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Wizualizacja: Piotr Nowakowski

aktualności
KNURÓW. NOWE ORGANY W KOŚCIELE PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Piszczałkowe
na
Wielkanoc

To jedna z największych parafialnych inwestycji
– we wrześniu rozpoczęto instalację 37-głosowych
organów piszczałkowych, które zastąpią
dotychczasowe - elektronowe

Mój przyjaciel policjant
Przez cały wrzesień mł. asp. Janusz Szydło,
policjant z gliwickiej drogówki, opowiadał
najmłodszym mieszkańcom Knurowa
o bezpieczeństwie na drodze i codziennych
zagrożeniach

Stuletnie
organy
przechodzą
generalny
remont

skórzane i filcowe są wymienione na
nowe, stożki w wiatrownicach przeszły generalne czyszczenie. Mamy
dużo przestrzeni do pracy – chór i
piwnicę – stąd mogliśmy sobie pozwolić na to, by rozebrać instrument
na części pierwsze. Jest zupełnie
nowa instalacja elektryczna sterująca instrumentem – stare kable nie
tylko były zużyte, ale wykonane w
technologii, na którą żadne przepisy
dziś nie pozwalają. Na dobrą sprawę
ze starego instrumentu wykorzystujemy tylko wiatrownicę i piszczałki,
zaś połączenia międzymanuałowe i
sterowanie manuałami są nowe. Elektronika zastąpiła cały dotychczasowy
system przekaźników.
Jak podkreśla organmistrz, instrument bazowy był w bardzo dobrym stanie – nie było tu ani jednego
kornika, co w wypadku instrumentów w tym wieku jest czymś zupełnie
wyjątkowym.
- A skoro do tej pory nie ma w nim
korników, to już nigdy nie będzie –
zapewnia Piotr Nowakowski.
Ciekawostką jest, że w organach
będzie występował rzadki głos Fagot
32’ – bardzo niski, na granicy słyszalności ludzkiego ucha.
Dla wielu może się wydawać
niezrozumiałe, czemu praca nad

Według informacji Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego organy
mają około stu lat. Instrument został wykonany na początku XX wieku przez
firmę Schlag&Sohne. W roku 1953 trafił do katowickiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, przywieziony z jednego z wałbrzyskich kościołów.
Przenosin dokonała firma Wacława Biernackiego, która kilka lat później (w
1959 r.) wyremontowała i przebudowała instrument, poszerzając skalę z 28
na 30 głosów. Dwa kolejne remonty instrument przechodził w latach 1970
i 1981. W bieżącym roku, przy okazji przenosin z auli katowickiej Akademii
Muzycznej do knurowskiego kościoła, organy doczekały się kolejnej przebudowy i kapitalnego remontu. Na prośbę ks. Jana Buchty wyborem organów
zajął się znawca i wirtuoz organów, Julian Gembalski – profesor Akademii
Muzycznej w Katowicach.
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Foto: Mirella Napolska

Dwukrotnie pisaliśmy na naszych łamach o planowanej wymianie
organów w kościele parafii pw. Matki
Bożej Częstochowskiej. Wreszcie po
miesiącach przygotowań instrument
został przywieziony do Knurowa,
jednak nieprędko go usłyszymy, bo
złożenie organów i przygotowanie
ich do użytku to czasochłonna praca,
trwająca zwykle około roku.
- Firma nam obiecuje, że organy
będą gotowe do Wielkanocy – mówi
ks. Jan Buchta, proboszcz knurowskiej parafii. – Wykorzystuje się
instrument wykupiony od Akademii
Muzycznej w Katowicach, ale to tylko
baza naszych organów. Instrument
został rozbudowany, z 30-głosowego
stał się 37-głosowym. Będzie też zupełnie nowa szafa organowa, powstaje w
zakładzie stolarskim w Myślenicach i
już w połowie października ma zostać
przewieziona do Knurowa.
Koszt całej inwestycji to 640 tys.
zł. Suma niemała, ale jak przyznaje
proboszcz Buchta, wierni okazali
hojność i zrozumienie dla sprawy.
W niespełna rok udało się zebrać aż
dwie trzecie potrzebnych funduszy.
Połowa inwestycji została już opłacona.
Plany wymiany organów elektronowych (wtedy jeszcze na gwarancji)
na piszczałkowe wzbudzały pewne
kontrowersje. Po co wymieniać całkiem dobre organy na inne, drogie i
w dodatku stare? – zastanawiali się
niektórzy nasi Czytelnicy. Być może
do sensu inwestycji przekona ich
dźwięk instrumentu, a także wiadomość, że wszystko, co zużyte, zostało
w nim wymienione na nowe. Instrument został rozbudowany, będzie też
całkowicie inaczej ułożony. W AM
znajdował się w całości w jednym
miejscu, tu warunki podyktowały
inne ułożenie – po dwóch stronach
prezbiterium.
- Organy przechodzą kapitalny remont – zapewnia Piotr Nowakowski,
organmistrz prowadzący budowę,
a zarazem wykonawca projektu zewnętrznego i wewnętrznego knurowskich organów. – Wszystkie elementy

- Pogadanki budują pozytywny obraz policjantów w
oczach dzieci - mówi mł. asp. Janusz Szydło

instalacją trwa tak długo.
- To praca, którą my robimy na
całe lata – tłumaczy wykonawca
projektu. – Instrument zostanie
raz zbudowany i przez następnych
kilkadziesiąt lat nikt go nie będzie
przebudowywał.
Poza tym jest to koronkowa praca. Laik patrząc na organy nie jest w
stanie wyobrazić sobie, z jak wielu
elementów składa się ten instrument.
Samych piszczałek w knurowskich
organach jest 2606. Największa z
nich ma 5 metrów długości, 26 cm
średnicy i waży około 50 kilo, zaś ta
najmniejsza wielkością i masą przypomina... słony paluszek.
Organy są objęte dwuletnią gwarancją. Serwisowi gwarancyjnemu
nie podlega jednak strojenie.
- Strój jest zmienną uzależnioną
od temperatury – wyjaśnia Piotr
Nowakowski. – Najlepsza dla instrumentu jest stała temperatura, a nie
ma się co oszukiwać, w kościołach
raczej o to trudno.
MiNa

SPROSTOWANIE

W artykule „Krzyż jak nowy”
[PL nr 39/2014] wkradł się błąd w
nazwisku, którym mógł poczuć się
dotknięty pan Marcin Gorek. Za
przykrą pomyłkę Pana Marcina i
Czytelników przepraszamy.
Redakcja

Janusz Szydło odwiedził z pogadankami o bezpieczeństwie wszystkie knurowskie szkoły podstawowe
i jedną gierałtowicką. Dzieci, od
zerówkowiczów do trzecioklasistów,
posłuchały, jak zachować się na drodze, co zrobić, gdy zaczepi je podejrzany mężczyzna, dlaczego trzeba
nosić kask i zapinać pasy, a nawet
jak uchronić się przed złodziejem.
- Starałem się uświadomić dzieciom, że noszenie na widoku kluczy
od domu to zachęta dla złodzieja.
Rabuś wtedy wie, że dziecko w domu
jest samo - tłumaczy Janusz Szydło.
Młodszy aspirant nie poprzestawał na słowach. W przekazywaniu
wiedzy pomagał sobie, ku zachwycie
dzieci, grą aktorską.
Najmłodsi zdają sobie sprawę, że
pewne zachowania są złe.
- Mówią mi czasem, że tatuś jechał po piwie, a mamusia nie zapina
pasów - mówi Szydło. - Wiedzą, że
tak nie powinno się robić.

Policjant mówił także o sprawach zaskakujących dla dorosłych.
- Mało osób wie, że do 10 roku
życia dziecko z osobą dorosłą jest
traktowane jako pieszy i może poruszać się na rowerze po chodniku
- tłumaczył prelegent.
Pogadanki są regularnie prowadzone od kilku lat.
- Wiedza musi być utrwalana, a
czym skorupka za młodu nasiąknie...
- śmieje się młodszy aspirant.
Dzięki bliskim spotkaniom z
policjantem, zmienia się stosunek
dzieci do munduru.
- Zwiększa się zaufanie do policji.
Policjant nie jest już złą osobą, która
karze, ale przyjacielem, pomocnym
w kryzysowej sytuacji - opowiada
Janusz Szydło.
Policjant w trakcie spotkań obdarowywał najmłodszych podarunkami - odblaskami sprezentowanymi przez Urząd Miasta w Knurowie.
jb, foto: arch. Janusza Szydły

podziękowania

Wszystkim, którzy uczestniczyli
we Mszy Św.
i ceremonii pogrzebowej

Andrzeja Kołodzieja
Rodzinie, Księżom, Dyrekcji Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego,
Nauczycielom, Absolwentom i Uczniom,
Zarządowi i Członkom Orkiestry KWK „Knurów”,
Zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. ks. Dzierżona
za okazaną pamięć, wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty
składają

OGŁOSZENIE EKSPRESOWE

Przyjmę ekspedientkę
do sklepu w Gierałtowicach. Tel. 722 046 222

Żona i Synowie z Rodzinami

ex.40/14
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Pomocy!
Chcę się zabić!
ZABRZE, KNURÓW

ŻERNICA

Złodziej
poszukiwany

Policja prosi o pomoc w znalezieniu
złodzieja. Sprawca połasił się czarny
samochód marki Peugeot 607 o numerze
rejestracyjnym SGL 9RW5

22 września dyżurny Komendy Miejskiej Policji
w Zabrzu odebrał dramatyczny telefon knurowianina.
Mężczyzna kilka chwil wcześniej otrzymał sms
od koleżanki. Zabrzanka napisała, że chce ze sobą
skończyć...
Było przed godziną 4, kiedy dyżurny przyjął zgłoszenie od zaniepokojonego knurowianina. Mężczyzna
prosił o pomoc. Tłumaczył, że koleżanka śle mu smsy z treścią sugerującą, że chce popełnić samobójstwo.
- Po ustaleniu adresu zdesperowanej kobiety na miejsce zostali wysłani
policjanci. Nikt jednak nie otworzył
drzwi mieszkania - informują kryminalni z KMP Zabrze.
Policjanci w obawie o życie zabrzanki zdecydowali się na siłowe
wejście do lokalu przy ul. Bytomskiej.
Na nogi postawiono wszystkie służby. Wezwano straż pożarną.

- W trakcie wykonywania czynności do mieszkania przyszedł ojczym kobiety i poinformował, że
pasierbica jest u znajomych - mówi
Policja.
Poszukiwania zabrzanki trwały.
Policjanci udali się pod wskazany
przez ojczyma adres.
- Zastali niedoszłą samobójczynię
w dobrym humorze, bawiącą się ze
znajomymi - tłumaczą funkcjonariusze.
Zabrzanka, zdumiona wywołanym zamieszaniem, w yjaśniła
funkcjonariuszom, że wcale nie
chciała się zabić, a jedynie zażar-

PRZYSZOWICE, GIERAŁTOWICE

Plaga pijanych
rowerzystów
Piłeś, nie jedź! – wielu rowerzystów z okolicy zapomina, że ten
zakaz dotyczy także prowadzenia
jednośladów.
27 września w Gierałtowicach

na ul. Zgrzebioka policjanci z gliwickiej drogówki zatrzymali 55-letniego mężczyznę. Gierałtowiczanin
jechał na rowerze. Jechał, choć z
trudem - wydmuchał 2,6 promila al-

tować z kolegi. Wysyłała smsy dla
zabawy. Policjantom nie było do
śmiechu. Kobieta otrzymała mandat karny.
Każda wiadomość o próbie samobójczej jest bardzo poważnie
traktowana przez policję. Kilka dni
wcześniej z wiaduktu nad Drogową
Trasą Średnicową skoczył 29-letni
zabrzanin. Mężczyzna upadł na pustą DTŚ. Z obrażeniami nóg i głowy
trafił do szpitala. Nie wiadomo, dlaczego targnął się na swoje życie i czy
powiadomił kogokolwiek o swoich
zamierzeniach. Był trzeźwy.
jb

koholu. W trakcie czynności wyszło
także na jaw, że 55-latek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych obowiązujący do 21
października 2014 roku.
Dwa dni później w ręce policji
wpadł kolejny nietrzeźwy kierowca.
W Przyszowicach na ul. Gierałtowickiej patrol zatrzymał mieszkańca
Paniówek. 55-latek z 1,45 promilami
kierował rowerem.
- Pijanym rowerzystom grozi
14 dni aresztu lub grzywna do 5
tys. złotych - mówi Marek Słomski,
rzecznik KMP Gliwice.

KNURÓW

Skradł i wpadł

Kolejna udana akcja policji.
Funkcjonariusze z Knurowa zatrzymali 37-letniego złodzieja.
- Mężczyzna działając wspólnie i
w porozumieniu z innymi osobami 7
września na ul. Konopnickiej dokonał włamania do samochodu marki
VW Transporter - informuje Marek
Słomski, rzecznik KMP Gliwice.

27 września około godz. 8 knurowian wybrał się fryzjera. Chciał
się ostrzyc. Wszedł do jednego z
zakładów w centrum miasta, powiesił bluzę na wieszaku i usiadł w
fotelu. Resztą zajęła się fryzjerka.
W tym samym czasie do zakładu
wszedł ktoś jeszcze. Po kilkunastu
minutach knurowianin wyszedł z
nową fryzurą i ... brakiem portfela.
- Z pozostawionej na wieszaku
bluzy, nieznany sprawca skradł portfel
z zawartością. W środku było 1200 zł,

jb

jb

dowód osobisty, prawo jazdy i karta
bankomatowa - mówi Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
W portfelu złodziej znalazł coś
jeszcze - zapisany na kartce kod
PIN. Wykorzystał okazję.
- Sprawca posługując się kartą
bankomatową i znalezionym PINem, wypłacił w bankomatu 3000 zł
- dodaje Marek Słomski.
Łączna suma strat w yniosła
4280 zł.
jb

Dozór za pobicie
Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód zdecydowała o objęciu
dozorem policyjnym 24-letniego
mieszkańca K nurowa. Decyzję
wydano 27 września. Knurowianin
29 sierpnia na ul. Lignozy dosyć dotkliwie pobił mężczyznę. Napastnik
nie działał sam.
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Knurowianian skradł rzeczy o
wartości 3 tys. złotych. Wpadł 25
września na ul. Lignozy. Za włamanie kodeks karny przewiduje karę
od 1 roku do 10 lat pozbawienia
wolności. Postępowanie prowadzi
knurowski komisariat.

KNURÓW

Podejrzani o kradzież to „bohaterowie”
nagrania sklepowego monitoringu

- Grozi mu do 3 lat pozbawianie
wolności - informuje Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
jb

KNURÓW

Foto: Materiały Policji

jb

jb

U fryzjera ogolony
przez złodzieja

Ukradli kosmetyki

Kamera monitoringu uchwyciła
sprawców 25 sierpnia o godz. 15.11.
Ktokolwiek rozpoznaje złodziei
lub posiada informacje dotyczące
miejsca ich pobytu proszony jest o
kontakt z Komisariatem Policji w
Knurowie (ul. Dworcowa 1A) lub
bezpośrednio z prowadzącym czynności wyjaśniające st. asp. Krzysztofem Kaczorowskim (tel. 32 337 25 11).

- Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie,
proszone są o kontakt z Komendą
Miejską Policji w Gliwicach, ul.
Powstańców Warszawy 12, pokój
120, tel. 32 33 69 263 od godz. 8.00
do 15.00 lub 997 całą dobę – apelują
policjanci gliwickiej KMP.

KNURÓW

KNURÓW

Komisariat Policji
w Knurowie
poszukuje trzech
mężczyzn,
którzy skusili
się na artykuły
kosmetyczne
w sklepie
Biedronka przy
ul. Szpitalnej

Do kradzieży doszło w nocy z
20 na 21 września. Samochód stał w
garażu przy ul. Górniczej w Żernicy. Złodziej przeciął zabezpieczenia
i przez nikogo nie zauważony wyprowadził samochód. Sprawca na
razie pozostaje nieuchwytny, ale
istnieje szansa, że złodziej jeszcze
nie zdążył sprzedać auta.

Czyj to rower?
We w tore k p at rol St r a ż y
Miejskiej w rejonie ul. Wilsona
natknął się na bezpański rower.
Pojazd, marki Grand, czeka na

właściciela w siedzibie SM przy
ul. Niepodległości 5.
/bw/
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Pation daje nadzieję

Robotnicy nie zasypiają gruszek w popiele,
przygotowując teren pod przyszłą siłownię
„pod chmurką”

SZCZYGŁOWICE. RUSZYŁY PRACE NAD MIEJSKĄ INWESTYCJĄ

Będzie „siłka”
w parku
Nie ma to jak ruch na świeżym
powietrzu. Jeśli nie jogging,
to może siłownia, która
powstaje w szczygłowickim
parku NOT?
To już trzecia plenerowa siłownia, jaka powstaje w Knurowie
z miejskich funduszy. Park NOT
wydaje się idealnym miejscem
do takiej inwestycji, nie tylko ze
względu na urokliwość miejsca.
– W sąsiedztwie jest plac zabaw, więc chcemy poszerzyć ofertę,
stwarzając kolejne miejsce wypoczynku i rekreacji – mówi Ewa
Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Miejskich w Urzędzie
Miasta Knurów.
Będzie w czym wybierać – w
parku na 8 stanowiskach zostanie zamontowanych 10 urządzeń
gimnastycznych. Do siłowni będzie prowadzić chodnik, wzdłuż
którego staną ławki.
Prace w Szczygłowicach już
ruszyły, ich wykonawcy mają czas
do 20 października, powinni więc
zdążyć przed pierwszym śniegiem.
Mieszkańcy Szczygłowic już czekają na otwarcie obiektu.
- Bardzo się cieszę, że siłownia
powstaje – mówi pan Paweł. –
reklama

Żona zawzięcie ćwiczy i w końcu
będzie miała blisko!
Pani Kazimiera nie jest pewna, jak często będzie odwiedzać
siłownię.
- Gdyby była przy wieżowcach,
pewnie częściej bym korzystała –
przypuszcza. – A tak, rano jeszcze
można ćwiczyć, ale po 17 to już
będę się bała przyjść do parku.
Mam tylko nadzieję, że szybko nie
zniszczą tych urządzeń. Podobno
ma być monitoring, ale na moim
bloku też jest zamontowana kamera i niewiele pomaga. Najlepiej
byłoby zatrudnić kogoś do pilnowania.
Miejsce będzie – a nawet już
jest – objęte monitoringiem.
– Dodatkową inwestycją była
budowa światłowodu z przyłączem
elektrycznym pod montaż kamery
– informuje naczelnik Szczypka.
Koszt inwestycji to łącznie
około 300 tys. zł (236 tys. zł za
siłownię i 64 tys. zł za światłowód).
MiNa

W Polsce na stwardnienie rozsiane choruje 60 tys. osób. W Knurowie
na tę ciężką chorobę cierpi około 60
osób. Krąg tych, których dotyka –
rodziny i bliscy – rozszerza się do
kilkuset.
Leczenie jest bardzo drogie. Państwo wspiera niechętnie.
– Umiesz liczyć, licz na siebie –
mawiają chorzy, starając się brać los
w swoje ręce.
W tym celu założyli w Gliwicach
stowarzyszenie Sezam. Zrzesza osoby
chore na stwardnienie rozsiane (SM),
ich rodziny i przyjaciół. Liczy ponad
500 członków. Ponad 40 z nich to
knurowianie.
Działalność stowarzyszenia jest
urozmaicona i wszechstronna. Kilkakrotnie o niej pisaliśmy. Jego
członkowie postawili sobie jednak
szczególnie ambitny cel: budowę
Parku Technologii Innowacyjnych
Osób Niepełnosprawnych (Pation),
czyli swoistego centrum rehabilitacji.
Wzięli we władanie budynek
starej szkoły przy ul. Jana Śliwki w
Gliwicach. Wyremontowali go przymierzając się do stworzenia m.in.
gabinetów rehabilitacyjnych, sal
wykładowych, a nawet mieszkania
demonstracyjnego, w którym chorzy
mogliby uczyć się codziennego funkcjonowania.
W sierpniu Pation otworzył podwoje. Na razie zaadaptowano 10 proc.
budynku (cały obiekt liczy 3.600 m2).
We wrześniu za własne fundusze

Sezam zakupił profesjonalny sprzęt
do fizyko- i kinezyterapii.
- W wyborze pomagali rehabilitanci prowadzących chorych na stwardnienie rozsiane – podkreśla knurowianin Damian Miara z Sezamu.
– To nie koniec naszych planów
w tym względzie - dodaje Bartosz
Chmielewski, zarządzający projektem Pation. Chcemy pozyskiwać środki z funduszu pracy, aby móc tworzyć
w Pation miejsca pracy dla kolejnych
rehabilitantów oraz kupować kolejne,
profesjonalne urządzenia rehabilitacyjne. Nie ukrywamy, że naszym
celem jest egzoszkielet. Na razie to
pieśń przyszłości, chyba że uda nam
się pozyskać sponsorów.
Pation chce ułatwić chor ym
transport tak, by szybko, bezpiecznie
i niedrogo mogli dojechać do lekarza
bądź na zakupy. Idealnie sprawdziłyby się cztery pojazdy obsługujące
Knurów, Gliwice, Zabrze i Rudę
Śląską. Rozeznanie rynku, także w
Niemczech i Rumunii, wykazało
jednak, że na razie stowarzyszenie nie
udźwignie tego finansowo.
- Jednostka społeczna nie może
podjąć takiego ryzyka finansowego
wydatkowania środków społecznych
na zakup samochodów, stworzenie
miejsc pracy dla ratowników medycz-

nych i zapewnienia najtańszej w Polsce usługi transportowej bez gwarancji
samorządów, że ich zaangażowanie
przełoży się na obsługę poszczególnych
regionów – zauważa Chmielewski.
Zdecydowano się więc zakupić
jeden niskopodłogowy samochód.
Pation stworzył pierwsze miejsce
pracy dla osoby niepełnosprawnej,
dofinansowane ze środków PFRON.
- Dofinansowanie pozwoliło nam
w pełni wyposażyć stanowisko dla
pracownika, który będzie odpowiedzialny za obsługę członków Sezamu
pod kątem realizacji refundacji ich
wydatków ze środków stowarzyszenia – mówi Marcin Mistela, członek
stowarzyszenia.
Nie brakuje pomysłów na przyszłość.
- Staramy się, by nasz projekt
stał się wzorcowym dla innych stowarzyszeń w Polsce – mówią członkowie Sezamu. – Liczymy, że uda
nam się doprowadzić do budowy
przynajmniej jednego odpowiednika
Parku Technologii Innowacyjnej
Osób Niepełnosprawnych w każdym
województwie. Usiłujemy pozyskać
2,5 mln zł ze środków norweskich na
termomodernizację budynku przy
ulicy Śliwki w Gliwicach.
Oprac. b

Masz pytania dotyczące choroby, sposobu jej leczenia, radzenia sobie
w gąszczu przepisów i formalności – skontaktuj się ze stowarzyszeniem
„Sezam” – tel. 531 773 768 (w godz. 10-16). Wiele przydatnych informacji
znajdziesz też na stronie www.sezamsm.pl.

KNURÓW

Warto się spotkać

Jak co roku w ostatnią sobotę września
spotkali się byli pracownicy oddziału
MDE-3 Kopalni Węgla Kamiennego
„Szczygłowice”
Lata spędzone na oddziale były
dla nich czymś więcej niż tylko pracą.
Potwierdza to serdeczna atmosfera każdego z dorocznych spotkań.
- Było wesoło, mogło być więcej
kolegów, ale nie wszyscy, szczególnie
młodzi emeryci, wiedzą, że spotkania

odbywają się w ostatnią sobotę września - mówi Bronisław Zaremba, jeden
z uczestników. - W tym roku pożegnaliśmy trzech kolegów i naszą planistkę.
Emeryci widzą, że dla górnictwa nadeszły ciężkie czasy. Tym bardziej zachęcają do spotykania się i wspominania.

- Dziękuję organizatorom, a
szczególnie panu Stefanowi Makselonowi, który mimo upływu lat
wciąż jest dobrym duchem, który
wszystkich mobilizuje - mówi Zaremba. - Podziękowania należą się
kierownictwu, tym na emeryturze
i tym, co awansowali, że chcieli się
spotkać z byłymi pracownikami.
Kolejne takie spotkanie za rok,
26 września.
oprac. /g/

Foto: Archiwum

Foto: Justyna Bajko

Chorzy na stwardnienie rozsiane nie załamują rąk.
Najpierw się skrzyknęli i założyli stowarzyszenie.
Teraz ogromnym wysiłkiem próbują stworzyć
wzorcowe centrum rehabilitacji

Kolejne takie spotkanie za rok
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KNURÓW. DZIEŃ KANAPKI

I smacznie,
i zdrowo

Takie kanapki aż szkoda było jeść
– to małe dzieła kulinarnej sztuki.
Ich degustacja była pretekstem
do promocji zdrowego żywienia

GLIWICE. STUDENCI KOŁA NAUKOWEGO POLSL RACING WRÓCILI Z ZAWODÓW

Udany debiut
Na przełomie sierpnia i września tysiące
młodych ludzi z całego świata spotkało się na
torze Riccardo Paletti pod Modeną we Włoszech,
by zaprezentować efekty wielomiesięcznej
pracy. Wśród nich byli knurowianie z Koła
Naukowego PolSl Racing
Po dniach i nocach spędzonych
w warsztacie, licznych analizach,
obliczeniach i testach, studenci
w ydzia łu mechaniczno-technologicznego Politechniki Śląskiej
w Gliwicach mogli zobaczyć jak
w y g l ą d aj ą z m a g a n i a For mu ł y
Student.
Do Włoch pojechali z zaprojektowanym i skonstruowanym przez
siebie bolidem. I chociaż nie stanęli
na podium, nie czują się przegrani.

- Studenci Politechniki Śląskiej
wzięli udział w statycznej części
zawodów. Czujnym oczom sędziów
nie umknął żaden szczegół - mówi
Hanna Wita, przedstawiciel ds. kontaktu z mediami. - Chętnie podzielili
się swoimi spostrzeżeniami, udzielili
cennych wskazówek i rad. Dzięki
temu młodzi konstruktorzy wiedzą,
co należy poprawić, aby w przyszłym
roku odnieść jeszcze większy sukces.
Studenci w trakcie zawodów

mogli obserwować pracę starszych
kolegów z bardziej doświadczonych
drużyn, odbyli wiele interesujących
rozmów z sędziami i specjalistami z
branży automotive. Na własne oczy
zobaczyli, że dzięki ciężkiej pracy i
determinacji można spełnić marzenia.
- Ten wyjazd zmienił w moim
życiu podejście do tego, kim mogę
być w przyszłości - mówi Mateusz
Masłowiec, członek podzespołu
zawieszenia w PolSl Racing. - Nauczyłem się wiele na temat budowy
samochodów wyścigowych, zobaczyłem sporo innowacyjnych rozwiązań, a także dowiedziałem się, jakie
wymagania stawia się potencjalnym
pracownikom branży automotive.
Oprócz udziału w zawodach,
studenci odwiedzili siedziby Ferrari,
Lamborghini i Pagani. Dla każdego
pasjonata motoryzacji było to wielkie
przeżycie.

I przedszkolaki, i emeryci - skala
wieku uczestników „Dnia Kanapki”
była szeroka. Każdy, kto przyszedł z
zeszłą środę do restauracji „Protos”,
mógł dowiedzieć się czegoś na temat
tego, co jeść, by było nie tylko smacznie, ale i zdrowo.
Spotkanie zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Knurowie w ramach unijnego
projektu „Aktywność drogą do
sukcesu”, ale przyjść na nie mógł
każdy, nie tylko uczestnicy projek tu. Można było w ysłuchać
prelekcji dietetyka, porad kulinarnych szefowej Ośrodka Wsparcia
w Knurowie, zmierzyć ciśnienie i
poziom cukru we krwi, zaś dzieci z

Miejskiego Przedszkola nr 12 dały
pierwszy w swoim życiu gościnny
występ. Były też konkursy i prezentacja – połączona z degustacją
– kanapek przygotowanych przez
Ośrodek Wsparcia, które zachwycały wyszukaną formą.
Spotkanie to w założeniach
miało mieć charakter integracyjny.
I jak przyznają koordynatorki projektu, Małgorzata Bańbor, Agnieszka Machulik i Anna Pogorzelczyk,
cel został osiągnięty, a dzięki zaangażowaniu uczestników projektu i
mieszkańców we wspólne działanie
udało się przy okazji pogłębić więzi
lokalne.
MiNa

Takie kanapki to raj dla podniebienia i... oczu

oprac. /g/

reklama

Porady eksperta:

Wybór paneli
podłogowych jest
ogromny,
czym różnią się
od siebie?

Przede wszystkim sposobem
wykonania. Wyróżniamy panele
drewniane oraz laminowane, przy
czym te drugie są zdecydowanie
popularniejsze, m.in. ze względu
na cenę. Ważna jest również grubość górnej warstwy, która przekłada się na klasę ścieralności.

Jak dobrać właściwą
klasę ścieralności?

Istotny jest sposób użytkowania danego pomieszczenia.
Najniższa klasa ścieralności AC1
przeznaczona jest do pomieszczeń, z których mało korzystamy.
Najwyższa klasa AC5 może być
stosowana w obiek t ac h uż yteczności publicznej, czy też w
biurach. Do domu najczęściej
wybierane są panele o klasach
AC4 lub AC3.

Czy na każdym podłożu
możemy ułożyć panele?

W zasadzie tak, pod warunkiem, że jest ono równe. Panele
możemy układać zarówno na betonie, jak i starej podłodze drew-

n i a n e j, w c z e ś n i e j
s t o s uj e my j e dn ak
folię paroizolacyjną.
Różnica w poziomie
między poszczególnymi fragment ami
pomieszc zenia nie
powinna pr zekraczać 2 mm. Nierówności możemy zniwelować m.in. dzięki
zastosowaniu odpowiedniego podkładu.
Jego dodatkow ymi
zaletami są izolacja
przed wilgocią oraz
izolacja akustyczna.

Foto: Mirella Napolska

Wybieramy panele
podłogowe
KNURÓW

Oddaj krew
Wioletta Nużyńska, pracownik działu
budowlanego w Bricomarché Knurów

O czym należy pamiętać
układając panele w domu?

Zacznijmy od tego, że paneli
nie należy układać w pomieszczeniach gdzie występuje duża
wilgotność. Panele układane są
dłuższym bokiem prostopadle do
kierunku padania światła. Paneli
nie wolno przyklejać do podłoża,
przybijać gwoździami lub mocować
w inny sposób.

Jakie akcesoria warto
zakupić razem z panelami

Wszelkiego rodzaju list w y,
które pozwolą wykończyć podłogę
w obrębie ścian, narożniki, łącz-

niki, ale także listwy podłogowe
pozwalające połączyć panele z
innym fragmentem podłogi.

Jak dbać o panele, aby jak
najdłużej nam służyły?

Panele podłogowe wymagają
częstej pielęgnacji. Warto unikać
kontaktu z dużą ilością wody,
nie należy również chodzić po
panelach w szpilkach, ponieważ
łatwo mogą się zarysować. Zadbajmy aby meble, które często
przesuwamy, posiadały stosowne
podbicia. Odpowiednie podkładki
powinniśmy stosować również w
przypadku krzeseł z kółkami.

Klub HDK im. dra Ogana
zaprasza w najbliższą niedzielę
do oddawania krwi
- Namawiamy do udziału w akcji. Zapraszamy w niedzielę, 5 października, przed kościół pw. Matki
Bożej Częstochowskiej - informuje
prezes HDK, Adam Pobłocki.
Krwiodawcy muszą spełnić kilka podstawowych warunków: być w
wieku 18-65 lat, ważyć co najmniej

50 kg i posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Nie mogą dzień
wcześniej spożywać alkoholu oraz
innych używek. A w dniu akcji
powinni zjeść lekki posiłek.
Akcja potrwa od godz. 8.30
do 14.

/bw/

serdeczności

Partner:
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Na kopercie z nową kartą

Foto: Mirella Napolska

WAŻNE. ZMIENIŁY SIĘ PRZEPISY PRZYZNAWANIA KART PARKINGOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące kart
parkingowych dla niepełnosprawnych. Od tej pory
wystawiane są też nowe karty. Warto się pospieszyć
z ich wyrobieniem, bo w przeciągu kilku miesięcy
te stare stracą ważność
Karty wydawane według starych
zasad pierwotnie miały być ważne
do 30 listopada br. Ty mczasem
w ubiegł y m t ygod niu Sejmowa
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt nowelizacji
przepisów, które mają przesunąć
ten termin do 30 czer wca 2015
roku. Jak argumentują posłowie
z komisji, przedłużenie okresu ważności starych kart postojowych jest
konieczne, bo tempo ich wymiany
na nowe jest niewystarczające. Nie
jest pewne, czy poselski projekt
stanie się ciałem, jednak – tak czy
owak – lepiej nie czekać z wymianą
dokumentów do ostatniej chwili.
Karty dla mieszkańców Gliwic
i powiatu gliwickiego są wydawane
w Miejskim Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Gliwicach
(ul. Bojkowska 20).
- W połowie września wreszcie
otrzymaliśmy blankiety i mogliśmy
ruszyć z wydawaniem kart – mówi
Agnieszka Goleń, dyrektor Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. – Od 1 lipca do tej
pory wpłynęło ponad 280 wniosków
i już wystawiliśmy ponad 100 kart.
6

Pracujemy po godzinach, starając się
nadrobić czas tak, aby w ciągu maksymalnie dwóch tygodni być na bieżąco.
Nie w iadomo dok ładnie, ile
nowych kart będzie wystawionych
w Gliwicach i w powiecie. Z danych
Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wynika, że w przeszłości
wydano około 8500 kart, jednak
trudno jest określić, ile będzie osób,
którym karty będą przysługiwać
według nowych, ostrzejszych kryteriów. A nowości w przepisach jest
kilka. Jedna z nich to okres ważności. Dotychczas były one wydawane
bezterminowo. Od lipca czas ważności każdej z nich jest określany
na podstawie ważności orzeczenia
o niepełnosprawności, jednak nie
może być dłuższy niż 5 lat. Kolejna
nowość – karty będą imienne.
Zmia ny w przepisach og raniczają też grono osób, któr y m
przysługuje prawo do kart parkingow ych. Od lipca posiadaczami
tychże mogą być tylko osoby ze
z nacz ny m lub u m ia rkow a ny m
s topn ie m n ie p e ł no s pr aw no ś c i
oraz dzieci z niepełnosprawnością.
We wszystkich tych przypadkach

warunk iem konieczny m będzie
znaczne ograniczenie możliwości
poruszania się.
Do urzędu przy ul. Bojkowskiej
wpływa też sporo wniosków o orzeczenie niepełnosprawności. Nowy
wniosek jest z reguły konieczny
przy staraniach o kartę. Są jednak
wyjątki. Są to osoby o stwierdzony m znaczny m stopniu niepełnospraw ności opisa nej jed ny m
z trzech symboli: 05-R (choroby
narządu ruchu), 10-N (choroby
neurologiczne) lub 04-O (choroby
narządu wzroku). Osoby te, mając
wskazanie o spełnianiu wymagań
do posiadania karty parkingowej,
mogą się o nią starać na podstawie
starego orzeczenia.
Do gliwickiego MZON codziennie wpływają nowe wnioski.
- Przeprowadziliśmy solidną
kampanię informacyjną – zapewnia
dyrektor Goleń. – Staraliśmy się
dotrzeć z wiadomościami na ten
temat do jak największej liczby osób.
Odzew jest dość duży, bo od lipca ilość
składanych wniosków wzrosła o około
20 procent.
MiNa

NIE REAGUJESZ - AKCEPTUJESZ

Na takich tylko
punkty karne...
Parkowanie w miejscach dla niepełnosprawnych
przez osoby jak najbardziej sprawne ciągle,
niestety, nie należy do rzadkości. Kampanie
społeczne piętnujące to zjawisko najwyraźniej
nie do wszystkich przemawiają
O problemie przypomniał nam
nasz Czytelnik. Pan Dariusz co prawda nie ma wśród bliskich zmotoryzowanych niepełnosprawnych, jednak
reakcja na proceder jest dla niego
oczywistym społecznym odruchem.
– To jest nagminne, czy to przy
marketach, czy na osiedlach – zauważa knurowianin. – Często to
są młodzi. Dobrze byłoby napisać,
jakie kary grożą tym, którzy bez
uprawnień parkują na miejscach
dla niepełnosprawnych. Na własne
oczy widziałem, jak młody, zdrowy
człowiek wychodzi z basenu i wsiada
do auta oznaczonego jako pojazd niepełnosprawnego. Mało tego, z moich
informacji wynika, że ludzie używają
sfałszowanych dokumentów, ale
także dokumentów osób nieżyjących.
Nikt tego nie weryfikuje. Zauważyłem, że szczególnie często robią to
ludzie, którzy nie liczą się z pieniędzmi. Takich mogą odstraszyć tylko
punkty karne – uważa Czytelnik.
Lekkomyślnym kierowcom przypominamy, że za parkowanie na
„koper t ac h” kodek s w yk r oc ze ń
przewiduje do 500 zł grzywny i 5
punktów karnych. Knurowska Straż
Miejska w 2013 roku interweniowała
w tej sprawie 29 razy, zaś w tym
roku – siedemnastokrotnie.

– Zdarza się, że otrzymujemy
w tej sprawie zgłoszenia od mieszkańców, zarówno od osób niepełnosprawnych, jak i takich, których to
po prostu denerwuje – przyznaje
Andrzej Daroń, komendant Straży
Miejskiej w Knurowie. - Ostatnio
mieliśmy przypadek, kiedy knurowianin nie tylko zgłosił interwencję
w tej sprawie, ale także sporządził
notatkę i zrobił zdjęcie. To dla nas
cenna pomoc.
Nieuprawnione posługiwanie się
kartą osoby niepełnosprawnej jest
traktowane surowiej – można za
to zapłacić do 2000 zł grzywny. Z
kolei podrobienie dokumentu to już
sprawa karna, grozi za to wyrok
od 3 miesięcy do 8 lat pozbawienia
wolności.
Gliwicka policja notuje rocznie 2-3
przypadki posługiwania się cudzą
kartą parkingową przez osoby nieuprawnione.
– W naszym rejonie nie spotkaliśmy się z przypadkiem podrobienia
takiego dokumentu – mówi Marek
Słomski z Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. – Parkowanie na miejscu dla inwalidów jest za to częste,
szczególnie na parkingach przed
marketami.
MiNa
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KNURÓW. II WIECZÓR Z OPERĄ I OPERETKĄ

Raj dla romantyków

Foto: Roman Matysik
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Miłość w neapolitańskim słońcu z domieszką
latynoskiej egzotyki okrasiła muzyczny wieczór
z udziałem tenora Adama Sobierajskiego i jego gości

/bw/

Iwona Hossa i Adam Zdunikowski znakomicie czują się tam,
gdzie o miłości mniej się mówi niż śpiewa...

Gwiazdy

Foto: Roman Matysik

Na II Wieczór z Operą i
Operetką knurowianin zaprosił – oprócz publiczności
– Iwonę Hossę, Adama Zdunikowskiego i Mirosława Feldgebela. To znani i uznani artyści,
gwarantujący wysoki poziom
wykonania nawet najtrudniejszych partii operowych. Nic
dziwnego, że odnowiona sala
widowiskowa szczygłowickiego Domu Kultury wypełniła
się widzami spragnionymi
pięknego klasycznego śpiewu
i takiej muzyki.
Adam Sobierajski, gospodarz wieczoru i jego pomysłodawca, zabrał słuchaczy
w podróż w miejsca, gdzie
głos serca chętnie wyraża się
śpiewem. Jak choćby w opromienionym słońcem Neapolu
i równie gorących zakątkach
południowoamerykańskich.
Gwiazdy stanęły na wysokości zadania, publiczność
to doceniła. Gromkie brawa
niosły się daleko poza mury
Domu Kultury.

Gospodarz wieczoru Adam Sobierajski nie poprzestał na jego
prowadzeniu, pięknym śpiewem dając świadectwo skali swojego
talentu i umiejętności; akompaniuje Mirosław Feldgebel

Iwona Hossa – sopran, solistka Opery Narodowej w Warszawie, laureatka m.in. Grand Prix i Złotego Medalu na Międzynarodowym Konkursie
Wokalnym im. Marii Callas w Atenach, odznaczona Medalem Młodej Sztuki
za osiągnięcia na scenach operowych, uczestniczka prestiżowych festiwali
(np. w Carcassonne we Francji, Wexford w Irlandii, Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”, Festiwalu Rossiniego w Pesaro we Włoszech),
występowała m.in. z Krzysztofem Pendereckim.
Adam Zdunikowski – tenor, solista Opery Narodowej w Warszawie, laureat
wielu konkursów i festiwali, m.in. zdobywca III nagrody na I Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki w Warszawie, finalista Międzynarodowego
Konkursu Wokalnego Belvedere we Wiedniu, uhonorowany Nagrodą Ministra
Kultury i Sztuki oraz Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis;
współpracował m.in. z Krzysztofem Pendereckim, Jerzym Maksymiukiem
i Nello Santim.
Mirosław Feldgebel – ceniony pianista i kameralista, laureat konkursów
międzynarodowych, m.in. I nagroda w Torneo Internazionale di Musica w
Turynie i III nagroda w XII Concorso Musicale Europeao Citta di Moncalieri.
Adam Sobierajski – tenor, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, solista Gliwickiego Teatru Muzycznego, Teatru
Muzycznego w Lublinie, Opery Krakowskiej i Opery Narodowej w Warszawie,
współpracujący z Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą Śląską w Bytomiu
i filharmoniami: Śląską, Zabrzańską, Kielecką i Toruńską; laureat wielu
konkursów i festiwali, m.in. uhonorowany nagrodą dla najlepszego tenora
w II Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Adama Didura w Bytomiu,
zdobywca III nagrody na I Europejskim Konkursie Tenorów w Sosnowcu i II
nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Operetkowym im. Iwony Borowickiej.

ogłoszenie własne wydawcy
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aktualności
Absolwent nr 1 z 1958 roku, Waldemar Baluch, przekazał
sztandar szkoły pierwszoklasistom

Pani Michalina (druga z lewej) już dawno chciała spotkać
się z koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy. Jubileusz
liceum spadł im z nieba

Tym razem nie w pokoju nauczycielskim, a na korytarzu
spotkali się pedagodzy z Zawadzkiego i Paderka

Krótka wymiana zdań przed rozpoczęciem jubileuszowego
koncertu

Kopę lat
KNURÓW. 60-LECIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Było jak za starych, dobrych
czasów: dzwonek obwieścił
przerwę, szkolne korytarze
wypełnił gwar, a Maestro Jerzy
Pogocki znów zadyrygował Scholą
Cantorum. Niektórzy nie mogli
uwierzyć, że od pierwszego
dzwonka minęło 60 lat
Ile przerw
przesiedzianych
wspólnie na
korytarzu...

Dyrektor Dorota Gumienny i jej zastępca
Bożena Leżuch czuwały nad całością. Podziwu
nie krył absolwent szkoły, Dawid Rams

Wśród zaproszonych gości byli: Jadwiga Króliczek - dyrektor delegatury w Gliwicach
Śląskiego Kuratorium Oświaty, Krystyna Szumilas - była minister edukacji narodowej,
Michał Nieszporek - starosta gliwicki i Adam Rams - prezydent Knurowa
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- Dobra to była szkoła - Irena
Macha i Otylia Rajca sięgają pamięcią
do początku lat 60., kiedy Liceum
Ogólnokształcące dzieliło budynek
przy ul. Dzierżyńskiego ze Szkołą
Podstawową nr 2. - Na pewno młodzież była wtedy lepsza. Nie żebyśmy
się przechwalały. Na balu nie było
wygłupów, skromność była w cenie.
Po maturze obie absolwentki od
razu podjęły pracę.
- Mama sama mnie wychowywała, nie miałam wyjścia - tłumaczy
decyzję pani Irena. Jej koleżanka
kończyła studia wieczorowo.

ROCZNIK Z GAGARINEM

Przy schodach na II piętrze zebrała się grupka absolwentów z 1961
roku.
- Szukamy naszego tablo, ale nie
ma - ubolewa Jerzy Weps.
Jego kolega, Antoni Kapol, wyciąga z teczki wydruk i z dumą prezentuje go młodej nauczycielce.
- To był 1961 rok, kiedy Gagarin
odbył lot w kosmos. Dlatego na naszym tablo była rakieta - wyjaśnia.
Absolwenci zgodnie twierdzą, że
ich szkoła przy ul. Dzierżyńskiego
była bardziej przytulna.
- Mieliśmy własną salę, w której
odbywała się większość lekcji. Zmienialiśmy ją tylko przy okazji biologii,
fizyki i chemii. Obok gabinetu dyrektora był pokój, z którego dyżurni
przynosili mapy na lekcje geografii.
Pan Antoni pamięta, że na maturze z języka polskiego był Kocha nowsk i i Sien k iew icz. A po
maturze... bal.

Koniec szkoły nie oznaczał końca znajomości
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aktualności
- Ale to nie była studniówka, tylko
komers! - podkreśla pani Teresa.
Pan Antoni dodaje, że bal odbywał się w sali gimnastycznej, gdzie
oprócz nauczycieli i uczniów bawili
się również... rodzice.
- I proszę sobie wyobrazić, że na
komersie tańczyłam z tatą - śmieje
się młodsza siostra pana Antoniego,
pani Maria.
Kończyła szkołę w roku obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego,
dlatego tablo jej klasy ma kształt
Polski.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników zjazdu
wystawę archiwalnych zdjęć

Impreza rozpocznie się o godzinie 12.
W jej programie przewidziano
wiele ciekawych wydarzeń. Będzie
można zagrać, m.in. w badmintona,
siatkówkę i tenisa stołowego. Odbędą
się interesujące panele dyskusyjne
poświęcone podróżom, profilaktyce
urazów w sporcie i samoobronie.

Tekst i foto: Paweł Gradek

Jeden z nich to „Bojowy System Combat 56, czyli jak prosto i bezpiecznie
wyjść z sytuacji zagrożenia”.
W godzinach 12.30-16 będzie
możliwość oddania krwi.
Imprezę organizują Zespół Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie i Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
/sisp, bw/

Mam Haka na Raka
to ogólnopolski program dla młodzieży. Jego celem jest edukacja i oswajanie nastolatków z problematyką chorób nowotworowych. Młodzież
propaguje zachowania prozdrowotne, zachęca do wykonywania badań
profilaktycznych. Program rozpoczął się w 2007 roku. Każda edycja poświęcona jest innemu nowotworowi. Tegoroczna, siódma, edycja służy
rozpowszechnianiu wiedzy o chłoniakach.
Więcej informacji o akcji znaleźć można na stronie: www.mamhakanaraka.pl.

POWIAT. KONKURS PLASTYCZNY

Sprzęt gaśniczy wczoraj i dziś
Książka o 60-leciu
liceum cieszyła
się sporym
zainteresowaniem

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zaprasza
dzieci i młodzież do udziału w Powiatowym
Konkursie Plastycznym „Sprzęt gaśniczy
wczoraj i dziś”
W konkursie mogą uczestniczyć:
przedszkolaki, uczniowie szkół
podstawowych - klasy od I do III,
uczniowie szkół podstawowych klasy od IV do VI, uczniowie szkół
gimnazjalnych.
Prace (maksymalnie trzy w
danej kategorii wiekowej) należy
przesłać pod adresem Starostwa
Powiatowego w Gliwicach: ul. Zygmunta Starego 17, 44–100 Gliwice (z
dopiskiem „Konkurs Sprzęt gaśniczy
wczoraj i dziś”) lub dostarczyć osobiście do biura podawczego starostwa
na parterze budynku.

ABSOLWENT NR 1

Nie sposób odnotować wszystkich spotkań, wspomnień i wzruszeń. Organizatorzy Zjazdu Absolwentów zadbali, by uczestnicy zjazdu
mogli zwiedzić szkołę, zajrzeć do
szkolnych kronik, spotkać swoich
nauczycieli.
Program artystyczny podzielono
na 6 dekad. Każdej towarzyszyły
fragmenty kronik filmowych, przypominające najważniejsze zdarzenia
krajowe i zagraniczne, oraz występy
absolwentów szkoły.
Najwięcej wzruszeń dostarczyło
nadanie Zespołowi Szkół im. I. J.
Paderewskiego sztandaru. W uroczystości wziął udział pierwszy absolwent szkoły (1958 rok) Waldemar
Baluch, który przekazał sztandar
pocztowi złożonemu z uczniów I
klasy.
Wśród gości, którzy złożyli życzenia szacownej szkole-jubilatce,
byli: eksminister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, starosta
gliwicki Michał Nieszporek, Jadwiga
Króliczek - dyrektor delegatury w
Gliwicach Śląskiego Kuratorium
Oświaty oraz prezydent Knurowa
Adam Rams.
Wieczór zakończył Bal Absolwenta. Nazajutrz w kościele pw.
św. Cyryla i Metodego odbyła się
msza św. w intencji uczniów, absolwentów, nauczycieli i dyrektorów
szkoły.

Pod znakiem sportu

Dzień Sportu – tak zapowiada się piątek,
3 października, na terenie Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29.
Organizowana w ramach projektu Tydzień Ruchu
impreza wpisuje się w akcję „Mam Haka na Raka”

JUBILEUSZ SPADŁ Z NIEBA

Micha l i na Gawl i ńsk a w iększ oś ć ż yc ia sp ę d z i ła w sz kole.
Najpierw w Dwójce, później w tym
samym budynku uczęszczała do
liceum, by po studiach wrócić do
niego jako nauczyciel nauczania
początkowego.
- Moja klasa liczyła wtedy 48
osób! - wspomina. - Profesorowie nie
mogli sobie z nami dać rady, dlatego
podzielili nas w XI klasie, by solidnie
przygotować do matury.
80 proc. jej kolegów i koleżanek
zostało nauczycielami. Wszyscy już
dawno chcieli się spotkać, jednak
brakowało chętnego, który zorganizowałby zjazd. Jubileusz szkoły spadł
im z nieba.
- Niestety, sporo osób, jak np. znakomita sportsmenka Bożena Czapla,
nie dożyło tej chwili - żałuje pani
Michalina.
Panie Zofię i Lucynę spotkaliśmy
przy sali od historii, która nawet teraz
wzbudza u nich strach.
- To nie był nasz ulubiony przedmiot - śmieją się absolwentki 1978
roku.
Po maturze, przez 11 lat odwiedzały wychowawczynię z okazji
Dnia Nauczyciela. Są dowodem
na to, że przy jaźń zawiązana w
szkolnych czasach może przetrwać
40 lat.

KNURÓW. MAM HAKA NA RAKA

Dyrygent Kamilla Pająk wymienia ostatnie
uwagi z Maestro Jerzym Pogockim

Termin nadsyłania prac mija 20
października
Do każdej pracy należy dołączyć
informacje zawierające: imię i nazwisko autora, klasę/grupę, nazwę,
adres, telefon oraz e-mail placówki.
Wzór metryczki oraz regulamin
konkursu dostępne są na stronie
internetowej www.powiatgliwicki.
pl w zakładce Konkursy.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
starostwa (tel. 32 332 66 70).
/sisp, bw/

informacja własna wydawcy

W szkole spotkało się kilka
pokoleń absolwentów

- Nasza szkoła przy ul. Dzierżyńskiego była bardziej
przytulna - ocenili pan Jerzy, pani Teresa, pan Antoni i pani
Maria
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Sebastian Chudzik, Łukasz Kornatka i Mirosław
Samul w trakcie karkołomnego wejścia na Gerlach

GERLACH. O TYM, JAK KNUROWIANIN WSPIĄŁ SIĘ NA NAJWYŻSZY SZCZYT TATR

Łukasz Kornatka zadedykował
swój wyczyn 5-letniej córce

Miłość od pierwszego
wejrzenia
Zejście ze szczytu trwało 4,5 godziny

- Leczę się od 14 lat, a choroba nadal postępuje
- tak o miłości do gór mówi Łukasz Kornatka z
Knurowa. 2 tygodnie temu zdobył Gerlach
- najwyższy szczyt Tatr
Takich widoków nie da się zapomnieć. Wracają później w snach,
przyprawiają o szybsze bicie serca i
ciarki na karku. Uzależniają.
Gdyby Łukasz Kornatka trafił
szóstkę w Lotto, za wygraną kupiłby
dom w Zakopanem. Kocha to miejsce
od małego, od kolonijnego wyjazdu,
od pierwszej wycieczki do Morskiego
Oka. Odtąd o górach śnił, czytał i
marzył.
Kiedy dorósł, jeździł w góry ze
znajomymi. Ale przyszedł - jak to
mówi - suchy okres: kończył szkołę,
trenował pływanie, taniec, jazdę na
rowerze. W końcu założył rodzinę,
na świat przyszło 2 dzieci. Nie zapomniał o górach. Zapisał się do Gliwickiego Klubu Turystyki Górskiej
„Skalnik”. Tam poznał podobnych
sobie zapaleńców.
- Poszliśmy z żoną na kompromis.
Nie wyjeżdżam w góry na więcej niż 2
weekendy w miesiącu - mówi knurowianin. - Zrozumiała, że z tą miłością
nie ma co rywalizować.

WSZYSTKIEGO NAJWYŻSZEGO

Po wielu górskich wyprawach
Łukasz Kornatka, Mirosław Samul i Sebastian Chudzik doszli
do wniosku, że jak nigdy są przygotowani psychicznie i fizycznie
do zdobycia najwyższego szczytu
Tatr i Karpat - Gerlachu (2655 m
n.p.m.). Nie mogli tam jednak wejść
bez licencjonowanego przewodnika.
Kolega z piaskownicy polecił
im Andrzeja Miklera - niezwykle
doświadczonego międzynarodowego przewodnika wysokogórskiego.
Zapytany później, ile razy wszedł
na Gerlach, odpowiedział, że po 300
przestał liczyć.
- W grę wchodził tylko wrzesień.
Wtedy jest stabilna pogoda. Nie ma
10

burz, turystów jest mało - wyjaśnia
27-latek z Knurowa.
Termin zdobycia Gerlachu przypadł na 20 września. Wtedy córka
Łukasza Kornatki kończyła 5 lat.
Pojawił się dylemat, co wybrać.
- Postanowiłem zadedykować
córce wejście na najwyższy szczyt
Tatr i Karpat. Przygotowałem na tę
okazję specjalną koszulkę, w której
sfotografowałem się na Gerlachu,
mimo przeraźliwego zimna. Dla córki
- mówi Łukasz.

MADZIU, TO TRZEBA PRZEŻYĆ

On i jego towarzysze wiedzieli, że
wejście na wysokość 2655 m n.p.m.
nie będzie łatwe.
- Tam po prostu trzeba się wspiąć przyznaje Kornatka. - Trzeba używać
tyle samo rąk, co nóg, trzeba myśleć.
Tam każdy krok mógł zaważyć o życiu
naszej grupy.
Z Zakopanego wyszli o godz. 4
rano. Wschód słońca zastał ich na
wysokości 2 tys. m n.p.m. Widok
był niezapomniany. W tym samym
czasie na Gerlach wchodziło 10
grup.
- Idziemy, idziemy, a szczytu nie
widać. Krzyża nie ma i nie ma. Aż
nagle chlust, wyłania się - wspomina
knurowianin.
Pierwsza pojawiła się radość.
Sekundę później po ciele przeszły
ciarki. Chwila odpoczynku i można
było docenić piękno i potęgę gór.
- Byłem z siebie dumny, że wszedłem na 13 szczyt Europy w dobrym
czasie. Zajęło nam to 3,5 godziny.
Dodam, że Justyna Kowalczyk weszła
na Gerlach w 1,5 godziny - mówi
Kornatka.
Zdjęcia nie oddają w pełni tego,
co zobaczył z najwyższego szczytu
Tatr.

- Madziu, jak ci tego nie wytłumaczę, to trzeba przeżyć - powiedział
żonie po powrocie.

NAJWAŻNIEJSZA POKORA

Trudniejsze od wejścia na szczyt
było zejście. Trwało 4,5 godziny.
Panowie w pozycji na tzw. pajączka,
odwróceni plecami do skalnej ściany,
krok po kroku, jeden za drugim,
schodzili coraz niżej.
- To była najtrudniejsza część całej wyprawy - uważa 27-latek, mimo
że u podnóża Gerlachu spotkał...
10-latka, który podjął to samo co
on wyzwanie. - Chłopak wchodził z

ojcem i przewodnikiem. Widać, że ma
do tego wielki talent.
Łukasz Kornatka spełnił jedno ze
swoich marzeń. Kiedy ogląda zdjęcia
i opowiada o wyprawie, w oczach
pojawia się błysk. Chciałby wejść na
Gerlach raz jeszcze. Tym razem z
żoną Magdaleną.
- Powoli przygotowuję ją do tego
- śmieje się małżonek. - W najbliższym czasie z moimi pobratymcami
ze „Skalnika” planujemy zimowy atak
na Rysy i Mnicha.
Wszystkim, którzy chcieliby
spróbować podobnych wyczynów,
ale nie są obyci z wysokimi górami,

odradza.
- Nie można myśleć, że jakoś to
będzie. Trzeba stopniować poziom
trudności i oswajać się z wysokością.
Zdobyłem Gerlach, co nie znaczy,
że już, ot tak, mogę wejść na Mount
Blanc. W górach potrzeba wiele pokory - dodaje knurowianin.
Paweł Gradek,

foto: Andrzej Mikler

O innych wyprawach Łukasza
Kornatki można poczytać na jego
blogu: www.gorskieszlakilukasza.
blogspot.com

Pobratymcy
ze „Skalnika”
z przewodnikiem
Andrzejem
Miklerem
na szczycie
Gerlachu

Ostatnie spojrzenie na Gerlach

Knurowianin uważa, że dla takich przeżyć i widoków warto oderwać się od komputerów i gier.
Dopiero wtedy można docenić wagę piękna i majestatu gór w życiu człowieka
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rozmaitości
Z KART HISTORII. POCYSTERSKI SZLAK ARCHITEKTURY SAKRALNEJ W SĄSIEDZTWIE KNUROWA

Cystersi dali
dobry przykład

Kościół pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
w Rudach - zdjęcie sprzed
1939 roku.

Rudy – to miejsce, które warto odwiedzić o każdej
porze roku. Aby pospacerować po pięknym parku
i podziwiać dzieło wielowiekowej obecności
pracowitych cystersów
Początki zakonu cystersów w
Rudach sięgają 1258 roku. Koniec
przyniósł rok 1810, kiedy to nastąpiła
kasata klasztoru i konwiktu.
Cystersi w architekturę wnieśli
pionierskie rozwiązania. Z początku
wznoszone przez nich kościoły posiadały wyraźne elementy romańskie,
w późniejszym zaś okresie już formy
gotyckie. Doskonałym przykładem
może być kościół cysterski w Rudach
Raciborskich.
Zarówno kościół, jak i klasztor
w Rudach to filiacja burgundzka (z
klasztorem macierzystym w Marimond). Nawa główna kościoła pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny oparta jest na sklepieniu o rzucie kwadratu, przy czym odpowiada
mu w nawach bocznych wydłużony
prostokąt. Sklepienia są krzyżowożebrowe.
Obecnie pięk nie odnowiony
kościół to forma trójnawowa filarowa z transeptem z zamkniętym
prezbiterium. Po bokach prezbiterium znajdują się dwie kaplice,
z któr ych południowa łączy się
z zabudowaniami k lasztornymi.
Ornamentyka głowic kolumn na
tzw. filarach przyściennych poCystersi – skąd ta nazwa?

Zakon został założony w 1098
roku przez św. Roberta z Molesme
w miejscowości Citeaux we Francji. Łacińska nazwa Citeaux to
„Cistertium”. Stąd, od słowa wymawianego jak „cistersjum”, niedaleko do spolszczenia „Cystersi”.

Bojków

siada zasadnicze znaczenie, na
podstawie którego można datować powstanie kościoła na przełom epok romańskiej i gotyckiej.
Jakie było miejsce klasztoru zakonu
cystersów w Rudach na tle innych
filiacji pokazuje schemat.

no-Pałacowym (I piętro). Urokliwy
jest też park rudzki, utrzymany w
stylu angielskim. Dzięki dotacji
finansowej Unii Europejskiej dokonano odrestaurowania Zespołu
Klasztorno-Pałacowego, udostępniając go zwiedzającym.

O romańsko-gotyckich elementach architektonicznych świadczą
motywy romańskie takie jak palmeta, zaś motywy gotyckie to liście
dębu. Charakterystyczny klimat
architektoniczny w Rudach w idoczny jest w konstrukcji sklepień
krzyżowo-żebrowych.
Obecność cystersów Rudach
udokumentowana jest archiwalnie. W rudzkim kościele znajduje
się obraz słynącej łaskami Matki
Bożej Rudzkiej, zwanej również
Matką Boską Pokorną. Pochodzi
z XV wieku i jest prawdopodobnie
kopią ikony, przywiezionej przez
bułgarską księżniczkę Wiolę i w
1228 roku przekazanej cystersom.
Obraz ten został koronowany przez
papieża Jana Pawła II w 1999 roku
na lotnisku w Gliwicach.
Odwiedzając Rudy warto zwiedzić Skarbiec Cysterski znajdujący
się w odnowionym zespole Klasztor-

Na szla ku poc ystersk iej a rchitektury sakralnej znajdują się
rów nież: kościół pw. Na rod zen ia Najś w ięt sz ej Ma r y i Pa n ny
w Bojkowie, kościół pw. św. Michała Archanioła w Żernicy i kościół pw. św. Marcina w Stanicy.
Cystersi wnieśli również wk ład
w kulturę rolną. Świadczy o tym
sprowadzenie przez nich frankońskich osadników i ich lokacja pod
Gliwicami w pięknym lesie zwanym
Schönwaldem w 1269 roku.
Podziwiając owoce wielowiekowej działalności cystersów należy sobie uświadomić, że na fundamentach
ich osiągnięć budujemy europejską
kulturę. Warto zajrzeć do Rud, by
doświadczyć piękna – od jego gotyckich przejawów po barok. I uczyć
się pokory – przed obliczem pięknej
Madonny Rudzkiej.
Maria Grzelewska

Żernica

Początki opactwa w Rudach

Do założenia klasztoru w tym rejonie Śląska przymierzano się już w 1238
roku. Miał powstać w Woszczycach, ale odstąpiono od tej lokalizacji. Prawdopodobnie w 1253 roku (pierwszy dokument pochodzi z 1258 roku) do Rud
sprowadził cystersów z Jędrzejowa książę opolski Władysław, fundator kilku
innych klasztorów. Granice włości klasztornych wyznaczono wg zasady 3 mil:
od Gliwic, Raciborza i Koźla. Zakonnicy otrzymali siedem okolicznych wiosek.

Doskonali gospodarze

Cystersi słynęli z gospodarności. W sąsiedztwie Rud szybko założyli osiem
kolejnych wiosek. Zajmowali się browarnictwem, hodowlą ryb i bartnictwem,
wydobywali węgiel i wytwarzali smołę. Nic dziwnego, że potrafili gromadzić
bogactwo (ale też z niego umiejętnie korzystać).
Opactwo w Rudach było znaczącym ośrodkiem oświatowym. W XIV wieku
zakonnicy otworzyli przy klasztorze szkołę, która później została przekształcona w gimnazjum, najprawdopodobniej pierwsze na Śląsku. W latach
1765-1776 działała tu wyższa uczelnia.
W historii klasztoru nie brakowało trudnych chwil. Piętnem odcisnęły się
liczne wojny. W 1625 roku liczba zakonników spadła do pięciu.
Po wojnie trzydziestoletniej (1618-1648) zakon odbudował się. Klasztorowi
i kościołowi nadano barokowy kształt, w pobliżu wzniesiono pałac opacki.
W 1810 roku zakon podzielił los innych śląskich opactw. Edykt sekularyzacyjny zamknął jego historię liczącą ponad pięć wieków. W klasztorze
zamieszkiwało wówczas 32 mnichów. Ostatni z nich zmarł w 1856 roku w
Cyprzanowie, gdzie był proboszczem.

Stanica

Na szlaku pocysterskiej architektury sakralnej warto zwrócić uwagę na kościoły w Bojkowie, Żernicy i Stanicy (wszystkie
świątynie na zdjęciach sprzed II wojny światowej
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Zmienne losy

Po sekularyzacji dobra klasztorne trafiły do Wilhelma Ludwiga Georga zu Sayn-Wittgensteina.
Przez dwa lata budynki służyły za szpital wojskowy. Leczyli się w nim m.in. śląscy żołnierze-ochotnicy walczący przeciw armii Napoleona.
W 1820 właścicielem budynków stał się landgraf Wilhelm Amadeusz von Hessen-Rothenburg.
Gdy zmarł bezpotomnie, przejął je jego siostrzeniec Wiktor von Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfiirst, który od cesarza pruskiego Wilhelma IV
otrzymał tytuł księcia oraz prawo do używania tytułu von Ratibor. W ten sposób klasztor w Rudach
został siedzibą pierwszego księcia raciborskiego.
Klasztor został przebudowany na rezydencję
magnacką. Wyburzono część zabudowań gospodarczych i utworzono park. Po przebudowie pałac
w Rudach miał 120 sal - gabinetów, pokoi gościnnych z łazienkami, buduarów. Rudy pozostały w
rękach rodu von Ratibor do 1945.
W styczniu 1945 roku kościół i pałac zostały
poważnie zniszczone i spalone przez wojska
sowieckie. Pożar zniszczył pałac, a w kościele
naruszył główne elementy konstrukcyjne. W
ich wyniku zawalił się główny filar oraz część
sklepień. Po wojnie odbudowano tylko kościół.
Zgliszcza pałacu zostały jedynie zabezpieczone
przez zawaleniem.
Intensywna odbudowa ruszyła dopiero na początku XXI wieku. Właścicielem kompleksu (od 1998
roku) jest diecezja gliwicka. W 2009 roku papież
Benedykt XVI nadał klasztornemu kościołowi
rangę bazyliki mniejszej.
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Zapalają miłość do kina
KNURÓW

Tylko w październiku aż 1200 uczniów z terenu Knurowa i Gliwic weźmie udział
w projekcie KinoSzkoła - interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej,
który już od trzech lat z sukcesem działa w Kinie Scenie Kulturze
Żeby innych zapalać, trzeba samemu płonąć - myśl Ludwika Hirszfelda
przyświeca działaniom KinoSzkoły,
projektu niezwykłego, zrodzonego
z pasji i miłości do kina. Czy kino
może wychowywać? Czy ma wpływ
na osobowość i kształtowanie wzorców? Od kilku lat program stworzony
i kierowany przez Joannę ZabłockąSkorek udowadnia, że tak.
Projekt KinoSzkoła karmi wyobraźnię dzieci i młodzieży obrazem
i słowem. Uczestnicy projektu wspólnie poszukują języka zdolnego opisać
filmowe kadry. Starannie wyselekcjonowane filmy poruszają problemy,
z którymi zmaga się współczesny
świat. Problemy niełatwe, m.in. jak
odróżnić dobro od zła, sztuka tolerancji, o godności i szacunku do własnego ciała czy o granicach wolności
w społeczeństwie.

Dzięki dyskusjom po zakończeniu seansów, uczestnicy nie tylko
mają szansę wyrazić swoje zdanie,
ale także uczą się tolerancji wobec
opinii innych niż ich własna. Tradycja szkolna zazwyczaj tylko jedną
interpretację uważa za obowiązującą
i ważną. Kino przyzwala na interpretacyjną mnogość. Prowadzący KinoSzkołę nie tłumaczą wszystkiego, co
dzieje się na ekranie. Wprowadzają
w temat, pozwalając, aby uczestnicy
samodzielnie przebyli drogę od zobaczenia filmu do jego zrozumienia.
- Nie chcemy niczego nauczyć
młodzieży. My pomagamy im w zrozumieniu siebie i odnajdywaniu się
we współczesnym świecie - podkreśla
Joanna Zabłocka-Skorek, autorka i
kierownik programu KinoSzkoła.
Program zdobył zaufanie naucz ycieli i rod ziców, poniewa ż

oprócz celów poznawczych (zaznajomienie się z dobrym niekomercyjnym kinem) spełnia także rolę
wychowawczą.
- KinoSzkoła pokazuje młodzieży, że kino to nie tylko strzelanie,
rozrywka na najniższym poziomie,
niewymagająca myślenia, ale potrafi
także wzruszyć, otworzyć oczy na problemy, o których istnieniu nie wszyscy
wiedzą, wskazać dobre przykłady,
zmusić do zastanowienia się nad tym,
co nas otacza - tłumaczy nauczyciel
gimnazjum z Dąbrowy Górniczej.
Po trzech latach trwania programu w Knurowie są już pierwsze
efekty projektu.
- Mam bardzo trudną klasę pod
względem wychowawczym. Lekcje w
ramach projektu „KinoSzkoła” dotyczące przyjaźni, zazdrości, relacji
rodzinnych i między rówieśnikami

KinoSzkoła łączy projekcje filmów z prelekcją. Po seansie
prowadzący wyjaśnia zawiłości poruszanych kwestii

Dla dzieci udział w KinoSzkole to świetna zabawa
i spora dawka wiedzy o dobrym kinie

miały duży wpływ na moje dzieci
- mówi nauczycielka klas IV- VI z
Knurowa. - Dzięki zajęciom klasa jest
bardziej zgrana i ma lepszy stosunek do
nauczycieli i innych uczniów. Jest także
bardziej zdyscyplinowana, wrażliwa
na krzywdę innych, bardziej otwarta.
Mówi głośno o swoich problemach.
Rekolekcje z filmem
W tym roku szkolnym w projekcie KinoSzkoła wezmą udział wszystkie knurowskie szkoły podstawowe
i gimnazjalne oraz jedna placówka
z Gliwic. Oprócz tradycyjnie prowadzonego cyklu profilaktycznospołecznego pod nazwą „Filmowe
drogowskazy” tegoroczny program
wzbogaci się o nowe komponenty.
- Będzie to cykl „Rekolekcje z

Filmem”, czyli propozycja na wielkopostny czas. Filmy zostały dobrane
przez filmoznawcę i dziennikarza
katolickiego - Łukasza Turę - wyjaśnia
Joanna Zabłocka-Skorek.
Cykl wprowadzono na wniosek
szkół. W planach są także Warsztaty
Młodego Filmowca „Kręcimy”.
Program KinoSzkoły cieszy się
uznaniem w środowisku filmowców,
o czym świadczy otrzymanie m.in.
nagrody Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej w kategorii edukacji filmowej, rekomendacji Centralnego
Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi
i certyfikatu Filmoteki Narodowej.
Pierwszy seans w ramach KinoSzkoły w Kinie Scenie Kulturze już
w październiku.
Tekst i foto: Justyna Bajko

informacja własna wydawcy

KNURÓW

Emocje w Stumilowym lesie

Przyjaciele Kubusia Puchatka pomogą wprowadzić dzieci z przedszkolnej
„Trzynastki” w trudny temat uczuć. Stanie się tak dzięki pozyskaniu
przez placówkę dofinansowania na realizację projektu o emocjach w
ramach II edycji Funduszu Małych Grantów Europy Centralnej
„Emocje w Stumilowym lesie” –
to tytuł projektu, na który Miejskie
Przedszkole nr 13 z Oddziałami
Integracyjnymi uzyskało dofinansowanie. W jego ramach od 6 do 14
października dzieci zapoznawać się

będą z podstawowymi emocjami.
- Każdy dzień poświęcony będzie
innej emocji – mówi Magdalena
Kazimierska, autorka projektu. Poniedziałek będzie „Radosnym
dniem Kubusia Puchatka”, we wto-

Sukces „Trzynastki” potwierdza specjalny certyfikat,
wręczony na uroczystości w Europie Centralnej; knurowskie
przedszkole reprezentowała (na zdjęciu trzecia z lewej)
dyrektor placówki – Aldona Rychlewska
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rek odwiedzimy „Ponury zakątek
Kłapouchego”, środa i czwartek
poświęcone będą złości, w piątek
natomiast zobaczymy, czy „strach
ma wielkie oczy”.
Dzieci nauczą się rozpoznawać
emocje i prezentować je za pomocą
mimiki, gestów bądź postawy ciała.
- Co najważniejsze, omówione
zostaną sposoby radzenia sobie z
trudnymi emocjami – dodaje Kazimierska. - Zorganizowany zostanie
nawet specjalny „Kącik złości”, w
którym dzieci będą mogły – w sposób
bezpieczny dla siebie i otoczenia –
pozbyć się negatywnych emocji.
Podsumowanie zajęć nastąpi
13 października, natomiast projekt
zakończy się obchodami Urodzin
Kubusia Puchatka i obserwacją
przedstawienia przygotowanego
z tej okazji przez nauczycielki i
rodziców.
/mk,b/

Foto: Archiwum MP-13
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rozrywka nr 40

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Franciszek Biela z Przyszowic

ur. 23.09.2014 r., 3580 g, 54 cm

Karolina Król z Chudowa

ur. 23.09.2014 r., 3650 g, 52 cm

Emilia Raudner z Leszczyn

ur. 23.09.2014 r., 4200 g, 55 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).

Nadia Czapiewska z Knurowa

ur. 23.09.2014 r., 2810 g, 50 cm

Patryk Pluciński z Byciny

ur. 23.09.2014 r., 3320 g, 52 cm

Emilia Toszek z Knurowa

ur. 23.09.2014 r., 2900 g, 50 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 38/2014 brzmiało: „WODOSPAD”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Janusz Kaszubowski. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Seweryn Koba z Czerwionki-Leszczyn
ur. 24.09.2014 r., 4190 cm, 55 cm

Michalina Kościan z Knurowa

ur. 24.09.2014 r., 3550 g, 52 cm

8.10.2014 r.
ŚRODA
2.10.2014 r.
CZWARTEK
Kinder Bueno zaprasza na Bueno
Czwartki
Miasto 44
- godz. 15.30,17.45, 20.15

Pszczółka Maja. Film
- godz.15.15
Miasto 44
- godz.19.30

40

3-4.10.2014 r.
PIĄTEK-SOBOTA
Pszczółka Maja. Film
- godz.16.00
Spódnice w górę
- godz.18.00
Miasto 44
- godz.20.15

Julia Ziółkowska z Gliwic

Liliana Pawłowska z Leszczyn

ur. 24.09.2014 r., 3640 g, 52 cm

ur. 25.09.2014 r., 3880 g, 56 cm

Anna Skibicka z Knurowa

Antoni Dworaczek z Przyszowic

5-7.10.2014 r.
NIEDZIELA-WTOREK
Pszczółka Maja. Film
- godz.16.00
Miasto 44
- godz.17.45
Spódnice w górę
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

ur. 25.09.2014 r., 3710 g, 54 cm
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ur. 26.09.2014 r., 2960 g, 49 cm
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KNURÓW. KTO CHĘTNY DO POMOCY....
Miejska Szkoła Podstawowa nr 6

Foto: Paweł Gradek

Zapukają
do potrzebujących
Nie jest ci obojętny los biednych
i samotnych? Zostań wolontariuszem
Szlachetnej Paczki. - Czekamy
na zgłoszenia do 20 października
- zachęcają organizatorzy

Klasa I A

Wychowawca: mgr Justyna Żyła
Bartłomiej Badura, Alicja Bicz, Robert Bielawski, Krzysztof Cupok, Aleksandra Dąbrowska, Tomasz Dudała,
Aleksandra Gancarz, Julia Gębka, Emilia Kroczyk, Konrad Król, Zuzanna Moczulska, Karolina Pasternok (nieobecna),
Paulina Rduch, Jacek Roszak, Kacper Skowron, Paweł Strąk (nieobecny), Bartosz Tekielak, Daniel Wróblewski.

Szlachetna Paczka powstała z miłości do ludzi i potrzeby konkretnego działania.
Już od paru lat wolontariusze
pukają do drzwi potrzebujących, pytając o ich marzenia
i potrzeby.
- Aby znaleźć prawdziwą
biedę, nie wystarczy dobra wola.
Niezbędni są wolontariusze,
czyli SuperW. - tłumaczą organizatorzy Szlachetnej Paczki.
- Wolontariusz Paczki wchodzi
tam, gdzie inni są obojętni albo
boją się wejść.

Wolontariat nie zna ograniczeń wiekowych, potrzeba
tylko odrobiny empatii oraz
chęci pomocy.
Proces rekrutacyjny trwa
chwilę. Wystarczy wejść na
stronę www.superw.pl, znaleźć Knurów i wypełnić formularz.
Bez wolontariuszy Szlachetna Paczka w Knurowie
pomoże tylko nielicznym. Pomóż zmienić świat na lepsze.
Zostań SuperW!
jb

Pozdrowienia z gór
Serdecznie pozdrowienia dla
wszystkich Czytelników przesłał – za
naszy m pośrednictwem – pan Roman.
Nasz Czytelnik gościł nad Szczyrbskim
Jeziorem.
– Gorąco polecam słowackie
szl aki . Nie ma tu
takich tłumów jak
w Zakopanem... –
zauważył.
Za pamięć, serdeczności i piękną
kartkę dziękujemy.

foto-migawka
Klasa I B

Wychowawca: mgr Julia Franek-Pietrzak
Nikola Baja, Katarzyna Bajer, Dawid Boroń, Dawid Cichocki, Karolina Czyrnek, Joanna Garbala, Natalia Grondalska,
Szymon Janus, Marcel Kamiński, Szymon Koba, Weronika Krzysztof, Daniel Kulczycki, Nadia Litwa, Maria Panfiluk,
Oliwia Pisarska, Bartosz Rezner, Aleksandra Sęk, Karolina Szatkowska, Krzysztof Tuszyński.

Klasa I C

Wychowawca: mgr Anna Klar
Olga Banasiak, Dominika Cyganek, Dominik Henel, Zofia Jamrozy, Kacper Kaczmarski (nieobecny), Igor Kosiarski
(nieobecny), Maja Krzepina, Kinga Kusiak (nieobecna), Hanna Łyczek, Szymon Michalczyk, Kamil Piekacz,
Tomasz Piszczek, Jan Prokop, Nikola Sakowska, Adam Sgolik, Bartłomiej Simon, Dawid Stańko, Oliwia Zaczyńska,
Maja Zarowiak.

Przegląd Lokalny Nr 40 (1126) 2 października 2014 roku

Foto: Justyna Bajko

Wielkimi krokami zbliża
się październikowy turnus
rehabilitacyjny, na który być
może wyjedzie Laura. Zbierane od kilku miesięcy nakrętki
to realna pomoc dla dziewczynki. Choć potrzeba kilku
ton, aby opłacić jeden turnus,
nie ustaje nadzieja, że mimo
wszystko się uda.
- To wspaniała akcja mówi pani Weronika. - Coś,
co i tak wyrzucamy, komuś
może się jeszcze przydać. Po-

maganie nic nie kosztuje!
3-letni Arek z dumą prezentuje worek pełen nakrętek, które wspólnie z rodziną
zbierał dla knurowianki.
- Znamy Laurę i dlatego
chcemy jej pomóc - tłumaczy
mama chłopca. - Razem z
mamą Laury chodziłyśmy
do jednej szkoły. Nakrętki
zbieraliśmy kilka tygodni i
zamierzamy zbierać dalej!
Justyna Bajko
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ogłoszenia
Emerytka szuka pracy: mycie okien, sprzątanie. Tel. 798 620 720

HANDEL I USŁUGI

36-52/14

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

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

30-40/14

Brukarstwo. Tel. 601 472 791

7/14-odw.

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

21-45/14Y

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

6/14-odw.

O piekunka do dziec ka z wieloletnim
doświadczeniem lub do osoby starszej
(certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

1/14-odw.

13/14-odw.

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

Docieplanie domów. Tel. 514 384 251

28-52/14

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

Gładzie, malowanie, poddasza, sufity
podwieszane, remonty kompleksowe.
Tel. 785 948 716, 602 407 190

25-odw.

40-41/14

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

35-52/14

Zaopiekuję się dzieckiem. Mam 22 lata,
mieszkam w Gliwicach (Bojków) w domu
z ogrodem. Posiadam półtora roku płatnego doświadczenia jako opiekunka.
Pracowałam również jako wolontariuszka
w publicznym przedszkolu. Stawka 8zł/h
Tel: 884 371 056
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

40/14

39-42/14

EDUKACJA
Angielski. Tel. 792 237 177
KREDYTY. Tel. 535 223 220

38-44/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

DAM PRACĘ

33-48/14

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

39-43/14

3-52/14

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-44/14

MOTORYZACJA
Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

39-44/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

23-44/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

31-40/14

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

8-48/14

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

Firma ze Smolnicy zakładająca ogrody
zatr udni br ukar z y, murar z y, stolar z y
i ogrodników. Mile widziani emer yci.
Tel. 696 413 216 lub 660 795 216

40-44/14

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

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

Przyjmę do pracy kierowcę kat. C+E. Knurów. Tel. 722 046 222
40/14

Z a t r u d n i ę n a d o c i e p l a n i e, r e m o nt y.
Tel. 602 407 190
40/14

Z atr udni ę pomoc kuc henną K nurów.
Tel. 794 767 500
40-41/14

Urodziny w kinie

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

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

15/14-odw.

NIERUCHOMOŚCI

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

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

39-41/14

Do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, 60 m 2, parter. Dom wolnostojący w
Pilchowicach, na skraju lasu, droga dojazdowa asfaltowa. Cena wynajmu 800 zł. Tel.
509 577 028
40-42/14

Do wynajęcia mieszkanie 54 m 2 , I p.,
3-pokoje, umeblowane, ul. Armii Krajowej.
Tel. 509 122 010
39-41/14

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

38-40/14

Gierałtowice centrum. Do wynajęcia mieszkanie lub działalność gospodarcza cicha.
5 pokoi na I piętrze. Informacja 604 497 626
39-44/14

Knurów- Merkur y, lokal do w ynajęcia.
Tel. 698 650 271

40-44/14

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
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Takiego finału knurowskiego biegu
jeszcze nie było. Pierwszy linię mety minął
zawodnik oznaczony numerem 1. Na drugim miejscu sklasyfikowany został biegacz
mający na koszulce numer 2, z kolei miejsce
na najniższym stopniu podium wywalczył
zawodnik z 3. Mało tego. Całe podium opanowali Kenijczycy, a na dwóch kolejnych
miejscach finiszowali Ukraińcy. Najlepszy
Polak - Piotr Pałka z Częstochowy zajął
szóste miejsce, z kolei miano najlepszego
knurowianina przypadło Piotrowi Bielińskiemu z KB Sokół.
- Jestem w wielkim pozytywnym szoku, bo na starcie stanęło ponad pięciuset
biegaczy - mówił w dniu imprezy dyrektor
zawodów, Czesław Nowak.
Znakomita frekwencja świadczy zarówno o tym, że biegacze wysoko oceniają organizację knurowskiej imprezy, jak i o tym, że
bieganie cieszy się olbrzymią popularnością,
a dla wielu jest sposobem na życie.
Wielki podziw i zarazem szacunek
wzbudził start 87-letniego Edwarda Muchy
z Rudy Śląskiej. Weteran w znakomitej formie dobiegł do mety, zajmując 533 miejsce
na 543 sklasyfikowanych.
To była już 22. edycja knurowskiego
biegu ulicznego, w którym rywalizowano
o puchar prezydenta Adama Ramsa. Tradycyjnie już w ramach tej imprezy odbyły
się Mistrzostwa Polski Górników pod
honorowym patronatem Kompanii Węglowej SA. W kategorii górników triumfował
Grzegorz Szulik z Jastrzębia Zdroju.

Foto: MOSiR

Biegł z jedynką i wygrał
Już na pierwszym
kilometrze
Kenijczycy biegli
w takiej kolejności,
w jakiej zameldowali
się na mecie

Niecodzienna sytuacja
na trasie biegu: dyrektor
imprezy Czesław Nowak
przybija „piątkę”
z Maciejem Wąsiewiczem
i wspólnie pokonują
kilkudziesięciometrowy
odcinek trasy
w Szczygłowicach

Zwycięzcom zawodów gratulacje
złożyli (od lewej): wiceprezydent
Piotr Surówka, sekretarz miasta
Piotr Dudło, prezydent Adam Rams
i dyrektor zawodów Czesław Nowak

Lidia i Zbigniew Kopszakowie,
czyli duety do mety

Tekst i foto: Piotr Skorupa

Jako ciekawostkę dodajmy, że w 2011
roku zwycięzcą knurowskiego biegu był
Etiopczyk, ale z polskim paszportem
- Yared Shegumo. Ten sam, który kilka
tygodni temu zdobył w maratonie srebrny
medal Mistrzostw Europy z Zurychu.

Dyrektor biegu - Czesław Nowak (z prawej) przedstawia
starterów: Waldemar Dombek (Starostwo Powiatowe
Gliwice), Roman Noga (kopalnia Knurów-Szczygłowice)
i Piotr Surówka (Urząd Miejski Knurów)

87 wiosen na karku,
a sportowej formy Edwardowi
Musze mogą pozazdrościć
niektórzy nastolatkowie

KLASYFIKACJA - KNUROWIANIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Piotr Bieliński
Artur Oboński
Szymon Masarczyk
Stefan Niedziela
Dawid Gołyś
Artur Bujnowski
Andrzej Kroczek
Wojciech Masarczyk
Elżbieta Lewicka
Gabriel Krzyżowski
Andrzej Bladocha
Piotr Kiszka
Maria Bogusławska
Artur Łyczak
Dariusz Cierpka
Kamil Maślanka
Tomasz Hołyński
Krzysztof Piliszek
Wiesław Maciejewski
Grzegorz Majewski
Marek Pieróg
Krzysztof Musiolik
Czesław Kostrzak
Sebastian Zawada
Roman Padula
Adam Czerkies
Łukasz Napora
Piotr Gawrysiak
Mariusz Łada
Wojciech Sobotnicki
Adrian Mielnicki
Michał Orzech
Grzegorz Kazula
Kamil Garbacik
Tomasz Wojtaszek
Tomasz Mielnicki
Paweł Szkatuła
Mirosław Skrzypczak
Rafał Dobrzeniecki
Zbigniew Kołodziejczyk
Michal Grzegorzyca
Michał Kędzierski
Grzegorz Langosz
Marian Łupieżowiec
Andrzej Grzegorzyca
Anna Dzienis
Dorota Fałek
Zbigniew Kopszak
Lidia Kopszak
Anna Brom-Nowak
Anna Czerniewicz
Tomasz Buczak
Małgorzata Krosny
Magdalena Iwaniuk
Józef Bednarz

00:34:20
00:37:13
00:38:15
00:38:18
00:38:24
00:40:01
00:40:34
00:40:36
00:41:01
00:42:51
00:45:05
00:45:23
00:45:23
00:45:32
00:45:40
00:46:06
00:46:30
00:46:31
00:47:19
00:47:32
00:47:38
00:47:39
00:48:08
00:48:20
00:48:59
00:49:26
00:49:50
00:49:54
00:50:01
00:50:09
00:50:24
00:50:57
00:51:08
00:51:13
00:51:44
00:52:54
00:52:54
00:53:39
00:54:13
00:54:14
00:54:17
00:54:51
00:54:51
00:54:52
00:56:31
00:56:39
00:57:14
00:57:24
00:57:25
01:00:33
01:02:34
01:02:50
01:05:33
01:09:58
01:12:47

Serdeczne podziękowanie

za pomoc i wkład finansowy bez którego nie odbyłby się XXII Międzynarodowy Bieg Uliczny oraz XIX Mistrzostwa Polski Górników na dystansie 10 km
Urząd Miasta Knurów Prezydent Adam Rams, MOSiR Knurów Krzysztof Stolarek, AIB Knurów Maciej Ślączka, Ryszard Szpura, Piotr Dytko, Jastrzębska Spółka Węglowa Jarosław Zagórowski, ATEX Pilchowice Adam Jonderko, Albud Knurów Jan, Zbigniew Owczarek, Górnośląska Spółka Ubezpieczeniowa Andrzej Pawletko, Jan Basiura, Producent Przyczep Wiola Gliwice
Sławomir Grabowski, BIOPELL Knurów Sp. z o.o. Ryszard Czoik, Naturalna Woda Mineralna Muszyna Cechini Stanisław i Józef Cechini, HEMI Eugeniusz Pajączek, Carbo Trans Wilcza
Grzegorz Szkółka, DTL Knurów Małgorzata Stanik, Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Gliwice Zdzisław Moskwa, Apteka Św. Barbary Knurów Lucjan Matera, Górnośląska Spółka
Brokerska Gliwice Roman Przybyła, Karol Suchoń, TECHNOMEX Gliwice Janusz Franczyk, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Gliwice Henryk Błażusiak, Bud–Metallco Żernica
Antoni Falikowski, Jerzy Woźniak, AUDI Knurów Grażyna, Robert Wagner, EKO BUD Żory Franciszek Paździor, PUB DOLCE VITA Knurów Mirella Kopernik, TESCO Knurów, ul. Szpitalna,
FHU Jaworex Knurów Grzegorz Jaworski, MAXPOLL Kuźnia Raciborska Maksymilian, Jerzy Gołąbek, Centrum Kultury Knurów, Stomatologia Chmielewscy Knurów, Pracownia Techniki
Dentystycznej Halina Chmielewska, Kopalnia Knurów-Szczygłowice Jastrzebska Spółka Węglowa Dyrektor Aleksander Wardas, Kopalnia Knurów-Szczygłowice Jastrzebska Spółka Węglowa Dyrektor Ds. pracy Roman Noga, Piekarnia Knurów Ilona, Marcin Cipold, Market Budowlany Knurów-Szczygłowice Mateusz Pogoda, Izabela Nowak AKB Knurów, Mała Kwiaciarnia
Knurów Renata Jaworek, Szkółka Krzewów Ozdobnych Rybnik Jerzy Bober, Hennlich Knurów Michał Owczarek, Decathlon Mikołów, Sanit Gliwice Jacek Czardybon
Serdeczne podziękowanie dla prezydenta Miasta Knurów Adama Ramsa, zastępcy prezydenta Miasta Knurów Piotra Surówki oraz Jastrzębskiej Spółce Węglowej z prezesem Jarosławem
Zagórowskim za pomoc w organizacji XXII Międzynarodowego Biegu Ulicznego oraz XIX Mistrzostw Polski Górników na dystansie 10 km w Knurowie.
Podziękowanie również dla TVP Katowice za objęcie honorowym patronatem imprezy.
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji XXII Międzynarodowego Biegu Ulicznego dla: Działaczy Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie, Pracowników MOSiR Knurów,
Komenda Miejska Policji w Gliwicach Ruch Drogowy, Policji w Knurowie oraz Straży Miejskiej Knurów, Ochotnicza Straż Pożarna Wilcza, ks. proboszcz Bogdan Reder Wilcza, ks. proboszcz
Grzegorz Kusze Szczygłowice, Radio 90, Trybuna Górnicza Katowice, Redaktorom i dziennikarzom Przeglądu Lokalnego, Tygodnik Regionalny Nowiny, IRG i ARTTELEKOM, młodzieży ze
Szczygłowic, wszystkim pozostałym osobom którzy pomagali przy organizacji
Składa Prezes AKB Czesław Nowak
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W domu
najlepiej
Po ośmiu kolejkach tylko
trzy zespoły nie zdołały wygrać meczu wyjazdowego. W
gronie tym jest Concordia,
która w roli gospodarza seryjnie zdobywa trzy punkty,
natomiast na wyjeździe po raz
trzeci musiała uznać wyższość
ry wala. Tym razem w roli
„kata” wystąpił zespół Zielonych z Żarek, aplikując naszej
drużynie cztery gole. Knuro-

wianie zrewanżowali się jednym, autorstwa niezawodnego
Dawida Gajewskiego.
W grupie II serię meczów
bez zwycięstwa zakończyli
piłkarze Jedności Przyszowice. Po wcześniejszych trzech
nieudanych próbach, zespół z
gminy Gierałtowice przełamał
niemoc i wrócił z Żywca z
kompletem punktów.
PiSk

9. KOLEJKA, GRUPA I
Zieloni Żarki – Concordia 4:1
1:0 Konieczko 9’, 1:1 Gajewski 37’, 2:1 Gliński 55’, 3:1 Frukacz
69’, 4:1 Konieczko 76’
Concordia: Widera, Śliwa 57’ Bączkiewicz, Krzysztoporski, Pilc,
Jaroszewski (żk, czk - 61’), Wieliczko, Gałach 46’ Mikulski, Żyrkowski, Spórna, Pietrasz 69’
Modrzyński, Gajewski (żk).
1. Ruch
24
Sarmacja Będzin - RKS Gro2. Przyszłość
17
dziec 5:0, Raków II Często3. Sarmacja
16
chowa - Górnik Piaski 2:2,
4. Gwarek T.G.
14
MLKS Woźniki - Slavia Ruda
5. Zieloni
13
Śląska 4:2, Pilica Koniecpol
6. Concordia
13
- Pr zyszł ość Ciochowice
7. Slavia
13
8. Raków II
12
1:1, Fortuna Gliwice - pauza
9. Pilica
11
(drużyna LKS-u Kamienica
10. Woźniki
11
Polska została wycofana z
11.
Unia
10
rozgrywek), Gwarek Tarnow12. Grodziec
9
skie Góry - Polonia Poraj
13. Polonia
8
5:0, Unia Ząbkowice - Ruch
14. Górnik
5
Radzionków 0:1.
15. Fortuna
3

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

Foto: Piotr Skorupa

Przyszłość
Zza biurka
bez pucharowej
przyszłości
Zwycięstwo,

IV liga

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

foto-migawka

22
20
18
18
16
14
14
11
11
10
10
10
9
9
8
4

Jedną z
bramek
w meczu
pucharowym
strzelił Paweł
Jaroszewski
(z prawej)

Wczoraj - już po oddaniu bieżącego wydania PL do
druku - piłkarze Concordii
Knurów toczyli bój o awans
do finału Pucharu Polski na
szczeblu Podokręgu Zabrze.
Rywalem podopiecznych Wojciecha Kempy były 3-ligowe
rezerwy Piasta Gliwice, które
we wcześniejszej fazie wyeliminowały drugi zespół Concordii.
Czy pierwszy „garnitur” knurowskiego klubu poradził sobie

z rywalem na co dzień występującym szczebel wyżej? Poinformujemy o tym za tydzień.
W drodze do półfinału
Concordia nie dała szans 4-ligowcowi - Przyszłości Ciochowice. Gospodarzem tego
spotkania była Przyszłość, ale
mecz rozegrano na sztucznej
murawie w Knurowie, gdzie
Concordia pewnie wygrał 3:0.
PiSk

Internet to obecnie najszybsze źródło informacji. Najszybsze nie zawsze oznacza
najlepsze, ale niektóre błędy
można łatwo wytłumaczyć, bo
większość powstaje w wyniku
pośpiechu. Tak też zapewne
było z informacją o ostatnim
wyniku piłkarzy Concordii.
Oficjalna strona knurowskiego
klubu podała, iż mecz z Zielonymi Żarki zakończył się wygraną naszych 4:1. Przez chwilę
pomyślałem sobie, no pięknie,
jest pierwsza i zarazem pewna
wygrana na wyjeździe. Niestety
szybko okazało się, że owszem
w Żarkach było 4:1, ale dla
Zielonych. To z kolei oznacza,
że knurowianie doznali najwyższej porażki w tym sezonie.
Inne wyniki wyszukane na
stronach www były już prawdziwe. I dające satysfakcję, bo
dla kilku osób związanych niegdyś z Knurowem był to udany
weekend. Przykład pierwszy z

Kto z kim,
gdzie i kiedy
4. LIGA, GRUPA I
4 października, godz. 15
Concordia - RKS Grodziec
4 października, godz. 15
Jedność 32 Przyszowice - Forteca Świerklany

brzegu - Jacek Polak. Kiedyś
grał w Concordii, a dzisiaj jest
trenerem LKS-u Bełk, który w
sobotę awansował na pozycję
lidera II grupy IV ligi.
Śledząc serwisy nieoficjalne nie sposób uciec od rubryki
„komentarze”. Z nich można
się dowiedzieć, że Concordii
nie wypada przegrać z jakąś
tam „wioską”, typu Woźniki,
Poraj, czy też wspomniane
wcześniej Żarki.
Zdarza się, że piłkarska
prawda jest zgoła odmienna. Dzisiaj - przepraszam za
stwierdzenie - wiejska drużyna z Bełku leje takie miasta,
jak Racibórz, czy Katowice.
Maluczcy nie boją się już papierowych potęg. I skazani
przed pierwszym gwizdkiem
na porażkę, często sprawiają
niespodzianki i po 90 minutach schodzą z boiska w glorii
zwycięzców.
Piotr Skorupa

Klasa B

ĆWIERĆFINAŁ PUCHARU POLSKI
Przyszłość Ciochowice – Concordia Knurów 0:3
0:1 Modrzyński 12’, 0:2 Jaroszewski 54’, 0:3 Spórna 78’
Concordia: Widera, Pilc, Mikulski, Krzysztoporski, Grodoń, Karwowski 60’ Spórna, Gałach, Kempa 74’ Gajewski, Bączkiewicz,
Filip 25’ Jaroszewski, Modrzyński.

4. LIGA, GRUPA II

Foto: Piotr Skorupa

ale jednak porażka

6. KOLEJKA
Concordia II Knurów - Naprzód Świbie 2:1
Bramki dla zwycięzców: Malinowski i Pietras.
Concordia II: Grabowski, Wiszniowski, Grodoń, Niedbała, Bylak, Malinowski, Karwowski,
Przesdzing, Juzwuk, Ma1. Gwarek II
18
styj, Pietras. Trener Damian
2. Ciochowice II
15
Mehlich skorzystał również
3. Pławniowice
14
z usług Loszy i Sobczaka.
4. Pawłów
12
KS Bojków - Olimpia Pław5. Concordia II
10
niowice 1:5, Piast Pawłów
6. Burza
9
- Burza Borowa Wieś 4:3,
7. Świbie
7
Victoria Pilchowice - Po 8. Amator
7
goń Ziemięcice 1:1, LKS
9. Quo Vadis
7
45 Bujaków - Przyszłość II
10. Kleszczów
6
Ciochowice 2:6, Quo Vadis
11. Bujaków
6
Makoszowy - Amator Rudzi12. Victoria
5
niec 0:3, Gwarek II Ornonto13. Bojków
4
wice - Start Kleszczów 4:1.
14. Ziemięcice
1

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA II
Czy to nowy
nabytek
Concordii?
Odpowiedź
poznacie
za tydzień
w tym samym
miejscu

4 października, godz. 15
KS 94 Rachowice - Wilki Wilcza
ŁTS Łabędy - Tempo Paniówki

KLASA A
4 października, godz. 15.30
Zryw Radonia - Naprzód Żernica
Gwiazda Chudów - Jedność 32 II Przyszowice

KLASA B
4 października, godz. 15.30
Burza Borowa Wieś - Victoria Pilchowice
Amator Rudziniec - Concordia II Knurów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.

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

III Liga Kobiet
5. KOLEJKA:
Czarni II Sosnowiec - Polonia
Tychy 2:0, Wisła Skoczów Mitech II Żywiec 0:12, Polonia
Poraj - Gimnazjum Istebna
0:1, UKS Gamów - SWD
Wodzisław Śląski 0:7, KKS
II Zabrze - Wilki Wilcza 1:0,
Rekord II Bielsko - Biała pauza, Gwarek Ornontowice
- pauza.

1. Mitech II
2. Istebna
3. Czarni II
4. Wodzisław Śl.
5. Wilki
6. Zabrze II
7. Gamów
8. Poraj
9. Tychy
10. Ornontowice
11. Skoczów
12. Rekord II B-B

15
8
8
7
7
6
6
4
4
3
3
0
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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.

Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.: Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl,. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
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sport
BOKS

Adam Spiecha: Cztery?
Wziąłbym w ciemno, ale…
werdykcie w walce Justyny
Górnik, gdy werdykt skwitowano gwizdami.
Wspom n ia na Ju st y na
Górnik przegrała swój finałowy pojedynek stosunkiem
głosów 1:2 z Sarą Domagałą (Skalnik Wiśniówka).

Buk Rudy Wielkie - Zuch
O r zep owic e 3:2, Temp o
Paniówki - LKS 1908 Nędza
0:0, MKS Zabrze-Kończyce
- ŁTS Ł ab ę dy 1:2, W ilki
Wilcza - Orzeł Mokre 3:0,
Energetyk ROW II Rybnik
- Wawel Wirek 1:4, Wyzwolenie Chorzów - Sokół
Orzesze 3:0, Zamkowiec
Toszek - KS 94 Rachowice
1:4, Urania Ruda Śląska Czarni Pyskowice 7:2.

- Po tych finałowych porażkach jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do ciężkiej
pracy – dopowiada Adam
Spiecha, a my dodajmy, że do
trzech srebrnych medali, brąz
dorzucił Dawid Nowok.
PiSk

WYNIKI Z 23 WRZEŚNIA:
1. Piotr Arent
2. Dariusz Skowron
3. Jan Chwolka
4. Emil Kasperek
5. Leon Spyra
6. Piotr Luberta
7. Piotr Pakura
8. Piotr Palica
9. Jerzy Hadrawa
10. Bogumił Wolny

- 3.025 pkt
- 2.403 pkt
- 2.224 pkt
- 2.048 pkt
- 2.029 pkt
- 1.891 pkt
- 1.855 pkt
- 1.830 pkt
- 1.780 pkt
- 1.770 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Piotr Arent
- 8.275 pkt
2. Dariusz Skowron
- 7.944 pkt
3. Bogumił Wolny
- 7.533 pkt
4. Jerzy Pluta
- 7. 051 pkt
5. Tadeusz Kamczyk
- 6.879 pkt
6. Jan Chwolka
- 6.811 pkt
7. Piotr Palica
- 6.681 pkt
8. Janusz Myszka
- 6.589 pkt
9. Zbigniew Ciszewski
- 6.363 pkt
10. Stefan Wroblowski
- 6.222 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 7 października o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

„Rider’s Cup”

czyli rugby na wózkach
Medaliści Gwardyjskich Mistrzostw Polski z Gardy Gierałtowice

Klasa okręgowa
9. KOLEJKA:

Podobn ie, ja k K r z y sz tof
Żeno, który musiał uznać
wyższość Gabriela Blezenia
(Morsy Dębica). Jednogłośną porażkę w finale poniósł
Remigiusz Skoczyński, ulegając Dawidowi Okońskiemu (Gwarek Łęczna).

Foto: Garda

B u s k o Z d r ój go ś c i ł o
ponad stu pięściarzy biorących udział w IV Otwartych Gwardyjskich Mistrzostwach Polski. W turnieju
w ystąpi ło m.in. czterech
reprezenta ntów giera łtow ick iej Ga rdy: m łod zic y
- Krzysztof Żeno (waga 46
kg), Dawid Nowok (52 kg)
i Remigiusz Skoczyński (57
kg) oraz „rodzynek ” - juniorka Justyna Górnik (51
kg).
Po dobrych występach
c a ła cz wórk a w róci ła na
Śl ą sk z med a la m i . - Nie
ukrywam, że przed wyjazd e m n a t e m i s t r z o s t wa ,
cztery medale brałbym w
ciemno, jednak po walkach
f inałow ych i we rdyk ta ch
sędziowskich jestem lekko
zniesmaczony – podsumowuje trener Gardy, Adam
Spiecha. - Szczególnie po

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

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

Klasa A
24
22
21
18
18
17
15
14
13
13
9
8
7
4
2
1

9. KOLEJKA:
Sokół Łany Wielkie - Zryw
Radonia 5:2, Naprzód Żernica - MKS Zaborze 1:3,
Młodość Rudno - Gwiazda
Chudów (mecz nie odbył
się), Walka Zabrze - Gwarek Z abr ze 1:6, Spo ł em
Zabrze - Carbo Gliwice 1:3,
Salveo Drama Kamieniec
- Orły Bojszów 1:2, Tęcza
Wielowieś - Ruch Kozłów
0:2, Jedność 32 II Przyszowice - Stal Zabrze 2:0.

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

22
19
18
16
15
15
14
14
12
10
10
10
10
9
8
1

W najbliższą sobotę i niedzielę hala sportowa MOSiR
Knurów gościć będzie uczestników turnieju rugby na wózkach „Rider’s Cup”.
- Rugby na wózkach to
dyscyplina, która zawitała do
Knurowa za sprawą drużyny
Sitting Bulls. Sportowcy poszukiwali miejsca do treningów i
idealnym miejscem okazała się
hala w Szczygłowicach. Współpraca pomiędzy MOSiR-em a
Integracyjnym Klubem Sportow ym „Jeźdzcy” trwa już
ponad 2 lata i układa się bardzo
dobrze – słyszymy w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji.
W sobotnio-niedzielnym
turnieju weźmie udział sześć
najlepszych drużyn z całej
Polski. Trzy z nich wraz z
gospodarzami pochodzą ze

Śląska, pozostali przyjadą z
Warszawy, Poznania i Rzeszowa.
Plan turnieju:
- 4 października – rozgrywki grupowe (pierwszy
mecz o godzinie 8.30, ostatni
o 18.45),
- 5 października - 8.30–
10.00 mały półfinał, 10.15–
11.45 półfinał, 12.00–13.30
mecz o 5 i 7 miejsce, 13.45–
15.15 mecz o 3 miejsce, 15.30–
17.00 finał oraz oficjalne zakończenie turnieju.
Organizatorzy zapowiadają nie tylko ry walizację
sportową, ale również inne
atrakcje, w tym występy artystyczne, specjalną strefę dla
dzieci oraz stoiska ze sprzętem
dla niepełnosprawnych.
PiSk

informacja
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reklama

Stabilna praca. Większe możliwości.

Jesteśmy nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą. Wyznaczamy trendy na rynku i planujemy
intensywny rozwój. Obecnie poszukujemy kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Kierownik Sklepu
Miejsce pracy: Knurów

Od kandydatek/kandydatów oczekujemy:

Oferujemy:

Zakres obowiązków:

Jeśli wzbudziliśmy Państwa zainteresowanie, prosimy
o przesłanie listu motywacyjnego wraz z życiorysem
na adres e-mail: rekrutacja.gliwice@lidl.pl

•
•
•
•
•

umiejętności organizacji pracy
wysokich zdolności interpersonalnych
umiejętności szybkiego przyswajania wiedzy
umiejętności kierowania zespołem pracowników
dyspozycyjności pozwalającej na odbycie kilkutygodniowego
szkolenia
• wykształcenia min. średniego

• nadzorowanie i organizowanie pracy podległego personelu
• zapewnienie funkcjonowania sklepu zgodnie z wewnętrznymi
standardami
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•
•
•
•
•

wynagrodzenie 5 900 zł gwarantowane w umowie o pracę
możliwość rozwoju zawodowego i awansu
ciekawą i stabilną pracę w dynamicznym zespole
prywatną, bezpłatną opiekę medyczną Medicover
atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy dla członków rodziny

W temacie wiadomości prosimy dopisać:
„Kierownik Sklepu – Knurów”.
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