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Knurów

80 lat „Dwójki”

Zgubiona przez ciężarówkę burta
z przyczepy była powodem problemów na ul. Zwycięstwa. Do zdarzenia
doszło w ubiegły czwartek wczesnym
popołudniem. Konieczne okazało się
wezwanie specjalistycznego dźwigu.
Po jego przyjeździe zawalidroga została usunięta.

Ryszard Magier na
popołudniow ym
spacerze z suczką
Ali. – To nieprawda, że amstaffy to
a g r es y w n e p sy .
Ws zy stk o za leż y
od w yc ho wa nia ,
jeś li pies jes t do brz e wy ch ow an y
to będzie łagodny
– twierdzi.

/bw/

Knurów

po pijaku
i ciemniaku
Sporego pecha miał rowerzysta,
który w czwartkowy wieczór (godz.
19.20) poruszał się po ul. Szpitalnej.
Mimo, że jechał bez oświetlenia (a
jeszcze bardziej właśnie dlatego), przyuważyli go knurowscy strażnicy miejscy. Jak się okazało, nie była to jedyna
przewina kierującego jednośladem.
Był też pod wpływem alkoholu. Dalsze
czynności w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
/bw/

Knurów

Graffiti nie zawsze musi oszpeca
ć budynki. Tak jak to, które
znajduje się na garażu pomiędz
y ulicami Mieszka I i 1 Maja.
Rysunek raz po raz przyciąga uwa
gę przechodniów. – Graffiti
bardzo mi się podoba, wolę to niż
te okropne napisy, które ludzie
wypisują na blokach – usłyszeliśmy
od jednego z knurowian.

ścinka do
prześwietlenia

W sobotnie popołudnie knurowscy
strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie,
że w rejonie ul. 26 Stycznia ktoś wycina
drzewa w pobliskim lasku. Na miejscu patrol zastał właściciela działki,
który ściął 11 drzew. Funkcjonariusze
dokonali pomiarów pozostałych pni
i zrobili dokumentację fotograficzną.
Całej sprawie nadano urzędowy bieg
kierując ją do wyjaśnienia.

Niebawem Miejska Szkoła Podstawowa
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
będzie świętować 80-lecie
Foto: Archiwum MSP-2

burta
na szosie

Fot. i not. Dawid Ciepliński

- Zachęcamy wszystkich absolwentów- i nie tylko - do podzielenia
się swoimi wspomnieniami z „Dwójki”.
Czekamy na ciekawe zdjęcia, opowieści, anegdoty, wiersze i wspomnienia
– apeluje dyrekcja szkoły. - Materiały
prosimy nadsyłać do 15 października
2011 roku pod adresem szkoły (ul.

Początek Astrono
micznej
Jesieni, Dożynki,
Święto Plonów
24 IX - Dzień Grzy
ba, Dzień Śliwki
26 IX - Mi ęd zy
na ro do wy Dz ień
Głuchego, Świat
ow y Dzień Antykoncepcji
27 IX - Światow
y Dzień Turystyk
i,
Dz ie ń Po dz ie m
ne go Pa ńs t wa
Polskiego
29 IX - Dzień Ap
tekar za

pielgrzymka KwK
knurów- Szczygłowice
Panią Ewelinę spotkaliśmy podczas grabienia liści w ogródku
przed własnym domem. – Jeśli
ogród jest duż y, to jest w nim
dużo do zrobienia. Gra bien ie,
koszenie, plewienie - wszystkie
te prace trzeba wykonać, żeby
zachować porządek w ogrodzie
– mówi.

2

członek grupy, niekoniecznie związany z kopalnią. Wyjazd 25 września,
dojazd we własnym zakresie albo
autokarem.
Zapisy na nocne czuwanie w
biurze „Solidarności” Ruchu Szczygłowice bądź telefonicznie – 32 239
39 03. Cena - 25 zł.

Teren chudowskiego zamku tym
razem wypełnią indiańskie wioski. W
niedzielę przy dźwiękach muzyki goście usłyszą opowieść o sprowadzeniu
ziemniaka z Ameryki oraz zobaczą
niezwykłe indiańskie tańce. Początek
imprezy o godz. 15. Wstęp wolny.

http://andzia-i-nieborak.blog.
onet.pl

JB

partnerstwo i orlik

Na czwartek, 22 września, zaplanowana została
sesja Rady Powiatu Gliwickiego. Udział w obradach
wezmą radni partnerskiego Powiatu Puckiego
Sesja rozpocznie się o godz. 14
w Zespole Pałacowo-Parkowym w
Pławniowicach. Będzie poświęcona
5-leciu współpracy obydwu powiatów. W programie przewidziano
m.in. prezentację podsumowującą
ten okres partnerstwa.
Pod obrady trafi projekt tylko
jednej uchwały – w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu

Festiwal
ziemniaka

JB

gliwice
Ka zim ier za sp otk ali śmy na spac erze z..
.
fretką. 7-letni Alex to
bardzo ży we stworzenie, które uwielbia się
ba wić . – Je go die ta
jest bardzo zróżnico wa na , Za zw yc za j je
karmę dla małych ko tów, ale nie pogardz
i
surową rybą, a nawe
t
zje melona czy ogórka
zielonego – wyjaśnia
pan Kazimier z.

Oprac. b

cHuDów

Nie zapomnij
23 IX -

/b/

Z okazji 50 rocznicy powstania i
30 rocznicy zawierzenia knurowskiej
kopalni Matce Boskiej Częstochowskiej grupa modlitewna ze Szczygłowic zaprasza za pielgrzymkę do
Częstochowy, której zwieńczeniem
będzie nocne czuwanie pracowników
KWK Knurów - Szczygłowice. W
modlitwie może wziąć udział każdy

Wilsona 22, 44 – 190 Knurów) lub
email: msp2@poczta.onet.pl.
Co ważne, nadesłanie pracy jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody
na jej publikację w Jubileuszowej
Księdze Wspomnień, prasie i na
stronie internetowej szkoły.

Gliwickiego do V edycji programu
„Moje Boisko – Orlik 2012”. Boisko
takie miałoby powstać przy Zespole
Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. 1 Maja.
Druga część sesji odbędzie się
w Szkółce Leśnej w Rachowicach.
Mowa będzie o „Rewitalizacji terenów poklęskowych w Nadleśnictwie
Rudziniec”.

/sisp, bw/

Zmagania z chorobą to codzienna
bitwa o radość, choćby chwilową.
Walka z własnym czarnowidztwem. Z brakiem nadziei. Choroba
dopadła 30-letnią Anię znienacka,
tuż po ślubie z ukochanym mężczyzną. Wspólne plany, podróże
…i stop. Ania dokumentuje swoją
walkę z rakiem żołądka na blogu.
O tym, co jej się przytrafiło, mówi:
Czasami myślę sobie, że to wszytko musiało się zadziać, żebym tak
wiele spraw zrozumiała, doceniła,
zrobiła coś, odrobiła jakąś lekcję,
bez odrobienia której nie pójdę
dalej... . Ania zaczęła pisać dla
siebie, obecnie jest inspiracją
dla wielu chorych. Jej stronę odwiedza codziennie kilkaset osób,
szukając recepty na radość mimo
wszystko.
JB
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Mściciel na dwóch kółkach
W piątkowy poranek, o godz. 7.47
dyżurny knurowskiej straży miejskiej
obserwujący obraz z kamer monitoringu zauważył na ulicy Kosmonautów
rowerzystę zachowującego się dość nietypowo. Otóż mężczyzna zatrzymał się
przy słupie ogłoszeniowym w pobliżu
przystanku autobusowego, po czym z
pasją zabrał się za zrywanie ogłoszeń.
Ich skrawki porzucił obok, po czym
wsiadł na rower i ruszył dalej.
Jak się szybko okazało, słup przy
Kosmonautów był jednym z wielu
przystanków w objazdowej wycieczce
ekscentrycznego rowerzysty. Mężczyzna przemieszczał się po knurowskich osiedlach, zdzierając zawzięcie

ogłoszenia. Papierowe ślady swojej
akcji pozostawił między innymi przy
ul. Batorego, Szpitalnej czy Ogana.
Patrol Straży Miejskiej podążał
jego śladem, jednak on okazał się
szybszy – zanim funkcjonariusze
zdołali go dopaść, około godz. 11.30
sam zgłosił się do siedziby SM.
Powodem tej niecierpiącej zwłoki
wizyty była bynajmniej nie skrucha,
lecz... blokada założona na koła jego
samochodu, nieprawidłowo zaparkowanego na chodniku przy ul. Ogana.
Dyżurny funkcjonariusz natychmiast rozpoznał w zbulwersowanym
kierowcy poszukiwanego rowerzystę.
Według informacji Straży Miejskiej,

Foto: monitoring miejski

Pięćdziesięciolatek przyłapany przez monitoring
na zaśmiecaniu miasta sam oddał się w ręce
sprawiedliwości, choć trochę niechcący...

Ostre promienie słońca trochę zniekształcają widok nagrany
przez monitoring, jednak nie ma wątpliwości, czym zajmował
się knurowianin...

okazał się nim pięćdziesięcioletni
knurowianin.
Sprawca wykroczenia przyznał
się do czynu. Tłumaczył przy tym
moty wy swego działania. Wedle
słów mężczyzny, on sam uprzednio
umieścił na słupach ogłoszeniowych
informacje, które ktoś bezceremonialnie zalepił własnymi plakatami.
Zrywanie tych właśnie plakatów było
zatem czymś w rodzaju zemsty, tyle
że obróciło się w końcu przeciwko
mścicielowi. Nabałaganił w kilku
miejscach, w dodatku jego działanie
było zaplanowane, toteż kara musiała
być współmierna do winy.
Jak dowiedzieliśmy się w knurowskiej SM, za zaśmiecanie miasta
sprawca został ukarany najwyższą
z możliwych kar przewidzianych
za ten czyn w Kodeksie Wykroczeń
– mandatem w wysokości 500 zł.
Na otarcie łez mężczyzna nie musiał
wykładać pieniędzy na mandat za
nieprawidłowe parkowanie – skończyło się na pouczeniu.
MiNa

ogłoszenie

Dwie osoby ranne w wypadku na A1

Po karambolu uciekł w las

Do zderzenia pięciu samochodów doszło w poniedziałkowy wieczór na
autostradzie A1 w pobliżu Knurowa. Wydarzenie zainicjował kierowca
audi, który po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia w pobliski las
Wypadek miał miejsce na paśmie
autostrady A1 wiodącym od strony
Rybnika w kierunku Gliwic, w okolicy Knurowa. Było już ciemno (po
godz. 20.20), kiedy kierowca audi A4
wyprzedzając ciężarówkę z naczepą
wpadłszy w poślizg uderzył w jej bok.
Jak podaje Komenda Miejska Policji w
Gliwicach, audi odbiło się od naczepy,
po czym uderzyło o bariery oddzielające obie jezdnie autostrady i zatrzymało
się na skrajnym lewym pasie. Kierowca
jadącego tym pasem citroena berlingo,
nie był w stanie wyhamować – samochód wjechał w audi. Z kolei kobieta
kierująca skodą superb, widząc, co
się dzieje, skutecznie wyhamowała
pojazd, tyle że w skodę wjechał jadący
za nią renault megane.
Na szczęście w tym groźnie wyglądającym zdarzeniu obyło się bez
tragedii. Najbardziej ucierpiały dwie
osoby podróżujące citroenem – trafiły na oględziny do knurowskiego
szpitala, jednak ich obrażenia nie są
poważne. Natomiast kierowca audi

zachował się nietypowo – uciekł z
miejsca zdarzenia, szukając schronienia przed ewentualną odpowiedzialnością w pobliskim lesie. Jak
ustaliła policja, jest to mieszkaniec
Zabrza. Do wtorkowego popołudnia
funkcjonariusze byli ciągle w trakcie
ustalania miejsca pobytu kierowcy
audi. Wydarzenie nie zablokowało
ruchu na autostradzie – spowolniony
ruch odbywał się pasem awaryjnym.

Czemu kierowca audi uciekł z
miejsca wypadku? Jego zachowanie
wydaje się niewspółmierne do ewentualnej winy. Spowodował jedynie
kolizję, nie odpowiada za zaistniały
chwilę później wypadek. Jednym z
powodów, które tłumaczyłyby irracjonalną ucieczkę w las, mogłaby
być obecność alkoholu w organizmie
uciekiniera.

KMP Gliwice, MiNa

Szczygłowice

Skok na miał

Tereny kolejowe w Szczygłowicach nieodmiennie przyciągają śmiałków próbujących ukraść, co się da. Sprawców nie odstrasza, to że wiele
prób kradzieży kończy się przed wymiarem sprawiedliwości. W ubiegły
czwartek, 15 września w biały dzień – o godz. 11.40 – funkcjonariusze
Straży Ochrony Kolei z Rybnika zatrzymali kolejną złodziejską brygadę.
Czwórka dojrzałych mężczyzn, 40-, 58-, 48- i 52-latek, skradła z pociągu
towarowego miał. Straty są ustalane, ale bez względu na ich wysokość
panowie nie wymigają się od odpowiedzialności.
MiNa

ogłoszenie
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Kandydaci podebatują

Spotkanie z Goliszewskim

– Chcę, by każdy wyborca miał możliwość bezpośredniej rozmowy
z osobą, która może być przedstawicielem jego interesów w Sejmie
– mówi Marcin Mazur, organizator przedwyborczej debaty
Debata odbędzie się 29 września
(czwartek) w restauracji Protos w
Knurowie przy ul. Szpitalnej. Marcin Mazur, student Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, zaprosił
przedstawicieli trzech z czterech
partii, które obecnie zasiadają w
Sejmie: Ewę Jurczygę (PSL), Elżbietę Kwaśnicką (SLD) i Krystynę
Szumilas (PO).
Pytany o to, dlaczego zaproszenia nie dostali reprezentanci innych
komitetów w yborcz ych, Maz u r
odpowiada: – Wymienione osoby są
z miastem w jakiś sposób związa-

ne. Inne komitety wyborcze takich
kandydatów nie mają. Poza tym
zorganizowanie debaty dla 7 osób
jest bardzo trudnym zadaniem, a
najważniejszym problem jest po prostu ograniczenie czasowe. Debata
dla wszystkich komitetów musiałaby
trwać cały dzień.
Przewidziano trzy etapy dyskusji. Pierwsza to zwięzła autoprezentacja kandydatów, druga – dyskusja
o gospodarce, służbie zdrowia, polityce społecznej i edukacji, a trzecia
to odpowiedzi na pytania zadawane
przez publiczność.

Debata jest prywatną inicjatywą
Marcina Mazura. – Interesuję się
polityką, a kampania wyborcza to
nie tylko okres prezentowania swoich spotów wyborczych, występów w
telewizji, ale przede wszystkim czas
na rozmowy i dyskusje. Debata może
być świetnym sposobem, by spotkać
się i porozmawiać z wyborcami i
spróbować przekonać ich do siebie
– tłumaczy.
Debatę poprowadzą wspólnie
Marcin Mazur i Tatiana Nastula.
Początek o godz. 18.
Dawid Ciepliński

Edukacja

Nowo dyplomowani nauczyciele
W knurowskich szkołach przybywa nauczycieli dyplomowanych. W miniony
poniedziałek kolejne dwie osoby otrzymały akty nadania tego stopnia zawodowego
Urocz ystość zorganizowana
przez gliwicką Delegaturę Kuratorium Oświaty w Katowicach odbyła
się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach. Uczestniczyli w niej także sekretarz stanu w
Ministerstwie Edukacji Narodowej
Krystyna Szumilas, Śląski Kurator
Oświaty Stanisław Faber oraz przed-

stawiciele organów prowadzących
szkoły. Wśród świeżo dyplomowanych znaleźli się nauczyciele uczący
w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Knurów:
Barbara Piątek (Miejska Szkoła Podstawowa nr 7) oraz Małgorzata Ciekanowska (Miejskie Gimnazjum nr
3). List gratulacyjny podpisany przez

Knurów

Kradną jednoślady
W Knurowie nie brak amatorów
dwóch kółek, którzy nie cofają się
przed kradzieżą ulubionych pojazdów. Czasem posiadacz roweru
sam „pomaga” nieco złodziejowi,
spuszczając oko ze swojego niezabezpieczonego roweru. Tak było w
sobotę, 17 września, na ulicy Wilsona. O godz. 13.00 nieznany sprawca
skradł bez trudu rometa, którego

To żaden zakaz...

- Przejdźcie się, proszę, w rejon
przychodni przy ul. Kazimierza
Wielkiego. To może być pouczający
spacer, pokazujący, jak traktowane
bywają przepisy i zdrowy rozsądek.
Konkretnie chodzi o znak zakazu
zatrzymywania. Znak, który nie jest
respektowany. Byłem świadkiem
sytuacji, gdy „na zakazie” stał cały
rząd aut, a przez wąski skrawek
wolnej jezdni próbowała się przebić
niewielka ciężarówka. Próbowała,
ale nie dała rady, bo się „zakleszczyła”. Kierowca wychodził ze skóry, by
nie pozdzierać lakieru ani na swoim,
ani na pozostałych samochodach.
To nie była incydentalna sytuacja.
Problem się powtarza. A nie powi-



właściciel poniósł straty szacowane
na 1 tys. zł.
Więcej trudu zadał sobie złodziej, który 14 września około godz.
20 przeciął skobel piwnicy przy ul.
Jagiełły i wyprowadził stamtąd rower marki Giant, wart 600 zł.
Mniej szczęścia mieli 17- i 16latek, którzy nocą, 13 września
o godz. 23.10 na ul. Krasickiego

nien. Może policjanci bądź strażnicy
miejscy sprawią, że nie będzie dochodzić do podobnych zdarzeń...

Knurowianin

Brzemienna w skutki..

- To ciekawe, co piszecie o koczującej w zagajniku rodzinie [„Brzemienna w skutki” – PL nr 37/2011 z
15 września 2011 r.]. Interesujące nie
tylko jako dość bulwersujący news,
lecz i materiał do rozważań dla psychologów, socjologów, filozofów, czy
innej maści naukowców. Mamy XXI
wiek, a tu kobieta w zaawansowanej
ciąży staje się – na własne życzenie
– koczownikiem na skraju miasta w
sercu trzymilionowej aglomeracji.
Nie do pomyślenia, prawda? Ale niby

prezydenta Knurowa Adama Ramsa i
zastępcę prezydenta Piotra Surówkę
przekazał obecny na uroczystości
przedstawiciel samorządu knurowskiego Tomasz Lewicki – kierownik
pionu kadrowo-organizacyjnego w
Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych w Knurowie. Przyłączamy
się do gratulacji!

Marek Goliszewski, kandydat na senatora RP, będzie
gospodarzem spotkania, które odbędzie się w sobotę
(24 września) w sali OSP w Knurowie przy ul. 1 Maja 11
Goliszewski do tej pory znany
jest głównie jako założyciel i prezes
Business Centre Club – największej w kraju organizacji przeszło
2000 przedsiębiorców, zrzeszającej
ponad 1200 firm. W tegorocznych
wyborach do Senatu RP startuje

z listy KWW Unia Prezydentów
– Obywatele do Senatu, będącej ponadpartyjną inicjatywą Prezydentów
Miast Polskich.
Początek spotkania o god z.
17.15.

/b/

Knurów. Sesja Rady Miasta

Trzynastka bez barier
W przedszkolnej „Trzynastce” zostanie zamontowana
winda i powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych
– zdecydowali knurowscy radni
Stosowna uchwała została przegłosowana 6 września podczas sesji
zwołanej w trybie nadzwyczajnym.
Miejskie Przedszkole nr 13 to placówka z oddziałami integracyjnymi,
toteż podjazd i winda to niewątpliwie
potrzebne udogodnienia. Na realizację zadania przewidziano w budżecie
140 tys. zł.
10 tys. zł to kwota, którą zarezerwowano na potrzeby promocyjne
związane z terenami inwestycyjnymi w rejonie DK 78 (trasa Gliwice
– Rybnik). Zostaną przeznaczone na
wykonanie dwóch tablic reklamo-

wych (wolnostojących) pod wielkoformatowe billboardy.
Rada Miasta przyjęła też uchwałę, będącą podstawą do wystąpienia
do Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach o wydanie informacji o kandydatach na ławników
zgłoszonych na kadencję 2012-2015.
Na liście kandydatów jest 25 osób
– ich dane osobowe zostaną przekazane do KWP Katowice.
Na środę, 21 września, zwołana
została kolejna sesja Rady Miasta. Jej
obrady rozpoczęły się po zamknięciu
tego wydania PL.
/b/

Oprac. MiNa

próbowali ukraść skuter. Próba się
nie powiodła, dwaj małoletni zostali
przy łapani na gorącym uczynku, co
udaremniło ich zamiary.
Szczęście nie dopisało również
innym małoletnim złodziejom, 14- i
15-latkowi. Ręka sprawiedliwości
dopadła ich 15 września, miesiąc po
tym, jak nocą z 14 na 15 sierpnia,
działając wspólnie z innymi sprawcami, włamali się do jednego z garaży
i skradli stamtąd skuter o wartości
3 tys. zł. Sprawą nieletnich zajmuje
się sąd rodzinny, który zadecyduje
o tym, jakie środki wychowawcze
zostaną wobec nich podjęte.
MiNa

dlaczego? Przecież to wolny wybór
jej i partnera. Mamy demokrację,
czy nie? Dlaczego mamy ludziom zabraniać czegoś, co nie przeszkadza
innym? Romowie żyją tak od wieków
i nikogo to nie dziwi...
Sceptyk

Stop wandalom!

- Autorzy wulgarnych bohomazów na murach – gdy już ich złapią
– powinni nie tylko zapłacić za szkody, ale osobiście pościerać te swoje
tandetne wypociny. Na miejscu sądu
wydałbym taki werdykt. Żyletka w
pazury i skrobać do skutku. Aż odechciałoby się im głupot...
J.P.

Not. bw

Zaproszenie na warsztaty

Szafa, biznes i wychowanie
Jak zaplanować zawodową karierę, jak dobrze się ubrać,
nie wydając majątku, jak mądrze wychować dziecko...
– w Knurowie szykuje się cykl różnorodnych warsztatów,
w których chyba każdy znajdzie coś dla siebie
Warsztaty przygotowane przez
Chianti Visual Studio z Bielska-Białej od dawna cieszą się ogromnym
powodzeniem. Wkrótce, z inicjatywy
Kompanijnego Ośrodka Szkolenia
odbędą się także w Knurowie. Około
trzygodzinne, interaktywne spotkania prowadzone przez ekspertów w
dziedzinach psychologii, biznesu czy
kreowania wizerunku zapowiadają
się interesująco. Oto hasła niektórych
z proponowanych spotkań: Profesjonalna szafa, Umiejętności personalne
i dobre maniery, Warsztaty z rozwoju
małych biznesów...
Zanim ruszą właściwe warsztaty,
organizatorzy zaplanowali dzień
otwarty – spotkanie, którego uczestnicy będą mogli zapoznać się z warsztatową ofertą, poczuć w praktyce, na
czym z grubsza będą one polegać i
rozeznać, która z propozycji odpowiada im najbardziej. Dzień otwarty
zostanie zorganizowany w czwartek,
6 października, siedzibie KOS (ul.
Szpitalna 8). Wstęp jest wolny, jednak
organizatorzy proszą o wcześniejsze
telefoniczne potwierdzenie chęci
udziału w dniu otwartym (tel. 33 818
70 17). – Już podczas dni otwartych
dajemy z siebie całą energię i muszę
przyznać, że ich uczestnicy łatwo się
przekonują do udziału w późniejszych

warsztatach – mówi Maria Bogunia,
ekspert ds. kreowania wizerunku
Chianti Visual Studio.
Oferta jest na tyle bogata i różnorodna, że każdy chętny znajdzie tu
coś dla siebie, bez względu na wiek i
płeć. – Bodajże największym zainteresowaniem cieszą się warsztaty dla
osób „na zakręcie”, czterdziestoletnich
i starszych, które chcą coś zmienić
w życiu zawodowym, mają ambicję,
by więcej zarabiać – wylicza Maria
Bogunia. – Sporym powodzeniem
cieszą się warsztaty dla osób wieku
20+, będących na początku swojej
kariery zawodowej, a także spotkania
dla tych, którzy chcą odnaleźć swój
styl. Zarówno dla młodszych, jak i
starszych uczestników przygotowaliśmy warsztaty poświęcone temu, jak
dobrze się ubierać, nie wydając przy
tym majątku. Zawsze mamy sporo
rodziców chętnych do uczestnictwa w
warsztatach poświęconych mądremu
wychowaniu i temu, jak ustrzec dziecko przed zagrożeniami współczesnego
świata.
Warto podkreślić, że wszystkie
propozycje to nie suche wykłady,
lecz warsztaty, zakładające aktywny
udział uczestników. Poszczególne
spotkania trwają około 3 godzin, a
ich koszt to od 70 do 250 zł.
MiNa
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Alkohol jej ciąży

Głosy, jakie napłynęły do redakcji po publikacji tekstu „Brzemienna
w skutki” [nr37/2011 PL], rzucają nowe światło na przedstawioną w nim
historię ciężarnej, bezdomnej kobiety. Także wydarzenia z ostatnich dni
pokazały, że dużą rolę w tym przypadku odgrywa nałóg...
Tyd zień temu opisy waliśmy
historię ciężarnej kobiety - Anny,
która koczuje w lesie z partnerem
Krzysztofem (imiona bohaterów
zostały zmienione). Przypomnijmy.
Knurowianka od 14 czerwca nocuje
pod gołym niebem, żyje ze zbiórki
złomu. Przejęci warunkami, w jakich
przebywa ciężarna, poinformowaliśmy o wszystkim Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. Tydzień temu
Anna zobowiązała się odwiedzić
ośrodek i zapoznać z ofertą dla kobiet
przed i po urodzeniu dziecka. - Dobrowolnie przystała na współpracę z
nami, zobaczymy, co z tego wyniknie
- powiedziała nam w ubiegłą środę
dyrektorka MOPS Małgorzata Cisek-Sopel.

Alkohol ponad wszystko

Po opublikowaniu artykułu rozdzwoniły się redakcyjne telefony...
- Po przeczytaniu tekstu nie
spałam całą noc. Znam tę kobietę od
30 lat i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że matka, mimo
że niezaradna życiowo, chciała jej

pomóc - mówi Czytelniczka (imię i
nazwisko do wiadomości redakcji).
- Czytam, że ona nie chce iść do
schroniska, że nie chce zostawić
partnera. To tylko wymówki, bo wie,
że w schronisku nie będzie mogła pić.
Do teraz pamiętam, jakie awantury
potrafiła zrobić, kiedy nie starczało
na alkohol. Inna sprawa, że w takich
sytuacjach matka dość często szła
dziecku do sklepu po piwo.
Kobieta wspomina dość krótki
staż Anny w roli osiedlowej sprzątaczki. - Miesiąc pracowała, po
czym straciła się, rok jej nie było.
Teraz ma odwagę szkalować matkę,
która ciężko pracuje. Nie widzi w tym
wszystkim swojej winy...
Nowe światło na postępowanie
Anny rzuca jej były pracodawca.
Zaprzecza, aby okłamywał ją w kwestii wypłat. Nie płacił jej 550 zł za
posprzątanie ul. Batorego i Merkur...
- Za miesiąc dostawała na rękę 1100
zł i sprzątała same Merkury. Piła 2
tygodnie i nie przyszła do pracy, a jej
teren sprzątała matka. Na jej pensję
wszedł komornik, bo córka narobiła

długu, dlatego matka wyrzuciła ją z
domu - dodaje pracodawca.

Nie chce pomocy

W ubiegłą środę, pomimo wcześniejszych deklaracji, Anna nie
odwiedziła Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. O godz. 17.00
na miejscu koczowiska, w asyście
policji pojawiły się pracownice socjalne. Przez 4 godziny negocjowały
z Anną, by poszła do szpitala. W
międzyczasie okazało się, że kobieta
nie myła się od czerwca. - Próbowała
zaprzeczyć faktowi, że jest w ciąży.
Państwo spożywali wówczas alkohol
niewiadomego pochodzenia - mówi
dyrektorka MOPS-u Małgorzata
Cisek-Sopel.
Po czterogodzinnych negocjacjach udało się nakłonić Annę, by
pojechała do szpitala. Trafiła tam w
ubiegły czwartek. Gdyby zechciała,
mogłaby pozostać w na oddziale
dłużej, nawet do dnia porodu – dobro
jej dziecka na etapie ciąży zależy
od niej.
Pracow nice MOPS, które w

czwartek przewoziły Annę do szpitala, twierdzą, że kobieta była w
stanie wyraźnie wskazującym na
pozostawanie pod wpływem alkoholu. Prawdopodobnie to efekt libacji,
która odbyła się jeszcze przed środową wizytą pracowników socjalnych
i policji.
W poniedziałek Anna, dopingowana przez Krzysztofa, wyszła ze
szpitala na własną prośbę. Mimo starań, pracownice MOPS nie zdołały
przekonać kobiety do pozostania na
oddziale. – Nie skorzystała też z propozycji pobytu w schronisku. Obiecała nam, że znajdzie jakieś lokum i
że powiadomi nas o tym telefonicznie
– mówi Małgorzata Cisek-Sopel.
– Jednak nie wydaje się, aby myślała

o szukaniu czegokolwiek. Kiedy we
wtorek przed południem odwiedziliśmy tych państwa, zauważyliśmy
wyraźne ślady libacji.
Dyrektorka MOPS przyznaje, że
z metody kija i marchewki pozostał
już tylko kij. – Wysłaliśmy w tej
sprawie pisma do prokuratury, sądu
i innych instytucji, przeprowadziliśmy też rozmowy z ich przedstawicielami.
Być może Anna i Krzysztof,
nękani wizytami rozmaitych urzędników i funkcjonariuszy, zgodzą się
na współpracę. Bez niej raczej nie
będą mieli szans na zatrzymanie
dziecka.
Na razie, gdyby zechcieli, wszystko jeszcze można wyprostować.

Knurów. Finał projektu

„Podręcznik o Organizacjach Pozarządowych z terenu miasta Knurów i
gminy Gierałtowice”. Bazę kontaktową organizacji NGO (z angielskiego:
Non-gover nmental organization
- organizacje pozarządowe) zamieszczono m.in. na stronie internetowej Powiatu Gliwickiego (www.
starostwo.gliwice.pl) w zakładce
Powiatowe Centrum Organizacji
Pozarządowych.
Przed paroma dniami odbyła się
konferencja podsumowująca projekt.
Ciepłe słowa ze strony prezes stowarzyszenia Anety Nowak kierowane
były w stronę wolontariuszy oraz powiatu gliwickiego – starosty Michała
Nieszporka i przewodniczącego
Rady Powiatu Tadeusza Mamoka.
Przedsięwzięcie finansowane
było ze środków powiatu.

NGO na TY
Stowarzyszenie Cztery Pory
Roku stworzyło przejrzysty
spis wszystkich organizacji
społecznych na terenie
Knurowa i Gierałtowic.
Uczyniło to realizując zadanie
publiczne pod nazwą
„NGO na TY”

Wolontariuszki stowarzyszenia
od kwietnia zbierały informacje
dotyczące organizacji i funkcjonowania organizacji pozarządowych w
Knurowie i Gierałtowicach. Podsumowaniem ich działań jest niedawno
wydany w formie elektronicznej

Paweł Gradek, MiNa

Oprac. JB, sisp

ogłoszenie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie własności lokalu położonego w Knurowie przy ul. H. Sienkiewicza
29b/29 o powierzchni 36,00 m2.
Cena wywoławcza tego mieszkania wynosi 87 370,00 zł.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł
do dnia 7.10.2011 r. do godziny 10.00 w Kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy.
Zainteresowani uzyskaniem własności lokalu winni złożyć pisemną ofertę w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 7.10.2011r. w siedzibie Spółdzielni przy ulicy
Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie o godzinie 11.00.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 0-32 235 16 70 lub 0-32 235 16 80.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego przetargu bez podania
przyczyny.

reklama

Nabożeństwem do Matki Pięknej Miłości w krywałdzkim kościele uczestnicy zjazdu podkreślili
swoją obecność w Knurowie

Knurów, Przyszowice, Chudów

Zjechali Górnoślązacy
Od piątku do niedzieli trwał I Światowy Zjazd Górnoślązaków.
Ostatniego dnia uczestnicy odwiedzili Knurów, Przyszowice i Chudów
Niedzielne świętowanie podkreślił uroczysty śląski obiad w jednym
z knurowskich lokali. Posileni uczestnicy zjazdu udali się do Krywałdu,
gdzie w kościele św. Antoniego odprawione zostało nabożeństwo do Matki
Pięknej Miłości. Po mszy przespacerowali się przed kapliczkę Świętej
Barbary. Na koniec pojechali do Izby
Tradycji kopalni Knurów, gdzie w rolę
przewodnika po historii wcielił się
kustosz Bogusław Szyguła.

Uczest niczący m w zjeźd zie
Górnoślązakom towarzyszyli samorządowcy i przedstawiciele organizacji społecznych. Knurowski
samorząd reprezentował Krzysztof
Stryczek, Kierownik Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Współpracy z
Zagranicą i Informacji UM Knurów,
gminę Gierałtowice - wójt Joachim
Bargiel. Obecni byli też kapelan
Związku Górnośląskiego ks. Kanonik Paweł Buchta, przedstawiciele
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Oberschlesisches Landesmuseum
(Muzeum Ziemi Górnośląskiej) z Ratingen, Bractwa Gwarków Związku
Górnośląskiego, STIG Izby Tradycji
Górniczych Knurów i Towarzystwa
Miłośników Przyszowic.
Kończąc I Światowy Zjazd Górnoślązaków jego uczestnicy zwiedzili
też pałac rodziny von Raczek w Przyszowicach i zamek w Chudowie.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski
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Z kart historii Knurowa. 85. rocznica wybudowania tymczasowego kościoła

Święty Wawrzyniec
– przez wieki z Knurowem
Święty Wawrzyniec – patron ubogich, piekarzy, kucharzy
i bibliotekarzy – przez ponad trzy wieki patronował
kościołowi w Knurowie. Gdy starą modrzewiową świątynię
z 1599 roku zastąpił nowy, ale tymczasowy kościółek,
popularny święty, chroniący też od pożarów, został również
i jej duchowym protektorem
W tym roku mija 85 lat od budowy tymczasowego kościoła w Knurowie. Świątyni będącej swoistym łącznikiem między dwoma kościołami
– św. Wawrzyńca, który ponad 300
lat służył okolicznym wiernym, oraz
pod wezwaniem świętych Cyryla i
Metodego, skupiającym współczesnych parafian.
Rocznica to doskonała okazja do
przypomnienia nieco mniej znanych
faktów związanych z kościółkiem z
lat 1926-1947.

7 lutego 1916 roku

reaktywowana została knurowska parafia, dla której macierzystą
świątynią był modrzewiowy kościół
z 1599 roku p.w. św. Wawrzyńca.
Jak się okazało, kościółek ten jednak
wymagał gruntownego remontu. Początkowo Zarząd Kościelny rozważał
propozycję poszerzenia kościoła z
końca XVI wieku. Ta myśl okazała
się nierealna. Ostatecznie Zarząd
Kościelny zdecydował się na wybudowanie kościoła, również p.w. św.
Wawrzyńca, zakładając od początku,
że będzie on tymczasowy.
Świątynię postanowiono w ybudować w blisk im sąsiedztwie
najstarszego targowiska w Knurowie
oraz starej „farki” krytej strzechą,
na podwórku dzisiejszego probostwa (farka została rozebrana w
1935 roku). Tymczasowy kościół
(o wymiarach: 39 m długości na 19
m szerokości) z dachem pokrytym
dachówką ukończono w 1926 roku.
Koszt przedsięwzięcia zamknął się
sumą ówczesnych 104 tys. zł.
Nowa świątynia okazała się
zbyt mała. Mogła pomieścić około
900 osób, a Knurów liczył już wtedy
około 10 tys. osób. Przy okazji ważniejszych świąt kościelnych wierni
stali przez kościołem. W dokumentacji parafialnej czytamy: „(…) taki
stan rzeczy pociągał za sobą upadek
ducha religii i zanik wiary.” Rozmiar
kościoła tymczasowego miała wpływ
na wielką pobożność knurowian w
latach trzydziestych XX wieku, a
więc jeszcze przed przystąpieniem
do budowy kościoła p.w. świętych
Cyryla i Metodego.

Zieliński (1935-1937), ks. Walter
Linke, ks. Jan Pietrek i ks. Ryś. W
swojej monografii ks. A. Koziełek
podaje także nazwiska osób, które
wchodziły w skład służby kościelnej
(„Knurów i Krywałd”, Katowice 1937,
s. 112): Paweł Chudoba – kościelny,
Franciszek Bałuch - śpiewak kościelny, Wincenty Janowski – dzwonnik
i porządkowy w kościele tymczasowym, Alfred Długaj – organista,
Wincenty Janowski – palacz, Maria
Kloza – sprzątaczka, Józef Słonina
– grabarz.
Gdy ks. J. Okręt zrezygnował z
urzędu proboszcza, od 1928 roku
proboszczem u św. Wawrzyńca był
ks. A. Koziełek. W dziewięć lat później, 8 sierpnia 1937 roku, to właśnie
ks. A. Koziołek dokonał uroczystego
wykopu pod budowę kościoła p.w.
świętych Cyryla i Metodego. Przez
ponad 22 lata tymczasowy kościół
był miejscem sprawowania liturgii,
uroczystości odpustowych ku czci
św. Wawrzyńca – patrona ubogich,
piekarzy, kucharzy, bibliotekarzy.

To właśnie w małym kościółku 17
maja 1933 roku ks. biskup Stanisław Adamski udzielił sakramentu
bierzmowania 1622 osobom dorosłym i dzieciom oraz wizytował
knurowską parafię (na początku lat
30. XX wieku, gontowy kościół z
1599 roku był już nieczynny).
Od 1947 roku dotychczasowy
kościół parafialny stał się obiektem
będącym własnością parafii p.w.
świętych Cyryla i Metodego. W
głównej części dotychczasowego
kościoła urządzono salki przeznaczone dla potrzeb wspólnoty
parafialnej, w części z przodu −
mieszkanie organisty.
Prawie 22 lata funkcjonowania
tymczasowego kościoła p.w. św.
Wawrzyńca, to również historia Knurowa przechowywana w
zbiorach Archiwum Parafii p.w.
świętych Cyryla i Metodego oraz
przypominana współczesnym na
fotografiach z tamtych lat...
Maria Grzelewska
Zdjęcia: Archiwum autorki

Grota lourdzka ufundowana została przez ks. A Koziełka
i Ignacego Kubicę − dzwonnika, wybudowana w 1934 roku
w bliskim sąsiedztwie tymczasowego kościoła p.w. św.
Wawrzyńca. Wzniesiona ze szlifowanych kamieni. We wnęce
groty − figura Maryi, nad grotą − krzyż. Pierwotnie knurowska
grota otoczona była drewnianym, niskim płotem

Bardzo prężnie działało przy parafii Stowarzyszenie Pań
Wincentego a Paulo (nazywano je „Wincentami”). Trzeci z lewej
strony ks. Alojzy Koziełek

Budowniczym kościoła

zastępczego był ks. Józef Okręt,
knurowski proboszcz w latach 1924
-1928. Wikarymi byli: ks. Paweł Lubina (1926- 1927), ks. Bernard Kotusz
(1927-1928), ks. Paweł Hojka (19281930), ks. Jan Fuchs (1930-1932), ks.
Joachim Hielscher (1932-1934), ks.
Feliks Hofman (1934-1935), ks. Jerzy



Kongregacja Mariańska Panien. Pierwsza z prawej strony przewodnicząca Salomea Lampert. Z tyłu feretron Sodalicji Mariańskiej.
Wymienione organizacje religijno-społeczne organizowały festyny w lesie, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy Knurowa
i Krywałdu (parafianie z Krywałdu pod względem struktury organizacyjnej Kościoła należeli do parafii knurowskiej, zaś
mieszkańcy Szczygłowic − do parafii p.w. św. Mikołaja w Wilczy)
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Historia

Jak Szczygłowice uzyskały dostęp do... morza
Rocznica to może cokolwiek makabryczna, ale pretekst, aby
przypomnieć jedyny w historii polskiej floty handlowej statek,
związany nazwą z Knurowem, chyba dobry: 5 lat temu przestał
istnieć masowiec poświęcony kopalni „Szczygłowice”

Rocznica przeszła bez echa – zapewne dlatego, że frachtowiec już
dawno nie nosił na burtach pierwotnego napisu. Przez równe 30 lat jednak pływał pod „szyldem” kopalni,
w barwach armatora ze Szczecina
– Polskiej Żeglugi Morskiej.
M/s „Kopalnia Szczygłowice”
powstał w duńskiej stoczni Nakskov
Skibsvaerft AS, gdzie PŻM ulokowała zamówienie na siedem masowców – statków przeznaczonych
do przewozu ładunków sypkich.
Serię nazwano „Neoliberty”: miała
zastąpić 11-tysięczniki wojennej produkcji amerykańskiej typu właśnie
„Liberty”.
Wszystkie ochrzczono śląskimi
nazwami: kolejno - „Kopalnia Moszczenica”, „Gliwice II”, „Kopalnia Sośnica”, „Kopalnia Wirek”, „Kopalnia

Szczygłowice”, „Kopalnia Kleofas”
i „Kopalnia Marcel”. Jak twierdzi
historyk dziejów Polskiej Żeglugi
Morskiej, autor m.in. monografii
przedsiębiorstwa, wydanej z okazji
50-lecia (w 2001 r.) – statki typu
„Neoliberty” „były doskonałe pod
każdym względem”.
„Nasz” masowiec miał 141,8
m długości, 19,2 szerokości, 8,5
zanurzenia. W pięciu ładowniach,
rozlokowanych pod jednym pokładem, mieścił 12.480 ton towarów.
Napędzający go silnik (zbudowany w
kooperacji Zakładów Cegielskiego w
Poznaniu z duńską firmą Burmeister
& Wain) o mocy 7.850 KM nadawał
mu prędkość 15,2 węzła. Załoga składała się z 33 osób.
Podobnie jak pozostałe „Neoliberciaki”, „Kopalnia Szczygłowice”

woziła węgiel, koks, rudy metali,
apatyty i zboża w systemie trampingowym średniego zasięgu – w
zasadzie jej rejsy ograniczały się do
portów europejskich. Eksploatacja
pod biało-czerwoną banderą trwała
30 lat – następnie statek sprzedano:
krótko nosił nazwę „Alma”, potem
przemianowano go na „Sorbo”. Pływał wtedy w barwach Malty.
Morska kariera masowca dobiegła końca w 2006 r. Jego ostatnia podróż prowadziła na jedno z
największych morskich złomowisk
świata, zlokalizowane na plaży Alang
w Indiach. Tam 11 sierpnia 2006
rozpoczęto cięcie blach kadłuba wysłużonego transportowca…

M/S „Kopalnia Szczygłowice” mieścił w ładowniach 12,5 tys. ton
towarów - zazwyczaj woził węgiel, rudy metali izboże

(wald)

M/S „Kopalnia Szczygłowice” to nie jedyny statek związany
z Knurowem. W 1966 roku (3 lata przed wodowaniem „Kopalni
Szczygłowice”) w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego powstał
dla Polskiej Żeglugi Morskiej uniwersalny masowiec/drobnicowiec
- „Górnik”. Imię nadała matka chrzestna statku - Jadwiga Tkocz z
Knurowa - żona ówczesnego dyrektora KWK „Szczygłowice” Pawła
Tkocza. Patronat nad statkiem objął ZG Związku Zawodowego Górników. Masowiec o długości 156,2 m posiadał wysokoprężny silnik
napędu głównego Cegielski - Sulzer typu 6RD68 o mocy 7200 km,
dzięki czemu osiągał prędkość rzędu 14 węzłów. Pojemność „Górnika” wynosiła 7483/10647 ton, a nośność 12310/14245 ton. „Górnik”
przewoził polski węgiel i fosforyty rudy. Odbywał także przewozy
trampowe pomiędzy zagranicznymi portami.
Być może ktoś z Czytelników zna dalsze losy „Górnika”? Prosimy
o kontakt z redakcją.

Foto: M. Czasnojć

/pg/

informacja własna wydawcy

Wspomnienie wakacji...

Umundurowane wilki morskie
Grupa młodzieży z knurowskich
szkół do tej pory wspomina wakacje
pod żaglami na Mazurach Zachodnich. Zespół Szkół Zawodowych nr
2 reprezentowały uczennice liceum
mundurowego i - co tu dużo mówić
- były prawdziwą ozdobą rejsu z Iławy
przez Kanał Elbląski aż do Zatoki Wiślanej i Malborka...
Młodzież poznawała piękne zakątki naszego kraju, jednocześnie
zdobywając umiejętności żeglarskie.
Największe wrażenie na wszystkich
wywarły unikatowe pochylnie umożliwiające pokonanie prawie 100-metrowej różnicy poziomów między
poszczególnymi odcinkami kanału.
Organizatorem, kapitanem i opiekunem duchowym rejsu był ksiądz
Marek Antosz.

K. Panfiluk
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OPEL SERWIS

TAnio i błyskAwicznie.
www.uslugiblyskawiczneopel.pl
Skorzystaj z atrakcyjnej oferty w Autoryzowanych Serwisach Opla.
Przegląd okresowy (kontrola sprawności pojazdu, wymiana oleju syntetycznego z filtrem)
Skorzystaj z atrakcyjnej oferty w Autoryzowanych Serwisach Opla.
Wymiana klocków hamulcowych przód
Wymiana rozrządu

349 zł*
*
RUDA ŚLĄSKA - WIREK,
389
zł
ul. Obrońców Westerplatte 26
tel.: 32 24 20 883 799 zł*

(kontrola sprawności pojazdu, wymiana oleju syntetycznego z filtrem)
okresowy
*Przegląd
dla modelu Astra
H, RM 2007

SALONY KANCLERZ

PRZYSZOWICE,
Wymiana klocków hamulcowych przód
ul. Gliwicka 9
www. kanclerz.com.pl
tel.:
32 301 99
99
Wymiana
rozrządu

389 zł*
349 zł*
799 zł*

* dla modelu Astra H, RM 2007

Nazwa Dealera

ul. Ulica 12, tel. 888 88 88, www.xxx.pl
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Szczygłowice. Święto Plonów na działkach

Mały raj „Pod Różą”

- Działki to nasz mały raj. Można tu odetchnąć po
stresującym dniu, nacieszyć naturą i spotkać z przyjaciółmi
– zapewniali szczygłowiccy działkowcy podczas dożynek.
Świętowali w poprzednią sobotę

Działkowcy doceniają najbardziej zasłużonych dla swojej społeczności - w tym roku wyróżnienia
otrzymało kilkanaście osób

Konkurs: 100 placów zabaw na 100 lat Nivea

Knurowscy internauci
coraz bliżej sukcesu

Dla działkowiczów z Rodzinnych
Ogrodów Działkowych „Pod Różą” w
Szczygłowicach było to juz 47 święto
plonów.
- Dożynki to piękna polska tradycja mówiąca o wielkiej i twórczej
pracowitości polskich działkowców
oraz o potrzebie ciągłej walki o naszą
tożsamość działkową  – rozpoczął
imprezę dożynkową Zbigniew Wojciechowski, prezes zarządu ROD. - To
nasz mały raj, oaza spokoju, można tu
odetchnąć po stresującym dniu, nacieszyć się kontaktem z naturą, spotkać
z przyjaciółmi. Dziękuję wszystkim,
którzy pomagają w naszej działalności, wspomagają ją i wspierają, poświęcają często własny czas oraz są w
pełni zaangażowani w prace społeczne
na rzecz naszego ogrodu.
Działkowcy doceniają tych ze
swojego grona, którzy w szczególny
sposób potrafią się zasłużyć całej
działkowej społeczności. Wyrazem
podziwu i wdzięczności są wyróżnienia i odznaczenia. Nie zabrakło ich i
tym razem.
Przyznano 14 srebrnych odznak
oraz dwa dyplomy. Przyjemność wrę-

czenia miał zarząd ROD oraz goście
– wiceprzewodniczący knurowskiej
Rady Miasta Henryk Hibszer, Gabriela Sar i Andrzej Jakimek, główna
księgowa i kierownik delegatury
związku działkowców w Gliwicach.
Wyróżnieni zostali: Mieczysław
Gach, Franciszek Kujawa, Marian
Wojciechowsk i, Alfred Wagner,
Edmund Książek, Władysław Kapa,
Wiesław Filipczyk, Marianna Kos,
Anna Kałajkowska, Tomasz Drobik,
Krystyna Litwin, Krzysztof Kujawa,
Jolanta Bartosz, Zbigniew Wojciechowski, Izabela Wilk i Kazimierz
Opala.
Gromkie „Sto lat” zaśpiewano
najstarszemu wyróżnionemu działkowcowi – 83-letniemu Mieczysławowi Gachowi.
Następnie przy akompaniamencie zespołu muzycznego działkowcy
rozpoczęli zabawę. Tańce trwały do
białego rana.
- Wszyscy świetnie się bawili, więc
nic dziwnego, że byli bardzo zadowoleni – podsumowuje imprezę prezes
Wojciechowski.
Tekst & Foto: Dawid Ciepliński

reklama

Trwa trzeci etap konkursu Nivea. Knurowscy internauci nie
odpuszczają systematycznie głosując, dzięki czemu miasto
jest – na razie – na pozycji gwarantującej status laureata, a tym
samym nowy plac zabaw
Przypomnijmy. Nivea - znana
firma kosmetyczna - obchodzi w
tym roku setne urodziny. Z tej okazji
postanowiła ufundować 100 placów
zabaw. To nagrody w ogólnopolskim
konkursie internetowym. Miejsce
wśród laureatów trzeba sobie „wyklikać” systematycznie głosując (na
stronie: www.100latnivea.pl/glosowanie, po uprzednim zarejestrowaniu się) na wybraną miejscowość.
Głosowanie odbywa się w comiesięcznych transzach. Na zakończenie
każdej z nich laureatami staje się 25
miejscowości z największym poparciem. Do tej pory podsumowano dwa
etapy – 50 miejscowości już cieszy się
z sukcesu.
Knurowscy internauci starają się,

by i ich miasto znalazło się w gronie
beneficjentów. W trzeciej (z czterech)
transzy konkursu Knurów znajduje się na premiowanym miejscu.
Oscyluje wokół 14-17 pozycji, która
– gdyby ją utrzymano – pozwoliłaby na wybudowanie atrakcyjnego
placu zabaw dla dzieci. Powstałby
w sąsiedztwie szkolnej „Siódemki” i
przedszkolnej „Dwunastki” w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się mały
– w stosunku do planowanego – plac
z kilkoma urządzeniami do zabawy.
W skład placu zabaw wchodzić
będą: dwa wieloelementowe zestawy
zabawowe, element sprawnościowy,
dwie huśtawki, dwa bujaki sprężynowe, karuzela, piaskownica, kosz na
śmieci i ławka.
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Zainteresowa ny m poleca my
forum Wirtualnego Knurowa (www.
wirtualnyknurow.pl), gdzie tematowi
temu poświęcony jest wątek pt. „Głosuj na nowy plac zabaw w Knurowie”.
To jeden z najbardziej poczytnych – i
emocjonujących – tematów knurowskiego portalu.
DC, b



aktualności
ogłoszenie

Wilno. Wycieczka Związku Zawodowego „Kadra” KWK „Knurów”

Śladami Mickiewicza

Związek Zawodowy „Kadra” KWK „Knurów”, korzystając
z ostatnich podrygów lata, spędził pierwsze dni września
w Wilnie. - Żadne zdjęcie nie oddaje ducha tego miejsca
- mówi przewodniczący związku Stanisław Korczyc

Nie straszne były im kontrowersje narastające wokół relacji polskolitewskich. Wizja urokliwych zakątków Wilna była silniejsza...
Przygry wką do odwiedzenia
wielonarodowego i wielokulturowego
miasta był pobyt w Szeligach koło
Ełku. Tam knurowianie wzięli udział
w przejażdżce taborem cygańskim, a
także w Biesiadzie Mazurskiej.
Mazury to przede wszystkim gościnność i życzliwość gospodarzy.
- Wilno jest jednym z najpiękniejszych miast Starego Kontynentu.
Prawdziwą dumą litewskiej stolicy jest
architektura Starówki - największej
w Europie Środkowowschodniej - zauważa Stanisław Korczyc. - Jest trzy
razy większa od krakowskiej...
Wyjątkowość tego miejsca podkreśla leśne tło. Nic dziwnego, że
wileńska Starówka trafiła na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Najważniejsze symbole miasta to
przede wszystkim Zamek Giedymina
na Górze Zamkowej oraz Archika-

tedra św. Stanisława. Jednak Wilno
to nie tylko zabytki architektury i
monumentalne budowle stanowiące
świadectwo minionych wieków. Polacy odnajdą w nim wiele niepozornych miejsc mających sentymentalną
wartość ze względu na swój związek z
osobą naszego narodowego wieszcza,
a także innych wybitnych postaci.
W centrum starego Miasta przy ul.
Świętojańskiej 4, na ścianie budynku
biblioteki, wmurowana została tablica
z napisem informującym, że istniała
tu drukarnia Józefa Zawadzkiego, w
której w roku 1822 po raz pierwszy
wydrukowano „Ballady i romanse”
Adama Mickiewicza. Niewielkie muzeum poety mieści się przy Zaułku
Bernardyńskim, gdzie kiedyś było jego
mieszkanie.
Knurowianie mieli okazję odwiedzić nekropolię na Rossie - w części
wojskowej spoczywa serce Józefa Piłsudskiego, jego matka i najwierniejsi
żołnierze.
Trzeci dzień wycieczki to rejs

statkiem po kanale augustowskim.
Podcz a s rejsu pa sa ż erow ie
uczestniczą w śluzowaniu, a także
zwiedzają Sanktuarium Maryjne
w Studzienicznej, gdzie Jan Paweł
II modlił się w Kaplicy na wyspie.
Nad brzegiem jeziora Studzieniczne
usytuowany jest pomnik Papieża ze
słynnymi słowami „Byłem tu wiele
razy, ale jako Papież po raz pierwszy
i chyba ostatni”. Kolejnym i ostatnim
etapem wycieczki był klasztor Kamedułów, malowniczo położony na
wzgórzu, nad jeziorem Wigry. Można
tu obejrzeć apartamenty papieskie,
w których Jan Paweł II przebywał
w czasie pielgrzymki w 1999 roku
- pokój dzienny i sypialnię, a także
kapliczkę, w której modlił się papież.
To miejsce nie zostało zmienione od
wizyty Ojca Świętego.
Te urokliwe miejsca na długo
pozostaną w pamięci knurowskich
turystów.
Oprac. /pg/

Realizacja współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Przepustka do samodzielności” jest bardzo zaawansowana, 1 sierpnia minął już rok od rozpoczęcia.
Projekt ma na celu zarówno zwiększenie szansy na wyjście z grupy
zagrożonej wykluczeniem społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak też stworzenie warunków do integracji społecznej. Realizatorzy
projektu, różnicując potrzeby, udzielili wsparcia dwu grupom, tj. osobom z
niepełnosprawnością intelektualną jak też ich bliskim.
W ciągu ostatniego roku osoby z niepełnosprawnością intelektualną
miały okazję zapoznać się z podstawami ogrodnictwa oraz florystyki w
teoretycznym, jak też praktycznym zakresie. Zajęcia odbywały się co dwa
tygodnie w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa i były
prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Efektem warsztatów z zakresu
ogrodnictwa są klomby obsadzone kwiatami przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Odpowiednio oznakowane klomby zdobią: skwer
wokół siedziby Fundacji przy ul. Dworcowej 38a, park przy ul. Dworcowej
oraz teren w pobliżu bramy firmy KOMART przy ul. Szpitalnej. Natomiast
prace wykonane podczas warsztatów z zakresu florystyki zdobią salę
wykładową Fundacji. W czasie, gdy uczestnicy projektu doskonalili swe
umiejętności w dziedzinie ogrodnictwa i florystyki osoby z ich otoczenia
spotykały się na warsztatach z psychologami, wizażystką, kosmetyczką,
fryzjerką i masażystką. Uczestnicy w ramach projektu korzystali z porad
indywidualnych udzielanych przez psychologów i seksuologa.
Ważnym aspektem prowadzonych działań jest aktywizacja ruchowa
– zajęcia sportowe odbywały się przede wszystkim na knurowskiej siłowni i
basenie co dwa tygodnie. Dzięki regularnym treningom uczestnicy projektu,
którzy osiągnęli najlepsze wyniki, mogli wziąć udział w zawodach sportowych podczas III Knurowskich Dni Integracji.
Istotną rolę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną odegrały wyjazdy integracyjne. Od momentu rozpoczęcia realizacji projektu „Przepustka do samodzielności” zostały zorganizowane wyjazdy do Tarnowskich Gór,
Brennej i Katowic. Należy też zwrócić uwagę na znaczenie pierwszych zarobionych pieniędzy, czyli comiesięczne wypłaty dodatku szkoleniowego.
Po roku uczestnictwa w projekcie widoczne są postępy, jakie uczynili
uczestnicy projektu. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną znacznie
poszerzyły zakres swych umiejętności manualnych oraz nabyły nowe
umiejętności. Niezwykle istotne jest również to, że uwierzyły w siebie, w
swoje możliwości. Nie bez znaczenia jest fakt dużej integracji w grupach,
wykształcenie samodzielności i samopomocy. Bliscy osób z niepełnosprawnością intelektualną mogli zasięgnąć porad psychologów, seksuologa,
oraz zrelaksować się w czasie warsztatów z wizażystką, masażystami,
czy fryzjerką.
Projekt „Przepustka do samodzielności” został dostrzeżony przez Urząd
Marszałkowski w Katowicach. Był prezentowany jako Dobra praktyka podczas konferencji „Nic trudnego dla niepełnosprawnego, czyli jak Europejski
Fundusz Społeczny wspiera osoby niepełnosprawne”, która odbyła się 31
maja br. w studiu TVP Katowice. Informacje o projekcie zostały zamieszczone również w publikacji będącej efektem realizacji grantu „Wrażliwy
klient (uczestnik) projektów PO KL”. Grant ten stanowił odpowiedź Instytucji
Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013” 1 z pięciu regionów – Małopolski (Lider
grantu), Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska oraz Wielkopolski – na
pojawiające się trudności związane z niskim uczestnictwem części grup
społecznych w projektach realizowanych w ramach Programu. O projekcie
„Przepustka do samodzielności” napisano:
„W realizowanym przez Fundację na rzecz rozwoju Miasta Knurowa oraz
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Knurowie (woj. śląskie) projekcie pt. „Przepustka do samodzielności”,
którego uczestnikami były osoby z niepełnosprawnością intelektualną, obok
wsparcia skierowanego do tejże grupy realizatorzy objęli wsparciem także
grupę opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych. Uzyskali oni (rodzice,
opiekunowie) w projekcie szeroką pomoc psychologiczną, ale także mogli
skorzystać z różnego typu doradztwa i zajęć z kosmetyczką, wizażystką,
masażystą, seksuologiem i dietetykiem. Ponadto, mieli także dostęp do
indywidualnego poradnictwa oraz zaproponowano im wyjazdy integracyjne
(realizowane równolegle do wyjazdów integracyjnych ich podopiecznych).”
Więcej informacji na temat realizowanego projektu znajduje się na
stronie www.samodzielni.knurow.pl

Projekt „Przepustka do samodzielności” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

informacja

Knurów

Przybywa sieci kanalizacyjnej

Trwają, rozpoczęte w październiku przed rokiem, prace w ramach
projektu „Porządkowanie gospodarki
ściekowej Gminy Knurów – budowa
i przebudowa systemów kanalizacyjnych”.
Całkowity koszt przedsięwzięcia
to 113 630 880,48 zł. Ponad 91 mln
zł z tej kwoty to pieniądze pozyskane
z funduszy Unii Europejskiej (stanowią 81 proc. całkowitej wartości
projektu).
W ramach projektu budowana
jest nowa sieć sanitarna i deszczowa
oraz przebudowywana funkcjonująca
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sieć kanalizacyjna. Dzięki niej podłączenie do kanalizacji uzyska prawie
8 tysięcy nowych użytkowników. Ze
zbiorczego systemu kanalizacji będzie korzystać 93 proc. knurowian.
Prace wykonywane są pod nadzorem Przedsiębiorstwa Kanalizacji i
Wodociągów Sp. z o. o. w Knurowie.
Obecnie prowadzone są roboty
budowlane w zakresie sieci kanalizacyjnej w rejonie:
• teren Szpitala – Kontrakt W1 zadanie 1.1
• ul. Mickiewicza i Sienkiewicza
– Kontrakt W1 zadanie 1.2

• ul. Karłowicza oraz boczne do ul. Koziełka – Kontrakt W2A zadanie 2.1
• ul. Klasztorna, ul. Targowa, ul. Jagły
– Kontrakt W2B zadanie 2.2
• ul. Matejki – Kontrakt w3 zadanie
3.2
Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonanych
robotach montażowych :
• ul. Klasztorna – Kontrakt W1 zadanie 1.1
• ul. Wzgórze i ul. Polna – Kontrakt W3
zadanie 3.2
Przypomnijmy, że główne cele
projektu to:
• zminimalizowanie zrzutu ładunków
zanieczyszczeń odprowadzanych
do środowiska naturalnego,
• zwiększenie liczby mieszkańców

objętych usługą odbioru ścieków,
poprzez przyłączenie ich gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej,
• ograniczenie przedostawania się
ścieków i osadów z nieszczelnych
sieci kanalizacyjnych oraz zbiorników bezodpływowych do gleby i
wód gruntowych.
Realizacja inwestycji pozwoli na
spełnienie zobowiązań nałożonych

przez Unię Europejską na Gminę
Knurów, a wynikających z Traktatu
Akcesyjnego. Zgodnie z nimi do końca
2015 r. wszystkie aglomeracje powyżej 15 tys. mieszkańców powinny
zapewnić dostęp do usług odbioru
ścieków zbiorczym systemem kanalizacyjnym przynajmniej 90 proc. z
nich. Niewykonanie tego obowiązku
w przedstawionej wyżej perspektywie
czasowej, będzie skutkowało nakładaniem na polskie miasta i gminy kar
finansowych, obciążających bezpośrednio ich budżety.
Projekt współfinansowany jest
przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Przypominamy, że informacje
dotyczące realizacji projektu udzielane są w siedzibie Spółki, pokój nr 5,
w dniach: poniedziałek 12:00-15:00,
środa 8:00-11:00.
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knurów. MłodzieŻowe PoPołudnie w rytMie hiP-hoPu

sami swoi w kolorze
To była czwarta tego typu impreza w Knurowie, ale pierwsza z
tak wielką oprawą. Trzy poprzednie
edycje „Samych Swoich” ograniczały
się do malowania graffiti na ścianach.
Pierwsze dwie miały miejsce również
na terenie szkolnej „Dwójki”, natomiast trzecia w Szczygłowicach.

Sygnał do zabawy dali grafficiarze. Jeszcze przed południem
zabrali się do zdobienia murów. W
tym samym czasie na specjalnie
przygotowanym torze niecodzienne
umiejętności prezentowali Rafał i
Michał z Katowic, zajmujący się trialem rowerowym. Miłośnicy dwóch

kółek mają na koncie liczne sukcesy
na polskiej arenie. To nie dziwi, bo
poziom trików był bardzo wysoki.
Na starcie stroną muzyczną zaopiekował się DJ HWR, a zaraz po
tym na rozłożonej obok macie swój
kunszt i rzemiosło przedstawiali
tancerze break dance. W tym czasie

Foto: Dawid Ciepliński

Pokazy break dance i rowerowego trialu, mieniące
się grafficiarskimi kolorami szkolne mury, a wszystko
przyprawione dźwiękami hip-hopu – tak wyglądało
sobotnie popołudnie na boisku szkolnej „Dwójki”. Nikt
z przybyłych się nie nudził

Foto: Dawid Ciepliński

Do Knurowa zjechali znani graficiarze z Gliwic,
Rynika, Katowic, Zabrza, a nawet z Kotliny Kłodzkiej

ogłoszenie własne wydawcy

Centrum Kultury dziękuje za pomoc w organizacji imprezy: Bankowi
Zachodniemu WBK, Bricomarche, Leroy Merlin,
Dariuszowi Kędzierskiemu z Ośrodka Szklenia
Kierowców „Kędzior”,
dyrek torce Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr
2 w Knurowie – Teresie
Bochenek.

Trialowe popisy stały
na wysokim poziomie
prace writerów nabierały kształtu,
a było na co patrzeć, ponieważ do
Knurowa zawitało wielu artystów z
różnych miast.
- Jestem na tutaj już trzeci raz. Z
roku na rok jest coraz lepiej. Robimy
coś podobnego u nas i naprawdę
jestem pod wrażeniem organizacji w
Knurowie. Mam nadzieję, że zawitamy tu po wielekroć – chwalił sobotnią
imprezę Webster, reprezentującym
grupę „Opcja na sztukę” z Kotliny
Kłodzkiej.
Próbkę wspaniałych możliwości
pokazali też twórcy z Gliwic, Zabrza,
Rybnika i Katowic.
Około godziny trzeciej rozpoczęła się koncertowa część imprezy. Otwarły ją występy lokalnych artystów
– na scenie pojawili się m.in. Mastav
z Delictum Ars, Łebski, Szaman,
Cezefiasz i grupa Razy Dwa. Wart
uwagi był też występ Yappe, zwycięzcy konkursu zorganizowanego przez
polskiego producenta i rapera – Reda.
Nagrodą będzie gościnny występ na

płycie hip-hopowego artysty.
Gdy na scenie zainstalował się DJ
Bambus, było wiadomo, że wkrótce
pojawi się na niej gwiazda wieczoru,
czyli Rahim - członek kultowych
składów 3xKlan, Paktofonika oraz
Pokahontaz. Zebrani usłyszeli najbardziej znane kawałki twórcy, m.in.
„Podróże po amplitudzie”.
- Bardzo fajna impreza. Zgromadziła dużo młodych ludzi, pełnych
powakacyjnej energii, spragnionych
koncertów. Cieszę się, że powstają
takie inicjatywy, bo są potrzebne
– powiedział Przeglądowi Rahim
po swoim debiutanckim występie
w Knurowie. - Nie tylko tutaj, ale w
każdym mieście naszego regionu, jest
młodzież chcąca swoją energię spożytkować w pozytywny sposób.
Koncert skończył się po zmroku
owacją dla Rahima i jego składu.
Artysta długo rozdawał autografy i
pozował do zdjęć z fanami.
Dawid Ciepliński,
Bartłomiej Firmanty

ogłoszenie
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rozmaitości

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

„Jaśnie Pan” powstał przed 45 laty, ale do dzisiaj nie
traci na aktualności
Kacper niestrój z czerwionki

ur. 8.09.2011 r., 3350 g, 52 cm

Karol repko z czerwionki-leszczyn
ur. 9.09.2011 r., 4900 g, 56 cm

Helenka biskup z Knurowa

ur. 12.09.2011 r., 3240 g, 53 cm

kamil cichoń z wilczy

zuzanna Bednarczyk z gliwic

ur. 9.09.2011 r., 4290 g, 58 cm

Piotr zawadzki z knurowa

ur. 10.09.2011r., 2810 g, 52 cm

aleksandra Skirlińska z knurowa
ur. 12.09.2011 r., 3310 g, 52 cm

wiktoria Broźny z czerwionki

jakub jasto z Knurowa

ur. 9.09.2011 r., 3000 g, 54 cm

Kamila szymura ze stanowic

ur. 11.09.2011 r., 4280 g, 58 cm

julia jakubczyk z Knurowa

ur. 13.09.2011 r., 4220 g, 58 cm

ur. 15.09.2011 r., 3130 g, 53 cm

ur. 15.09.2011 r., 3790 g, 56 cm

patrycja Karwat z Knurowa

grzegorz rams z Knurowa,

zoﬁa Palenga z knurowa

jakub Dzwonek z Knurowa

ur. 18.09.2011 r., 4020 g, 58 cm
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ur. 16.09.2011 r., 3990 g, 57 cm

milena langrzik z Knurowa

ur. 18.09.2011 r., 3520 g, 53 cm

Jaśnie Pan
promyczkiem nadziei
Jednoaktówka „Jaśnie Pan” i występ
zespołu „Jazz Trio” były atrakcjami
imprezy charytatywnej „Promyczek
nadziei” zorganizowanej przez
Fundację „Promyczek”
Inauguracyjne przedsięwzięcie
fundacji odbyło się w klubie Gama.
Miało dobroczynne przesłanie – pomoc dzieciom niepełnosprawnym - i
artystyczny wymiar. Clou programu
była prezentacja jednoa któwk i
„Jaśnie Pan” autorstwa Michała
Wrońskiego, gliwickiego prozaika,
poety i dramaturga. Główne role
zagrali absolwenci bytomskiego
Gimnazjum nr 15 – Jan Karkoszka i Patryk Moliński. Adaptacja i
reżyseria przedstawienia to dzieło
Ilony Jagody.
Koncert zespołu „Jazz Trio”
wypełniły znane standardy jazzowe
w wykonaniu Sławomira Rosiaka i
Jacka Owsianki. Wystawa i licytacja
obrazów wrocławskich artystów
również nie przeszły bez echa.
Fundacja „Promyczek” działa
od niedawna, ale jej prezes Agnieszka Walczyk od wielu lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi.

– Moim pragnieniem było utworzenie fundacji, która zapewni wszechstronną pomoc dzieciom potrzebującym, a w szczególności dotkniętym
niepełnosprawnością fizyczną bądź
intelektualną – powiedziała Przeglądowi prezes „Promyczka”. Celem
fundacji jest integracja ze środowiskiem lokalnym, a także niesienie
pomocy finansowej, rzeczowej,
psychopedagogicznej oraz prawnej
osobom niepełnosprawnym oraz
ich rodzinom.
Wśród uczestników dobroczynnego przedsięwzięcia była Ewa Jurczyga, radna Powiatu Gliwickiego, i
Urszula Krawczyk - przewodnicząca
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ideę wsparli też członkowie zarządu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Filip garbacz z gliwic-Sośnicy

ur. 14.09.2011 r., 3450 g, 52 cm

ur. 15.09.2011 r., 4250 g, 56 cm

Knurów

ur. 17.09.2011 r., 2880 g, 53 cm

Idea fundacji znalazła poparcie knurowskich organizacji
i społeczników
reklama

Szymon rybarz z Żernicy

ur. 18.09.2011 r., 3500 g, 53 cm
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Krywałd

informacja własna wydawcy

– Czasami jest tak, że potem choroba od człowieka odejdzie. A nawet jeśli
nie odejdzie, to ten sakrament pomaga to znosić – mówi uczestniczka
mszy z namaszczeniem chorych, odprawionej w ubiegły czwartek
w krywałdzkim kościele Po nabożeństwie był czas
W parafii p.w. św. Antoniego w
Krywałdzie co roku odprawiana jest
msza święta, podczas której udzielany jest sakrament namaszczenia
chorych. Zwyczaj gromadzenia się
chorych w krywałdzkim kościele został zapoczątkowany wiele lat temu,
jeszcze przez poprzedniego proboszcza, ks. Stefana Gruszkę.
Dawniej o tym sakramencie mawiano „ostatnie namaszczenie”. Dla
wielu osób był związany z lękiem,
kojarzył się ze sprawami ostatecznymi. Dziś podejście do namaszczenia
chorych się zmieniło. W krywałdzkim kościele niemal wszyscy zebrani
wierni skorzystali z możliwości jego
przyjęcia. W końcu wielu z nas coś
dolega, jak nie na ciele, to na duszy.
- Czasami jest tak, że choroba od
człowieka odejdzie – mówi Adelajda
Mielczarek, która co roku regularnie
uczestniczy we mszy dla chorych. – A
nawet jeśli nie odejdzie, to sakrament
namaszczenia pomaga to znosić.
Przecież Pan Bóg też cierpiał. Trzeba
się z tym wszystkim pogodzić.
Na msze dla chorych i inne nabożeństwa do Krywałdu przyjeżdżają także wierni ze Szczygłowic i
Knurowa. Chwalą niepowtarzalną
atmosferę niewielkiego kościoła. – To
jest najpiękniejsza świątynia w okolicy, a ksiądz jest wspaniały, na piątkę
z plusem – mówi pani Irena, która
dojeżdża na nabożeństwa z Knurowa.
– Chodzimy tu już od lat. Kto tu raz
przyjdzie, potem zawsze wraca.

na spotkanie przy kołoczu
i kawie; do wspólnego śpiewu
przygrywał ks. proboszcz
Marek Kamieński

Razem przy kołoczu

Odkąd w 2004 roku zaadaptowano zaplecze budynku, coroczne
spotkania chorych nie kończą się po
nabożeństwie. Ze świątyni przenoszą
się do parafialnych salek, gdzie przy
wspólnym stole, kawie i kołoczu
można porozmawiać, pośpiewać.
Tak było i tym razem. Poczęstunek
ufundował krywałdzianin, radny Jan
Furgoł, przygotowały członkinie parafialnego zespołu charytatywnego,
a na gitarze przygrywał proboszcz,
ks. Marek Kamieński.
Do tej pory coroczne nabożeństwa
z namaszczeniem chorych odbywały się
w październiku, w okolicy uroczystości
ku czci św. Jadwigi Śląskiej. Tegoroczne
zostało przeniesione na wrzesień. – W
październiku zdarzają się już przymrozki, co dla starszych, chorych osób jest
utrudnieniem w dotarciu do kościoła
– tłumaczy ksiądz proboszcz. – Stąd

Foto: Mirella Napolska

Wzmocnieni namaszczeniem

tym razem msza dla chorych została
odprawiona we wspomnienie Matki
Bożej Bolesnej, 15 września, i przy tym
terminie chcielibyśmy pozostać.
Ksiądz zapewnia, że każdy, kto
chce dotrzeć na mszę za chorych,
może liczyć w razie potrzeby na pomoc z transporcie. Jeśli rodzina nie
ma takiej możliwości, chętnie pomogą sąsiedzi. Czasem barierą w wyjściu
z domu okazuje się nie problem
organizacyjny, tylko wewnętrzna
bariera mentalna. Dla części chorych
krywałdzkie msze to jeden z niewielu
dni w roku, kiedy wychodzą z domu,
czasem jedyny. Bywa, że niełatwo się
zdecydować na opuszczenie czterech
ścian i nawet najbliżsi nie są w stanie
do tego zmobilizować. Jednak bariery
znikają – jeśli ktoś raz zdecyduje się
na wyjście z domu, wspólną modlitwę, spotkanie z innymi ludźmi,
chętnie pojawia się tu znowu.
MiNa

ogłoszenie

INFORMACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
w Knurowie zaprasza mieszkańców Knurowa na spotkania
informacyjne nt. zagadnień związanych z realizowanym przedsięwzięciem pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy
Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych”.
Zapraszamy mieszkańców Knurowa /wg poszczególnych ulic/
w dniach:
27.09.2011 r. - Centrum Kultury, ul. Niepodległości 26 godz. 1700
(kontrakt W3 zadanie 2.3 i 3.2)
ulice: Rakoniewskiego, Wilsona (od wiaduktu kolejowego do ronda), Matejki,
Grunwaldzka, Wzgórze, Polna, Cicha, Rybnicka nr 2, 4, 6, 8, 8a, Niepodległości (od wiaduktu do ronda przy Zaciszu Leśnym).

Knurów. Jubileuszowe spotkanie po latach

Bardzo dojrzali maturzyści
Jak ten czas leci – w ubiegłą sobotę absolwenci knurowskiego L.O. Anno
Domini 1966 świętowali 45-lecie swojego egzaminu dojrzałości
Na jubileuszu pojawiło się ponad
trzydzieścioro absolwentów. To ostatni rocznik, który zdawał maturę w
budynku dzisiejszej Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2. Przyjechali po latach do Knurowa z różnych stron Polski, a także kilka osób, które na stałe
mieszkają w innych krajach Europy.
Inaugurującą spotkanie mszę świętą
odprawił w krywałdzkim kościele
jeden z absolwentów, ks. Franciszek
Malczyk, który na rocznicę przybył
z Bawarii, z Obersinn. Nie bez powodu spotkanie rozpoczęło się przed
wizerunkiem Pięknej Madonny z

Knurowa – patronki emigrantów.
„Tukej my znodli Matczyny Dom”
– głosi napis widniejący na kopercie
wydanej specjalnie dla upamiętnienia rocznicowego spotkania. O to
wydawnictwo Poczty Harcerskiej
149 zadbał jej naczelnik, Bogusław
Szyguła – jeden ze świętujących
absolwentów. Rozsiani po świecie
knurowianie mogli też odświeżyć
sobie historię rodzinnego miasta,
odwiedzając Izbę Tradycji. Inny
knurowski maturzysta 1966, Andrzej
Pach, przygotował dla kolegów z
rocznika żar tobliwą, r ymowaną
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oprawę tekstową – program zjazdu,
hymn (na melodię „Matury” Czerwonych Gitar) oraz menu w dwóch
wersjach (dla hanysów i goroli).
Mimo upływu czasu i dzielących
ich odległości, jubilaci mają o czym
rozmawiać i potrafią wspólnie się bawić. Spotykają się regularnie co 5 lat.
Tegoroczne jubileuszowe ucztowanie
przeciągnęło się do nocy, a jego uczestnicy już planują kolejne spotkanie – za
pięć lat czeka ich 50-lecie matury, czyli,
jak mówią, „złote gody”...

28.09.2011 r. – Centrum Kultury, ul. Niepodległości 26 godz. 1700
(kontrakt W1 zadanie 1.1 i 1.2 oraz W2A zadanie 2.1 oraz W4 zadanie 3.1)
ulice: Wolności (od skrzyżowania z ulicą Klasztorną, prawostronna zabudowa, poza pierwszą linią zabudowy tej ulicy), Jęczmienna (odcinek między ul.
Wolności a Koziełka), Koziełka, Sienkiewicza, Mickiewicza, Słoniny, Poniatowskiego, Miarki, Kościuszki, Kopernika, Damrota, Brzechwy, Karłowicza,
Kwitka, Dworcowa (od ronda przy kościele do wjazdu na autostradę), Żwirki
i Wigury, Pocztowa, Prusa, Spółdzielcza, Ogrodowa, Janty, Spacerowa,
Moniuszki, Niepodległości (od ronda przy kościele do wiaduktu kolejowego), Łubinowa, Chmielna, Wrzosowa, Akacjowa, Parkowa, Jaśminowa,
Kossak-Szczuckiej.
29.09.2011 r. – Centrum Kultury, ul. Niepodległości 26 godz. 1700
(kontrakt W2B zadanie 2.2)
ulice: Wolności (od skrzyżowania z ulicą Klasztorną, pierwsza linia prawostronnej zabudowy tej ulicy bez numeru 80), Jęczmienna, Dymka, 1 Maja,
Wieniawskiego, Szpitalna, Wilsona (lewostronna zabudowa na odcinku od
skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Szpitalną oraz zabudowa obustronna na odcinku od ul. Szpitalnej do wiaduktu), Jagły, Hlonda,
Słowackiego.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach.

MiNa
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372
41-odw.

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

33-odw.

Wybrukuje chodniki, tarasy – tanio, solidnie. Tel. 509 933604

38/11

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remonty bieżące. Tel. 664
455 253

8-odw.

M- 4 Mieszka 52 m 2 , LOKUS. Tel. 793
679 367

Skupujemy auta za gotówkę do 3 tys.
Tel. 660 481 277

38/11

37-38/11

M-4 Piłsudczyków, 1p., 71 m 2, LOKUS.
Tel. 793 679 367

Sprzedam Peugeot 206 CC, kabriolet,
2001 r. Tel. 503 050 888

M-4 Sokoła, 60.5 m2, LOKUS 793 679 367

Spr zedam samochód cię ż arow y KI A
K-2500-TCI 2001 r. Tel. 503 050 888

38/11

2-pokojowe na os. WP II, 140 tys. AS.
Tel. 501 533 977

M-4 Szpitalna, 54 m , LOKUS. Tel. 793
679 367

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; 509 962
089, 32 270 00 10

2-pokojowe, I piętro, 44 m , 150.000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

M-4 Ułanów 71 m , LOKUS. Tel. 793 679
367

Cyklinowanie, solidnie. Tel. 603 929 107

3-pokojowe, nowe okna, balkon 185.000.
Biuro M3. Tel. 603 773 313

M- 4, WP II, 61,70 m 2 , I p., Marynarzy,
185 tys. Tel. 604 227 196

Do wynajęcia kawalerka w Knurowie, IV p.
Tel. 506 981 807

M-5 Łokietka, 65m2/ Piłsudczyków, 71m2,
LOKUS 793 679 367

Do wynajęcia lokal - sklep o pow. 40 m2,
ul. Koziełka 52. Tel. 665 502 385

Poszukujemy mieszkań, domów, działek
do sprzedaży. AS. Tel. 32 337 00 22 lub
501 533 977

38/11

12-43/11

34-43/11

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel. 888
400 830

37-43/11

2

38/11

38/11

38/11

36-38/11

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 693 788 111

01-odw.

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

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 32 m2. Tel. 501 606 957
37-38/11

Do wynajęcia lokal pod działalność 93 m2,
Gierałtowice. Tel. 604 497 626
36-41/11

Do wynajęcia sklep, 30 m , na ul. Koziełka.
Tel. 662 281 335
2

33-38/11

Dom dwurodzinny – dz. 1200 m , nowe
okna, dach – 410.000. Biuro M3. Tel. 603
773 313
2

Dla odrzuconych przez bank pożyczka
pewna do 5,5 tys. Tel. 530 534 430
37-41/11

Docieplenia budynków, remonty. Tel. 607
969 200

1-51/52/11

DREWNO kominkowe, stemple – transport.
Tel. 603 198 006

36-45/11

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

33-odw.

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

Kompleksowe usługi remontowe. Aranżacja poddaszy. Tel. 517 517 140
38-40/11

Ocieplanie. Tel. 531 289 339

Lokal w Centrum Knurowa wynajmę, 2250
zł/mc. AS. Tel. 512 393 052

38/11

32-39/11

38-39/11

38-39/11

Spr zedam M - 3 5 0,5 m 2 z balkonem,
ul. Sienkiewicza. Tel. 697 851 478
38/11

Sprzedam Mieszkanie 2-pokojowe przy
ul. Mieszka I w Knurowie. Tel. 791 452 944

38-39/11

38-43/11

38-do odw.

Sprzedam mieszkanie M-3, K. Wielkiego
(dawna setka), 39 m2 lub zamienię na M-5.
Tel. 501 679 567

38/11
38/11

38/11

M-3 43 m2, Mieszka, 1 piętro / Jedn.Narodowej, LOKUS. Tel. 793 679 367

38-39/11

Korepetycje – język angielski. Tel. 663
379 982
38-41/11

MATEMATYKA – dowolny etap nauczania.
Tel. 606 705 264
38-43/11

Matematyka, fizyka – korepetycje z gwarancją. Tel. 601 771 672
38-40/11

M a t e m a t y k a , f i z y k a – ko r e p e t y c j e .
Tel. 692 845 849

35-39/11

Profesjonalne korepetycje z matematyki
i fizyki w dobrej cenie. Tel. 669 347 221

38-40/11

SPRZEDAM
Garaż blaszany. Tel. 532 568 102

38-39/11

Spr zedam 4 opony zimowe z felgami
215/70/R16 do Toyoty Rav 4. Tel. 504
182 955
38-40/11

Kelnerki przyjmiemy. Tel. 664 040 345

37-39/11

Montażysta mebli. Tel. 609 201 586

37-38/11

Piekarza od zaraz. Gliwice-Bojków, Rolników 227. Tel. 660 969 382

37-39/11

Praca w ochronie, okolice Gliwic. Tel. 32
255 14 64, 501 354 553

35-39/11

Przyjmę do pracy osoby z doświadczeniem
– agent bankowy. CV proszę składać:
Bank PEKAO S.A., Knurów, ul. Wilsona 8
38/11

Przyjmę do pracy w pizzerii. Tel. 796 113
941

38-39/11

Zatrudnię fryzjera. Tel. 501 686 442

37-38/11

Zatrudnię fryzjera. Tel. 665 722 945

38-39/11

38/11

M-3 A.K. 43 m 2 / Sienkiewicza, 50.5 m 2,
LOKUS. Tel. 793 679 367

38/11

38-41/11

Wynajmę na działalność nowe lokale przy
ul. Niepodległości. AS. Tel. 501 533 977

38/11

MOTORYZACJA

M-3 K. Wielkiego 40 m2, 128 tys., LOKUS.
Tel. 793 679 367

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

M - 4 Dy wizji K. 62 i 73.5 m 2 , LOKUS.
Tel. 793 679 367

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

M-4 Lotników 48.5 m 2, LOKUS. Tel. 793
679 367

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

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel. 504
340 521

M-4 Marynarzy 62 m2, 195 tys., LOKUS.
Tel. 793 679 367

Skup samochodów p łacimy gotówką.
Tel. 0 607 566 006

14

English of medicine and finances. Tel. 792
237 177

Wynajmę lokal pod działalność handlową
lub usługową o pow. 80 m2 z możliwością
podziału. Knurów. Tel. 509 361 519

37-38/11

3-47/11

EDUKACJA

38/11

M-3 Jagiełły 38 m 2 , LOKUS. Tel. 793
679 367

35-40/11

DAM PRACĘ

36-43/11

Wynajmę dom w zabudowie szeregowej.
AS. Tel. 501 533 977

38-39/11

3-odw.

RSA Biofeedback. Profilaktyka i Terapia.
Więcej na www.terapia-biofeedback.pl lub
889 406 874

38-39/11

Tanio sprzedam 2-pokojowe w Szczygłowicach. AS. Tel. 501 533 977

www.m3biuro.pl

ODSZKODOWANIA Miałeś Wypadek?
Zadzwoń! – Kancelaria Prawna, tel. 32 790
53 33, 505 248 277

Remont od A do Z elektryka, instalacje
wodne. Tel. 502 644 776

38-41/11

WP II, 3-pokojowe. Cena: 172 tys. AS.
Tel. 501 533 977

37-39/11

37-41/11

38/11

38/11

Ocieplenie domów, podbitki, adaptacje
poddaszy. gładzie, malowanie, izolacje
poziome, ścianki działowe, remonty. Tel.
602 407 190

Pożyczka pewna do 5,5 tys. bez BIKu. Tel.
504 230 495

Sprzedam dom w zabudowie szeregowej
w Knurowie. AS. Tel. 501 533 977

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe na
os. WP I w Knurowie. Bez pośredników.
Tel. 501 876 796

38/11

10-odw.

37-38/11

Knurów. Mieszkanie z ogrodem i garażem.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

38/11

10-odw.

Szukam pracy – m ę żc z y zna, lat 40.
Tel. 32 235 12 43

Sprzedam dom w Tymbarku pow. Limanowa, na działce 7 ar. Tel. 602 457 327

Sprzedam mieszkanie 61,70 m2, Knurów.
Tel. 663 141 253

Knurów. Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

38/11

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

37-38/11

Kawalerka, Sienkiewicza, 36 m 2, 97 tys.
LOKUS. Tel. 793 679 367

38/11

35-odw.

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na I
p. przy ul. K. Wielkiego – po remoncie.
Tel. 601 979 222

Sprzedam M-2, I piętro, ul. Mieszka I-go.
Tel. 517 516 372

38/11

Emerytka szuka pracy jako opiekunka lub
niania. Tel. 793 953 727

Lat 48, wykształcenie średnie, j. niemiecki,
prawo jazdy kat. B. Tel. 692 230 899

38/11

Działka ok. 800 m2 ok. Jęczmiennej, sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313

Kawalerka 36 m 2. Okazyjna cena!!! AS.
Tel. 512 393 052

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

37-39/11

38/11

Sprzedam garaż na Witosa. Tel. 692 193 520

38/11

SZUKAM PRACY

Emerytka szuka pracy: opieka nad dzieckiem (mam doświadczenie) lub opieka
i pomoc osobom starszym – sprzątanie,
zakupy, pranie, wyjście na spacer, kontakt
z placówkami służby zdrowia. Tel. 781
719 783

38-40/11

Dom przy ul. Niepodległości, 430 tys. AS.
Tel. 512 393 052

K a m i e n i c a 812 m 2 . S p r z e d a m . A S .
Tel. 501 533 977

ZDROWIE I URODA

38/11

Sprzedam działkę budowlaną w Stanicy.
Tel. 605 414 734

38/11

34-39/11

37-39/11

38/11

38/11

38/11

37-38/11

2

2

Oddam ziemię. Tel. 502 176 064

37-38/11

38/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

RÓŻNE

38/11

38/11

38/11

38/11

36-39/11

1-odw.
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ROZRYWKA nr 38/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Konkurs

Knurów w barwach natury
MOPP przy współpracy z Radą Miasta i szkolną biblioteką MSP-6
w Knurowie organizuje konkurs „Knurów w barwach natury”
Uczestnicy z trzech kategorii wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie) uwiecznią na fotografiach
najpiękniejsze miejsca w mieście w różnych porach roku.
Profesjonalne jury oceni
zarówno estetykę zdjęcia i
pomysłowe ujęcie tematu.
Nagrodzeni, oprócz nagród
rzeczowych, otrzymają szansę

uczestnictwa w wystawie prac
pokonkursowych w czerwcu
2012 roku w „Sztukaterii”.
Konkurs składa się z trzech
niezależnych etapów: Knurów jesienią (od 1.09 do 27.
11), Knurów zimą (od 1.12
do 26.02), Knurów wiosną
(od 1.03 do 27.05). Prace (nie
więcej niż 3) w formacie JPG
należy nadsyłać na adres: knu-

rowwkolorachnatury@op.pl.
W treści e-maila uczestnicy
proszeni są o podanie: imienia i nazwiska, klasy, adresu
fizycznego szkoły, telefonu
kontaktowego szkoły, nazwiska opiekuna oraz miejsca
wykonania zdjęć.
Więcej infor macji pod
numerem telefonu 32 235
27 35.
JB

Gliwice. Opowieści o Australii

Niedźwiecki w Amoku
W ramach Dni Turystyki,
25 września (niedziela) kino
Amok zabierze swoich gości
w niezwykłą podróż na Antypody. Australię będzie można

nie tylko zobaczyć (specjalnie
przygotowane seanse filmowe), ale przede wszystkim o
niej posłuchać.
O przygodach z kangurami

Zabrze

Gienek Loska Band
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 podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 36/2011

brzmiało: ŚWISTAK. Podwójny bilet do kina otrzymuje L eokadia Oślizło.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

38

24 września (sobota) na
scenie klubu CK Wiat rak
wystąpi Gienek Loska Band.

Grupa, której frontmanem
jest zwycięzca programu X
Factor, zdobywa coraz więk-

Gliwice

II Metropolitalna
Noc Teatrów
24 września śląskie teatry otwierają podwoje dla
spragnionych artystycznych
wrażeń. Przez jedną noc będzie można dotknąć i poczuć
bliskość sceny. W programie
m.in. występy zespołu Gli-

wickiego Teatru Muzycznego,
zwiedzanie Ruin Teatru Victoria oraz warsztaty taneczne

opowie gość specjalny, dziennikarz muzyczny i podróżnik −
Marek Niedźwiecki. Początek
o godz. 11.30. Bilety na seanse
i spotkania w cenie 7 zł.
JB

szą popularność, nie tylko
w środowisku bluesowym.
Charyzmatyczny wokalista
porywa publiczność niezwykłą prawdą w głosie.
Początek koncertu o godz.
19.30. Bilety − 30 zł.
JB

„Taniec w Kaloszach”. Na
śląskie ulice wyjedzie specjalny tramwaj, który za darmo
dowiezie każdego chętnego na
wybrany spektakl.
Na wszystkie przedstawienia obowiązują promocyjne ceny biletów − od 2 do 20
zł. Szczegółowe informacje
na stronie www. mnt2.silesiametropolia.eu.
JB

informacja własna wydawcy

konkurs

QUIZ z BRICOMARCHÉ

22.09.2011 r.
CZWARTEK

27.09.2011 r.
WTOREK

Chico i Rita
- godz. 16.00, 18.00

Agnozja
- godz. 20.00

Debiutanci
- godz. 20.00

28.09.2011 r.
ŚRODA

23.09.2011 r.
PIĄTEK
Kino nieczynne

Kobieta, która pragnęła
mężczyzny
- godz. 20.00

24.09.2011 r.
SOBOTA

29.09.2011 r.
CZWARTEK

Kabaret Pod Wyrwigroszem
- godz. 17.00

Agnozja
- godz. 20.00

Dziś do wygrania donica dębowa o wartości ok. 100 zł. Nagrodę
wylosujemy wśród Czytelników, którzy przyślą (dostarczą) do
redakcji naszej gazety kupon z prawidłowo zakreśloną
odpowiedziąA, B lub C na poniższe pytanie.
Czy Market budowlany BRICOMARCHÉ - Dom i Ogród
w Knurowie przy ul. Szpitalnej 40 prowadzi sprzedaż pomp do:

A - tylko wody czystej B - tylko wody brudnej
C - obu rodzajów wody
Odpowiedzi przyjmujemy do dn. 28 września b.r. Wynik losowania
podamy w n-rze 40/2011 r.
Zwycięzcą quizu nr 4 (PL36/2011) została p. Krystyna Pacewicz
z Knurowa. Poprawna odpowiedź: C. Po odbiór nagrody należy
zgłosić się do marketu BRICOMARCHÉ.

25-26.09.2011 r.
NIEDZIELAPONIEDZIAŁEK
Agnozja
- godz. 18.00
Kobieta, która pragnęła
mężczyzny
- godz. 20:00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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QUIZ z BRICOMARCHÉ
nr

6

O D P O W I E D Ź :

A

B

DANE UCZESTNIKA KONKURSU

C

Imię.................................................................................................................
Nazwisko...................................................................................................
Adres............................................................................................................
Tel..........................................................
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Foto: Archiwum M. Bagińskiego

sport

Pierwotnie mecz ze Stalą
Chełm Śląski knurowianie
mieli rozegrać na wyjeździe,
jednak na prośbę rywala do
konfrontacji doszło na arenie
Concordii. I rozpoczęło się
dość sensacyjnie, wszak o
wiele niżej notowani goście
już w 4 minucie wyszli na
prowadzenie. Był to trzeci
mecz podopiecznych Wojciecha Kempy w tym sezonie,
w którym tracili bramkę jako
pierwsi. We wcześniejszych

dwóch, raz zdołali odrobić
straty i wygrać, raz schodzili
z boiska pokonani. W sobotę
Concordia wygrała, chociaż
łatwe to nie było.
Na bramkę z początku
meczu, celnym strzałem po
ponad pół godzinie gry odpowiedział Marcin Salwa i
remis utrzymał się do końca
pierwszej połowy.
Po zmianie stron knurowianie wraz z pierwszym
gwizdkiem sędziego poszli

Wyniki 7. kolejki (grupa 1):
Concordia – Stal Chełm Śląski 2:1
0:1 Luty 4’
1:1 Salwa 33’
2:1 Kupis 48’
Concordia:
Krasoń, Pilc, Mikulski, Bagiński 46’ Paśnicki, Jaroszewski,
Salwa, Wieliczko, Tkocz 46’ Kempa, Spórna 85’ Karwowski,
Żyrkowski, Kupis 75’ Boroń.
GKS II Katowice - Sokół Wola 6:0
Czarni Piasek - Unia Bieruń Stary 0:1
Orzeł Mokre - Śląsk Świętochłowice 6:2
Unia Kosztowy - Ogrodnik Cielmice 4:1
MKS Lędziny - LKS Bełk 2:0
Krupiński Suszec - Sokół Orzesze 1:0
Rozwój II Katowice - Pogoń Imielin 3:1
1. Unia Bieruń Stary
2. Krupiński Suszec
3. Concordia Knurów
4. GKS II Katowice
5. Unia Kosztowy
6. Orzeł Mokre
7. Pogoń Imielin
8. MKS Lędziny
9. Sokół Wola
10. Sokół Orzesze
11. Czarni Piasek
12. Rozwój II Katowice
13. Stal Chełm Śląski
14. LKS Bełk
15. Śląsk Świętochłowice
16. Ogrodnik Cielmice

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

21
18
18
14
12
12
11
10
7
7
7
7
6
5
4
3

17:6
19:5
15:8
19:7
15:10
19:16
14:10
13:13
9:20
9:14
10:13
13:16
14:16
13:18
6:24
10:19

Derby na remis

Cztery bramki oglądali kibice, którzy wybrali się na derby
gminy Gierałtowice, w których Jedność Przyszowice podzieliła
się punktami z Tempem Paniówki.

PiSk

za „ciosem” i już w 48 minucie wyszli na prowadzenie.
Do siatki Stali trafił Jarosław
Kupis, a że wcześniej ten zawodnik strzelał bramki tylko
w wygranych przez Concordię
meczach, była szansa, że punkty i tym razem zostaną dopisane na konto knurowian.
Po meczu rzeczywiście
tak się stało, jednak niewiele
brakowało, a goście zdobyliby bramkę numer dwa. W 58
minucie przepisy gry przekroczył w swoim polu karnym
Mateusz Mikulski i sędzia
wskazał ma „wapno”. Sytuacja ta nie zrobiła większego
wrażenia na młodzieżowcu
między słupkami knurowskiej
bramce i po chwili Paweł
Krasoń zbierał gratulacje od
swoich kolegów, wszak nie
pozwolił futbolówce, by ta po
raz drugi trafiła za jego plecy.
Młody bramkarz zapewnił
tą interwencją zwycięstwo

Marcin Salwa jest
ósmym piłkarzem
Concordii, który wpisał
się w tym sezonie
na listę strzelców.
Wcześniej bramki
strzelali: Jarosław Kupis
(4), Łukasz Spórna i
Marcin Grzegorzyca (po
3), Wojciech Kempa,
Łukasz Żyrkowski,
Mateusz Gołębiowski i
Dariusz Link (po 1)
swojej drużynie, a przy okazji
nie pozwolił zepsuć jubileuszu
trenera Wojciecha Kempy,
który po raz setny prowadził
zespół KS Concordia.

Piotr Skorupa

Klasa „A” Podokręg Zabrze
Wyniki 6. kolejki:
Zamkowiec Toszek - Zaborze Zabrze 0:4, Czarni
Pyskowice - Przyszłość II
Ciochowice 1:1, MKS II Kończyce - Gwiazda Chudów
1:0, Amator Rudziniec - LKS
35 Gierał towice 0:2, Orły
Bojszów - Tęcza Wielowieś
0:2, Stal Zabrze - Wilki Wilcza
6:3, Zryw Radonia - Górnik
II Zabrze 1:1, Sokół Łany
Wielkie - Spo łem Zabr ze
(przełożony).

1. Ciochowice II
2. Górnik II
3. Zaborze
4. Pyskowice
5. Toszek
6. Wilcza
7. Gierałtowice
8. Stal
9. Wielowieś
10. Rudziniec
11. Bojszów
12. Społem
13. Radonia
14. Kończyce II
15. Chudów
16. Łany Wielki

14 pkt
13
12
11
11
10
9
8
8
7
7
7
6
4
2
1

Klasa „B” Podokręg Zabrze

Wyniki 7. kolejki (grupa 4):
Jedność Przyszowice - Tempo Paniówki 2:2
Sparta Zabrze - MKS Kończyce 1:2
Ruch II Radzionków - Polonia II Bytom 0:3
ŁTS Łabędy - Piast II Gliwice 1:2
Silesia Miechowice - Carbo Gliwice 7:1
Orzeł Miedary - Gwarek Zabrze 0:0
Płomień Połomia - KS 94 Rachowice 3:2
Fortuna Gliwice - Tarnowiczanka Stare Tarnowice 3:2
1. Polonia II Bytom
2. Orzeł Miedary
3. MKS Kończyce
4. Tempo Paniówki
5. Jedność Przyszowice
6. Gwarek Zabrze
7. KS 94 Rachowice
8. Fortuna Gliwice
9. Płomień Połomia
10. Piast II Gliwice
11. Silesia Miechowice
12. Sparta Zabrze
13. Tarnowiczanka St. Tarnowice
14. ŁTS Łabędy
15. Ruch II Radzionków
16. Carbo Gliwice

16

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

17
15
13
13
12
12
11
11
10
9
7
6
6
5
5
3

27:6
14:3
12:5
14:10
12:10
8:4
12:10
18:13
14:17
13:13
14:16
12:13
7:14
12:16
3:17
3:28

Klasa B - grupa I
4 kolejka:
Victoria Pilchowice - Orzeł
Paczyna 2:0, Naprzód Żernica - Olimpia Pławniowice
1:1, Pogoń Ziemięcice - Start
Przezchlebie 2:1, Piast Pawłów - Naprzód Świbie 2:2,
Sośnica Gliwice - Ruch Kozłów 4:2, KS Bojków - Leśnik
Łącza 5:4.

Klasa B - grupa II
4 kolejka:
Orzeł Stanica - Naprzód Łubie 5:1, Korona Bargłówka
- UKS Biskupice 5:2, LKS 45
Bujaków - Drama Kamieniec
3:1, Młodość Rudno - Start
Kleszczów 0:1, Tempo II Paniówki - Kłodnica Gliwice 2:2,
Quo Vadis Makoszowy - Walka Makoszowy 0:1.

1. Kozłów
2. Pławniowice
3. Żernica
4. Świbie
5. Łącza
6. Sośnica
7. Ziemięcice
8. Pilchowice
9. Pawłów
10. Bojków
11. Paczyna
12. Przezchlebie
1. Bargłówka
2. Stanica
3. Kleszczów
4. Walka
5. Paniówki II
6. Bujaków
7. Rudno
8. Kłodnica
9. Quo Vadis
10. Łubie
11. Kamieniec
12. Biskupice

9 pkt
8
8
8
6
6
6
6
5
3
1
1
10 pkt
9
9
9
7
7
6
4
3
3
0
0

Nie tylko
po murawie
Piłkarz Concordii Knurów – M ich a ł Bag i ń sk i
uczestniczył w bytomskim
półmaratonie. Wśród 832
biegaczy knurowianin został
sklasyfikowany na 249. miejscu w open i na 55. miejscu w
kategorii wiekowej M-20.
PiSk

Jubileusz trenera
Wojciecha Kempy
Sobotnie spotkanie Concordii ze Stalą Chełm Śląski
było szczególne dla trenera
knurowskiej drużyny, Wojciecha Kempy. Ów szkoleniowiec
po raz setny prowadził zespół
z ulicy Dworcowej. Z tej okazji
działacze wręczyli jubilatowi
pamiątkową statuetkę, a jego
podopieczni uświetnili to wydarzenie zdobyciem
trzech punktów.
C onc ord ia p o d
wo d z ą Woj c i e c h a
Kempy odniosła 43
zwycięstwa, 18 razy
remisowała i 39 razy
schod ziła z boiska
pokonana (stosunek
bramek: 154:170).
Dod ajmy, że w
najnowszej historii
knurowskiego klubu
(po likwidacji GKS

Concordia i po powołaniu do
życia KS Concordia) Wojciech
Kempa jest jedynym trenerem,
któremu udało się wywalczyć
awans. W sezonie 2007/2008
knurowianie pod jego wodzą
uzyskali promocję do IV ligi.
Ten sezon może być również
udany...
PiSk
Foto: Piotr Skorupa

Bramkarz nie pozwolił
zepsuć jubileuszu

Foto: Piotr Skorupa

KLASA OKRĘGOWA

W sobotę wyjazdowym meczem ze Śląskiem
Świętochłowice Wojciech Kempa rozpocznie drugą
setkę meczów w roli trenera Concordii

Rozgrywki młodzieżowe
oprac. PiSk

Okręgowa liga juniorów
Piast Gliwice – Concordia 4:1

REGIONALNA liga juniorów
Concordia – MSPN Górnik Zabrze 0:6

LIGA TRAMPKARZY
rocznik 1997: MSPN Górnik Zabrze – Concordia 1:0
rocznik 1999: ŁTS Łabędy – Concordia 0:10
rocznik 2000: Trampkarz Biskupice – APN Knurów 5:1
(bramka dla APN: Grzegorz Suchanek)
rocznik 2002: APN Knurów - Piastem Gliwice 1:1
(gol dla APN: Paweł Szaruga)
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Dzięki „Wędkowaniu na Moczurach” kilkadziesiąt osób
miało pełną miłych wrażeń sobotę...

Rodzinny piknik z wędką
Damian Cięciek wygrał „Wędkowanie na Moczurach”. Dla
podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną rywalizacja nie była
jednak najważniejsza. Wszyscy zgodnie podkreślali, że
przyszli wspólnie spędzić czas
Gierałtowice (3 tys. zł) oraz
środków własnych stowarzyszenia – mówi Urszula
Krawczyk - przewodnicząca
stowarzyszenia. – Doceniamy
ten gest gminy i dziękujemy.
Adresatkami słów wdzięczności były: reprezentująca samorząd Gminy Gierałtowice
Grażyna Płaszczyk i Teresa
Soroka z Zarządu Koła nr 4

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Knurowie. - Koło to wieloletni sponsor Stowarzyszenia
– wyjaśnia przewodnicząca
Krawczyk.
„Wędkowanie...” skończyło się po południu. Zwieńczyło
je wręczenie dyplomów, medali i nagród.

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Knurowianie zajęli w Stroniu Śląskim drugie miejsce

Wyniki
Zawody wędkarskie: 1. Damian Cięciek, 2. Adam Krawczyk,
3. Józef Kostowski; konkurs wiedzy ekologicznej: 1. Damian
Cięciek, 2. Wiktoria Wieteska, 3. Robert Mioduszewski; rodzinne zawody sportowe: 1. Adam i Krzysztof Siwakowie,
2. Stefania i Adam Rozentalowie, 3. Halina i Krzysztof Wyszyńscy.

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 13 WRZEŚNIA:
1. Henryk Hoinca 				
2. Jacek Zacher 				
3. Ryszard Nosiadek 			
4. Jan Pikus 				
5. Ginter Fabian 				
6. Adam Dudziński 			
7. Jerzy Pluta 				
8. Kazimierz Fąfara 			
9. Bernard Musiolik 			
10. Zbigniew Ciszewski 			

- 2.068 pkt
- 1.957 pkt
- 1.928 pkt
- 1.842 pkt
- 1.818 pkt
- 1.801 pkt
- 1.781 pkt
- 1.776 pkt
- 1.760 pkt
- 1.709 pkt

Klasyfikacja generalna:
1. Jacek Zacher 				
2. Kazimierz Fąfara 			
3. Ginter Fabian 				
4. Ryszard Nosiadek 			
5. Zdzisław Mral 				
6. Jan Pikus 				
7. Bogdan Litwin 				
8. Jerzy Niewiadomski 			
9. Tadeusz Wodziczko 			
10. Wojciech Napierała 			

- 4.037 pkt
- 3.957 pkt
- 3.764 pkt
- 3.490 pkt
- 3.401 pkt
- 3.295 pkt
- 3.219 pkt
- 3.057 pkt
- 3.030 pkt
- 2.975 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 27 września o godz. 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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20 goli w 4 meczach - nic tylko pozazdrościć knurowskim oldbojom skuteczności

Turniej piłkarski

Skuteczni oldboje
Zespół oldbojów Concordii Knurów skorzystał z
zaproszenia do Stronia Śląskiego i był o krok od zajęcia
pierwszego miejsca w turnieju
o puchar burmistrza tej miejscowości. W Stroniu Śląskim
grał przed laty Zbigniew Skolar us, który traf ił później
do Knurowa i reprezentował
nasz klub w rozgrywkach II
ligi. Zbigniew Skolarus od
kilku lat już nie żyje, a że
został pochowany w Stroniu
Śląskim, oldboje Concordii
złożyli na jego grobie wiązankę kwiatów.
W piłkarskiej rywalizacji
pięciu zespołów, knurowianie
wygrali trzy z czterech spotkań. 8:0 z Kryształem Stronie Śląskie, 7:0 z Amatorem
Paczków i 3:2 z Nysą Kłodzką.
W ostatnim występie, który decydował o pierwszym
miejscu, Concordia uległa
Polonii Bystrzyca Kłodzka 2:4

i zakończyła turniej na drugim
miejscu, będąc jednocześnie
najskuteczniejszym zespołem
rozgrywek.
Barw Concordii bronili: Zygfryd Furch, Andrzej
Malcherczyk, Andrzej Hołysz, Marek Wojtanowski,
Wojciech Wasilewski, Marek

Wiercioch, Jerzy Piotrowski,
Dariusz Skowron i Ryszard
Wosiak.
Wyjazd do Stronia Śląskiego był możliw y m.in.
dzięki pomocy Urzędu Miasta
oraz firmom Podgór, Complex
i A. Czupryn.
PiSk

Foto: archiwum Marka Wierciocha

„Wędkowanie na Moczurach” organizowane pospołu
przez Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i
Koło Wędkarskie nr 28 stało
się już tradycją. W tym roku
odbyło się w sobotę, 10 września.
- Udało nam się - pogoda
dopisała, dzięki czemu zawody zamieniły się w prawdziwy
piknik – powiedział Przeglądowi Damian Chlubek,
prezes KW nr 28. - Połowy,
jak zwykle, odbywały się pod
czujnym okiem członków naszego koła.
W tym roku bezkonkurencyjny okazał się Damian
Cięciek. Jego wiaderko szybko
zapełniło się całkiem sporymi
okazami.
Świetnym urozmaiceniem
wędkarskich zmagań okazały
się konkursy. Sporą frajdę
sprawił uczestnikom quiz
ekologiczny. Trzeba było wykazać się sporą wiedzą, ale
też znajomością np. odgłosów
przyrody. I w tej zabawie ze
zwycięstwa cieszył się Damian Cięciek, który o punkt
wyprzedził Wiktorię Wieteskę.
W części sportowej imprezy postawiono na rodzinność.
Złożone z najbliższych bądź
przyjaciół teamy miały spore
możliwości wykazania się
zręcznością i pomysłowością. Zwycięzcami okazali
się Adam i Krzysztof Siwakowie.
Wspólne zmagania i zabawę wieńczyło spotkanie przy
stole. Przy kiełbaskach z rożna
uczestnicy imprezy dzielili się
świeżymi wrażeniami.
- Impreza została sfinansowana ze środków Gminy

Foto: archiwum Marka Wierciocha

Knurów

Koledzy wciąż pamiętają o Zbigniewie Skolarusie
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Knurów, Katowice, Warszawa

Ku czci męczenników
Tradycją stało się, że biegacze z Knurowa
rocznicę urodzin ks. Jerzego Popiełuszki
spędzają na modlitwie przy jego grobie. W tym
roku już po raz szósty z tej okazji udali się
w „Biegu Pamięci Ku Czci Męczenników Stanu
Wojennego” do grobu kapelana Solidarności
V I P ielg r z y m k a Bie gowa z
Katowic do Warszawy tradycyjnie
rozpoczęła się od mszy w kościele
Podw yższenia Krzyża Św iętego
w Katowicach Br ynowie. Na jej
z a kończ en ie ucz e s t n ic y bie g u
dostąpili niezwykłego zaszczytu,
ucałowali relikwie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Po wyjściu z kościoła
złożyli kwiaty pod pomnikiem bł.
papieża Jana Pawła II, a następnie
udali się w uroczystym przemarszu
pod pomnik poległych górników.
Tam gości przywitał kustosz tego
m i e j s c a K r z y s z t of Plu s z c z y k ,
przewod nicz ąc y Społecznego
Komitetu Pamięci Górników KWK
Wujek Poległych 16 Grudnia 1981
Roku. Pod pomnikiem przemawiali:
w iceprez ydent Katow ic Marcin
Krupa, przewodniczący Zarządu
Reg ionu Śl ą sko -D ą browsk iego
NSZZ Solidarność Dominik Kolorz i
pomysłodawca biegu Marian Gruszka
- prezes Paraf ialnego Oddziału
Akcji Katolickiej z Knurowa. W
swoim przemówieniu prezes Gruszka
podkreślał, jak ważne miejsce w
historii zajmują wydarzenia sprzed
30 lat. - Krzyże postawione na ziemi
zroszonej krwią męczenników mają
szczególną wymowę. Krzyże na
„Wujku”, Pomorzu mówią Europie i
Światu, że to tu wszystko się zaczęło.
Te krzyże mówią światu, że wolność
dla Europy Środkowej wyszła z tej
ziemi, polskiej ziemi.
Uczestnicy pielgrzymki biegowej
złożyli wieńce przed pomnikiem poległych górników. W Katowicach biegaczy żegnali przedstawiciele miasta
- prezydent Adam Rams i przewodniczący Rady Miasta Jan Trzęsiok.
To właśnie prezydent Rams wraz z
Dominikiem Kolorzem i Marcinem
Krupą dali sygnał do startu.
Biegaczy na drogę pobłogosławił

ks. prałat Stanisław Puchała.
Odcinek spod „Wujka” do pomnika Powstańców Śląskich pielgrzymi przebiegli wspólnie z młodzieżą z Miejskiego Gimnazjum nr 1
z Knurowa, uczniami z Katowic oraz
biegaczami z katowickiego Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej. Dalej
pobiegli członkowie i sympatycy
Akcji Katolickiej z Knurowa, górnicy z KWK „Knurów-Szczygłowice”,
KWK „Wujek”, podopieczni Caritasu
z Knurowa i reprezentant IPN z oddziału w Katowicach. Biegacze trasę
pokonywali parami w odcinkach po
5 km. Wieczorem dotarli do miejscowości Sielpia, gdzie zakończyli
pierwszy dzień pielgrzymowania.
Rano, po śniadaniu wyruszyli w
dalszą drogę. Była w nich niezwykła radość i siła, bowiem z każdym
przebytym metrem zbliżali się do
celu swojej pielgrzymki. Tradycyjnie
zatrzymali się na stacji benzynowej w
Jankach pod Warszawą. Tam do grupy ze Śląska dołączyli rowerzyści warszawskiej Akcji Katolickiej. Wspólnie
pod eskortą policji pokonali ostatnie
19 km, biegnąc przez centrum stolicy.
Przy parku Żeromskiego połączyli się
z grupą pielgrzymów Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. W
ten sposób kilkadziesiąt osób utworzyło peleton, który otwierali trzej
uczestnicy na wózkach inwalidzkich.
Wszyscy wspólnie wbiegli na teren
parafii św. Stanisława Kostki, gdzie
zostali przywitani przez proboszcza
- Kanonika Tadeusza Bożełko. Przy
grobie bł. ks. Jerzego Popieluszki
uklękli i w skupieniu oddali się dziękczynnej modlitwie.
O 18 uczestniczyli we mszy,
której przewodniczył proboszcz Bożełko. Jednym z koncelebransów był
proboszcz parafii św. Cyryla i Metodego ks. Andrzej Wieczorek.

Sygnał do startu biegaczom dali (od lewej):
wiceprezydent Katowic Marcin Krupa, prezydent Knurowa
Adam Rams i przewodniczący Zarządu Regionu ŚląskoDąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz

Ostatnim akcentem pielgrzymki
było spotkanie w Domu Pielgrzyma
„Amicus”. Wszystkim uczestnikom
VI Biegowej Pielgrzymki wręczono
pamiątkowy medal z wizerunkiem bł.
ks. Jerzego Popiełuszki oraz dyplomy.
Proboszcz parafii, ks. Bożełko, medalami uhonorował Elżbietę Olejnik
- prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej, Wojciecha Rucińskiego - prezesa
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej
oraz Krzysztofa Leśniowskiego - przewodniczącego NSZZ Solidarność przy
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch
Knurów, który był jednym ze współorganizatorów biegu. Po spędzeniu
wspólnych kilku chwil pielgrzymi
udali się w drogę powrotną do domu.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Uczestnicy biegu:
Marian Gruszka, Adam Hasa, Zbigniew Kołodziejczyk, Czesław Kostrzak, Witold
Kuć, Szymon Masarczyk, Edward Włodarski; Rafał Michalski (IPN Katowice);
opiekunowie i podopieczni Caritasu: Ewelina Maj, Kajetan Mazuro, Sebastian
Susło, Piotr Legierski, Dariusz Kitel, Łukasz Kozłowski, Jakub Gajdzis; opieka
medyczna: Maria Pentok

Warszawa: przed grobem ks. Popiełuszki

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

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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Trening dla służby więziennej
W niecodziennym przedsięwzięciu uczestniczyli reprezentanci knurowskiego
Fight Clubu. Trzech zawodników wraz z trenerem Grzegorzem Sobierajskim skorzystało z zaproszenia dowództwa
Grupy Interwencyjnej Służby
Więziennej w Katowicach i
przeprowadziło dla jej funkcjonariuszy trening stójkowych sportów walki.
- Grupy Interwencyjne
Służby Więziennej zostały
powołane do podejmowania
działań w sytuacjach szczególnego zagrożenia, takiego
jak bunty w więzieniach, w
tym likwidowanie ich skutków
poprzez prowadzenie codziennych czynności kontrolnych
osadzonych, cel mieszkalnych,
miejsc pracy, osób przybywających na widzeniach, a także
zabezpieczania i konwojowania osadzonych szczególnie
niebezpiecznych – informuje
szkoleniowiec knurowskiego
Fight Clubu, Grzegorz Sobierajski.
Wraz z Grzegorzem Sobierajskim z zaproszenia skorzystali zawodnicy: Dawid
Majcherczak, Daniel Matras i
Adam Miętus.
- Przeprowadziłem wspólny trening, na którym zaprezentowane zostały skuteczne
elementy prowadzenia walki stójkowej – relacjonuje
pan Grzegorz. – Kombinacje
technik wykonywane były w
parach, w postaci sparingów
zadaniowych z użyciem sprzętu do kickboxingu. Zaprezentowaliśmy sposoby walki w
sytuacjach trudnych zarówno

Po raz kolejny wracamy
dzisiaj na naszych łamach
do niedawnej walki Tomasza
Adamka z Witalijem Kliczką.
W K nurowie nie brakuje
przecież kibiców, którzy dopingowali we Wrocławiu
byłego zawodnika Concordii.
Tym razem do naszej redakcji
dotarły zdjęcia z prywatnego
archiw um Zygmunta Leśniowskiego.

PiSk

Stoją od lewej: Zygmunt Leśniowski, Krzysztof
Leśniowski, Daniel Górka i Piotr Górka

Tenis stołowy

Pucharowe przetarcie przed ligą

w stójce jak i w klinczu. Omówiliśmy też taktykę prowadzenia walki, a po zakończeniu
treningu młodzi adepci FC
Knurów wzięli udział w profesjonalnym treningu z członkami GISW. Prezentowano w nim
takie techniki interwencyjne
względem osób szczególnie
niebezpiecznych, jak wejście
na cele mieszkalne, obezwładnienie osoby agresywnej,
zabezpieczenie osadzonego
biernego. Ponadto zademonstrowano niektóre techniki
użycia środków przymusu
bezpośredniego jak kajdanek,

pasa jednoczęściowego, czy
kajdanek zespolonych.
Dodajmy, że po zajęciach
zawodnicy Fight Clubu skorzystali z możliwości zwiedzenia
zakładu karnego, co zrobiło na
nich duże wrażenie.
- Dziękujemy kierownictwu służby więziennej za możliwość uczestniczenia w tym
przedsięwzięciu i cieszymy
się, że spotkanie przebiegało
w przyjaznej i partnerskiej
atmosferze – dodaje trener
Grzegorz Sobierajski.
PiSk
Foto: Fight Club Knurów

KB Sokół

Foto: KB Sokół

Najlepszy tegoroczny czas Gałuszki
Kolejne trzy imprezy mają
w nogach reprezentanci Klubu
Biegacza Sokół. Podopieczni
Marka Lewczuka wystąpili
w Krynicy, Tychach i w Oleśnicy.
- W Kr ynicy odbył się
festiwal biegowy, a w rywalizacji na 10 km najlepszy wynik
w tym roku – 33 minuty i 7
sekund - uzyskał Łukasz Mika,
który został sklasyfikowany
na 13. miejscu w kategorii
open – relacjonuje Marek
Lewczuk.
Sokoła w Krynicy reprezentowali też: Rafał Gałuszka
(21. miejsce, czas: 34.09), Piotr
Bieliński (26. miejsce, czas:
34.34), Michalina Mendecka
(11. miejsce, czas: 40.30),
Bogusława Kondzielnik (26.
miejsce, czas: 44.40).
Również na 10 km biegano
w Tychach, gdzie 16. miejsce
w open zajął Artur Oboński
(czas: 38.11), a na 62. pozycji sklasyfikowano Michała
Bziukiewicza (czas: 41.20).
Czteroosobowa reprezentacja Sokoła biegała też w Oleśnicy. Tam rywalizacja przebiegała

Foto: Zygmunt Leśniowski

Fight Club

Pamiątkowa fotka z biegu w Krynicy. Od lewej:
Tomasz Kawik, Rafał Gałuszka, Piotr Bieliński,
Michalina Mendecka i Bogumiła Kondzielnik
na dystansie 6 km. Najszybciej
z knurowian – na 11. miejscu
w open – trasę pokonał Łukasz
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Mika. Piotr Bieliński był 19,
Artur Oboński – 36, a Michał
Bziukiewicz – 52.
PiSk

Przed przystąpieniem do
rozgrywek ligowych tenisiści
stołowi rozegrali spotkania
drużynowego Pucharu Polski
na szczeblu województwa
śląskiego.
Z zespołów z naszego te-

renu Naprzód II Żernica uległ
Orłowi Stanica 2:4 (punkty
dla gospodarzy wywalczył
Daniel Nosiadek, a w zespole zwycięzców punktowali:
Bartłomiej Dola 2, Michał
Żyła oraz debel Michał Żyła /

Bieg im.
Damrota

informacja

Adam Kuśka).
W innym meczu druga
drużyna Orła wygrała z Naprzodem Świbie 4:1 (punkty
dla rezerw zdobyli: Wojciech
Zapart – 2,5 i Dominik Szmaj
– 1,5).
PiSk

W sobotę (24 września) o
godzinie 10.00 ze stadionu piłkarskiego w Pilchowicach wystartuje „Bieg Uliczny im. Księdza Konstantego Damrota”.
Organizatorzy - Starostwo
Powiatowe w Gliwicach oraz
Urząd Gminy w Pilchowicach
– klasyfikować będą uczestników biegu w trzech kategoriach wiekowych: do 13 lat,
14–30 lat, 30 lat i starsi.
W prog ramie imprez y
znalazł się też bieg VIP-ów i
samorządowców na 400 m.
Zgłoszenia chętnych do
udziału w biegu przyjmowane są w Urzędzie Gminy w
Pilchowicach (w godzinach
8.00-14.00), a także w dniu
zawodów.
PiSk

Futsal

UPOS
wycofany

Kilka miesięcy temu relacjonowaliśmy na naszych
łamach sukces drużyny UPOS
w postaci awansu do futsalowej 1. ligi. Jak się okazuje,
kolejnych relacji, teraz już z
występów na zapleczu ekstraklasy nie będzie.
- Nasz strategiczny sponsor zrezygnował z finansowania naszego klubu, a w tak
krótkim czasie nie udało nam
się znaleźć innego i dlatego nie
zgłosiliśmy drużyny do rozgrywek – relacjonuje Bogdan
Łyziński, prezes futsalowego
klubu z Knurowa.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że działacze mają nadzieję, iż po rocznej przerwie
uda im się zgłosić zespół do
rozgrywek na szczeblu 2. ligi.
PiSk
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