przygotowawczego. – Czasu
na przygotowania do nowego sezonu nie ma za wiele
więc jak najszybciej muszę
wiedzieć, którzy zawodnicy
spełniają moje oczekiwania
1

odnośnie gry w czwartej lidze.
Na treningu nie da się tego
ocenić, dlatego postanowiłem,
że zagramy aż cztery mecze.
Dzięki temu każdy będzie
mógł się zaprezentować na tle
przeciwnika, a ja będę mógł
ocenić przydatność zawodników do drużyny – mówi
szkoleniowiec knurowskiego
beniaminka.
Na pon ied zia ł kow ych
zajęciach zabrakło m.in. Łukasza Pilca, Mateusza Mikulskiego, Mateusza Widery,

Pawła Mastyja i Mateusza
Filipa. Zza linii bocznej gierce
wewnętrznej przyglądał się
Paweł Gałach zmagający się
z kontuzją pleców, natomiast
na boisku biegało jedenastu
nowych zawodników. Dobrze
znani w Knurowie Patryk Nalepa i Dawid Wiercioch oraz
anonimowi na dzisiaj: Marek
Chowaniec, Michał Kopczyński, Wojciech Liszka, Arkadiusz Suchińsk i, Jarosław
Mizera, Adrian Morawiec,
Tomasz Koniorczyk, Mateusz
Dembiński i Kamil Lisok.
Wracając do wspomnianego na wstępie planu trenera, sparingowy serial rozpoczął się w środę i trwa do
soboty. Pierwszym rywalem
Concordii była Jedność Przyszowice (mecz zakończył się
po zamknięciu tego wydania
PL – wynik opublikujemy za
tydzień). Na dzisiaj (czwartek) knurowianie mają zaplanowaną potyczkę z Czarnymi
Pyskowice (sztuczna trawa,
godz. 17.00), w piątek zagrają z ŁKS-em Łagiewniki
(sztuczna trawa, godz. 17.30),
a w sobotę wyjadą do Bytomia
na mecz z Szombierkami.
- Po tych czterech sparingach poinformuję zawodników, którzy z nich z nami zostają, a z których rezygnujemy.
Od poniedziałku rozpoczniemy pracę z tymi, którzy walczyć będą jesienią w naszych

bar wach – pod su mow uje
Wojciech Kempa.
Dodajmy, że kolejne mecz e kont rol ne C oncord ia
zagra 24 lipca z Gwarkiem
Tarnowskie Góry, 27 lipca z
Przyszłością Ciochowice i 3
sierpnia z LKS-em Bełk.

Foto: Piotr Skorupa

ceny biletów
Króla strzelców już mają.
czas na powrót wychowanka? bez zmian
Działacze i piłkarze Concordii
liczą, że wraz z awansem do 4. ligi
wzrośnie zainteresowanie meczami
knurowskiej drużyny

Po awa nsie do 4 . l ig i
wzrośnie zapewne atrakcyjność meczów z udziałem piłkarzy Concordii Knurów. Nie
oznacza to jednak wyższych
cen bi letów na spot ka nia
rozg r y wa ne na Stad ionie
Miejskim. Zarząd knurowskiego klubu podjął decyzję,
iż wejściówki kosztować będą
– tak, jak w poprzednim sezonie – 5 i 3 zł. Te droższe to
oczywiście normalne, tańsze
– ulgowe. Warto podkreślić,
że na meczach knurowskich
piłkarzy mile widziane są
przedstawicielki płci pięknej,
które zagwarantowany mają
wstęp wolny.
- P r zygotow uje my te ż
dla naszych kibiców karnety,
które obowiązywać będą na

wszystkie mecze rundy jesiennej i kosztować będą 20 zł. Do
sprzedaży trafią 26 lipca – dopowiada Andrzej Michalewicz, wiceprezes Concordii.
Przypomnijmy, że 4-ligowy sezon knurowianie rozpoczną 10 sierpnia meczem w
roli gospodarza z Pilicą Koniecpol. Później zagrają jeszcze przy Dworcowej siedem
razy: 17 sierpnia z Rakowem
II Częstochowa, 31 sierpnia z
Górnikiem Piaski, 14 września
z Przyszłością Ciochowice, 28
września z Gwarkiem Tarnowskie Góry, 12 października z
Grunwaldem Ruda Śląska, 19
października z Zagłębiakiem
Dąbrowa Górnicza i 2 listopada z GKS-em II Katowice.
PiSk

PiSk

BoKS

Foto: APN

olimpiada
tuż, tuż

Od 10 do 15 sierpnia
trwać będzie 19. edycja
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w boksie olimpijskim. Do startu na ringu w Łodzi przygotowuje
się trzech reprezentantów
BKS Concordia: Daniel
Sierotowicz (kategoria 57
kg), Sebastian Szkatuła (60
kg) i Wojciech Czarkowski
(80 kg).
- Treningi w klubie rozpoczęliśmy 8 lipca. We wtorek (17 lipca – przyp. red.)
zawiozłem chłopaków na
zgrupowanie kadry Śląska
do Krakowa. W ośrodku
Wisły przebywać będą do
26 lipca, a dwa dni później
wyjadą na kolejne zgrupowanie do Zakopanego – relacjonuje trener klubowy
Bogdan Wyrzychowski.

Reprezentanci knurowskiej Akadem
ii Piłk i Nożnej
często goszczą na meczach Górnika
Zabrze i przy woż ą z
nich nie tylko niezapomniane wrażenia
, ale i pamiątkowe
zdjęcia.

PiSk
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Kopalniana spartakiada piłkarska
Sporą część ciężko pracujących górników cechuje
zamiłowanie do piłki nożnej.
Jedni tylko kibicują, inni nie
potrafią sobie odmówić i kibicowania, i grania. Dla tej grupy zorganizowano tradycyjny
turniej, popularnie zwany
spartakiadą.
- To był czwarty turniej
organizowany przez kierownictwo KWK „Knurów Szczygłowice” i MOSiR w Knurowie
– mówi współorganizator,

Adam Tąpała. - Pomimo kapryśnej pogody udało się rozegrać wszystkie mecze. W
czterech grupach rywalizowały
drużyny z trzynastu działów
reprezentujących Ruch „Knurów” i Ruch „Szczygłowice”.
Areną piłkarskich zmagań
górników był Stadion Miejski, na którym na co dzień
występuje kilku uczestników
kopalnianego turnieju. Nie
mogło być jednak inaczej,
skoro wielu piłkarzy aktualnej

Concordii zawodowo pracuje
w kopalni.
Awans do decydującej fazy,
a więc meczu o trzecie miejsce
i finału wywalczyły trzy drużyny ze Szczygłowic i jedna z
Knurowa. W małym finale,
czyli konfrontacji o trzecie
miejsce zagrały drużyny reprezentujące Ruch „Szczygłowice”. Dział MM+MP uległ
GG-2 0:6. Trzy bramki w tym
spotkaniu zdobył Piotr Bysiec,
a po jednej: Artur Gładysz,

Zwycięzcy piłkarskich rozgrywek to pracownicy
Oddziału GG2 Ruch „Knurów”

Jacek Mazgaj i Ireneusz Luks.
Finał był zdecydowanie bardziej wyrównany. Padło w nim
pięć bramek, a zwycięstwo 3:2
odnieśli reprezentanci GG-2
Ruch „Knurów”, zwyciężając
GG-3 Ruch „Szczygłowice”.
Bramki dla triumfatorów
zdobyli Łukasz Pilc, Tomasz
Młynek i Grzegorz Brózda, a
dla pokonanych Daniel Bernacki i Marek Kleja.
- Najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju został tak jak w ubiegłym roku – Piotr
Bysiec z GG-2 Ruch „Szczygłowice”. Król strzelców w czterech meczach zdobył siedem
bramek. Miano najlepszego
zawodnika turnieju przypadło
Krzysztofowi Węgrzykowi z
GG-3 Ruch „Szczygłowice”, z
kolei najlepszym bramkarzem
został Mariusz Koj z GG-2
Ruch „Knurów” – w ylicza
Adam Tąpała, współorganizujący tegoroczny turniej.
Finaliści i wyróżnieni zawodnicy otrzymali puchary
oraz nagrody z rąk dyrektora
kopalni, Aleksandra Wardasa.
Dodajmy, że najlepsza
drużyna rozgrywek - GG-2
Ruch „Knurów” – wystąpiła w następującym składzie:
Mariusz Koj, Łukasz Pilc,
Damian Świątkowski, Krystian Ferdyn, Kamil Gawlyta,
Tomasz Młynek, Grzegorz
Brózda, Tomasz Dura, Paweł
Mastyj, Dariusz Oleś, Damian
Kozdroń, Krzysztof Wróbel,
Grzegorz Papis, Rafał Lewandowski, Robert Karaś, Marcin
Rozumek, Zbigniew Matuszek
i Kamil Kamieniecki.
PiSk
Foto: Stefan Rusinowski

Tytuł króla
strzelców
wywalczył Piotr
Bysiec

Nagrodę dla najlepszego
zawodnika turnieju od
przedstawicieli kopalni odebrał
Krzysztof Węgrzyk

Reprezentanci Oddziału GG3 Ruch
„Szczygłowice” zajęli miejsce drugie

Tzecie miejsce wywalczyli piłkarze-górnicy
z Oddziału GG2 Ruch „Szczygłowice”
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Knurów. Koniec z nieużytkiem...

Przy Batorego stanie nowy dom

Wizualizacja: Autorska Pracownia Architektoniczna ARC-HIT



Lokalizacja głównych wejś
dojazdów dla osób niepełn
inwalidzkich.

Docelowo teren przy ul. Batorego ma zostać
zabudowany dwoma domami
i w sumie zamieszkałoby w nich 48 rodzin

Nowy dom stanie na terenie
pomiędzy szkolną „Szóst ką” i
blokami przy ul. Jagiełły.
Inwestorem jest Międzygminne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego z siedzibą w Tarnowskich Górach. Budową zajmie
się Firma Budowlana F-BUD z
Wodzisławia Śląskiego.
Inwestycja obejmuje na razie
wykonanie jednego, czterokondygnacy jnego budy nku wielorodzinnego wraz z niezbędnym
zagospodarowaniem terenu. Pomieszczą się w nim 24 mieszkania
(14 dwupokojowych i 10 trzypokojowych) o powierzchni od 52,2 m 2
do 65,4 m 2 . Obok domu powstaną
52 miejsca postojowe.
Koszt szacowany jest na ponad
3,9 mln zł. Składa się na to prawie
3,6 mln zł wartości budowy, ponad 280 tys. zł za dokumentację
i 60 tys. zł na nadzór budowlany.
Cena 1 m 2 wynosi 2.833 zł.
Na realizację budynku miasto
udzieliło MTBS pożyczki w wysokości 2,5 mln zł (w 2013 roku
– 750 tys. zł, w przyszłym - 1,75
mln zł). Pozostałe pieniądze pochodzić będą ze środków MTBS
i przyszłych lokatorów. Wk ład
własny wynosi – w zależności od
wielkości mieszkania – od 53 do
67 tys. zł. W przyszłości lokale
będą mogły być wykupione przez
najemców.
- Przeszło 60 tys. zł na wkład
własny to sporo, jednak na kup16

Foto: Bogusław Wilk

Przed końcem przyszłego roku 24
rodziny wprowadzą się do nowych
mieszkań w bloku przy ul. Batorego.
W poniedziałek wbito pierwsze łopaty
pod jego budowę
no mieszkania na rynku wtórnym
zapłacilibyśmy trzy razy więcej
– usłyszeliśmy od jednej z rodzin,
które zdecydowały się przystąpić
do MTBS.
- Wypełniamy lukę na rynku.
Budujemy mieszkania, które nie są
typowo deweloperskimi, ani też komunalnymi czy socjalnymi – mówi
prezes MTBS Franciszek Paśmionka. – Jest bardzo wielu chętnych.
- Do tej pory w naszym mieście w
ramach MTBS powstało 160 mieszkań – mówi prezydent Knurowa
Adam Rams. To budynki przy ul.
1 Maja i Ułanów. – Nie mam wątpliwości, że nowa inwestycja jest
potrzebna miastu, a zwłaszcza jego
młodym mieszkańcom, którzy oczekują na własne lokum.
W poniedziałek na placu budowy odbyła się krótka uroczystość.
Taki charakter przybrało wbicie
pierwszych łopat pod inwestycję.
Symboliczne rozpoczęcie budowy
stało się udziałem prezydenta Ramsa, prezesa Paśmionki i Tomasza Fibica z firmy F-BUD. Wśród świadków tej chwili było kilku przyszłych
lokatorów, a także przewodniczący
Rady Miasta Jan Trzęsiok, wiceprezydent Knurowa Barbara Zwierz y ńska, w iceprez ydent Zabrza
Katarzyna Dzióba i wiceprezydent
Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.
W przyszłości MTBS zamierza
wybudować „po sąsiedzku” drugi,
bliźniaczy budynek.
/bw/

Symboliczne rozpoczęcie budowy obserwowali samorządowcy oraz przyszli lokatorzy

Knurów

Na plac zabaw wrócą dzieci

− Widziałam ostatnio robotników na placu zabaw przy
szkolnej „Jedynce”. Czy to oznacza, że będzie otwarty?
− pyta Czytelniczka? Sprawdziliśmy. Faktycznie, plac czeka
na dzieci
bezpieczeństwu dzieci
zmusiły dyrekcję Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 do zatrzaśnięcia furtki. Oczekiwanie
na ekipę remontową,
ze względu na zawiłości prawne, trochę
trwało. Na szczęście w
poniedziałek zniknęły
tabliczki zabraniające
wejścia na plac zabaw.
Bramka otwarta, można się bawić
Już nic nie stoi na przeszkodzie, aby znowu
Przypomnijmy. Plac, wybudo- cieszyć się huśtawkami, ślizgawkami,
wany w ramach programu Radosna karuzelami.
Szkoła, był zamknięty od wios- Moja wnuczka bardzo się ucieny. Liczne dewastacje zagrażające szy, że znów będzie mogła się bawić

przy MSP – nie kryje radości pani
Krystyna.
Naprzeciwko kopalni, tuż przy
ulicy Dworcowej, znajduje się jeszcze
jeden plac zabaw. Choć na innych
sporo dzieci, na tym czasem pustki.
Dlaczego?
− Po południu to się tu młodzież
spotyka i piwo pije − tłumaczy pani
Anna z pobliskiego bloku. − Strach,
że można butelką w głowę dostać.
Na placu cztery huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica.
− Ostatnio ławki malowali, dzisiaj kosili trawę. Widać, że coś się
dzieje! − dodaje pani Anna. − Tylko
ten hałas od ulicy i kurz...
Tekst i foto: Justyna Bajko
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