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Pan Maksymilian odbierał liczne gratulacje
i życzenia; - 200 lat i zdrowia - przewijało się najczęściej

Foto: Justyna Bajko

Zabrze. 70-lecie Technikum Górniczego

Świadek nieistniejącego świata
Na przyjęciu urodzinowym Maksymiliana Wenigera nie śpiewa się
„Sto lat”. Byłoby to sporym nietaktem – solenizant 22 września
świętował 104. urodziny. – Nażyłem się i wystarczy – mówi
z uśmiechem knurowianin

W

jak i o codzienności (cotygodniowych
wyprawach do kina ). Nie zawsze było
łatwo. Historia bezwzględnie plątała
ludzkie losy, nieraz tracili wszystko.
- Ale odbudowaliśmy się i żyjemy mówi z zadumą solenizant.
Kiedy jeszcze zdrowie pozwalało,
pan Maksymilian lubił wędrować po
Knurowie, obserwując, co się zmieniło. A przyznaje, że zmieniło się wiele.
- Wybraliśmy się ostatnio na wycieczkę i nie mogłem się nadziwić,
że Knurów taki wielki: drogi poprzedłużali, domów więcej - śmieje się
knurowianin.
To, co zapamiętane wydaje się
ważniejsze od tego, co wydarza się
dziś. Pan Maksymilian już nie wy-

Maksymilian Weniger urodził się 22 września 1911 roku. Ojciec knurowianina,
uczestnik powstań śląskich, prowadził w Knurowie kuźnię. Pan Maksymilian
na miejsce pracy wybrał kopalnię. Wspólnie z żoną wychowali czworo dzieci.
serdeczności

chodzi na zewnątrz. Kiedyś wpadali
jeszcze koledzy na partyjkę skata, ale
odkąd najmłodszy z towarzyszy zmarł,
już nie przychodzą. Knurowianinem
troskliwie opiekuje się rodzina - liczna
i kochająca.
Wspólnie z panem Maksymilianem
urodziny świętowali bliscy i przedstawiciele samorządu - wiceprezydent
Piotr Surówka, i Barbara Bismor, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Wiceprezydent przekazał także życzenia
od prezydenta Adama Ramsa.
- Pan jest żywą historią naszego
miasta - mówiła Barbara Bismor.
- Pozazdrościć takiej formy i światłości umysłu - dodał Piotr Surówka.
Na urodzinach najstarszego mieszkańca Knurowa zawsze świeci słońce.
Na pytanie o wiek, pan Maksymilian
tylko z uśmiechem macha ręką, jakby
sam nie wierzył, że tyle czasu minęło,
że tyle dożył.
- Życie tak szybko upłynęło... mówi.
jb

Paniówki

.

Palma
odbiła

Jesteś absolwentem byłego Technikum
Górniczego w Zabrzu – nie zapomnij
o 70. rocznicy powstania szkoły. A najlepiej
przybądź na Zjazd Absolwentów

U

Knurów. Urodziny najstarszego mieszkańca Knurowa

spomnienia przychodzą
same, jakby tylko czekały,
aby być opowiedziane to ciągłe odpominanie przeszłości:
miejsc, których już nie ma i ludzi, którzy odeszli. Pana Wenigera nie trzeba
zachęcać do wspomnień. Z nostalgią
wraca do czasów młodości, do dawnych zapachów i zachwytów. Nie ma
już brukowanych ulic, nie ma bryczek
wiozących eleganckie knurowskie
damy do fryzjera. Jednak w opowieściach pana Maksymiliana wciąż żyje
nieistniejący już świat. Jakby istniał
tylko dzięki niemu. Z taką samą żarliwością knurowianin opowiada o
przygodach (był żołnierzem, uczestniczył w pogrzebie Józefa Piłsudskiego),

Absolwencie,
przybądź na zjazd
roczystości jubileuszowe zaplanowano na 28 listopada (sobota). Program obejmuje: * rejestrację
uczestników (od godz. 8.30) w holu
Centrum Edukacji byłego TG przy
ul. 1 Maja 12, * nabożeństwo (godz.
10-11) w kościele św. Andrzeja w Zabrzu,, * galę (godz. 12-13.30) w Domu
Muzyki i Tańca, * uroczysty obiad
(godz. 14.30), * zwiedzanie szkoły
(godz. 16) oraz spotkanie nauczycieli
i absolwentów, a także poczęstunek,
wieczorek taneczny (godz. 18) w auli
szkoły.
Koszt uczestnictwa to 150 zł. W
przypadku osób towarzyszących (np.
męża/żony) wynosi on 75 zł/osobę.
W koszty wchodzą m.in. wydanie monografii i pamiątkowych
gadżetów, posiłki, wieczór taneczny
i pozostałe wydatki związane z organizacją imprezy.
Karty zgłoszeniowe można pobrać ze strony w w w.ce.zabrze.pl
(zakładka „70 lat Technikum Gór-

/bw/

Paulina nie żyje

13 września, po długiej i dzielnej walce
z chorobą, zmarła Paulina Szołtysek
Paulina była córką Marka Szołtyska, dziennikarza, fotoreportera,
znawcy Śląska i autora wielu poczytnych książek na temat swojej
małej ojczyzny. Rok temu zachorowała na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Był to początek wielkiej
walki. Wiele osób zaangażowało
się w zbiórkę pieniędzy na zakup
amerykańskiego leku, który dawał

foto-migawka

14 września sprzed cukierni
w Paniówkach znik nęł y dwie
ozdobne palmy. Połasił się na
nie nieznany sprawca. Wielbiciel
egzotycznej przyrody działał pod
osłoną nocy - policja zgłoszenie o
kradzieży otrzymała o godz. 21.30.
Właściciel wycenił straty na 1600
zł. Złodzieja poszukuje knurowska
policja.

niczego w Zabrzu”). Po wypełnieniu
należy przesłać pod adresem e-mail:
jubileusz70lat@wp.pl lub wydrukowaną dostarczyć tradycyjną pocztą
do Centrum Edukacji (ul. 1 Maja 12,
41-800 Zabrze). Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.
Wpłaty można dokonać na konto:
52-1020-2401-0000-0402-0233-4316
(w tytule podając nazwisko, imię, rok
ukończenia szkoły i opatrując dopiskiem „zjazd absolwentów”).
W razie wątpliwości dodatkowe
informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami: 32 271 04 87
wewn. 33 i 32 271 05 53.
- Zjazd absolwentów będzie wydarzeniem szczególnym, pozwalającym
nie tylko podsumować dotychczasowe
osiągnięcia, ale przede wszystkim
zastanowić się, jak wspólnie budować
nowoczesną przyszłość poprzez wychowanie kolejnych pokoleń – podkreślają organizatorzy.

sz a ns ę na pokona n ie choroby.
Także i na naszych łamach zachęcaliśmy Czytelników do wsparcia
tej dzielnej dziewczyny.
Nie udało się pokonać choroby.
13 września Paulina zmarła. Została
pochowana w rodzinnym Rybniku 17
września. Tego dnia miała obchodzić
swoje 16. urodziny.
MiNa

Foto: Michał Marcisz
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Szczygłowice, Przyszowice, Chudów

Sezon na niewypały

Saperzy odkryli w Przyszowicach niezły arsenał

mniano - opowiada knurowianin.
Przypomniał sobie o tym, gdy rozpoczęły się przymiarki do nadsypania
ul. Zwycięstwa. Opowieścią sprzed lat
podzielił się wtedy z radnym Janem
Furgołem. Ten z kolei uznał, że nie
można jej zbagatelizować...
I tak we wtorek przy ul. Zwycięstwa spotkali się przedstawiciele
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Powiatowego Zarządu Dróg

Czesław Pokładek wskazał miejsce
gdzie przed laty wywróciła się
ciężarówka z amunicją

Knurów. Okradziona rowerzystka

Chwila nieuwagi
K

nurowska rowerzystka zostawiła torebkę w rowerowym koszyku. Takiej okazji nie mógł przepuścić
złodziej... Wyjął torebkę z koszyka
i uciekł w siną dal. W torebce był
m.in. telefon komórkowy i portfel
z kartą bankomatową z możliwością
transakcji zbliżeniowej (zakupy do
50 zł nie wymagają podania kodu
PIN). Zanim okradziona się zorien-

w Gliwicach, Referatu Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta, Straży Miejskiej i Komisariatu Policji
w Knurowie.
Czesław Pok ładek dook reślił
obszar, na jakim znalazł przed laty
niewypały. Drogowcy oznaczyli go
i zapewnili, że w najbliższych dniach
zostanie sprawdzony przez saperów.
Do tego czasu służby zobowiązały się
częściej patrolować okolicę.

Foto: Paweł Gradek

M

imo że od zakończenia II
wojny światowej minęło 70
lat, to ziemia nadal skrywa
ślady tamtych w ydarzeń. I choć
czas zatarł pamięć o wielu z nich,
udaje się je znaleźć. Często przez
przypadek.
Tak było 50 lat temu przy ul. Zwycięstwa. 15-letni wówczas Czesław
Pokładek pomagał ojcu pogłębiać
przydrożny rów, by odwodnić łąkę.
Wybrany czarnoziem ładowali na
wózek i zwozili do ogródka.
- Jak się ziemia przesuszyła, matka
zaczęła rozbijać bryły kopaczką i coś
zadzwoniło - wspomina pan Czesław.
- Okazało się, że to granaty. Uzbierał
się tego cały koszyk.
Ojciec Pok ładka powiadomił
o znalezisku Milicję. Przybyły na
miejsce funkcjonariusz nakazał wysypać granaty do starego koryta Bierawki oraz zabronił dalszego kopania
przy ul. Zwycięstwa.
Wieść o znalezisku szybko się
rozeszła, a dziadek pana Czesława
skojarzył je z historią, jaka w styczniu
1945 roku wydarzyła się vis-à-vis jego
domu. Przejeżdżający drogą samochód czerwonoarmistów wpadł do
rowu, a z paki wysypała się amunicja.
- Postawili go czołgiem. Sporą część
ładunku zabrali i odjechali, ale reszta
została w rowie i szybko o niej zapo-

towała, złodziej zdążył obciążyć jej
rachunek na kwotę 126 zł.
- Łączna suma strat to 376 zł
- informuje Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.
Do zdarzenia doszło w zeszłą
niedzielę na ulicy Szpitalnej. Złodzieja poszukuje knurowska policja.
jb

D

nad pojazdem, po czym wjechał do
przydrożnego rowu. 26-latek doznał
poważnych obrażeń ciała, konieczne
było przetransportowanie go do szpitala. Z kolei kierowca landrovera nie
zatrzymawszy się odjechał w stronę
centrum Stanicy.
Motocyklista okazał się amato-

Przegląd Lokalny Nr 38 (1176) 24 września 2015 roku

O tym, że w każdej takiej opowieści kryje się ziarno prawdy, świadczą
niedawne znaleziska z Przyszowic.
W czasie prac ziemnych na jednej
z prywatnych działek przy ul. Powstańców Śląskich odkryto 3 niewybuchy.
Starsi mieszkańcy wsi przypomnieli
sobie wtedy, że na tę posesję zwożono
po wojnie niewypały z okolicznych
pól. Potwierdzili to funkcjonariusze
z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach i wojskowi saperzy z patrolu
rozminowania, odkrywając ziemiankę
z pociskami artyleryjskimi. W sumie
wydobyli ich 25 - każdy o wadze 2 kg.
Do czasu przewiezienia ich na
poligon, czyli soboty rano, w miejscu
odkrycia utworzono posterunek stały
Policji, który miał za zadanie pilnować
znaleziska.
Więcej szczęścia niż rozumu mieli
dwaj koledzy z Chudowa. 17- i 26-latek, korzystając z niskiego stanu
wód w rzece, postanowili wydobyć
metalowe elementy. Wśród znalezisk
był pocisk moździerzowy. Mężczyźni

zabrali go ze sobą i zostawili przy
domu. Kiedy niewybuch zauważył ojciec jednego z nich, schował znalezisko
w garażu i bezzwłocznie powiadomił
policję. Saperzy, którzy przyjechali
na miejsce, orzekli, że nabój nie ma
w środku prochu, więc nie stanowił
zagrożenia. Skończyło się na strachu.
Mimo że odkrywcom groziły surowe
konsekwencje, sprawa najprawdopodobniej zostanie umorzona.
Komendant Komisariatu Policji
w Knurowie, mł. insp. Maciej Kawa,
radzi, by o każdym takim znalezisku
natychmiast informować służby.
- Mieliśmy taką sytuację w Gierałtowicach - wspomina. - W trakcie
remontu piwnicy odkryto metalowy
element z otworem. Na szczęście nie
był to żaden pocisk, tylko lufa czołgu.
Nie należy na własną rękę wykopywać niewypałów, a już na pewno
przenosić ich w okolice zabudowań.
Każde zgłoszenie będzie weryfikowane
przez fachowców. Ponadto znalazcy
nie muszą się obawiać, że zostaną
z tego tytułu pociągnięci do odpowiedzialności karnej czy finansowej.
Paweł Gradek

Knurów, Paniówki, Zabrze. Pijani kierowcy...

Zmora polskich dróg

21

września na ul. Zw ycięstwa
w Knurowie policjanci zatrzymali
kierowcę hondy city. Kierujący, 48-letni
mieszkaniec Czerwonki-Leszczyn,
wydmuchał 0,52 promila. Tego samego

Wypadek przy wyprzedzaniu
o nieszczęśliwego zdarzenia
doszło w zeszły czwartek, 17
września, na ul. Gliwickiej w Stanicy. Jak podaje policja, około godz.
17 mężczyzna jadący motocyklem
próbował wyprzedzić terenowego
landrovera. W trakcie wykonywania manewru stracił panowanie

Pociski w ziemiance,
lufa w piwnicy

Choć od czasu zaostrzenia kar za jazdę „pod wpływem”,
liczba pijanych kierowców spadła, policja wciąż zatrzymuje
tych, którym zabrakło wyobraźni. Pijani kierowcy są nadal
zmorą naszych dróg

Stanica

Co było przyczyną wypadku,
w którym poważnie ucierpiał
motocyklista? Sprawę bada
gliwicka policja

Foto: KMP Gliwice

Czy to możliwe, by w rowie przy ul. Zwycięstwa
w Szczygłowicach leżały zakopane granaty? Tak
twierdzi Czesław Pokładek. Podobne znaleziska
z Przyszowic i Chudowa zdają się potwierdzać,
że w każdej legendzie kryje się ziarno prawdy

rem – nie miał uprawnień do jazdy.
Mało tego – jak wykazały badania,
miał we krwi 1 promil alkoholu. Na
razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku i czy kierowca landrovera przyczynił się do zdarzenia.
Wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia zajmuje się gliwicka policja.
To kolejny poważny wypadek
motocyklowy w naszym rejonie. Dwa
tygodnie temu pisaliśmy o zdarzeniu,
do jakiego doszło w Pilchowicach. 7
września 31-latek, straciwszy panowanie nad pojazdem, doznał skrajnie
ciężkich obrażeń.
MiNa

dnia, kilka kilometrów dalej, w Paniówkach na ul. Dworskiej, w ręce „drogówki”
wpadł 60-letni mężczyzna. Mieszkaniec
Paniówek kierował samochodem marki
VW Polo. W czasie kontroli alkomat
wskazał 0,85 promila. 22 września w Zabrzu na ulicy Makoszowskiej policjanci
ruchu drogowego zatrzymali do kontroli
62-letniego mieszkańca Gierałtowic.

Mężczyzna miał 0,81 promila alkoholu
w organizmie.
Panom zatrzymano prawo jazdy.
- Za kierowanie pojazdem w stanie
nietrzeźwości, mężczyznom grozi do 2
lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów na okres minimum
3 lat - informuje policja.
jb

nekrolog

„Nie umiera ten, kto pozostaje
w sercu i pamięci bliskich”

Pani

Marii CZAPLA

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa:

Zarząd i Pracownicy Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie
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Knurów. Obradowała Rada Miasta

Ekonomiści chwalą, a górnicy utyskują
na porozumienie zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej z reprezentatywnymi organizacjami
związkowymi dotyczące ograniczenia przez 3 lata
części świadczeń pracowniczych

Kilkanaście uchwał trafiło
pod głosowanie radnych podczas
sesji Rady Miasta

Górnictwo. Podpisano porozumienie ratujące JSW przed upadłością

R

ada zgodziła się na przekazanie 100 tys. zł na pilne uporządkowanie fragmentu rowu
wzdłuż ul. Przemysłowej. 35 tys. zł
zabezpieczono w budżecie miasta na
poszerzenie strefy bezpieczeństwa
wokół pola gry boiska przy al. Lipowej. Korektę wymusza zmiana przepisów, przyjęta przez Polski Związek
Piłki Nożnej. Pieniądze na obydwie
w ymienione potrzeby pochodzą
z oszczędności powstałych w wyniku
rozstrzygnięcia przetargu dotyczącego przebudowy skrzyżowania ulic
Szpitalnej i 26 Stycznia.
Powiększeniu uległa Komisja
Oświaty i Kultury. W jej skład wszedł
radny Paweł Szkatuła. Radni zagłosowali też za przyjęciem Lędzin do
KZK GOP.
Od czerwca do sierpnia dyrekcje
placówek oświatowych uzyskały ponad
60 tys. zł dochodu z tytułu gospodarowania mieniem. Rajcy zgodzili
się na przeznaczenie tych funduszy
na oświatowe potrzeby (m.in. zakup
programu inwentarzowego do biblioteki w MSP-1, wyposażenie gabinetu
terapeutycznego w MP-13, remont siedzisk przed MSP-7, adaptację jednego
z pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 na
archiwum).
O 18.750 zł (do przeszło 30 tys. zł)
wzrósł współudział miasta w kosztach zabudowy wyświetlaczy prędkości przy ul. Michalskiego. Przypomnijmy, że mieszkańcy domagali
się montażu na stałe takich urządzeń
po tym, jak kilka miesięcy temu na

próbę zainstalowano je na kilkanaście dni. Liczniki zadziałały, tonując
zapędy wielu lubiących prędkość
kierowców – wyraźnie zwalniali oni
przed krywałdzką szkołą. Miasto
porozumiało się z powiatem. Obydwa
samorządy zdecydowały, że liczniki
zostaną zamontowane, a kosztami
podzielą się po połowie. Pierwotnie
zaplanowano na to 12 tys. zł. Okazało
się, że trzeba więcej. Od niedawna
urządzenia stoją przy drodze. Tym,
którzy jadą przepisowo wyświetlają
zielone uśmiechnięte buźki, a przekraczającym „czterdziestkę” czerwone, niezadowolone miny...
W interpelacjach radni zgłosili
ponad 20 spraw i problemów. Mowa
była m.in. o: * potrzebie zabudowania kolejnych progów zwalniających
(m.in. przy miejskiej odnodze al.
Piastów), * konieczności wyrównania
chodnika przy ul. 1 Maja w sąsiedztwie wjazdu do cmentarza, * doświetleniu przejść dla pieszych i skweru
w pobliżu LO, * rozważeniu wprowadzenia na obszarze III Kolonii
ograniczenia prędkości do 30 km/h,
* świątecznych dekoracjach (dokupić
i zamontować również w miejscach
dotąd niedekorowanych na czas Świąt
Bożego Narodzenia).
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu dostępny
jest w Biurze Rady Miasta (stary ratusz
przy ul. Niepodległości) i w internecie
- na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
/b/

- Czemu zaparkowali akurat na trawniku, skoro
obok mieli naprawdę dość miejsca? – zastanawia
się Czytelnik z osiedla Wojska Polskiego
II. – Teren zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego – zapewnia PWiK

Knurów

Musieli na trawie?

W

ubiegły piątek dzwonił do
nas Czytelnik poirytowany faktem, że samochód
PWiK, jaki przyjechał usuwać awarię
przy ul. Witosa, został zaparkowany
na trawniku. Gdyby nie było wyjścia,
to co innego, ale tam, za „Biedronką”,
wzdłuż skrótów biegnących na przystanek, jest gdzie postawić samochód,
nie niszcząc trawnika. – Zadzwoniłem
do PWiK, żeby zwrócić na to uwagę –
mówił Czytelnik.
– Zapewniono mnie, że moja uwaga zostanie przekazana pracownikom
i że samochód będzie przestawiony.
Tymczasem minęła godzina i nic się nie
zmieniło. Kiedy wreszcie nauczymy się
szanować zieleń? Takie rzeczy trzeba
napiętnować na każdym kroku.
Knurowianin zgłosił sprawę Straży
Miejskiej, która wysłała na miejsce swój
patrol. Jak się dowiedzieliśmy, pracownicy PWiK tłumaczyli sprawę tym, że
specyfika awarii wymagała korzystania
z urządzeń będących na pojeździe, co
wymusiło na nich parkowanie akurat
4

tam. – Zostało uzgodnione, że gdyby po
usunięciu awarii okazało się, że trawnik
został uszkodzony, ma on zostać doprowadzony do stanu sprzed awarii – informuje Andrzej Dobrowolski, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Knurowie.
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Knurowie, poproszone
o komentarz poinformowało nas, że
„sieci oraz urządzenia wodociągowe
zlokalizowane są często w terenach nieprzeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych, maszyn budowlanych”.
- Dojazd na miejsce awarii koparki,
samochodu pogotowia technicznego
wymaga często przemieszczania się po
trawnikach oraz chodnikach wyznaczonych dla ruchu pieszych.
W momencie wykonania niezbędnej
naprawy, służby techniczne Przedsiębiorstwa porządkują zajmowany teren.
W przypadku awarii przy ul. Witosa, po
zakończeniu całości prac teren również
zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego – zapewnia PWiK.
MiNa

Zaciskanie pasa w JSW

T

ydzień temu, w środę, Zakładowa Organizacja Koordynacyjna
NSZZ Solidarność, Związek
Zawodowy Kadra Pracowników i Federacja Związku Zawodowego Górników, działające w JSW S.A., podpisały
porozumienie ratujące spółkę przed
upadłością. Dodajmy, że poprzedziły je
kilkudniowe, wielogodzinne rozmowy
i negocjacje przy współudziale pełnomocnika rządu ds. reformy górnictwa.
Zgodnie z porozumieniem pracownicy JSW otrzymali należną część
14. pensji za 2014 rok do końca ubiegłego tygodnia, zaś druga część deputatu
węglowego ma zostać wypłacona do
końca października 2015 roku. Barbórka trafi na rachunki pracowników
w dwóch równych ratach (do 4 grudnia
2015 r. i do 1 marca 2016 r.).
Najbliższe 3 lata oznaczają dla górników z JSW wiele wyrzeczeń: od 2016
roku zostaje im wstrzymana m.in. wypłata 14. pensji i deputatu węglowego.
Z nagrodą barbórkową będą musieli pożegnać się pracownicy administracji oraz
ci, z którymi w okresie obrachunkowym
pracodawca rozwiązał umowę o pracę.
Przewidywany efekt zaciskania
pasa ma przynieść spółce około 2 mld
zł oszczędności.
- Zdajemy sobie sprawę, że podjęliśmy bardzo trudną decyzję i bardzo
bolesną dla naszych pracowników.
Jesteśmy przekonani, że w tej dramatycznej sytuacji podjęcie tej decyzji

Foto: Dawid Lach/JSW

Więcej na miernik,
ale warto było

uchroni naszą spółkę przed upadłością,
przejęciem jej przez obcy kapitał, a pracowników przed konsekwencjami jej
upadłości - czytamy w przesłanym do
mediów komunikacie reprezentatywnych organizacji związkowych.
Związkowcy zapowiedzieli rozliczenie winnych zaistniałej w spółce sytuacji i na deklaracjach nie poprzestali.
18 września zawiadomili prokuraturę
o możliwości popełnienia przestępstwa
przez byłych członków zarządu JSW
S.A. Twierdzą, że zarząd spółki nadużył
uprawnień, przez co miał doprowadzić
do powstania znacznej szkody majątkowej JSW. Chodzi tu m.in. o nabycie
od Kompanii Węglowej kopalni „Knurów-Szczygłowice” i zawarcie umowy
programu emisji obligacji.

Cięcia przyjęte w porozumieniu
najbardziej uderzą po kieszeni górników KWK „Knurów-Szczygłowice”.
Ich zarobki po przejęciu zak ładu
przez JSW nie zdążyły doszlusować
do poziomu pensji pracow ników
pozostałych kopalń spółki. Reprezentatywne organizacje związkowe
zapowiedziały, że po unormowaniu
się sytuacji ekonomicznej JSW, będą
chciały rozwiązać ich trudną sytuację.
W piątek, 18 września, biuro prasowe JSW S.A. wydało komunikat o decyzji
zarządu w sprawie deputatu węglowego.
Zgodnie z nią począwszy od 2015 roku
świadczenie nie będzie wypłacane
emerytom. W skali roku przyniesie to
oszczędności rzędu 70 mln zł.
/pg/

Szczygłowice

W związku ze zjazdem na dół
- Dyrekcja skutecznie blokuje nam zjazd na dół - skarży się
Sławomir Ulatowski, szef NSZZ „Solidarność 80” JSW S.A.
KWK „Knurów-Szczygłowice”. Rzecznik prasowy spółki
ripostuje, że przewodniczący związku nie dopełnił formalności

S

ławomir Ulatowski twierdzi, że
od kilku tygodni napływają do
niego sygnały o nieprawidłowościach w rejonie ściany nr IX w pokładzie 408/1 w Ruchu Szczygłowice
kopalni „Knurów-Szczygłowice”.
- W tej ścianie jest stara obudowa,
dawno powinno się ją w zawale zostawić.
To stary klamor z niesprawną hydrauliką.
Nie chroni przed odpadami stropowymi
czy z czoła ściany - przekonuje przewodniczący „Solidarności 80”, sugerując, że
dobra obudowa otworzyłaby drogę do
bezawaryjnego fedrowania.
Przewodniczący związku postanowił uczestniczyć w kontroli ściany
nr IX. Zwłaszcza że - jak przekonuje
- parę obwałów i obcinek przeżył, więc
wie, na co zwrócić uwagę urzędnikom.
- Spytaliśmy lekarza, że czy my,
jako związkowcy, mamy prawo do zjazdu. Powiedział, że nasze badania nas do
tego uprawniają.
Zjazd przedstawiciela związku
okazał się jednak niemożliwy, a kontrolę ściany przeprowadził BHP-owiec
i społeczny inspektor pracy. Nie stwierdzili wtedy zagrożenia.

To jednak nie usatysfakcjonowało
Ulatowskiego, dlatego - jak mówi - jeszcze dwukrotnie próbował uczestniczyć
w kontrolowaniu ściany. Za każdym
razem bezskutecznie. Powiadomił więc
Wyższy, a następnie Okręgowy Urząd
Górniczy.
Kolejna kontrola bez jego udziału
trwała kilka godzin i, jak poinformowała Przegląd Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik prasowy JSW S.A., nie
wykazała istotnych uchybień, które
mogłyby mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa zatrudnionej w tym rejonie załogi, jak również bezpieczeństwa
ruchu zakładu górniczego.
Z pisma dyrektora kopalni, Rolanda Bobka, przewodniczący „Solidarności 80” dowiedział się m.in. że żądanie
zjazdu na dół celem przeprowadzenia
kontroli musi być podparte pisemnym
wnioskiem.
- Przedstawiciele związków zawodowych zwolnieni z obowiązku świadczenia
pracy na okres kadencji w zarządzie organizacji związkowej muszą występować
na piśmie o wydanie zgody na zjazd na
dół, ponieważ na dole mogą przebywać

tylko pracownicy wykonujący tam prace - na swoich stanowiskach i za wiedzą
przełożonego - wyjaśnia rzeczniczka Jabłońska-Bajer. - Przewodniczący związku
nie dopełnił tej formalności, nie wystąpił
o wydanie takiej zgody, więc nie mógł
zostać wpuszczony na dół. Wszystkich
obowiązują te same przepisy.
Ulatowski uważa, że jeśli związkowiec chce zjechać na dół kiedykolwiek,
powinno mu się to umożliwić.
- Nie chcemy robić zadym, tylko
zjechać w obecności BHP-owca, społecznego inspektora pracy, przedstawiciela
dyrekcji - dodaje. - Jeśli wchodzi w życie
zarządzenie traktujące pracownika
kopalni jak gościa, to jest jakieś nieporozumienie.
Szef „Solidarności 80” zwraca przy
okazji uwagę na ograniczanie możliwości wglądu w dokumentację techniczną
i pokontrolną. To jednak, zdaniem
rzecznika prasowego JSW, możliwe jest
wyłącznie za zgodą właściciela informacji, czyli kierownika ruchu zakładu.
Reguluje to ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 roku.
/pg/
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Knurów. Legislacyjny spór niepotrzebnie opóźnił budowę oczekiwanej placówki

Zielone światło dla żłobka. Nareszcie...

Miasto zapewne już dawno ruszyłoby z budową żłobka. Nie mogło, bo powiat odmówił
udzielenia pozwolenia na budowę. Kością niezgody okazała się interpretacja przepisów. Spór
rozstrzygnął wojewoda śląski. Przyznał rację miastu. Wreszcie można rozpocząć inwestycję.
– Szkoda straconego czasu – nie kryją rozczarowania knurowscy samorządowcy

P

owstanie żłobka to jedna z
najbardziej oczekiwanych inwestycji w mieście. Mając to
na względzie magistrat zdecydował
o jego budowie. Nowoczesny, parterowy budynek ma stanąć na miejskiej
działce w okolicy Zespołu Szkół nr 1
i osiedla Cztery Pory Roku.
Już przed rokiem projekt placówki
został opracowany, pieniądze w gminnym budżecie na 2015 rok zabezpieczono i wydawało się, że prace ruszą
już wiosną.
Niespodziewanie pojawiły się
problemy. W październiku 2014 roku
miasto wystąpiło z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę żłobka.
Potem konieczne okazało się uzupełnienie wniosku. W lutym formalności
dopełniono. W marcu ku zaskoczeniu
projektanta i samorządu miasta projekt nie otrzymał akceptacji Starostwa
Powiatowego w Gliwicach.
- Zastrzeżenia wniósł Wydział Architektury i Budownictwa w gliwickim
starostwie – mówi projektant Dariusz
Majer z Zakładu Usług Projektowo-Kosztorysowych i Nadzoru Inwestorskiego „Koszt-Bud”, twórca projektu
żłobka. – Na nic zdały się argumenty,

że to błędna decyzja.
O co poszło? O przepisy, a konk retnie (mocno upraszczając, bo
s z c z up ło ś ć ł a mów n ie p o z w a l a
na szczegółową analizę niuansów
legislacyjnych) o odległości mającego powstać żłobka od sąsiednich
obiek tów (m iejsc postojow ych).
Zdaniem urzędników ze starostwa
minimalne odległości nie zostały
zachowane. Odmiennego zdania
był projektant żłobka i występujący
w imieniu miasta Miejski Zespół
Jednostek Oświatowych w Knurowie. Jeszcze w marcu MZJOś złożył
u wojewody śląskiego odwołanie od
decyzji starostwa.
Pełniący wówczas obowiązki dyrektora MZJOś Tomasz Lewicki był
dobrej myśli wierząc, że wojewoda
podzieli zdanie knurowskich urzędników.
- Jeżeli te proceduralne sprawy
zostaną rozwiązane, po uzyskaniu
pozwolenia na budowę prace mogłyby ruszyć już we wrześniu tego roku.
Mamy nadzieję, że wszystko się wyjaśni
i że będzie dobrze – mówił w maju w
rozmowie z Przeglądem Lokalnym.
Sprawa trafiła też na forum Rady

Miasta. Decyzji Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego broniła wicestarosta
Ewa Jurczyga. Wyrazicielem odmiennej opinii miasta, wskazującym na
bezzasadność zastrzeżeń ze strony
urzędników powiatu, był zastępca
prezydenta Knurowa Piotr Surówka.
Ożywionej dyskusji przysłuchiwali się
radni, zainteresowani wyjaśnieniem
okoliczności wpływających na poślizg
w realizacji inwestycji.
- Zobaczymy, czyją rację uzna
wojewoda – podsumowano dysputę.
Wojewoda podzielił zdanie Knurowa. 20 maja wydał decyzję uchylającą w całości decyzję starosty gliwickiego odmawiającą zatwierdzenia
projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowę.
Wydawało się, że przeszkoda
została usunięta i inwestor będzie
mógł ruszyć z robotą. Okazało się, że
jednak nie...
28 maja starosta powiatowy wydał postanowienie... o zawieszeniu
postępowania. 10 czerwca MZJOś
ponownie złożył u wojewody odwołanie od postanowienia starosty. 2 lipca
wojewoda śląski powtórnie przyznał

rację instytucji z Knurowa i uchylił
postanowienie starosty z 28 maja. W
tej sytuacji 19 sierpnia Starosta Powiatowy w Gliwicach zatwierdził projekt
budowlany i udzielił pozwolenia na
budowę żłobka.
- Przez ten cały czas ani przez
chwilę nie miałem wątpliwości, że
racja jest po naszej stronie – zapewnia
Dariusz Majer. – Od początku byłem
„uzbrojony” w argumenty, mające mocne uzasadnienie w prawie. Niestety,
druga strona trwała w niezrozumiałym
dla mnie uporze, odporna na prośby o
rzeczowe rozważenie sytuacji.
Projektant nie kryje rozczarowania takim nastawieniem urzędników.
- Nikt nie jest nieomylny, projektanci oczywiście również nie. Zdajemy
sobie z tego sprawę i rozumiemy, jeśli
urzędy mają określone wątpliwości,
uwagi czy zastrzeżenia – mówi. –
Jednak niezrozumiałe jest dla mnie
podejście w moim odczuciu tchnące
arogancją w stylu „wiem swoje i co
mi zrobicie”. Z mojego zawodowego
doświadczenia wynika, że tam, gdzie
zainteresowane strony podejmują
dyskusję, tam dużo szybciej i łatwiej
dochodzi do satysfakcjonującego
konsensusu. A o to przecież wszystkim chodzi. Tak mi się przynajmniej
wydaje...

Ulgi z pozytywnego dla miasta
rozstrzygnięcia nie kryje dyrektor
MZJOś Anna Misiura.
- To otwiera drogę do kontynuacji
inwestycji – mówi.
Podobnego zdania jest dyrektor
żłobka Małgorzata Dorabiała: - Myślę,
że należy się cieszyć, że te kłopoty są za
nami i skoncentrować się na realizacji
budowy.
Chłodnym okiem na sy tuację
patrzy zastępca prezydenta Knurowa
Piotr Surówka.
- Ze względu na opóźnienie w
wydaniu pozwolenia na budowę żłobka aktualizacji wymaga kosztorys
inwestorski – zauważa. – Dokument
powinien być zaktualizowany do końca
września.
Następnie zostanie ogłoszony
przetarg mający wyłonić wykonawcę
inwestycji.
Fundusze na inwest ycję będą
pochodzić z budżetu miasta. Ale zapewne nie tylko z tego źródła. Gmina
zamierza ubiegać się o dotację z programu „Maluch”. Liczy, że otrzyma
znaczące finansowe wsparcie.
MiNa, bw
Wizualizacja: Zakład Usług
Projektowo-Kosztorysowych i Nadzoru
Inwestorskiego „Koszt-Bud”

Dla Przeglądu
Zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka: - Budowa
nowego żłobka to jeden z priorytetów inwestycyjnych
miasta. Bardzo nam zależy na tej inwestycji. W tym kontekście zrozumiałe jest nasze duże rozczarowanie związane z opóźnieniem pozwolenia na budowę. Dzisiaj widać,
po dwóch rozstrzygnięciach wojewody opowiadającego
się za argumentami miasta, że to nie było potrzebne.
Straconego czasu już nie nadrobimy, jednak będziemy
się starać, by nowa placówka jak najszybciej została
wzniesiona. Aby możliwie najszybciej otwarła podwoje i
przyjęła pierwszych, najmłodszych mieszkańców miasta,
pod swoją opiekę.
Not. bw
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Och, ta
podwójna
ciągła...

- Z wielkim entuzjazmem przyjąłem do wiadomości informację o pracach
remontowych drugiej części ulicy Koziełka. Remont ten
szczególnie mnie ucieszył,
gdyż Stary Knurów nie jest
hołubiony przez władze miasta pod względem inwestycyjnym. Nie chciałem więc
narzekać, jednak to, co zobaczyłem w czasie przejażdżki
samochodem wyremontowanym odcinkiem tej ulicy
przerosło moje oczekiwania,
oczywiście w sensie negat y wnym. Zasko c z ył mnie
fakt, że w ogóle nie pomyślano o rowerzystach. Jeżeli
nie wybudowano im ścieżki
rowerowej, to można było
w ybudować pr z ynajmniej
szerszy pas jezdni, któr y
pozwoliłby na bezpieczniejsze poruszanie się jednośladom. Największym chyba bublem, który mnie zirytował,
jest wprowadzenie na całej
długości ulicy (z wyjątkiem
wjazdów do bocznych ulic
oraz do prywatnych posesji)
podwójnej linii ciągłej, która
uniemożliwia wyprzedzenie
przez samochód jadącego 10
km/h rowerzysty. Szkoda, że
nikt o tym nie pomyślał, tym
bardziej, że kłopoty związane
z podwójną linią ciągłą na tej
ulicy w pierwszej jej części
kilka miesięcy temu dały się
już we znaki mieszkańcom,
czyli popełniono ten sam
błąd. Cieszę się, że podejmuje się nowe inwestycje
w mieście, ale widzę, że coraz
częściej robi się je kompletnie bez ruszenia głową. Podobny bubel można dostrzec
na niedawno wyremontowanym kr ę gu tanec znym
przy ul. 1 Maja, gdzie środek
konstrukcji jest nie zadaszony. Artyści, którzy będą tam
występować nie są w żaden
sposób chronieni na wypadek ewentualnego deszczu.
Wiem, że przed remontem
również tego zadaszenia nie
było, ale można było rozważyć taką opcję. Kolejnym
przykładem niegospodarności jest remont targowiska
miejskiego, na które poszło
dobrych kilka milionów. Co
z tego, że wybudowano duże
zadaszenie, skoro nie obejmuje ono nawet 20% straganów, które znajdują się na
tym targowisku. Cieszę się,
że w Knurowie coś się buduje
i remontuje, ale szkoda, że
większość inwestycji nie jest
do końca przemyślana i popełniane są poważne błędy.
Wujek Władek
Od redakcji: W wypowiedzi naszego Czytelnika przewija się kilka wątków. Komentarza szukaliśmy w magistracie. W sprawie organizacji ruchu na ul. Koziełka otrzymaliśmy następującą informację:
„Organizacja ruchu na ul.
Koziełka została wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.
W wyniku pr zebudowy ul.
Koziełka otrzymała szerokość
6 m na całej długości, tj. od
skrzyżowania z ul. Dworcową
do skrzyżowania z ul. Jęczmienną. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrzosową do
skrzyżowania z ul. Akacjową
oś jezdni oznakowana została
liniami P-4 (linia podwójna
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ciągła) przerywanymi liniami
P-1e (linia pojedyncza przerywana) na zjazdach do posesji
oraz na włączeniach dróg
prywatnych i dróg gminnych
niepublicznych.
Ponadto w celu uspokojenia ruchu wykonano progi
spowalniające oraz wyniesione przejście dla pieszych,
w rejonie których ustawiono
znaki B-33 ogranic zające
prędkość do 20 km/h. Wprowadzenie ww. oznakowania
ma celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej rozważano kwestię
budowy ścieżki rowerowej
wzdłuż ul. Koziełka. Z uwagi
na ograniczenia terenowe na
odcinku od ul. Dworcowej do
ul. Wrzosowej, możliwa byłaby budowa ścieżki rowerowej
wyłącznie na dalszym odcinku, tj. do skrzyżowania z ul.
Jęczmienną. Byłby to jednak
wyłącznie odcinek o długości
ok. 650 m. W związku z powyższym planowaną budowę
ścieżki rowerowej odroczono
do czasu podjęcia przez miasto Gliwice decyzji o budowie
ścieżki rowerowej wzdłuż
drogi stanowiącej przedłużenie ul. Koziełka”.
Uwagi dotyczące areny:
„Na etapie pr zygotowania
dokumentacji projektowej dla
potrzeb przebudowy areny
plenerowej w parku przy ul.
Ogana rozpatrywano możliwość pełnego zadaszenia
areny. Zgodnie z opinią projektanta istniejąca konstrukcja stalowa nie pozwalała na
całkowite zadaszenie areny. W związku z powyższym
przebudowę areny ograniczono do: wymiany zadaszenia
areny na nowe, renowacji
konstrukcji stalowej areny,
wymiany posadzki areny wraz
z rekonstrukcją schodów.
Ponadto dobudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dobudowano ścianę
zabezpiec zając ą ar t ystów
(i sprzęt) przed deszczem”.
W wątku ujmującym zastr zeżenia dot yc zące targowiska otrzymaliśmy odpowiedź: „Celem inwestycji
jest m.in. stworzenie oferty
prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniającej potr zeby i możliwości
f inansowe osób handlujących na targowisku. Zgodnie
z dokumentacją projektową
przebudowa targowiska podzielona została na etapy.
Do tej por y zrealizowano
I etap inwestycji, obejmujący budowę wiaty handlowej oraz miejsc pod handel
obwoźny oraz indywidualne
kioski i stanowiska handlowe.
Wybudowano budynek gospodarczo-sanitarny. Wyposażono przebudowaną część
targowiska w sieć kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, sieć
wodociągową (w przypadku
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej spełniając wymogi
sanepidu) oraz wybudowano
nowe oświetlenie targowiska.
W ramach kolejnych etapów
przewiduje się budowę m.in.
pawilonów handlowych. Realizacja kolejnych etapów
inwestycji uzależniona jest od
faktycznego zainteresowania
prowadzeniem działalności
handlowej na targowisku oraz
od możliwości finansowych
Gminy”.
Myślimy, że war to przy
okazji odnieść się do opinii o „niehołubieniu” starej
części miasta pod względem

inwestycyjnym i zestawić ją
z faktami. Bo też mają one
swoją wymowę...
Powstałe na początku XX
wie k u r ob ot nic ze o s ie dle
wyróżniało się funkcjonalnością i – zapewne mało kto
zapr zeczy – estet yką. Na
owe czasy spełniało oczekiwania. Potem jednak była
wojna, ponad 4 dekady socjalizmu (gdy wszystko niby
było wspólne, czyli de facto niczyje), kumulujące się
zaległości remontowe, lata
kryzysu, wreszcie przemiany
ustrojowe, zapaść przemysłu
(w tym zakładów-właścicieli
budynków w starym Knurowie)... Gdy miasto przejmowało zasoby mieszkaniowe
w tej części miasta, stało
się właścicielem 100-letnich
domów, zaniedbanego otoczenia, zrujnowanych dróg,
nie mówiąc o zdezelowanych instalacjach, np. wodociągowych (jeśli były...).
Na łamach PL wielokrotnie
pisaliśmy o bolączkach, niedogodnościach i problemach,
będących konsekwencją tych
kilkudziesięcioletnich zaszłości. Nie sposób nadrobić tego
od razu. Ale z pewnością da
się zauważyć, że ta część
miasta odmienia swoje oblicze. Ogromne pieniądze dosłownie „zapadły się pod ziemię” (akurat to nie rzuca się
w oczy), pochłonięte przez
gruntowną modernizację kanalizacji. Przebudowana została ul. Koziełka, wypiękniał
„plac defiladowy” (ochrzczony tak tuż po odnowie), czyli
skwer u zbiegu ulic Dworcowej i Kopalnianej z efektowną fontanną, remontowane
są budynki (najbardziej widać to po nowych dachach)
i szkoły, rusza modernizacja
stadionu. Nawiasem mówiąc,
oprócz działań samorządu
należy też docenić działalność i inwestycje osób prywatnych i instytucji. Policja
zmieniła siedzibę, s ł użba
zdrowia polepsza standardy
w przychodniach, rozrasta
się osiedle domków jednorodzinnych, Lidl też ma swoich
zagor zał ych zwolenników,
kto może, usiłuje polepszyć
swój byt, a zarazem otoczenie. Stary Knurów ciągle nie
jest idealny i prędko nie będzie, ale staje się nowszym,
lepszym, ładniejszym. I nie
brak mieszkańców, prawdziwie lokalnych patriotów,
w tym Czytelników PL, którzy
to dostrzegają. Z wiarą, że
idzie ku lepszemu...

Niepotrzebny
pień

- Z chodnika w obrębie
przystanku autobusowego naprzeciw kopalnianej dyrekcji
wystaje... pień. Ktoś kiedyś
ściął drzewo, ale pniak pozostał. Wystaje ponad poziom
płytek. Wystaje niedużo, lecz
dość, by sprawiać problemy
przechodniom. Po prostu potykają się o niego. Stąd ich
skargi i prośba, by zająć się
tą sprawą.

Emil Szolc

Od redakcji: Sprawa
oparła się też o forum Rady
Miasta. Interpelację zgłosił
radny Marian Gruszka. Oczekiwaniom przechodniów stało
si zadość - pień został usunięty. Miejsce po nim drogowcy
wypełnili kostką (czerwoną,
widać taką mieli pod ręką...).

Not. bw

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015 r.
Na podstawie art. 16 §1, art. 53a §1, art. 54 oraz art. 12a, art. 186 §1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVII/408/12 Rady Miasta
Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Knurów na stałe obwody głosowania z późn. zm., Uchwały
Nr XIII/159/15 Rady Miasta Knurów z dnia 16 września 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
podaję do wiadomości wyborców

INFORMACJĘ

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika ze wskazaniem, obwodowych komisji wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1

26 Stycznia, Marynarzy, Piłsudczyków, Wincentego Witosa

Miejskie Przedszkole Nr 13,
ul. Piłsudczyków 4

2

Lotników

Miejskie Przedszkole Nr 2,
ul. Lotników 3

3

Aleja Lipowa, Deszczowa, Dywizji Kościuszkowskiej, Generała
Jerzego Ziętka, Jesienna, Legionów, Letnia, Przedwiośnia,
Saperów, Wiosenna, Zimowa

4

Generała Władysława Sikorskiego, Ułanów

5

Szarych Szeregów, Szpitalna od nr 23 do końca

6

Armii Krajowej, Jedności Narodowej

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Jedności Narodowej 5
(lokal Nr 1)

7

Kapelanów Wojskowych

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Jedności Narodowej 5
(lokal Nr 2)

8

Kosmonautów, Władysława Jagiełły

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Stefana Batorego 5
(lokal Nr 2)

9

Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego,Władysława Łokietka

10

Kazimierza Wielkiego

11

Mieszka I

12

Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopina, Jarosława
Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Józefa Lompy, Ignacego
Paderewskiego, Aleksandra Puszkina, Władysława Stanisława
Reymonta,
Juliusza Słowackiego, Pawła Stalmacha, Wita Stwosza,
Szpitalna od nr 1 do 22, Karola Szymanowskiego, Targowa,
Henryka Wieniawskiego

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Wilsona 22
(Lokal Nr 1)

13

Cicha, Floriana, Grunwaldzka, Jana Kochanowskiego,
Jana Matejki, Niepodległości, dr. Floriana Ogana, Polna,
Walentego Rakoniewskiego, Sokoła,Ustronie Leśne,
Thomasa Woodrowa Wilsona od nr 19 do końca, Wzgórze

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Wilsona 22
(Lokal Nr 2)

14

1-go Maja, Władysława Broniewskiego, Chabrowa, Jana Dymka,
Jęczmienna, Kardynała Augusta Hlonda, Kopalniana,
Ks. Józefa Jagły, Kwiatowa, Plac Powstańców Śląskich,
Plebiscytowa, Różana, Stokrotki, Thomasa Woodrowa Wilsona
od nr 1 do 18, Wolności

15

Akacjowa, Aleja Spacerowa, Jana Brzechwy, Chmielna,
Dworcowa od nr 1 do 21, Jaśminowa, Mieczysława Karłowicza,
Klasztorna,
Zoﬁi Kossak-Szczuckiej, Ks. Alojzego Koziełka, Jana Kwitka,
Łubinowa, Stanisława Moniuszki, Wrzosowa

16

Józefa Janty, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Pocztowa,
Henryka Sienkiewicza, Antoniego Słoniny, Spółdzielcza

17

Astrów, Beksza, Konstantego Damrota, Dębowa, Dworcowa
od nr 22 do końca, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki,
Krucza, Karola Miarki, Emilii Plater, Stanisława Poniatowskiego,
Poprzeczna, Bolesława Prusa, Przemysłowa, Rybna, Wagowa,
Stanisława Wyspiańskiego, Żwirki i Wigury

Fundacja Rozwoju Lokalnego
ul. Dworcowa 38 a

18

Bojowa, Graniczna, Jagielnia, dr Henryka Jordana,
Wojciecha Korfantego, Krótka, Leśna, Juliusza Ligonia,
Feliksa Michalskiego, Nowy Dwór, Powstańców, Rybnicka,
Sadowa, Słoneczna, Starowiejska, Stawowa, Szkolna,
Szybowa, Piotra Ściegiennego, Zielona, Zwycięstwa, Kościelna

Zespół Szkolno - Przedszkolny
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Michalskiego 27

19

Aleja Piastów

20

Górnicza, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Lignozy,
Stanisława Staszica, Sztygarska,

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9, Aleja
Lipowa 12
Miejskie Gimnazjum Nr 3,
Aleja Lipowa 12
Miejskie Przedszkole Nr 12,
ul. Armii Krajowej 5

Miejskie Gimnazjum Nr 2,
ul. Stefana Batorego 7
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Stefana Batorego 5
(lokal Nr 1)
Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego
L.O. ul. 1-go Maja 21
(lokal Nr 1)

Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego
L.O. ul. 1-go Maja 21,
(lokal Nr 2)

Miejskie Gimnazjum Nr 1
ul. Ks. Alojzego Koziełka 7
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Słoniny 1

Miejskie Gimnazjum Nr 4,
ul. Kilińskiego 6

Józefa Wieczorka
21

Jana Kilińskiego, Książenicka, Parkowa, Stefana Żeromskiego

22

Szpital

Dom Kultury,
ul. Górnicza 1
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4,
ul. Kilińskiego 6
Szpital w Knurowie Sp. z o.o. w budynku
głównym Szpitala w Knurowie przy
ul. Niepodległości 8

- symbol oznaczający obwody, w których lokale wyborcze dostosowane są do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych,
- symbol oznaczający obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.
Wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 12 października 2015 r.*
w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może
w terminie do dnia 16 października 2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana
Ogana 5 złożyć wniosek o głosowaniu za pośrednictwem pełnomocnika.
Uwaga:
Informacje w sprawie rejestru i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego
oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miasta Knurów, przy ul. dr. Floriana Ogana 5,
pok. Nr 112, nr telefonu (32) 339-22-81, pok. Nr 111, nr telefonu (32) 339-22-57 lub w formie elektronicznej, adres
e-mail um@knurow.pl
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji
wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

* termin wydłużony zgodnie z art. 9 §2 Kodeksu wyborczego

PREZYDENT MIASTA
ADAM RAMS
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Foto: Władysław Szostak

Historyczna zagadka fotograficzna

Popyt na cegły był,
ale nie było zasobów
W ubiegłym tygodniu nieco utrudniliśmy zadanie
naszym Czytelnikom, kadrując ze zdjęcia kościelną
wieżę. Pamięć, w wielu przypadkach wręcz
fotograficzna, okazała się niezawodna
ulicy, więc często patrzyłam na cegielnię z takim dużym kominem – mówi
Urszuli Boczoń, w której nasza zagadka też obudziła wspomnienia. – Przed
tym budynkiem stał saturator z wodą,
często chodziliśmy tam, aby się napić. A
na chodniku przy placu była strażnica.
To wtedy była naprawdę duża atrakcja
w Knurowie. Nawet chodziłam tam
strzelać, mimo że byłam dziewczyną.
Dziś jedyną pozostałością po
starej cegielni jest budynek administracyjny. Zanim stał się siedzibą
gazowni, mieszkały w nim 3 rodziny.
Pani Małgorzata wspomina państwa
Adamskich, Schillerów i Szypów.
- Pani Szostakowa, matka autora
zdjęcia, mówiła mi, że syn sfotografował moment wysadzenia komina
cegielni. Z chęcią bym je zobaczyła.
Skontaktowaliśmy się z panem
Władysławem. Autor przyznał, że

Foto: arch. Małgorzaty Stolarczyk

stawiającym załogę cegielni, widać
fragment murowanej suszarni oraz
bramkę, przez którą wywożono wypaloną cegłę. Budulec trafiał na plac,
gdzie dziś stoi sklep Biedronka.
Pani Małgorzata rozpoznała na
fotografii dwie osoby: teścia Rocha
Stolarczyka (drugi od lewej w ostatnim rzędzie) i kobietę o nazwisku
Porada (trzecia od lewej w ostatnim
rzędzie). Być może nasi Czytelnicy
rozpoznają na fotografii kogoś jeszcze? Prosimy o kontakt z redakcją.
Na drugim zdjęciu z 1959 roku
widać Gizelę Gregorek i Małgorzatę
Solarczyk. Panie stoją przy płocie
cegielni, rozciągającym się aż do ul.
Niepodległości. W tle widać istniejący
budynek przy ul. Szpitalnej i Matysiaki, za ogrodzeniem zaś majaczy daszek
strzelnicy.
- Mieszkałam po drugiej stronie

1935 rok: załoga cegielni na tle murowanej suszarni

„Knurów-Szczygłowice”.
W ostatnim konkursie szczęście
uśmiechnęło się do: Ireny Świerszcz,
Pawła Wodoka i Edwarda Małeckiego. Po odbiór nagród zapraszamy do
redakcji.
Wszystkim uczestnikom zabawy
dziękujemy za udział i proponujemy
kolejną foto-zagadkę.
/pg/, MiNa

1959 rok: pracownice cegielni (od lewej) Gizela Gregorek i Małgorzata
Stolarczyk

Knurów

Czas na kolejną zagadkę!
Prosimy o odpowiedź, gdzie znajdował się budynek uwieczniony na
zdjęciu oraz co się w nim mieściło. Być
może ktoś dysponuje innymi zdjęciami obiektu lub ciekawymi historiami
z nim związanymi...
Odpowiedzi prosimy nadsyłać na
adres redakcji (ul. Niepodległości 5, 44190 Knurów), drogą mailową (redakcja@
przegladlokalny.eu) lub kontaktując się
telefonicznie (32 332 63 77). Oczywiście
można też wstąpić do redakcji.
Spośród prawidłowych odpowiedzi 3 osoby nagrodzimy upominkami
ufundowanymi przez Urząd Miasta w
Knurowie.
/pg/

Przegląd Lokalny Nr 38 (1176) 24 września 2015 roku

przed laty przekazał zdjęcia knurowskiemu kronikarzowi Zygmuntowi
Wierciochowi.
- Siedziałem pod nasypem kolejowym, kiedy ten komin burzyli. Ciekawą
metodę stosowali: podbijali i wyciągali
z niego cegły, wkładali podkłady kolejowe, podpalali i czekali, aż komin się
przewróci - wspomina.
W miejscu zalanego wyrobiska jest
dziś parking dla pracowników kopalni

Foto: arch. Małgorzaty Stolarczyk

N

ic więc dziwnego, że rozdzwoniły się telefony i spłynęły
e-maile z odpowiedziami. W
większości prawidłowymi (tylko jedno
zgłoszenie dotyczyło starej szkoły w
Krywałdzie).
Zdjęcie przedstawia budynek przy
ul. Niepodległości. Swoją cegiełkę do
foto-zagadki postanowiła dorzucić
pani Małgorzata Stolarczyk - od 1956
do grudnia 1963 roku pracowała w
cegielni, najpierw jako magazynier,
później referent.
W 1964 roku rozpoczęła się likwidacja cegielni - wspomina i wyjawia
powód: - Popyt na cegły był, ale wyczerpały się zasoby. Na zdjęciu widać deski
- pozostałość po rozebranej drewnianej
suszarni. Mieściła się za suszarnią
murowaną, połączoną z piecem w
kształcie jaja.
Na zdjęciu z 1935 roku, przed-

O jedzeniu na Śląsku
M

uzeum Górnośląskie w Ratingen przygotowuje wystawę
„Dla duszy i ciała. O kulturze jedzenia i picia na Śląsku”. Za pośrednictwem knurowskiej Izby Tradycji muzeum prosi o wsparcie w tworzeniu
kolekcji. Szczególnie poszukiwane są
eksponaty z początku wieku związane z dawną hodowlą zwierząt, uprawą
roli, przemysłem spożywczym, konserwacją oraz gastronomią domową
i tą na szerszą skalę (restauracje). Do
Izby Tradycji można przynosić m.in.
dokumenty nieistniejących już firm
działających w branży spożywczej
(cenniki, stare rachunki, oficjalne

zarządzenia, kartki na produkty
spożywcze), opakowania i materiały
reklamowe, wyposażenie kuchni czy
małego sklepiku.
Muzeum wypożycza eksponaty
na czas trwania wystawy - od 6 grudnia 2015 roku do 15 października
2016 roku.
- Przekazane eksponaty umieszczone zostaną na wystawie z podaniem nazwiska właściciela - informuje muzeum.
Eksponaty przyjmowane są w
Izbie Tradycji.

7
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Knurów. Srebrny jubileusz krwiodawców

Nie żałują dobrej krwi...

Msza, huczny przemarsz, akademia, nagrody i wyróżnienia, a na koniec
zabawa – tak w sobotę ćwierćwiecze aktywnej działalności świętowali
członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana
kim, byli gospodarzami srebrnego
jubileuszu klubu.
Uroczystości zainaugurowało
nabożeństwo w intencji honorowych
krwiodawców w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego.
Później uczestnicy sformowali kolumnę i pod przewodem orkiestry kopalni
Szczygłowice przeszli do Kina Sceny
Kultury. Akademia stała się okazją
do podziękowań i gratulacji, a także
wspomnień i kreowania planów w gronie własnym krwiodawców, ich gości,
przyjaciół i sympatyków. Tych z bliska,
bo z kół z ościennych miejscowości, i
tych daleka – bowiem wraz z knuro-

Honory gospodarzy jubileuszu czynili prezesi – Stanisław
Bogumił (z lewej) i Adam Pobłocki; uroczystej asysty
udzielił poczet sztandarowy
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lat to godny uwagi kawałek historii. Tym bardziej
znaczący, że pisany przez
liczne grono osób, które – i nie ma tu
krzty przesady - własną krwią dają
przykład bezinteresowności i dobroci.
Mowa o honorowych dawcach krwi.
- Kiedy w 1990 roku z gronem
zaufanych osób zakładałem klub, nie
śniło mi się wówczas, że doczekamy

znaczących rocznic i jubileuszy –
zwierzał się przed kilkoma laty Stanisław Bogumił, wieloletni, a obecnie
honorowy, prezes klubu. – Choć czas
biegnie, my czujemy się ciągle młodzi.
I nade wszystko potrzebni, bo choć medycyna idzie do przodu, to krew ciągle
jest nie do zastąpienia...
W sobotę pan Stanisław wraz z
obecnym prezesem, Adamem Pobłoc-

Akademia była okazją do publicznego wyróżnienia
najbardziej zasłużonych krwiodawców i osób
wspierających ideę honorowego krwiodawstwa

wianami świętowała mocna reprezentacja zaprzyjaźnionych krwiodawców
z... Krosna.
- Żadne słowa nie oddadzą wdzięczności, jaką otaczana jest wasza działalność – podkreślali zgodnie goście,
przedstawiciele instytucji, organizacji
i stowarzyszeń, którzy winszowali
klubowiczom ćwierćwiecza. – Życie
jest największą wartością. Wy dbacie o
nią szczególnie, bowiem bez wątpienia
uratowaliście wiele istnień ludzkich.
Nie sposób tego przecenić...
Artystyczną okrasą jubileuszu był
występ orkiestry i pokaz wokalnych
umiejętności młodych, uzdolnionych

Wyróżnienia

Odznaka Honorowa PCK: III stopnia – Dariusz Bednarczyk, Jerzy
Kosowski, Ryszard Kryger; IV stopnia – Marzena Burliga, Ewa Klar,
Danuta Tumula, Jan Korcz, NSZZ
Solidarność.
Odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi: III stopnia – Adam Manista,
Mariusz Wypych, Adam Nieradzik,
Marcin Myszkowski, Krzysztof Ziemba; II stopnia – Mariusz Wypych,
Czesław Kostrzak; I stopnia – Mariusz Wypych.

wokalistek – Soni Biedrowskiej i Katarzyny Dachton.
Rocznicowe obchody zwieńczyła
wspólna zabawa klubowiczów.
- Choć czas biegnie, nie spoczniemy na laurach – zapowiada prezes
Adam Pobłocki. – Czyniliśmy to, co
uważamy za słuszne, przez 25 lat
na przekór różnych przeciwnościom
i kolejom losu. I nadal będziemy
bezinteresownie krzewić piękną ideę
honorowego krwiodawstwa. Wierzę,
że przynajmniej przez następnych
25 lat...
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Klub HDK im. dra Floriana Ogana
powstał 20 września 1990 roku (po rozwiązaniu klubu „Matki Polki” przy KWK Knurów) z inicjatywy Stanisława Bogumiła,
przy współpracy z Lokalną Radą HDK PCK i dr. Tomaszem Reginkiem – byłym prezesem Zarządu Rejonowego PCK.
Od 6 września 1998 roku klubowi patronuje (na wniosek prezesa klubu) dr Florian Ogan, wieloletni dyrektor szpitala w
Knurowie. 18 listopada 2000 roku Zarząd Główny PCK zdecydował o nadaniu klubowi sztandaru. Został on wykonany
dzięki finansowemu wsparciu knurowskich sponsorów.
Liczne zasługi krwiodawców i aktywna działalność na rzecz lokalnego środowiska zostały docenione przez samorząd
miasta. 14 czerwca 2002 roku odbyło się uroczyste przekazanie Lauru Knurowa, najważniejszego miejskiego wyróżnienia, przyznanego klubowi przez Radę Miasta.
W ciągu 25 lat klub przeprowadził 44 akcje, podczas których zebrano 187 litrów pełnej krwi. W punkcie poboru krwi,
dzięki zaangażowaniu klubowiczów i okolicznych krwiodawców, zebrano 18 500 litrów krwi.
Działalność klubu wykracza poza honorowe krwiodawstwo. Od 14 lat klubowicze opiekują się wolontariuszami Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizują zawody w szachy, warcaby, tenisa stołowego i wędkarskie. Udzielają się
aktywnie podczas mistrzostw pomocy przedmedycznej w okolicznych szkołach i placówkach oświatowych. Z sukcesami
uczestniczą w Rajdach „Czerwonej Róży” i samochodowych w Pszowie i Sławie. Dobitnie zaznaczają swoją obecność
w trakcie cyklicznych zawodów strzeleckich w Rybniku i Rudzie Śląskiej oraz w Spartakiadzie Sportów Obronnych w
Dusznikach Zdroju. Nie sposób też zapomnieć o udziale w Marszu Pokoju Honorowych Dawców Krwi i wspomaganiu akcji
charytatywnych. Honorowi krwiodawcy włączali się m.in. w świąteczne zbiórki pieniędzy dla potrzebujących i dzieci.
Za sukcesami i osiągnięciami stoi liczne grono krwiodawców. Najbardziej zaangażowani doczekali się wielu wyróżnień i
honorów. Kryształowe Serce, najwyższe wyróżnienie, nadawane przez Kapitułę przy Krajowej Radzie HDK PCK otrzymali Stanisław Bogumił, Krzysztof Socik i Adam Pobłocki. Członkowie klubu otrzymali też wiele odznaczeń i orderów,
m.in. krzyże zasługi, odznaki honorowe PCK, miano zasłużonych dla województwa śląskiego i nagrodę Bene Meritus,
przyznawaną przez Powiat Gliwicki.

Na jubileuszu spotkali się krwiodawcy z Knurowa, ościennych
miejscowości, a nawet z podkarpackiego Krosna

Knurów. Kultura i edukacja

Do kina po naukę

Już po raz piąty Kino Scena Kultura bierze udział w edukacyjnym programie
„KinoSzkoła”. Zgłoszenia są przyjmowane do końca września

L

ekcje w kinie? Dlaczego nie...
Obcowanie z kinem kształtuje
osobowość, wpływa na postrzeganie świata, wychowuje, uwrażliwia.
Różnorodność wiedzy przyswajanej
w ten przyjemny skądinąd sposób
jest nie do przecenienia. To medium
idealnie nadaje się do tego, aby stać
się uzupełnieniem szkolnej edukacji. Taka myśl przyświecała Joannie
Zabłockiej-Skorek, która stworzyła
Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”. Wkrótce
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rusza jego V edycja. Z roku na rok
w całej Polsce przybywa ośrodków,
które biorą w nim udział. Knurów
jest jedną z 11 takich miejscowości
na Śląsku.
Na formalne zgłoszenia organizatorzy czekają do końca września.
Tymczasem 10 września odbyło się
spotkanie organizacyjne z udziałem
Joanny Zabłockiej-Skorek, twórczyni projektu, a także dyrektorów i
przedstawicieli knurowskich szkół.
Była to okazja do podsumowania

ubiegłego roku szkolnego i omówienia nowości, które czekają nas w
przyszłym roku.
- Wszystkie szkoły podstawowe i
gimnazja z Knurowa brały już udział
w poprzednich edycjach programu –
mówi Justyna Kosik, kierownik Kina
Sceny Kultury. – Mam nadzieję, że
obecność przedstawicieli szkół na
wrześniowym spotkaniu będzie owocowała dalszą współpracą.
Zapewne, bo program jest tak
atrakcyjny, że te szkoły, które raz

spróbowały, zgłaszają swój udział
w kolejnych edycjach. Kto wie, być
może wkrótce z okazji skorzystają
również placówki z innych miejscowości.
Program „KinoSzkoły” jest różnorodny. W cyklu „Filmowe drogowskazy” projekcje (poprzedzone
prelekcjami) są punktem wyjścia do
rozmów na ważne, czasem niełatwe
tematy – o tolerancji, spełnianiu marzeń czy relacjach w rodzinie. Z kolei
warsztaty medialne dają uczestnikom
wiedzę niezbędną do funkcjonowania w świecie mediów (od książki
po internet), zapoznają z gatunkami filmowymi. Nowa propozycja,
warsztaty dla gimnazjalistów pod
hasłem „Kręcimy film”, ma z efekcie
dać samodzielnie zrealizowane przez
grupę małe dzieło filmowe. Inną tegoroczną nowością jest to, że zajęcia
„KinoSzkoły” dla przedszkolaków

z zerówek będą prowadzone dwujęzycznie. Ciekawostką jest propozycja
dla dojrzałych widzów – słuchaczy
Uniwersytetów Trzeciego Wieku –
„KinoSzkoła” Seniora. Jest też oferta
dla nauczycieli chcących poszerzyć
swoją wiedzę filmową.
Wszystkie zajęcia są prowadzone przez osoby, które znają się na
rzeczy. Dr Joanna Zabłocka-Skorek,
filmoznawczyni i pedagożka, certyfikowana trenerka edukacji medialnej,
zebrała wokół programu grono profesjonalistów z pasją. Potwierdzeniem
ich klasy jest fakt, że „KinoSzkoła”
jest laureatem Nagrody Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”, ma
certyfikat Filmoteki Narodowej i
rekomendację Centralnego Gabinetu
Edukacji Filmowej w Łodzi.
MiNa
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Wspólne zdjęcie pielgrzymów na pamiątkę jubileuszowej edycji biegu

Knurów, Katowice, Warszawa. X Pielgrzymka Biegowa

Pamięć łączy pokolenia

To już 10 raz, gdy knurowscy biegacze wybrali się na pielgrzymkę do grobu bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. – Wysiłek włożony w ten wyczerpujący bieg jest naszą ofiarą w hołdzie
legendarnego kapelana Solidarności – mówi inicjator pielgrzymki Marian Gruszka

W

jubileuszowej edycji pielgrzymki udział wzięli maratończycy z Knurowa,
górnicy kopalni „Knurów-Szczygłowice”, reprezentanci katowickiego
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, podopieczni knurowskiej Caritas,
oraz licealiści z II LO im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Mikołowie. W
sumie prawie 30 osób.
Wystartowali w ubiegłą sobotę
sprzed pomnika poległych górników
KWK Wujek. Zanim to uczynili, modlili się podczas uroczystego nabożeństwa w kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego w Katowicach-Brynowie.
Później, w kolumnie pod przewodem
orkiestry dętej KWK Wujek, przeszli
przed pomnik upamiętniający tragiczne wydarzenia z grudnia 1981 roku.
- Tradycją stało się złożenie kwiatów pod pomnikiem – mówi Marian
Gruszka, pomysłodawca i organizator

biegu. – To wzruszające chwile. Tym
bardziej, że z udziałem osób, które
pamiętają i do dziś przeżywają to, co
zdarzyło się w KWK Wujek...
Gdy zabrzmiał dzwonek, biegacze
ruszyli.
- Na ten bieg forma jest zawsze
– śmiał się Czesław Kostrzak, knurowski maratończyk, od lat uczestnik
pielgrzymki.
- Pogoda dopisała, aż chciało się
biec – zauważa Gruszka. Podkreśla
profesjonalizm zabezpieczającej bieg
Policji. – Zarówno w Katowicach, jak
i w Warszawie, zadbała o bezpieczeństwo biegaczy.
W stolicy śląscy biegacze połączyli się z olsztyńską grupą pielgrzymów.
Wspólnie przebiegli ostatni kilometr.
- Zostaliśmy powitani przez władze
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej i
Diecezjalnego IAK Archidiecezji Warszawskiej. Złożyliśmy kwiaty na grobie

Zmęczeni, ale prawie u celu – biegacze na ulicach Warszawy

ks. Jerzego, dziękując za opiekę podczas
biegu. Po modlitwach zgromadziliśmy
się w Domu Pielgrzyma Amicus, by
podzielić się wrażeniami – relacjonuje
Marian Gruszka. – Najmłodsza uczestniczka została obdarowana specjalną
koszulką przez biegaczy z Knurowa.
Wieloletnia współpraca miała
jeszcze jeden miły akcent. Marian
Gruszka i Stanisław Płatek, legendarny przywódca strajku w KWK Wujek
w 1981 roku, zostali zaproszeni do
mieszkania ks. Jerzego.
- Zrobiło na nas ogromne wrażenie
– przyznaje knurowianin. – Oryginalne portrety i dokumenty, będące
świadectwem dni z życia ks. Popiełuszki, odciskają niezapomniany ślad
w sercach i myślach.
Sukces X Pielgrzymki Biegowej
to dzieło wielu osób i instytucji, zaangażowanych w organizację. Przede
wszystkim Stowarzyszenia Moja Gmi-

Na grobie bł. ks. Jerzego
Popiełuszki delegacje
biegaczy złożyły
wiązanki kwiatów

na Nasz Powiat, Społecznego Komitetu
Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16.12.1981, Śląskiego Centrum
Wolności i Solidarności oraz NSZZ
„Solidarność”. A także partnerów –
Urzędu Miasta w Knurowie, Instytutu
Pamięci Narodowej i Akcji Katolickiej.
- Personalnie nie sposób przecenić
roli i zasług Włodzimierza Gwiżdża,
prezesa Stowarzyszenia Moja Gmina
Nasz Powiat – podkreśla Gruszka. –
Podobnie jak wsparcia i życzliwości
dyrektora Caritas Aleksandra Szendzielorza oraz prezydenta Knurowa
Adama Ramsa, od początku patrona

honorowego przedsięwzięcia.
Wymiernej, finansowej, pomocy
udzielił NSZZ Solidarność – przewodniczący Piotr Duda, Region Śląsko-Dąbrowski i Komisja Zakładowa
KWK Knurów-Szczygłowice.
- Życie, męczeńska śmierć, a
przede wszystkim dzieło ks. Jerzego
Popiełuszki ma tę wyjątkową cechę i
moc, że potrafi łączyć pokolenia Polaków – mówi Marian Gruszka. – Nasza
pielgrzymka jest tego doskonałym
przykładem...
/bw/

Foto: Archiwum organizatorów/

Uczestnicy X Pielgrzymki Biegowej:
Edward Włodarski, Marian Gruszka, Zbigniew Kołodziejczyk, Czesław Kostrzak, Krzysztof Dziadek, Marek Szeszko, Michał Piwoński, Marcin Pogonowski, Tomasz Szafron, Marcin Niedurny, Adam Gryman, Jan Różycki, Dariusz
Szolc, Maria Borsuk, Mirosław Borsuk, Sławomir Pacia, Janusz Przyklęk,
Mariusz Rusin, Dawid Chalupa, Piotr Legierski i Stanisław Kołodziej
oraz biegacze z KWK Wujek: Ireneusz Niezgoda, Jacek Gorol, Ireneusz Czapiga, Grzegorz Wójcik, Wojciech Szwed i Leszek Duży.
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rozrywka nr 38

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Arkadiusz Nauka

Oskar Wojtasiok z Czerwionki - Leszczyn
ur. 14.09.2015 r,. 4170 g, 56 cm

Tomasz Biczyski z Knurowa

ur. 16.09.2015 r., 3290 g, 54 cm

Dominik Kocur z Leszczyn

ur. 17.09.2015 r., 3780 g, 54 cm

ur. 17.09.2015 r., 3550 g, 52 cm

Szymon Kubieniec z Knurowa

Jakub Jesionek z Czerwionki-Leszczyn

ur. 17.09.2015 r., 3490 g, 51 cm

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni
od ukazania się numeru (decyduje data
stempla pocztowego).

Hubert syn pani Anny z Knurowa

ur. 18.09.2015 r., 3390 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 36/2015 brzmiało: „MOŹDZIERZ”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Adam
Pawlik. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Franciszek Laszczyk z Gliwic

ur. 20.09.2015 r., 2590 g, 50 cm

25-30.09.2015 r.
PIĄTEK- ŚRODA

Hanna Łągiewka z Knurowa

ur. 22.09.2015 r., 4690 g, 59 cm

24.09.2015 r.
CZWARTEK

Klub Włóczykijów
- godz. 16.15

38

Młodość
- godz. 18.00

Hugo i łowcy duchów
- godz. 16.15

www.kinoscenakultura.pl

Król życia
- godz. 20.15

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10

informacja

Karbala
- godz. 18.15, 20.30
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Knurów. 40-lecie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Witrel

Knurów

Rodzinnie
nie tylko z nazwy

Gratulacjom, życzeniom i podziękowaniom nie było
końca. Impreza z okazji jubileuszu 40-lecia
Rodzinnych Ogrodów Działkowych Witrel, połączona
z dożynkami, miała swojski charakter

K

iedy pani prezes ROD Witrel,
Alina Michnicka, z przejęciem
upewniała się, że gościom niczego nie brakuje, w kuchni rozchodził
się zapach gorącej grochówki. Iwona
Kobryń, filar duetu Centrum, częstowała uśmiechem każdego, kto przyszedł na imprezę w domu działkowca.
Gołym okiem było widać, że Rodzinne
Ogrody Działkowe są rodzinne nie
tylko z nazwy, bowiem za stołami
zasiadło kilka pokoleń działkowców.
Prezes Michnicka powitała wszystkich i, odrobinę speszona, przyjęła
gratulacje i życzenia od przewodniczącego gliwickiej delegatury rejonowej
Polskiego Związku Działkowców,
Stanisława Kalisza. Podziękował on
wszystkim za zaangażowanie w akcję
obrony ogródków i altan działkowych,
a prezes Michnickiej wręczył okazały
puchar.
Jerzy Pach, wiceprzewodniczący
Rady Miasta, w imieniu prezydenta
Knurowa Adama Ramsa odczytał list
gratulacyjny. Załącznikiem do laudacji
była wielka butelka szampana.
Z relacjami między ludźmi jest jak
z roślinami, trzeba o nie dbać, by mogły w pełni rozkwitać. Alina Michnicka od 10 lat pielęgnuje własną działkę,
w tym od 6 prezesuje Witrelowi. Przy-

Przewodniczący delegatury rejonowej
PZD, Stanisław Kalisz
i wiceprzewodniczący RM, Jerzy Pach
składają życzenia nas ręce prezes Aliny
Michnickiej

znała, że w tym niełatwym dla kobiety
zadaniu pomaga sprzyjający zarząd
oraz mili i pomocni działkowcy.
Każdy jubileusz skłania do podsumowań, ale to też odpowiedni moment
do stawiania nowych wyzwań.
- Obecnie największy problem
mamy z wodą. Nie jesteśmy podłączeni
do miejskiej sieci, tylko korzystamy ze
studni. Susza dała nam się we znaki,
więc trzeba będzie znaleźć jakieś roz-

wiązanie - powiedziała prezes ROD
Witrel.
Kiedy zapytaliśmy ją, czego życzyć działkowcom z okazji jubileuszu,
bez wahania odpowiedziała: - Abyśmy
byli dla siebie wyrozumiali i życzliwi
jak dotychczas, bo tylko tak można
rozwiązywać wspólne problemy.
/pg/
Foto: Paweł Gradek

Grochówka była
hitem dożynek

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

U

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 lekarsk im 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, nurko-

wania 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 wodach 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 będą u dyżurujących ratowników na basenie krytym MOSiR w Szczygłowicach (tel. 332
63 64) , na basenie krytym AquaRelax
w Knurowie (tel. 338 19 24).
/bw/

informacja własna wydawcy

Za stołami zasiadło kilka pokoleń działkowców

Edukacja

Nauczyciele awansowali

Przez kolejne lata praktyki zawodowej podnosili swoje kwalifikacje,
a wreszcie przyszedł czas na zasłużony awans – ośmioro knurowskich
nauczycieli otrzymało stopień nauczyciela dyplomowanego

T

o najwyższy szczebel na drabinie awa nsu zawodowego.
Świeżo upieczeni nauczyciele dyplomowani to: Ewa Życzyńska i
Ewa Niedziałek z Zespołu Szkół nr
1, Mariusz Baron z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 6, Ilona Frontczak
z Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Nutki” oraz Małgorzata Foik,

Mariusz Łukaszczuk, Ilona Skiba
i Monika Wróbel z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2. W poniedziałek,
14 września, w Urzędzie Miasta
Knurów awansowani nauczyciele
ze szkół podstawowych otrzymali
akty nadania stopnia zawodowego
z rąk zastępcy prezydenta Piotra
Surówki i dyrektor Miejskiego Ze-
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społu Jednostek Oświatowych Anny
Misiury. Nauczyciele z ZSZ nr 2, nad
którą piecze sprawuje Starostwo
Powiatowe w Gliwicach, zostaną
uhonorowani 15 października, przy
okazji obchodów Dnia Edukacji
Narodowej.
MiNa
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Cyklinowanie, układanie, panele.
Tel. 888 400 830

36-38/15

www.przegladlokalny.eu

Sprzedam mieszkanie 57,20 m2 na parterze
Szczygłowice. Tel. 603 228 549

37-38/15

Zatrudnię – praca na dachach.
Tel. 693 197 539

37-39/15

ZDROWIE I URODA

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986
1/14-odw.

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
a d a p t a c j a p o d d a s z y, d o c i e p l a n i e .
Tel. 785 948 716

MEBLE NA W YMIAR ul. Wolności 7 A
Knurów. Tel. 792 727 353
33-38/15

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

N

1-43/15

FINANSE
Pożyczka z dojazdem do klienta.
Tel. 515 299 985

38/2015

MOTORYZACJA
Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010
13-38/15

RÓŻNE

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
13-38/15

SZUKAM PRACY
Emer ytka szuka pracy jako opiekunka,
niania. Tel. 793 953 727

18/15-odw.

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727
18/15-odw.

M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010

2/15-odw.

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

Do wynajęcia kawalerka Knurów, ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953

Podejmę się sprzątania. Tel. 514 244 648

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

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

37-38/15

37-40/15

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 513 013 763,
502 391 365
37-38/15

Sprzedam dom dwurodzinny z garażem
na działce 4000 m2. Wilcza. Tel. 691 335 864
37-39/15

Sprzedam mieszkanie 1-pokojowe, 38 m2,
z dużym balkonem, I piętro. Knurów, w bloku,
ul. Sienkiewicza. Tel. 530 766 694
38-39/15

Czytanie
jak marzenie

24 miliony złotych – tyle zostanie wydane
na zaopatrzenie szkolnych bibliotek
w całej Polsce dzięki programowi „Książki
naszych marzeń”. O nowe pozycje
na półkach wzbogacą się także placówki
w Knurowie, Gierałtowicach i Pilchowicach

36-38/15

NIERUCHOMOŚCI

Edukacja. Nowe książki w szkolnych bibliotekach

34-43/15

27/15-odw.

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

Szukam pracy w charakterze opiekunk i d l a dz i e c i (15 l at d o ś w i a d c ze n i a).
Tel. 664 134 399
25/15-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
3/15-odw.

DAM PRACĘ
Firma w Nieborowicach zatrudni do pracy
emerytów. Kontakt tel.: 32 335 51 00

Kupię pł y ty gramofonowe. Muzyka
rozrywkowa lata 70-80-90-te oraz sprzęt
a u d i o (g r a m o f o ny, w i e ż e , ko l u m ny) .
Tel. 535 354 542
38-39/15

ie ma co ukrywać – zbiory
szkolnych bibliotek z reguły składają się głównie
ze szkolnych lektur, encyklopedii,
albumów, ostatnio także podręczników. Na za kup w ydawniczych
nowości, często dość drogich, rzadko można sobie pozwolić. Niektóre
dzieci kontakt z biblioteką mają
tylko w szkole. Co zrobić, aby nie kojarzyła im się ona wyłącznie z obowiązkiem, nakazem nauczyciela?
Wypełnić to miejsce atrakcyjnymi,
różnorodnymi pozycjami – takimi,
które dziecko chciałoby przeczytać,
którymi jest autentycznie zainteresowane. Takie, które są bliskie ich
rozumieniu i poznawaniu świata.
Mają przy tym rozbudzać ciekawość
świata, inspirować do twórczych
działań i zwyczajnie sprawiać przyjemność.
Temu ma służyć rządowy program „Książki naszych marzeń”, do
którego zgłosiło się prawie 10 tysięcy
szkół w całym kraju. 20 mln zł dotacji
Ministerstwa Edukacji Narodowej
i 4 m ln wk ładu sa morz ądów są
przeznaczone na zakup do bibliotek
takich książek, które uczniowie chcą
przeczytać. Wkład własny szkół to 20
proc. całej sumy. O dotacje skutecznie postarały się wszystkie knurowskie podstawówki – dostały po 2170
zł (wyjątkiem jest kameralna Miejska Szkoła Podstawowa nr 3, która
otrzymała 1300 zł). Zatem w sumie
na szkolne księgozbiory w Knurowie
zostanie wydanych 17 900 zł (z czego 14 320 zł to wysokość dotacji).
Udział w programie biorą tak że
placówki gminy Gierałtowice (tu
na nowe książki jest przeznaczone
9762,50 zł, w tym 7810 zł dotacji)
i Pilchowice (szkoła w Żernicy – 2170
zł, zaś w Stanicy i Wilczy – po 1300
zł; w sumie 8675 zł, w tym 6940 zł
z ministerstwa).

We wnioskach szkoły miały opisać sytuację biblioteki i określić jej
potrzeby.
- To nie jest tak, że dzieci nie
lubią czytać – lubią, ale chcą czytać
to, co jest modne, co je interesuje
– zapewnia Anna Misiura, dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych w Knurowie, organu
prowadzącego knurowskich szkół.
– Ten program ma sprawić, że takie
pozycje znajdą się na półkach szkolnych bibliotek. To daje szansę, że
dzieci będą sięgać po książki z większą ochotą.
Czas na realizację zakupu nie
jest długi (do końca 2015 r. trzeba
się z nich rozliczyć), ale dyrektorzy
wiedzą, czego w bibliotekach brakuje najbardziej, a po konsultacjach
z samorządami uczniowskimi mają
też św iadomość , o cz y m ma rz ą
uczniowie.
„Książk i naszych marzeń” to
tylko preludium do dużo większego przedsięwzięcia – Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa,
sz ykowa nego na lata 2016 -2020
wespół w zespół przez ministerstwa
edukacji oraz kultury i dziedzictwa
narodowego. Na to przedsięwzięcie
zostanie przeznaczona niebagatelna
suma 455 mln zł. Autorzy programu liczą, że dzięki niemu uda się
zahamować tendencję obniżania
się poziomu czytelnictwa. Program
ma też zakty wizować bibliotek i,
a potencjalnym czytelnikom ułatwić
dostęp do książek.
Monteksiusz pisał, że lubić czytanie – to znaczy godziny nudów,
które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny radości. Może dzięki
ta k i m prog ra mom ja k „K sią ż k i
naszych marzeń” zamiast serfować
po internecie, młodzi częściej sięgną
po książkę?
MiNa

37-38/15

Piz zer ia u Rudika w Łanach Wielkich
zatrudni sympatyczną, energiczną osobę
na stałe lub w weekendy do pracy na barze.
Tel. 502 635 202, martinaskoczowska@wp.pl
38-39/15

Przyjmę do pracy fryzjera i stylistkę paznokci
do salonu w Knurowie. Tel. 783 294 006
38-39/15

Knurów. Oferta Domu Kultury

Zapisz się
na zajęcia!

Od października ruszają zajęcia
w Domu Kultury w Szczygłowicach.
Wyjątkowo zespół „Bez Nazwy” będzie się spotykać w środy (od godz.
19 do 20.30) w Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria”. Oferta DK jest
bogata i zróżnicowana. Na pewno
każdy znajdzie coś dla siebie.
- Zapraszamy na zajęcia plastyczne, rytmikę (dla dzieci od 4 do
12

6 lat), lektorat z języka angielskiego
(różne poziomy zaawansowania,
od 1. klasy), majoretki, naukę gry
na instrumentach (gitara, pianino,
keyboard) oraz do Studia Piosenki i
Musicalu - zachęcają organizatorzy.
Szczegółowe informacje i zapisy
w sekretariacie Domu Kultury (tel.
32 332 63 84 w. 21).
/-/
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Pod Jasną Górą

W Częstochowie odbyła się
19. edycja Międzynarodowego
Turnieju im. W. Szyińskiego i M.
Chudego. Wśród 70 zawodników
z Niemiec, Ukrainy, Irlandii, Litwy i Polski znalazła się również
reprezentacja Gardy Gierałtowice. Jej dorobek to sześć medali,

Seminarium
z 5-krotnym
mistrzem świata
Foto: Spartan

W

Busku Zdroju odbyły się V Otwarte
Gwa rdy jsk ie Mistrzostwa Polski w boksie, w
których osiem medali zdobyli
reprezentanci Gardy Gierałtowice. To z kolei oznacza, że każdy podopieczny Adama Spiechy
stanął na podium.
- To był bardzo wartościowy
start, bowiem chłopcy mogli
skonfrontować się z zawodnikami spoza Śląska, którzy należą
do krajowej czołówki - zaznacza
trener Adam Spiecha.
W mistrzostwach wzięło
udział 120 pięściarzy z 28 klubów,
a największy sukces broniąc barw
gierałtowickiej Gardy odnieśli
Krzysztof Żeno (kadet, waga
48 kg), który w finale pokonał
stosunkiem głosów 2:1 Mateusza
Jandułę z Gwardii Wrocław i
Dawid Nowok (kadet, waga 54
kg) zwyciężając w finale w III
rundzie przez TKO Jakuba Wilczewskiego z Hetmana Białystok.
Do dwóch t y tu łów mistrzowskich podopieczni dołożyli cztery wicemistrzowskie.
Swoje walki finałowe przegrali:
Tomasz Otworowski (w wadze
66 kg kadetów uległ 0:3 Maciejowi Kielarowi - Ring Busko
Zdrój), Marcin Trybalski (kadet,
waga 75 kg, jednogłośnie uległ
Łukaszowi Szczepaniakowi CSW Figcht Boxing Dąbrowa
Górnicza), Mateusz Kossowski
(kadet, waga 80 kg, przegrał 0:3
z Kamilem Zakrzewskim - Tiger
Tarnów) i Wojciech Czarkowski
(junior, waga 91 kg, uległ 0:3
Aleksandrowi Celejewskiemu Broń Radom).
Medale brązowe zdobyli:
Remigiusz Skoczyński (kadet,
waga lekkopółśrednia) i Mateusz Wuzik (kadet, waga lekka).

Foto: Garda

Łuki brwiowe pękały

Ósemka na medal wraz z trenerem: (stoją od lewej) Mateusz Kosssowski,
Marcin Trybalski, Tomasz Otworowski, Wojciech Czarkowski, Adam
Spiecha (trener). W dolnym rzędzie: Dawid Nowok, Krzysztof Żeno
Remigiusz Skoczyński i Mateusz Wuzik

po dwa z każdego kruszcu. Swoje
kategorie wygrali: Mateusz Wuzik (w wadze piórkowej - 57 kg
zwyciężył jednogłośnie na punkty Jakuba Ogórka z 06 Kleofas
Katowice) i Marcin Trybalski (w
wadze średniej - 75 kg w walce
półfinałowej zwyciężył 3:0 Dominika Trzepióra z CSW Fight
Boxing Dąbrowa Górnicza, a
w finale również jednogłośnie
pokonał Marmontasa Giedrisusa
z Litwy).
O pechu mogli mówić Remigiusz Skoczyński i Wojciech
Czarkowski, którzy przegrali
swoje pojedynki ze względu na
odniesione kontuzje (pęknięte
łuki brwiowe). Z kolei na punkty swe walki przegrali: Dawid
Nowok z Josephem Whelanem
z Irlandii oraz Tomasz Otworowski z innym Irlandczykiem
- Conroyem Jackiem.
W częstochowskiej hali Polonia wystąpił również Damian
Durkacz ze Spar tana K nurów. Podopieczny Ireneusza
Przywary imponował w ringu
szybkością i skutecznością,
odnoszą dwa zwycięstwa w I
rundzie. - Nasz uczestnik mistrzostw świata najpierw pokonał zawodnika gospodarzy, a w
finale nie dał szans Niemcowi i
zasłużenie wygrał swoją kategorię wagową - podkreśla trener
Ireneusz Przywara.

Do takich widoków
zdążyliśmy się
już przyzwyczaić
- na najwyższym
stopniu podium
Damian Durkacz
wraz z trenerem
Ireneuszem
Przywarą
Jak się uczyć to od najlepszych, czyli Spartan
na seminarium z Tajlandczykiem Tawatchai
Budsadee i Rafałem Simonidesem

T

awatchai Budsadee z Tajlandii ma na swym koncie około siedemset walk zawodowych
i pięć tytułów mistrza świata.
Niedawno przebywał w rybnickim centrum sportów walki
TAEKWON-DO FIGHTER-TKM, gdzie w czasie seminarium dzielił się swoją wiedzą i
doświadczeniem. Uczestnikami

seminarium byli m.in. reprezentanci Spartana Knurów,
którymi dowodził założyciel
klubu Sławomir Tokarz.
Tajlandczyk nie był jedyną
gwiazdą rybnickiego spotkania, bowiem towarzyszył mu
trener kadry narodowej Muay
Thai - Rafał Simonides.
PiSk

informacja

PiSk

Foto: prywatne

foto-migawka

Zawo dnik Akade mii Piłki Nożnej - Kacpe
r Imiołek zajął
1. miejsce w Biegu Dzieci o Puchar RMF
FM, który odbył się
w ramac h 6. PZU Festiwalu Biegowego
w Krynicy-Zdroju

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

Trzynasta - stadiony świata
Ozdobą meczu Concordia - Przemsza Siewierz była bramka
strzelona przez Grzegorza Górkę. - Takie trafienia określa
się dwoma słowami: stadiony świata - podsumował strzał
swego podopiecznego Michał Budny
Strzelił,
by zapobiec
kontratakowi

Gdy 19-letni pomocnik
Concordii otworzył w ynik
meczu, kończył się pierwszy kwadrans rywalizacji z
Przemszą.
- Michał Mikulski zagrał
do mnie piłkę z autu, ta nieco
mi odskoczyła i gdy zobaczyłem, że przeciwnicy do mnie
doskoczyli, zdecydowałem się
na strzał - mówi Grzegorz
Górka. - Obawiałem się, że
stracę piłkę i rywal przeprowadzi groźny kontratak. Dlatego strzeliłem. I od razu chcę
powiedzieć, że nie miałem
czasu, by dokładnie przymierzyć. Po prostu strzeliłem i
później okazało się, że wyszła
z tego piękna bramka. Cieszę
się, bo w ten sposób zrobiliśmy
jako zespół to, o czym mówił
przed meczem trener. Chciał
byśmy jak najszybciej wyszli
na prowadzenie i to nam się
udało.

Kumulacja
trzynastek

Bramka Grzegorza Górki
była trzynastą zdobytą w tym
sezonie przez knurowian.
- Raczej nie jestem przesądny - to jeszcze raz nastolatek Concordii. - To mój
drugi gol w tych rozgrywkach.

I muszę przyznać, że dał mi o
wiele więcej radości niż ten
wcześniejszy. Strzeliłem go
przed naszymi kibicami, no
i w ostatecznym rozrachunku
był potrzebny do tego, by odnieść zwycięstwo. A wracając
do mojej pierwszej bramki to
było to tylko trafienie honorowe w przegranym 1:4 meczu z
Polonią Poraj.
W sobotę mieliśmy do czynienia z kumulacją „13”, bo nie
dość, że Grzegorz Górka strzelił trzynastą bramkę to trener Michał Budny prowadził
Concordię po raz trzynastu w
rozgrywkach ligowych.
Gdyby komuś tych trzynastek było mało to odnotujmy,
że wspomniany szkoleniowiec
ma od soboty na swym koncie
trzynaście zdobytych punktów
(z trzynastu meczów trzy wygrał i cztery zremisował).

Kontuzja

Wciąż nie może się unormować sytuacja na pozycji
bramkarza Concordii. Dwa
ostatnie spotkania w wyjściow ym składzie rozpoczynał
Mirosław Kuczera i gdy wydawało się, że trener wreszcie
znalazł „jedynkę”, golkiper
doznał poważnej kontuzji.
- Był początek drugiej połowy. Jeden z rywali przymierzył
w okolice mojego lewego okienka. Rzuciłem się, by nie dopuścić

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

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

15
15
10
10
7
7
6
6
6
6
4
4
4
0

Klasa A
7. KOLEJKA
Zamkowiec Toszek - Młodość
Rudno 1:3, Gwiazda Chudów
- Ruch Kozłów 3:3, Carbo
Gliwice - Walka Makoszowy
6:4, Piast Pawłów - Drama Kamieniec 0:0, Tęcza Wielowieś
- Jedność 32 II Przyszowice
0:4, Sokół Łany Wielkie - MOSiR Stal Zabrze 3:1, Społem
Zabrze - MKS Zaborze Zabrze
1:3, Gwarek II Ornontowice Naprzód Żernica 3:0.

14

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

16
15
13
13
13
13
10
10
9
8
7
7
7
7
6
4

Grzegorz Górka strzelił
w sobotę gola godnego
kamer telewizyjnych

do straty gola i przy zetknięciu z
ziemią wyskoczył mi bark, a piłka poszybowała nad poprzeczką
- relacjonuje bramkarz Concordii. - Przewieziono mnie do szpitala w Gliwicach, gdzie zrobiono
prześwietlenie i nastawiono
bark. Przez dwa-trzy tygodnie
będę unieruchomiony, a później
czeka mnie rehabilitacja.

„Dycha”

Tomasz Młynek strzelił w
sobotę swoją 10 bramkę dla
Concordii. W ubiegłym sezonie 26-latek trafiał do siatki
rywala sześć razy, a w tym
bramkarze kapitulowali po
jego strzałach czterokrotnie.
Warto jeszcze dodać, że
na zdobycie 10 goli Tomasz
Młynek potrzebował 21 występów w barwach knurowskiego
klubu (14 w ubiegłym sezonie
i 7 w obecnym).

Systematyczność

Taki napastnik to skarb.
Rafał Hajok z Jedności 32
Przyszowice nie zwalnia tempa i w meczu siódmej kolejki
strzelił swoją siódmą bramkę
w bieżącym sezonie.
Tym razem trafienie Hajoka dało Jedności prowadzenie, ale w ostatecznym
rozrachunku przyszowiczanie
dopisali do swego dorobku
jedno „oczko”.
PiSk

7. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - Przemsza Siewierz 2:1
1:0 Górka 14 min, 2:0 Młynek 48 min, 2:1 Rumiński 76 min
Concordia: Kuczera 55 min Burliga, Michał Mikulski 78 min Śliwa,
Mateusz Mikulski, Bąk, Rekus, Gajek 90 min Kuropka,
1. Gwarek T.G.
19
Buchalik, Górka, Knot 81 min
2. Poraj
16
Kurkowski, Młynek, Mawo.
3. Radzionków
15
4. Myszków
14
GKS II Katowice - Górnik Pia5. Wesoła
13
6. GKS II K.
12
ski 2:0, Zieloni Żarki - Unia
7. Sarmacja
11
Ząbkowice 2:2, Polonia Poraj
8. Concordia
11
- RKS Grodziec 4:2, Gwarek
9. Przemsza
9
Tarnowskie Góry - Ruch Ra10. Slavia
9
dzionków 3:2, Górnik Wesoła 11. Grodziec
8
MKS Myszków 3:4, Slavia Ruda
12. Ząbkowice
6
Śląska - Przyszłość Ciochowice
13. Piaski
6
4:0, Sarmacja Będzin - Raków
14. Żarki
5
II Częstochowa 7:3.
15. Raków II
4
16. Ciochowice
0

7. KOLEJKA, GRUPA II:
Jedność Przyszowice - Iskra Pszczyna 2:2
1:0 Hajok 18 min, 1:1 Grabczyński 54 min, 2:1 Szaruga 55 min,
2:2 Maślorz 64 min
Jedność 32: Szindler, Szaruga
1. Turza Śląska
21
60 min Zmitrowicz, Łuszcz,
2. Krupiński
16
Szo ł tysek, Botor, Mrozek,
3. Polonia Ł.G.
13
Beker 84 min Mucha, Przybyl4. Racibórz
12
ski, Kiełtyka, Hajok, Sosna.
5. Ornontowice
12
6. Szczakowianka
11
Spójnia Landek - Unia Turza
7. Ruptawa
10
Śląska 1:2, GTS Bojszowy 8. Drzewiarz
10
Forteca Świerklany 2:1, ROW
9. Pszczyna
9
II Rybnik - Drzewiarz Jasienica
10. Tychy II
9
1:1, Radziechowy Wieprz - Kru11. Świerklany
8
piński Suszec 0:2, Polonia Łazi12. Przyszowice
8
ska Górne - Gwarek Ornontowi13. Landek
7
ce 3:1, Granica Ruptawa - Unia
14. Bojszowy
7
Racibórz 1:2, Szczakowianka
15. Radziechowy
3
Jaworzno - GKS II Tychy 2:1.
16. ROW II
2

Zza biurka

Rekordowy poziom
(nie)szczęścia

Na początku tygodnia wpadła mi do ucha optymistyczna
informacja. Wynika z niej, iż
rekordowa ilość Polaków - 81,2
proc. - pozytywnie ocenia swoje
życie. Po prostu jest szczęśliwa.
Od razu zacząłem szukać
w pamięci tych, którzy ostatnio
rzeczywiście mogli poczuć coś
w rodzaju wiatru w żagle. Owe
poszukiwania ograniczyłem
oczywiście do osób w jakiś
sposób związanych z naszym
sportowym podwórkiem.
Na pierwszy plan wysunął mi się Rafał Wolsztyński.
21-latek ze Szczygłowic od
lat piłkę kopie, a w ubiegłym
tygodniu był bohaterem
newsa, w którym Górnik
Zabrze poinformował, że
zgłosił wychowanka Concordii do rozgrywek ekstraklasy.
Nie mam wątpliwości, popularny „Rafcio” jest szczęśliwy.
Szukając kolejnego szczęściarza, nie sposób nie wspomnieć o innym wychowanku
klubu z ulicy Dworcowej - Mateuszu Bodziochu. Szczęście
„Matiego” ma na imię Aleksander. Bobas przyszedł na
świat kilkanaście dni temu,
a Mateusz Bodzioch, jak na
piłkarza przystało, powitał go
fanfarami, to znaczy dwiema

strzelony bramkami w meczu
swojej Odry Opole z rezerwami
Podbeskidzia Bielsko-Biała.
O szczęściu może też mówić
inna osoba związana z Concordią. W tym momencie myślę o
Wojciechu Kempie, który mimo
trudnej sytuacji na trenerskim
rynku pracy nie pozostawał
zbyt długo bez klubowej przynależności. Od wtorku pracuje
w 4-ligowej Jedności 32 Przyszowice i mając na uwadze liczbę
szkoleniowców poszukujących
jakiegoś zajęcia, można o nim
powiedzieć: szczęściarz.
Gdy do jednych szczęście się
uśmiecha, inni muszą zmagać
się z nieszczęściem. O pechu
może mówić Mirosław Kuczera.
Bramkarz Concordii w sobotnim meczu wybił bark i wprost z
murawy trafił do szpitala.
Ni e s z c z ę ś c i e b r ut a l ni e
wdarło się ostatnio do życia
Jacka Polaka. Niegdyś zawodnik
Concordii, a dzisiaj trener LKS-u Bełk od kilku dni nie myśli o
piłce. Teraz najważniejszy jest
syn Marcin, który uległ poważnemu wypadkowi.
Jacek, trzymam za was kciuki i wierzę, że sportowy charakter
pozwoli wam wyjść z tej trudnej
sytuacji. Wygrajcie tę walkę!
Piotr Skorupa

Klasa C
5. KOLEJKA:
Naprzód Łubie - LKS 45 II Bujaków 0:5, Młodość II Rudno
- Orzeł Stanica 0:1, Sośnica
Gliwice - Ślązak Bycina 6:1,
Drama II Kamieniec - Kłodnica
Gliwice 1:3, Wilki II Wilcza Korona Bargłówka 4:1.

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

15
12
12
12
9
6
3
3
3
0

Klasa okręgowa
7. KOLEJKA, GRUPA II:
Jastrząb Bielszowice - Orzeł
Mokre 0:7, Naprzód Syrynia
- Wawel Wirek 4:2, Gwarek
Zabrze - KS 27 Gołkowice
3:7, Gwiazda Skrzyszów - Polonia Łaziska Rybnickie 3:1,
Urania Ruda Śląska - Górnik
Pszów 2:0, Tempo Paniówki
- Naprzód Czyżowice 0:0,
Przyszłość Rogów - Rymer
Rybnik 1:0, Polonia Marklowice - Naprzód Zawada 1:1.

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

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

16
15
15
14
14
13
13
12
9
8
7
7
7
7
1
0

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

19
16
15
13
13
13
11
11
11
10
8
8
7
4
0
0
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Przynieśli szczęście

Młodzi piłkarze Concordii mieli okazję
od „kuchni” poznać organizację meczu
ekstraklasy

informacja

III liga
kobiet
3. KOLEJKA:
Wilki Wilcza - Wisła Skoczów
3:0, KKP Mikołów - Rekord II
Bielsko-Biała 1:11, Gwarek
Ornontowice - Gimnazjum
Istebna 0:6, Granica Ruptawa - UKS Gamów 4:0, MKS
Żory - Polonia Tychy 0:9.
1. Tychy
2. Wilcza
3. Istebna
4. Skoczów
5. Gamów
6. Rekord II
7. Ruptawa
8. Ornontowice
9. Mikołów
10. Żory

9
9
7
6
6
4
3
0
0
0

asza reda kcja objęła niedawno patronat
medialny nad nową
szkółką piłkarską - Rycerze
Ajaxu. Jej pomysłodawcą i założycielem jest Wojciech Łysko,
który może się pochwalić wprowadzeniem w życie pierwszego
w naszym kraju systemu szkolenia dzieci w ścisłym oparciu
o metody stosowane w Ajaxie
Amsterdam.
- Rycerze Ajaxu to rzeczywiście pierwsza w Polsce
licencjonowana szkółka piłkarska działająca w oparciu
o licencję, system i metody
szkoleniowe amsterdamskiego
Ajaxu - potwierdza pan Wojciech. - Licencja Ajax Online
Academy upoważnia nas do
wykorzystywania w treningu
piłkarskim wiedzy, doświadczeń i metod naszego holen-

derskiego partnera. Całość jest
na bieżąco nadzorowana przez
trenerów Ajaxu.
Wojciech Łysko legitymuje
się specjalnym certyfikatem,
który otrzymał po odbyciu
stażu w holenderskim klubie.
Swego rodzaju nowością
w prowadzeniu szkółki będzie fakt, iż Rycerze Ajaxu
nie będą uczestniczyć w rozgry wkach ligow ych, bo jak
tłumaczy Wojciech Łysko, do
14 roku życia mają skupiać
się na radości, jaką daje gra
w piłkę, a nie na zdobywaniu
punktów w lidze.
Szkółka działa w Gliwicach, treningi odbywają się
m.in. na Sikorniku, a zainteresowanych Rycerzami Ajaxu odsyłamy na stronę internetową:
rycerzeajaxu.nl
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Biegi

Z

awod ni k K lubu Biegacza Endurance Solidarni
Knurów - Artur Bujnowski
wziął udział w nocnym biegu
ulicznym w Czerwionce-Leszczynach. Bieg rozegrano na
dystansie 10 km, a reprezentant
knurowskiego k lubu został
sklasyfikowany na 37 miejscu
w kategorii open z czasem 38
minut i 43 sekundy (17 miejsce
w kategorii wiekowej M-20).
PiSk
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Rycerze
z piłkarskimi
marzeniami
N

Foto: Piotr Skorupa

PiSk

Foto: Dariusz Hermiesz / Górnik Zabrze

ekstraklasowego meczu, zrobić
pamiątkowe zdjęcie, czy też
poprosić o autograf ze specjalną
dedykacją.
W ten sposób knurowska
młodzież przeżyła niezwykłą
przygodę, a zarazem przyniosła szczęście Górnikowi, który
odniósł pierwsze w tym sezonie
zwycięstwo.
Dodajmy, że pomysłodawcą tego pozytywnego zamieszania był kierownik knurowskiej
drużyny - Damian Jakubowski.

Foto: Dariusz Hermiesz / Górnik Zabrze

Młodzi piłkarze Concordii z rocznika 2003 przeżyli
w piątkowy wieczór niezapomniane chwile. Najpierw
wyszli na murawę stadionu
im. Ernesta Pohla trzymając
za ręce zawodników Górnika
Zabrze i Śląska Wrocław. Później dwukrotnie podskoczyli
w geście radości, gdy bramki
dla „trójkolorowych” strzelali
Aleksander Kwiek i Maciej
Korzym. Wreszcie po ostatnim gwizdku sędziego mogli
porozmawiać z bohaterami

Wojciech Łysko (drugi z prawej) marzy
by jego „Rycerze” poszli śladem Arkadiusza
Milika (w środku)

WYNIKI Z 15 WRZEŚNIA:
1. Piotr Arent
2. Dariusz Skowron
3. Wojciech Napierała
4. Piotr Palica
5. Jacek Zacher
6. Konrad Sobieraj
7. Alfred Wagner
8. Kazimierz Fąfara
9. Joachim Makselon
10. Bogumił Wolny

- 2.833 pkt
- 2.224 pkt
- 2.196 pkt
- 2.170 pkt
- 2.038 pkt
- 2.007 pkt
- 1.906 pkt
- 1.871 pkt
- 1.868 pkt
- 1.847 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Dariusz Skowron
- 5.714 pkt
2. Wojciech Napierała
- 5.685 pkt
3. Jerzy Makselon
- 5.537 pkt
4. Piotr Palica
- 5.435 pkt
5. Bernard Wróbel
- 5.347 pkt
6. Janusz Kopeć
- 5.310 pkt
7. Leonard Spyra
- 5.276 pkt
8. Konrad Sobieraj
- 5.250 pkt
9. Piotr Arent
- 5.199 pkt
10. Joachim Makselon
- 5.142 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 29 września o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie

Klasa I B

Foto: Justyna Bajko

Wychowawca: Anita Osadnik
Maksymilian Bielicki, Anna Błażejowska, Kamil Brandys, Filip Chojnacki, Dominika Dyrbuś, Wiktor Flak, Dawid Gaszka,
Kacper Grabka, Oktawia Kazimierczak, Rafał Kondrat, Wiktoria Kozak, Adrian Kudryś, Andżelika Kudryś,
Kinga Kuklewicz, Brajan Kusz, Leon Lipke, Jakub Machoczek, Paulina Majchrzyk, Nataniel Migdal, Szymon Mizera,
Maksymilian Mozgawa, Alicja Rapacz, Dominik Romańczuk, Nikodem Więcław.

Klasa I A

Wychowawca: Ilona Skomra
Zofia Cebula, Lena Jankowska, Oliwia Kaczmarek, Paweł Kamiński, Maja Kaźmierczak, Piotr Majewski, Alan Mostowski,
Magdalena Musiał, Oliwier Niemczyk, Michał Olszewski, Dorota Ossowska, Zofia Pieńkosz, Michał Sugalski,
Jakub Sumik, Julia Walkiewicz, Wojciech Wieczorek, Pola Wiśniewska, Szymon Wojtulek, Laura Wojtyczka,
Eliza Zarazińska.

Klasa I D

Wychowawca: Zuzanna Lasota
Gracjan Bartosz, Lena Chmielewska, Natalia Chwedoruk, Aleksandra Dębicka, Emilia Drynda, Brajan Dziok,
Maksymilian Jendrek, Mateusz Kiszka, Bartosz Kocur, Natalia Kutek, Anna Nowak, Nadia Oleś, Sonia Pajor,
Zuzanna Papina, Kacper Paszko, Aleksandra Pawelec, Alicja Pawelec, Bartosz Stajniak, Julia Standowicz,
Zuzanna Weda, Kacper Zawalski.

Klasa I C

Wychowawca: Ewa Szulc
Rozalia Asendy, Oliwia Caban, Michał Chlond, Hanna Dymek, Lena Dzierniejko, Piotr Grocholski, Filip Korcz,
Filip Lewandowski, Elżbieta Papaj, Bartosz Pasikowski, Filip Pawlik, Zofia Sepioł, Julia Sicińska, Hanna Sznapka,
Dominik Trzaskacz, Kacper Winnicki, Rafał Wymysło, Karolina Wypych, Filip Zakrzewski, Szczepan Zieliński.
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