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GÓRNICTWO. DECYZJA KOMPANII WĘGLOWEJ UDERZA W EMERYTÓW GÓRNICZYCH

Kompania likwiduje
deputaty

Plac obaw

We wtorek Zarząd KW SA poinformował, że podjął
uchwałę o likwidacji uprawnień emerytów, rencistów
i innych uprawnionych osób do bezpłatnego węgla,
poczynając od dnia 1 stycznia 2015 r.
KW SA poinformowała, że wraz
z pozostałymi spółkami wydobywczymi wystąpiła do rządu RP z wnioskiem o przejęcie przez Skarb Państwa finansowania tego świadczenia
dla uprawnionych osób.
Decyzję o zaprzestaniu wypłat
deputatów węglowych firma tłumaczy trudną sytuacją ekonomiczno-finansową spółki, koniecznością
stabilizacji kapitałów własnych i
likwidacji zagrożenia upadłości
przedsiębiorstwa.
- To była trudna, ale i niezbędna
decyzja. Alternatywą była utrata kapitałów własnych i złożenie wniosku
o upadłość – tłumaczy prezes KW
SA Mirosław Taras. - Zarząd temu
zapobiegł. Uzyskaliśmy stabilizację
finansową firmy i utrzymaliśmy miejsca pracy dla 47 tysięcy ludzi.
Zarząd Kompanii Węglowej S.A
zdecydował też o przyznaniu od 1

stycznia 2015 r. rekompensat finansowych dla wdów i dzieci po
tragicznie zmarłych pracownikach
Kompanii, które będą równoważne
utraconemu świadczeniu.
Decyzja KW SA to spełnienie
się czarnych scenariuszy, snutych
już w lutym po odebraniu emerytom górniczym jednej tony węgla

z należnego im deputatu. Choć
zastrzeżenia miał rzecznik praw
oby watelskich, a sądy pierwszej
instancji wydają wyroki (nieprawomocne) po myśli emerytów, spółka
idzie w zaparte. Chce całkowicie
pozbyć się obowiązku realizacji
świadczenia.

- Przeczytałem artykuł „Miłość od
pierwszego zjazdu” o nowym placu
zabaw przy ul. Ogana. Pragnę zauważyć, że plac jeszcze nie został oddany
do użytku. To nadal teren budowy, na
który wstęp powinien być wzbroniony.
No właśnie, powinien... Na zdjęciach
w gazecie widać, jak dzieci pod opieką
rodziców korzystają z urządzeń. Niby
wszyscy widzą tabliczkę z zakazem, ale
nic sobie z niej nie robią. Ukończyłem w
Gliwicach dwustopniowy kurs o placach
zabaw, dlatego wiem, że urządzenia,
które tam zamontowano, zagrażają
bezpieczeństwu. Na przykład taka piaskownica. Nie ma siedzisk, tylko ostre,
metalowe krawędzie. Nie życzę nikomu
upadku na taki element. Gdyby do niego, odpukać, doszło, helikopter nie będzie miał gdzie wylądować. Kto wtedy
odpowie za nieszczęście? Nie inwestor,
nie wykonawca, tylko rodzic, który
z pełną świadomością przyprowadził

20 września około godz. 24
mieszkaniec Knurowa zaatakował
policjanta. Do zdarzenia doszło
na ul. Kazimierza Wielkiego.
Funkcjonariusz pracuje w policji
od 6 lat. W momencie ataku był
na służbie. 29-latek obrzucił policjanta obelgami. Po chwili w ruch
poszły też pięści. Funkcjonariusz
otrzymał kilka ciosów.
- Za znieważenie policjanta
na służbie knurowianinowi grozi
nawet 1 rok pozbawienie wolności
- informuje Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w
Knurowie.

Serdeczne podziękowania

Wyrok za tydzień

W ubiegły czwartek w Sądzie Okręgowym w Gliwicach odbyła się rozprawa
odwoławcza w sprawie odebrania górniczym emerytom tony deputatu węglowego przez Kompanię Węglową
Uczestnikom rozprawy nie dane było usłyszeć wyroku. Sąd zdecydował,
że ogłosi go 2 października (czwartek) o godz. 14 w sali nr 40 SO przy ul.
Kościuszki.
Franciszek Szafarz, inicjator akcji mającej na celu odzyskanie odebranego
deputatu, zaprasza zainteresowanych sprawą na spotkanie informacyjne.
- Tak jak zapowiadaliśmy, spotkanie odbędzie się w czwartek, 25 września,
w Klubie Gama w Knurowie – mówi Szafarz. – Udział w nim weźmie prawnik,
pan Michał Zapart, który udzieli informacji w tej skomplikowanej legislacyjnie
kwestii. Początek o godz. 17. Serdecznie zapraszam.
Przypomnijmy, że wyroki (nieprawomocne) wydane przez Sąd Rejonowy były
po myśli górników-emerytów. Kompania Węglowa, zgodnie z zapowiedzią,
odwołała się.

Rodzinie, Sąsiadom, Delegacjom
oraz wszystkim Znajomym
za słowa otuchy i wsparcia, złożone
kwiaty
oraz za udział w uroczystościach
pogrzebowych

jb

KNURÓW

Pobili
i uciekli

Żona z Rodziną

nekrologii

wieku (określonego dla wszystkich
pozostałych dzieci na 26 lat).
Jak tłumaczy magistrat, zmiany
są wynikiem doświadczeń zdobytych
w toku codziennego stosowania procedury związanej z przyjmowaniem
i rozpatrywaniem wniosków rodzin
wielodzietnych, uprawniających do
udziału w programie.
/bw/

Społeczność
Zespołu Szkół im. I.J.Paderewskiego w Knurowie
żegna

ANDRZEJA KOŁODZIEJA

długoletniego nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie
Pani Elżbiecie Kołodziej i Synom wraz z Rodzinami
składam wyrazy współczucia

Dorota Gumienny
dyrektor szkoły

Zemsta czy frustracja?

jb

Nie zawsze zniszczenie mienie wiąże się z motywem
rabunkowym. W ostatnich dniach nieznani
sprawcy zdewastowali samochód i drzwi w domku
jednorodzinnym. Niczego nie skradziono
20 września o godz. 19 w Żernicy na ul. Górniczej wandal wylał
farbę na drzwi i schody wejściowe
do domu.
- Straty oszacowano na 4000
złotych - informuje Marek Słomski,
rzecznik Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach.
Dzień później, tym razem w
Knurowie, kryminalni otrzymali

MICHAŁA ROMANIUK
składa

KNURÓW, ŻERNICA

16 września około godz. 21 w
lokalu gastronomicznym przy ul.
Lignozy ofiarą napaści padł 49-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Trzej nieznani
sprawcy dosyć mocno poturbowali
bezdomnego. Ciosy padały głównie
na klatkę piersiową. Mężczyzna ze
złamanymi żebrami i przebitym
płucem trafił pod opiekę lekarza.
Napastników poszukują funkcjonariusze z Komisariatu Policji w
Knurowie.
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Podczas sesji Rady Miasta przyjęte zostały
zmiany w regulaminie programu „Rodzina 3+”
Poprawki polegają na rozszerz eniu k r y ter iów for ma l nych i
ułatwieniu dostępu do programu
rod zi nom posiadając y m d zieci
niepełnosprawne.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym
lub lekkim stopniu niepełnosprawności zrezygnowano z zapisu o obowiązku kontynuowania przez takie
dziecko nauki powyżej 18 roku życia.
W przypadku dzieci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, oprócz wycofania
obowiązku kontynuowania nauki,
zrezygnowano z górnego limitu

- Wybrałem się na dożynki do Pilchowic. Nie piję alkoholu, więc chciałem
zamówić kawę. Ku mojemu zdumieniu
za niewielki plastikowy kubek kawy
sprzedający zażyczył sobie 7 zł! Karygodne, jak za taką małą kawę można
tyle żądać! Za tę kwotę miałbym całą
paczkę! Na dożynkach drożej niż w
dobrej kawiarni. To już piwo jest tańsze. Straciłem humor i poszedłem do
domu. Niedługo trzeba będzie chodzić
na festyn z własnym termosem. Skandal! Żeby jeden na drugim tak żerował.... Człowiek może wróci z festynu
szczęśliwy, ale za to biedny!
Marek z Pilchowic
not. /g,jb/

/bw/

Ułatwienia dla osób
niepełnosprawnych

Znieważył
policjanta

Droga kawa

podziękowania

KNURÓW. ZMIANY W PROGRAMIE „RODZINA 3+”
KNURÓW

dziecko w takie miejsce. Uważam, że
plac powinien być zamknięty do czasu
usunięcia zagrożeń.
Zbulwersowany

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

zgłoszenie o zniszczeniu samochodu
marki Seat Ibiza. Auto stało zaparkowane przy al. Piastów.
- Nieznany sprawca przebił cztery opony, wgniótł karoserię i wybił
przednią szybę - mówi rzecznik
policji.
Straty 1500 zł na szkodę mieszkańca Knurowa.
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ANDRZEJA KOŁODZIEJA

radnego Rady Miasta Knurów w latach 1998-2002
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia
składa w imieniu Rady Miasta Knurów
Jan Trzęsiok
Przewodniczący RM
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Ostatnio dwóch złodziei z Knurowa miało swoje
5 minut, kiedy o ich wyczynie informowały niemal
wszystkie serwisy informacyjne. - Kraść trzeba
umieć - dworują internauci, przyrównując złodziei
do nieudaczników z Gangu Olsena
KNURÓW, GLIWICE. INTERNAUCI ZIDENTYFIKOWALI ZŁODZIEI TELEFONÓW

Złodziejska
wpadka z fotką
„Złodzieje gamonie”, „Skok
stulecia”, „Wpadka złodziei jak z
filmu”, „Bezmyślni złodzieje zrobili
selfie przed kradzieżą” - to tylko
kilka tytułów publikacji na temat
złodziejskiego duetu z Knurowa.
9 września o godz. 19.04 do
sklepu z elektroniką w Centrum
Handlowym Europa Centralna w
Gliwicach weszło dwóch mężczyzn.
Pokręcili się chwilę przy stoisku z
telefonami komórkowymi i wyszli.
Sk lepow y monitoring zarejestrował moment, kiedy kradli
2 telefony komórkowe. Obsługa
powiadomiła o zdarzeniu policję.
Fun kcjonariusze nie mogli
uwierzyć, kiedy w jednym z telefonów z wystawy znaleźli serię zdjęć
złodzieja. Wszystko wskazuje na
to, że zrobił mu je jego kompan,
ale zapomniał skasować.
W czwartek gliwicka policja

zamieściła film i zdjęcia na swojej
stronie internetowej, prosząc o
pomoc w ident y f i kacji poszukiwanych. Reakcja internautów
nie była dla niej zaskoczeniem.
W niespełna godzinę po opublikowaniu wizerunków dyżurny V
Komisariatu Policji w Gliwicach
odebrał około 120 zgłoszeń, które
pozwoliły zdemaskować złodziei.
- Każdorazowo, gdy publikujemy wizerunek osób nam nieznanych, internauci reagują podobnie
- prz y znaje rz eczni k prasow y
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, kom. Marek Słomski.
Dodaje, że Policja będzie publikować zapisy monitoringu, gdy
cz y n noś ci śledcz e n ie dopro wadzą do ustalenia tożsamości
sprawców.
- Osoby, które dopuszczają się
kradzieży, winny się zastanowić,

Kierująca pojazdem trafiła
do szpitala, autem zajmą
się mechanicy...

CHUDÓW

czy warto ryzykować.
Informacje przekazane przez
internautów pozwoliły Policji potwierdzić, że złodzieje pochodzą
z Knurowa. W najbliższym czasie
zostaną przesłuchani.
Za kradzież mienia powyżej 400
zł grozi im kara od 3 miesięcy do 5
lat pozbawienia wolności.
- Zbieramy teraz informacje
o podobnych kradzieżach. Sprawdzamy, czy te osoby pojawiły się na
nagraniach z innych sklepów - mówi
Słomski.
W weekend policjanci z V komisariatu w Gliwicach zatrzymali
23-letniego pasera, któr y miał
przy sobie telefon pochodzący z
kradzieży. Wpadła też 37-latka,
która kupiła od złodziei drugi
aparat. Za paserstwo grozi im do
5 lat więzienia.
Jar

Ranną zabrał
śmigłowiec

W ubiegły czwartek, na wysokości szybu
Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk”
w Chudowie, doszło do groźnego
wypadku
Wstępne ustalenia policji nie
pozostawiają wątpliwości - 48-letni
kierowca forda focusa uderzył w bok
nissana. Oba samochody wykonywały w tym samym czasie manewr
wyprzedzania. 48-latka kierująca
nissanem straciła panowanie nad
kierownicą i uderzyła w przydrożne
drzewo.
Poszkodowaną z poważnymi obrażeniami ciała przetrans-

portował do szpitala w Sosnowcu
śmigłowiec lotniczego pogotowia
ratunkowego.
W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie, którzy
pomogli przetransportować ranną
do śmigłowca. W czasie akcji kierowali też ruchem.
/g/, foto: JRG Knurów

Ranna kobieta została przetransportowana
do szpitala śmigłowcem LPR
reklama

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

PROGNOSTIC

Sp. z o.o.

Knurów, ul. Ks. Koziełka 8 (nad apteką Św. Barbary)
Rejestracja

32 236 30 10

www.prognostic.eu

Profilaktyka dróg moczowych
Urolog - dr Jacek Zdanowicz - specjalista z długoletnim doświadczeniem.
Krótkie
terminy
oczekiwania

Cena promocyjna wraz z badaniem USG
i podstawową diagnostyką za jedyne
Dostępny w każdy wtorek od 17.50

99 99zł

Gabinet stomatologiczny

Foto: Materiały Policji

przychodni udziela 30% rabatu na leczenie stomatologiczne
oraz 10% rabatu na usługi protetyczne.
Dodatkowo do każdego zabiegu leczniczego
oferujemy znieczulenie GRATIS !

Kradzież poprzedziła sesja fotograficzna, więc policjanci mieli ułatwione zadanie
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Wypełnienie

od

70zł

Zapisy pod numerem telefonu 32/236-30-10 lub osobiście

Zapraszamy do naszej poradni - DUŻY WYBÓR LEKARZY SPECJALISTÓW
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SZCZYGŁOWICE. WSPÓŁPRACA MOSIR-U I KOPALNI PRZYNIESIE SPORE OSZCZĘDNOŚCI

Pływalnię ogrzeje
ciepło... z chłodni

Dziesiątki tysięcy złotych oszczędności rocznie – taki jest
cel inwestycji prowadzonej przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie. Dzięki porozumieniu z władzami
kopalni, wojewódzkim dotacjom i pomocy gminy budynek
przy Górniczej 2 będzie ogrzewany w nowy sposób,
ekonomiczny i ekologiczny
Ten pomysł przyszedł do głowy
Krzysztofowi Stolarkowi, dyrektorowi knurowskiego MOSiR-u, już
pięć lat temu. Wtedy po raz pierwszy pomyślał, że nikomu niepotrzebne ciepło produkowane przez
kopalniane urządzenie może się
przydać szczygłowickiej pływalni.
- W pobliżu jest chłodnia wentylatorowa – tłumaczy dyrektor Stolarek. – Tłoczy sprężone powietrze
do wyrobisk. Bez tego kopalnia nie
istnieje, nie oddycha. To urządzenie

produkuje przy okazji mnóstwo ciepła. Do tej pory nie było ono w żaden
sposób wykorzystywane. Kopalniane
pomieszczenia, które mogłyby być
nim ogrzewane, są zbyt daleko.
Natomiast budynek MOSiR-u stoi
tuż obok, zaledwie jakieś dziesięć
metrów dalej.
Dlatego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji postarał się o zamontowanie pomp ciepła. Dzięki nim
ciepło odpadowe z kopa lnia nej
chłodni zostanie użyte na pływalni.

Będzie się nim ogrzewać wodę w
basenach, wannach do hydromasażu, wodę użytkową (w kranach
czy prysznicach), centrale wentylacyjne. Nowy sposób ogrzewania
pozwoli niebagatelnie zmniejszyć
koszty ogrzewania – nawet ostrożnie szacując można się spodziewać
oszczędności rzędu 30-45 proc.
Aby idea stała się ciałem, musiało
upłynąć trochę czasu. Od trzech lat
były prowadzone konkretne działania mające przekonać do pomysłu

KNURÓW. KOLIZJA NA SKRZYŻOWANIU

Wymusiła pierwszeństwo,
zapłaci mandat

władze kopalni. W międzyczasie
kopalnie „Szczygłowice” i „Knurów”
połączyły się, potem przeszły pod
zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej
SA. Bez dobrej woli władz kopalni
„Knurów-Szczygłowice” projekt nie
miałby racji bytu. I wreszcie, dzięki
dużemu zaangażowaniu prezydenta
Adama Ramsa udało się podpisać
stosowne porozumienie.
Trzeba podkreślić, że MOSiR
skutecznie postarał się o zdobycie
środków na inwestycję. Udało się
zdobyć znaczącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 381.196 zł dotacji oraz 331.
545 zł pożyczki. Brakującą resztę –
280.848 zł dołożyła Gmina Knurów.

OSZCZĘDZĄ
TEŻ NA PRZESYLE

Uzupełnieniem przedsięwzięcia jest podprojekt, który pomoże
poczy nić kolejne oszczędności.
Jeszcze przed końcem roku przy
MOSi R z ost a n ie u r uchom iona
stacja transformatorowa, która do-

celowo ma zasilać energią i pompy
ciepła, i sam budynek. Dzięki temu
nie trzeba będzie płacić za dystrybucję energii, która w przypadku
tego typu obiektów jest niemała.
Pozwoli to zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy rocznie.
- Obiekt ma już 25 lat, więc i
tak w najbliższym czasie czekałby
nas remont instalacji elektrycznej
– mówi dyrektor Stolarek. - Koszt
przesyłu energii w przypadku takiego obiektu jak budynek MOSiR jest
wysoki. Zatem wydatek na montaż
własnej stacji transformatorowej –
około 260 tys. zł – zwróci się dość
szybko.
Stacja transformatorowa zostanie przywieziona do Knurowa już
w czwartek, 25 września. Pompy
ciepła pojawią się w drugiej połowie
października. Prace montażowe nie
potrwają długo – wykonawcy mają
czas do końca tego roku, ale jest szansa, że już pod koniec listopada nowe
urządzenia zostaną uruchomione.
MiNa

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 25 września 2014 r.
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję, że na sesji Rady Miasta Knurów w dniu 17 września 2014 r.
została podjęta uchwała Nr XLIX/709/14 Rady Miasta Knurów z dnia
17 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla
obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej
w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej i ulicy 26 Stycznia.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa
w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3
przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów
w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta
i Spraw Lokalowych przy ul. Niepodległości 7, pokój 3, w godzinach
pracy Urzędu. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej
stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej
i ulicy 26 Stycznia. zostanie opublikowana na stronie internetowej
Urzędu Miasta Knurów.
Przedmiotowa uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu
obowiązuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W zderzeniu mocno ucierpiały
auta, na szczęście kierowcom
nic się nie stało

W poniedziałek na skrzyżowaniu ulic 26 Stycznia, Marynarzy i Lotników doszło do
czołowego zderzenia dwóch
samochodów. Z ustaleń Policji
wynika, że winna jest 32-letnia
kierująca toyotą rav4. Kobieta
nie udzieliła pierwszeństwa
przejazdu audi tt, prowadzonemu przez 28-latka.
- Kierowcy byli trzeźwi.
Nikt nie ucierpiał - informuje
rzecznik prasow y Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach,
kom. Marek Słomski.
32-latka została ukarana
pięciusetzłotowym mandatem.
Miejsce kolizji zabezpieczali
strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Knurów.
/g/, foto: Roman Matysik
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Z up. Prezydenta
Piotr Surówka
ZASTĘPCA PREZYDENTA

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 25 września 2014 r.
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów
Uchwały Nr XLIX/708/14 z dnia 17 września 2014 r.
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Knurów i obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

reklama

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. Z 2012 r. poz. 647
z późn. zm.) Prezydent Miasta Knurów opracował dokument p.n.
„Ocena aktualności studium i planów miejscowych z analizą
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Knurów”
wraz z procedurą formalno-prawną.
Z treścią w/w dokumentu zapoznać się można w siedzibie Urzędu
Miasta Knurów (Ratusz) przy ul. Niepodległości 7, pokój nr 3
- w godzinach pracy Urzędu.
Treść w/w uchwały zamieszczona jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Knurów.
Z up. Prezydenta
Piotr Surówka
Zastępca Prezydenta
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aktualności
KNURÓW. PRZYSZŁOŚĆ KOPALNI KNURÓW-SZCZYGŁOWICE GŁÓWNYM TEMATEM OBRAD RADY MIASTA

Piękne tradycje,
niezłe perspektywy
Foto: Bogusław Wilk

- Zrobiliśmy dobry interes kupując kopalnię „Knurów
-Szczygłowice” – zapewniali radnych, goszczący na
sesji, przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Wizytę w ratuszu poprzedziła krótka wizja w obydwu zakładach – na zdjęciu w cechowni
KWK „Szczygłowice” (od lewej): prezydent Adam Rams, wiceprezes Jerzy Borecki, dyrektor
Roland Bobek, dyrektor Aleksander Wardas i główny inżynier górniczy Damian Gabriel

adeptów do sztuki górniczej, problem
usuwania skutków eksploatacji górniczej i zadośćuczynienie osobom poszkodowanym w tym względzie.
- Współpraca miasta z górnictwem
zawsze była dobra – podkreślił prezydent. – Deklaruję, że taka będzie nadal.
1,49 mld zł
tyle kosztował Jastrzębską Spółkę
Węglową zakup kopalni „Knurów-Szczygłowice” od Kompanii Węglowej. W nowych strukturach zakład
znalazł się formalnie 1 sierpnia.

W PLANIE ROZWÓJ

Kopalnia „Knurów-Szczygłowice”
jest największym zakładem w okolicy.
Daje pracę ponad 6 tys. osobom.
- Nie zamierzamy obniżać zatrudnienia, ono może nawet wzrosnąć
– zapewnił wiceprezes Borecki. – Kupiliśmy kopalnię, by ją rozwijać – doinwestować i czerpać z niej korzyści.
Zrobiliśmy dobry interes.
Zakup knurowskiego zakładu
obniży średni jednostkowy koszt
wydobycia węgla w całej grupie kapitałowej JSW. Wśród korzyści wiceprezes
Borecki wymienił dogodne położenie
kopalni, ułatwiające dostęp do bogatych złóż oraz niższe koszty zakupów
sprzętu i transportu.
Kopalnia „Knurów-Szczygłowice”
wydobywa rocznie 3,8 mln ton węgla
(JSW chce „dobić” do 4,6 mln ton).
38 proc. produkcji stanowi wysokiej
jakości węgiel koksowy, w którym
specjalizuje się JSW SA. Zasoby bilansowe węgla kamiennego wynoszą 1,26
mld ton. To może zapewnić kopalni
funkcjonowanie nawet przez... 80 lat.
Aby w pełni wykorzystać atuty kopalni konieczne jest jej doinwestowanie. Zarząd JSW planuje zainwestować
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Sesja odbyła się w ubiegłą środę.
Gośćmi knurowskich samorządowców byli: Jerzy Borecki – zastępca
prezesa JSW SA ds. technicznych,
Aleksander Wardas – dyrektor kopalni „Knurów-Szczygłowice” i Roland
Bobek – dyrektor ds. produkcji. Przybyli, by omówić sytuację knurowskiej i
szczygłowickiej kopalni po włączeniu
w struktury JSW SA.
- Transakcja, która dwa miesiące
temu stała się faktem, była dobrze oceniana zarówno przez załogę kopalni,
jak i samorząd miasta – podkreślił
prezydent Knurowa Adam Rams.
Przypomniał opór, z jakim spotkał
się przed kilku laty pomysł fuzji KWK
„Knurów” i KWK „Szczygłowice”: - Została okupiona ogromnymi emocjami...
- Gdyby nie połączenie obydwu
kopalń w jeden organizm gospodarczy, nie wiadomo, jak by się sprawy
potoczyły. Być może kopalnia „Szczygłowice” byłaby w JSW SA, a kopalnia
„Knurów” nadal w Kompanii Węglowej
– mówił prezydent. Biorąc pod uwagę
ogromne trudności, z jakimi boryka się
Kompania Węglowa (m.in. problemy
finansowe, groźba zamknięcia kopalni
„Sośnica-Makoszowy”), połączenie
obydwu kopalń wydaje się dzisiaj
korzystną decyzją. - Myślę, że warto
głośno wymienić nazwiska autorów tego
pomysłu – Marka Uszko i prezesa JSW
Jarosława Zagórowskiego.
- U nas w Knurowie węgiel wydobywa się od ponad 100 lat. Działalność
górnicza jest nierozerwalnie związana
z rozwojem miasta – kontynuował
prezydent. – Uzasadnione jest więc
zainteresowanie dotyczące zamiarów
inwestycyjnych gwarantujących funkcjonowanie naszych kopalń, kwestie
utrzymania miejsc pracy, kształcenia

1,3 mld zł w przeciągu kilku lat.
- W skali roku będzie to średnio
150-200 mln zł – mówił Borecki. – To
pieniądze na konkretne projekty.
W grę wchodzi modernizacja zakładu przeróbki węgla, uruchomienie
nowych ścian, przebudowa szybu Foch
i zakupy sprzętu.
Wiceprezes JSW zastrzegł jednak,
że tak wyglądają zamierzenia bazujące na aktualnej sytuacji górnictwa
i spółki.
- Musimy brać pod uwagę zarówno
pozytywne, jak i negatywne scenariusze – podkreślił. - Zdecyduje sytuacja
na rynku.
Radni zarzucili przedstawicieli
górnictwa pytaniami, m.in. o zasady
zatrudnienia i szkolenie pracowników,
płace, szkody górnicze i roszczenia
mieszkańców, plany likwidacyjne
szybu Krywałd, udział spółki w inicjatywach lokalnych, deputaty dla górniczych emerytów, plany eksploatacyjne,
prognozy branży.
Wiceprezes Borecki zapewnił, że
płace załogi knurowskiej kopalni będą
rosnąć, jednak odbywać się to będzie

mieszkańcami. Jedynie 5 proc. rozstrzygać musi się za pośrednictwem sądu
– poinformował wiceprezes Borecki.
Pytany o zaangażowanie spółki w
inicjatywy środowiskowe, kulturalne i
sportowe (JSW SA jest m.in. sponsorem
siatkarskiej drużyny Jastrzębski Węgiel),
nie odżegnał się od udziału w takich
przedsięwzięciach także w Knurowie.

KOREKTY W BUDŻECIE

stopniowo. Nowi pracownicy będą podpisywali umowy ze spółką JSW Szkolenie i Górnictwo. Podkreślił, że firmie
zależy na wykwalifikowanych górnikach, gdyż rocznie ze spółki odchodzi
na emeryturę ponad 1000 osób. Z tego
też względu bardzo ważna dla spółki
jest współpraca ze szkołami kształcącymi górników. Przyznał przy tym, że
w obecnej sytuacji absolwenci nie mogą
liczyć na gwarancję zatrudnienia.
„Transfer” kopalni „Knurów-Szczygłowice” ma konsekwencje
również dla górników-emerytów.
Chodzi o deputat węglowy dla byłych
pracowników KWK „Knurów” i KWK
„Szczygłowice”.
- Gdzie górniczy emeryci mają załatwiać tę sprawę? W JSW czy Kompanii
Węglowej? – dopytywali radni.
- Kwestie deputatów węglowych dla
górników-emerytów pozostają nadal w
gestii Kompanii Węglowej – informował dyrektor Wardas. – W budynku
byłej dyrekcji przy ul. Dworcowej znajduje się przedstawicielstwo KW SA. I to
właśnie w tym miejscu należy załatwiać
te, jak i inne sprawy.

Pod głosowanie trafiło 17 uchwał.
Kilka z nich wprowadzało zmiany w
tegorocznym budżecie miasta:
20 tys. zł miasto przeznaczy na
konserwację cieku Knurówka. Identyczną kwotę wyłoży budżet województwa. Prace obejmą konserwację
wałów i rowów opaskowych potoku
na długości 970 m oraz jego koryta na
długości 2.170 m;
61,67 tys. zł dochodu wypracowali
dyrektorzy knurowskich placówek
oświatowych od czerwca do sierpnia.
Radni zgodzili się, by te pieniądze
przeznaczyć na zakup wyposażenia i
pomocy dydaktycznych oraz na bieżące remonty;
200 tys. zł – o tę kwotę zwiększone
zostały wydatki na przebudowę części
budynku przy ul. Zwycięstwa 34;
5 tys. zł zostanie wydatkowanych
na modernizację systemu monitoringu
wizyjnego dla Jednostki RatowniczoGaśniczej w Knurowie.
16 listopada odbędą się wybory
samorządowe. Knurów został podzielony na 21 obwodów do głosowania.
Odrębny – 22. obwód – znajdować się
będzie w budynku szpitala przy ul. Niepodległości 8. Obejmie obszar szpitala
i wyborców przebywających w szpitalu
w dniu wyborów.

- Kupiliśmy kopalnię, by ją rozwijać
– zapewniał samorządowców
wiceprezes JSW SA Jerzy Borecki

Zahaczono też o związki zawodowe. Scalenie kopalń przed 4 laty nie
spowodowało połączenia organizacji
związkowych – funkcjonują podwójnie. Przejście kopalni w struktury
JSW SA nie zmieni tej sytuacji. Władze
spółki nie kryją, że uważają ją za kuriozalną, jednak prawo ogranicza im
wpływ na nią.
- JSW z tym „dobytkiem” niewiele
jest w stanie zrobić. Nie jesteśmy zadowoleni, że reprezentacja jest tak liczna
- bardzo trudno się rozmawia w takiej
sytuacji - mówił wiceprezes Borecki.
- To jest lekkie ośmieszanie [ruchu]
związkowego, jeśli w jednej firmie jest
60 organizacji związkowych. Trudno
jest nawet wymyślić nową nazwę. Większość jest tak podobnych, że właściwie
nie wiadomo kto jest kto...
W skali roku knurowski zakład
przeznacza około 15 mln zł na usuwanie skutków eksploatacji górniczej
(Ruch Knurów - 10 mln zł, Ruch
Szczygłowice – 5 mln zł). Całą JSW SA
kosztuje to 80 mln zł rocznie.
- Około 95 proc. spraw udaje nam
się rozwiązać w sposób kompromisowy z

ŚLADY PO ULEWACH

W interpelacjach radni zgłosili
ponad 20 spraw i problemów. Wskazali
m.in. na: * potrzebę naprawy jezdni
w kilku ważnych dla bezpieczeństwa
miejscach, * skargi mieszkańców na
chuligańskie wybryki (uszkodzenia
samochodów) niektórych uczestników
dyskotek, * konieczność remontu przejazdu kolejowego na ul. Zwycięstwa, *
niewydolność systemów kanalizacyjnych podczas obfitych opadów deszczu
w rejonie os. Pocztowa, * uszkodzenia
nawierzchni na rondzie Jana Pawła II, *
zdewastowany, w wyniku ulew, odcinek
chodnika przy ul. Niepodległości (w rejonie warsztatu Auto-Bum), * potrzebę
budowy dojazdu do nowych posesji na
obrzeżach miasta, * rozważenie zasadności i możliwości organizacji dojazdu
dla dzieci z Farskich Pól do szkół.
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/
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Sześć dekad dla edukacji
60 lat służy edukacji I Liceum Ogólnokształcące w Knurowie. Choć przez te sześć dekad
zmieniały się jego nazwy, sposób organizacji
a nawet lokalizacja, niezmiennie kształci kolejne roczniki wspaniałych absolwentów.
A jest ich już – w pełnych
tr ze c h pokoleniac h – ponad
sześć tysięcy! Wszyscy skończyli obecne I LO, które wchodzi
w skład Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie. To
najbardziej znana w mieście
szkoła ponadgimnazjalna.
Knurowskie Liceum Ogólnokształcące utworzone zostało
1 września 1954 r. Wraz z podstawówką mieściło się w budynku obecnej Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi przy ul. Wilsona.
W 1966 r., po oddaniu do użytku
nowego budynku przy ul. 1 Maja,
średnia szkoła przeniosła się
tam i otrzymała imię Aleksandra

DOROTA GUMIENNY - dyrektor Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie
60 lat działalności Liceum
Ogólnokształcącego w Knur o w i e to tysiące absolwentów,
dziesiątki nauczycieli, kilku dyrektorów, dwóch patronów. Wiele
sukcesów, wiele dobrych emocji,
wiele ciężkiej pracy, przyjaźni,
wspomnień…W roku jubileuszu
zapraszamy w nasze mury tych
spośród naszych uczniów, którzy
tej szkole zawdzięczają solidny
fundament swojej drogi zawodowej i życiowej. Zapraszamy
wszystkich, dla których lata licealne to czas piękny i beztroski,
wart wspominania, wyszukiwania
znajomych twar zy na fotografiach, odnajdywania młodości na
twarzach dawno niewidzianych
przyjaciół.
Niech Zjazd Absolwentów będzie
czasem wielkiego święta wszystkich,
którzy budowali historię i tożsamość szkoły. Odwiedźcie korytarze i sale lekcyjne: te same,
ale pr zecież jak że niepodobne
do tych z waszych czasów. Odwiedźcie nauczycieli, spotkajcie
kolegów. Z dumą zapraszamy do
szkoły, która – chociaż 60-latka,
trzyma się naprawdę dobrze, silna
młodością dzisiejszych uczniów.
Z eksponowanych na szkolnych
korytarzach tableau spoglądają
na nich twarze wielu znamienitych
knurowian oraz dawnych profesorów. W tej sztafecie pokoleń
uczymy i wychowujemy. Nie starzejemy się.
Pozdrawiam wszystkich uczestników Zjazdu Absolwentów!
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Budynek Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego przy ul. 1 Maja w Knurowie,
w którym mieści się I LO, wypiękniał w ostatnich latach. W październiku
2012 r. jego bazę wzbogaciła nowoczesna hala sportowa, wybudowana
przez Powiat Gliwicki.

od 2006 do nadal Dorota Gumienny.
Szkoła – jubilatka może poszczycić się licznymi osiągnięciami dydaktycznymi, sportowymi, muzycznymi. Wielu byłych
uczniów knurowskiego „ogólniaka” piastuje dziś wysokie
stanowiska – są pracownikami
wyższych uczelni, nauczycielami,
lekarzami, pracują w siłach zbrojnych, administracji państwowej,
górnictwie, resorcie sprawiedliwości, są duszpasterzami, właścicielami i zarządcami firm.

Zawadzkiego. W roku szkolnym
1972/73 w knurowskim liceum
wprowadzono nauczanie sprofilowane. Wciąż trwała modernizacja nowego obiektu, w którym
powstawały pracownie przedmiotowe, doposażana była sala gimnastyczna, utworzona strzelnica
tunelowa, wzbogacane zaplecze
dydaktyczne. W 1988 r. w LO powstaje m.in. pierwsza pracownia
komputerowa.

Z okazji jubileuszu szkoła
będzie miała nadany sztandar.
Wydana została także obszerna,
bogato ilustrowana zdjęciami
książka, stanowiąca kompendium wiedzy o tej zasłużonej
placówce.
(TS)
Foto(6): Archiwum Starostwa Powiatowego w Gliwicach

W 1980 r. powołano Zespół
Szkół, a od 1991 r. jego patronem jest Ignacy J. Paderewski.
W latach 1980-1998 w skład Zespołu Szkół wchodziło Liceum
Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego i Liceum Zawodowe. Od 1998 r. funkcjonowało
zaś Liceum Ekonomiczne oraz
Policealne Studium Zawodowe (w budynku szkolnym przy
obecnej ulicy Szpitalnej), obecnie Technikum Nr 1 kształcące
w cyklu 4-letnim.
W ciągu 60 lat istnienia Liceum
Ogólnokształcącego w Knurowie
jego dyrektorami byli: Zuzanna
Matuszek – w latach 1955-1967;
Henryk Moszyński – 1967-1990;
Jan Korus – 1990-2006, zaś

MICHAŁ NIESZPOREK
- starosta gliwicki
Zespół Szkół im. Ignacego Jana
Paderewskiego znajduje się w czołówce najlepszych szkół naszego
regionu.
Od 1999 r., kiedy szkoła stała się
jednostką organizacyjną Powiatu
Gliwickiego, wiele się w niej zmieniło. Gruntownie odnowiliśmy oba
budynk i s zkolne zlokalizowane
przy ulicach 1 Maja i Szpitalnej
poprzez wykonanie termomodernizacji i uporządkowanie zieleńc ów pr z ys zkolnyc h. O ddali ś my
do uż y tku nowoc zesną , bardzo
dobrze wyposażoną halę sportową wraz z siłownią i salą fitness
w budynku przy ul. 1 Maja, natomiast w budynku przy ul. Szpitalnej wyremontowana została sala
gimnastyczna wraz z zapleczem.
Sukcesywnie przeprowadzane są
remonty i wymieniane wyposażenie sal lekcyjnych, sanitariatów,
holi i korytarzy.
Szkoła z rozmachem realizuje wiele
przedsięwzięć medialnych i artystycznych, szczyci się 45-letnią
tradycją szkolnego Młodzieżowego
Chóru Mieszanego Schola Cantorum oraz aktywnym wolontariatem.
Niepr zer wanie od piętnastu lat
odbywają się doroczne koncerty
charytatywne. W Zespole Szkó ł
r ealizowane s ą lic zne pr ojek t y
unijne. Dzięki nim placówka została doposażona w atrakcyjne sale
i pomoce dydaktyczne, młodzież
uczestniczy w ciekawych przedsięwzięciach i wyjazdach, zaś nauczyciele podnoszą swe kwalifikacje.
Kadra szkoły dostosowuje kierunki
i metody kształcenia do nowych
wymogów szkolnictwa wyższego
oraz współczesnego rynku pracy.
Dzięki temu absolwenci szkoły podejmujący pracę w kraju i za granicą
są cenionymi fachowcami posiadającymi rozległą wiedzę. Absolwenci tej
znamienitej placówki opuszczają jej
mury wyposażeni nie tylko w wiedzę
i umiejętności, ale i solidne podstawy moralne.
Gratuluję wszystkim obecnym i byłym pracownikom oraz uczniom
tych mijających 60 lat wspólnej
nauki i prac y. Życ zę kolejnyc h
lat równie udanej i owocnej pracy
dydaktycznej oraz płynących z niej
radości i satysfakcji, dobrego zdrowia, pogody ducha i kolejnych tak
wspaniałych jubileuszy.

Uroczyste obchody
Z okazji jubileuszu szkoła przygotowała dwudniowe
uroczystości.
W sobotę 27 września od godz. 14.00 obiekt szkolny
przy ul. 1 Maja będzie otwarty do zwiedzania. O tej
porze rozpocznie się także rejestracja uczestników
Zjazdu Absolwentów, po której będzie okazja do spotkania nauczycieli, absolwentów i pracowników szkoły.
O godz. 16.00 w sali sportowej odbędzie się uroczysty

koncert, podczas którego uczniowie i absolwenci przedstawią program wspomnieniowy. Ci, którzy wcześniej
zadeklarowali swój udział, zakończą ten dzień na Balu
Absolwenta.
W niedzielę 28 września o godz. 11.30 w kościele pw.
św. Cyryla i Metodego w Knurowie odprawiona zostanie
msza św. w intencji uczniów, absolwentów oraz nauczycieli i dyrektorów szkoły.
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Uśmiech, który daje siłę

Paulinka ma tylko 6 lat, a zniosła już więcej niż niejeden dorosły.
Na starcie los „obdarzył” ją wadą genetyczną, koślawością stóp
i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Pomimo chorób,
dziewczynka nieustannie się uśmiecha. - Jest najcudowniejsza na
świecie - mówi mama Paulinki
Paulinka urodziła się chora.
Prosto z knurowskiej porodówki
przewieziono ją do szpitala w Zabrzu.
Diagnoza: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, wada genetyczna
chromosomu 21, Zespół Dandy-Walkera, refluks dróg moczowych,
wysoka krótkowzroczność. Anna

Napieracz, mama Paulinki, nie była w
stanie od razu pojechać za córeczką.
- Było to dla mnie traumatyczne
przeżycie - zostawić z obcymi ludźmi
moją tygodniową córeczkę, którą już
pokochałam nad życie - opowiada
pani Anna. - Kiedy do niej pojechałam, leżała w inkubatorze. Zaczęłam

Mała Paulinka ciągle się uśmiecha;
- To akumulator dający siłę do walki o samodzielność
córki - zapewnia pani Anna, mama dziewczynki

płakać. Przez 2 miesiące mogłam
przebywać u Paulinki jedynie po kilka
godzin. Każde wyjście ze szpitala bardzo przeżywałam. Nie mogłam znieść
myśli, że znowu muszę zostawić córkę.
Już parę dni po porodzie lekarka
pozbawiła panią Annę złudzeń. Paulinka będzie niepełnosprawna.
- Nie byłam przerażona, nie bałam się przyszłości. Czułam smutek,
żal, złość do losu. Pytałam: dlaczego
właśnie moja kochana Paulinka! wspomina mama dziewczynki.
Taka wiadomość zwala z nóg.
Przewraca do góry nogami życie,
unieważnia plany.
Pani Anna wiedziała, że nie może
się poddać, że musi walczyć o samodzielność córki.
- Jestem jej mamą, to mój obowiązek - podkreśla knurowianka.
Anna Napieracz siłę do walki
czerpie z uśmiechu Paulinki, mówi,
że córka jest jej akumulatorem.
- To niesamowite uczucie, kiedy
widzę, jak mój skarb stawia pierwsze
samodzielne kroki, jak mówi: „moja
mamusia” albo „tosiam cię” - zaznacza.
Dla bliskich Paulinka to po prostu Pysia. Dziewczynka lgnie do
ludzi, dzień bez uśmiechu jest dla
niej dniem straconym. Cierpliwie
znosi kolejne ćwiczenie, rzadko się
skarży. Paulinka lubi elektroniczne
przedmioty, wszelkie telefony, piloty, komputery. Uwielbia bawić się w
chowanego albo udawać, że gotuje.
- Wymyśliła też zabawę w „ćwiczenie”. Pokazuje mi różne zadania,
które ja muszę za nią powtarzać śmieje się mama dziewczynki.
Paulinka ma problemy z chodzeniem, ale wcale nie postrzega tego
jako przeszkody.

- Kiedy gdzieś wychodzimy, od
razu mnie uprzedza: „bez wózia, na
nóziach” - opowiada pani Anna.
Zagrają dla Paulinki
Przemek Rokitowski poznał Paulinkę przez wspólnych znajomych.
Dziewczynka z miejsca zdobyła jego
serce: chwyciła za rękę i zabrała wujka na spacer. Knurowianin postanowił pomóc Paulince - zorganizował
dla niej I Knurowski Turniej Charytatywny. Przygotowanie rozgrywek
zajmuje mnóstwo czasu. Przemek
jeszcze studiuje, trenuje drużynę
siatkarską, pisze o siatkówce na portalu sportowym. Na brak pracy nie
narzeka. Na pytanie, po co mu ten
turniej, tylko się uśmiecha.
- Lubię pomagać - mówi. - Nieważne czy chodzi o wniesienie zakupów na trzecie piętro czy organizację turnieju. Nie dam rady pomóc
wszystkim, a jeśli uda się wesprzeć
choć jedną osobę, to już będę miał
spokojną głowę, że zrobiłem wszystko,
co mogłem.

Paulinka jest podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Wszystkie osoby, które chcą pomóc Paulinie, a nie pojawią się w
sobotę na turnieju, mogą wesprzeć
walkę dziewczynki o samodzielność, przelewając symboliczną
złotówkę na subkonto Pauliny w
Fundacji.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685
Warszawa, nr konta: 61 1060 0076
0000 3310 0018 2660, tytułem:
13552 - Napieracz Paulina Zofia
- darowizna na pomoc i ochronę
zdrowia - Siatkówka.

W sobotnich rozgrywkach weźmie udział osiem drużyn. W przerwie meczów - licytacja m. in. piłki z
podpisami reprezentantów Niemiec
czy koszulek, jak reklamuje organizator, „zdjętych prosto z zawodników”.
Zebrane pieniądze w całości trafią
do Paulinki.
- Przeznaczymy je na opłacenie
turnusu rehabilitacyjnego w Ośrodku
Rehabilitacyjnym „Tratwa”, który
zaplanowany mamy na 2 listopada
tego roku - tłumaczy Anna Napieracz.
- Koszt takiego dwutygodniowego
turnusu to 4900 zł, dlatego każda
uzbierana „złotówka” jest dla nas
naprawdę pomocna.
Rodzice Paulinki i Przemek Rokitowski liczą na wysoką frekwencję.
- Wierzę, że ludzie w Knurowie
i okolicach mają dobre serca i chcą
pomóc, choćby samą swoją obecnością - zachęca Przemek. - Zapraszam
na turniej!
jb, foto: arch. rodzinne

Knurowski Turniej Charytatywny dla Paulinki Napieracz zostanie rozegrany
27 września (sobota) w hali MOSiR-u w Szczygłowicach (ul. Górnicza 2) .
Start o godz. 9. Około godz. 13.30 - licytacja siatkarskich gadżetów od
gwiazd polskiej i światowej siatkówki. Więcej informacji o turnieju na stronie: www.facebook.com/knurowskiturniejcharytatywny

informacja własna wydawcy

KNURÓW. KURSY DLA WOPROWCÓW

Wstąp w szeregi ratowników

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

Z kolei chętni do uczestnictwa
w kursie przygotowującym do egzaminu na stopień ratownika WOPR
powinni: * skończyć 16 lat, * posiadać
pisemną zgodę na udział w kursie
(w przypadku osoby niepełnoletniej
pisemną zgodę wyraża jej opiekun
prawny), * posiadać stopień młodszego ratownika WOPR, * dysponować
ważną legitymacją członka WOPR z
poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika
na dany rok kalendarzowy, * mieć
specjalną kartę pływacką, patent lub
uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.
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Zapisy przyjmowane są u dyżurujących ratowników na basenie krytym MOSiR w Szczygłowicach (tel. 32 332-63-64),
na basenie krytym aQua Relax
w Knurowie (tel. 32 338-1924) oraz w biurze Oddziału
Miejskiego WOPR w Knurowie
przy ulicy Szpitalnej 8, pokój
408, we wtorki w godz. 17–19
i czwartki w godz. 18-19 (tel.
32 236-96-96).
/bw/
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KNURÓW. 103. URODZINY MAKSYMILIANA WENIGERA

Świat żyjący w pamięci

Foto: Bogusław Wilk

aktualności

Uczył się na zamku hrabiego Oppersdorffa, w czasie
II wojny żeglował po Bałtyku i Morzu Północnym,
wyuczył się kilku fachów i własnymi rękami zbudował
dom. W poniedziałek śpiewano mu „Dwieście lat!”

Nie udało nam się
ustalić, od kiedy
krzyż stoi przy
ul. Niepodległości;
może Czytelnicy
PL nam pomogą...

Foto: Mirella Napolska

Swoje urodziny Maksymilian
Weniger obchodził, jak co roku, w
gronie bliskich. Tradycyjnie knurowianina-seniora odwiedzili przedstawiciele władz miasta – prezydent Adam Rams i kierownik USC
Barbara Bismor, życząc jubilatowi
zdrowia i pogody ducha. I jak zwykle przy takich okazjach, znalazł się
czas na rozmowy o tym co dawniej
i o dzisiaj.
Przy urodzinowym stole pan
Maksymilian chętnie opowiada o
dawnym świecie. Wspomina łączkę,
gdzie grywał z kolegami w piłkę, masarnię – wówczas jedyną w mieście
– i zabytkowy, drewniany kościół św.
Wawrzyńca. Na wieść o remoncie domów III Kolonii solenizant zaznacza:
- Wszystkie te domy znam, w każdym
z nich kiedyś byłem.
Pan Maksymilian jest prawdziwą
skarbnicą wiedzy o Knurowie, z bliższej, a zwłaszcza z dalszej przeszłości.
Zna na wylot topografię miasta z
różnych okresów, nazwiska i twarze
dawnych knurowian. Tych, którzy
dziś są patronami knurowskich ulic
– jak Florian Ogan, Feliks Michalski
czy ks. Alojzy Koziełek – i tych zwyczajnych, o których pamięć zaciera
się wraz z upływającym czasem.
Często przywołuje dawne lata,
chętnie o nich opowiada, ale żyje też
dniem dzisiejszym – w przeddzień
urodzin razem z rodziną kibicował
polskim siatkarzom w finale mistrzostw świata.
Maksymilian Weniger nie wygląda na swój wiek – trzyma się prosto,
spojrzenie ma bystre, ton głosy pewny i stanowczy.
- Ostatnio nogi trochę odmawiają
posłuszeństwa, ciężko jest chodzić po
schodach – przyznaje najstarszy knu-

KNURÓW

Krzyż jak nowy

Pan Maksymilian przyjmuje gratulacje i życzenia od prezydenta
Adama Ramsa

rowianin. – Ale poza tym wszystko
jest dobrze.
Trzy lata temu, przy okazji setnych urodzin, knurowianin podawał
nam własną receptę na długowieczność, krótką i treściwą: szanować się
i ruszać.
– Chodzić, pracować i uprawiać
dużo sportu – radził senior. – I nie
być pijusem ani rozrabiaką.
Do tej recepty trzeba dopisać
jeszcze jeden składnik – rodzinę. To
także jej w dużej mierze pan Mak-

symilian z pewnością zawdzięcza
swoją kondycję i życiową energię. Na
jego 103. urodzinach były wszystkie
dzieci – dwóch synów i dwie córki,
zięciowie i synowe. Goszcząc w
tym towarzystwie każdy mógłby
się poczuć jak w domu. Senior rodu
doczekał się wielu potomków – ma
ośmioro wnuków, siedemnaścioro
prawnucząt i siedmioro praprawnuków. Z taką rodziną można żyć jak w
bajce – długo i szczęśliwie.
MiNa

Maksymilian Weniger jest najstarszym mieszkańcem Knurowa. Urodził się
22 września 1911 roku jako piąty z siedmiorga rodzeństwa. Jego ojciec,
uczestnik powstań śląskich, z zawodu był kowalem. Maksymilian wyuczył się
ojcowskiego fachu, był też spawaczem i ślusarzem, a swoje życie zawodowe
związał z kopalnią. Własnymi rękami zbudował rodzinny dom, wraz z żoną
wychowali czwórkę dzieci.

Swoje urodziny jubilat spędzał, jak co roku,
w gronie bliskich

W połowie wakacji zniknął krzyż przy
ul. Niepodległości. Po kilku tygodniach
wrócił na swoje miejsce. W znacznie
lepszym stanie...
Od wieków przydrożne krzyże
są stawiane, by uczcić ważne wydarzenie, podziękować za otrzymane łaski lub upamiętnić śmierć
w drogowym wypadku.
Krzyż przy ul. Niepodległości na wysokości składu budowlanego
- stoi od dziesięcioleci. Od kiedy
dokładnie, tego nie udało nam się
precyzyjnie ustalić.
Kilka tygodni temu krzyż
zniknął.
- Potrzebował odnowy – tłumaczy Izydor Golec. Mieszkający
przy ul. Niepodległości knurowanin zainicjował i zorganizował
renowację krzyża.
- Nie udałoby się bez finansowej pomocy wielu mieszkańców –

zastrzega pan Izydor. – Jestem im
za to ogromnie wdzięczny. Podobnie jak i panu Marcinowi Górkowi,
który na co dzień sprawuje pieczę
nad krzyżem.
Powrotowi krzyża na swoje
miejsce nadano uroczystą formę z
udziałem księży i wiernych z parafii świętych Cyryla i Metodego.
Krótkie nabożeństwo odbyło się w
niedzielę, 14 września.
- To była piękna ceremonia
– nie kryje zadowolenia Golec. –
Udział wzięli nie tylko mieszkańcy
naszej ulicy, ale i dalszej okolicy.
Wszyscy, dla których to miejsce i
ten krzyż są ważnym świadectwem
wiary...
/bw/

Foto: Mirella Napolska

reklama
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KNURÓW. ADAM SOBIERAJSKI WŚRÓD UCZESTNIKÓW NOWEGO PROGRAMU TVP 2

Tenor jak rasowy...
rockman?

Dobra passa nie opuszcza tenora Adama Sobierajskiego.
Niedawny sukces na Festiwalu im. Jana Kiepury
w Krynicy-Zdroju zaowocował nietypową propozycją
producentów telewizyjnego show „SuperSTARcie”

Knurowianin z „zakręconą” niegdyś Reni Jusis

knurowianin.
„SuperSTARcie” nie jest kalką
polsatowskiego show „Twoja twarz
brzmi znajomo”. Uczestnicy nikogo
nie naśladują, nie przebierają się.
Ich zadaniem jest jak najwierniej
oddać charakter gatunku muzycznego (popu, rocka, musicalu). Efekty
ocenią widzowie, którzy zdecydują w
sms-owym głosowaniu o być albo nie
być artystów w kolejnych odcinkach
programu.
Adam Sobierajski jest już po
pierwszych próbach wokalnych i
choreograficznych. Już po godzinie
pracy z nauczycielem zmienił swoje
dotychczasowe myślenie o śpiewaniu.
- Zastosowałem kilka wskazówek,
a kiedy przesłuchałem materiał z
prób, doznałem szoku. Nie poznałem
swojego głosu! - śmieje się tenor.
Oczekujący za drzwiami na swoją kolej Rafał Brzozowski nie krył
zdumienia wokalnymi wyczynami
Sobierajskiego.
- Słuchaj, stary, szacun - mówił

Podczas konferencji prasowej Adam Sobierajski dał próbkę swoich możliwości wokalnych. Konkurenci
miny mieli nietęgie

zyczny, z którym będą musieli się
zmierzyć wszyscy uczestnicy.
3 października gwiazdy wystąpią
w repertuarze rockowym, a oceni je
jury (Wojciech Mann, Marcin Bors i
Katarzyna Nosowska).
Ada m Sobierajsk i ot rz y ma ł
propozycję udziału w programie 3
tygodnie temu. Wracał z próby z
Opery Bytomskiej, kiedy zadzwonił
telefon...
- Byłem w szoku - relacjonuje.
- Myślałem, że ktoś się pomylił. Dzwoni przedstawicielka wielkiej firmy
producenckiej, wymienia nazwiska
gwiazd, z którymi będę rywalizować
i które będą nas oceniać... Szok.
Kiedy opadły pierwsze emocje,
zapytał, dlaczego on.
- Dowiedziałem się, że po festiwalu im. Jana Kiepury, sam dyrektor te-

Paweł Gradek

Foto: arch. A. Sobierajskiego

lewizyjnej Dwójki, Jerzy Kapuściński,
zdecydował, że mam to być ja - śmieje
się tenor.
Na tę wiadomość żona Sobierajskiego rozpłakała się... koncertowo.
Ze szczęścia. On zaś zaczął zastanawiać się, jak pogodzi udział w programie z zawodowymi zobowiązaniami.
Na szczęście dyrektorzy dwóch oper
wykazali się wyrozumiałością.
Resztę wątpliwości tenora rozwiał fakt, że ekspertem wokalnym
jednego z odcinków będzie światowej sławy sopranistka Aleksandra
Kurzak.
- Chwała producentom, że pomyśleli, aby polska scena operowa miała
w programie swojego reprezentanta.
Liczę, że dzięki temu więcej osób
będzie mogło zapoznać się z bogactwem operowego repertuaru - dodaje

Foto: Piotr Skorupa

Knurowianin z rozbawieniem
wspomina czasy liceum. Wtedy - jak
mówi - lubił „wygłupiać się” głosem.
Naśladował Krzysztofa Cugowskiego
w „Takim tangu” i robił to tak dobrze,
że wielu miało problem z odróżnieniem go od oryginału.
Teraz tę umiejętność będzie
mógł wykorzystać w najnowszym
programie muzycznym TVP 2 - „SuperSTARcie”.
W odcinkach „na żywo” zmierzy się 10 gwiazd z różnych światów
muzycznych: Reni Jusis, Katarzyna
Wilk, Monika Borzym, Ramona Rey,
Natasza Urbańska, Mietek Szcześniak,
Rafał Brzozowski, Stanisław Karpiel-Bułecka, Titus i... tenor z Knurowa,
Adam Sobierajski.
Motywem przewodnim każdego
odcinka będzie jeden gatunek mu-

po próbie.
W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa ze wszystkimi
uczestnikami show, a kilka dni wcześniej ekipa telewizyjna odwiedziła
Knurów.
Szybko przekonała się, że tenor
równie dobrze jak na scenie, czuje się
na boisku. Potwierdził to brat Jerzego
Dudka, Dariusz.
Adam traktuje udział w programie jak przygodę. Przyznaje, że miło
by było zajść jak najdalej (przynajmniej do odcinka operowego).
- Holenderską edycję wygrała
niepozorna, mało znana dziewczyna,
śpiewająca country - mówi knurowianin. - Wcale nie jest powiedziane, że
muszę odpaść pierwszy. Ponoć diametralne zmiany, np. tenor w rockowym
repertuarze, podobają się widzom.
Nie pozostaje nic innego, jak
trzymać kciuki, wysyłać sms-y i...
nadstawiać uszu.

Adam Sobierajski nie tylko świetnie śpiewa, ale też nieźle gra... na boisku; potwierdził to Dariusz
Dudek, brat Jurka, były zawodnik m.in. Legii Warszawa i Odry Wodzisław
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Rafał Brzozowski i Stanisław Karpiel-Bułecka powalczą z tenorem
o miano najbardziej wszechstronnego artysty
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rozrywka nr 39

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Maja Marcelina Kowalczyk

ur. 16.09.2014 r., 2700 g, 51 cm

Szymon Zalewski z Zabrza

ur. 16.09.2014 r., 4140 g, 52 cm

Bartosz Kuta z Paniówek

ur. 17.09.2014 r., 3560 g, 54 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).

Szymon Trzos z Leszczyn

ur. 16.09.2014 r., 3370 g, 52 cm

Justyna Boryna z Paniówek

ur. 17.09.2014 r., 3260 g, 52 cm

Kamil Faruga z Pawłowic

ur. 18.09.2014 r., 3220 g, 54 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 37/2014 brzmiało: „WIŚNIAK”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Paweł Wieciek. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Hanna Mazur z Rachowic

ur. 19.09.2014 r., 3030 g, 50 cm

Karolina Krawczyk z Książenic

ur. 21.09.2014 r., 3080 g, 50 cm

25.09-1.10.2014 r.
CZWARTEK-ŚRODA
Miasto 44
- godz. 15.30, 17.45, 20.15

39

Nikodem Franke z Książenic

www.kinoscenakultura.pl

ur. 22.09.2014 r., 3500 g, 51 cm

Hanna Wichowska z Knurowa

Sebastian Zawiszewski z Knurowa

ur. 22.09.2014 r., 3270 g, 50 cm
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Filip Siembida z Czerwionki

ur. 22.09.2014 r., 2960 g, 51 cm

ur. 22.09.2014 r., 3310 g, 51 cm
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W czwartek w Kinie Scenie Kulturze uczestnicy
filmoterapii planowej z Ośrodka Matka Boska
Uzdrowienie Chorych po raz pierwszy zobaczyli
efekty swojej pracy na dużym ekranie. - To
naprawdę byłem ja? - pytał z niedowierzaniem
jeden z uczestników
Kręcili film przez prawie
tydzień. Codziennie po kawałku. Przez pierwsze dni uczyli
się, jak wykreować filmowy
świat za pomocą worka ryżu,
głosu, ruchu rąk. Drugiego
- ustawiali światła, kadrowali obrazy. Stawali za i przed
kamerą.
Filmoterapia planowa to
jedyny taki projekt w Polsce.
Uczestnicy nie tyle oglądają filmy, co sami je tworzą.
Warsztaty w knurowskim
ośrodku zorganizowała profesjonalna ekipa filmowa skupiona wokół Klubu Filmowego „Wrota”. Instruktorzy pozostawili uczestnikom pełną
wolność w wyborze roli. Nie
naciskali, nie zmuszali, raczej
prowadzili przez meandry
filmowego świata. W filmie
wzięli udział uczestnicy z
różnym stopniem niepełnosprawności. Wystąpili tak,
jak potrafili: odgrywali sceny
z przedstawień, tańczyli i
śpiewali lub tylko uderzali
pałeczką o niewielki bębenek.
Każda z tych ról była tak samo
ważna. Pani Gizela zagrała piękną damę, szukającą
bruneta w ciepły letni dzień.
Michał wolał schować się za
kamerą, choć w filmie też w
końcu wystąpił. Wcielił się w
rolę fotografa robiącego zdjęcia pięknym paniom.

Po premierze filmowej w kinie
aktorzy otrzymali dyplomy

K rz ysztof Mu la rcz yk,
członek klubu „Wrota”, podkreślał, że na planie wiele się
działo.
- Jeden z uczestników nie
chciał tańczyć sam, postanowiłem mu pomóc - opowiada
instruktor. – Tak skutecznie
wczułem się w muzyczny rytm,
że aż pękły mi spodnie...
Film „Letnie impresje”
nakręcony wspólnymi siłami
przez osoby niepełnosprawne
i członków ekipy filmowej
miał swoją premierę w czasie
uroczystej gali w Kinie Scenie
Kulturze. Na widowni najważniejsi byli aktorzy. Każdy
otrzymał dyplom i aplauz
kolegów.
- To dzięki wam ten film
powstał - mów i ł Ma rci n
Kondraciuk, reżyser filmu i

pomysłodawca filmoterapii
planowej.
Uczestnicy warsztatów
to oklaskami, to znów wybuchami śmiechu reagowali
na swoje pojawienie się na
ekranie. Co bardziej nieśmiali
zasłaniali oczy, odważniejsi z
radością wykrzykiwali: To ja!
Michał, jeden z aktorów,
już złapał filmowego bakcyla.
- To było dla mnie wielkie
przeżycie – mówi. – Zapisałem się na kolejne warsztaty.
Chcę robić następne filmy!
Uczestnikom warsztatów
i ich przewodnikom udało się
stworzyć dzieło niezwykle.
Film „Letnie impresje” łapie
za serce i trzyma je mocno, aż
do końca seansu.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Niebo w gębie

Kawiarnia Maszkiety działa od ponad tygodnia. Ostatnio
podjęła w swych progach m.in. przedstawicieli samorządu,
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz
dziennikarzy
Pięcioro bezrobotnych
mogło siedzieć z założonymi
rękoma i narzekać na niesprawiedliw y los. Na szczęście
wzięło sprawy w swoje ręce,
zakasało rękawy i stworzyło
miejsce, jakiego do tej pory
brakowało w Knurowie.
Pierwsi klienci zjawili się
w Maszkietach ponad tydzień
temu.
- Zaglądają do nas, pytają,
próbują - opowiada Katarzyna Janowska, pomysłodawca
przedsięwzięcia. - Przyprowadzają dzieci, dla których przygotowaliśmy miejsce do zabaw.
Właściciele licz ą, że
Maszkiety staną się miejscem
rodzinnych spotkań (dzięki programowi Rodzina 3+
wielodzietni mogą liczyć na
rabaty), randek, warsztatów i
kulturalnych wydarzeń.
O strawę dla ciała dba
pani Elżbieta. Spod jej rąk
wychodzą cukiernicze arcydzieła: szarlotki, serniki, torty,
babeczki. Nie ma w nich ani
krzty konserwantów. Wszyst-

Właściciele zapraszają do kawiarni przy
ul. Kapelanów Wojskowych 2E

Foto: Paweł Gradek

Premiera
„Letnich impresji”

KNURÓW

ko powstaje z naturalnych
składników.
Krzysztof w koszulce z
napisem „Pan Prezes” z dumą
obsługuje ekspres i serwuje
kawę, którą wielu kawoszy już
uznało za najlepszą w mieście.
Kamil zbiera zamówienia od
klientów. W przyszłości będzie dowoził słodkości na
zamówienie. Pani Katarzyna
z zadowoleniem przygląda się
gościom, kosztującym słodkości.

Zaproszeni goście chwalili inicjatywę
spółdzielni socjalnej

Foto: Paweł Gradek

KNURÓW

- Staramy się o licencję na
sprzedaż alkoholu, aby móc podawać naszym klientom wina
Marka Kondrata - zdradza.
- Mamy wiele pomysłów, które z
czasem będziemy wcielać w życie.
Nowe miejsce na kulinarnej mapie Knurowa poświęcił
proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej, ks. Jan
Buchta.
Prezydent Knurowa Adam
Rams gratulował spółdzielcom ze „Spichlerza Smaku”.
- Jestem pełen podziwu. Podjęliście się państwo rzeczy obarczonej sporym ryzykiem, ale
przecież do odważnych świat
należy. Ciasteczka pyszne,
kawa doskonała, pozostaje
tylko stworzyć klimat kawiarni, gdzie ludzie będą mogli się
spotkać, poczytać, odpocząć,
porozmawiać.
Maszkiety hołdują zasadzie: przez żołądek do serca,
a to najkrótsza droga do osiągnięcia sukcesu.
/pg/

ogłoszenie własne wydawcy
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ogłoszenia
Angielski. Tel. 792 237 177

HANDEL I USŁUGI
Azbest – dofinansowanie do demontażu
i utylizacji. Tel. 792 013 569

39-43/14

30-40/14

Brukarstwo. Tel. 601 472 791

33-48/14

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849
MATEMATYKA. Tel. 606 705 264

21-45/14Y

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

RÓŻNE
Cegłę, kamień, drewno, gruz z rozbiórki
domu oddam za pomoc w rozbiórce. Tel
697 979 754
39-40/14

37-39/14

MOTORYZACJA

1/14-odw.

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

39-44/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

23-39/14

28-52/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

KREDYTY. Tel. 535 223 220

31-40/14

38-44/14

Spinki samochodowe. KOSTA ul. 1 Maja 16.
Tel. 32 336 26 47
39-40/14

SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy mycie okien, sprzątanie. Tel. 793 953 727
15/14-odw.

Odstąpię lokal handlowo-usługowy WP II.
Tel. 509 571 247

39-40/14

S p r z e d a m d z i a ł k ę o p o w. 10 0 0 m 2
przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie.
Tel. 697 158 974
39-41/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

M a l o w a n i e , t a p e t y, g ł a d ź , p a n e l e .
Tel. 32 235 61 32, 607 969 758. Do końca
października promocja 50%

39/14

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-39/14

S p r z e d a m g a r a ż n a u l . Ta r g o w e j .
Tel. 32 235 03 39, 694 934 755

39-42/14

Sprzedam kawalerkę. Szczygłowice, I piętro, 72 tys. Tel. 665 257 601 Expert

39/14

Sprzedam M-3 po remoncie 49 m2, 155 tys.
Tel. 664 257 655 Expert

39/14

Sprzedam M-3, parter, 51 m , 127 500 tys.
Tel. 664 257 655 Expert
2

39/14

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Knurowie ul. Mieszka I. Tel. 664 887 141

37-39/14

Usługi transportowe, przeprowadzki. Tanio.
Tel. 504 340 521

36-44/14

w w w.BRUK ARST WOGLIWICE .pl
Tel. 502 611 988, 509 962 089

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727
15/14-odw.

Emerytka szuka pracy: mycie okien, sprzątanie. Tel. 798 620 720
36-52/14

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

6/14-odw.

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

13/14-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666
13/14-odw.

Szukam pracy posiadam auto dostawcze
Fiata Ducato Max lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725

25-odw.

EDUKACJA

Ślusarz, suwnicowy, uprawnienia na wózki
widłowe – szuka pracy. Tel. 698 418 129

35-52/14

8-48/14

DAM PRACĘ
PRACA - TELEMARKETING – GLIWICE.
Tel. 505 919 966

35-39/14

Przyjmę mechanika. Tel. 691 983 777

36-39/14

Pr zyjmę pracownika budowlanego.
Tel. 32 235 01 81

38-39/14

Zatrudnię do pracy w kuchni.
Tel. 784 681 449

38-39/14

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia garaż przy ul. Targowej. Tel.
509 122 010

39-41/14

Do wynajęcia mieszkanie 54 m , I p., 3-pokoje, umeblowane, ul. Armii Krajowej. Tel.
509 122 010
2

39-41/14

Do wynajęcia mieszkanie 70 m2, częściowo
umeblowane. Knurów – Redyna. Tel. 607
269 261

38-40/14

Do wynajęcia mieszkanie w Gierałtowicach. Ogrzewanie węglowe. Tel. 32 235
35 35

37-39/14

Gierałtowice centrum. Do wynajęcia mieszkanie lub działalność gospodarcza cicha. 5
pokoi na I piętrze. Informacja 604 497 626

39-44/14

Kawalerka do wynajęcia. Knurów, ul. Kazimierza. Tel. 601 594 953

36-39/14

Masz na sprzedaż lub wynajem: mieszkanie, dom, dział kę, lokal? Zadz woń
664 257 601 Expert Nieruchomości

39/14
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8. KOLEJKA:
LKS 1908 Nędza - MKS Zabr ze - Kończyce 5:1, Zuch
Orzepowice - Tempo Paniówki 2:5, ŁTS Łabędy - Urania Ruda Śląska 2:5, Orzeł
Mokre - Zamkowiec Toszek
2:0, Wawel Wirek - Buk Rudy
Wielkie 3:2, Sokół Orzesze
- Wilki Wilcza 1:4, KS 94 Rachowice - Energetyk ROW II
Rybnik 1:4, Czarni Pyskowice
- Wyzwolenie Chorzów 0:1.

1. Energetyk II
2. Wyzwolenie
3. Wawel
4. Nędza
5. Wilki
6. Mokre
7. Urania
8. Zamkowiec
9. Buk
10. Rachowice
11. Zuch
12. Tempo
13. Łabędy
14. Kończyce
15. Orzesze
16. Czarni

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Klasa A

Klasa okręgowa
24
19
18
17
15
15
14
13
11
10
9
6
5
4
2
1

1. Gwarek
2. Gwiazda
3. Zryw
4. Zaborze
5. Młodość
6. Stal
7. Sokół
8. Carbo
9. Jedność II
10. Naprzód
11. Walka
12. Drama
13. Społem
14. Orły
15. Kozłów
16. Tęcza

8. KOLEJKA:
Zryw Radonia - Tęcza Wielowieś 0:0, MKS Zaborze
- Sokół Łany Wielkie 2:0,
Gwiazda Chudów - Naprzód
Żernica 3:0, Gwarek Zabrze
- Jedność 32 II Przyszowice
7:0, Carbo Gliwice - Walka
Zabrze 1:0, Orły Bojszów Społem Zabrze 2:3, Ruch
Kozłów - Salveo Drama Kamieniec 3:1, Stal Zabrze Młodość Rudno 4:1.

19
18
16
16
15
12
12
11
11
10
10
9
8
7
7
1

Biegi
wicz, 2. Dawid Szwiec - 1000
m - 1. Kamil Danowski.
- Kamil Danowski w Ornontowicach dwukrotnie wystąpił w biegu na 1000 metrów
i dwa razy wygrał. Najpierw w
swojej kategorii wiekowej, a po
kilkunastominutowej przerwie,
w kategorii open - wyjaśnia

trener Marek Lewczuk. - W Ornontowicach bardzo dobrze zaprezentowali się również Aneta
Łobożewicz i Dawid Szwiec.
Rozmawiałem z ich rodzicami
i wiele wskazuje na to, że w
kolejnych imprezach ystąpią już
jako zawodnicy Sokoła.

WYNIKI Z 16 WRZEŚNIA:
1. Jerzy Niewiadomski
2. Dariusz Skowron
3. Jerzy Pluta
4. Bogumił Wolny
5. Piotr Arent
6. Tadeusz Kamczyk
7. Zbigniew Ciszewski
8. Kazimierz Fąfara
9. Janusz Myszka

- 2.774 pkt
- 2.336 pkt
- 2.222 pkt
- 2.195 pkt
- 1.956 pkt
- 1.928 pkt
- 1.640 pkt
- 1.638 pkt
- 1.616 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Jerzy Niewiadomski
- 6.120 pkt
2. Bogumił Wolny
- 5.7623 pkt
3. Dariusz Skowron
- 5.541 pkt
4. Jerzy Pluta
- 5.414 pkt
5. Tadeusz Kamczyk
- 5.398 pkt
6. Piotr Arent
- 5.250 pkt
7. Janusz Myszka
- 5.131 pkt
8. Piotr Palica
- 4.851 pkt
9. Alfred Wagner
- 4.733 pkt
10. Zbigniew Ciszewski
- 4.689 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 30 września o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
informacja

PiSk

* * *

Endurance Solidarni

KB Sokół

Podopieczni Marka Lewczuka uczestniczyli w następujących imprezach biegowych:
- biegi przełajowe w Przyszowicach - dystans 200 metrów
- 5. Rafał Danowski, - 1 km - 1.
Kamil Danowski, 6. Henryk
Cieślik, - 3 km - 8. Dawid Gołyś,

- Bieg Nocny w Czerwionce
- dystans 10 km - 8 w open i 1 w
swojej kategorii wiekowej - Piotr
Bieliński (czas: 33.48), 25 open i
12 w kategorii - Artur Oboński
(37.34), 31 w open i 14 w kategorii - Dawid Gołyś (38.11 - rż),
- przełaje w Ornontowicach - 500 m - 1. Rafał Danowski, 800 m - 1. Aneta Łoboże-

informacja

AKB

minut i 6 sekund, co dało mu
118 miejsce w open i 38 miejsce
w kategorii M-20.

* * *

Dzieci z Amatorskiego
Klubu Biegacza startowały w
zawodach w Orzeszu.
- Zajęliśmy pięć pierwszych miejsc - cieszy się prezes
AKB Czesław Nowak. - Pierwszy linię mety minął Mateusz

Kopczyński, drugi był Fabian
Szkodny, trzeci - Mateusz Birówka, czwarty - Jakub Nowak,
a piąty - Antoni Latko. Ponadto
w pierwszej dziesiątce uplasowali się: Patryk Kończewski,
Karolina Nowak i Paulina
Kopczyńska.

Foto: AKB

Od lewej: Elżbieta Lewicka (współorganizatorka
zawodów w Ornontowicach), Rafał Danowski,
Zbigniew Lewczuk, Aneta Łobożewicz, Kamil
Danowski i Dawid Szwiec

Tomasz Wojtaszek wystąpił w III Nocnym Biegu Ulicznym w Czerwionce. Dystans
10 km przebiegł w czasie 45

informacja

Organizatorzy biegu informują,
że od godziny 12.00 do 13.15
na osiedlu Szczygłowice oraz w Wilczy
wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym
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Rezerwy
za burtą

IV liga

Z innej bajki

Mówi się, że piłka nożna to
gra zespołowa. I rzeczywiście
tak jest. Prawdą jest też, że o
obliczu zespołu wielokrotnie
decydują indywidualności. W
sobotę przy Dworcowej można
było oglądnąć dwóch takich, co
„ukradli” punkty rywalowi. Jeden z nich to Łukasz Żyrkowski,
który szczególnie w pierwszej
połowie znakomicie wywiązywał się z roli dyrygenta drużyny.
Były młodzieżowy reprezentant
Polski imponował „czytaniem”
gry i celnymi podaniami na
kilkadziesiąt metrów. Drugim
gościem z innej bajki był Dawid
Gajewski, który potrafił się wcielić w lisa pola karnego, dobijając
strzał Pawła Jaroszewskiego i
wyprowadzając Concordię na
prowadzenie 1:0. Potrafił też
indywidualnie wkręcić w mura-

wę kilku przeciwników i ustalić
wynik spotkania na 3:0. Dawid
Gajewski imponował też walecznością, a w jednej sytuacji
pokazał coś wyjątkowego. Owa
sytuacja wyglądała tak: Gajewski urwał się spod opieki lewego
obrońcy Sarmacji i dośrodkował
w pole karne do Łukasza Spórny.
Podanie okazało się nieprecyzyjne, w piłkarskim sloganie
określane „za plecy”. I co zrobił
Gajewski? Włączył „czwarty
bieg” i pobiegł na przeciwną
stronę boiska, by uniemożliwić
rozpoczęcie ataku rywalom.
Postawa godna naśladowania.
Młodzi zawodnicy powinni
pełnymi garściami czerpać korzyści z tego, że mają możliwość
grać, podpatrywać i uczyć się od
takich piłkarzy.
PiSk

8. KOLEJKA, GRUPA I
Concordia - Sarmacja Będzin 3:0
1:0 Gajewski 10’, 2:0 Jaroszewski 62’, 3:0 Gajewski 83’.
Concordia: Widera, Śliwa, Krzysztoporski, Pilc, Jaroszewski 90‘
Kempa, Wieliczko 56‘ Gałach, Rozumek 67‘ Filip, Żyrkowski,
Spórna, Gajewski, Pietrasz
75‘ Modrzyński.
1. Ruch
24
2. Przyszłość
16
Górnik Piaski - Unia Ząbko3. Concordia
14
wice 1:4, Slavia Ruda Śląska
4. Zieloni
13
- Pilica Koniecpol 4:0, RKS
5. Sarmacja
13
Grodziec - MLKS Woźniki
6. Slavia
13
2:5, Przyszłość Ciochowice 7. Raków II
12
Fortuna Gliwice 2:0, Gwarek
8. Gwarek T.G.
11
Tarnowskie Gór y - pauza
9. Unia
10
(drużyna LKS-u Kamienica
10. Pilica
10
Polska została wycofana z
11. Kamienica Polska
9
12. Polonia
9
rozgrywek), Polonia Poraj 13. Grodziec
9
Raków II Częstochowa 2:2,
14. Woźniki
8
Ruch Radzionków - Zieloni
15. Górnik
4
Żarki 4:0.
16. Fortuna
3

8. KOLEJKA, GRUPA II:
Unia Turza Śląska - GKS II
Katowice 2:4, Forteca Świerklany - Górnik Pszów 3:0,
Jedność Przyszowice - Gwarek Ornontowice 1:3, LKS
Bełk - Podlesianka Katowice 6:0, GKS Radziechowy
Wieprz - Czarni-Góral Żywiec 2:3, Drzewiarz Jasienica - GTS Bojszowy 2:1, Unia
Racibórz - Krupiński Suszec
3:5, Szczakowianka Jaworzno - Iskra Pszczyna 2:0.

Foto: Piotr Skorupa

Dawid Gajewski
- wzór dla młodych
zawodników

1. Drzewiarz
2. Bełk
3. Forteca
4. Krupiński
5. GKS II
6. Gwarek O.
7. Szczakowianka
8. Iskra
9. Pszów
10. Bojszowy
11. Góral
12. Turza Śląska
13. Radziechowy
14. Racibórz
15. Jedność
16. Podlesianka

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

20
19
17
15
13
13
11
10
10
9
9
8
8
8
7
4

Tydzień po tym, jak pierwszy „garnitur” Concordii wyeliminował z Pucharu Polski
Górnika II Zabrze (4:1), rezerw y knurowskiego klubu
- w tych samych rozgrywkach
- zmierzyły się z Piastem II
Gliwice. I przez 11 minut były
w ćwierćfinale.
Rezerwy Piasta przyjechały na mecz do Knurowa autokarem, którym gliwiczanie
podróżują na spotkania ekstraklasy, jednak wśród zawodników nie było tych z najwyższej
klasy rozgrywkowej. Mimo
to goście byli faworytem, bo
na co dzień grają w III lidze,
a rezerwy Concordii zaledwie
w klasie B.
Niespodzianką zapachniało po pół godzinie gry, gdy
wynik potyczki otworzył Bartosz Pietras. 21-latek wykorzystał błąd defensywy, a przede
wszystkim bramkarza gości i
bez problemu skierował piłkę
do pustej bramki.
Prowadzenie Concordii

Zza biurka

utrzymywało się przez 11 minut,
bowiem tuż przed przerwą do
wyrównania doprowadził były
zawodnik rezerw Borussii Dortmund - Patryk Dytko (wcześniej
sędzia nie uznał bramki Piotra
Kwaśniewskiego).
Faworyt nie zawsze znaczy
zwycięzca i niewiele brakowało, a podopieczni Damiana
Mehlicha doprowadziliby do
dogrywki. Przy stanie 2:1 dla
Piasta czerwoną kartką ukarany został Krystian Szewczak i
knurowianie kończyli mecz w
dziesiątkę. Grając w osłabieniu, Concordia mogła kilka
razy doprowadzić do remisu,
a w najdogodniejszej sytuacji
Bartosz Kutypa trafił piłką w
słupek.
W ostatnich fragmentach
gry niewykorzystane sytuacje
mnożyły się po każdej ze stron,
jednak ostatnie trafienie zanotowali goście, pieczętując tym
samym awans do ćwierćfinału.
Piotr Skorupa

1/8 FINAŁU PUCHARU POLSKI - PODOKRĘG ZABRZE
Concordia II Knurów - Piast II Gliwice 1:3
1:0 Pietras 30’, 1:1 Dytko 41’, 1:2 Budzik 63’, 1:3 Budzik 90’
Concordia II: Krasoń, Wieliczko (czerwona kartka po ostatnim
gwizdku sędziego), Folcik 34’ Wiszniowski, Szewczak (czk - 81’),
Pawlik 63’ Juzwuk, Kruk, Mastyj, Karwowski, Malinowski, Tasak
70’ Kutypa, Pietras.

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Dziękuję
i pozdrawiam
wszystkich...
Dwa lata temu wraz z rozpoczęciem piłkarskich Mistrzostw Europy wielu z nas
przystrajało swoje samochody
i okna mieszkań w biało-czerwone flagi. Żyliśmy nadzieją,
że nasi piłkarze wzniosą się
na wyżyny i dostarczą nam
wielu pozytywnych emocji. Jak
się skończyło wszyscy pamiętamy. Mecz otwarcia, mecz o
wszystko, mecz o honor, no i
marzenia o sukcesie pozostały
marzeniami.
Minęły dwa lata, poprzeczka organizacyjna poszła w
górę, i teraz nasz kraj wystąpił
w roli gospodarza mistrzostw
świata. Też w piłce, ale nie
nożnej, a siatkowej. Przystrojonych we flagi samochodów
i okien nie zauważyłem, ale
to, co nasi siatkarze zaprezentowali na „parkietach” w
Warszawie, we Wrocławiu,
w Łodzi, i w Katowicach, pozostanie na długo w pamięci.
Biało-czerwoni z trenerem
żółtodziobem ograli wszystkich
wielkich, wygrali ćwierćfinałową grupę „śmierci” i w wielkim
finale oddali tylko jednego seta

wielkiej Brazylii. Mistrzostwo
świata!
Mundial się skończył, a ja
zapraszam nie tylko sympatyków siatkówki na Knurowski
Turniej Charytatywny - Pomagamy Paulince Napieracz.
To też może być mistrzowska
impreza, po której popłyną
łzy radości i wzruszenia. A jej
zwycięzcami będą nie tylko
siatkarze, ale przede wszystkim
Paulinka i jej rodzice, którzy
wspólnie próbują zneutralizować skutki chorób, jakie
dotknęły dziewczynkę.
Szczegóły dotyczące turnieju znajdziecie na plakacie
zamieszczonym poniżej, a wracając do niedzielnych wydarzeń z katowickiego „Spodka”,
zapamiętam nie tylko wspaniałą grę naszych siatkarzy i
kapitalną atmosferę, ale również słowa prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który
po czterech setach dania głównego mistrzostw, powiedział:
Dziękuję i pozdrawiam przede
wszystkim naszych piłkarzy...
Piotr Skorupa

informacja

3. LIGA KOBIET
27 września, godz. 16
KKS II Zabrze - Wilki Wilcza

4. LIGA, GRUPA I
27 września, godz. 15
Zieloni Żarki - Concordia

4. LIGA, GRUPA II
27 września, godz. 15
Czarni Góral Żywiec - Jedność 32 Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA II
27 września, godz. 15
Wilki Wilcza - Orzeł Mokre
28 września, godz. 15
Tempo Paniówki - LKS Nędza

KLASA A
27 września, godz. 16
Naprzód Żernica - MKS Zaborze
Jedność 32 II Przyszowice - Stal Zabrze
Młodość Rudno - Gwiazda Chudów

KLASA B
27 września, godz. 16
Victoria Pilchowice - Pogoń Ziemięcice
28 września, godz. 16
Concordia II Knurów - Naprzód Świbie
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska
(mirella.napolska@przegladlokalny.eu), Justyna Bajko (justyna.bajko@przegladlokalny.eu) DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary (adam.szary@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu) WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk,
Waldemar Jachimowski
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, tel./fax: 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu Skład komputerowy własny.
Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i redagowania nadesłanych tekstów.
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sport

zamienić je w atuty - mówią
zwolennicy organizacji takich zajęć z APN-u.
Specjalistyczny trening odbył się w dwóch grupach. W
pierwszej uczestniczyli podopieczni trenerów Gulińskiego,
Nieradzika i Bagińskiego, a w
kolejnej zespoły prowadzone
przez Dybcio, Grodonia, Krawczyka i Gmyza.

PiSk

Trening z Wojciechem Mroszczykiem

Klasa B
5. KOLEJKA

Foto: Piotr Skorupa

W ubiegłym tygodniu
młodzi adepci futbolu z Akademii Piłki Nożnej w Knurowie wzięli udział w zajęciach
prowadzonych przez trenera
przygotowania motorycznego - Wojciecha Mroszczyka. Jego metody pracy
znają m.in. piłkarze Piasta
Gliwice, z którymi najpierw
awansował do ekstraklasy,
a następnie do eliminacji
Ligi Europy. Pan Wojciech
jest również fizjoterapeutą,
doktorantem katowickiej
AWF i członkiem UKSCA
(stowarzyszenie trenerów
przygotowania siłowego i
kondycyjnego Wielkiej Brytanii).
- Wojciech Mroszczyk w
swojej pracy zawodowej poznał, co to praca ze sportowcami, amatorami i dziećmi.
Największe sukcesy osiągnął z Piastem Gliwice, ale
jako trener przygotowania
fizycznego pracuje również
indywidualnie z młodymi
tenisistami oraz piłkarzami.
Jako praktyk wie, że tylko
nieustanna ocena i trening
pozwolą zniwelować deficyty zawodników, a z czasem

Foto: Piotr Skorupa

By deficyt
zamienić
w atut

Raz, dwa, trzy - zwycięstwo
jego podopieczny - Szymon
Maśliński otrzymał nagrodę
dla najlepszego zawodnika
turnieju. Szymon zdobył w
tych rozgrywkach 58 punktów, a knurowska drużyna
pokonała takie zespoły, jak:
GUKS Gwarek Pawłowice
Śląskie (67:12), KS Pogoń
Ruda Śląska (50:35) i KKS
Tarnowskie Góry (35:29).

Młodzi koszykarze z Knurowa tworzyli bezdyskusyjnie najlepszy team
w ogólnopolskim turnieju rozegranym w Pawłowicach Śląskich
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W zespole KTK Knurów
wystąpili: Kacper Pacholczak,
Maciej Muchowski, Tomasz
Furtek, Maciej Olesiński,
Igor Szkodny, Remigiusz Bujok, Michał Domżoł, Patryk
Pępek, Michał Stypułkowski, Piotr Romańczuk, Paweł
Kamyk, Szymon Maśliński,
Kamil Cieślik.

informacja

PiSk
Foto: KTK

liśmy trzy mecze i trzy razy
wygraliśmy, co zaowocowało
zwycięstwem KTK Knurów
w całym turnieju - informuje trener i jednocześnie
za łoż yciel K nurowsk iego
Towarzystwa Koszykówki,
Ja nusz K lof. Wychowawca młodzież y z Miejsk iej
Szkoł y Podstawowej nr 7
dodaje też w satysfakcją, że

Foto: KTK

Zawodnicy Knurowsk iego Towarzystwa
Kosz ykówk i z a notowal i zna kom it y w ystęp w
ogólnopolsk im turnieju
w Pawłowicach Śląskich.
- To ju ż tr z e c ia edyc ja
rozgrywek, w których zagraliśmy chłopcami urodzonymi w roku 2003. W
ramach turnieju rozegra-

Olimpia Pławniowice - Concordia II Knurów 4:4
Bramki dla gości: Kozdroń 2, Wiszniowski 2.
Wyjściowy skład Concordii II: Grabowski, Wiszniowski,
Szewczak, Folcik, Grodoń, Juzwuk, Przesdzing, Pietras, Kutypa, Malinowski, Kozdroń.
Po pr zer wie z agrali też:
1. Gwarek II
15
Niedbała, Sobczak, Losza
2. Ciochowice II
12
i Bylak.
3. Pławniowice
11
Burza Borowa Wieś - KS
4. Pawłów
9
Bojków 4:1 Piast Pawłów
5. Burza
9
- Po g o ń Z i e mi ę c i c e 7:1,
6. Świbie
7
7. Concordia II
7
Przyszłość II Ciochowice
8. Quo Vadis
7
- Victoria Pilchowice 5:1,
9. Kleszczów
6
Naprzód Świbie - Quo Va10. Bujaków
6
dis Makoszowy 5:1, Amator
11. Victoria
4
Rudziniec - Start Kleszczów
12. Bojków
4
1:5, LKS 45 Bujaków - Gwa13. Amator
4
rek II Ornontowice 0:2.
14. Ziemięcice
0

58 - tyle punktów zdobył
w turnieju najlepszy
zawodnik Szymon
Maśliński
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Miejska Szkoła Podstawowa nr 4

Klasa I A

Wychowawca: mgr Joanna Zawadzka
Wiktoria Adamska, Łukasz Ganczarczyk, Julia Guroś, Maja Hudziak, Kacper Janasek, Dominik Kępa,
Michał Kondziołka, Natalia Ładno, Karol Machulik, Dawid Niemczyk, Kacper Paruzel, Wiktoria Pietrasz,
Emilia Pochopień, Eliza Radzikowska, Bartłomiej Rypień, Antonina Szuma, Jakub Szychta, Julia Wesołowska

Klasa I C

Wychowawca: Halina Bajszczak
Joanna Augustyn, Aleksandra Balbierz, Oliwia Buczyńska, Aleksandra Cypel, Wiktoria Dobisz, Xsawier Dolik,
Patryk Karaczun, Mateusz Kulesza, Aleksandra Kuśmierz, Filip Lenża, Angelika Makarewicz, Antoni Mazur,
Oskar Michalski, Wiktoria Naporska, Seweryn Niemczyk, Zuzanna Paliga, Mariusz Pawlik, Jakub Pilarski,
Mateusz Sadowski, Szymon Skowron, Tomasz Smugaj, Adam Sochacki, Nadia Weinstein, Emilia Zięba

Klasa I B

Foto: Justyna Bajko

Foto: Justyna Bajko

Wychowawca: Joanna Grobosz
Wiktoria Bronikowska, Kacper Cybulski, Kacper Duda, Otylia Dzwonek, Kinga Fajger, Szymon Grzesiak,
Dominik Gurowiec, Jakub Jaroń, Maciej Jasnos, Mateusz Kędzierski, Konrad Krysiak, Nikola Michalak,
Kinga Orzechowska, Julia Paciukanis, Amelia Pijanowska, Bastian Wyżga, Wojciech Zarzycki, Maksymilian Ziółek

foto-migawka
„Nak rętko mani a” trwa! Do akcji
zbiera nia nakrę tek dla Laury Zawady
włączyły się szkoły i zakłady pracy. Knurowianie przynoszą nie tylko nakrętki.
- Docierają do nas przeróżne rzeczy
np. Kubuś Puchatek czy pacynki. Ostatnio ktoś podar ował także urząd zenie
do bujania - śmieje się Oriona Zawada,
mama Laury.
Aby Laura mogła pojechać na turnus rehabilitac yjny, potrz eba jeszcz e
kilka ton plasti kowych darów. Do naszej
redakcji z worka mi pełny mi nakrę tek
przyszli 8-letni Oliwier i 6-letnia Joasia.
Torby pomógł dzieciom dźwigać tata.
- Cała rodzina zbierała nakrętki dla
Laury. Zajęło nam to 4 miesiące - mówiły
dzieci, obiecując, że będą zbierać dalej.
Justyna Bajko
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