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POWIAT. OBRADY RADY

Parkowanie
z blokowaniem

- Pisaliście o parkowaniu na ul.
Targowej w Knurowie, w związku z
przebudową targowiska [„Parkowanie z blokowaniem” – PL nr 38/2013
– dop. red]. W ostatnich dniach pojawiły się tam nowe znaki drogowe
pionowe, które miały rozwiązać problem i informować jasno kierowców
o obowiązujących przepisach na tej
drodze. Tymczasem pojawiły się dwa
znaki B-36 („zakaz zatrzymywania

się”) z tabliczką informacyjną: „za
wyjątkiem – do 5 min. na rozładunek - załadunek towaru” (...). Jestem
kierowcą od kilkunastu lat i znam
ustawę prawo o ruchu drogowym.
Wiem, co podstawowe znaki oznaczają i nie mogę zrozumieć jak można
ustawiać znaki za nasze pieniądze,
które są niezgodne z przepisami…
Czy ktoś to w ogóle kontroluje, czy
są wyciągane konsekwencje, bo jak
ja popełnię wykroczenie, to płacę
mandat. Przecież znak B-36 zgodnie
z przepisami prawa mówi o tym, że
Zdaniem drogowców nowe znaki
powinny rozwiązać problem,
czytelnik ma odmienne zdanie

nawet chwilowe unieruchomienie
pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu. Innymi słowy: nie wolno się zatrzymać. A tu
mamy informację: „za wyjątkiem
5 min.”. Nie chcę już pisać o tym,
że tabliczka informacyjna powinna
zawierać słowa: „nie dotyczy – do 5
min.”. Od znaków drogowych nie ma
wyjątków. Albo się do nich stosujemy
albo nas nie dotyczą i to jest napisane
wyraźnie w rozporządzeniu odnośnie
do warunków ustawiania znaków
drogowych. I teraz sam nie wiem,
czy mogę parkować do 5 minut. Czy
dostanę mandat za zakaz zatrzymywania jak znak wprowadza mnie w
błąd. I kto jest odpowiedzialny za
ustawianie znaków, które są niezgodne z przepisami – czy ta osoba ma w
ogóle prawo jazdy albo czy zna się
choćby na podstawowych znakach?
Podpowiedź dla tego co stawia znaki: dajcie tam B-35 „zakaz postoju” z informacją „ponad 5 min.”.
Albo ściągnijcie teraźniejszą tabliczkę informacyjną i znak nie
będzie wprowadzać w błąd, bo nie
będzie się tam można zatrzymać.
Proszę, wyjaśnijcie te znaki, bo w
Knurowie i tak już jest wiele absurdów znakowych. Widać, że powstają
nowe a potem płacimy mandaty...

Cichej wspólna
przebudowa

Siedem uchwał przegłosowali radni
powiatowi w miniony czwartek. Większość
z nich dotyczyła dróg
Dwa dokumenty odnosiły się do
dróg w gminie Pilchowice. Radni
nie mieli wątpliwości co do potrzeby udzielenia pomocy finansowej
gminie w związku z przebudową
ulicy Cichej w Nieborowicach i ul.
1 Maja w Stanicy. Obydwie drogi
są administrowane przez miejscowy
samorząd. Realizacja inwestycji jest
zaplanowana w 2014 roku.
Rada odwołała Mariusza Poloczka ze składu Komisji Zdrowia. Radny złożył rezygnację z
członkostwa w tej komisji. Decyzję

motywował licznymi obowiązkami
zawodowymi.
Radni zaakceptowali też zmiany
w finansach powiatu. Jedna korekta
dotyczyła wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016, a druga
w tegorocznym budżecie.
Następna sesja odbędzie się 31
października o godz. 15. Z kolei na
13 listopada (godz. 10) zaplanowano
uroczystą sesję z okazji 15-lecia Powiatu Gliwickiego.
/bw/

fotomigawka
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Czytelnik

Od redakcji: Dziękujemy za
uwagi. Wydaje się jednak, że w opisywanej sytuacji kluczem są słowa: „za
wyjątkiem – do 5 min. na rozładunek
- załadunek towaru”. Wskazują, że
„dyspensę” od stosowania się do znaków mają jedynie handlowcy. Bardzo
krótką, bo nieprzekraczającą 5 minut.
Oczywiście, by rozwiać wszelkie
wątpliwości, zainteresujemy tematem
fachowców, a ich opinią podzielimy
się na Przeglądowych łamach.

KNURÓW

Poszukiwani świadkowie

www.moikrewni.pl/mapa

W czwartek, 26 września około godz. 19 skuter potrącił przechodzącą
przez pasy starszą panią. Do zdarzenia doszło na „zebrze” przy ul. 1 Maja,
obok „małego” Tesco.
Świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt pod nr. 606 739 075.
− W pobliżu znajdowało się sporo osób, może ktoś coś widział i pomoże nam
ustalić przebieg wypadku − prosi o pomoc córka poszkodowanej.
JB

Ile jest w Polsce Kowalskic h?
Gdzie mieszkają osoby o takim
samym nazwisku jak ja? Strona
to dobry pretekst, by odszukać
swoich bliskich i przekonać się jak
bardzo popularne są nasze dane.
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę
swoje nazwisko. Po chwili pojawi
się mapa Polski z zaznaczonymi
punktami i podaną ilością osób
noszących wyszukiwane nazwisko.
Strona umożliwia także stworzenie
drzewa genealogicznego. Dobra
zabawa gwarantowana!

jb

KATOWICE

Hantio

Monodram o samotności wystawi Galeria Ateneum w Katowicach.
Premiera odbędzie się w piątek, 4
października. Początek spektaklu o
godz. 19.
Bilety po 10 zł.
/bw/
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z redakcyjnej poczty
Jaki płot
na fruwające
mięso?

- W ostatnim Przeglądzie Lokalnym
ukazał się artykuł opisujący oburzenie
mieszkańców osiedla na wulgaryzmy
dobiegające z boiska. I słusznie, że
poruszono ten temat, bo każdy chce
w swoim domu trochę odpocząć, a
nie wysłuchiwać obrzydliwej „łaciny”.
Taki s am pr oblem je st pr z y boisku Szkoły Podstawowej nr 1. Tam
ogrodzenie boiska musiałoby być
zamurowane i sięgać do nieba, bo
usytuowane jest przy samej drodze.
Zamiast tego jest jakaś siatka „na
kartofle”, która co jakiś czas pruje
się. Ogrodzenie jest zdecydowanie za
niskie, piłka bardzo często wypada
na jezdnię wprost pod nadjeżdżające
samochody. Cudem nic groźnego
jeszcze się nie stało, nikt nikogo nie
przejechał. Dziwię się, że Dyrekcja
Szkoły nic z tym nie robi, bo wszystko
dzieje się na jej terenie. Jest zamontowany monitoring, gdzie wszystko
widać jak na dłoni.
Ohydne wulgaryzmy i przekleństwa
są na porządku dziennym. A prawda

jest taka, że młodzież przychodzi
pograć tam w piłkę i nie można mieć
do niej pretensji. To Urząd Miasta,
Szanowni Rajcowie, Dyrekcja Szkoły
powinni się tym problemem zająć i
wykazać trochę wyobraźni, zanim nie
wydarzy się nieszczęście. Kto kogo
będzie wytykał palcami i obciążał winą
za nieszczęśliwy wypadek? Warto się
nad tym głęboko zastanowić i zająć
konkretne stanowisko.

Kazimierz Kowalski
wraz z okolicznymi mieszkańcami
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KNURÓW. UTW ZAPRASZA

Inauguracja z Newtonem
Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Knurowie zaprasza na wykład
inaugurujący nowy rok akademicki
Wykład odbędzie się 9 października (środa) w Kinie Scenie Kulturze
w Knurowie. Prelegentem będzie
Grzegorz Cuber, który zaprasza na
rozważania pt. „Newton, fizyka,
Knurów i inne wiersze”.
- Wzorem lat ubiegłych wykład

jest otwarty dla wszystkich chętnych
mieszkańców naszego miasta i okolic
– mówi kierownik UTW Ewa Jurczyga. - Serdecznie zapraszamy.
Wykład rozpocznie się o godz.
17.
/bw/

reklama

Od redakcji: - Dziękujemy za opinię.
A propos „łaciny”, podzielamy Pańskie
zdanie, aczkolwiek przyczyny zamiłowania
do wulgaryzmów doszukujemy się raczej w
naszych domach niż na boiskach. Niosące
się w czasie boiskowej gry przekleństwa są
wyrazistym skutkiem zaniechania bądź
zaniedbań wychowawczych. Od nas wszystkich, dorosłych, zależy kultura osobista
naszych dzieci. Co do ogrodzenia, wydaje
się, że nie odbiega ono od stosowanych gdzie
indziej standardów, jednak oczywiście warto zapytać o to – uwzględniając ten właśnie
przypadek - profesjonalistów.
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Wystarczy chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe. Podtruć się można nawet
dymem z przypalonej potrawy... W sezonie jesienno-zimowym poważnym
zagrożeniem jest przede wszystkim czad - bez względu na to gdzie mieszkasz
- w bloku, czy w domku jednorodzinnym

ŻERNICA. NIESZCZELNA INSTALACJA LPG

Gaz zwiał ze stacji

2 metry sześcienne gazu wyciekły na stacji paliw
Orlen w Żernicy. Na miejsce zostali wezwani
strażacy, którzy zamknęli biegnącą w pobliżu
drogę i ewakuowali pracowników stacji
Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek. Jak informują przedstawiciele straży pożarnej, doszło do
silnego rozszczelnienia instalacji służącej do napełniania butli z gazem.
LPG wydobywał się ze zbiornika
przez kilkadziesiąt minut.
Na miejscu pojawiło się osiem

zastępów straży, w tym pluton ratownictwa chemicznego. Ewakuowano
pracowników stacji oraz zabezpieczono teren wokół obiektu. Strażacy
sprawnie uporali się z problemem. Po
dwóch godzinach zakończyli akcję.
Nikomu nic się nie stało.
DC

KNURÓW, NIEBOROWICE, PANIÓWKI

Rowerzyści
z promilami

Podtruli się dymem
KNURÓW. NIEOCZEKIWANY FINAŁ GOTOWANIA BEZ NADZORU...

Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku podtrucia się
dymem w jednym z lokali przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Na szczęście nic poważnego im się nie stało
by, kobietę i mężczyznę – informuje
mł. bryg. Wojciech Gąsior, dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie.
Strażacy natychmiast przystąpili
do akcji reanimacyjnej.
- Byli podtruci gazem. Dostarczyliśmy im tlen – wyjaśnia dowódca JRG.
Para została przewieziona do
szpitala. Mieszkanie zabezpieczyli
policjanci.

Gdzie jest
Michał
Karbowski?
RUDNO

Zaginionego chirurga poszukuje rodzina,
koledzy lekarze, sąsiedzi i Policja. W akcję
włączyli się także internauci i... jasnowidz.
Plakaty rozwieszono w okolicznych
miastach, m.in. w Pyskowicach i Knurowie.
Pomimo zaangażowania tak wielu osób,
pytanie co się stało z chirurgiem wciąż
pozostaje bez odpowiedzi
Michał Karbowski wyszedł z
domu 15 września około godz. 9. W
chwili zaginięcia był ubrany w czarne
spodnie, czarną koszulkę z krótkim
rękawem oraz sportowe buty koloru
brązowego. Ma 185 cm wzrostu i
charakteryzuje się szczupłą sylwetką.
Rudzianin, gdy opuszczał dom,
prawdopodobnie nie był w najlepszym nastroju. Ktoś widział jak
szedł ścieżką w stronę lasu, ktoś

inny zauważył go nad stawem w
Kędzierzynie-Koźlu. W ciągu kilku
dni przy użyciu psów tropiących i
śmigłowca z kamerą termowizyjną
przeszukano las. Wszystko na nic.
Rudzianin zaginął bez śladu.
Karbowski to człowiek znany
w okolicy. 35-letni rudzianin jest
zastępcą ordynatora na oddziale
chirurgicznym w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu. Tajemnicze zniknięcie

Przegląd Lokalny Nr 40 (1074) 3 października 2013 roku

Dzięki szybkiej interwencji strażaków i opiece lekarskiej dwójce
knurowian nie zagraża niebezpieczeństwo.
Co spowodowało groźną sytuację?
– Przyczyną zdarzenia była pozostawiona bez nadzoru potrawa na
kuchence elektrycznej – wyjaśnia
Wojciech Gąsior.
DC

któr y k ierował samochodem w
stanie nietrzeźwości. Wydmuchał
1,5 promila.
Z kolei w poniedzia łek, 30
września, na ul. Dębowej w Paniówkach uwagę policji przykuł 71-latek
jadący na rowerze. Policjanci mieli
nosa – rowerzysta miał cały promil
alkoholu w organizmie.
Całej trójce oprócz utraty prawa
jazdy grozi teraz rok pozbawienia
wolności.
DC

PRZYSZOWICE

Kradną z baków
jak z dystrybutora
23 września (poniedziałek), na
terenie firmy Tramp przy ul. Makoszowskiej, nieznany sprawca skradł
paliwo z baku ciężarowego renault.
Łupem złodzieja padło 500 litrów
oleju napędowego o wartości 2750
zł. Sprawca uszkodził też wlew do
zbiornika. Naprawa będzie kosztować aż 7,5 tys. zł.

Foto: Archiwum KMP Gliwice

Do zdarzenia doszło w sobotę
ok. godz. 10.
- Z okna parteru w jednym z bloków przy ul. Kazimierza Wielkiego
wydobywał się dym – mówią świadkowie sytuacji.
Na miejscu od razu pojawiły
się dwie jednostki straży pożarnej
i karetka pogotowia. Strażacy do
mieszkania dostali się oknem.
- W środku zastaliśmy dwie oso-

W ubiegłą środę funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego
gliwickiej Komendy Miejskiej Policji zatrzymali na ul. Dworcowej w
Knurowie 66-letniego mężczyznę,
który jadąc na rowerze spowodował
kolizję z samochodem. Jak się niebawem okazało, rowerzysta kierował
jednośladem, będąc pod wpływem
alkoholu (0,6 promila).
Trzy dni później, w Nieborowicach na ul. Rybnickiej w ręce
drogówki wpadł 38-latek z Gliwic,

Trzy dni później, na ul. Gierałtowickiej doszło do podobnego zdarzenia. Nieznany sprawca włamał
się do zbiornika z paliwem... koparki
Hitachi 85 i skradł 60 litrów oleju
napędowego o wartości 400 zł.
Obiema sprawami zajmują się
funkcjonariusze KP w Knurowie.
DC

KNURÓW

Sezon na rowery?

cenionego lekarza było szokiem dla
mieszkańców Rudna. Mnożyły się
hipotezy. Niektórzy wskazywali na
kłopoty rodzinne z jakimi miał się
borykać Karbowski. Pojawiły się
także plotki o samobójstwie. Rodzina wciąż nie traci nadziei, że 35-latek
wróci do domu. Czekają na niego
żona i dwoje małoletnich dzieci.
Funkcjonariusze policji proszą
wszystkie osoby, które mogą w
jakikolwiek sposób pomóc w odnalezieniu Michała Karbowskiego o
kontakt z Wydziałem Kryminalnym
KMP w Gliwicach osobiście lub pod
nr. tel. 32 336 92 55 lub z najbliższą
jednostką policji.
jb, DC

W ubiegłą środę, 25 września,
nieznany sprawca przeciął skobel
w drzwiach i włamał się do piwnicy
bloku przy ul. Stefana Batorego.
Skradł dwa rowery o łącznej wartości 1000 zł.
Niespełna dwa tygodnie wcześ-

niej w podobny sposób złodziej
skradł rower z budynku przy ul.
Kapelanów Wojskowych.
Postępowania w obydwu sprawach prowadzi Komisariat Policji w
Knurowie.
DC

KNURÓW

Chcieli zadzwonić?
W piątek, 27 września, na terenie
kopalni KWK „Knurów” nieznany
sprawca ukradł mieszkance Rybnika
z plecaka telefon komórkowy Sony
Xperia E o wartości 500 zł.
Tego samego dnia, tym razem
w lokalu gastronomicznym przy ul.

Szpitalnej, łupem złodzieja również
padła komórka... Sony Xperia J. Wartość skradzionego aparatu to 400 zł.
Komórkowych złodziei poszukują policjanci z knurowskiego
komisariatu.
DC
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Eternit przed laty wydawał
się dobrodziejstwem,
a okazał się rakotwórczym
przekleństwem

Otwarcie
na przełomie roku
KNURÓW. I ETAP PRZEBUDOWY TARGOWISKA DOBIEGA KOŃCA

Do końca miesiąca powinna zakończyć się przebudowa
targowiska miejskiego. Wiele wskazuje, że wykonawca
prac może nie dotrzymać zapisanego w umowie terminu

Bomba tyka,
czas ucieka

Do 2032 roku gminy muszą uporać się
z azbestem. W ciągu ostatnich 7 lat
w gminie Gierałtowice usunięto prawie 30
ton wyrobów zawierających azbest tylko
z 14 budynków. Na unieszkodliwienie
czeka jeszcze około 170 ton odpadów

Kilkadziesiąt lat temu nikt nie
przypuszczał, że wyroby z azbestu,
którymi ludzie tak chętnie kryli dachy i elewacje swoich domów, okażą
się później dla nich przekleństwem.
- Z naszych doświadczeń wynika,
że jeśli ktoś miał w tamtych czasach
dostęp do płyt azbestowych, to w
promieniu 300 metrów od jego domu
mogliśmy znaleźć wiele gospodarstw,
które na tym skorzystały - mówi Agnieszka Chylak z firmy Eko-Team
Konsulting, zajmującej się inwentaryzacją szkodliwych wyrobów.
W gminie Gierałtowice doliczyła się 189 obiektów, na których
zabudowanych jest ok. 15,5 tys. m²
wyrobów azbestowych, co odpowiada prawie 170 tonom. Najwięcej budynków z pokryciami azbestowymi
jest na terenie sołectwa Gierałtowice, najmniej w Chudowie i Przyszowicach, jednak w ilości szkodliwych
wyrobów prym wiedzie Chudów.
W ostatnich 7 latach usunięto
prawie 30 ton rakotwórczego materiału. W porównaniu z innymi
gminami to niewiele. Zaszło więc
podejrzenie, że mieszkańcy Gierałtowic usunęli we własnym zakresie
nieznaną ilość szkodliwych odpadów.
W czasie wakacyjnego liczenia
pracownicy pytali mieszkańców, czy
mają zamiar usuwać azbest ze swoich
domów. W przyszłym roku planuje to
zrobić 30 właścicieli, w 2015 - 6, 2016 2, 2017 - 1. Pozostali (133 właścicieli)

Co u sąsiadów?

nie zamierzają w najbliższych latach
pozbywać się eternitu.
- Powód? Przeważają względy
finansowe. Nawet jeśli samorząd
dofinansuje usunięcie azbestu z
dachu (koszt około 4,5 tys. zł), na
barkach właściciela spoczywa koszt
nowego dachu, czyli jakieś 15 tys. zł.
Większość właścicieli to ludzie starsi,
których nie stać na taki wydatek - zauważa Agnieszka Chylak.
Pracownicy Eko-Team Konsulting stwierdzili obecność azbestu
m.in. na probostwie parafii pw. św.
Jana Nepomucena, czy w sali gimnastycznej przy ul. Karola Miarki.
- Ponad 80 proc. wyrobów azbestowych jest w stanie pozwalającym na ich dalsze użytkowanie,
jednak wymaga ponownej kontroli
za rok. Około 16,8 proc. wymaga
natychmiastowego usunięcia, reszta
jest w dobrym stanie, który należy
ponownie skontrolować za 5 lat dodaje Chylak.
Stworzony przez Eko-Team
Konsulting program ma pomóc w
ubieganiu się w przyszłości o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów.
Całkowity koszt usunięcia azbestu
z gminy Gierałtowice oszacowano
na 500 tys. zł.
Obowiązujące przepisy nakazują unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest do 2032 roku.
/pg/

Podczas ostatniej inwentaryzacji w gminie Pilchowice (2011 rok) doliczono
się 686 ton szkodliwego azbestu. W latach 2005-2009 usunięto około 79
ton wyrobów azbestowych. Najwięcej obiektów z eternitem jest w Wilczy
i Stanicy, najmniej w Kuźni Nieborowskiej i Leboszowicach.
Na dzień 30 czerwca 2012 roku z terenu Knurowa usunięto ponad 75 ton
wyrobów azbestowych. Pozostało 209 ton. - Odpady unieszkodliwiane są na
koszt gminy. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek - mówi Beata Lubecka
z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
Należy pamiętać, że koszt demontażu azbestu ponosi właściciel nieruchomości.
Średnio 2-3 wspólnoty mieszkaniowe w roku decydują się pozbyć szkodliwych wyrobów. Urzędnicy przekonują, że do 2032 roku nie będzie
w Knurowie śladu po azbeście.
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GIERAŁTOWICE. POLICZYLI SZKODLIWY AZBEST

Nowy obiekt spotyka się z zainteresowaniem
knurowian, jakie będzie zainteresowanie kupców?...

Gotowa jest już konstrukcja dachu. Trzeba przyznać, że prezentuje
się okazale. Na dniach robotnicy powinni montować resztę zadaszenia.
Kiedy uporają się ze wszystkim, trzeba będzie trochę poczekać na oddanie
targu do użytku.
- Konieczny jest odbiór prac,
uzyskanie zgody na użytkowanie, a
to trwa. Planowany termin otwarcia
nowej części targowiska to przełom

roku - mówi naczelnik Wydziału
Inwestycji w Urzędzie Miasta, Ewa
Szczypka.
W międzyczasie Rada Miasta
uchwali stawki wynajęcia miejsca
na zmodernizowanej części targowiska. Trzeba jeszcze stworzyć nowy
regulamin.
Urzędnikom trudno na razie
ocenić zainteresowanie kupców inwestycją. Liczą, że zaproponowane

opłaty targowe nie odstraszą ich od
handlowania pod wiatą. Przygotowano tam miejsca dla wielu branż, w
tym dla handlu obwoźnego.
Inwestycja pochłonęła 3,5 mln
zł, z czego 1 milion to unijne dofinansowanie. Kolejne etapy przebudowy targowiska uzależnione są od
zainteresowania kupców i pozyskanych na ten cel środków.
/pg/

Co będzie, a co jest?

I etap zakłada przebudowę placu pomiędzy drogą dojazdową w rejonie krytej pływalni, budynkiem w sąsiedztwie
przystanku autobusowego i ogrodzeniem kopalni. Część targowiska będzie zadaszona. Na tyłach stanął budynek
gospodarczo-sanitarny. Pomieści biuro administracji targowiska, pomieszczenie warsztatowo-gospodarcze i - w
centralnej części - ogólnodostępne sanitariaty.
Plac targowy pokrył bruk. Znajdą się na nim miejsca dla handlu obwoźnego, a pod wiatą ustawione zostaną stalowe
stragany. W ramach I etapu powstało ogrodzenie z nową bramą wejściową. Po obu stronach bramy zaprojektowano
przestrzeń dla ośmiu kiosków handlowych. Planuje się budowę chodnika prowadzącego od ul. Szpitalnej do bramy
wejściowej. Po obu stronach chodnika zaprojektowano miejsca postojowe.
Teren targowiska będzie ogrodzony także od strony drogi dojazdowej w rejonie pływalni. Jednocześnie możliwy
będzie wjazd z drogi dojazdowej na targowisko poprzez zaprojektowaną bramę wjazdową.
Obiekt został wyposażony w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wybudowany został nowy wodociąg. Zaplanowano też budowę nowego oświetlenia. Targowisko zostanie objęte monitoringiem.

sygnały czytelników
Ławki są OK

- Kilka tygodni temu w „Sygnałach...”
ukazała się opinia mieszkańca Szczygłowic, któremu nie podobało się, że ławki
wzdłuż nowej al. Piastów są zwrócone w
stronę ścieżki. Wolał je mieć skierowane
w stronę jezdni. Jestem odmiennego
zdania. To teraz jest dobrze. Ludzie sobie przysiadają i są twarzami do ścieżki
i przechodniów. W proponowanej przez
tego pana wersji patrzyli by na auta
na parkingu, a ludzie chodziliby za ich
plecami. To dopiero byłoby dziwne.
Wyśmialiby nas wszędzie, że takie dziwaczne zwyczaje wprowadzamy... Jest
dobrze jak jest i niech tak zostanie. Jeśli
już, to kto wie, może w przyszłości warto
postawić więcej ławek.

Szczygłowiczanin

Prośba o tabliczkę

- Podoba mi się al. Piastów po remoncie. Ale mam małe „ale”... Z przejścia
dla pieszych przy targu (obok wiaduktu
kolejowego) wchodzi się na... trawnik.
To zaledwie skrawek trawy, ale jednak.
Przyjdą deszcze, zrobi się błoto, łatwo
się będzie zachlapać lub pośliznąć.

Andrzej

Młodzi
nie weszli

- Jestem mieszkańcem osiedla Pocztowa od kilkunastu lat. W ostatnim
tygodniu odbywały się wybory do Rad
Osiedlowych na wszystkich osiedlach
w Knurowie. To co było podczas wyboru na osiedlu Pocztowa przechodzi
wszystkie granice. Jak można wybrać
Radę Osiedlową w ilości trzech osób,
które mają odpowiednio 72, 75 i 77
lat... Byłem na tym zebraniu i już więcej moja noga nie stanie. Mimo że byli
zgłoszeni ludzie młodzi z wykształceniem, to nie dostali się do rady. Powodem było to, że tacy pradziadkowie
i prababcie chodzili po mieszkaniach,
żeby na nich głosować. Do obowiązku
Rady Osiedlowej należą m.in. wiosenne i jesienne przeglądy kominów
i rynien. Jak ci ludzie w takim wieku
wejdą na dach? Tym bardziej że jedna
z tych osób jest inwalidą i chodzi o
kulach... Ludziom chodzi tylko o diety,
a nie o troskę o osiedle.

Mieszkaniec osiedla
Pocztowa
Od redakcji: Można zrozumieć rozcza-

rowanie Czytelnika wynikami wyborów,
jednak trudno zgodzić się z jego opinią,
że wiek i siwy włos na skroniach powinny dyskwalifikować kandydatów do rad
osiedlowych (jak też innych, wybieralnych gremiów). Może ich atutem jest
wiedza i doświadczenie, może mają
inne zalety, które przysłonią ułomności
ciała i wieku. Wybierający udzielili im
kredytu zaufania, z biegiem czasu okaże się, czy to dobra inwestycja.

200 lat!

- Przeczytałam o panu Maksymilianie
Wenigerze i jego 102. urodzinach. To
piękny wiek. Jestem zbudowana jego
formą i żywotnością. Poza tym pan
Maksymilian jest prawdziwą skarbnicą
wiedzy o dawnych latach. Może warto
byłoby spisać wspomnienia tak wiekowych knurowian – 90- i 80-latków.
Pewnie mieliby wiele do powiedzenia.
Jak ich zabraknie, skąd będziemy
wiedzieć, jak to drzewiej bywało?...
Panie Maksymilianie, 200 lat!

Maria z Knurowa
Not. bw

Przegląd Lokalny Nr 40 (1074) 3 października 2013 roku

aktualności
KNURÓW

Lekarzy jak
na lekarstwo?

Największe dotychczasowe wygrane w
Knurowie: 1996 rok − 2,5 mld starych
zł, 2009 r., − 1,2 mln zł (los zakupiony
w kolekturze przy ul. Górniczej), 2010
r. − 3, 6 mln zł (kupon z kolektury przy
Batorego), wrzesień 2012 r. − 77, 777 tys.
zł w zdrapce (wygrana przy Górniczej),
listopad 2012 r. − 1 mln zł (kolektura przy
Batorego), grudzień 2012 r. - 250 tys. zł
w Kaskadzie kolektura przy Szpitalnej).

- Jak to możliwe, że po godz. 12.00 nie ma
w Knurowie ani jednego pediatry? - pyta pan Bernard
ze Szczygłowic. Mimo 39-stopniowej gorączki, jego
dziecko nie otrzymało pomocy lekarskiej. - To był
nieszczęśliwy zbieg okoliczności - tłumaczy dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie,
dr n. med. Tomasz Pitsch. - Przepraszam pacjentów
za tę sytuację

- To szczęśliwa kolektura - zapewnia pani Anna. - Ludzie
przyjeżdżają z daleka, aby właśnie stąd wysłać kupon...

KNURÓW

Sezon na
milionerów

Foto: Paweł Gradek

4, 13, 14, 28, 31, 34 − to liczby warte
2 miliony złotych. Skreślił je gracz
w kolekturze przy ul. Górniczej
w Szczygłowicach. Kim jest? − Jak zauważymy,
że ktoś rzucił pracę i jeździ nowym
samochodem, ubrany w markowe ciuchy,
to znaczy, że to on − śmieją się przechodnie

Po godzinie 18 pacjenci mogą szukać pomocy w szpitalnej izbie przyjęć

W piątek prz ed poł ud n iem
9-miesięczne dziecko pana Bernarda
obudziło się z wysoką temperaturą. Termometr wskazał 39 stopni.
Zaniepokojona matka próbowała
zarejestrować malucha w przychodni
nr 3 przy al. Piastów. Bezskutecznie,
pediatry nie było tego dnia w pracy.
Została odesłana do przychodni nr 1
przy ul. Koziełka. Kiedy tam zadzwoniła, usłyszała, że ma się pospieszyć,
bo lekarz przyjmuje tylko do godz.
12.00. Nie zdążyła; mąż wrócił z pracy kilkanaście minut później.
Rodzice dowiedzieli się, że pomoc uzyskają... dopiero po godz.
18.00 w izbie przyjęć knurowskiego
szpitala.
- Daliśmy dziecku lek przeciwgorączkowy - mówi pan Bernard. - Jak
to możliwe, że po godz. 12.00 nie
przyjmuje w Knurowie ani jeden
pediatra?
Zdaniem dyrektora ZOZ Knurów, dra n. med. Tomasza Pitscha, to
był nieszczęśliwy zbieg okoliczności.
Dwóch pediatrów było tego dnia
na zwolnieniu lekarskim, trzeci na
urlopie. Na cztery punkty niosące
pomoc dzieciom pracował jeden przy ul. Koziełka. Filie podstawowej
opieki zdrowotnej mogą przyjmować
pacjentów krócej niż w godz. 8.0018.00, jeśli w tym czasie pacjenci
mają zapewniony dostęp do innej

przychodni prowadzonej przez tego
świadczeniodawcę, czyli knurowski
ZOZ. W piątkowe popołudnie pediatra miał pełnić dyżur w przychodni
nr 3 w Szczygłowicach.
- Nie zostałem powiadomiony o
jego zwolnieniu lekarskim - tłumaczy
dyrektor Pitsch. Dziwi go, że rejestratorki nie zasugerowały rodzicom
9-miesięcznego malca, by pójść z
nim do lekarza ogólnego. - W sytuacji pilnej ma on obowiązek zbadać
dziecko. Przepraszam pacjentów za
tę sytuację.
Historia pana Bernarda nie jest
odosobnionym przypadkiem. W
sytuacji pogorszenia stanu zdrowia
ubezpieczeni mogą po godz. 18.00
udać się do izby przyjęć knurowskiego szpitala i tam uzyskać pomoc.
- Kiedy o godz. 18.00 otwieramy
nocną i świąteczną opiekę zdrowotną,
w izbie przyjęć mamy wszystkich tych,
którzy nie dostali się do lekarza. Proszę mi wierzyć, to nie zawsze są nagłe
przypadki - słyszymy od prezesa
spółki Szpital w Knurowie, Michała
Ekkerta.
Twierdzi, że 70 proc. pacjentów
przychodni z Unii Brackiej, gdzie w
rejestracji słyszy: „proszę przyjść za
3 dni”. Części nie chce się czekać w
kolejkach do lekarza. W izbie przyjęć
przyjmowana jest od ręki, nie musi
za nic płacić.
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W poniedziałek, o godz. 10.30
dzwonimy do przychodni brackich w
Knurowie i Szczygłowicach, by „zarejestrować się” do lekarza ogólnego.
- Dziś już nie ma rejestracji, lekarz
ma komplet pacjentów - słyszymy w
Szczygłowicach. - Jeśli to coś pilnego,
można przyjść i zapytać go, czy zgodzi
się przyjąć. Na wtorek też mamy już
komplet pacjentów. Mogę zarejestrować na czwartek lub piątek...
W Knurowie to samo. Jest już komplet pacjentów. Pani może zarejestrować
na środę rano lub czwartek po południu.
Kiedy dziękujemy za informację i rzucamy na koniec, że zadzwonimy jeszcze
do Szczygłowic, bo może tam będzie
szybciej, głos w słuchawce pyta: - A gdzie
złożona była deklaracja?
- No u was, w Knurowie.
- To trzeba iść do lekarza tam,
gdzie się deklarowało.
- Ale skoro nie możecie udzielić
pomocy dzisiaj, to może w Szczygłowicach się uda - nie dajemy za wygraną.
- Nikt nie mówił, że nie udzieli
pomocy, tylko że lekarz ma już dzisiaj
komplet pacjentów.
- To nie to samo?
- Nie. Trzeba przyjść i zapytać
lekarza, czy przyjmie.
Sprawdzamy jeszcze dwie z pięciu
poradni ogólnych ZOZ. W każdej
lekarz przyjmie nas od ręki.
Paweł Gradek

Szcz ęście z awęd rowa ło na
Śląsk! W ciągu dwóch dni w powiecie mamy dwóch nowych milionerów. W czwartek w Gliwicach
ktoś wygrał 8 milionów, w sobotę w
Knurowie − 2 mln.
Los wart fortunę sprzedała
Anna Kostrzewska, która w Lotto
pracuje od 30 lat.
− O wygranej dowiedziałam się
od koleżanki z Knurowa. Ja zaczynam pracę od 8, ona od 7. Przyszła
do pracy i zobaczyła na terminalu,
że padła wygrana w kolekturze 232
w Szczygłowicach − opowiada pani
Anna. − Od razu wysłała mi sms z
gratulacjami.
O nowym milionerze wiadomo
niewiele. Kupił cztery zakłady Lotto
z Plusem na dwa losowania. Skreślił
liczby i zapłacił 32 zł.
− Może przyjdzie się pochwalić!
− zastanawia się pani Anna. − Choć
teraz takie czasy, że ludzie się boją.
Na wieść o wygranej do kolektury na Górniczej 1 ściągają tłumy.
− Przyjeżdżają ludzie z daleka,
nawet z Rybnika, by kupić kupon
− śmieje się pani Anna. − Gratulują i mówią, że mają nadzieję na

powtórkę. A nuż znowu się uda.
Zresztą klienci zawsze sobie chwalili
tę kolekturę. Szczęśliwa jest! Przynosi duże wygrane i często.
Gracze przychodzący do pani
Anny nie tracą nadziei.
− Mówią, że nie wygrywa tylko
ten, kto nie gra! − śmieje się jeden
z nich.
To nie pierwsza tak duża wygrana na Górniczej. W 1993 roku
ktoś zgarnął 6 miliardów starych
złotych. Wtedy mężczyzna przyszedł podziękować pani Annie. Czy
tak będzie i tym razem?
Nowemu milionerowi zazdrości chyba całe miasto.
− Pewnie, że pomyślałem, że to
mógłbym być ja. Ale miałem pecha,
zresztą nie pierwszy raz − śmieje się
pan Wiesław, który w lotto gra od
bardzo dawna. − Może ten nasz milioner się podzieli z mieszkańcami?
Boisko w Szczygłowicach zrobi?
− Za dwa miliony to można
spokojnie żyć, dzieci wykształcić,
zadbać o rodzinę − mówi pani
Anna. − Nie trzeba się martwić o
przyszłość.
Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Krótka sesja

Dwie uchwały zostały przyjęte przez radnych
podczas poniedziałkowej, nadzwyczajnej sesji
Rady Miasta
Mocą jednej z nich rajcy wprowadzili do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Knurów projekt
pod nazwą „Strategia wzmocnienia
potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”, zabezpieczając

fundusze na udział miasta w kosztach
projektu w następnych latach.
Przyjmując drugą uchwałę RM
skorygowali zapisy w tegorocznym
budżecie Knurowa.
/b/
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Posłany, by służyć
CHUDÓW

Bycie księdzem to niełatwe powołanie. Na barkach zwykłego człowieka
spoczywa olbrzymia odpowiedzialność za Kościół - zarówno ten duchowy jak
i materialny. − Najważniejsi są ludzie czekający na Słowo Boże − podkreśla
ks. Joachim Kloza, nowy proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny
Królowej Aniołów w Chudowie. − Przychodzę przede wszystkim z posługą
sakramentalną. To moje najważniejsze zadanie
ks. Kloza. − Poczułem
powołanie i poszedłem
za tym wewnętrznym
głosem.
Przez blisko
siedem lat ks. proboszcz studiował w
Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. 3
kwietnia 1980 roku z
rąk biskupa Herberta
Bednorza otrzymał
święcenia kapłańskie.
Ciężkie czasy komunizmu nie były łaska-

Ks. Joachim K loza obją ł
chudowską parafię na początku
lipca. Zastąpił ks. Janusza Kwapiszewskiego, który został proboszczem w parafii św. Bartłomieja
Apostoła w Bieruniu Starym.
Ks. Joachim Kloza pochodzi
z Rudy Śląskiej. 23 maja skończył
59 lat. Do seminarium wstąpił
tuż po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w 1973 roku.
−Miałem zupełnie inne plany,
ale Pan Bóg chciał inaczej − mówi

we dla świeżo upieczonych księży.
− W tym okresie obowiązywał rok
pracy fizycznej − tłumaczy ks. Kloza.
− Pracowałem na kopalni Wawel w
Rudzie Śląskiej.
Po w ypełnieniu obowiązków
wobec PRL, ksiądz trafił na swoją
pierwszą placówkę − do św. Floriana
w Chorzowie. Po trzech latach został
wikarym w św. Bartłomieju w Bieruniu Starym. Następnie były parafie w
Głożynach i Czuchowie.

„PEREŁECZKA” W SZEROKIEJ

Wreszcie po 15 latach kapłaństwa
ks. Kloza objął funkcję proboszcza w
parafii Wszystkich Świętych w Szerokiej. Spędził tam 18 lat.
− Parafia w Jastrzębiu−Szerokiej
to specyficzny region. Zamieszkały
zarówno przez rodowitych szeroczan,
jak i ludzi, którzy przyjechali tutaj
za pracą, do kopalni Borynia, i zamieszkali na nowo wybudowanym
osiedlu. To przegląd całej Polski, różnych mentalności − mówi ks. Kloza.
− Stanęliśmy przed duszpasterskim
wyzwaniem, jak zintegrować parafian, by stworzyli wspólnotę. Na ile
nam się to udało zrobić? Nie wiem,
ale nie było źle.
Kościół w Szerokiej nazywany
jest przez parafian „Naszą Perełeczką”. Nazwa zasłużona. Kościół

KNURÓW. KURSY DLA WOPROWCÓW

Wstąp w szeregi ratowników
Zarząd Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Knurowie ogłasza nabór
na kursy przygotowujące do egzaminów na stopnie
młodszego ratownika WOPR i ratownika WOPR
Warunkiem przyjęcia na kurs
przygotowujący do egzaminu na
stopień młodszego ratownika jest
spełnienie kilku kryteriów. Uczestnikiem może być osoba, która:
* ukończyła 12 rok życia, * jest
członkiem WOPR, * posiada pisemną zgodę na udział w kursie (w
przypadku osoby niepełnoletniej
pisemną zgodę wyraża jej opiekun
prawny), * dysponuje zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem
o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (za osobę niepełnoletnią
oświadczenie składa jej opiekun
prawny), * posiada kartę pływacką
lub specjalną kartę pływacką.
Z kolei chętni do uczestnictwa w kursie przygotowującym do
egzaminu na stopień ratownika
WOPR powinni: * skończyć 16 lat,
* posiadać pisemną zgodę na udział
w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża
jej opiekun prawny), * posiadać sto6

pień młodszego ratownika WOPR,
* dysponować ważną legitymacją
członka WOPR z poświadczeniem
lekarskim o zdolności do pracy w
charakterze ratownika na dany rok
kalendarzowy, * mieć specjalną kartę pływacką, patent lub uprawnienie
przydatne w ratownictwie wodnym.
Pod uwagę brane są patenty:
motorowodne, żeglarskie, nurkowania swobodnego (bez płetwonurka młodzieżowego), trenera lub
instruktora pływania, lekarza medycyny, pielęgniarki, ratownika medycznego po minimum dwuletnim
studium medycznym, przewodnika
turystyki kajakowej, ewentualnie
instruktora innych dyscyplin wodnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów – Dziennik
Ustaw 01.71.738 z 27 czerwca 2001
roku w sprawie kwalifikacji, stopni
i tytułów zawodowych w dziedzinie
kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

Przydatne uprawnienia: * ratownictwo powodziowe z użyciem
jednostek pływających, * ratownictwo na wodach górskich i szybko
płynących (Wietrznice), * ratownictwo lodowe, * ratownictwo skuterowe, * audytorów kąpielisk, * ratownictwo na spływach kajakowych, *
zabezpieczenie imprez żeglarskich,
* ratownictwo przy wypadkach
nurkow ych, * z zakresu RKO i
pierwszej pomocy, * ratownictwo
na kąpieliskach morskich, * inne
organizowane przez ZG WOPR.
Zapisy przyjmowane będą u dyżurujących ratowników na basenie
krytym MOSiR w Szczygłowicach
(tel. 332-63-64), na basenie krytym aQua-Relax w Knurowie (tel.
338-19-24) oraz w biurze Oddziału
Miejskiego WOPR w Knurowie przy
ulicy Szpitalnej 8, pokój 408, we
wtorki w godz. 17–19 i czwartki w
godz. 18-19 (tel. 236-96-96).
/bw/

Wszystkich Świętych, zbudowany w
1801 roku w stylu klasycystycznego
baroku, jest prawdziwą architektoniczną perłą. Ksiądz Kloza włożył
wiele wysiłku, by „Perełeczka” odzyskała dawną świetność. Z powodu
szkód górniczych kościół powoli
osiadał i niszczał. Prace remontowe
trwały 16 lat. Parafia w Szerokiej
liczy około 6 tys. osób, w tym prawie
1 tys. dzieci. Ksiądz Kloza pełnił
także posługę w Zakładzie Karnym
w Szerokiej jako archidiecezjalny
duszpasterz więziennictwa.

U KRÓLOWEJ ANIOŁÓW

W Chudowie czekają na proboszcza nowe wyzwania. Przed ks. Kloze
trudny czas pierwszych miesięcy, odnalezienia się w nowym środowisku,
poznawania parafian. Martwią go

szczególnie szkody górnicze we wsi,
wizja dokończenia pokrycia dachu i
remontu świątyni.
− Już chyba do samej emerytury
będę remontował − śmieje się duszpasterz.
Pierwsze wrażenia?
− Bardzo ładnie poukładane
duszpasterstwo przez mojego poprzednika − mówi ks. Joachim.
− Moim zadaniem będzie tylko kontynuowanie tego i pilnowanie, by nie
było żadnego regresu. Byłoby grzechem wołającym o pomstę do nieba,
gdybym to zaniedbał.
Ksiądz Kloze podkreśla, że w
czasach zobojętnienia na religię,
trzeba szukać różnych sposobów na
przyciągnięcie ludzi do Kościoła. W
Chudowie nowego proboszcza już
zachwyciły dzieci, które tak tłumnie
pojawiły się na mszy szkolnej, i spotkani parafianie.
− Chudowianie to życzliwi i
otwarci ludzie, bardzo szanujący
kapłana. To trzeba sobie ogromnie
cenić i tak też będę robił − zaznacza
ks. Kloza.
Nowy ksiądz proboszcz za swojego ojca duchowego obrał św. ojca Pio.
− Ojciec Pio nigdy nie zwątpił,
trwał na posterunku, choć cierpiał
bardzo zarówno fizycznie jak i duchowo − mówi ks. Joachim. − Staram
się, by On za swoim wstawiennictwem wspierał moją duszpasterską
posługę.
Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Wkręć się w pomaganie
Pożytki z nakrętek? A jakże! Dajmy na to…
rehabilitacja chorych dzieci. Jeśli możesz,
wkręć się w pomaganie…
Jedna nakrętka nie znaczy (prawie) nic. Liczone w setkach, a jeszcze
lepiej w tysiącach, nabierają realnej
wartości. Dowodzą tego organizatorzy i uczestnicy akcji pod hasłem
„Wkręć się w pomaganie”. Dzięki
nim z nakrętek udaje się ulżyć chorym dzieciom.
Akcja polega na zbieraniu plastikowych nakrętek i przekazywaniu ich w wyznaczone miejsca.
Dochód ze sprzedaży przeznaczany
jest na konkretny cel – leczenie, rehabilitację lub specjalistyczny sprzęt
dla potrzebującej osoby.
Siedmioletnia Laura z Knurowa
potrzebuje stałej rehabilitacji. Na
pomoc może liczyć też trzyletnia
Wiktoria z Ornontowic, jej rówieśniczki - Martynka z Rybnika i
Gosia z Orzesza, a także niewiele
starsze Julia z Tychów i Amelia z
Bartonowa koło Poznania.
Na pomysł nakrętkowej akcji wpadł przed czterema laty ks.
Piotr Larysz, duszpasterz harcerzy
Archidiecezji Katowickiej. Przyklasnęła jej Fundacja Kawalerów
Maltańskich „Pomoc Maltańska”.
Błyskawicznie się rozpowszechniła.
Dotarła do Knurowa.

Najmocniej zaangażowali się
uczniowie Technikum nr 1. Po miesiącu aktywnych starań nastolatków
widać pierwsze rezultaty.
– Objęliśmy wolontariatem
3-letnią Wiktorię z Ornontowic
– mówi jedna z wolontariuszek. –
Jeździmy do niej raz w tygodniu i
przez dwie godziny bawimy się z nią.
- Błyskawicznie zebraliśmy pół
tysiąca nakrętek. Naszym celem jest
zwielokrotnienie tej liczby – mówi
ks. Larysz.
Knurowski punkt zbiórki to
Technikum nr 1 w Knurowie. Nakrętki można wrzucać do specjalnie
oznakowanego kosza od poniedziałku do piątku w godzinach 7-20.
Można je też dostarczyć do naszej
redakcji (ul. Niepodległości 5, obok
ratusza).
Wolontariusze zachęcają do
przyłączenia się do akcji. Spotykają
się we wtorki w godz. 16-17 w technikum (niekiedy w salkach parafii
MBCz).
Masz nakrętki? Nie wyrzucaj.
Mogą się przydać. Jeśli chcesz się
dowiedzieć więcej o akcji, napisz na
adres: info@wkrec-sie.pl.
Aleksandra Bednarz, bw

Za każdy kilogram

nakrętek skup plastiku w Myślenicach w ramach akcji płaci 1 zł. To najwyższa cena w Polsce. W ciągu 5 lat zebrano kilkanaście ton nakrętek.
Plastik trafia do wtórnej obróbki. Jest przerabiany na granulat, z którego
wyrabiane są m.in. łopaty, wiadra czy grabie.

Nawet na misje

Już po pierwszej zbiórce organizatorom udało się pomóc Filipowi z
Gdańska w zakupie sprzętu ortopedycznego. Wsparto również misję
o. Jana Kota, oblata w Campo Alegre do Fidalgo w Brazylii. Siedmioletniemu Adrianowi z Chorzowa opłacono częściowo kosztowne leczenie i
rehabilitację, a chorej na mukowiscydozę Joannie z Katowic częściowo
sfinansowano leczenie i przeszczep płuc. Sebastianowi z Chorzowa kupiono wózek inwalidzki.
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rozmaitości
HISTORIA PUBLICZNEJ SZKOŁY POWSZECHNEJ NR 2 W KNUROWIE W LATACH 1931-1939

Szkoła na dwa piętra
i orkiestrę smyczkową

„U Miarki” przed wojną tętniło życie artystyczne, tu
dbano o tężyznę fizyczną. Pierwszoklasiści z rocznika
1931/32 mają dziś 88 lat. Może ich szuflady skrywają
pamiątki ze szkolnych lat?

informacja własna wydawcy

Urodziny w kinie

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

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

11 października 1931 roku - uroczyste otwarcie szkoły

Szkoła powszechna nr 2 przy ulicy Wilsona budowana była w latach
1928-1931.
Projekt budynku wykonał architekt Olszewski z Królewskiej Huty,
zaś nadzór budowlany sprawował W.
Niedziela z Niedobczyc. Wcześniej
gmina zakupiła parcelę od Skarbu
Państwa. Do budynku szkolnego o
powierzchni 17 472 m2 dobudowano
salę gimnastyczną o wymiarach: 22,11
x 10,65 m (w kształcie litery „L”).
W miesięczniku „Młodzież Śląska” (z 1 listopada 1931 roku) Zygmunt Gryń pisał, że jest to 34 budynek
szkolny w przedwojennym województwie śląskim, który
powstał w czasie
kadencji wojewody
Michała Grażyńskiego.
11 października 1931 roku dokonano uroczystego
otwarcia szkoły. W
uroczystości brali udział: Ludwik
Ręgorowicz - naczelnik Wydziału
Oświecenia Publicznego w Katowicach, wizytatorzy Musioł, Wysocki,
Pszczółka i Klapa, inż. Kłębkowski
piastujący funkcję kierownika Oddziału Budownictwa Nadziemnego,
inż. Gruszczyński – powiatowy kierownik budowy szkół powszechnych
w Rybniku, wicestarosta rybnicki
– Skrzypiec, inspektor szkolny – B.
Rak, poseł Bałdyk, przedstawiciele
knurowskiej kopalni oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy Knurowa.
Zebranych przywitał naczelnik
Knurowa Wiktor Mrozek. Z rąk Ręgorowicza klucze do budynku szkolnego
otrzymał Karol Rydygiel – pierwszy
kierownik szkoły. W części artystycznej wystąpili: uczniowie i Towarzystwo
Śpiewu „Echo” z orkiestrą. Uroczystego poświęcenia budynku dokonali: ks.
Alojzy Koziełek i ks. J. Fusch.

W godzinach popołudniowych
na podwórku nowej szkoły zorganizowano gry, zabawy i poczęstunek
dla uczniów.
W budynku szkolnym, któremu
wkrótce nadano imię Karola Miarki,
odbywały się w latach 1931-1939 zebrania, spotkania całej społeczności
knurowskiej. Tu systematycznie spotykali się członkowie Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” i panie
zrzeszone w Towarzystwie Polek.
Aktywną działalność nie tylko
wśród młodzieży szkolnej, ale całej
społeczności knurowskiej, wykazy-

wali członkowie kółka dramatycznego,
działającego przy Związku Harcerstwa
Polskiego. Zarówno starsi jak i młodsi
aktorzy organizowali przedstawienia
teatralne. Działalnością pozalekcyjną
kierowała nauczycielka Łucja Łoba.
Dzisiaj już mało kto pamięta,
że w „Dwójce” działała orkiestra
smyczkowa.
W 1931 roku, a więc zaraz po
rozpoczęciu nauki w szkole, zaczęło
ukazywać się ogólnoknurowskie
ilustrowane pisemko poświęcone
młodzieży „Młodzież Śląska”. Przewodniczącym komitetu redakcyjnego był Zygmunt Gryń (pełna nazwa:
Dział Wydawniczy Uczniowskiego Zespołu Gospodarczego przy
Doświadczalnej Publicznej Szkole
Powszechnej nr 2 w Knurowie).
Ów dział wydał przed wybuchem
II wojny widokówkę z budynkiem

Przegląd Lokalny Nr 40 (1074) 3 października 2013 roku

szkolnym (jakże inaczej wyglądała
przedwojenna ulica Thomasa W.
Wilsona i obecna ulica Szpitalna!)
Jak wspominała Maria Wałach,
nauczycielka, która od 1933 roku
pracowała w szkole nr 2, zaś od 1954
roku w Liceum Ogólnokształcącym,
uczniowie szkoły inspirowani przez
swych nauczycieli–wychowawców
organizowali akademie, przedstawienia teatralne, jasełka bożonarodzeniowe (w sali gimnastycznej
znajdowała się scena teatralna).
W 1935 roku (od 30 maja do 2
czerwca) u „Miarki” czynna była wystawa prac uczniowskich
powszechnej szkoły nr 1
i nr 2 oraz dokształcającej
szkoły zawodowej.
Publiczna Szkoła Zawodowa – Dokształcająca
kierowana była przez Leona Koreptę, zaś kierownikami szkoły powszechnej w latach 1931 – 1939
byli: Karol Rydygiel (1931
– 1934), Alojzy Waszek
(1934 – 1937), Julian Hryniszczak (1937 – 1939).
30 kwietnia 1939 roku (na cztery
miesiące przed wybuchem II wojny)
dokonano poświęcenia sztandaru,
który nadany został szkole za wzorową działalność dydaktyczno–wychowawczą. Honorowy patronat nad
uroczystościami objął M. Zawidzki
– naczelnik Wydziału Oświecenia
Publicznego. Komitet Organizacyjny tworzyli: Julian Hryniszczak
– kierownik szkoły, Izydor Bismor –
przedstawiciel knurowskiej kopalni,
G. Syrniecki, Piechowa, K. Gold.
Pierwszoklasiści, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1931/32
urodzili się w 1925 roku; mają więc
teraz 88 lat. Pamiętają te podniosłe
uroczystości szkolne w latach 1931 –
1939. A może mają jakieś pamiątki ze
szkolnych lat?

reklama

Maria Grzelewska
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Pół wieku „Pod Różą”
SZCZYGŁOWICE. DZIAŁKOWCY PODSUMOWALI SEZON I WSPOMINALI DAWNE LATA

Wyróżniający się działkowcy
otrzymali dyplomy i odznaki
„zasłużonego działkowca”

„Gdzie ty, tam ja”, „Zielone wzgórza nad Soliną”, a nade
wszystko „100 lat” życzyli sobie muzycznie działkowcy ROD
„Pod Różą”. W sobotni wieczór bawili się na dożynkach,
czyniąc ze swojego święta plonów imprezę jubileuszową
z okazji 50-lecia ogrodów
Za t rz y miesiące Rod zinne
Ogrody Działkowe „Pod Różą”
wejdą w złoty jubileusz. Wieńczące
tegoroczny sezon dożynki stały
się zarazem jego symboliczną inauguracją.
W sobot niej urocz ystości
ud z ia ł w z ię ło k i l k ud z ie się c iu
działkowców. Wraz z nimi zaproszeni przezeń goście – samorządowcy z prezydentem Knurowa
Adamem Ramsem i wiceprzewodnicząc y m Rady Miasta Jerz y m
Pachem, przedstawiciele Polskiego
Zw ią zku Dzia ł kowców ze Stanisławem Kaliszem z gliwickiej
delegatury PZD i reprezentanci
sponsorów z Piotrem Jaroszem,
k ierow n i k iem d zia ł u w L eroy
Merlin w Gliwicach. Honory gospodarzy czynili – w imieniu całej
społeczności ROD „Pod Różą” –
prezes Zbigniew Wojciechowski i
wiceprezes Krzysztof Kujawa.

- Chcę po raz kolejny zapewnić, że
Działkowcy docenili najbardziej
zaangażowanych ze swojego grona, w Knurowie działki nie są zagrożone
wręczając im dyplomy podkreślające – uspokajał zebranych prezydent
„długoletnie, wzorowe użytkowanie Adam Rams. – Samorząd bardzo
działki”. Kilkanaście osób otrzy- wysoko ocenia niezwykle ważną dla
mało srebrne odznaki „zasłużonego naszego miasta działalność knurowdziałkowca”. Złotą odznaką został skich działkowców.
- Bardzo miło słyszeć takie słowa.
wyróżniony prezes Wojciechowski.
Znakomitą opinię o działkow- Świadomość, że nasze starania są
cach mają sponsorzy. Dyrekcja su- doceniane, daje nam jeszcze więcej
energii i chęci, by ze wszystkich
permarketu budowlanego
ROD
sił dbać o nasze niewielkie
Leroy Merlin postanowiła
„Pod Różą”
„poletka” – podkreślał prezes
ułatwić im pielęgnowanie
liczą 225
Wojciechowski.
ogródków, prezentując kodziałek.
Jak na święto plonów przysiarkę do trawy.
Wspominając minione lata, dział- stało, było co posmakować. O strawę
kowcy nie przestają myśleć o przyszło- duchową zadbał zespół gliwicki Waści ich organizacji i ogrodów. Obawiają dula Band. Przypomniał stare, dobre
się utraty dotychczasowych praw, przeboje. Nic dziwnego, ze parkiet
zwłaszcza do gruntu i własności ma- rzadko świecił pustkami zapełniając
jątku na działce. Są przeciwni planom się tańczącymi parami. Zabawa porządu w tym względzie, forują oby- trwała do późnego wieczora.
Tekst i foto: Bogusław Wilk
watelski projekt ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych.

Miasto docenia pełną zaangażowania działalność
działkowców – podkreślał prezydent Rams; na zdjęciu
(od lewej): wiceprezes Krzysztof Kujawa, prezes Zbigniew
Wojciechowski, prezydent Adam Rams, wiceprzewodniczący
RM Jerzy Pach i Stanisław Kalisz z gliwickiej delegatury PZD

Wyróżniający się
działkowcy

Działkowcy podsumowali
mijający sezon i wspominali
poprzednie lata
reklama

Krzysztof Kujawa, Lech i Anna
Tałajkowscy, Wiesław Filipczyk,
Mar ian Woj c ie c h ows k i, Pawe ł
Lewczuk, Henr yk Michniewski,
Mieczysław Gach, Maria Grabowska, Henryk Sęk, Krystyna Litwin,
Marianna Kos, Alfred Wagner, Helena Święch, Danuta Świniarska,
Irena Lewicka i Grażyna Kiebuła.

reklama

Uroczystość była okazją do
publicznego uhonorowania
najpracowitszym właścicieli
ogródków

Zasłużeni działkowcy

Złota odznaka – Zbigniew Wojciechowski; srebrne odznaki – Jan Wajszczyk,
Franciszek Jędrasik, Stanisław Rodo, Czesław Pietrzyk, Adolf Wojciechowski,
Heinz Schnajder, Stefan Węglarz, Jerzy Orłowski, Józef Jankowski, Franciszek Janasek, Izabela Wilk, Stanisław Piątek, Władysław Włoszkiewicz, Jan
Proć, Jan Zaryczny, Wiesława Nowak i Kazimierz Opala.
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Po przeszło 30 latach alejka doczekała się gruntownej
odnowy - bez wątpienia wypiękniała...
Foto: Krzysztof Krzemiński / www.fabrykapr.com

Aż się prosi o spacer
Remont objął półkilometrowy
odcinek drogi – od wiaduktu kolejowego po skrzyżowanie z ul. Parkową.
Na pierwszy ogień poszła gminna część arterii, położona wzdłuż
budynków o nieparzystej numeracji,
oraz deptak.
Najpierw pod toporami i piłami
padły drzewa rosnące wzdłuż szerokiej ścieżki, w znacznej części
wiekowe już wierzby. Przy każdym
większym wietrze traciły suche
konary – mieszkańcy skarżyli się
na spadające, a przez to niebezpieczne dla przechodniów, gałęzie.
Potem robotnicy zabrali się za stary,
pofałdowany asfalt i zdezelowane
chodniki.
Przez kilka miesięcy po okolicy
niósł się spory hałas. Szczygłowiczanom dały się we znaki głośne maszyny, kurz, nieładny zapach, wyłączony
z użytku teren budowy, kłopoty z
dojazdem i zaparkowaniem.
Jednak warto było pocierpieć.

Powstało prawie 130 miejsc postojowych i nowe chodniki z betonowej kostki. Zostało wybudowane
nowe skrzyżowanie na wysokości
ul. Kilińskiego oraz przebudowane
skrzyżowania z ul. Parkową i ul.
Kołłątaja. W miejscu wcześniejszego pasażu pojawił się 4-metrowej
szerokości ciąg pieszo-rowerowy.
Zmianie uległa organizacja ruchu.
Przebudowa kosztowała około 1,7
mln zł. Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i
Mostów z Gliwic.
- Teraz to już nie wstyd zaprosić
kogoś znajomego spoza Szczygłowic
na spacer – mówi dwudziestoparolatek z pobliskiego wieżowca.
- Wcześniej trzeba było uważać na
głowę, bo gałęzie leciały. I dobrze
patrzeć pod nogi, żeby nie wparować do kałuży bądź nie wyglebić na
wertepach...
- Dużo łatwiej zaparkować – dodaje pan Grzegorz. Chwilę wcześniej
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zatrzymał się w sąsiedztwie osiedlowego sklepiku.
Pani Anna przysiadła na jednej z
ławek przy ścieżce.
- Długo nie posiedzę, bo już zimno się robi, ale wcześniej nawet tyle
by się nie dało – mówi. – Ja bym jeszcze dołożyła z ławeczkę po drugiej
stronie ścieżki, żeby tak w kilka osób
w jednym miejscu dało się zebrać. Ale
nie teraz, bo przecież zima wkrótce.
Na wiosnę...
Równiutka asfaltowa ścieżka
zachęca do spacerów. Rolkarze
oraz rowerzyści też nie mogą narzekać.
Sporo się zmieniło, a to nie
koniec. Jeszcze w tym roku przebudowie zostanie poddana powiatowa
część al. Piastów. Obejmie drogę
przelotową (nr 2980S) wzdłuż wieżowców. Powinna się zakończyć w
listopadzie.
/bw/

Nowa ścieżka - idealna do spacerów - przejażdżek, a nawet zabawy
Foto: Dawid Ciepliński

Po nowej, lepszej drodze, chodnikach i ścieżce bez
problemu pojedziesz, zaparkujesz i pospacerujesz. Po
gruntownej przebudowie szczygłowicka Aleja Piastów
zmieniła się zdecydowanie. Zdecydowanie na lepsze.
A to jeszcze nie koniec...

Foto: Remigiusz Panﬁl

SZCZYGŁOWICE. ALEJA PIASTÓW ZMIENIŁA SIĘ NIE DO POZNANIA

Aleja Piastów i widok od strony południowej
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rozmaitości

ROZRYWKA NR 40/2013

Foto: Justyna Bajko, Aleksandra Bednarz

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Mateusz Szulc z Czuchowa

ur. 23.09.32013 r., 3370 g, 52 cm

Oliwia Szczypińska z Kamienia
ur. 24.09.2013 r., 3280 g, 51 cm

Bartek Siwka ze Stanicy

ur. 25.09.2013 r., 2940 g, 52 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

Wiktoria Mitas z Knurowa

ur. 24.09.2013 r., 3040 g, 51 cm

Nadia Mrozek ze Stanicy,

ur. 25.09.2013 r., 3220 g, 54 cm

Łukasz Swoboda z Leszczyn

ur. 25.09.2013 r., 3570 g, 56 cm

podwójny bilet do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 38/2013 brzmiało: „Dziewczyna”.
Po dwójny bi le t do k i n a ot r z y muj e
IZABELA SZYRMEL. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Zuzanna Gulcz z Knurowa

Kamila Jackowska z Leszczyn

ur. 26.09.2013 r., 3240 g, 54 cm

ur. 26.09.2013 r., 2870 g, 52 cm

Estera Gul z Ornontowic

Mateusz Leszkiewicz z Knurowa

4.10-8.10 2013 r.
PIĄTEK-WTOREK
Wałęsa. Człowiek z nadziei
- godz. 17.00, 19.30
9.10. 2013 r.
ŚRODA
Wałęsa. Człowiek z nadziei
- godz. 14.30, 19.30

40

ur. 27.09.2013 r., 3180 g, 55 cm

ur. 28.09.2013 r., 3140 g, 52 cm

3.10. 2013 r.
CZWARTEK
Królowie lata
- godz.16.00
Koneser
- godz.18.00
W imię...
- godz.20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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Oliwia Żyła ze Stanicy

ur. 28.09.2013 r., 2690 g, 49 -cm

Lena Bieniek z Knurowa

ur. 29.09.2013 r., 3300 g, 55 cm,
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aktualności
ogłoszenie własne wydawcy

KNURÓW. KINO SCENA KULTURA ZAPRASZA NA FILM O LECHU WAŁĘSIE

Człowiek z nadziei

Długo oczekiwany film Andrzeja Wajdy „Wałęsa.
Człowiek z nadziei” w końcu na ekranach polskich
kin. 4 października w Kinie Scenie Kulturze premiera
opowieści o prostym stoczniowcu, który staje na czele
solidarnościowej rewolucji
Film o Lechu Wałęsie budzi kontrowersje od momentu, gdy na planie
padł pierwszy klaps. Obawiano się, że
zamiast żywej historii powstanie pomnik. Scenarzysta Janusz Głowacki,
znany z prześmiewczych i ironicznych
wypowiedzi, miał być gwarancją, że
film skuje brąz z postaci Wałęsy. Czy
mu się udało?
− „Człowiek z nadziei” to przede

wszystkim opowieść o mężu, ojcu,
prostym robotniku, który wyzwolił w
sercach milionów ludzi marzenia o
wolności − podkreślają krytycy.
W Kinie Scenie Kulturze pierwszy
seans w dniu polskiej premiery − 4
października o godz. 17 i 19.30. Film
będzie wyświetlany do 24 października.
„Człowiek z nadziei”, polski kan-

dydat do Oscara w kategorii film
nieanglojęzyczny, to pozycja obowiązkowa dla wszystkich próbujących
zmierzyć się z mitem Solidarności oraz
postacią Lecha Wałęsy.
Bilety w cenie: normalny − 16 zł,
ulgowy − 14, grupowy (powyżej 25
osób) − 12 zł.
Ten film trzeba zobaczyć!

KNURÓW

Przyłapani na pasji
Michał, by zrobić zdjęcie papużki musiał ją zwabić
zakładką z koniem. Karolinie tak bardzo zależało na
dobrym ujęciu, że nie wahała się poświęcić ubrań
i położyła się na trawie. Konkurs „Przyłapani na
czytaniu” zorganizowany przez Filię nr 2 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Knurowie połączył dwie pasje:
czytanie i fotografowanie

jb

Amatorzy fotografii wyruszyli na miasto, by „łowić”
ludzi czytających książki. Dzieci szukały na placach
zabaw, w szkole i domu. Fotografowały rodzeństwo i
przyjaciół.
− Uczymy się także fotografii kreatywnej, czyli np.
jak zrobić plażę w środku miasta − śmieje się Katarzyna
Sołtysik-Andrysiak, nauczycielka z MSP-6, opiekunka
kółka fotograficznego.
Pomysł na konkurs „Przyłapani na czytaniu” przywędrował do Knurowa z Europy.
− Każda inicjatywa, która zachęci ludzi do oderwania
się od monitora komputera jest dobra − podkreślają organizatorki konkursu. − Chcieliśmy promować czytanie
jako hobby, które nigdy nie wychodzi z mody. Jest zawsze
aktualne i ciekawe.
Na konkurs nadesłano 14 prac, wszystkie wykonane
przez dzieci z MSP-6.
Po dyskusji, zdecydowano się przyznać dwa pierwsze miejsca ex aequo Milenie Kwiecińskiej i Marcinowi
Szendzielorzowi.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Wyniki konkursu

I miejsce: Marcin Szendzielorz i Milena Kwiecińska;
II miejsce: Michał Szendzielorz; III miejsce: Karolina Witkowska; wyróżnienia: Patrycja Sitko, Sandra
Szczelina, Roksana Gołębiowska, Jagoda Karmowska.

Knurowska biblioteka najlepsza
w powiecie!

- Czytanie nie wychodzi z mody - zapewniają knurowskie bibliotekarki

Przez prawie dwa wakacyjne miesiące w Filii nr 2
MBP trwała akcja „Bibliolato” poświęcona zagadnieniom małej i dużej ojczyzny. W projekcie brały
udział wszystkie powiatowe biblioteki. We wrześniu
na uroczystym podsumowaniu nagrodzono najlepiej
przygotowane „Bibliolata”. Knurowska placówka zajęła
I miejsce.
− O zwycięstwie zdecydowała przede wszystkim praca
dzieci i ich zaangażowanie! − podkreśla Katarzyna
Bilińska, jedna z organizatorek „Bibilolata”.
W nagrodę dzieci wybrały się na wycieczkę do Wisły
i Ustronia, sponsorowaną przez powiat.

GIERAŁTOWICE

Zagrają
organy

W niedzielę,
6 października,
w gierałtowickim
kościele pod
wezwaniem Matki
Boskiej Szkaplerznej
odbędzie się XI Koncert
Muzyki Organowej
Na organach zagrają: Marta
Kogut, Beata Stawow y, Rafał
Majowski, Daniel Kuchta, Robert
Nawrat i Mirosław Marcol. Na
instrumentach towarzyszących
grać będą Anna Leszczyńska-Rożek (skrzypce), Karolina Stawowy
(obój), Michał Majowski i Piotr
Szczygieł (trąbka).
W programie znajdą się m.in.
utwory J. S. Bacha, J. Verdi’ego,
W. Żeleńskiego, J. Offenbacha i A.
Bocellego.
I mprez ę orga n i z ują Ko ło
Związku Górnośląskiego w Gierałtowicach, Parafia Matki Boskiej
Szkaplerznej i Gminny Ośrodek
Kultury w Gierałtowicach.
Koncert rozpocznie się o godz.
17. Wstęp wolny.
/sisp, bw/

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu),
Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary (adam.szary@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Skład komputerowy własny. Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl, Ewentualne pytania prosimy kierować
na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Infolinią Prenumeraty pod numerem: 22 693 70 00 – czynna w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

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

40-48/13

S k u p s a m o c h o d ó w – g o t ó w k a . Te l .
791 544 346

39-48/13

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

40-44/13

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

40-44/13

Sprzedam Renault Kangoo 2003 r. Cena do
negocjacji. Tel. 602 630 937
40-41/13

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

Emeryt, prawo jazdy kat. B szuka pracy w
charakterze kierowcy lub innej (ochrona
itp.). Tel. 698 260 966

37-odw.

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

29/13-odw.

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

2/13-odw.

EDUKACJA
Korepetycje – matematyka, fizyka. Wszystkie poziomy. Tel. 601 771 672
39-41/13

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

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

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

MATEMATYKA. Tel. 606 705 264

21-49/13

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Docieplenia budynków, pełne remonty
mieszkań. Tel. 665 639 146

37-44/13

36 – 40/13

36-43/13

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia część salonu fryzjerskiego pod us ł ugi kosmet yc zne itp. Tel.
512 614 466
37-40/13

Do wynajęcia garaż w Knurowie 30 m2. Tel.
600 128 380

40-41/13

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
1/13-odw.

Gładzie, malowanie mieszkań, biur, klatki,
sufity podwieszane, Armstrong, adaptacja
poddaszy, ścianki. Panele, kafelkowanie.
Docieplanie domów. Tel. 602 407 190,
785 948 716
35-44/13

Kompleksowe usługi remontowo-wykończeniowe. Tel. 512 878 630
26-41/13

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

30-51/52/13

DO WYNAJĘCIA lokal na działalność gospodarczą 62 m2, Knurów, ul. Koziełka,
wejście od ulicy. Tel. 502 814 692
40-47/13

Do wynajęcia M-3 w Szczygłowicach. Tel.
32 235 42 32
39-40/13

Działka w Książenicach 11 arów, 80 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794
40/13

39-41/13

40/13

Pokoje do wynajęcia w domu jednorodzinnym, Krywałd. Tel. 662 046 523

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

Usługi transportowe do 6 ton – węgiel,
materiały sypkie. Tel. 509 168 190
40-41/13

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

M ł o da, s i lna o s o ba p o d ejm i 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.

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

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/13-odw.

Szukam pracy – sprzątanie i mycie okien,
opieka nad osobą starszą (doświadczenie).
Tel. 501 385 666

31-51/13

DAM PRACĘ
40/13

38-41/13

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 1.10.2013 r.
do 21.10.2013 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 - cztery części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

Sprzedam dom piętrowy z umeblowaniem
+ 2 murowane garaże. Tel. 516 310 934

DYŻURY RADNYCH

Sprzedam działkę budowlaną (uzbrojoną)
2146 m2. Cena 115 tys. do negocjacji. Tel.
792 980 384

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 8.10.2013 r. w godz. od 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur
w następujących szkołach:
• Szkoła Podstawowa nr 2 – ul. Wilsona
• Szkoła Podstawowa nr 3 – ul. Michalskiego
• Szkoła Podstawowa nr 4 – ul. Kilińskiego
• Szkoła Podstawowa nr 6 – ul. Batorego
• Szkoła Podstawowa nr 9 – Al. Lipowa

40/13

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

7-odw.

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z
własnym samochodem – wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 601 641 641,
601 631 631, 500 183 102, 513 660 970

40-41/13

35-odw.

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

Knurów, sprzedam mieszkanie 2-pokojowe.
Tel. 602 638 719

40/13

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

Schody drewniane na wymiar wraz z montażem. Tel. 668 346 687

29/13-odw.

Poszukujemy osoby do pomocy w pracach
przy domu. Tel. 503 068 382

Mieszkanie 2-pokojowe na 1000-leciu, 103
tys. Atrium. Tel. 791 862 794

1-44/13

2/13-odw.

Emerytka zaopiekuje się dzieckiem od lat
2. Tel. 781 719 783

Kawalerka w Szczygłowicach, 63 tys.
Atrium. Tel. 791 862 794

Remonty łazienek i mieszkań, meble na
wymiar. Kompletne wyposażenie łazienek,
transport oraz profesjonalna obsługa. Tel.
784 449 717. Gliwice, ul. Rolników 220
40-44/13

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727

40-44/13

Sprzedam działkę budowlaną w Żernicy.
Tel. 509 782 363
40-44/13

Sprzedam kawalerkę 26,2 m2, 85 tys. Tel.
792 530 131
39-40/13

Sprzedam M-5, os. 1000-lecia lub zamienię
za dopłatą na mniejsze. Tel. 604 148 190

39-41/13

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje, Knurów,
bezczynszowe, nowe. Tel. 602 638 719

39-41/13

ZDROWIE I URODA
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ,
TER APIA CZ ASZKOWO -KR ZYŻOWA,
RSA BIO FEED BAC K , EEG BIO FEEDBACK. Tel. 889 406 874 www.terapia-biofeedback.pl
39-40/13

MOTORYZACJA

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

40-48/13
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sport

Piotr Bieliński
– najszybszy
w kategorii
„knurowianie”

Lidia i Zbigniew
Kopszakowie

Stefan Niedziela
(nr 170) – drugi
w kategorii
„knurowianie”

Patrycja Grabarczyk

Gabriel Krzyżowski

Bogdan Danielak

Na starcie stanęło niemal czterystu biegaczy

Grzegorz Nowicki

Bartłomiej Poręba (z prawej) dzieli się wrażeniami
z trasy z zastępcą prezydenta Knurowa - Piotrem Surówką
(w środku) i dyrektorem MOSiR – Krzysztofem Stolarkiem

Sokoły

Najlepsi w kategorii
„knurowianie”

Czesław Kostrzak
Najlepsze w kategorii
„knurowianki”

Podium w kategorii „górnicy”
podziękowania

Pętla na nowej
Alei Piastów
Już po raz 21. Knurów gościł uczestników biegu ulicznego na 10 km, a w jego ramach odbyła się kolejna edycja Mistrzostw
Polski Górników. Rywalizację zdominował Ukrainiec Andrzej Staszinski, który
wypracował na trasie 56 sekund przewagi
nad najgroźniejszym rywalem – Arturem
Kernem z Hrubieszowa. Na najniższym
stopniu podium stanął Marcin Ciepłak z
Rybnika, a najlepszy knurowianin został
sklasyfikowany na miejscu 25. Był nim
Piotr Bieliński z Klubu Biegacza Sokół.
Organizatorzy na czele z dyrektorem
biegu Czesławem Nowakiem w ykorzystali w tym roku nowe rozwiązanie
dotyczące przebiegu trasy. Wpływ na to
miała ukończona inwestycja dotycząca
remontu Alei Piastów w Szczygłowicach.
Już przed biegiem, w niedzielne przedpołudnie zorganizowano tam zabawy dla
najmłodszych, a następnie całe rodziny
mogły obserwować przebieg rywalizacji
biegaczy, którzy mieli do pokonania m.in.
pętlę na wspomnianej Alei Piastów.

O najszybszym knurowianinie już
wspomnieliśmy, natomiast wśród pań
najlepiej wypadła Elżbieta Lewicka z
Amatorskiego Klubu Biegacza. Ponadto
na trasie można było zobaczyć m.in. Remigiusza Rzepkę (trenera przygotowania
fizycznego, z którego usług korzystała
m.in. kadra polskich piłkarzy) i Bogdana
Danielaka (były pięściarz, a obecnie trener w BKS Concordia).
Sklasyfikowanych zostało 381 biegaczy, w tym 52 w kategorii Knurów.
Honorowy patronat nad imprezą objął
prezydent Knurowa – Adam Rams, a wraz
z nim uczestników dopingowali m.in.
Marek Uszko (wiceprezes i koordynator
prac zarządu Kompanii Węglowej), Piotr
Surówka (zastępca prezydenta Knurowa),
Jerzy Pach (wiceprzewodniczący Rady
Miasta) i Joachim Machulik (przewodniczący Komisji Sportu).
Piotr Skorupa
Foto: Piotr Skorupa
Foto: Waldemar Jachimowski

Organizatorzy, goście i sponsorzy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Piotr
Stefan
Szymon
Artur
Artur
Dawid
Elżbieta
Łukasz
Remigiusz
Adrian
Maria
Artur
Gabriel
Dariusz
Grzegorz
Bogdan
Wiesław
Krzysztof
Adam
Adrian
Dawid
Grzegorz
Damian
Marcin
Grzegorz
Piotr
Bartłomiej
Dariusz
Przemysław
Marzena
Adam
Czesław
Zbigniew
Andzrej
Roman
Patrycja
Marian
Adam
Katarzyna
Marzena
Marek
Elżbieta
Paweł
Józef
Sebastian
Zbigniew
Lidia
Tomasz
Marek
Hanna
Małgorzata
Józef

BIELIŃSKI
NIEDZIELA
MASARCZYK
OBOŃSKI
TOMCZYSZYN
GOŁYŚ
LEWICKA
FURMANEK
RZEPKA
BADURA
BOGUSŁAWSKA
BUJANOWSKI
KRZYŻOWSKI
GRZYBOWSKI
KWAŚNIOK
DANIELAK
MACIEJEWSKI
PILISZEK
PRZYBYLSKI
MIELNICKI
LISIECKI
MAJEWSKI
BALUCH
KOPISZKA
NOWICKI
KISZKA
PORĘBA
KOŁODZIEJCZYK
JAROS
PAWLAS
CZERKIES
KOSTRZAK
KOŁODZIEJCZYK
BLADOCHA
PADULA
GRABARCZYK
ŁUPIEŻOWIEC
GRZYB
KONARSKA
PARUZEL
KRUSZYNA
KRUSZYNA
WEDA
MAŚLANKA
SUSŁO
KOPSZAK
KOPSZAK
ŚWIERCZYŃSKI
POWIECKA
PILISZEK
KONDZIOŁKA
BEDNARZ

00:35:42
00:38:09
00:38:56
00:39:12
00:39:36
00:40:49
00:41:47
00:43:01
00:43:33
00:43:49
00:44:24
00:44:40
00:44:51
00:44:53
00:45:22
00:46:04
00:46:45
00:47:03
00:47:06
00:47:19
00:47:31
00:47:36
00:47:38
00:47:39
00:48:07
00:48:21
00:48:37
00:48:47
00:49:30
00:49:38
00:50:12
00:50:17
00:50:55
00:51:05
00:51:28
00:51:35
00:52:33
00:54:03
00:54:45
00:55:09
00:56:28
00:56:29
00:57:51
00:58:09
00:58:25
00:59:44
00:59:44
01:02:07
01:07:21
01:08:00
01:08:02
01:22:43

Serdeczne podziękowanie za pomoc i wkład finansowy, bez którego nie odbyłby się
XXI Międzynarodowy Bieg Uliczny oraz XVIII Mistrzostwa Polski Górników

Urząd Miasta Knurów, Mosir Knurów, Kompania Węglowa S.A. Katowice, AIB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Knurów, Conterra Mikołów, B.B. – Pol Bogdan Bochnia
Ruda Śląska, GSU Spółka Akcyjna Gliwice, Albud Knurów, Górnośląska Spółka Brokerska Gliwice, Hennlich Sp. z o.o. Knurów, Biopell Sp. z o.o. Knurów, Producent Przyczep Wiola
Knurów, Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Knurów, Hemi Pajączek Sp. Jawna Stanica, Przedsiębiorstwo Energetyczne „Megawat” Gliwice, DTL Sp. z o.o. Knurów,
Dyrekcja KWK Knurów-Szczygłowice, Kompanijny Ośrodek Szkolenia Knurów, Carbo Trans Wilcza, AUDI Grażyna i Robert Wagner Gierałtowice, Maxpol Kuźnia Nieborowicka, Eko-Bud
Sp. z o.o Żory, Apteka św. Barbary Knurów, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Gliwice, Bud Metallco Żernica, Ivet Producent Palet i Biomasy Knurów, Technomex Gliwice,
Pub Dolce Vita Knurów, NSZZ „Solidarność” KWK Szczygłowice, SANIT Gliwice, Szaf-Mat Knurów, Mała Kwiaciarnia Knurów, Bednarek Sport Rybnik, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„KOMSTAL” Knurów, Energosystem Sp. z o.o. Rybnik, Piekarnia Marcin i Ilona Cipold, Najmanowicz Andrzej Knurów, Izabela Nowak Knurów osoba prywatna, Mojsiejczuk Ryszard
Knurów osoba prywatna, Decathlon Mikołów, Tesco Knurów, BANK BPH GLIWICE, Centrum Kultury w Knurowie.
Serdeczne podziękowanie dla prezydenta Miasta Knurów Adama Ramsa, zastępcy prezydenta miasta Knurów Piotra Surówki oraz Kompanii Węglowej SA za pomoc w organizacji
XXI Międzynarodowego Biegu Ulicznego oraz XVIII Mistrzostw Polski Górników na dystansie 10 km w Knurowie.
Podziękowanie również dla TVP Katowice za objęcie honorowym Patronatem imprezy.
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji XXI Międzynarodowego Biegu Ulicznego dla:
Dyrektora MOSIR Knurów Krzysztofa Stolarka, Działaczy Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach Ruch Drogowy, Policji w Knurowie oraz Straży
Miejskiej Knurów, redaktorom i dziennikarzom Przeglądu Lokalnego, Tygodnika Regionalnego NOWINY, IRG i Arttelekom, Trybuny Górniczej, Radia 90 FM, Harcerzy oraz wszystkich
pozostałych osób, które pomagały przy organizacji biegu.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich biegaczy z Knurowa za udział w biegu
Składa Prezes AKB Czesław Nowak
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sport

Chcecie grać,
czy nie?
Foto: Piotr Skorupa

Piorunujący
powrót Brysia

Wojciech Kempa (w białej koszulce) jednym
pytaniem zmobilizował podopiecznych
do skutecznej gry

Tytułowe pytanie zadał,
a w zasadzie wykrzyczał na
boisk u Wojciech Kempa .
Miało to miejsce po około
kwadransie gry, gdy grający
trener Concordii Knurów był
zdegustowany postawą swych
podopiecznych. Na dosadne
pytanie szkoleniowca piłkarze
odpowiedzieli gradem bramek. Pierwszą – w 36 minucie
- strzelił Marcin Modrzyński
po indywidualnej akcji. Trzy
minuty później było już 2:0,
bowiem podanie Solomona
Mawo na gola zamienił Wojciech Liszka. Minęły kolejne
dwie minuty i piłka ponownie
zatrzepotała w bramce Jedności, a stało się to po rzucie
rożnym i zamieszaniu w polu
bramkowym.

Niezwykłą huśtawkę nastrojów przeżyli w minionym
tygodniu sympatycy Concordii.
W środę knurowianie wygrali 5:0 pucharowe spotkanie z
Jednością Przyszowice (szerzej
piszemy o tym meczu w innym
miejscu). W sobotę wynik meczu z udziałem knurowian również brzmiał 5:0, ale tym razem
z ligowego zwycięstwa cieszyli
się piłkarze niżej notowanego
Gwarka Tarnowskie Góry.
Jako ciekawostkę dodajmy,
że trenerem Gwarka jest były

piłkarz Concordii – Jarosław
Bryś, a zawodnikiem, który
„dobijał” knurowian okazał
się Bartosz Polis, strzelając trzy
bramki w ostatnich trzynastu
minutach meczu.
W Knurowie sportowa
złość po czwartej w tym sezonie ligowej porażce, z kolei w
Przyszowicach mają powody
do radości, bowiem podopieczni Krzysztofa Szumskiego odnieśli w miniony weekend
czwarte zwycięstwo z rzędu.
Piotr Skorupa

9. KOLEJKA, GRUPA I

3:0 do przerwy i coraz mniej
agresywni – w dobrym tego słowa znaczeniu – goście dało efekt
w postaci kolejnych dwóch goli
i pewnego awansu Concordii
do półfinału Pucharu Polski
na szczeblu Podokręgu Zabrze.
Wynik mógł być jeszcze
wyższy, ale knurowianie w
kilku sy tuacjach mieli źle
nastawione celowniki. Świadczy o tym m.in. obrazek z
ostatniej minuty meczu, gdy
Łukasz Pilc spudłował z rzutu
karnego.
Mecz, którego stawką był
awans do finału z Górnikiem
II Zabrze odbył się wczoraj
(środa) po oddaniu gazety do
druku, zatem o wyniku poinformujemy za tydzień.
PiSk

WYNIKI 1/4 FINAŁU POLSKI (PODOKRĘG ZABRZE)
Concordia Knurów – Jedność Przyszowice 5:0
1:0 Modrzyński 36’, 2:0 Liszka 39’, 3:0 Modrzyński 41’, 4:0 Rozumek 56’, 5:0 Modrzyński 66’
Concordia:
Krasoń, Morawiec, Pilc, Kempa 58’ Paśnicki, Bączkiewicz, Suchiński 71’ Kopczyński, Rozumek, Maciejewski 28’ Wieliczko,
Liszka, Mawo 67’ Nalepa, Modrzyński.
Gwarek II Ornontowice – Piast II Gliwice 2:0
Przyszłość Ciochowice – Górnik II Zabrze 0:3
Fortuna Gliwice – Gwarek Ornontowice 3:1 (po dogrywce)

foto-migawka
Foto: Piotr Skorupa

Concordia – Gwarek Tarnowskie Góry 0:5
0:1 Poloczek 28’, 0:2 Krzęciesa 45’ (rzut karny), 0:3 Polis 79’,
0:4 Polis 84’, 0:5 Polis 90+2’.
Concordia: Wasilewski, Wieliczko, Pilc, Krzysztoporski,
Jaroszewski, Suchiński 80’
B ąc zk i ew ic z, Ży r kowsk i,
1. Grunwald
21
Rozumek, Kar wowski 70’
2. Piaski
19
Liszka, Mawo (żk) 60’ Cho3. Pilica
15
waniec, M ac iejewski 5 0 ’
4. Sarmacja
14
Modrzyński (żk).
5. Woźniki
14
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza
6. Wyzwolenie
13
- Lot Konopiska 1:0, Zieloni
7. Przyszłość
13
Żarki – Przyszłość Ciocho8. Raków II
13
wice 1:1, MLKS Woźniki 9. Concordia
13
Slavia Ruda Śląska 1:2, LKS
10. Gwarek
12
Kamienica Polska -Górnik
11. Kamienica Polska
11
Piaski 1:1, Sarmacja Będzin
12. Zieloni
11
- Raków II Częstochowa 2:0,
13. Slavia
10
Pilica Koniecpol - Wyzwolenie
14. Zagłębiak
7
Chorzów 1:0, RKS Grodziec 15. Grodziec
6
Grunwald Halemba 2:3.
16. Lot
6

9. KOLEJKA, GRUPA II
G ó r nik P s zów - I s k r a
Pszczyna 0:1, Gwarek Ornontowice - GKS II Katowice 3:1, KS Wisła - Jedność
Przyszowice 0:1, Spójnia
Landek - GTS Bojszowy
1:2, Forteca Świerklany Drzewiarz Jasienica 1:1,
GKS 1962 Jastrzębie Krupiński Suszec 2:0, Podlesianka Katowice - Unia
Racibórz 3:1, Czarni-Góral
Żywiec - AKS Mikołów 4:2.

22
22
19
18
16
16
15
13
12
10
8
7
7
7
5
2

Naprzód zostaje
w tyle
9. KOLEJKA

le ważna w sportowej
Postawa fair play jest niezwyk
ie meczu Pucharu
czas
w
jej
akło
zabr
Nie
rywalizacji.
a Jednością
rów
Knu
ią
cord
Polski pomiędz y Con
knurowskiej druż yny
ik
own
kier
gdy
ice,
szow
Przy
ał kontuzjowanego
– Franciszek Podsiadły opatryw
icza
niew
Wol
zawodnika gości – Roberta

1. Jastrzębie
2. Iskra
3. Krupiński
4. Bojszowy
5. Czarni Góral
6. Jedność
7. Gwarek
8. Pszów
9. Podlesianka
10. Wisła
11. GKS II
12. Drzewiarz
13. Unia
14. Mikołów
15. Forteca
16. Spójnia

Klasa A

Z każdym meczem pogarsza się sytuacja Naprzodu
Żernica, który w dziesięciu meczach wywalczył zaledwie cztery punkty. Kiepsko wygląda też

14

Klasa
okręgowa

IV liga

Puchar Polski

MKS Zaborze Zabrze - Sokół Łany Wielkie 1:1, MKS
Zabrze-Kończyce - Salveo
Drama Kamieniec 4:1, Przyszłość II Ciochowice - KS
MOSiR Stal Zabrze 2:1, Naprzód Żernica - Jedność 32
II Przyszowice 0:3, Ruch
Kozłów - Społem Zabrze 2:2,
Zamkowiec Toszek - Zryw
Radonia 4:3, Młodość Rudno - Orzeł Stanica 5:0, Orły
Bojszów - Carbo Gliwice 1:2.

Po ósmej kolejce wydawało się, że Wilk i Wilcza
wreszcie „odpaliły”, wszak
w ygrana 4:0 na w yjeździe
mogła być wskaźnikiem lepszej formy beniaminka. Niestety, minął tydzień i zamiast
kolejnego zwycięstwa, Wilkom przytrafiła się porażka.
Już piąta w tym sezonie, a
to może z kolei oznaczać,
że drużyna z Wilczy może
mieć poważne problemy z
9. KOLEJKA
Czarni Pyskowice - Orzeł
Mokre 1:1, Wilki Wilcza - Silesia Miechowice 0:3, Tempo
Paniówki - Tęcza Wielowieś
3:1, KS 94 Rachowice - Orzeł
Miedary 4:1, ŁTS Łabędy ŁKS Łagiewniki 2:1, Odra
Miasteczko Śląskie - Unia
Świerklaniec 1:0, Gwarek
Zabrze - Orzeł Nakło Śląskie
3:5, Sokół Orzech - Fortuna
Gliwice 0:0.

opuszczeniem dolnych rejonów tabeli.
Miejsce w czołówce ma
na razie zapewnione Tempo
Paniówki. Ten zespół również nie może pochwalić się
stabilną formą, jednak podopiecznym Jerzego Werońskiego zdarza się zdecydowanie mniej potknięć i obecnie
mają już na swym koncie pięć
zwycięstw.
PiSk
1. Fortuna
2. Rachowice
3. Tempo
4. Mokre
5. Łabędy
6. Nakło Śląskie
7. Silesia
8. Orzech
9. Łagiewniki
10. Odra
11. Czarni
12. Unia
13. Wilki
14. Miedary
15. Tęcza
16. Gwarek

20
16
16
15
14
14
14
14
13
10
10
8
8
8
8
7

Klasa B

Kolejna „piątka”
W drugim meczu z rzędu
Gwiazda Chudów zaaplikowa ła sw y m r y wa lom pięć
bramek, a przy tym zachowała czyste konto po stronie
strat. Pięć zwycięstw w sześciu meczach daje zespołowi
z Chudowa miejsce w ścisłej
czołówce, do której można
6. KOLEJKA
Victoria Pilchowice - Olimpia
Pławniowice 0:1, Quo Vadis
Makoszowy - KS Bojków 1:1,
Start Kleszczów - Amator
Rudziniec 3:0, LKS 45 Bujaków - Pogoń Ziemięcice 3:2,
Gwiazda Chudów - Korona
Bargłówka 5:0, FC Kłodnica
- Naprzód Świbie 2:7, Piast
Pawłów - Walka Zabrze 0:4.

zaliczyć pięć zespołów.
Dla odmiany, nasz drugi
przedstawiciel – Victoria Pilchowice nie potrafi wydostać
się z dolnych rejonów tabeli.
Sposobem na to byłoby zwycięstwo, którego próżno teraz
szukać w bilansie Victorii.
PiSk

1. Olimpia
2. Świbie
3. Gwiazda
4. Walka
5. Bujaków
6. Amator
7. Bojków
8. Pogoń
9. Start
10. Quo Vadis
11. Pawłów
12. Victoria
13. Kłodnica
14. Korona

16
15
15
12
12
10
9
7
7
6
4
3
2
0

Klasa C

sytuacja w tabeli Orła Stanica.
Drużyna, która w ubiegłym
sezonie należała do czołówki,
teraz jest przedostatnia.
PiSk

1. Kończyce
2. Carbo
3. Zamkowiec
4. Zaborze
5. Jedność II
6. Młodość
7. Zryw
8. Przyszłość II
9. Orły
10. Sokół
11. Drama
12. Społem
13. Ruch
14. Stal
15. Orzeł
16. Naprzód

Brak stabilizacji
formy

22
22
19
18
15
14
13
12
12
11
10
9
8
7
7
4

Pauza
Kilka dni przed kolejnym
meczem Concordii okazało
się, że Orzeł Paczyna wycofał
się z rozgrywek. Drużyna ta
kompletnie nie radziła sobie
w tym sezonie i w sześciu me7. KOLEJKI
Concordia II – pauzowała, Leśnik Łącza - Naprzód Łubie 2:1,
Burza Borowa Wieś - Ślązak
Bycina 7:0, Młodość II Rudno
- Gwarek II Ornontowice 1:4.

czach raz zremisowała i pięć
razy schodziła z placu gry w
roli pokonanej.
Po decyzji o wycofaniu
Orła, wszystkie wcześniejsze
wyniki zostały anulowane.
PiSk

1. Concordia II
2. Burza
3. Gwarek II
4. Leśnik
5. Młodość II
6. Naprzód
7. Ślązak

18
15
12
9
4
4
0
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Tenis stołowy

Czwarte miejsce
Anny Rusin
Anna Rusin z Orła Stanica zajęła czwarte miejsce
w I Wojewódzkim Turnieju
Kwalifikacyjnym Seniorek w
tenisie stołowym. Dalsze lokaty zajęli: Anna Kurek, Ane-

PiSk

ta Wróbel i Dominik Szmaj
(wśród seniorek i seniorów)
oraz Justyna Żyła, Adrian
Szymura, Damian Gilewski i
Marcin Molenda (wśród juniorek i juniorów).

II LIGA KOBIET
MKS Czechowice-Dziedzice - Orzeł Stanica 6:4
Punkty dla pokonanych: Anna Rusin 2,5, Anna Kurek 1,
Justyna Żyła 0,5.

LIGA OKRĘGOWA MĘŻCZYZN
Orzeł Stanica - Gwarek II Ornontowice 8:2
Punkty dla Orła zdobyli: Michał Żyła i Adrian Szymura po 2,5,
Dominik Szmaj 2, Damian Gilewski 1.
Naprzód Żernica - Naprzód Łubie 9:1
Naprzód II Żernica - Strażak II Mikołów 7:3
Punkty dla Naprzodu II zdobyli: Ficek i Dubec po 2,5, Dyrszka
1,5 i Oleszowski 0,5.

Foto: Robert Fijołek

nale 3:1 z Concordią Knurów
(Wróbel, Burliga, Sadowski)
i w finale 2:0 z Futsal Pyskowice (Wiszniowski, Burliga).
Ponadto z awod nic y
triumfowali w kilku konkursach indywidualnych. W
żonglerce najlepszy okazał się
Adam Burliga, slalom wygrał
Maciej Kowalik, a w konkursie na celność zwyciężył
Patryk Wiszniowski, który
został też wyróżniony nagrodą dla najlepszego zawodnika
turnieju.
A kademia w ystąpi ła
w następującym sk ładzie:
Szwagrz yk, Wiszniowsk i,
Wróbel, Burliga, Sadowski,
Kowa li k, M. Jasi ńsk i, W.
Jasiński, Szaruga, Biegański,
Jankowski, Pawlik.
Concordia zajęła w tym
samym turnieju trzecie miejsce, co było efektem porażki 0:1 z KS Football Dreams
Gliwice, zwycięstwa 9:0 z KS
Bojków (bramki: Mechliński

Foto: Jan Pluta

W Gliwicach zorganizowano dwa turnieje dla piłkarsk ich nadziei, czyli
chłopców mających obecnie
11 i mniej lat. W rywalizacji toczącej się pod hasłem
„Spełniamy piłkarskie marzenia” wzięli udział m.in.
reprezentanci dwóch knurowskich klubów: Akademii
Piłki Nożnej oraz Concordii.
Los sprawił, że nasze drużyny trafiały na siebie w półfinałach. W roczniku 2002
lepsza okazała się Akademia
pokonując Concordię 3:1, a
w roczniku 2004 po remisie
1:1, rzuty karne lepiej wykonywała Concordia.
„Akademicy” znakomicie spisali się w roczniku
2 0 02 , o d nosz ą c komple t
zwycięstw: 7:0 z Futsal Pyskowice (bramki: Pawlik 3,
Burliga 2, Sadowski, Wiszniowski), 3:0 z Football Dreams II Gliwice (Wróbel, Kowalik, M. Jasiński), w półfi-

W gliwickim turnieju
dochodziło do meczów
pomiędzy Akademią
Piłki Nożnej i Concordią.
Wynik knurowskiej
rywalizacji był remisowy,
bowiem raz lepsi okazali
się „akademicy”, raz
reprezentanci Concordii

Foto: Robert Fijołek

Derby Knurowa
na remis

sport

2, Zaboroś 2, Matuszek, Pyznar, Grączewski, Orylski,
Grzybowski), wygranej 1:0
z APN II Knurów (Grączewsk i), porażk i 1:3 z APN I
Knurów (Mechliński) i zwycięstwa w meczu o trzecie
miejsce 2:1 z KS Football
Dreams Gliwice (Jakubowski, Matuszek).
Concordia wystąpiła w
składzie: Barczyk, Floriański,
Erfurt, Rozental, Jakubowski,
Mechliński, Zaboroś, Matuszek, Pyznar, Grączewski,
Orylski, Grzybowski.
W rywalizacji rocznika
2004 Concordia uplasowała
się na drugim miejscu. W
drodze do finału knurowianie pokonali Gwarka Zabrze
4:2 (bramki: Siwirski 2, Matuszek i Cieślik), zremisowali z KS Football Dreams
Gliwice 1:1 (Siwirski) i po
wspomnianych na wstępie
rzutach karnych wygrali 2:1
z APN (Matuszek, Godziejewicz). W finale Concordia po raz drugi zmierzyła się z Gwarkiem Zabrze,
u legając t y m r a z em 0 :4 .
Reprezenta nci Concord i i
informacja

wywalczyli też nagrody indy w idu a l ne. Najlepsz y m
bramkarzem turnieju został Kacper Godlewski, natomiast konkurs celności
st rz a łu w słupek lub poprzeczkę w ygra ł Mateusz
Godziejewicz.
Concordia wystąpiła w
składzie: Godlewski, Szwan,
Rostek, Godziejewicz, Kobryńczuk, Siwirski, Kumór,
Matuszek, Cieślik, Zawadzki,
Szymanik, Bucior.
APN zajął w tym roczn i k u m iejs c e t r z e c ie . W
s p ot k a n i a c h g r up ow yc h
knurowianie pokonali 2:1
Football Dreams II Gliwice ( bra m k i: Ty mon Fijołek, Konrad Ilnicki), 3:2 Futbol A k ademię P yskow ice
(Konrad Ilnicki 3) i przegrali
0:3 z Gwarkiem II Zabrze.
W półfinale kibice oglądali
derby Knurowa, w których
A PN u leg ła C oncord i i w
rzutach karnych (w regulaminowym czasie gry 1:1 –
bramka dla Akademii: Alan
Jankowski, w karnych 1:2
– bramka: Konrad Ilnicki), z
kolei w meczu o trzecie miej-

sce APN pokonała w rzutach
karnych Footba ll Dreams
I Gliwice (w regulaminowym czasie gry remis 0:0, w
karnych 1:0 po golu Konrada Ilnickiego, który został
królem strzelców turnieju).
Sk ład APN: Przemek Mi-

jas, Kamil Leśnik, Konrad
I l n ick i, A la n Ja n kowsk i,
Krzyś Kruk, Oliwier Famuła, Tymon Fijołek, Dawid
Nieradzik, Maciek Olesiński,
Maciek Odrobina, Kacper
Steiman i Alex Ślusarczyk.

Kto z kim,
gdzie i kiedy

PiSk

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
6 października, g. 16
Jaskółki Chorzów – Wilki Wilcza

4. LIGA, GRUPA I
5 października, godz. 16
RKS Grodziec - Concordia Knurów

4. LIGA, GRUPA II
6 października, godz. 15
Jedność Przyszowice – Forteca Świerklany

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
5 października, godz. 16
Tęcza Wielowieś - Wilki Wilcza
KS 94 Rachowice - Tempo Paniówki

KLASA A
5 października, godz. 15.30
Drama Kamieniec - Naprzód Żernica
6 października, godz. 15.30
Orzeł Stanica – Społem Zabrze
Jedność II Przyszowice – Przyszłość II Ciochowice

KLASA B
5 października, godz. 15.30
KS Bojków - Victoria Pilchowice
Amator Rudziniec - Gwiazda Chudów

KLASA C
6 października, godz. 15
Concordia II Knurów – Naprzód Łubie
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach.
Niniejszy wykaz meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Podokręgu Zabrze.

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI 24 WRZEŚNIA:

Nabór do BKS-u

Bokserski Klub Sportowy
Concordia Knurów ogłasza nabór dziewcząt i chłopców urodzonych w latach 1998-2002.
Treningi grupy początkującej odbywają się w poniedziałki i czwartki od godziny
16.00 do 17.00, natomiast
grupa zaawansowana ma za-

jęcia codziennie od godziny
17 do 18.30.
Treningi odbywają się w
hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie-Szczygłowicach, a prowadzą
je trenerzy Bogdan Wyrzychowski i Bogdan Danielak.
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PiSk

1. Kazimierz Fąfara
2. Emil Kasperek
3. Janusz Myszka
4. Ginter Fabian
5. Stefan Dylus
6. Dariusz Skowron
7. Piotr Palica
8. Zbigniew Ciszewski
9. Bernard Musiolik
10. Alojzy Kopiec

– 2.054
– 2.008
– 1.980
– 1.959
– 1.898
– 1.809
– 1.781
– 1.777
– 1.773
– 1.698

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
– 7.110
2. Czesław Antończyk
– 6.690
3. Jerzy Niewiadomski
– 6.533
4. Tadeusz Kamczyk
– 6.472
5. Piotr Pakura
– 6.418
6. Piotr Luberta
– 6.280
7. Jan Chwolka
– 6.274
8. Piotr Palica
– 6.170
9. Emil Kasperek
– 5.887
10. Dariusz Skowron
– 5.822
Kolejny turniej odbędzie się 8 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

15

KNURÓW, GLIWICE

Foto: Archiwum MOPP

Turyści w Wiejskiej Chacie
Już po raz trzeci obchodzono
w Knurowie Światowy Dzień Turystyki.
Impreza, zorganizowana przez
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
przyciągnęła małych globtroterów ze
wszystkich szkół podstawowych

Co roku przygotowywane są
nowe, ciekawe atrakcje. Pierwszy
zjazd miłośników turystyki odbył
się w Szczygłowicach. Jak na prawdziwych piechurów przystało, dzieci
wędrowały wtedy szlakiem do Wilczy. Rok później odwiedzono Zacisze.
W czasie tegorocznego święta,
27 września, mali knurowianie
w yruszyli spod kościoła Matk i
Bożej Częstochowskiej do Bojkowa, wypróbowując nową ścieżkę

spacerowo-rowerową. Ich celem była
Izba Tradycji „Wiejska Chata”.
− Dzieci zapoznały się tam ze
starą techniką malowania na szkle,
śpiewały przy pieczeniu ziemniaka
oraz wysłuchały historii na temat
okoliczności powstania światowego
dnia turystyki − mówią organizatorzy. − A wszystko to bezpłatnie, w
doborowym towarzystwie koleżanek
i kolegów.
Oprac. jb

KNURÓW. NIE CHCĄ BYĆ RELIKTEM PRZESZŁOŚCI

Harcerze
wychodzą
z cienia

Foto: Dawid Ciepliński

Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie

Harcerstwo traci na popularności, jawiąc
się wielu osobom jako relikt minionej epoki.
Na przekór temu knurowscy skauci chcą
udowodnić, że plotki o ich zmierzchu są
przesadzone
Czy harcerstwo jeszcze istnieje?
– Tak, zdecydowanie – odpowiada Jacek Waszak, zastępca komendanta Związku Drużyn Harcerskich
w Knurowie. – Choć w tej chwili
można powiedzieć, że jest trochę w
cieniu, ale działaliśmy, nie afiszując się z tym. Co roku rozkładamy
namioty, organizujemy manewry
techniczno-obronne, a przede wszystkim wraz z drużynowymi Darią
Terakowską (drużyna harcerska),
Renatą Krzakowską (zuchy) i komendantem Danielem Sobierajem
uczymy naszych podopiecznych na
wielu płaszczyznach.
Słowa starają się przekuć w czyny. W niedzielę przeprowadzili swoją pierwszą publiczną akcję w tym
roku – pomagali policji kierować
ruchem podczas XXI Międzynarodowego Biegu Ulicznego.
– Będziemy także obecni podczas
listopadowych świąt – zapowiada
wicekomendant Waszak. – Podczas
Święta Zmarłych będziemy pełnić honorową wartę przy grobie nieznanego
żołnierza na cmentarzu komunalnym
w Knurowie, natomiast 11 listopada
oddamy honory bohaterom przed Pomnikiem Powstańców Śląskich.
Jacek Waszak przyznaje, że ludzi
nieraz zaskakuje ich widok.
– Zawsze znajdzie się kilka osób
dopytujących, czy harcerstwo jeszcze
istnieje – mówi. – Większość zapomniała o harcerzach. W czasach,

kiedy ja przyszedłem na pierwszą
zbiórkę, było nas znacznie więcej.
Było głośniej i tłoczniej. Chcemy do
tego wrócić, ożywić nasz ruch.
Obecnie Związek Drużyn Harcerskich w Knurowie liczy niespełna
50 osób. Jest podzielony na trzy
grupy. Najmłodszą stanowią zuchy,
kolejna to drużyna harcerska, a
ostatnia, najstarsza – drużyna wędrownicza.
- To spora grupa, ale chcielibyśmy, żeby była jeszcze większa
– mówi Waszak. – Jest naprawdę
ciekawie, można dowiedzieć się wielu
interesujących rzeczy.
Leśne wędrówki, często w nocy,
miejskie zwiady i poznawanie historii miasta to chleb powszedni dla
knurowskich harcerzy.
– Młodzież uczy się posługiwać
mapami i kompasem, wdrażane są
podstawy pierwszej pomocy, radzenie sobie z budową szałasów, rozpalaniem ogniska. Można to nazwać
trochę takim survivalem, w czym
specjalizuje się nasz komendant,
który m.in. jest spadochroniarzem
oraz jaskiniowym eksploratorem –
informuje zastępca komendanta.
To nie wszystko, czym się zajmują.
- Jeszcze w tym roku będziemy brać
udział w akcji czytania bajek dzieciom
ze Śląskiego Centrum Chorób Serca –
dodaje Waszak. – Jeśli możemy komuś
pomóc, chętnie to czynimy.
DC

Harcówka Związku Drużyn Harcerskich w Knurowie znajduje się w budynku
Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie przy al. Lipowej obok Biblioteki
Dziecięcej.
– Jeśli ktoś chciałby wstąpić w nasze szeregi, to serdecznie zapraszamy
– zachęca Jacek Waszak. – Drzwi naszej harcówki stoją otworem dla wszystkich.
Kontakt mailowy: zhpknurow@gmail.com
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Klasa I A

Wychowawca: mgr Maria Pyszny
Zuzanna Bartosz, Karol Dryl, Karolina Dryl, Paulina Dzitkowska, Magdalena Górka, Patryk
Guziak, Martyna Jasnos, Krzysztof Kastelik, Wiktoria Kołczyk, Julia Kowal, Laura Leńczuk, Michał
Lewandowski, Aleksandra Łukasik, Natalia Majzel, Dawid Mostowski, Szymon Nowicki, Szymon Paszko,
Maciej Pawłowski, Sebastian Polaszewski, Karolina Sitarksa, Oliwier Syrek, Kacper Świerczyński,
Klaudia Tomaszewska, Mikołaj Woźniak, Piotr Łukasik

Klasa I B

Wychowawca: mgr Bożena Żogała
Oliwia Antończyk, Natalia Bąk, Roksana Bereza, Denis Czapek, Emilia Czok, Dominik Dudek, Daniel
Jakubczyk, Julia Jakubowska, Julia Kasak, Olivier Knura, Nikola Kowalska, Ineza Krzyżowska,
Kamila Łowicka, Maciej Matysik, Wojciech Mazur, Karolina Miksiewicz, Wiktoria Nawara, Jakub
Niechwiadowicz, Bartosz Pokładek, Aleksandra Rapacz, Agata Ratuszniak, Dawid Rogowski, Maciej
Stawarski, Szymon Urbański, Wojciech Wojtulek, Anna Zielińska
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