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Knurów

Knurów

Zarysował
radiowóz

Na rower

Nie wiadomo, co było przyczyną
nieuwagi 34-latka, który w czwartek
rano, 15 października, kierował autem marki Audi A4. Podczas cofania
mężczyzna uderzył w fiata ducato. Nie
trzeba było wzywać stróżów prawa,
bo ci byli na miejscu – tak się złożyło,
że uszkodzonym samochodem był
policyjny radiowóz. Uszkodzenia nie
były dotkliwe – skończyło się na zarysowaniu lakieru na jednym z tylnych
błotników.
MiNa

Żernica
Warsztaty kulinarne

Gościna
w waszkuchni

Szczygłowice

Wykrywacz zapiszczał,
drogowcy odetchnęli z ulgą

Przed wielu laty przy ul. Zwycięstwa wywróciła się
ciężarówka z amunicją. Istniało uzasadnione
podejrzenie, że kilka granatów nadal może leżeć w ziemi,
dlatego we wtorek saper sprawdzał wykrywaczem
wskazane przez Czesława Pokładka miejsce

W

ywrotka na ul. Zwycięstwa
zdarzyła się 70 lat temu,
ale dopiero 20 lat później
niczego nieświadomi Czesław Pokładek z ojcem wybrali przy pogłębianiu
rowu czarnoziem z granatami. Uzbierali wtedy cały koszyk niewypałów.
Powiadomiony przez nich milicjant
nakazał wrzucić amunicję do starego
koryta Bierawki i zabronił dalej kopać.
Czesław Pokładek wrócił do tej
historii, gdy rozpoczęły się przymiarki
do nadsypania ul. Zwycięstwa. Drogowcy nie mogli zbagatelizować zgłoszenia, dlatego po rekonesansie podjęli
decyzję o sprawdzeniu wskazanego
miejsca przez saperów.

Wilcza

Cios rodaka

Na obczyźnie krajanie powinni się
wzajemnie wspierać, jednak rzeczywistość bywa różna. W niedzielną noc, 11

Żernica

Wczorajszy

października, przy ul. Karola Miarki
doszło do rękoczynów między dwoma
obywatelami Ukrainy. Jeden z nich,
mieszkaniec Rybnika, bijąc i kopiąc
rodaka, złamał 29-latkowi nos i podbił
oko. Sprawę bada knurowska policja.
MiNa

który prowadził volkswagena transportera. Rzecz miała miejsce przy ul.
Gliwickiej. Mężczyzna był nietrzeźwy
– jak się okazało, miał w organizmie
1,3 promila alkoholu. Sprawą zajęli
się kryminalni z gliwickiej komendy
policji.
MiNa

Wojewódzkich ma pewność, że w czasie
robót nie natknie się w tym miejscu na
żadne „niespodzianki”.
Major przyznał, że 70 lat temu droga mogła mieć inny przebieg. Być może
dziś rów, w którym przed laty kopali
pan Czesław i jego ojciec, znajduje się
w połowie asfaltowej drogi?

oprac. MiNa

MiNa

Knurów

Z parkingu

We wtorek, 13 października został
skradziony Peugeot 207. Nieznany
sprawca odjechał nim w siną dal z
parkingu przy ul. Piłsudczyków. Samochód jest wart 14 000 zł. I auta, i
złodzieja szukają policjanci z knurowskiego komisariatu.
MiNa

Knurów

Do altanki

Dla złodziei elektronarzędzi sezon działkowy trwa przez cały rok.
W poniedziałek, 12 października,
jeden z nich, wybijając szybę, włamał się do pewnej altanki na terenie
POD „Jedność” przy ul. Wilsona.
Skradł stamtąd elektryczną wkrętarkę oraz nożyce do żywopłotu –
również elektryczne. Obrabowany
działkowicz poniósł straty oszacowane na 450 zł.
MiNa

informacja własna wydawcy

Hard Rock poleca

Tekst i foto: Paweł Gradek

Nieborowice

Z „marychą”

W środę wieczorem, 14 października, przy ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach policjanci zatrzymali
21-latka z Knurowa. Młodzieniec
posiadał przy sobie 0,85 g marihuany.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
knurowski Komisariat Policji.
MiNa

Knurów

Złote gody

11 par z 50-letnim stażem małżeńskim świętować będzie złote
gody. Uroczystość (godz. 13) odbędzie się w środę w Protosie. Wśród
zaproszonych jest też 26 par świętujących 55-lecie małżeństwa, 5 par
„diamentowych” (60 lat) i jedna
obchodząca 65. małżeńską rocznicę.
/bw/

reklama

Mieszkaniec powiatu limanowskiego musiał chyba ostro zabalować.
W czwartkowy poranek, 15 października przed godz. 7.00 policjanci z gliwickiej drogówki zatrzymali 38-latka,

Nastąpiło to miesiąc później. W
ubiegły wtorek rano saper badał wykrywaczem metalu oznaczony teren.
Jego pracy przyglądał się pan Czesław.
- Najwyżej znajdzie tylko podkowy,
bo tędy dawniej dużo koni jeździło komentował.
Po kilkudziesięciu minutach okazało się, że ziemia kryje wyłącznie
drobne elementy metalowe, ale nie
są to pozostałości po amunicji sprzed
kilkudziesięciu lat.
- To szczęście - powiedział po
zakończonej akcji szef Referatu Zarządzania Kr yzysowego knurowskiego Urzędu Miasta, mjr Jarosław
Wiewiura. - Dzięki temu Zarząd Dróg

Pod takim hasłem Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach organizuje cykl warsztatów kulinarnych.
Będą one prowadzone w Domu
Kultury w Żernicy w ramach Gminnej Akademii Seniora. Pierwsze
spotkanie zaplanowano na piątek, 6
listopada, a jego uczestnicy dowiedzą
się, jak szybko i efektownie przygotować coś dla niespodziewanych gości.
Tytuł tego kulinarnego spotkania
brzmi:„Sałatki i przystawki na wariackich papierach”. Początek o godz.
18.30. Więcej szczegółów pod nr. tel.
503 978 654.

19 października po południu nieznany jeszcze sprawca skradł rower
stojący przy ul. Kapelanów Wojskowych. Prawowity właściciel jednośladu
marki iCross Level B2, knurowianin,
poniósł szkodę wycenianą na 2000
zł. Sprawą zajmują się knurowscy
policjanci.
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Worcester, Knurów

Źródło: google.pl

Na śmierć i życie

21-letni Daniel z Knurowa najprawdopodobniej najpierw
zabił swoją dziewczynę, a potem siebie - takie podejrzenia
ma angielska policja, która znalazła ciała Polaków

B

yli spokojną parą: codziennie
chodzili do pracy, jeździli
na zakupy, opiekowali się
dzieckiem. Sąsiedzi się na nich nie
skarżyli. W policyjnych kartotekach
nie ma śladów zgłoszeń o przemocy
domowej, tylko wiadomość o poszukiwaniach. Rok temu 20-letni
wtedy Daniel nagle wyszedł z domu.
Zaniepokojeni znajomi zgłosili jego
zaginięcie. Wrócił po kilku dniach.
Podobno nie potrafił poradzić sobie
z problemami. Wyjechał, aby spokojnie pomyśleć.
Małgorzata była o 8 lat starsza od
Daniela. Miała dziecko - kilkuletnie-

go chłopca. Para poznała się zapewne w Anglii. Wcześniej mieszkali
w dwóch różnych rejonach Polski:
Daniel w Knurowie, Małgorzata
w Pabianicach. Knurowianin przyjechał na wyspy w 2006 roku. Tam
się uczył, pracował, w końcu założył
rodzinę. Trzy tygodnie przed tragedią
zamieszkał razem w Małgorzatą na
przedmieściach Worcester - miasta
na wschodzie Anglii.
Policja znalazła ciała Małgorzaty i Daniela 6 października około
godz. 17. Zajrzeli do domu na prośbę
bliskich kobiety - ci od kilku godzin bezskutecznie próbowali się

z nią skontaktować. Funkcjonariusze
twierdzą, że kobieta zginęła pierwsza.
Dawid najprawdopodobniej popełnił
samobójstwo.
Morderstwo było szokiem dla
mieszkańców niewielkiej angielskiej
miejscowości.
- U nas takie rzeczy się nie zdarzają, przecież my nawet nie zamykamy
drzwi na noc - mówili wstrząśnięci.
Co dok ładnie w ydarzyło się
w tym tragicznym dniu, wyjaśni
śledztwo. Choć angielska prasa już
nazwała Daniela mordercą, jeszcze za
wcześnie na wydanie wyroku.

Dom w spokojnej dzielnicy Worcester - tragiczne
wydarzenie wstrząsnęło sąsiadami

jb

Knurów. Kradzież płóz przyczyną wykolejenia się wagonów

O włos od tragedii...
Foto: Paweł Gradek

Specjalna
komisja
ustaliła,
że przyczyną
zbiegnięcia
wagonów
na torze
wyciągowym
w Knurowie
było działanie
osób
postronnych

reklama

/pg/

ogłoszenie

T

eren stacji Knurów nie jest ani
ogrodzony, ani monitorowany,
dlatego sprawcy wykolejenia 3
z 26 ładownych wagonów mieli ułatwione zadanie.
Przypomnijmy. 23 sierpnia firma
DB Schenker Rail Polska odstawiła
na skrajne tory i zabezpieczyła skład
liczący 26 wagonów. Wagony z ładunkiem czekały na lokomotywę,
by wyruszyć w dalszą trasę. Niestety,
około godz. 17.25 zaczęły się staczać
po torze. Dzięki natychmiastowej
reakcji dyżurnej ruchu udało się
uniknąć tragedii. Kobieta zamknęła
przejazd kolejowy na ul. Przemysłowej i skierowała skład na tor z kozłem
oporowym. Trzy pierwsze wagony
wykoleiły się, blokując przejazd.
Dziś już wiemy, że przyczyną
zdarzenia było działanie osób postronnych. Z ustaleń komisji wynika, że
ktoś skradł płozy zabezpieczające koła
wagonu przed zbiegnięciem.
- W związku z tym Straż Ochrony
Kolei zwiększyła ilość i częstotliwość
kontroli na obszarze stacji Knurów
- informuje rzecznik prasowy PKP
Polskie Linie Kolejowe, Jacek Karniewski.
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Knurów. Będzie gminny plan mobilności

Ankieterzy
Poparzony w stanie stabilnym
od transportu
śladem naszych publikacji

B

adania są prowadzone przez katowicką firmę Collect Consulting S.A., której Gmina Knurów
zleciła opracowanie „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta
Knurów”. Plan powstaje po to, aby
poprawić sytuację transportu w Knurowie. Celem jest stworzenie efektywnego
systemu transportu publicznego, który
usprawni przemieszczanie się przy
użyciu różnych pojazdów. W ramach
umowy firma ma przeprowadzić ankiety, aby zorientować się co do opinii samych knurowian na temat tego, z jakich
środków lokomocji korzystają na co
dzień, a także – co chcieliby zmienić w
tej materii. Chodzi o to, by zorientować
się, co według mieszkańców należałoby
usprawnić w transporcie publicznym.
Na przykład – co zmienić, aby część
osób była skłonna korzystać na co dzień
z autobusów zamiast z samochodów,
albo – gdzie powinny powstać trasy
rowerowe.

O co pytają?

W anonimowej, dwustronicowej
ankiecie są m.in. pytania o częstotliwość uży wania poszczególnych
środków transportu, o to, czym kierujemy się wybierając taki czy inny
środek. Sporo miejsca poświęca się
rowerom i temu, jak usprawnić i upowszechnić korzystanie z tej formy lokomocji. Część ankiety jest wspólna
dla wszystkich uczestników, oprócz
tego są dwie dodatkowe – dla korzystających z komunikacji publicznej
i dla przemieszczających się samochodem, motocyklem lub skuterem.
Ci, którzy są pasażerami autobusów,
mają okazję ocenić poszczególne
aspekty korzystania z publicznego
transportu, a także wypowiedzieć się
na temat akceptowalnej częstotliwości autobusów czy też czasu dotarcia
na przystanek. Z kolei korzystający z
indywidualnych środków lokomocji
są pytani pod kątem ewentualności
zmiany przyzwyczajeń na rzecz publicznych środków transportu.
Ankieterzy - 12 osób - rozpoczęli
pracę w Knurowie już w ubiegłym
tygodniu. Do 20 listopada odwiedzą
co najmniej 500 gospodarstw domowych, przepytają minimum 250
osób w zakładach pracy i tyle samo
w szkołach ponadgimnazjalnych.
Poza tym będą obserwować ruch samochodowy oraz miejsca postoju w
5 wskazanych lokalizacjach. Ankieterzy będą mieć identyfikatory, a na
nich – logo firmy Collect Consulting
S.A. i herb Knurowa. Poza tym będą
mieć przy sobie pismo podpisane
przez prezydenta Knurowa. Plan ma
zostać opracowany do 15 grudnia.

4

Gdzie centra
przesiadkowe?

Bezpośrednim impulsem do przygotowania „Planu...” jest fakt, że gmina
ma zamiar ubiegać się o dotację na
realizację projektu utworzenia w Knurowie centrów przesiadkowych.
- Plan ma stanowić ocenę i wskazywać kierunki rozwoju transportu
na terenie gminy Knurów – mówi
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta
Knurów. – W oparciu o te wytyczne
będzie można sporządzić zlecenie
dokumentacji projektowej. Ona z
kolei stanie się podstawą do starań o
dofinansowanie projektu.
Wstępne założenia przewidują
budowę dwóch centrów przesiadkowych – w miejscu przystanku Foch
oraz w Szczygłowicach. Przystanek
Foch miałby zostać gruntownie przebudowany.
- Mamy już dokumentację projektową samego placu autobusowego
– informuje Ewa Szczypka. – Zastanawiamy się nad modernizacją
budynku, parkingu, doposażeniem
przystanku w interaktywne elementy
informujące o połączeniach. Rozważamy też ewentualność utworzenia
miejsc postojowych dla rowerów oraz
budowę ścieżek rowerowych.
Drugi punkt przesiadkowy miałby powstać „od zera”, w nowej lokalizacji – w pobliżu ul. Książenickiej,
obok dyskontu „Biedronka”. To teren
niezabudowany, należący do gminy,
w przeciwieństwie do miejsca obecnej
pętli autobusowej w Szczygłowicach,
znajdującej się na obszarze będącym
własnością kopalni. Przy tworzeniu
nowego miejsca przesiad kowego
konieczna będzie przebudowa ulic
Książenickiej i Parkowej. Miałby tam
powstać budynek, miejsca postojowe
i informacja elektroniczna.
Takie są wstępne założenia. To,
jaki będzie ostateczny efekt, w dużej
mierze zależy od tego, jak na ten temat
wypowiedzą się uczestnicy ankiety.
Centra przesiadkowe to najbliższe
zamierzenia związane z planem mobilności. Ma on jednak dużo szerszy
zakres – w zamierzeniu pozwoli na
określanie kierunków, w jakich mają
zmierzać gminne inwestycje związane
z transportem. Dokument ma być wyznacznikiem tych działań przez parę
najbliższych lat.
- Chodzi o to, by wyjść naprzeciw
mieszkańcom i realizować inwestycje,
które będą funkcjonalne i usprawnią
komunikację na terenie miasta – mówi
naczelnik Szczypka.
MiNa

N

a nocnej zmianie, rozpoczynającej się o godz. 24.00, sztygar
zmianowy oddziału górniczego firmy
Procarbon polecił elektromonterowi
skontrolować instalację elektryczną
przenośnika taśmowego. Urządzenia
nie można było uruchomić na poprzedniej zmianie. 40-letni pracownik
stwierdził, że nie działa wyłącznik
mocy w stacji transformatorowej. Zdemontował więc blokadę mechaniczną
pierścienia komory dolnego napięcia.
Około godz. 1.14, mężczyzna wykonywał nieustalone prace w otwartej
komorze. Wtedy też doprowadził do
zwarcia międzyfazowego i został popa-

rzony łukiem elektrycznym (ustalono,
że zaciski dopływowe wyłącznika mocy
były pod napięciem 1000 V).
Elektromonter doznał oparzeń
II i III stopnia twarzy, przedniej powierzchni klatki piersiowej, powłok
brzusznych oraz obu rąk i nóg.
Górnik obsługujący przenośnik
taśmowy, a przebywający w pobliżu stacji transformatorowej, doznał
krótkotrwałego olśnienia w wyniku
powstałego łuku elektrycznego. Kiedy
doszedł do siebie, powiadomił o zdarzeniu sztygara zmianowego oddziału
górniczego firmy Procarbon. Ten zaś
udzielił elektromonterowi pierwszej

podpatrzone

pomocy. Po zbadaniu poszkodowanego przez lekarza, przetransportowano
go do Centrum Leczenia Oparzeń w
Siemianowicach Śląskich.
Po wypadku dyrektor OUG w Gliwicach nakazał wstrzymać ruch zakładu
górniczego w części związanej z eksploatacją stacji transformatorowej do czasu
wymiany niesprawnego wyłącznika
mocy. Polecił też usunąć skutki działania
łuku elektrycznego w komorze dolnego
napięcia stacji i zapewnić prawidłowe
działanie blokady mechanicznej, która
otwierałaby drzwi komory dolnego napięcia tylko w stanie beznapięciowym.
oprac. /g/

Foto: Paweł Gradek

Trochę czasu upłynęło, zanim fragment starego chodnika przy ul. Wilsona doczekał się
remontu. Kiedy już wycięto kilka uschniętych drzew, prace nabrały iście ekspresowego tempa.
Efekt jest zadowalający.

Historyczna zagadka fotograficzna

Foto: arch. Pawła Wodoka

W najbliższych dniach w domach,
na przystankach, parkingach lub
w miejscach pracy możemy zostać
poproszeni o wypełnienie anonimowej
ankiety dotyczącej środków transportu,
z jakich korzystamy. Warto poświęcić
na nią chwilę, bo chodzi o ważną sprawę
– o usprawnienie w Knurowie transportu
publicznego

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach ustalił
przyczyny i przebieg wypadku zaistniałego
1 października w Ruchu Knurów kopalni
„Knurów-Szczygłowice”

Zeszłotygodniowa zagadka zachęcała do wspomnień. Na zdjęciu uchwycono budynek obecnego
Miejskiego Przedszkola nr 7 przy ul.
Ogana - miejsce, które wielu knurowianom kojarzy się z czasami beztroski. Nie dziwi więc kilkadziesiąt
poprawnych odpowiedzi.
Budynek przy ul. Ogana od początku istnienia służy dzieciom. Jego
budowę rozpoczęto w 1907 roku.
Rok później w budynku pojawiły
się pierwsze przedszkolaki wraz z
wychowawczynią Pauliną Bednorz.
Miejsca było na tyle, że przy Ogana
powstała także szkoła gospodarstwa
domowego dla dziewcząt - szkołę w
1916 roku zamieniono na żłobek dla
matek pracujących. W budynku żłobka już nie ma, ale przedszkole nadal
prężnie działa.
W tym tygodniu szczęście uśmiechnęło się do Joanny Mencel, Edwarda
Goika i Henryka Pióreckiego. Nagrody,
ufundowane przez Urząd Miasta, czekają na Państwa w naszej redakcji (ul.
Niepodległości 5).
jb

Czas na kolejną zagadkę!

Prosimy o odpowiedź na pytanie: gdzie stał budynek uchwycony na zdjęciu i
co się w nim znajdowało. Czekamy na dobre odpowiedzi i Państwa wspomnienia
związane z tym miejscem.
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres redakcji (ul. Niepodległości 5),
drogą mailową: redakcja@przegladlokalny.eu lub kontaktując się z nami telefonicznie (nr tel. 32 332 63 77). Oczywiście, można także nas odwiedzić.
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Gospodarz z Krywałdu ma miesiąc,
by polepszyć warunki swoim zwierzętom

Na posesji kosztowny sprzęt rolniczy,
w oborze krowy brodzące w gnoju

Wystraszony,
zziębnięty i głodny
- aż trudno uwierzyć,
że ktoś mógł nie
dostrzec wcześniej
tej psiej niedoli

Czarne owce
wśród ludzi
Krywałd, Wilcza, Pilchowice

Psom nie chce się szczekać ani merdać ogonem, kiedy
miska pusta, łańcuch za krótki albo kojec za mały.
Krowy grzęzną w odchodach. Świadkami takich scen
byli inspektorzy gliwickiego oddziału Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami „Bezpieczna Łapa”,
kontrolujący gospodarstwa w Krywałdzie,
Wilczy i Pilchowicach

W

piątek inspektorzy docierają do jednego z gospodarstw w Krywałdzie.
To tam, według zgłoszenia jednego
z mieszkańców, mają znajdować się
zaniedbane zwierzęta. Już na pierwszy rzut oka widać, że na posesji nie
dzieje się najlepiej. Mimo że zegarek
wskazuje godz. 12.00, krowy nie są
jeszcze napojone. W oborze brudno.
Podobnie jest w kurniku oraz w kojcu,
gdzie razem przebywają pies i suka.
Zwierzęta nie są wysterylizowane.
Gospodarza nie ma, a gdy się w końcu pojawia, tłumaczy inspektorom,
że wieczorami wychodzi z psami na
spacer do pobliskiego lasu...

kolejne dwa adresy na terenie sołectwa, gdzie rzekomo łamane są prawa
zwierząt.
- Udaliśmy się do pani, której zwierzęta wcale nie miały się źle - mówi
Janina Szymanek, prezes gliwickiego
oddziału Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami „Bezpieczna Łapa”. - Reagujemy na każde zgłoszenie. Cieszymy
się, że nie zawsze się one potwierdzają.
Na drugiej posesji inspektorzy
znajdują psa, który od 8 lat przebywa
w ciasnym i brudnym kojcu. Dwa razy
w tygodniu zwierzę wyprowadzane
jest na spacer. Byłoby wypuszczane
z kojca częściej, gdyby właściciele się
go nie bali.

Wilcza

Pilchowice

2 miesiące temu zlikwidowano
tu gospodarstwo, którego właściciel
skrajnie zaniedbywał zwierzęta. Lekarz weterynarii nie poinformował
o swojej kontroli organizacji, która
zgłosiła mu ten przypadek, a to z
pewnością uchroniłoby bydło przed
sprzedażą na rzeź. Powtórna kontrola
posesji wykazała, że gospodarzowi
pozostawiono dwa psy. Pewnie i
one skończyłyby marnie, gdyby nie
inspektorzy TOZ z Gliwic. Jeden
pies znalazł schronienie w hoteliku
dla zwierząt, drugi ma nowy dom w
Ostropie.
W piątek pracownicy sprawdzają
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Inspektorzy sprawdzają gospodarstwo, gdzie teoretycznie zwierząt nie
powinno być (sąd pozbawił gospodarza praw do ich posiadania, kiedy wyszło na jaw, że źle je traktuje). Niestety,
ktoś przy egzekwowaniu wyroku nie
pochylił się nad losem 5 psów. Trzy
przebywają w piwnicy, dwa w stodole.
Ciasne obroże, krótkie smycze, puste
miski... Aż trudno uwierzyć, że ktoś
mógł nie dostrzec wcześniej tej psiej
niedoli.
Niedaleko, w innym gospodarstwie, kolejny przykry widok. W prowizorycznej oborze kilka krów brodzi
lub leży w gnoju. Nie ma śladu po

słomianej wyściółce. Więcej szczęścia
w nieszczęściu ma bydło w innej części gospodarstwa. Tu, co prawda, jest
słoma, ale brakuje zwierzętom stałego
dostępu do wody.
- Na posesji stoi kosztowny sprzęt
rolniczy, prawdopodobnie zakupiony
za pieniądze z unijnych dotacji. Natomiast warunki, w jakich przebywają
zwierzęta, to skandal - komentuje
prezes Szymanek. - Z początku właściciel był zdziwiony naszą reakcją. Jego
zdaniem wszystko jest w porządku, a
krowy czekają na nowe miejsce, które
im przygotowuje. To absolutnie go nie
usprawiedliwia, tym bardziej że krowy
nie przebywają w złych warunkach
kilka dni, tylko bardzo długo.
Pani Janina nie może pojąć, dlaczego tak dużo zgłoszeń pochodzi z
terenu gminy Pilchowice. Są przecież
- argumentuje - sołtysi, którzy znają
małe społeczności jak własną kieszeń.
Są lekarze weterynarii, regularnie
szczepiący zwierzęta. Kto jak kto, ale
oni szczególnie powinni być wyczuleni
na krzywdę stworzeń i fatalne warunki,
w jakich żyją. Wreszcie są też urzędnicy
z orężem w postaci gminnych programów opieki nad zwierzętami.
- Jestem już po rozmowie z urzędnikiem odpowiedzialnym za ten temat w
gminie Pilchowice. Widzę wolę współpracy, a to już połowa sukcesu - dodaje
prezes TOZ „Bezpieczna Łapa”.

8 lat w ciasnym i brudnym kojcu brzmi jak
wyrok na amerykańskiego pitbulteriera.
Pies szuka nowego domu

Druga szansa

W świecie ludzi każdy zasługuje
na drugą szansę, dlatego próby poprawy losu zwierząt zaczynają się od
rozmów z ich właścicielami. Często
to wystarczy, by łańcuch dla psa się
wydłużył, wybieg powiększył, a miska
wypełniła karmą.
- Większość zaniedbań bierze się z
niewiedzy. Ludziom brakuje edukacji w
tym temacie. Inni złe nawyki wynoszą z
domu, gdzie takie traktowanie zwierząt
było „normą” - podkreśla prezes Szymanek. - Wtedy staramy się tłumaczyć
i uświadamiać im, co robią nie tak.
Kiedy inspektorzy widzą, że u
gospodarzy nie ma woli współpracy,
składają wniosek o odebranie zwierząt. To, jak zapewnia pani Janina,
jest ostatecznością.
Właściciel zwierząt z Krywałdu

ma miesiąc na polepszenie im warunków. Znalazła się chętna do częstszego
wyprowadzania na spacer amerykańskiego pitbulteriera z Wilczy. Docelowo pies szuka nowego domu.
Najbardziej wystraszona suczka z
pięciu psów na posesji w Pilchowicach
znalazła już dom tymczasowy. Reszta
wciąż czeka na nowych, lepszych
właścicieli.
Gospodarz z Pilchowic ma kilka
dni na uprzątnięcie obory. Jeśli tego
nie zrobi, krowy mogą zostać mu
odebrane.
Inspektorzy TOZ „Bezpieczna
Łapa” będą nas informować, czy
nastąpiła poprawa warunków w opisanych gospodarstwach.
Paweł Gradek
Foto: arch. TOZ Gliwice
„Bezpieczna Łapa”
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Komunikacja. KZK GOP frontem do pasażerów

W niedzielę, 1 listopada,
wszyscy pasażerowie będą mogli
podróżować wszystkimi liniami
KZK GOP za darmo. Zarząd
przewoźnika podjął tę decyzję
we wtorek

W

w dojeździe do cmentarzy. Na obszarze
funkcjonowania KZK GOP autobusy i
tramwaje będą jeździły częściej, zostaną
uruchomione również dodatkowe linie.
Dodatkowe linie będą kursować
w Knurowie, ale też w Gliwicach,
Katowicach, Sosnowcu, Będzinie,
Chorzowie i w Czeladzi.
Ponieważ 1 listopada na drogach
zwykle panuje bardzo duży ruch,
zwłaszcza w okolicach cmentarzy,
przewoźnik od lat zachęca pasażerów,
aby w tym dniu korzystali z dojazdu
autobusami lub tramwajami.
– Wierzę, że możliwość bezpłat-

nego przejazdu okaże się istotnym
argumentem za tym, aby skorzystać
z propozycji przewoźnika – dodaje
naczelnik Ostalecki.
Szczegółową informację o funk-

cjonowaniu komunikacji publicznej
31 października i 1 listopada opublikujemy na łamach PL w przyszłym
wydaniu (29 października).
/bw/

Adam Ostalec ki, nac zelnik
Wydziału Spraw Oby watelskich
i Zarządzania Kryzysowego w UM
Knurów: - Zarząd KZK GOP, mając
na względzie bardzo duży ruch,
z w ł a s z c z a p r z y c m e n t a r z a c h,
i utrudnienia z parkowaniem, chce
zachęcić mieszkańców aglomeracji
do wybrania w tym dniu transportu
publicznego.
To nie jedyna istotna dec yzja.
Wzor e m ubie g ł yc h lat ur uc homione zostaną linie dodatkowe,
tzw. „C”. Autobusy tych linii będą
kursować 31 października (sobota)
i 1 listopada (niedziela). Na terenie Knurowa, jak co roku, będzie
funkcjonowała linia C-10, która
zapewni mieszkańcom dojazd do
cmentarza komunalnego przy ul.
Walentego Rakoniewskiego. Linia
ta kur sować będzie na odcinku
Szczygłowice Kopalnia - Knurów
D w o r c o wa, K n u r ó w D w o r c o wa
– Szc z ygł owic e Kopalnia pr zez
m.in. dodatkowy pr zystanek
Cment ar z Komunalny (pr z y
ul. Walentego Rakoniewskiego).

not. bw

ogłoszenie

e Wszystkich Świętych
z obowiązku zapłaty za
komunikację zwolnieni będą wszyscy pasażerowie, na
wszystkich liniach kursujących na
zlecenie KZK GOP.
- W ten sposób Związek KZK GOP
zachęca do korzystania z komunikacji
miejskiej – informuje Adam Ostalecki
z Urzędu Miasta w Knurowie, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i
Zarządzania Kryzysowego, w którego
gestii są m.in. kwestie związane z
komunikacją. - Ponadto, jak co roku,
przygotowane zostały też ułatwienia

Foto: Archiwum

We Wszystkich Świętych
autobusami i tramwajami
za darmo!

Dla Przeglądu
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Pilchowice. Pomysły na jesienne wieczory

A gdyby tak
zostać komandosem?

Prelegenta, dr Zenona Szmidtke,
obdarowano kwiatami

Coś dla znudzonych i zniechęconych jesienną pluchą
przygotowała Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy wsparciu Gminnego
Ośrodka Kultury w Pilchowicach - po raz pierwszy
w gminie zorganizowano Targi Wolnego Czasu
Sporym powodzeniem cieszyły się
pokazy wschodnich sztuk walki,
prowadzonych przez trenera
Mieczysława Glinkę

Knurów. Wspominali „Skarboferm”

Rozmowy o dawnej

górniczej potędze
Niegdyś jedna z największych spółek akcyjnych
na Śląsku, dzisiaj coraz mniej osób pamięta,
że kiedykolwiek istniała - o „ Skarbofermie”
rozmawiano w trakcie spotkania
w „Maszkietach”

P

C

zekają nas długie i przygnębiające wieczory? Niekonieczne!
W Zespole Szkół w Pilchowicach zaprezentowały się koła zainteresowań, stowarzyszenia, szkoły,
hobbyści i pasjonaci. Propozycji na
spędzenie wolnego czasu było bez liku.
Młodzieżowy Chór Wsi Pilchowice wystąpił z krótką prezentacją
muzycznych umiejętności, szkoła
Yamaha zachęcała do odkrywania
piękna w muzyce, a tajemnice rycerskich obyczajów odkrywali przed gośćmi przedstawiciele Stowarzyszenia
Dawnych Europejskich Sztuk Walki
ogłoszenie

- Vectir. Nieopodal stoiska rycerzy
rozgościli się komandosi: pasjonaci
militariów, ubrani w mundury amerykańskiej, rosyjskiej i niemieckiej
armii opowiadali o poszukiwaniach
cennych eksponatów w wyschniętych
korytach rzek.
- Dzięki pasji zdobywamy wiedzę
historyczną, świetnie się przy tym bawiąc - podkreślali „komandosi”.
Na bogatych w atrakcje pilchowickich targach nie zabrakło również możliwości zapoznania się ze
wschodnimi sztukami walki. Pokazy
i prezentacje prowadził instruktor,

relekcję o m.in znaczeniu, jakie w latach 1922-1939 miały
dla śląskiej gospodarki knurowskie zakłady skupione w spółce
„Skarboferm”, wygłosił dr Zenon
Szmidtke, kustosz Muzeum Górnictwa Węglowego z Zabrzu.
- Miłą niespodzianką przygotowaną przez prelegenta była projekcja
archiwalnego filmu dokumentalnego
o ,,Skarbofermie”, nakręconego około
1925 roku na taśmie 35 mm - opowiada Tadeusz Puchałka, prowadzący spotkanie pasjonat i znawca
lokalnej historii. - Film ten przetrwał
dzięki ofiarności adiunkta Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu
– Damiana Halmera, który w porę
zauważył postępującą destrukcję

trener Mieczysław Glinka (IV Dan).
Pan Mieczysław podkreślał, że młodzież, która trenuje, lepiej sobie radzi
z życiowymi trudności.
- Jednak jak zwykle najwięcej
dzieciaków skupiło się wokół stoiska
eksponatów Erwina Sapika - mówi
Tadeusz Puchałka, który odwiedził
targi. - Dzieciaki uwielbiają uśmiechniętego pana z wąsikiem, który zawsze
znajdzie czas, aby o czymś ciekawym
im opowiedzieć.
Gmina Pilchowice słynie z kultywowania tradycji i dbania o kulturę.
Na targach panie ze Stowarzyszenia
Pilchowiczanie Pilchowiczanom oraz
członkinie Rady Sołeckiej z Wilczy
zaprezentowały swoje dzieła i prowadziły warsztaty.
- Można było także potrenować
pamięć przy specjalnie do tego celu
przygotowanym stanowisku, spróbować swoich sił w grze o nazwie bandyta, którą szczególnie upodobał sobie
Józef Nierychło, gospodarz Pilchowic
- opowiada pan Tadeusz. - Pasjonaci
astronomii mieli niebywałą okazję do
zapoznania się z tajemnicami nieba w
mini planetarium. Goście i mieszkańcy
bawili się świetnie!
TP, jb,

foto: Tadeusz Puchałka
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taśmy, a następnie doprowadził do
jej konserwacji i przegrania filmu na
płytę DVD.
Damian Halmer był obecny na
czwartkowym spotkaniu.
Rozmowy o Knurowie, jego historii i ludziach tu mieszkających,
toczą się w „Maszkietach” już od
pewnego czasu. Dobrym duchem
i jednym ze sprawców spotkań
jest Tadeusza Puchałka. Pan Tadeusz, choć nie jest mieszkańcem
Knurowa, uważa je za swoje. Jego
pasja i zaangażowanie są doceniane szczególnie przez tych, dla
których Knurów to coś więcej niż
tylko miasto.
jb, foto: Tadeusz Puchałka

„Skarboferm”, czyli największa spółka węglowa w przedwojennej Polsce,
powstała w 1922 roku. W Knurowie należało do niej większość zakładów,
m.in. kopalnia Knurów, koksowania i fabryka produktów ubocznych. Tuż
przed wybuchem wojny spółka zatrudniała ponad 7 tys. osób i wydobywała ok. 4 tys. ton węgla rocznie.

foto-migawka

Foto: Archiwum MP-2

przedszkolnej
Ojciec Norman Samsel z Zakonu Braci Mniejszych był gościem
ł dzieciom kulprzybliży
anin
franciszk
Knurowa
z
się
ący
Wywodz
–
.
„Dwójki”
w Republic e Środturę i obyczaje ich rówieśników mieszkających w Bangui
a. - Przedkowoafr ykańskiej – powiedziała Przeglądowi Gabriela Bukowsk
historii i poznały
szkolaki oglądały piękne zdjęcia, słuchały fascynujących
się w akcję Cała
kilka słów w języku sango. Na koniec o. Samsel włączył
ci Juliana Tuwima.
Polska Czyta Dzieciom, przytaczając fragmenty twórczoś
Oprac. bw
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Gierałtowice

Katowice. Knurowanin zwycięzcą konkursu „Obiektywnie śląskie”

Plastyczne
wtorki
Gminny Ośrodek
Kultury zaprasza we
wtorki na zajęcia
plastyczne dla dzieci

Zajęcia prowadzone są w dwóch
grupach wiekowych. Dzieci młodsze (6-8 lat) spotykają się w godzinach 15.30-17, natomiast starsze
(9-13) w godz. 17.10-19.40.
- Na zajęciach dzieci tworzą
prace w różnych technikach malarskich oraz rysunkowych, wykonują
kompozycje z papieru, m.in. wycinanki i wydzieranki, a także rzeźby
z papieru, gipsu, płaskorzeźby – informuje gierałtowicki GOK. – Uczą
się też podstaw grafiki warsztatowej
– linorytu i monotypii.
Więcej informacji pod nr. tel.
32 301 15 11.

Wielka radość

Fotoreportaż pt. „Rugbyści” autorstwa Krzysztofa Gołucha
zdobył I miejsce - ogłoszono w czasie finału VI edycji konkursu
„Obiektywnie śląskie”

„W

poszu k iwaniu tożsamości” - to hasło
było motywem prze-

/bw/

Rybnik

Wzorem ubiegłych
lat w Rybniku
zorganizowany
zostanie jarmark
bożonarodzeniowy

Stragany – drewniane domki
- pojawią się na rynku 4 grudnia,
znikną w przeddzień wigilii (23
grudnia).
Chętni do udziału w charakterze
sprzedawców mają czas do końca
października, by złożyć zgłoszenie
u organizatorów. Preferowane będą
wyroby o charakterze świątecznym,
rękodzieło artystyczne, wyroby z
drewna, wikliny, zabawki, biżuteria,
artykuły spożywcze.
Koszt wynajmu domku uzależniony jest od rodzaju asortymentu,
np. rękodzieło i wyroby regionalne
– 50 zł/dzień (połowa domku – 25
zł/dzień).
Jarmark będzie czynny w godz.
10-18 (6, 13 i 20 grudnia w godz. 1120). Wystawcy mają czas na zgłoszenie
do 31 października. Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie
(513 064 196) lub drogą elektroniczną
(e-mail: jarmarkrybnik@wp.pl).

Foto: Krzysztof Gołuch

Jarmark dla
chętnych

wodnim artystycznych poszukiwań
uczestników konkursu. 122 pasjonatów fotografii i filmu nadesłało

164 projekty (145 fotoreportaży, 9
filmów i 10 fotokastów), w których
odwołują się do skomplikowanej hi-

storii regionu, relacji rodzinnych
oraz tego, co wpływa na naszą
tożsamość.
K rz ysztof Gołuch zg łosi ł
swój fotoreportaż pt. „Rugbyści”,
przedstawiający niepełnosprawnych mężczyzn, którzy uprawiają
rugby na wózkach. Doświadczeni
przez los w wypadkach mierzą się
z własnymi słabościami na boisku.
Dyscyplina sportu wymaga od
nich hartu ducha i waleczności.
Te same przymioty przydają im
się później w codziennym życiu.
Po obejrzeniu fotografii autorstwa knurowianina nasuwa się
refleksja, że zawodnicy prawie w
niczym nie różnią się od zdrowych
rówieśników, poza faktem, że w
to, co robią muszą wkładać więcej
wysiłku.
Werdykt ogłoszono w ubiegły piątek, w Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego w
Katowicach. Jurorzy przyznali, że mieli twardy orzech do
zgryzienia. Dowodem tego jest
werdykt m.in. w kategorii fotoreportażu. Oprócz „Rugbystów”
Krzysztofa Gołucha, I miejsce
zajął ex aequo „Ramzes” Marcina Urbanowicza.
- Ale radość - knurowianin,
choć przyzwyczajony do sukcesu, nie krył zadowolenia z nagrody, zwłaszcza że pierwszy raz
doceniono go na Śląsku.
Zw ycięsk ie fotorepor ta ż e
można oglądać do 15 listopada
w Cent r u m Scenog ra f i i Polsk iej, następnie w A k ademii
Muzycznej i na Dworcu PKP w
Katowicach.
/g/

/bw/

Gliwice. Warsztaty

W najbliższą sobotę, 24 października, o godz. 11.00 Muzeum w Gliwicach
rozpoczyna cykl warsztatów poświęconych samurajom. Pierwsze spotkanie
rozpocznie się zwiedzaniem wystawy
„Świat japońskich rycerzy – duch wojownika i kunszt artysty”. Potem na
uczestników czekają opowieści związane
ze scenami przedstawionymi na eksponowanych drzeworytach. Będzie tez
można samodzielnie wykonać repliki
samurajskich masek. W warsztatach
mogą wziąć udział dzieci od lat 6 i dorośli.
Wstęp jest wolny, jednak ilość
miejsc – ograniczona, stąd prowadzone są telefoniczne zapisy (nr 783
560 006).
MiNa

ogłoszenie

O samurajach
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Gratulacje i życzenia składa
gospodarz uroczystości,
prezydent Adam Rams

Uroczystość była okazją do publicznego
uhonorowania wyróżniających się nauczycieli

Zawód z klasą
Knurów. Dzień Edukacji Narodowej

Mówi się, że nauczyciel to więcej niż zawód – to
powołanie. Kto je ma, dzieli się z uczniami nie tylko
wiedzą w danej dziedzinie, ale i cząstką siebie.
W środę, 14 października, knurowscy pracownicy
oświaty wspólnie obchodzili swoje święto

C

hyba każdy z nas ma w sercu
takich nauczycieli, którzy wywarli na niego duży wpływ.
Niektórych potrafimy docenić już jako
dzieci, innych – dopiero z perspektywy
czasu. Dzień Edukacji Narodowej to

okazja, aby wszystkim pracownikom
oświaty podziękować za ich wysiłek,
odpowiedzialność i troskę. Knurowscy nauczyciele świętowali wspólnie
14 października, na uroczystości
zorganizowanej przez Miejski Zespół

Artystyczną oprawę uroczystości stworzyły
występy dzieci z MP-7 i MSP-9

foto-migawki

Jednostek Oświatowych w restauracji
„Protos”. Obchody poprowadziła
dyrektor MZJOś, Anna Misiura, zaś
gospodarzem spotkania był prezydent
Knurowa, Adam Rams.
- Nauczyciel to nie tylko wiedza w
danym zakresie, ale też nadzór nad procesami dla miasta – mówił prezydent
Rams, dziękując zebranym za kolejny
rok trudnej, ważnej i odpowiedzialnej
pracy. – Wszyscy jesteście niezwykle
ważni, macie istotny wpływ na lokalny
system oświaty. Z prezydentem Surówką, kiedy mamy nienajlepsze nastroje,
mówimy, że mimo wszystko jesteśmy w
Knurowie kuźnią talentów. To widać po
naszych dzisiejszych gościach.
Wśród nich byli m.in. posłanka
Krystyna Szumilas, Jadwiga Króliczek – dyrektor gliwickiej Delegatury
Kuratorium Oświaty, a zarazem knurowianka, Wojciech Świerkosz – do
niedawna dyrektor MZJOś, obecnie –
wiceprezydent Rybnika, a także przedstawiciele jednostek samorządowych,

Tekst i foto: Justyna Bajko

oświatowych, związków zawodowych,
proboszczowie knurowskich parafii.
„Pomnieć, że z ludźmi rozumnemi
sprawa, chociaż z dziećmi sprawa” –
ta fraza, zapisana w ustawie Komisji
Edukacji Narodowej przed dwustu
trzydziestu laty, została przywołana
przez Krystynę Szumilas.
– W tamtych czasach trzeba było
głośno o tym mówić, a dzisiaj ta prawda
jest wyryta w sercach nauczycieli – mówiła pani poseł.
Z kolei dyrektor Jadwiga Króliczek metafizycznie zauważyła, że
nauczyciel w pewnym sensie za życia
sięga po wieczność – nikt nie wie,
kiedy jego działania przyniosą oczekiwane efekty.
Spora grupa nauczycieli została
szczególnie doceniona za zaangażowanie i efekty pracy z uczniami – oprócz
życzeń zdrowia, szczęścia i satysfakcji
z pracy, przyjęli nagrody i wyróż-

nienia. Wręczali je: prezydent Adam
Rams, jego zastępca Piotr Surówka,
przewodnicząca Komisji Oświaty i
Kultury Rady Miasta Barbara Gawlińska-Twardawa, przewodniczący
Rady Miasta Tomasz Rzepa, dyrektor
Jadwiga Króliczek, posłanka Krystyna
Szumilas.
Nie zabrakło też szampana – toast
wzniósł wiceprezydent Piotr Surówka.
Świętowanie nie byłoby pełne,
gdyby nie udział dzieci – to przecież
one stanowią sens zawodu nauczyciela. Artystyczną oprawę spotkania
stworzyły występy tych młodszych
z Miejskiego Przedszkola nr 7 i tych
starszych – Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9. Były wiersze, piosenki
i odegrany na cymbałkach utwór
instrumentalny. Liczna widownia ani
trochę nie speszyła małych artystów.
Tekst i foto: Mirella Napolska

Nagrodzeni i wyróżnieni
Medalami Komisji Edukacji Narodowej przyznawanymi za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zostali uhonorowani: wicedyrektor MG nr 2 Teresa Niźnikiewicz, nauczyciel MG nr 2 Violetta
Kosowska oraz Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika Wojciech Świerkosz.
Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymali: Lidia Książek – dyrektor MP nr 2,
Grażyna Misztalewska – dyrektor MP nr 7, Teresa Bochenek – dyrektor MSP
nr 2, Eugeniusz Szybiak – dyrektor MSP nr 6, Barbara Hankus – dyrektor MG
nr 1, Violetta Mucha – dyrektor MG nr 2, Danuta Pluta – zastępca dyrektora
MSP nr 7, Cecylia Boryga (MP nr 2), Stella Szady-Krypczyk (MP nr 5), Maria
Boroń (MP nr 12), Renata Małaczek (MSP nr 1), Anna Moskała (MSP nr 6), Beata
Dudło (MSP nr 7), Barbara Lisowska (MSP nr 7), Sabina Janik-Lewandowska
(MSP nr 9), Michał Holona (MG nr 1), Wojciech Kempa (MG nr 2), Brygida
Szymoszek (MG nr 3).
Listami gratulacyjnymi zostali uhonorowani emerytowani nauczyciele
i pracownicy oświaty: Alicja Mazur (MP nr 2), Bożenna Klauza (MP nr 3),
Bernadyna Ślusarczyk (MP nr 12), Elżbieta Jaroszek (MP nr 12), Magdalena
Łukaszewska (MP nr 12), Teresa Jakubowska (MP nr 13), Bożena Hanak (MSP
nr 4), Krystyna Jaskuła (MSP nr 4), Marianna Zaremba (MSP nr 6), Krystyna
Wolna (MSP nr 7), Grażyna Kropiwnicka (MSP nr 7), Jadwiga Rękawek (ZS nr
1), Halina Strzałka (ZS nr 1).
Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników dydaktycznych potwierdzone
sprawdzianem szóstoklasistów lub egzaminem gimnazjalnym w ubiegłym roku
szkolnym otrzymały: Miejska Szkoła Podstawowa nr 7, MSP nr 9 w Zespole
Szkół nr 1 i Miejskie Gimnazjum nr 3 w ZS nr 1.
Wyróżnienia za wyniki dydaktyczne powyżej średniej krajowej przyznano
MSP nr 3 w ZSP im. F. Michalskiego, MSP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Karola Miarki, MG nr 1 im. Jana Pawła II, zaś MG nr 3 wyróżniono za wysokie
osiągnięcia w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.
Wyróżnienie Prezydenta Miasta Knurów za zaangażowanie w wychowanie
i edukację najmłodszych mieszkańców miasta otrzymało MP nr 5 w ZSP im.
F. Michalskiego.

Nauczyciele w Starostwie

Dzień Nauc zyciela w Miejskie
j Szkole Podstawowej nr 1 świę
towano tanecznie i śpiewają
program „Modny belfer”, czyli
co. Dzieci zapr ezentowały
pokaz mody szkolnej w krzy
wym zwierciadle. Dla polonisty
skrz ydła, aby wzniósł się pona
uczniowie zapr oponowali
d szkolną szarą rzec zywistoś
ć, historyka zaś ubrano w zbro
się w klimat średniowiecza.
ję, by bardziej wczuł
Uroc zyst y apel zakończyła nies
podz
ianka - występ troc hę więk szyc
przedstawili się rodzice uczn
iów). Występ rodziców rozwesel
h dzieciaków (jak
iłby nawet największych ponu
raków.
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W piątek, 16 października, Dzień Edukacji Narodowej świętowano w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach. W spotkaniu, prowadzonym przez wicestarostę
Ewę Jurczygę, uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych
przez powiat oraz nauczyciele, którzy otrzymali wyższe stopnie awansu zawodowego. Wśród nich byli pracownicy knurowskich placówek: Paweł Zięba
z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie – świeżo upieczony
nauczyciel kontraktowy, Aleksandra Rokita z „Paderka”, Bożena Nowińska i
Marzena Grinig-Łupieżowiec z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Knurowie – nowi nauczyciele mianowani, a także Marzena Krasoń-Kapłanek, Agata
Włodyka, Janusz Hajduk z „Paderka”, Monika Wróbel, Mariusz Łukaszczuk,
Małgorzata Foik i Ilona Skiba z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie,
Agnieszka Iwańska i Agnieszka Panek z Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie
– nauczyciele dyplomowani.
Wręczono także nagrody starosty gliwickiego. Uhonorowano nimi m.in. pracowników knurowskich placówek: Dominikę Wesołowską - uczącą w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Grażynę Dąbrowską – dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz Jolantę Olejnik – dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.
MiNa, /sisp/
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Szczygłowice. Artyści pięknie śpiewali, wzruszali i... dworowali sobie z rozgłosu

Trzej tenorzy, czyli Marcin Grzesiczek, Sylwester Targosz
-Szalonek i Kamil Roch-Karolczuk

Wielka sława to żart
Najpopularniejsze operowe
i operetkowe pieśni przetykane
zabawnym komentarzem - sobotni
koncert w szczygłowickim Domu
Kultury wzruszał i bawił,
skutecznie lecząc jesienną
melancholię

N

a scenie wystąpiło trzech tenorów: Kamil Roch-Karolczuk,
Marcin Grzesiczek i Sylwester
Targosz-Szalonek w towarzystwie
akompaniatora. Panów brawurowo
zapowiadał Kazimierz Mazur, aktor
znany m.in. z serialu „Na Wspólnej”.
Pan Kazimierz opowiadał kawały,
nie stronił od żartów z tenorów, podkreślając ich zamiłowanie do braw,
z przymrużeniem oka określił także
swoją rolę w koncercie.
- Prowadzący jest jak biustonosz:
niepotrzebny, ale wszystko trzyma mówił zawadiacko.
Koncert, zorganizowany przez
Mirosławę Sander, był podróżą przez
emocje: od radości do wzruszenia.
Artyści sięgnęli po zróżnicowany
repertuar, w ykonali m.in. pieśni

neapolitańskie, canzonetty i dwie
arie w opery „Rigoletto” Giuseppe
Verdiego. Zabrzmiał również hymn
polskich fryzjerów, czyli piosenka
„Brunetki, blondynki”. Opera wymaga nie tylko dobrego głosu i kilku
lat szkoleń, ale także umiejętności
aktorskich. Tenorzy lekko sięgali po
dźwięki, dodatkowo podkreślając je
gestem i mimiką.
Publiczność brawami nagrodziła
kunszt wykonania i energię płynącą
ze sceny.
- Koncert był wspaniałym przeżyciem zarówno dla wyrobionych
me l omanów, jak i publicznośc i ,
która na co dzień nie bywa w operze
czy filharmonii - podkreślają organizatorzy.

Kazimierz Mazur

Publiczność nie szczędziła braw

Tekst i foto: Justyna Bajko

- Główną inspiracją był pontyfikat Jana Pawła II, jego teksty,
no i moje zainteresowanie średniowiecznym malarstwem tablicowym
– mówił Franciszek Kafel, który
wraz z żoną pojawił się na otwarciu
wystawy.
Jubileuszowa, 10. wystawa „Bliżej Sacrum” jest wyjątkowa. „Madonny Polskie”,
Jej uzupełnieniem jest cykl batimalarsko-graficzny cykl Franciszka Kafla, były prezentowane w wielu miejscach
ków Leny i Józefa Szuchów.
W jednej ze szkolnych sal można
w kraju i za granicą. Teraz część tych prac można zobaczyć w Knurowie
było zobaczyć prace absolwentek
formy plastycznej, jak i tematyki. Miało szkoły, dla których sztuki plastyczne
to dodatkowy walor – świetnie służyło stały się drogą zawodową – Barbary
edukacji kulturalnej. Co roku „Bliżej Sałygi i Agnieszki Hańczewskiej.
Sacrum” odwiedzają dzieci i młodzież
Tegoroczny wernisaż miał jesz– od przedszkolaków po uczniów cze jeden wymiar – charytatywny.
szkół średnich. Zajęcia prowadzone Był poświęcony również Martinowi,
przez Iwonę Polok, kustosza wystawy uczniowi, który w sierpniu uległ
i nauczycielkę plastyki w MG-1, to wy- poważnemu wypadkowi. W knujątkowe lekcje.
rowskich szkołach i przedszkolach
- „Sacrum” jest dla artysty szerokim organizowano zbiórki funduszy na
pojęciem, stąd tematyka była różna – ratowanie chłopca. Teraz dyrekod portretów po pejzaże i miejskie ple- torzy placówek odebrali pisemne
nery - mówi dyrektor MG-1. Cykl zato- podziękowania za tę pomoc. W przeczył koło – chcieliśmy
dzień wernisażu
go zamknąć czymś
Martin odwiedził
Wystawa będzie dostępna
sz cz ególny m . Stą d
do 2 października. Można
szkołę. Przed nim
ją oglądać od poniedziałku
Madonna – bo przejeszcze długa redo piątku w godz. 8-15
cież ona była postacią
habilitacja, nadal
szczególnie bliską Japotrzebuje wsparpaździernika, dok ładnie w -zabrzańskim okręgiem Związku dynku, pani dyrektor skontaktowała nowi Pawłowi II.
cia. – Człowiek jest
rocznicę wyboru Karola Woj- Polskich Artystów Plastyków. Gdy się ze Związkiem Polskich Artystów
Z kolei postać tego papieża była wielki nie przez to, co ma, ale przez
tyły na papieża, Miejskie Gimnazjum w 2006 roku odbyła się jej pierwsza Plastyków. Projekt elewacji został wyjątkowa dla Franciszka Kaf la, z to, czym dzieli się z innymi – te
nr 1 rozpoczęło obchody Dni Patrona. edycja, nikt chyba nie przypuszczał, wykonany.
wykształcenia grafika, z wyboru – słowa Jana Pawła II przywołała wyNa początek była akademia w Kinie że stanie się stałym elementem ob– Później zaczęliśmy się wspól- malarza. Śmierć Jana Pawła II była chowawczyni Martina, Agnieszka
Scenie Kulturze. Tam uczniowie chodów Dni Patrona Szkoły na parę n i e z a s t a n aw i a ć , c o m o ż n a b y impulsem do powstania cyklu prac Piotrowska.
razem zrobić – wspomina Barbara „Madonny Polskie”.
klas I złożyli uroczyste ślubowanie. ładnych lat.
Dyrektor Barbara Hankus i
- Przygotowywaliśmy się do na- Hankus. – Akurat zabrzański ZPAP
Potem, już w szkole – wernisaż „BliCykl graficzno-malarskich in- Anna Zawisza-Kubicka, szefowa gliżej Sacrum”. Wśród gości byli m.in. dania szkole imienia Jana Pawła II i przygotowywał ogólnopolską wy- terpretacji obrazów Marii z różnych wicko-zabrzańskiego okręgu ZPAP,
prezydent Adam Rams, przewodni- chcieliśmy uczcić ten fakt niezwykłą stawę „Bliżej Sacrum”, związaną z sanktuariów to prace prezentowane dziękowały sobie nawzajem za 10
czący Rady Miasta Tomasz Rzepa, formą, wyróżnić się nie tylko nazwą, osobą Jana Pawła II. Pomyśleliśmy, już w wielu miejscach w kraju i za lat sympatycznej i owocnej współwiceprzewodniczący Jerzy Pach, ale i szczególnymi działaniami – że może jakaś część tej wystawy granicą. Teraz mamy okazję zoba- pracy. Jak będą wyglądać następne
proboszcz parafii pw. świętych Cyryla wspomina Barbara Hankus, dyrektor mogłaby zostać ściągnięta do nas. czyć część tego poliptyku – Madonny obchody Dni Patrona w MG-1? Po
Wówcza s prezesem Związku był śląskie i małopolskie. Malarskim dekadzie ze sztukami plastycznymi
i Metodego Mirosław Pelc, dyrektorzy Miejskiego Gimnazjum nr 1.
szkół i przedszkoli.
O zaistnieniu wystawy w dużej Czesław Fiołek.
przedstawieniom postaci Madonny trwa poszukiwanie nowej formuły.
To już 10. wystawa organizowana mierze zadecydował przy padek.
A potem były kolejne wystawy, a towarzyszą tu wykaligrafowane frag- Jakiej – przekonamy się za rok.
MiNa
przez szkołę wspólnie z gliwicko- Planując odnowienie elewacji bu- każda inna, zarówno pod względem menty modlitw Jana Pawła II.

Knurów. Obchody Dni Patrona w MG-1

Foto: Mirella Napolska

Dotyk Sacrum z Madonnami
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Wspomnienia. Ks. Stefan Gruszka – kapłan i nauczyciel

Dobrze zasiane
ziarno daje dobre owoce

Czas szybko płynie. We wrześniu minął rok od śmierci ks. Stefana Gruszki, wieloletniego (19862003) proboszcza parafii pod wezwaniem św. Antoniego i św. Barbary w Krywałdzie. Nie tylko
kapłana i duszpasterza, ale i oddanego swoim podopiecznym nauczyciela i pedagoga...

Foto: Jan Furgoł

Ks. Stefan Gruszka
łączył to co
najlepsze
w kapłaństwie
i nauczaniu
(zdj. z 2006 roku)

W

ubiegłym tygodniu, jak
Polska długa i szeroka,
zasłużone wyrazy szacunku przyjmowali pracownicy oświaty.
Kres przyszłego tygodnia stanowić
będą uroczystości Wszystkich Świętych, czas wspomnień o tych, którzy
odeszli na zawsze... Także o pedagogach sprzed laty, nauczycielach, którzy nie tylko uczyli, ale i wprowadzali
w życie, wskazywali, przestrzegali, a
gdy trzeba było, to i napominali.
Ks. Gruszka w pamięci potomnych pozostaje postacią, która łączyła
to co najlepsze w kapłaństwie i nauczaniu. Nic dziwnego, że pozostaje
we wdzięcznej pamięci wielu osób.
Wiemy, co o nim myślimy, ale czy
ktoś zastanawiał się, jak postrzegał
swoich uczniów ks. Gruszka?
Otóż wiemy i to - dzięki Janowi
Furgołowi, który namówił ks. Gruszkę do wspomnień o czasach duszpasterskiej posługi w krywałdzkiej
parafii i pełnienia funkcji katechety
w miejscowej szkole.
Publikowane poniżej wspomnienia zostały sporządzone na podstawie
ustnego przekazu księdza Gruszki,
zanotowanego i opracowanego 12
lutego 2014 r. (został autoryzowany
22 lutego 2014 r.).
***

Ks. Stefan Gruszka:

- Katecheza w mojej pracy duszpasterskiej, czyli głoszenie Słowa Bożego wśród dzieci i młodzieży, jest dla
mnie bardzo ważnym fragmentem
kapłańskiej posługi. To mój ulubiony
rodzaj pracy. Przyniósł mi wiele zadowolenia, wręcz radości.
Miałem satysfakcję, patrząc jak
rozwijają się ludzie, których znam,
jak osiągają zawodowe i życiowe
sukcesy, jak zakładają szczęśliwe
rodziny. Tym ludziom udzielałem
kiedyś sakramentu Chrztu Świętego,
przygotowywałem ich do przyjęcia
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pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania oraz widziałem chłopców
u swego boku jako ministrantów.
Zaszczepiałem w nich działalność
oazową oraz w grupach „Dzieci Marii”. Wreszcie zobaczyłem ich na sali
wśród grupy narzeczonych, którzy
przybyli na obowiązkowe nauk i
przedmałżeńskie, które przez wiele
lat miałem przyjemność prowadzić.
Potem udzielałem im Sakramentu
Małżeństwa i patrzyłem na rozwój
nowej rodziny. To jest niewątpliwy
sukces kapłana w środowisku, w którym pracuje.
Bodaj największym sukcesem
każdego duszpasterza jest otrzymać
zaproszenie na uroczystość prymicji
swego byłego ucznia i ministranta.
Bóg pozwolił mi doświadczyć również tej radości. (...)
W Krywałdzie pracowałem jako
proboszcz parafii p.w. św. Antoniego i
św. Barbary przez 17 lat. To kawał czasu, wspomnień też wiele i ogrom pracy.
Mogę powiedzieć, że zrobiłem w tej
parafii, wszystko co było możliwe, potem była już tylko emerytura. Jednak
na tym nie spocząłem, pozostałem w
Knurowie, dawałem z siebie wszystko
przez kolejne dziesięć lat. Teraz trudno
jest zachować dawną aktywność. Wiek
ma swoje prawa. Zalecono mi odpoczynek, więc niechętnie, ale musiałem
się podporządkować.
Przez całe 17 lat pracy w Krywałdzie uczyłem religii. To był bardzo
dobry i ciekawy rozdział mojej pracy
duszpasterskiej, mam wiele wspomnień, chętnie się z nimi podzielę.

Nauczanie religii

w Krywałdzie rozpocząłem w
salce katechetycznej 1 września 1986
roku. Salka mieściła się w kompleksie
budynku przedszkola, przychodni
pediatrycznej i firmy Polinex. Uczyłem najpierw II klasę, pozostałe klasy

uczyła katechetka pani Jadwiga Jagła.
Ponadto uczyłem religii w klasach szkoły specjalnej w naszej szkole. Dojeżdżałem również do szkoły nr 8 w Knurowie
przy ul. Szpitalnej, gdy przeniesiono
tam wszystkie klasy szkoły specjalnej.
Uczyłem tam wraz z siostrą Joanną ze
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek z
knurowskiego klasztoru.
Salka katechetyczna w Krywałdzie
była miejscem szczególnym, bo gospodarzem była parafia. Udostępniałem
salkę młodzieży do spotkań oazowych,
pozwalałem im organizować popołudniowe potańcówki i zabawy. Nawet
udostępniałem to miejsce szkole do
prowadzenia nauki starszych klas. Taka
sytuacja miała miejsce, kiedy w szkole
były już wszystkie klasy (od pierwszej
do ósmej) i zabrakło pomieszczeń
klasowych. Pamiętam, kiedy udostępnioną salkę przez miejscowe zakłady
chemiczne trzeba było zaadaptować do
nauki. Kupiłem wówczas z pieniędzy
parafii kompletne wyposażenie, w tym
krzesła, ławki, stoły, biurko, tablicę.
Zakupu dokonałem w magazynie do
wyposażenia szkół w Bytomiu.
Wszystkie media do budynku
dostarczały zakłady ERG. Było ciepło,
miło i przytulnie. To samo było w budynku naszego kościoła. Współpraca
z dyrekcją ZTS „ERG” była dobra,
członkowie dyrekcji byli niezwykle
życzliwi. Trudno byłoby zapomnieć
dyrektorów Hieronima Leśniewskiego, Leona Dusika, Zbigniewa Zioło i
innych. To byli wspaniali ludzie.
Z salki wyprowadzałem do kościoła w orszaku dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami, bowiem tam były
one przygotowywane do przyjęcia I
Komunii Św.
Niestety, salka w pewnym momencie została zamknięta, ze względu
na szkody górnicze. Wtedy uczyłem
już tylko w szkole wraz z katechetką,
panią Górecką, wybrałem sobie klasy
starsze VII i VIII.

Dobrze zapamiętałem,

jak wprowadzono ponownie religię do szkół. Przyszedłem do naszej
szkoły na spotkanie z nauczycielami.
Dyrektorem była pani Renata Hojka,
którą niezwykle ciepło wspominam.
Jestem człowiekiem wrażliwym, więc
czułem na sobie jakby dziwne spojrzenia, zwłaszcza młodych nauczycieli.
Próbowałem odgadnąć ich myśli, wydawało mi się, że jestem postrzegany
niezbyt przyjaźnie, jakbym oczekiwał
zapytania „po co on tu przyszedł ?”.
Jednak mój bezpośredni sposób bycia
i komunikatywność nie pozwoliła
mi dłużej tolerować niepewności i
wyartykułowałem swoje dotąd skryte
uwagi. Najpierw śmiechem zareagowała dyrektor Hojka, a potem już
wszyscy. Myliłem się, byłem przyjęty

niezwykle życzliwie i tak pozostało
już zawsze, do mojej emerytury. To był
wspaniały klimat, naszym celem była
nauka młodzieży i to robiliśmy dobrze,
jak była chwila czasu, to tylko na wzajemne życzliwości, czasem na dowcip.
Prowadziłem też nauki dla nauczycieli,
którzy chętnie mnie słuchali.
Moja działalność katechetyczna
w krywałdzkiej szkole miała również
inny wymiar. Wraz z nauczycielami
przygotowywaliśmy występy jasełek w
okresie Bożego Narodzenia i Nowego
Roku. Przedstawienie jasełek odbywało się co roku po popołudniowej, niedzielnej Mszy św. Kościół był pięknie
przystrojony, lecz z uwagi na większą
ilość występujących dzieci istniała potrzeba wyniesienia stołu ołtarzowego.
Kościół był pełny widzów, a uczniowie
dumni, że (...) wcielili się w bardzo
ważne postacie biblijne.
Znaczącym zw yczajem, któr y
wraz z uczniami klas VII i VIII krywałdzkiej szkoły kultywowałem przez
cały okres mojej pracy w Krywałdzie
było organizowanie przed świętami
Wielkanocnymi i Świętami Bożego
Narodzenia paczek dla chorych oddziału geriatrii knurowskiego szpitala.
Tuż przed świętami udawaliśmy się
do szpitala i tam do każdego chorego
podchodziło dwoje uczniów, składając
życzenia i wręczając paczkę ze słodyczami. Paczki (50 szt.) były zakupione
ze środków pochodzących ze sprzedaży opłatków, z funduszy parafii oraz
z darów sponsorów. Wielu chorych
tego oddziału pozostawionych swemu losowi nie otrzymało już niczego
innego na święta, poza tą paczką. A
przecież znaczna część tych chorych
posiadała doskonałą zdolność oceny
sytuacji. Trudno opisać słowami te
chwile. Skwituję to krótko: nie potrafiliśmy ukryć łez w naszych oczach.
To była najlepsza lekcja wychowawcza
dla dorastającej młodzieży, patrzącej
na smutny los ludzi starych, o których
się zapomina, bo są już niepotrzebni.
Zarazem była lekcją szacunku dla
ludzi chorych i niedołężnych, którzy
zachowali w sobie zdolność wyrażania
radości, umiejąc ją okazać uśmiechem
i łzami. Tylko my z krywałdzkiej parafii kontynuowaliśmy ten zwyczaj,
chociaż ta parafia jest najmniejsza i
najbiedniejsza. Dodam, że gdy byłem
na emeryturze, to nie potrafiłem z
tym zerwać i nadal kontynuowałem
ten zwyczaj, lecz w innej formie, aż do
czasu zamknięcia oddziału potocznie
zwanego „Geriatrią”. Świadkiem tych
wydarzeń bywał czasami redaktor
naszej gazety „Przegląd Lokalny”.
Zdarzało się, że rodziców dzieci z
biedniejszych rodzin nie było stać na
poniesienie opłat wyjazdu na „zieloną
szkołę”. Starałem się wówczas wspomagać środkami parafii takie sytuacje,

aby wszystkie dzieci były razem i likwidowałem w ten sposób podział na
tych, których stać na wyjazd i na tych,
którzy zostają w domu, bo jest ciężko w
rodzinie. Wielokrotnie pomagałem rodzinom wielodzietnym, dotując zakupy
niezbędnych do życia artykułów, nawet
lekarstw czy żywności, wykupywałem
recepty. Nie ukrywam, że zauważyłem
nieraz nadużywanie tej pomocy.

Bardzo udane

były wycieczki, które organizowałem dla uczniów naszej szkoły. Były
to wyjazdy zimowe, np. do Panewnik,
zobaczyć słynną szopkę bożonarodzeniową, jak również wyjazdy letnie w
Beskidy. Uczniowie opłacali wtedy jedynie niewielkie kwoty obowiązkowego ubezpieczenia, resztę pokrywałem
z pieniędzy parafii. Towarzyszyła mi
zawsze jedna osoba, pomagająca pilnować młodzież. A zadanie do łatwych nie
należało, bo uczestników było dużo, w
autobusie zawsze był komplet. Pamiętam radość uczniów, kiedy przemierzaliśmy trudne szlaki, np. z Klimczoka do
Szczyrku. Odwiedziliśmy kościoły, po
czym na posesji zaprzyjaźnionej osoby
spędziliśmy miłe chwile przy ognisku,
piekąc kiełbasy i śpiewając piosenki.
Na koniec nigdy nie mogłem oprzeć
się propozycji zmiany trasy powrotnej,
więc wracaliśmy przez przełęcz Salmopol i Wisłę do Krywałdu, oczywiście
poza planem i przy dodatkowych kosztach, ale radość uczestników była.
Zapamiętałem wielu nauczycieli.
Wspomniałem już panią dyrektor Renatę Hojkę, ale równie miło wspominam dyrektora Jana Kopcia. Również
wielu nauczycieli, których nazwisk
trudno sobie przypomnieć, jednak zapamiętałem panią Barbarę Iwanicką,
jest teraz dyrektorem, zawsze serdecznie uśmiechniętą panią Alicję Działowy oraz panie Jolantę Bazydło, Joannę
Ślebodę, dyrektorkę szkoły specjalnej
panią Janinę Nawrot. A zresztą dalej
nie wymieniam, bo wszystko się w
głowie kręci, wszystkich należałoby
wymienić, ponieważ nie było tam
osób, do których można mieć jakieś
spostrzeżenia inne niż pozytywne.
Na koniec, odbiegając od zasadniczego tematu dotyczącego oświaty,
pragnę wspomnieć współpracę z Radą
Parafialną oraz z Zespołem Synodalnym w krywałdzkiej parafii. Te dwa
organy zostały połączone i tworzyły u
nas wspólny organizm.

Dokonaliśmy wiele

dobrego dla naszej parafii, wypracowaliśmy wiele planów, które
wprowadziliśmy w życie i które mają
swoje znaczenie, zapewne do dziś.
Grupa nauczycieli naszego Zespołu
Synodalnego na czele z dr. Piotrem
Górką zainicjowała prowadzenie
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popołudniowych zajęć dla uczniów,
którzy mieli trudności w nauce.
Zajęcia odbywały się w naszej szkole
i były bezpłatne. Nauczyciele prowadzący te zajęcia nie otrzymywali
za to żadnego wynagrodzenia. Ten
rodzaj pomocy spotkał się z dużym
zadowoleniem społecznym.
Wspomnieć należy spektakularne działanie naszego Zespołu w
pozyskaniu na rzecz parafii całego
budynku kościoła i gruntu okalającego kościół. Ta inicjatywa zrodziła
się również na posiedzeniu Zespołu
Synodalnego. Posiedzenie miało
burzliwy przebieg, bowiem zakłady
były postawione w stan likwidacji.
Syndyk Masy Upadłości rozpoczął
zbywanie majątku zakładów. Wiedzieliśmy, że większa część budynku
kościoła należy do zakładów, które
mają być bez wyjątku sprzedane
wraz z terenem położonym blisko
budynku kościoła. Mieliśmy słuszne
obawy, że w bliskim sąsiedztwie kościoła lub tuż za jego ścianą rozwinie
się nowa działalność produkcyjna,
co może zakłócić sprawowanie nabożeństw.
Podjęto w tej sytuacji decyzję o
wszczęciu działań w celu przejęcia na
rzecz parafii zarówno całego budynku kościoła oraz gruntu stanowiącego dojście do zaplecza budynku i
terenu pod parking samochodowy.
Pe ł nomocnic t wo do podjęcia wykonania zadania otrzymał
rad ny Ja n Fu rgo ł. Rok t r wa ł y
negocjacje i skomplikowane procedury, usiane wieloma problemami.
Jednak ścieżka działania parafii,
samorządu Knurowa i przychylnego nam Syndyka zaowocowała
su kcesem. Wiel k ą pomoc prz y
adaptacji i prowadzeniu remontu w
nowej części obiektu uzyskaliśmy
ze strony knurowskiej firmy PPHU
„Komart”. Dzięki wspomnianej
inicjatywie na zapleczu budynku
kościoła znalazły miejsce: salka
katechetyczna, gdzie znowu młodzież może odbywać swoje spotkania, klub emeryta i rencisty w
Krywałdzie, kancelaria parafialna i
zaplecze kuchenno-sanitarne. Niestety, do przejścia na emeryturę nie
udało mi się dokończyć wszystkich
prac, których było tak wiele. Pewną
cześć zadań musiałem pozostawić
swemu następcy ks. Markowi Kamieńskiemu – nowemu proboszczowi parafii.
Z w ie l k i m s ent y ment em i
wdzięcznością wspominam wspaniałych parafian w Krywałdzie, z
którymi przyszło mi współpracować. Wielu z nich już nie ma wśród
żyjących, jak dr Piotr Górka, Irena
Wiechuła, Jan Pochopień, i wielu,
wielu innych, którzy ogromnie
wspierali działalność Rady Parafialnej i funkcjonowanie naszej parafii.
Do następnej publikacji o Krywałdzie pozostawiam moje wspomnienia z pięknych wycieczek parafian z Krywałdu do Watykanu.
Mariazell, Lourdes, La Sallet i miejsc
kultu religijnego w Polsce i Europie
oraz inne miłe i ciekawe wydarzenia,
których było tak wiele.
Pozdrawiam serdecznie krywałdzkich Parafian oraz uczniów,
nauczycieli i pracowników Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego. Szczęść
Wam Boże! – ks. Stefan Gruszka.
***
Tekst stanowi fragment przygotowanej
do druku książki Jana Furgoła pt. „Dzieje
krywałdzkiej oświaty” – rozdział „Wspomnienia nauczycieli i uczniów”

Knurów. Święto Białej Laski

Wzięli życie w swoje ręce
Żyją w świecie, którego do końca nie znają i pewnie
nigdy nie poznają. W świecie, gdzie samodzielność jest
sztuką i wyzwaniem. W Knurowie mieszka kilkadziesiąt
niewidomych i niedowidzących osób. W czwartek
obchodzili swoje święto

Podziwu dla
aktywności Koła
TRiON nie krył
prezydent Adam
Rams; na zdjęciu
z prezesem Adamem
Walą

- Każdy dzień jest dla nas wyzwaniem,
ale nie poddajemy się - zapewniali
członkowie koła i goście spotkania

B

itwa zaczyna się każdego ranka - trzeba wstać z łóżka i żyć.
W ciemności stawiają kroki, w
ciemności jedzą śniadanie i rozmawiają z rodziną. Świat nie ma konkretnego
kształtu, choć słyszą go i czują. Ci, co
tracili wzrok powoli, jeszcze pamiętają
kolor nieba, niewidzący od urodzenia
muszą je sobie wyobrazić. Nie jest łatwo żyć w świecie, którego się nie zna.
Koło PTTK TRION powstało 5
lat temu z buntu przeciwko losowi.
Członków łączy wspólna nadzieja,
że na przekór wszystkiemu potrafią

pięknie żyć. Wiele się działo przez 5 lat
- przejechali Polskę wzdłuż i wszerz,
wspinali się na wysokie szczyty, organizowali turnieje i zabawy.
- Często musieliśmy podejmować
trudne decyzje: iść czy nie iść, damy
radę, czy nie damy - mówią członkowie. - Ale każda udana inicjatywa nas
wzmacniała i mocniej integrowała.
Koło do celebrowania święta „Białej
Laski” zaprosiło osoby niepełnosprawne z Knurowa i okolic oraz przedstawicieli instytucji. Pojawili się reprezentanci MOPS-u i stowarzyszeń, m.in

diabetyków, Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną,
oddziału PTTK, Polskiego Związku
Niewidomych oraz Fundacji Rozwoju
Lokalnego. Uznanie dla TRION-u za
aktywność i zaangażowanie na rzecz
mieszkańców wyraził Adam Rams,
prezydent Knurowa.
- W naszym mieście osoby niewidome podzieliły się na dwie grupy: na
tych, którym się udało i tych, którym
nie do końca wyszło - mówił w czasie
spotkania Adam Wala, prezes PTTK
TRION. - Ta druga grupa potrzebuje
naszego wsparcia i pomocy, bo kiedy się
otworzą pewnie zaskoczą niejednego
sprawnego swoją sprawnością. Musimy
dać osobom niepełnosprawnym szansę,
aby mogły wziąć życie w swoje ręce.

Święto Białej Laski obchodzono
radośnie. Dla gości zaśpiewali Julia
Niestrój i Andrzej Szulc. Rozegrano
kilka konkursów i turniejów sprawnościowych. Na specjalnie przygotowanym stoisku Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków mierzyło chętnym
poziom cukru we krwi, a przedstawiciele instytucji opowiadali o możliwościach, z jakich mogą skorzystać osoby
niepełnosprawne. Nie zabrakło także
żartów... z niewidomych.
- Najważniejsze jednak, że możemy
być razem - mówił Adam Wala. - Nie
wszystkim uda się ta trudna sztuka
bycia samodzielnym, dlatego bądźmy
obok, gdy poproszą nas o pomoc.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Jeśli jesteś osobą niewidomą i masz dość siedzenia w czterech ścianach, zgłoś się do Koła TRION. Tam, czekają na Ciebie ludzie, którzy
potrafią Ci pomóc, którzy nauczą Cię, jak poruszać się w świecie.
Wystarczy, że zadzwonisz pod numer 605 822 561. Daj sobie szansę!

Przyszowice

Śpiewaczy hołd dyrygentowi

Pięć zespołów śpiewaczych wzięło udział w Powiatowym Festiwalu Chórów. Koncert
okazał się muzycznym hołdem złożonym Wiktorowi Musiołowi, wieloletniemu,
zasłużonemu dyrygentowi chóru Słowik z Przyszowic

F

Na początek koncertu połączone chóry, pod dyrekcją Henryka Mandrysza, odśpiewały „Barkę”

Festiwal zwieńczył występ knurowskiego Chóru Schola Cantorum
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estiwal odbył się w niedzielę w
auli przyszowickiej szkoły. Wystąpiły chóry: Bel Canto z Chudowa,
Cecylia z Paniówek, gierałtowicki Skowronek i Schola Cantorum
z Knurowa. Honory gospodarza
czynił miejscowy Chór Mieszany
Słowik. Prowadzącym był Jacek
Wolański.
Koncert rozpoczęło wspólne
– przez wszystkie zespoły i publiczność – odśpiewanie „Barki”. W ten
sposób nawiązano do październikowych Dni Papieskich. Dyrygował
Henryk Mandrysz.
Postacią, którą najczęściej wspominano podczas imprezy, był Wiktor Musioł – dyrygent Słowika w
latach 1949-1963. Okazją do przywołania jego zasług była, przypadająca w tym roku, setna rocznica
urodzin.
Wśród publiczności nie zabrakło wielu znanych w regionie osób.
Wśród nich samorządowców – ze
starostą gliwickim Waldemarem
Dombkiem i wójtem gminy Gierałtowice Joachimem Bargielem.
Adresatem wielu ciepły słów był
Kazimierz Musioł, syn dyrygenta.
/jm, bw/

Foto: Jerzy Miszczyk
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rozrywka nr 42

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

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

Magdalena Bajek z Gliwic

ur. 12.10.2015 r., 3640 g, 57 cm

Mateusz Jasiński z Knurowa

ur. 12.10.2015 r., 3540 g, 52 cm

Maja Wojciechowska z Czerwionki-Leszczyn Maciej Grajner z Czerwionki-Leszczyn
ur. 13.10.2015 r., 3240 g, 52 cm

Ignacy Mikucki z Knurowa

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).

ur. 14.10.2015 r., 3960 g, 57 cm

Alicja Szuła z Rybnika

ur. 14.10.2015 r., 4220 g, 55 cm

ur. 14.10.2015 r., 2890 g, 49 cm

Błażej Wybraniec z Rybnika

Tymon Błaut z Czerwionki-Leszczyn

Nikola Olejniczak z Knurowa

Zuzanna Szymanowska z Knurowa

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 40/2015 brzmiało: „ŚWINIOBICIE”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Wojciech Zawada. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

23-25.10.2015 r.
PIĄTEK- NIEDZIELA

ur. 14.10.2015 r., 3020 g, 51 cm

ur. 16.10.2015 r., 3150 g, 52 cm

42

22.10.2015 r.
CZWARTEK
Hotel Transylwania 2 3D
- godz. 15.15
Piotruś. Wyprawa do Nibylandii 2D
- godz. 14.30
Piotruś. Wyprawa do Nibylandii 3D
- godz. 16.30
Obce niebo
- godz. 18.30
Pakt z diabłem
- godz. 20.30
Hotel Transylwania 2 2D
- godz. 17.00
Obce niebo
- godz. 18.45

26-28.102015
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA
Piotruś. Wyprawa do Nibylandii 2D
- godz. 16.30
Obce niebo
- godz. 18.30

Chemia
- godz. 20.30

Pakt z diabłem
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 18.10.2015 r., 2810 g, 50 cm

Maria Wojnowska z Gliwic

ur. 19.10.2015 r., 4510 g, 56 cm

ur. 19.10.2015 r., 3256 g, 51 cm

Aleksandra Kozłowska z Knurowa
ur. 20.10.2015 r., 3050 g, 53 cm
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Knurów. W MSP-2 chronią dziecięce uśmiechy

Dentysta nie taki
straszny, jak go malują

Za dobre odpowiedzi dzieci nagradzano
naklejkami z wiewiórką

Coraz trudniej o ładny i zdrowy uśmiech... Aby walczyć
z plagą próchnicy wśród dzieci i „odczarować”
gabinety dentystyczne, Miejska Szkoła Podstawowa
nr 2 dołączyła do akcji „Chrońmy dziecięce uśmiechy”

J

uż 73 proc. dzieci ze szkół podstawowych ma problemy z próchnicą.
Akcja „Chrońmy dziecięce uśmiechy” organizowana przez firmy Wrigly
i Orbit oraz Polski Czerwony Krzyż, jest
reakcją na te zatrważające statystyki.
MSP-2 to jedna z trzech szkół w
województwie śląskim, gdzie prowadzona jest akcja. Wybór do elitarnej
trójki placówka zawdzięcza Gabrieli
Bieniek, nauczycielce z MSP-2, od lat
zaangażowanej w promocję zdrowego
trybu życia i działania PCK.

Pokaż ząbki

W akcji w „Dwójce”, koordynowanej przez Gabrielę Bieniek, wzięło
udział 14 wolontariuszek PCK. Dziewczyny od czwartkowego poranka
odwiedzały uczniów, zachęcając do
dbania o zęby - wyświetlały zabawne
filmy, pokazywały plansze i śpiewały
piosenki.
- Może to się wydawać proste, ale
nie było - śmieje się Dagmara, jedna
z wolontariuszek. - Na szczęście dzieci
były uśmiechnięte, pełne energii i chęt-

nie uczestniczyły. Ich uśmiechy to nasza
motywacja!
Wolontariuszki cierpliwie tłumaczyły, dlaczego ząbki się smucą, kiedy
jedzą czekoladę zamiast szparagów i
co trzeba zrobić, aby wizyta u dentysty była przyjemnością. Aktywnych
uczniów nagradzały m.in. naklejkami
z uśmiechniętą wiewiórką.
Gabriela Bieniek podkreśla, że tego
typu inicjatywy są bardzo potrzebne,

bo dzieci zwyczajnie przeraża widok
dentysty. Akcja ma to zmienić - zachęcić maluchy do korzystania z usług stomatologicznych i wyeliminować strach
przed gabinetem dentystycznym.
Czwartkowe szkolenia to dopiero
pierwszy etap przedsięwzięcia. 27 i

28 października sala gimnastyczna w
MSP-2 zamieni się w wielki gabinet
dentystyczny. Lekarze przebadają
ponad 600 knurowskich dzieci - z
„Dwójki” i zaproszonych szkół podstawowych.
Tekst i foto: Justyna Bajko

informacja własna wydawcy

Urodziny w kinie

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

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

Wolontariuszki PCK wraz z opiekunką Gabrielą Bieniek
przez cały dzień uczyły dzieci, jak dbać o zęby

Knurów

WOPR zaprasza na ratownicze kursy
Zarząd Oddziału Miejskiego WOPR w Knurowie ogłasza nabór
na kursy przygotowujące do egzaminów na stopnie Młodszego
Ratownika WOPR i Ratownika WOPR

informacja własna wydawcy

U

Przegląd Lokalny Nr 42 (1180) 22 października 2015 roku

czestnikiem kursu przygotowującego do egzaminu na stopień
„Młodszego Ratownika WOPR” może
być osoba, która ukończyła 12 rok życia. To nie wszystko. Uczestnik musi
być członkiem WOPR. Powinien też
złożyć: * pisemną zgodę na udział w
kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej
opiekun prawny) oraz zaświadczenie
lekarskie lub oświadczenie o braku
przeciwwskazań do odbycia kursu
(w przypadku osoby niepełnoletniej
oświadczenie składa jej opiekun prawny). Ostatni warunek to posiadanie
karty pływackiej.
Chętni do uzyskania stopnia „Ratownika WOPR” muszą mieć ukończonych 16 lat. A ponadto posiadać: *
stopień młodszego ratownika WOPR,

* ważną legitymację członka WOPR z
poświadczeniem lekarskim o zdolności
do pracy w charakterze ratownika na
dany rok kalendarzowy, * specjalną
kartę pływacką oraz patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie
wodnym.
W przypadku patentów, mogą to
być: motorowodne, żeglarskie, nurkowania swobodnego (bez płetwonurka
młodzieżowego), trenera lub instruktora pływania, lekarza medycyny,
pielęgniarki, ratownika medycznego
po minimum 2-letnim studium medycznym, przewodnika turystyki kajakowej, instruktora innych dyscyplin
wodnych. W przypadku uprawnień
brane są pod uwagę: ratownictwo
powodziowe z użyciem jednostek
pływających, ratownictwo na wo-

dach górskich i szybko płynących
(wietrznice), ratownictwo lodowe,
ratownictwo skuterowe, audytorów
kąpielisk, ratownictwo na spływach
kajakowych, zabezpieczenie imprez
żeglarskich, ratownictwo przy wypadkach nurkowych, z zakresu RKO
i pierwszej pomocy, ratownictwo na
kąpieliskach morskich lub inne organizowane przez ZG WOPR.
Konieczna jest też pisemna zgoda
na udział w kursie (w przypadku
osoby niepełnoletniej pisemną zgodę
wyraża jej opiekun prawny).
Zapisy przyjmowane są u dyżurujących ratowników na basenie krytym
MOSiR w Szczygłowicach (tel. 332 63
64) i na basenie krytym AquaRelax w
Knurowie (tel. 338 19 24).
/bw/
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZ YŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

1/14-odw.

DACHY - Wykonujemy dachy dla domów
i konstrukcje drewniane. WIĘŹBA DACHOWA
w atrakcyjnej cenie. Tel. 666 852 100

www.przegladlokalny.eu
Knurów. Sprzedam mieszkanie trzypokojowe, bezczynszowe. Tel. 602 638 719
42-44/15

Sprzedam dom dwurodzinny z garażem na
działce 2000 m2. Wilcza. Tel. 691 335 864
40-43/15

Sprzedam M-3. Kupię M-4. Tel. 667 273 269

Szukam pracy, jako spacerowy Twoich
czworonogów. W wyjątkowych sytuacjach
również hotel. Tel. 604 482 453
41-51/15

DAM PRACĘ

42-45/15

39-47/15

Kompleksowe wykończenia wnętrz. Szybko i s o li dni e. w w w.rem o ntuj emy to.p l;
Tel. 721 170 237

41-odw.

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szaf y z projektem. Tel. 666 852 100
POMIAR I PROJEKT GRATIS!
39-47/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201
39-47/15

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

ZDROWIE I URODA

1-43/15

Dachy praca, okolice Knurowa, Gliwic.
Tel. 693 197 539
42-44/15

Firma budowlana zatrudni pracowników
budowlanych (murarz/płytkarz/gipsiarz oraz
dekarz) Tel. 602 424 822

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów, Jęczmienna 4, www.pb-group.com.pl,
tel. 882 066 201

42/15

Firma produkcyjna w Knurowie, zatrudni
pracowników. Kontakt 512 231 562

39-47/15

42-43/15

Firma zatrudni frezera z doświadczeniem
oraz tokarza CNC ze sterowaniem FANUC OI
MATE. Tel. 502 097 497

FINANSE

42-43/15Y

SZUKAM PRACY
Emer ytka szuka pracy jako opiekunka,
niania. Tel. 793 953 727
18/15-odw.

I N F O R M A C J A

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727
A l e p o ż y c z k a n a w e t w 2 4 g o d z i n y.
Tel. 515 299 985
42/15

18/15-odw.

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

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
41-51/15

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

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625

Podejmę się sprzątania. Tel. 514 244 648

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

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

41-51/15

13-43/15

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

13-43/15

NIERUCHOMOŚCI

W związku z trwającymi pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki
Zatrudnię studentkę studiów zaocznych jako
kelnerkę. Tel. 664 040 345
40-42/15

Zatrudnimy osobę do prac fizycznych przy
obiekcie przemysłowo-biurowym. Mile widziany emeryt. Tel. 32 236 11 11

są zamknięte do odwołania.

O terminie otwarcia Biblioteki w nowych, wyremontowanych
pomieszczeniach poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu

41-42/15

Zapraszamy do:

34-43/15

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

27/15-odw.

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

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka bez
nałogów, staż 9 lat (referencje), ukończony
kurs „Opieka do dziecka i osób starszych”.
Tel. 721 292 214
39-51/52/15

Szukam pracy na pół etatu w godzinach
porannych. Zaawansowana znajomość
języka angielskiego. Tel. 663 379 982
39-43/15

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

25/15-odw.

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

3/15-odw.

INFORMACJA
Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji podaje
do wiadomości wykaz nr 4/2015 lokali użytkowych przeznaczonych
do wynajmu lub dzierżawy z dnia 14.10.2015 r.
Wykaz ten wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA
przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczony na stronie internetowej BIP
Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pok. nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.

INFORMACJA
UWAGA
Urząd Miasta Knurów przypomina, że jeszcze do dnia 20.12.2015 r.
mieszkańcy miasta mogą skorzystać z udzielanej przez Gminę
dotacji celowej na doﬁnansowanie kosztów wykonania podłączenia
do kanalizacji sanitarnej. Zasady przyznawania dotacji oraz tryb ich
udzielania określa Uchwała nr XLI/584/13 Rady Miasta Knurów z dnia
18 grudnia 2013 r., zmieniona Uchwałą nr IX/113/15 Rady Miasta
Knurów z dnia 17 czerwca 2015 r.
Wnioski i druki dostępne są na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. F. Ogana 5.
Informacji dodatkowych udziela Wydział Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska nr tel: 32/339 22 99.
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SPORT

www.przegladlokalny.eu
Foto: MOSiR

Mistrzowska solenizantka

Dzięki współpracy Uczniowskiego Klubu Sportowego Eugen
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Knurów po raz
kolejny był gospodarzem Mistrzostw Śląska i Pucharu Śląska
w wyciskaniu sztangi. Rywalizacja odbywała się w kategorii
junior do lat 18, junior do lat 23, senior oraz weteran
medale mistrzostw świata, wystąpili kandydaci do reprezentowania m.in. naszego klubu.
Zawody uważam za udane, a na
szczególne brawa zasłużył niepełnosprawny Marcin Łakomski,
którego do startu przygotowywał
Robert Czechmann.
Gratuluję wszystkim startującym osiągniętych wyników,
a jako organizator dziękuję
prezydentowi Knurowa za objęcie mistrzostw honorowym
patronatem.
Najmłodszymi zawodnikami byli knurowianie: 15-letnia
Sylwia Mularczyk i 16-letni
Dawid Ozga. Najstarszym zawodnikiem był mieszkaniec
Lublina - 75-letni Wiesław
Dąbrowsk i. Najsilniejszym
zawodnikiem okazał się Patryk
Korczyński (Tarnobrzeg), który wycisnął 275 kg. Największy
ciężar w juniorkach do lat 18
zaliczyła Nikola Zaborowska z
UKS Eugen (65 kg), natomiast

najlepszą zawodniczką z Knurowa w tej kategorii wiekowej
została Emilia Flis.
Medalowe lokaty zawodniczek i zawodników UKS Eugen:
- Sylwia Mularczyk (kategoria 52 kg, wynik 50 kg - I
miejsce w juniorkach do lat 18
oraz II miejsce w open juniorek
do lat 18), - Emilia Flis (kategoria 63 kg, wynik 62,5 kg - I

miejsce w juniorkach do lat 18
oraz I miejsce w open juniorek
do lat 18), - Nikola Zaborowska
(kategoria +63 kg, wynik 65
kg - I miejsce w juniorkach do
lat 18 oraz III miejsce w open
juniorek do lat 18), - Jadwiga
Gieniusz (kategoria +63 kg,
wynik 62,5 kg - II miejsce w juniorkach do lat 18), - Agnieszka
Pałka (kategoria +63 kg, wynik
Foto: Eugen

Solenizantka Nikola Zaborowska z uśmiechem
na twarzy przyjmowała życzenia od swoich
klubowych koleżanek

Marcin Grzegorzyca

O kolejny maraton i półmaraton wzbogaciło się spor-

towe CV Marcina Grzegorzycy. Był y piłkarz w PKO
Silesia Marathon uzyskał czas:
2:58:26, co dało mu 22 miejsce
w open i 11 w kategorii wiekowej 30-latków. Z kolei w
półmaratonie gliwickim uzyskał czas: 1:21:11 i uplasował
się na 15 miejscu w open i 3 w
kategorii M-30.

KB Sokół

W biegu żorskim na 2 km
Kamil Danowski był szósty,
Kamil Garbacik - dwunasty,
a dalsze lokaty zajęli Paweł
Szkatuła i Rafał Danowski. W
ramach tej samej imprezy, w
biegu głównym na 10 km Piotr
Bieliński został sklasyfikowany na pozycji 14. (w swojej

ilkuosobowa grupa młodych piłkarzy knurowskiej APN wzięła udział w
imprezie rekreacyjnej „Biegamy z Sercem”. Pierwsze
m iejsc e w s wej k ategor i i
wiekowej zajął Paweł Jatta,
a na drugich lokatach zostali sklasyfikowani: Kacper
Imiołek i Ksawery Machulik.
Czwarty linię mety przebiegł
Cyprian Machulik, a dziesiąty - Kacper Jatta.
Jak informuje nas Arkadiusz Imiołek - ojciec Kacpra, jego syn brał też udział

w piłkarskim turnieju międzyszkolnym Gminy Pilchow ice. Po stronie su kcesów
zapisał nie tylko zwycięstwo
drużynowe, ale i w ygranie
- w raz z kolegą z druży ny
i z awod n i k iem C oncord i i
Knurów Olivierem Wiorą klasyfikacji króla strzelców.
Wracając do imprezy biegowej, która odbyła się w Gliwicach, udział w niej wzięła
również siostra Kacpra, Karolina Imiołek, zajmując w swej
kategorii trzecie miejsce.
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kategorii był 10) z czasem 35
minut i 11 sekund.
Su k c e s em K a m i l a D anowsk iego ok a za ł się jego
start w biegu na 600 metrów
w ramach gliwickiego memoriału Sęka. Zawodnik Sokoła
zajął pierwsze miejsce i został

PiSk

1. Tadeusz Wodziczko
2. Henryk Brola
3. Jerzy Hadrawa
4. Adam Dudziński
5. Wojciech Napierała
6. Dariusz Skowron
7. Alfred Wagner
8. Tadeusz Kamczyk
9. Jan Pikus
10. Konrad Sobieraj

-

2.307 pkt
2.178 pkt
2.126 pkt
2.111 pkt
1.938 pkt
1.905 pkt
1.899 pkt
1.894 pkt
1.876 pkt
1.829 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA

Sokoły już na mecie. Stoją od lewej: Kamil
Danowski, Kamil Garbacik, Zbigniew Lewczuk,
Rafał Danowski, Piotr Bieliński, Paweł Szkatuła

Foto: prywatne

Nie tylko
piłka

K

na Szwarczyński (kategoria 83
kg, wynik 92,5 kg - II miejsce w
juniorach do lat 18), - Arkadiusz
Wesoły (kategoria 93 kg, wynik
170 kg - II miejsce w seniorach
i II miejsce w weteranach do 49
lat), Patryk Ludwiczak (kategoria 93 kg, wynik 150 kg - III
miejsce w seniorach), - Przemysław Grochal (kategoria 83
kg, wynik 80 kg - III miejsce w
juniorach do lat 18 i III miejsce
w seniorach), - Artur Różycki
(kategoria +83 kg, wynik 70 kg
- II miejsce w juniorach do lat
18, III miejsce w juniorach do
lat 23, III miejsce w seniorach).
Miejsca poza podium zajęli:
Askaniusz Sobierajski, Radosław
Włoczka, Katarzyna Dzieżok,
Andrzej Kołyszko.
PiSk

WYNIKI Z 13 PAŹDZIERNIKA:
Foto: Sokół

Zawodnicy KB Endurance Solidarni Knurów wzięli
udział w biegu ulicznym w Żorach. Rywalizacja odbywała się
na dystansie 10 km. Najlepszy
reprezentant knurowskiego
klubu - Artur Bujnowski zajął 50. miejsce w klasyfikacji
open, natomiast w kategorii
wiekowa M-20 był 15. Jego czas
to 39 minut. Inny zawodnik
Endurance Solidarni - Zbigniew Kołodziejczyk zajął 715.
miejsce w open i 17. w swojej
kategorii wiekowej (czas: 56
minut i 34 sekundy).

45 kg - III miejsce juniorkach
do lat 18), - kandydatka Martyna Ratka (kategoria 63 kg,
wynik 42,5 kg - II miejsce w
juniorkach do lat 18), - Paulina
Mularczyk (wynik 45 kg - II
miejsce w juniorkach do lat 23),
- Joanna Stanek (wynik 42,5
kg - III miejsce w juniorkach
do lat 23), - Kacper Romanow
(kategoria 66 kg, wynik 90 kg I miejsce w juniorach do 23 lat,
II miejsce w juniorach do 18
lat, III miejsce w seniorach), Marcin Łakomski (kategoria 93
kg, wynik 120 kg - I miejsce w
seniorach, kategoria integracyjna), - Dawid Ozga (kategoria 66
kg, wynik 70 kg - II miejsce w
juniorach do 23 lat, III miejsce
w juniorach do 18 lat), - Szymo-

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Biegi
Endurance Solidarni

Dla takich chwil warto trenować - komplet
medali dla reprezentantek UKS Eugen Knurów

zaproszony do drużyny Piasta
Gliwice na drużynowe Mistrzostwa Śląska Młodzików.
Uta lentowany nastolatek z
zaproszenia skorzysta ł i w
Sosnowcu mógł się cieszyć z
kolejnego zwycięstwa.
PiSk

1. Wojciech Napierała
- 12.730 pkt
2. Adam Dudziński
- 12.200 pkt
3. Alfred Wagner
- 11.824 pkt
4. Konrad Sobieraj
- 11.596 pkt
5. Michał Foit
- 11.292 pkt
6. Janusz Kopeć
- 11.239 pkt
7. Henryk Brola
- 11.149 pkt
8. Piotr Palica
- 11.089 pkt
9. Jerzy Makselon
- 10.982 pkt
10. Czesław Antończyk
- 10.912 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 27 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
Foto: prywatne

- Dzięki miejskiej dotacji oraz pomocy sponsorów
zorganizowaliśmy imprezę,
która obok sportowego wymiaru miała również za zadanie
odciągnięcie młodych ludzi
od patologii i zachęcenie ich
do uprawiania sportu - mówi
przedstawiciel Eugena, Eugeniusz Mehlich.
Rywalizacja w szczygłowickiej hali miała niecodzienny
wymiar dla knurowianki Nikoli Zaborowskiej. Ta utalentowana zawodniczka w dniu
zawodów obchodziła swoje 18.
urodziny i zaprezentowała mistrzowską formę, zwyciężając
w swojej kategorii wagowej z
wynikiem 65 kg.
- Zawody odbyły się w otwartej formule, dlatego do Knurowa
przyjechali siłacze z wielu zakątków naszego kraju - kontynuuje
Eugeniusz Mehlich. - Obok
utytułowanych zawodników,
którzy mają na swym koncie

Paweł Jatta mógł się
cieszyć z pierwszego
miejsca w gliwickim
biegu...

... a Kacper Imiołek
z drugiego
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Klasa okręgowa

IV liga
Foto: Piotr Skorupa

Sygnał do strzeleckiej fety dał Piotr Buchalik
(przy piłce), natomiast Tomasz Młynek
(z opaską kapitana) popisał się
w drugiej połowie klasycznym
hat-trickiem

Pierwszy remis

Concordia stanie w sobotę - po raz drugi
w tym sezonie - przed szansą na odniesienie
trzeciego zwycięstwa z rzędu. Pierwsza
próba się nie udała, jak będzie tym razem?

Concordia rozgromiła w
sobotę Przyszłość Ciochowice
9:0. Zwycięstwo w takich rozmiarach robi wrażenie, jednak ze statystycznego punktu
widzenia nie jest to wyczyn
o jakim w Knurowie nie słyszano. Przykładem może być
mecz z sezonu 20 05/20 06,
gdy Concordia występująca w

klasie okręgowej zdeklasowała
Dramę Zbrosławice 11:0.
Sobotnie zwycięstwo nie
jest też rekordowe, jeżeli chodzi
o bieżący sezon IV ligi. O jedną
bramkę lepsi są zawodnicy
GKS-u II Katowice, którzy 4
października wygrali z zespołem z Ciochowic 10:0.

Minął rok

Niespełna rok temu - 2

Hat-trick z plusem

Na pozycję lidera w klubowej klasyfikacji strzelców
wysunął się Tomasz Młynek,
który w meczu z Przyszłością
zdobył aż cztery gole. Pierwszego w minucie 18, po czym
w drugiej połowie popisał się
klasycznym hat-trickiem pokonując bramkarza rywali w
55, 73 i 84 minucie.
Tym niezwykłym wyczynem Tomasz Młynek uczcił
swój 25 ligowy mecz w barwach
Concordii. Jego licznik zdobytych goli wskazuje obecnie 15.

Bez litości
Wysoko,
ale nie rekordowo

sał się były zawodnik Przyszłości - Piotr Buchalik, który
dwukrotnie umieścił piłkę w
bramce swojego byłego zespołu.

listopada 2014 - a więc w poprzednim sezonie ligow ym
Concordia przegrała u siebie z
Przyszłością Ciochowice 2:6...
Przyszłość była lepsza od
Concordii również w rewanżu,
zwyciężając 2:1. Jedną z bramek w tym spotkaniu strzelił
obecny zawodnik knurowskiego klubu - Dawid Dziambor.
Dla odmiany w sobotę jako
pierwszy na listę strzelców wpi-

Po zw ycięstwie i dwóch
porażkach nadszedł czas na
remis - może powiedzieć trener
Jedności Przyszowice Wojciech
Kempa, który w miniony weekend prowadził zespół z gminy
Gierałtowice po raz czwarty.
W Przyszowicach starają się zapomnieć o ostatnich
trzech meczach, w których zespół zdobył tylko jeden punkt,
natomiast szykują się już na
spotkanie z rezerwami ROW-u Rybnik. I spodziewają się
pewnego zwycięstwa, bowiem
rybniczanie zamykają ligową
tabelę i tracą średnio niespełna
trzy bramki w meczu.
Spotkanie Jedności z ROW-em będzie pojedynkiem
trenerów Wojciecha Kempy
i Pawła Krzysztoporskiego, a
więc osób, które do niedawna
związane były z Concordią.
PiSk

11. KOLEJKA, GRUPA I:

Zza biurka

Kandydaci

Gdzie nie spojrzę tam kandydaci. Najbardziej „dają po oczach
i uszach” ci, którzy startują w
wyborach parlamentarnych. Rywalizacja o głosy, które mają zapewnić
miejsce na podium, a raczej miejsce
na Wiejskiej trwa w najlepsze.
Po poniedziałkowej debacie
dwóch pań można było usłyszeć o
remisie. Niektórzy mówili nawet o
remisie 0:0 i pojedynku, który nie
dostarczył oczekiwanych emocji.
Muszę przyznać, że lepiej
oglądało mi się program po debacie, w którym uczestniczyli ci
kandydaci, którzy w sondażach
zajmują dalsze pozycje.
Odczucia po debacie liderek i
spotkaniu tych mniej popularnych
porównuję z odczuciami po wydarzeniach sportowych. Ileż to razy
po meczu na szczycie mówimy, że
z dużej chmury spadł mały deszcz.
Zdarza się też, że po konfrontacji
zespołów, które plasują się w ogonie tabeli jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani, bo widzieliśmy
składne akcje, dużo strzałów, goli
i parad bramkarskich.
Kampania wyborcza w pełni -

18

czytaj sezon piłkarski rozkręcił się
na dobre - więc w miniony piątek
postanowiłem przyjrzeć się kilku
kandydatom. Nie zauważyłem
wśród nich przyszłych posłów i
senatorów, ale piłkarzy owszem.
Bo to nie było spotkanie przedwyborcze, a mecz piłkarski. I to nie z
najwyższej półki, a zwykły mecz
ligowy drużyn młodzieżowych.
Z tym zwykłym chyba trochę
przesadziłem, bo to był mecz
derbowy. Po jednej stronie APN,
po drugiej Concordia. W blasku jupiterów i przy padającym
deszczu, który nie przeszkadzał
ani kandydatom na piłkarzy, ani
wyborcom. W roli tych ostatnich
wystąpili m.in. prezes Concordii
Andrzej Michalewicz i trener seniorów Michał Budny. Nie znam
sympatii politycznych obu panów,
ale wydaje mi się, że po takim
meczu byli bardziej zdecydowani
w typowaniu kandydatów na
piłkarzy, aniżeli oddania głosu na
uczestników politycznej debaty.
Brawo kandydaci na piłkarzy!
Piotr Skorupa

Concordia Knurów - Przyszłość Ciochowice 9:0
1:0 Buchalik 6 min, 2:0 Młynek 18 min, 3:0 Buchalik 27 min, 4:0
Mawo 43 min (rzut karny), 5:0 Młynek 55 min, 6:0 Młynek 73 min,
7:0 Młynek 84 min, 8:0 Gajek 87 min, 9:0 Gajek 88 min
Concordia: Chojnacki, Mateusz Mikulski, Bąk, Michał Mikulski,
Rekus, Śliwa 46 min Górka,
Knot 59 min Szewczyk, Bu1. Gwarek T.G.
26
2. Radzionków
24
chalik 80 min Gałach, Dziam3. GKS II K.
21
bor, Mawo 69 min Gajek,
4. Poraj
21
Młynek.
5. Grodziec
20
Przemsza Siewierz - Unia
6. Myszków
20
Ząbkowice 0:4, Slavia Ruda
7. Sarmacja
17
Śląska - Gwarek Tarnow8. Wesoła
17
skie Góry 2:1, Polonia Poraj
9. Concordia
17
- MKS Myszków 2:0, Raków II
10. Slavia
15
Częstochowa - Górnik Piaski
11. Raków II
13
12. Ząbkowice
12
5:0, Sarmacja Będzin - RKS
13. Piaski
12
Grodziec 0:2, Zieloni Żarki 14. Przemsza
9
Górnik Wesoła 1:3, GKS II Ka15. Żarki
8
towice - Ruch Radzionków 2:1.
16. Ciochowice
0

11. KOLEJKA, GRUPA II:
Spójnia Landek - Jedność Przyszowice 0:0
Jedność 32: Szindler, Zabawczuk, Szaruga, Pilc, Wolniewicz,
Kiełtyka 60 min Szołtysek,
R o z u m e k , P r z y by l s k i 9 0
1. Turza Śląska
27
min Świetlicki, Botor 75 min
2. Polonia Ł.G.
22
Modrzyński, Mrozek 70 min
3. Krupiński
22
Łuszcz, Hajok.
4. Pszczyna
19
GTS Bojszowy - GKS II Tychy
5. Szczakowianka
18
0:4, Granica Ruptawa - Iskra
6. Ornontowice
18
7. Tychy II
18
Pszczyna 1:2, ROW II Rybnik 8. Racibórz
16
Szczakowianka Jaworzno 0:6,
9. Ruptawa
14
Radziechowy Wieprz - For10. Drzewiarz
14
teca Świerklany 3:2, Gwarek
11. Radziechowy
13
Ornontowice - Drzewiarz Ja12. Przyszowice
12
sienica 2:1, Krupiński Suszec
13. Landek
12
- Unia Racibórz 2:0, Polonia
14. Bojszowy
11
Łaziska Górne - Unia Turza
15. Świerklany
8
Śląska 3:0.
16. ROW II
5

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

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

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

25
24
22
21
20
19
17
16
16
13
13
13
11
10
6
2

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

28
25
23
23
22
19
17
15
14
14
12
12
10
10
4
3

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

28
22
22
22
19
19
19
15
14
13
12
11
10
9
8
6

1. Borowa Wieś
2. Pławniowice
3. Rudziniec
4. Kleszczów
5. Sierakowice
6. Concordia II
7. Bojków
8. Łącza
9. Bujaków
10. Quo Vadis
11. Ziemięcice
12. Kozłów II
13. Świbie
14. Pilchowice

22
21
20
20
15
12
10
10
10
10
10
9
7
1

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

24
24
21
15
13
10
9
7
6
4

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

Klasa B
9. KOLEJKA:
Burza Borowa Wieś - LKS 45
Bujaków 5:0, Pogoń Ziemięcice - Amator Rudziniec 1:3,
Napr zód Świbie - Olimpia
Pławniowice 1:1, Concordia II
Knurów - Ruch II Kozłów 6:1,
Quo Vadis Makoszowy - Leśnik Łącza 0:2, Start Kleszczów - Victoria Pilchowice
5:2, Start Sierakowice - KS
Bojków 4:0.

Klasa C
9. KOLEJKA:
Drama II Kamieniec - Wilki II
Wilcza 0:2, Kłodnica Gliwice LKS 45 II Bujaków 0:2, Ślązak
Bycina - Orzeł Stanica 0:2,
Młodość II Rudno - Korona
Bargłówka 3:1, Sośnica Gliwice - Naprzód Łubie 8:0.

III Liga kobiet
6. KOLEJKA:
UKS Gamów - Wisła Skoczów
2:2, Rekord II Bielsko-Biała Polonia Tychy 1:3, Gwarek Ornontowice - Granica Ruptawa
2:1, KKP Mikołów - MKS Żory
2:3, Gimnazjum Istebna - Wilki
Wilcza 3:2.

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

18
16
15
10
10
7
6
6
3
0
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- koszulkę Akademii Piłki Nożnej z takim hasłem
otrzymał główny bohater
cha r y tat y w nego turnieju
siatkarskiego, Dawid Kołodziej. Ta koszulka to swego
rod z aju sy mbol, bow iem
Dawid swą przygodę z piłką rozpoczynał właśnie w
APN-ie. Później, chcąc rozwinąć swój talent przeniósł
się do Piasta Gliwice, ale
ów rozwój został brutalnie
przerwany przez ciężką chorobę. Z dnia na dzień w życiu
młodego sportowca zmieniły się priorytety. Już nie
liczyły się kolejne treningi i
mecze na zielonej murawie.
Rozpoczęła się zupełnie inna
rywalizacja. Poza boiskiem.

W szpitalnym łóżku.
Wokół dzielnego Dawida
zgromadziło się grono osób,
które wspomaga go w walce
z chorobą. Niektórzy z nich
spotkali się w knurowskiej
ha l i M iejsk iego Ośrod k a
Sportu i Rekreacji, by wspomóc Dawida poprzez udział
w charytatywnym turnieju
siatkarskim.
W organizacyjnym wysiłku Stowarzyszenie FeByS i
knurowski MOSiR wspomogło niezliczone grono osób,
którym nie jest obca pomoc
potrzebującym. W tym gronie znalazły się osoby znane
szerszej publiczności: Sabina
Jeszka, Staszek Karpiel-Bułeck a , Ad a m S obier ajsk i,

Marcin Brosz.
Cha r y tat y w na r y wa l izacja pod siatką połączona
była z licytacją sportowych
gadżetów. Uzyskano z niej
5450 zł (a ponad 9 tysięcy z
całego turnieju).
Wynik sportowy w tego
typu turniejach zawsze schodzi na dalszy plan, jednak
nie znaczy to, że rywalizacja
nie jest ciekawa i emocjonująca. Tę w czasie turnieju
dla Dawida w ygrał zespół
Sikret Gliwice, zwyciężając
w finale 2:1 MOSiR Knurów.
W walce o trzecie miejsce
TKKF Szczygłowice pokonał
Odnowę Team 2:0.

Foto: Piotr Skorupa

Dawid trzymaj się!

Jeden z najbardziej
wzruszających momentów
turnieju. Grzegorz Nowicki
zwycięsko zakończył licytację
proporczyka knurowskiej
Akademii Piłki Nożnej
z autografem Dawida Kołodzieja

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Foto: prywatne

Gimnazjaliści z Trójki wygrali dwa etapy Turnieju Orlika

Zespół gwiazd i MOSiR-u

Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej

Siatkówka

WYNIKI 2. KOLEJKI Z DNIA 19.10.2015

Wygrali dwa etapy

M

iejskie Gimnazjum
nr 3 z Knurowa ma
za sobą udany występ w kolejnej, szóstej już
edycji Turnieju Orlika. W etapie „gliwickim” podopieczni
Przemysława Kopieckiego okazali się bezkonkurencyjni: 0:0 z
Gimnazjum nr 3 Gliwice, 4:0 z
Gimnazjum nr 15, 5:0 z Zespołem Szkół Ogólnokształcących
nr 12, 3:1 ze Szkołą Podstawową
Filomata.
Awans do rozgrywek wojewódzkich wywalczyli w następującym składzie: Michał
Jasiński, Adam Burliga, Dominik Szwagrzyk, Piotr Pistelok,
Jakub Strzałka, Marcel Dąbrowski, Jakub Gurak, Michał

Kozłowski, Tomasz Orman i
Remigiusz Bujok.
W eliminacjach wojewódzkich knurowianie pokonali 7:0
Szkołę Podstawową z Toszka,
przegrali 1:3 z Zespołem Szkół
z Pyskowic, zwyciężyli po 4:2
Rojcę oraz Szkołę Podstawową
nr 1 ze Świętochłowic. Trzy
zwycięstwa dały gimnazjalistom kolejny awans.
Turniej wojewódzki odbył
się w Chorzowie, a knurowianie
na rozpoczęcie pokonali 3:2
tamtejsze Gimnazjum nr 6. W
drugim meczu odnieśli drugie
zwycięstwo - 4:1 ze Szprotami
Bielsko-Biała, by w kolejnym
postawić kropkę nad „i”, zwyciężając 3:0 ZS Zebrzydowice.

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

W półfinale rywalem knurowian były Dzikie Węże, które
zastopowały naszych gimnazjalistów, zwyciężając 1:0.
W ostat ni m spot k a niu
podopieczni Przemysława Kopieckiego ulegli 1:8 Gimnazjum
nr 6 z Chorzowa i ostatecznie
zakończyli rozgrywki na miejscach 5-8.
W Chorzowie nasz zespół
wystąpił w składzie: Michał Jasiński, Adam Burliga, Dominik
Szwagrzyk, Tomasz Orman,
Michał Kozłowski, Konrad
Pchełka, Remigiusz Bujok,
Ma rcel D ąbrowsk i, Ja k ub
Strzałka i Jakub Gurak.
PiSk

TKKF Mistral Intermarché – IPA Knurów 5:9 (3:4)
M. Bogumiło 2, R. Jachimowski 2, M. Bociański – T. Młynek 4,
W. Rozumek 3, D. Kozdroń, Ł. Spórna
żółta kartka: M. Bociański (TKKF).
Vibovit – Keno Energy Team 12:0 (3:0)
A. Zabłocki 3, P. Jędrzejczak 3, P. Majorczyk 2, A. Niewiedział 2,
Ł. Pilc, samobójcza
Team Stalmet – DFK Schlesien Rokita 1:4 (1:2)
D. Kraska – R. Hajok 2, P. Szołtysek, J. Tur
Tritech – Bud-Expert Team 7:2 (2:1)
M. Szczurek 4, G. Górka 2, B. Pietras – A. Czerkies 2
żółta kartka: K. Idziaszek (Tritech), czerwona kartka: Ł. Górczyk
(Bud-Expert Team).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vibovit
Tritech
IPA Knurów
DFK Schlesien Rokita
Team Stalmet
TKKF Mistral Intermarché
Bud-Expert Team
Keno Energy Team

2
2
2
2
2
2
2
2

6
4
4
3
3
3
0
0

16-3
11-6
13-9
7-5
10-7
8-10
3-10
3-21

2
1
1
1
1
1
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
2
2

STRZELCY
Rafał Hajok
Mateusz Bogumiło
Michał Szczurek
Przemysław Jędrzejczak

DFK Schlesien Rokita
TKKF Mistral Intermarché
Tritech
Vibovit

5
4
4
4

PROGRAM 3. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 26 PAŹDZIERNIKA):
Bud-Expert Team – Keno Energy Team (18.00), Team Stalmet –
TKKF Mistral Intermarche (18.45), Vibovit – Tritech (19.30), IPA
Knurów – DFK Schlesien Rokita (20.15).

RYBNICKA AMATORSKA LIGA
PIŁKI SIATKOWEJ - SENIORZY
(TRENER PRZEMYSŁAW
ROKITOWSKI)

Pierwsza porażka

Impacto ŁKS Chałupki - TKKF
Szc z yg ł owic e 3:0 (29:27,
25:22, 26:24)
Skład TKKF-u: Smyczek, Półchłopek, Niesler, S łabisz,
Kiseła, Gazda, Piekielnik (libero) oraz Hanak, Cuber G.,
Rokitowski (libero).
GLIWICKA LIGA
PIŁKI SIATKOWEJ - JUNIORZY
(TRENER
ZBIGNIEW RABCZEWSKI)

Zwycięstwo i to już
w drugim meczu

Kopernik Volley - TKKF Szczygłowice Juniors 2:3 (25:22,
20:25, 19:25, 25:23, 9:15)
Skład TKKF-u: Szendzielorz,
Mikłos, Herzig, Naczyński,
Stańczyk, Czerwiec, Szczerba oraz Owczorz, Pelcner, Dąbrowski, Jabłoński, Nieradzik,
Lenich, Glagla.
ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA
LIGA KADETEK
(TRENER MAREK SIWEK)

Mimo porażki był
to najlepszy mecz

TKKF Szczygłowice - KPKS
Halemba 0:3 (15:25, 16:25,
20:25)
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach

Klasa I A

Wychowawca: Agata Musioł-Sobota
Magdalena Bartoszek, Aurelia Dmowska, Marcelina Domin, Martyna Dymarz, Paweł Dymarz, Julia Gajda, Piotr Kopel,
Magdalena Kruszyna, Jakub Labisz, Karolina Lis, Bartłomiej Macha, Szymon Musioł, Sebastian Papkala, Jakub Piasecki,
Barbara Pilny, Bartosz Sadłakowski, Paweł Sobota, Michał Szołtysek, Weronika Szołtysek, Patryk Wizdorf, Iga Włodarz.

Klasa I C

Wychowawca: Karolina Konopka
Dominik Bosowski, Maja Cajza, Rafał Gładysz, Julia Kaczmar, Justyna Kilarska (nieobecna), Franciszek Kowalik,
Jagoda Kral, Zuzanna Krzysteczko, Julian Kukliński, Nikodem Kuzaj-Mańko, Zofia Łysik (nieobecna),Paweł Niczyporuk,
Julia Nocoń, Paulina Nocoń, Barbara Popiołek, Dawid Rosa, Pola van der Coghen, Kamila Wenda, Artur Woźnica.

Klasa I B

Foto: Justyna Bajko

Wychowawca: Mirosława Boryna
Agata Bizuk, Jakub Celebias, Natalia Cieszewska, Paweł Ciomperlik, Leon Czubaj, Hanna Czyż, Patrycja Dybała,
Jakub Kaczmarczyk, Maria Kocur, Maria Kozik, Emilia Kozubek, Kelly Kurzepa, Emilia Kuśnierz, Paulina Ludwiczak,
Wojciech Maciorowski, Blanka Matula, Wioletta Morgała, Karolina Musioł (nieobecna), Franciszek Nocoń, Jan Pawlas,
Agata Smorz, Julia Zając.

Szkoła Podstawowa w Chudowie

Klasa I

Wychowawca: Barbara Bylica
Wojciech Czemny, Cyprian Francuz, Zuzanna Goły, Kacper Grzywok, Justyna Kentnowska, Jakub Kłak, Alicja Kowol,
Emilia Kulczycka, Anna Laskowska, Dawid Malczyk, Natalia Nocoń, Karmen Perfecka, Paweł Pindur, Julia Promny,
Maja Raiwa, Anna Rajca, Iga Skrzypczyk, Stefania Szczepanik, Barbara Walda, Igor Wolnic, Filip Zelek.
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