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Inna czynność
seksualna
Szczygłowice

Zatrzymano mężczyznę, który
molestował sześciolatka

D

o zdarzenia doszło w poniedziałek, 31 sierpnia, w
okolicach jednego ze szczygłowickich sklepów. Pewien mężczyzna
podszedł do 6-letniego chłopca,
następnie zaczął go całować. Siostra dziecka szybko zauważyła,
co się dzieje. Dzięki szybkiemu
przyjazdowi policji i współpracy
mieszkańców Szczygłowic już po
kilkunastu minutach udało się
zatrzymać sprawcę. Jak podaje
policja, okazał się nim niespełna
25-letni mieszkaniec Knurowa.
Był nietrzeźwy – niewykluczone,
że mężczyzna odważył się dać
upust swoim skłonnościom także
dzięki alkoholowemu „stanowi
nieważkości”.
Zgodnie z art. 200 par. 1 kodeksu karnego za dopuszczanie
się wobec małoletniego innej
czynności seksualnej (a taką właśnie było całowanie) mężczyźnie
grozi od 2 do 12 lat więzienia.
Według policyjnych informacji,
trwają czynności procesowe, a

na czas ich wykonywania knurowianin zostanie zatrzymany do
dyspozycji policji. Sprawa może
mieć charakter rozwojowy.
To nie jedyny w ostatnim
czasie przypadek, kiedy w Szczygłowicach dochodzi do zdarzeń
mających znamiona wykroczeń
lub przestępstw z podtekstem seksualnym. Tydzień temu pisaliśmy
o ekshibicjoniście, którego pewna
kobieta widziała przy dworku
„Na językach” [„Onanista na
językach”, nr 34/2015 s.3]. Po publikacji Czytelnicy sygnalizowali
nam również o tym, że obnażony
mężczyzna był widziany także
w pobliżu nasypu kolejowego w
Szczygłowicach. Policja apeluje,
by zgłaszać jej wszelkie takie przypadki. Ważne, by zdążyć uprzedzić
fakty, bo bezkarny ekshibicjonista
może odważyć na to, aby pójść
o krok dalej. A mimowolnymi
świadkami, a zarazem ofiarami ich
zachowań mogą być dzieci.

Zaproszenie

Kto wygra
mecz?

Można będzie się o tym przekonać
już 4 września (piątek), śledząc mecz
z pozycji fotela, ale co to za frajda?
Grzejnik Cafe (ul. Szpitalna 8) zapewnia większą dawkę emocji. Transmisja
meczu Polska-Niemcy odbędzie się na
wielkim ekranie. Będzie doping, będą
śpiewy zagrzewające naszych zawodników, będą i bębny.
Każdy, kto przyjdzie do Grzejnika
ubrany w barw y narodowe, może
liczyć na złoty trunek w wyjątkowej
cenie.
/g/

Zaproszenie

Powiat

Narodowe
czytanie

Dobrze zasłużona

Gminna Biblioteka Publiczna w
Pilchowicach zaprasza wszystkie mole
książkowe na narodowe czytanie „Lalki” Bolesława Prusa. Akcja czytelnicza
odbędzie się 5 września (sobota) o
godz. 16.00 w parku przy targowisku.
Polecamy!
/g/

D

o grona laureatów nagrody
„Bene Meritus” (Dobrze Zasłużony), przyznawanej przez Radę
Powiatu Gliwickiego, dołączyła w
ubiegłą niedzielę Gizela Kensy-Reginek. Doceniono społeczną działalność lekarki pediatrii z Knurowa,
udzielającej się m.in. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Wręczenie statuetek odbyło się
w czasie XVII Dożynek Powiatu Gliwickiego i Gminy Rudziniec. Oprócz
knurowianki, otrzymali je były poseł
i długoletni działacz samorządowy
Stefan Kusz z Wielowsi, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum
w Pyskowicach” i Orkiestra Dęta
Kotulin.
/g/, foto: Andrzej T. Knapik

informacja własna wydawcy

MiNa

Zaproszenie

Czar operetki,
urok musicalu

Wilcza

Koncert pod takim tytułem odbędzie się już w najbliższą sobotę, o godz.
18.00 w parku przy targowisku w Pilchowicach. Na scenie wystąpią artyści Teatru
Muzycznego w Gliwicach: Anna Jakesz-Błasiak i Mikołaj Król.
Organizatorami wydarzenia są Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach i
Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom.
Wstęp wolny.
/g/

reklama

Arcybiskup
z wizytą
W piątek, 4 września,
arcybiskup Wiktor
Skworc, metropolita
katowicki, będzie
gościł w Wilczy

Wizyta jest związana z planowanym poświęceniem nowego krzyża, który został postawiony z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Stojący
na szlaku turystycznym krzyż
je s t for m ą ucz cz en i a t r z e c h
przypadających w tym roku jubileuszy – 90-lecia achidiecezji
katowickiej, 25-lecie istnienia
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich archidiecezji i 15-lecia
działalności lokalnego Koła SRK.
Początek uroczystości o godz.
16.00 w kościele parafialnym p.w.
św. Mikołaja.

reklama

MiNa
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Poszukiwani listami gończymi

Kto pomoże ich znaleźć?
Jednemu z nich grozi do 8 lat
więzienia, drugiemu do 10 – tych
panów poszukują stróże prawa

Informacja
usunięta
w związku
z zakończeniem
poszukiwania
przez organy ścigania

Tomasz Ratalewski

Knurów. Wypadek w kopalni

Przerwana szychta

W piątek, tuż przed godz. 10.00, na terenie
kopalni lądował helikopter Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, by udzielić pomocy poszkodowanemu
górnikowi

D

o wypadku doszło o godz.
8.20 w Ruchu Knurów kopalni
„Knurów-Szczygłowice”, na
poziomie 1050 m. Na głowę 52-letniego górnika przodowego (pracownika
zewnętrznej firmy BPW z Zabrza) spadła odspojona bryła skalna. Współpracownicy udzielili poszkodowanemu
pierwszej pomocy i wywieźli go na
noszach do poziomu 850 m. Tam zajął
się nim lekarz.

- Przez cały czas mężczyzna był
przytomny - informuje rzeczniczka
Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Jolanta Talarczyk.
Lekarz stwierdził u niego stłuczenie głowy i kręgosłupa szyjnego,
podejrzewał też wstrząśnienie mózgu.
Kiedy 52-latka wywieziono na
powierzchnię, czekał już helikopter
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Około godz. 10.20 ratownicy przetrans-

Knurów

Napadli, okradli,
posiedzą

/pg/

Knurów

Niemowlę
pobite?

Od 3 do 12 lat pozbawienia wolności
grozi sprawcom rozboju dokonanego
na 18-latku. Zatrzymała ich knurowska
policja

W

piątek, 28 sierpnia, knurowianin szedł Aleją Spacerową,
kiedy napotkał czterech lub pięciu
mężczyzn. Jeden z grupy podszedł
do niego i zażądał poczęstowania papierosem. Gdy 18-latek odmówił, do
akcji wkroczył drugi mężczyzna – bez
powodu kopnął go w klatkę piersiową,
potem leżącego już nastolatka bił pięścią po twarzy. Ten, który wcześniej
żądał papierosa, zabrał pokrzywdzonemu telefon komórkowy wart 500 zł.
Do akcji wkroczyli funkcjonariusze
z Komisariatu Policji w Knurowie. W
krótkim czasie udało im się namierzyć
w pobliżu zdarzenia pięć osób, które
stanęły na drodze 18-latka. Trójkę z nich
zwolniono, zaś wobec dwóch sprawców
zastosowano środki zapobiegawcze.

Złodziej telefonu został objęty dozorem
policyjnym – pięć razy w tygodniu musi
się meldować w knurowskim Komisariacie Policji. Mężczyzna ma także
zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego
oraz kontaktowania się z nim. Ten, który bił 18-latka, na wniosek Komisariatu
został tymczasowo aresztowany przez
sąd. Jak podaje policja, sprawcom grozi
od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
Dolna granica pozbawienia wolności, tj.
2 lata, zostanie powiększona o rok, gdyż
czyn sprawców został uznany za czyn
chuligański. Telefon został odzyskany,
co musiało boleć sprawców – tak szybko
zżyli się z ukradzioną komórką, że nawet włożyli już do niej swoją kartę sim.
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portowali rannego do Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego św. Barbary
w Sosnowcu. Badania potwierdziły u
niego wstrząśnienie mózgu.
- 29 sierpnia pracownik został wypisany ze szpitala - informuje Tomasz
Siemieniec z zespołu komunikacji i
promocji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. - Zespół powypadkowy firmy
wyjaśnia okoliczności i przyczyny
wypadku, powodującego czasową niezdolność do pracy poszkodowanego.
Z informacji przekazanych przez
WUG w Katowicach wynika, że wypadek uznano za lekki.

MiNa

Knurowska policja otrzymała zawiadomienie o podejrzeniu znęcania
się nad niespełna rocznym dzieckiem
przez jego matkę i jej partnera.
Zawiadomienie wpłynęło do komisariatu w sobotę, 29 sierpnia. Złożył
je biologiczny ojciec dziecka. Mężczyzna, zabierając syna na widzenie,
zauważył u niego obrażenia ciała.
Zlecił obdukcję.
Jak informuje policja, dwójka
podejrzanych została zatrzymana,
przesłuchana, a po złożeniu wyjaśnień
– zwolniona.
Trwają czynności procesowe, które
mają pomóc w ustaleniu, czy przestępstwo znęcania się nad dzieckiem
rzeczywiście miało miejsce.
MiNa

Może ktoś z naszych Czytelników jest w stanie pomóc policji?
XXXXX XXXXX jest poszukiwany jest na podstawie listu gończego, wydanego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach z dn. 27.03.2015
r., a także innych listów gończych.
Powodem zainteresowania w ymiaru sprawiedliwości jego osobą
jest art. 279 § 1 kodeksu karnego –
kradzież z włamaniem – za co grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Ostatnim znanym
miejscem zamieszkania XXXXX
X X X X X je s t u l . X X X X X X w
Knurowie.
Drugi z poszukiwanych, Tomasz Ratalewski, poszukiwany
jest na podstawie listu gończego,
w ydanego przez Sąd Rejonow y
Gliwice, (sygn. akt IX K 597/10,
z dnia 23.10.2014 r.) Mężczyzna
dopuścił się przestępstwa z art.
286 § 1kk: „Kto, w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej, doprowadza

inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym
mieniem za pomocą wprowadzenia
jej w błąd albo wyzyskania błędu
lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.”
Jego ostatni znany adres to ul. Słoniny 4/12 w Knurowie.
Kto może pomóc w odnalezieniu
przestępców, proszony jest o kontakt
z policją. Nr tel. dyżurnego Komisariatu w Knurowie to 32 3372500, zaś
adres mailowy: knurow@gliwice.
ka.policja.gov.pl . Można także
dzwonić pod nr 112 lub 997.
Jeśli ktoś zna miejsce pobytu
poszukiwanych, powinien niezwłocznie zawiadomić najbliższą
jednostkę policji. Za ich ukrywanie
lub też pomoc w ucieczce grozi kara
pozbawienia wolności do lat 5.
oprac. MiNa
Foto: KP Gliwice

tekst sponsorowany

Ruszyły zapisy na kursy
języka angielskiego!

Centrum Języków Obcych Focus
C.H. Merkury, I piętro
- Jaka jest Wasza
oferta i do kogo
jest kierowana?
Anna RamsGulczyńska, lektor
języka angielskiego: - W Centrum
Języków Obcych Focus uczymy języka
angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Oferta skierowana jest zarówno do dzieci,
młodzieży jak i osób dorosłych.
- Gdzie prowadzone są zajęcia?
- Dostęp do naszych zajęć jest bardzo wygodny, jesteśmy w szkołach
podstawowych na terenie Knurowa.
Zajęcia odbywają się również w naszej
siedzibie, tj. w C.H. Merkury (I piętro).

- Kto prowadzi zajęcia?
- Tworzymy profesjonalny zespół
lektorów, uczymy metodą komunikacyjną, główny nacisk kładziemy
na konwersacje. Dzieci poznają
język poprzez zabawę, dlatego nauka angielskiego staje się przyjemna
i skuteczna.
- Jak liczne są grupy?
- Grupy są małe, liczą od 4 do 8
osób, co daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego kursanta.
To przynosi dobre efekty.
Zdane egzaminy?
- Tak, nasi kursanci dobrze zdają
egzaminy, zarówno sprawdziany
szóstoklasistów a także egzaminy
gimnazjalne i maturalne. To nasza
satysfakcja.

www.cjo-focus.pl

tel. 514 691 701, 514 691 802

e-mail: biuro@cjo-focus.pl
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Knurów. Apel do kierowców

Foto: Paweł Gradek

Nie parkuj
przy ZOL-u

N

a prośbę knurowskiego ZOL
komendant Komisariatu Policji w Knurowie wystosował apel do
kierowców bezprawnie korzystających z parkingu. – Teren ten jest
oznakowany znakami drogowymi
– zwraca uwagę podinsp. Maciej
K aw a , komend a nt Kom i s a r iat u
Policji w Knurowie. – Każda osoba
wjeżdżająca na ten teren popełnia
wykroczenie kodyfikowane w art. 92
par. 1 kodeksu wykroczeń: kto nie stosuje się do znaków drogowych podlega
karze grzywny do 500 zł.
Prawne aspekty zachowania kierowców to jedno, ale jest jeszcze drugi,
niemniej istotny – czysto ludzki. Jak
zwraca uwagę komendant, zapełnianie
tego parkingu przez nieuprawnione
pojazdy zwyczajnie komplikuje pracę
ZOL-u.

Foto: Arkadiusz Nauka

Przed parkingiem Zakładu Opiekuńczo
-Leczniczego stoi znak zakazu ruchu, który
nie dotyczy jedynie pojazdów posiadających
zezwolenie. Tymczasem kierowcy lekceważą ten
znak, nie zważając ani na potencjalną karę, ani na
utrudnienia, jakie może powodować ich ignorancja

– Chodzi przede wszystkim o
utrudniony, a wręcz czasem zablokowany dojazd dla pojazdów dostarczających pożywienie dla pensjonariuszy
ZOL – wyjaśnia podinsp. Kawa. – Zdarzyły się także sytuacje, gdy z powodu
parkowania pojazdów na tym terenie
służby pogrzebowe były zmuszone
wykonywać swoje obowiązki – wynoszenie zwłok – poprzez ul. Dworcową.
Miejmy trochę godności i szacunku dla
tych pensjonariuszy.
Komendant knurowskiego KP
zlecił już podejmowanie czynności
służbowych wobec kierujących naruszających prawo na tym terenie i – jak
zapowiada – będzie ono egzekwowane
przez podległych mu funkcjonariuszy
w przypadku, gdyby ten apel nie przemówił do rozsądku kierowców.
MiNa

Knurów. Konkurs na dotacje dla NGO

Pamięci ks. Koziełka

Miasto przeznaczyło 20 tys. zł do podziału między
te organizacje pozarządowe, które podejmą
się działań związanych z kulturą i ochroną
dziedzictwa narodowego. W pierwszej kolejności
dofinansowanie otrzymają projekty poświęcone
pamięci ks. Alojzego Koziełka

11

w r z e śn ia m i n ie 25 lat od
przemianowania ul. Juliana
Marchlewskiego na ul. Alojzego
Koziełka. Ta okrągła rocznica to
idealny pretekst do przypomnienia
knurowianom postaci zasłużonego
dla miasta księdza. Przypomnijmy
- autora pierwszej monografii tych
ziem i budowniczego kościoła pw.
św. Cyryla i Metodego.
W kolejnym konkursie dotacyjnym dla organizacji pozarządowych
na premie mogą liczyć głównie projekty poświęcone pamięci ks. Koziełka.
Konkurs obejmuje przedsięwzięcia zaplanowane między 15 września
a 15 grudnia 2015 roku. Formularz
ofertowy należy złożyć w Urzędzie
Miasta do 14 września.
Maksymalne dofinansowanie do
projektów przewidziano na poziomie
80 proc. kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowe kryteria przy wyborze ofert, warunkach umowy, zasa-

4

dach kontroli i oceny można znaleźć
na stronie Urzędu Miasta. Treść ogłoszenia i formularz ofertowy dostępne
są też w Biurze Obsługi Interesanta
przy ul. Ogana 5.
Wyłonione w konkursie oferty powinniśmy poznać do końca września.
/g/

Knurów. Wraca temat wycieku
przy ul. Krasickiego

Gorący
wyciek

- Kto wie, może to są źródła termalne? - ironizuje
Elżbieta Kosieradzka z ul. Krasickiego, ale nie jest
jej do śmiechu. Od wtorkowego ranka próbowała
wyjaśnić sprawę wycieku gorącej wody
z ul. Krasickiego

K

iedy knurowianka zauważyła
strużkę w ypły wającą spod
kostki brukowej na parkingu,
przypomniała sobie historię sprzed 3
lat. Wtedy Wspólnota Mieszkaniowa
Krasickiego 5 borykała się z podobnym problemem.
Urzędnicy z rezerwą podchodzili
do opowieści starszych mieszkańców
bloku, pamiętających coś na kształt
bunkra, co przed laty zostało zasypane
i zapomniane. Jeszcze inni mówili o
opuszczonych piwnicach.
Sprawa wyjaśniła się częściowo,
kiedy pracownicy Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji zrobili
wykop na parkingu. Odkryli wtedy
ceglaną studnię sąsiadującą z komorą
sporych rozmiarów i ocenili, że może
to być pozostałość po szambie. Taką
ewentualność wykluczyli urzędnicy.
Znalezisko, które nie było ujęte na
planach i mapach tego rejonu, uszczelniono i zasypano. Nie poznaliśmy
odpowiedzi na pytanie o przyczynę
wycieku.
We wtorek rano woda ponownie
wybiła strumieniem spod kostki na
parkingu. Z tą różnicą, że już nie
śmierdziała, a była gorąca.
- Nie wiedziałam, co robić, więc
zadzwoniłam do Straży Miejskiej opowiada Elżbieta Kosieradzka z
zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
Krasickiego 5. Twierdzi, że dyżurny ją
spławił, odsyłając do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji.
- Przecież wodociągi nie zajmują
się wodą gorącą, tylko zimną i ściekami
- słusznie zauważa.
Z koleżanką pilnowała miejsca
wycieku przed ciekawskimi dziećmi
do czasu, aż powiadomione przez nią
PWiK zabezpieczyło teren taśmą.
Sprawa przez przypadek znalazła
się po południu na tapecie Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska knurowskiego magistratu. Kilka telefonów
i już było wiadomo, że doszło do

awarii ciepłociągu. Odpowiedzialne
za instalację Przedsiębiorstwo Energetyczne Megawat obiecało zająć się
problemem.
- Kto wie, może to są źródła termalne? - ironizuje pani Kosieradzka,
chociaż wcale nie jest jej do śmiechu.
- Biegałam do godz. 12.00, żeby ktoś się
tym w końcu zajął. To już kolejny raz,
kiedy Straż Miejska mnie zawiodła,
odsyłając z problemem gdzie indziej.
Czy oni są tylko od wystawiania mandatów? Nikt nie przyjechał na miejsce,
żeby sprawdzić, co się dzieje, czy może
trzeba ten wyciek zabezpieczyć.

Komendant SM Andrzej Daroń
przyznaje, że w momencie przyjęcia
zgłoszenia, dyżurny nie dysponował
wolny m patrolem, któr y mógłby
oddelegować na ul. Krasickiego. Jego
intencją było przekazanie pani Elżbiecie, że gdyby interwencja w PWiK nie
przyniosła efektu, powinna ponownie
zadzwonić do straży. Ten komunikat
nie dotarł do rozmówczyni, ponieważ
rozłączyła się.
W środę rano strumień gorącej
wody jeszcze wypływał spod kostki
na parkingu...
/pg/

ogłoszenia

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
www.knurow.bip.info.pl podano do publicznej wiadomości wykaz
nr 3/G/15 nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy
ul. Parkowej, przeznaczonych do najmu bądź dzierżawy w trybie
bezprzetargowym na okres do 3 lat.

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych o pow. 11,05 m2,
92,05 m2 i 15,31 m2 przy ul. Szpitalnej 8, o pow. 15,40 m2 przy
ul. Konopnickiej 1b, o pow. 15,00 m2 przy ul. Kołłątaja 2b oraz o pow.
8,91 m2 przy ul. Szpitalnej 19.
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone na
stronie internetowej BIP Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18.

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 8.09.2015 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Słoniny
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa
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Knurów. Urząd Celny walczy z jednorękimi bandytami, czyli...

Ryzyk-fizyk

Jak informuje Urząd Celny w Rybniku, ostatnie
zezwolenie na urządzanie w Knurowie gier na
automatach o niskich wygranych wygasło w
marcu 2015 roku. Mimo to nielegalny hazard
ma się tu dobrze, a wynajmujących lokale pod
tego typu działalność nie zniechęcają nawet
wysokie kary

Jaskinie hazardu
w Knurowie,
zamiast być
zamknięte, są
ciągle open

Coraz trudniej o takie widoki w Knurowie. Na zdjęciu ekwilibrystyka na widłach
w gminie Gierałtowice

Knurów. Komisja czeka na wnioski poszkodowanych przez suszę rolników

Rolnik sam w dolinie

22 sierpnia ogłoszono suszę na terenie całego województwa. Do szacowania strat w gospodarstwach rolnych wojewoda powołał w gminach specjalne komisje.
Jedną z nich w Knurowie, jednak na razie żaden rolnik
się nie zgłosił

R

aport Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nie pozostawia wątpliwości - susza dotyczy całego województwa śląskiego. Wysokie temperatury
dały się we znaki głównie uprawom
ziemniaków, roślin strączkowych i
krzewów owocowych.
W 149 na 167 gmin w województwie powołano już komisje do szacowania strat w gospodarstwach rolnych.
Taka komisja, wzorem lat ubiegłych,
powstała też w Knurowie, ale - jak
przyznaje Maria Baron, zastępca naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
- jeszcze nie rozpoczęła prac, ponieważ
nie wpłynął żaden wniosek od poszkodowanych rolników.
Lata wstecz ubiegali się o udzielenie pomocy w związku ze zniszczonymi uprawami. Wtedy proponowano im
zaciągnięcie kredytu preferencyjnego.
Maria Baron wspomina, że taka forma nie do końca satysfakcjonowała
poszkodowanych. Wielu nie spełniło
narzuconych kryteriów.

Z roku na rok liczba gospodarstw
w Knurowie maleje. Jeszcze w 2002
roku było ich w sumie 268 (z czego
209 do 1 hektara). Ile jest dziś, trudno
oszacować. Co prawda w 2010 roku
przeprowadzono spis rolny, jednak
w ciągu ostatnich 5 lat wiele się
zmieniło.
Część terenów została wykupiona
z przeznaczeniem na działki budowlane, część oddana w dzierżawę rolnikom z Gierałtowic.
- Jest pan, który sieje zboże przy ul.
Jęczmiennej, ale nie mieszka w Knurowie. Takich przypadków, gdy ktoś płaci

Od 400 do 800 zł pomocy na hektar dostaną poszkodowani przez suszę
rolnicy, którzy ubezpieczyli się od co najmniej jednego ryzyka pogodowego.
Gospodarstwa nieubezpieczone dostaną pomoc pomniejszoną o połowę.
Rząd przeznaczył na pomoc dla rolników w sumie 450 mln zł. Na wsparcie
mogą liczyć gospodarstwa, w których straty przekroczyły 30 proc. średniej
rocznej produkcji z ostatnich trzech lat. Maksymalna wysokość pomocy dla
jednego beneficjenta to 15 tys. euro.
Ponadto w ramach pomocy gospodarstwa dotknięte suszą mogą skorzystać
z preferencyjnych kredytów klęskowych. Nie jest wymagany wkład własny
kredytobiorcy. Agencja może dopłacać do kredytu nie dłużej niż przez 4 lata
od wystąpienia szkód.

Zabrał kluczyki

Gdyby nie upór knurowianki i pomoc sąsiadów,
nieznany mężczyzna odjechałby w siną dal jej
samochodem

ierowca musi być czujny nie
tylko wtedy, kiedy silnik pracuje. Świadczy o tym przypadek
pewnej mieszkanki Knurowa, która
27 sierpnia wysiadając z auta, została
znienacka zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. 20-latek próbował
siłą odebrać jej samochód. Najpierw
zabrał zaskoczonej kobiecie kluczyki,

/pg/

Pomoc z ARiMR

Knurów. Nieudana kradzież?

K

podatek rolny, a mieszka gdzie indziej,
mamy kilka - dodaje Maria Baron.
Ubywa rolników żyjących wyłącznie z pracy na roli. Ta już dawno
przestała być dochodowa. Dlatego
większość z nielicznych gospodarstw
w Knurowie prowadzą tzw. rolnicy
dwuzawodowi. Chcąc utrzymać rodziny, pracują w innych branżach.
Z informacji Wydziału Geodezji,
Gospodark i Nieruchomościami i
Rolnictwa wynika, że knurowskie
gospodarstwa celują przede wszystkim
w uprawy zbóż i ziemniaków.

następnie zaczął ją wyciągać z pojazdu. Po chwili, gdy te usiłowania
nie przynosiły skutku, mężczyzna
zmienił taktykę – próbował wepchnąć
knurowiankę do auta. Nie wiadomo,
czy opór kobiety zdołałby w końcu
zniechęcić go do działań. Na szczęście
na pomoc ruszyli sąsiedzi, udaremniając plany niedoszłego złodzieja.
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Wezwana na miejsce knurowska
policja szybko zatrzymała sprawcę.
Jak tłumaczył mężczyzna – rzekomo
chciał zabrać samochód, bo jego córka
złamała żebra i nie chciał wracać do
domu autobusem. Jednak nawet takie
tłumaczenie nie usprawiedliwia jego
działań.
Mieszkaniec Szczygłow ic co
prawda nie ukradł samochodu, ale
będzie musiał odpowiedzieć za swój
czyn – za usiłowanie rozboju grozi
mu od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Zastosowano też wobec niego
dozór policyjny – 20-latek cztery razy
w tygodniu będzie musiał odwiedzać
Komisariat Policji w Knurowie.
MiNa

K

ilka lat temu kasyna, hot
spoty i salony gier wyrosły
niemal przy każdej większej
ulicy w Knurowie, zajmując miejsca
lombardów, kiosków, kwiaciarń i
drobnych sklepików. Wyróżniają się
krzykliwymi neonami i szybami zaklejonymi kolorowymi reklamami,
kuszą wysokimi wygranymi.
Jeszcze do niedawna 45 lokali
w Knurowie posiadało zezwolenia
na prowadzenie takiej działalności.
Ostatnie wygasło w Knurowie w
marcu 2015 roku. Branża hazardowa nie dała jednak za wygraną, a
punkty z automatami do gier ciągle
działają.
Urząd Celny w Rybniku robi,
co może, by zlikwidować szarą
strefę. W tym roku przeprowadził w
Knurowie 51 kontroli skutkujących
wszczęciem postępowań administracyjnych i karnych.
- Aby skutecznie wyeliminować z
rynku nielegalne automaty konieczne
są nawet trzy lub cztery kontrole w
jednym punkcie - informuje Grażyna Kmiecik, rzecznik prasowy Izby
Celnej w Katowicach. - Organizatorzy nielegalnych gier hazardowych
wszelkimi sposobami utrudniają
kontrole Służbie Celnej. Bardzo
często nielegalny hazard odbywa
się w zamkniętych magnetycznymi
drzwiami pomieszczeniach, gdzie
wchodzi się na ustalone hasło.
By dostać się do środka, celnicy
często muszą posiłkować się pomocą
strażaków i policji.
Niewielu z graczy zdaje sobie
sprawę, że hazard w takich miejscach wiąże się z ryzykiem oszustw,
bankructw i praniem brudnych

pieniędzy przez środowisko przestępcze.
- Organizatorzy nielegalnych gier
hazardowych, licząc na zysk, decydują się nawet na krótkotrwałe zainstalowanie automatu i podjęcie ryzyka,
że zostanie on zatrzymany w wyniku
kontroli - dodaje Grażyna Kmiecik.
Magazyny Izby Celnej pękają w
szwach od skonfiskowanych nielegalnych automatów, a mimo to na
rynku pojawiają się kolejne.
Ze względu na skalę zjawiska
działania Służby Celnej mogą przynieść efekty w dłuższej perspektywie
czasu. Ważne jest też, by właściciele
lokali, w których kwitnie nielegalny
proceder, mieli świadomość odpowiedzialności karno-skarbowej.
Pod koniec kwietnia na stronie
Urzędu Miasta w Knurowie umieszczono komunikat skierowany do
osób wynajmujących lokale w celu
nielegalnego urządzania i prowadzenia gier na automatach. Urząd
Celny w Rybniku apeluje w nim, aby
wypowiedzieli takie umowy najmu
w tr ybie natychmiastow ym. W
przeciwnym razie, w czasie kontroli
prowadzonej przez Służbę Celną,
zostaną obciążeni karą administracyjną w wysokości 12 tys. zł od
jednego automatu.
Jak widać, nie wszyscy wzięli
sobie ten apel do serca. Są też i tacy,
którzy nie wiedzieli, że najemcy
prowadzą w ich lokalach nielegalną
działalność. Kiedy poinformowaliśmy ich o konsekwencjach,
jakie mogą ich spotkać, obiecali
niezwłocznie zająć się tematem.
Jar

Do końca maja Izba Celna w Katowicach zatrzymała na terenie
województwa 6976 nielegalnych automatów
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Edukacja

Czas na lekcje!
Foto: Mirella Napolska

1 września upał sprawiał, że
trudno było uwierzyć w koniec
wakacji. A jednak – uczniowie
przekroczyli progi szkół
czekających już w pełnej
gotowości na nowy rok szkolny.
Dla niektórych to będzie
pierwszy raz…

P

oczątek roku szkolnego jest
najba rd ziej ek sc y t ując y w
przypadku klas I i o tyle szczególny, że po raz pierwszy obowiązek
szkolny obejmuje cały rocznik 2009,
a także te dzieci z roku 2008, które
nie poszły do I klas w ubiegłym roku.
Słowem – to będzie wyjątkowo liczny
rocznik. W tym roku w Knurowie jest
prawie 600 pierwszaków. Początek
nowej edukacyjnej przygody mają
oswoić debiutantom słynne „tyty”
pełne łakoci, czasem większe od samych dzieciaków. To zwyczaj, którego
rówieśnicy z innych regionów mogą
pozazdrościć śląskim pierwszoklasistom.
Patrzymy, jak najmłodsi uczniowie
z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,
w towarzystwie rodziców, dziadków,
rodzeństwa idą w kierunku budynku.
Sporo ich – w tym roku w „Siódemce”
jest aż sześć oddziałów I klas.
Sześcioletnia Paulina czeka na
uroczyste rozpoczęcie roku z wielką
powagą. – Jeszcze nie wie, co ją czeka
– komentuje mama. – My już wiemy,
mamy doświadczenie ze starszym
dzieckiem, ale i tak są pewne obawy.

W tym roku w knurowskich
podstawówkach jest prawie 600
pierwszaków

Knurów. Nauczycielskie awanse

Dziewięciu wspaniałych
Knurowska oświata ma dziewięciu nowych nauczycieli
mianowanych. - Gratuluję wam cierpliwości
i zaangażowania - mówił Piotr Surówka, wiceprezydent
Knurowa, na poniedziałkowej uroczystości wręczenia
aktów potwierdzających awans

Nic dziwnego – dla rodziców
szkolne początki dziecka są z reguły
co najmniej równie emocjonujące jak
dla samych uczniów.
Olga cieszy się, że idzie do szkoły. – Będzie fajnie – zapewnia. Wie
już, że w jej klasie będą co najmniej
dwie koleżanki z „zerówki”. Siedem
lat skończy w listopadzie. – Mieliśmy
wybór – mogłam dać Olę do I klasy już
rok temu, ale nie dałam – mówi mama
dziewczynki. – Choć z drugiej strony,
gdybym musiała, to bym oddała, nie
starałabym się o odroczenie.
Inauguracyjna uroczystość to dla
pierwszoklasistów okazja do oswojenia
się z atmosferą miejsca, w którym odtąd będzie się toczyć znaczna i istotna
część ich życia. Do zapoznania się z
dyrekcją, nauczycielkami. W MSP-7
na sympatyczny gest w stronę młodszych kolegów zdobyli się zeszłoroczni
pierwszoklasiści, przygotowując występ specjalnie dla nich.
Na razie pierwszaki są kandydatami na uczniów – kolejnym stopniem
wtajemniczenia będzie pasowanie.
MiNa

Knurów

28 sierpnia z rąk Adama Ramsa, prezydenta
Knurowa, Anna Misiura otrzymała nominację
na dyrektora Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych. Funkcję dyrektora Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 1 powierzono Barbarze
Starek

Foto: Justyna Bajko

Foto: Justyna Bajko

Nowi dyrektorzy

Uczestnicy uroczystości w MZJOś

W

arunkiem otrzymania stopnia awansu było zdanie trudnego i w y magającego egz a m i nu
s p e c j a l i s t yc z ne go - k nu row s k a
dziewiątka otrzymała w ynik pozytywny.
Awansu gratulowali nauczycielom wiceprezydent Piotr Surówka
oraz Tomasz Lewicki, p.o. dyrektora
MZJOś.
- Życzę wam wszystkiego dobrego,
przede wszystkim zadowolenia i spokoju w pracy oraz uznania wychowanków
- mówił wiceprezydent.
Dziękował tak że dyrektorom,
6

towarzyszącym nowo mianowanym,
za ich wsparcie i pomoc w uzyskaniu
awansu.
Na uroczystości w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych akty
nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymali: Michał Holona i Anna
Bujara z Miejskiego Gimnazjum nr 1,
Magdalena Sarna z Zespołu Szkół nr 1,
Adam Augustowski i Monika Arendz
z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4,
Agnieszka Kapcewicz z Miejskiego
Przedszkola nr 13, Monika Kocjan z
Miejskiego Przedszkola nr 12, Beatrycze Komuda z Miejskiego Przedszkola

nr 7 oraz Anna Kuran z Miejskiego
Gimnazjum nr 2.
Nowo mianowani nauczyciele
złożyli ślubowanie. Przyrzekali wychow y wać i kształcić młodzież w
duchu umiłowania ojczyzny i tradycji
narodowych.
Stopień nauczyciela mianowanego
to przedostatni szczebel awansu zawodowego - wyżej jest już tylko nauczyciel dyplomowany i profesor oświaty.
- Mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się profesora z Knurowa - żartował
wiceprezydent Surówka.

jb

W imieniu samorządu nominacji na stanowisko dyrektora
gratulowali paniom prezydent Adam Rams i zastępca prezydenta Piotr Surówka

P

rzez 10 lat Anna Misiura była
dyrektorką MSP-1. Od września
będzie kierować znacznie większą
instytucją - Miejskim Zespołem
Jednostek Oświatowych.
W czasie uroczystości, 28 sierpnia, prezydent Rams of icjalnie
wręczył Annie Misiurze nominację

na dyrektora MZJOś, życząc powodzenia na nowym stanowisku oraz
samych trafnych decyzji.
W MSP-1 obowiązki dyrektora
pełnić będzie dotychczasowa zastępczyni - Barbara Starek.
jb
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Historyczna zagadka fotograficzna

Herbatka u Starostzików

Zagadka z zeszłego tygodnia przywołała wspomnienia i zachęciła knurowian do odkurzenia archiwalnych
zdjęć. Historię restauracji u zbiegu ulic Niepodległości
i Wilsona napisały burzliwe losy niemieckich i polskich
właścicieli. Dla tej opowieści najważniejsze są trzy
nazwiska: Pander, Starostzik i Miernik

Niewiele zostało po Starostzikach:
porcelanowa filiżanka i parę zdjęć. I
jeszcze stara mapa, na której kartograf
zaznaczył ich gospodę. Album rodzinny przetrwał przypadkiem. Józef Pie-

korz wyciągnął go spod gruzów domu
dawnych właścicieli gospody. Trudno
z tych śladów utkać historię...
Co mówią rzeczy? Właściciel
miał na imię Edmund - przynaj-

mniej tak głosi napis na filiżance.
Na zdjęciach uwieczniono elegancką
panią w modnej, starannie ułożonej
fryzurze - to pewnie jego żona Therese. Therese często pozuje z małym

Rodzina Starostzików
przed domem

d zieck iem. Cz y to ich d ziecko?
Fotografie zatrzymały fragmenty
codzienności: grę w tenisa, kąpiel w
stawie, rodzinne spotkania, spacery
po wsi. Niektóre zdjęcia są podpisane Breslau 1940, inne - Kriewald,
Tarnovitz.
Budynek, który zamieściliśmy
na zdjęciu, najprawdopodobniej wybudowano po 1910 roku. Przetrwał
długie lata. Rodzina Starostzików
prowadziła w nim restaurację z salą
taneczną. Goście pili herbatę z porcelanowych filiżanek sygnowanych
nazwiskiem właściciela. Wtedy każda
szanowana restauracja musiała mieć
własny serwis. Z tyłu gospody był
piękny ogród. Przed wyjściem - altana. Na piętro prowadziły solidne
drewniane schody.
Los nie uchronił właścicieli gospo-

Na zdjęciu prawdopodobnie
Edmund Starostzik

Z pierwszej ręki o tamtym wrześniu
Jak wyglądały pierwsze dni II wojny światowej w Knurowie i okolicach? Głos oddajemy
uczestnikowi tamtych wydarzeń – ppor. Franciszkowi Połednikowi
sierpniu 1939 roku napięta
sytuacja na arenie politycznej
pozwalała przypuszczać, że wojna
jest nieunikniona. Coraz częściej
dochodziło do napaści na posterunki
graniczne i ludność polską zamieszkałą w Wilczy, Krywałdzie, Knurowie
i Gierałtowicach. Między innymi
dlatego 12 sierpnia Obrona Narodowa
Związku Powstańców Śląskich powołała pod broń wszystkich swoich
członków oraz Oddział Młodzieży
Powstańczej i Związek Harcerstwa
Polskiego. Stanowiska od Szywałdu,
Bojkowa, Machoczka i cegielni, po
granicę kopalni „Foch”, ku Krywałdowi z lewej, do Gierałtowic z prawej,
zajmował I pluton (64 powstańców,
25 członków OMP i 5 harcerzy). Dowodził nim Konrad Dusza. II pluton
dowodzony przez Antoniego Szydłę
strzegł ulicy Wilsona ku granicy z
Krywałdem i Nieborowicami. Strefa
działania III batalionu, dowodzonego
przez Franciszka Bolczyka, obejmowała m.in. budynek urzędu gminy, straż
pożarną, dworzec i pocztę oraz kopalnię i koksownię. Dowódcą II kompanii
był Feliks Michalski; ta grupa chroniła
krywałdzką „Lignozę” oraz strefę
graniczną Kry wład-Nieborowice-

-Wilcza. Obrońcy polskiej granicy to
w przeważającej części doświadczeni
powstańcy śląscy, ale także kilku harcerzy i strzelców, pracownicy straży
granicznej, posterunkowi, żołnierze.
Od 12 sierpnia dniami i nocami trzymali straż na granicy.

Zaczęło się rankiem

1 września, o godzinie 5.30 nad
Knurowem pojawiły się pierwsze bojowe samoloty, a dobrze uzbrojona jednostka Wermachtu wraz z Freikorpsem przekroczyła granicę od strony
Nieborowic, zajmując „Lignozę”, a
także od strony Szywałdu dzisiejszą
ulicą 1 Maja. Obrońcy „Lignozy” stawili opór. 8 z nich zginęło na miejscu.
Dowódca Feliks Michalski, udając
się do szkoły, w której przebywali
jego koledzy, został raniony w brzuch
przez nieznanego Freikorpsa. Zmarł w
drodze do szpitala. Niemieckie wojska
zajęły cały Krywałd, Szczygłowice i
Wilczę.
I pluton z I kompanią stawiały
silny opór, jednak w końcu wycofały
się do lasu, w kierunku Dębieńska, aby
tam połączyć się z II batalionem oraz z
wojskiem wycofującego się z Rybnika
75 pułku piechoty.
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- Oddział ten prowadziłem – notował Franciszek Połednik. – Było to
około 30 powstańców, w większej części
w mundurach. […] Kiedy cała nasza
kolumna przybyła na koniec lasu, udałem się z Józefem Brzozą oraz jednym
żołnierzem z WP na wywiad.
Kiedy byli w połowie drogi do
Dębieńska Wielkiego, usłyszeli wołanie po niemiecku: „Stań! Padnij!
Ręce do góry!” Okazało się, że w lesie
są Niemcy, Wermacht. Idący z nimi
żołnierz zamierzał stawić opór. Padły
strzały, poległ na miejscu. Józef Brzoza
dostał się do niewoli, Połednikowi zaś
udało się uciec. Mimo że hitlerowcy go
ostrzeliwali, dobiegł do ukrywających
się powstańców i cywilnych obywateli.
- Wieczorem rozchodziliśmy się do
domów lub ukrywaliśmy się u znajomych – notował.

Strzały w lagrze

Następne dni to początek aresztowań, w pierwszym rzędzie powstańców OM i ZHP oraz inteligencji.
Przez te dni aresztowano 55 obywateli
Knurowa.
Podporucznik Połednik wspomina też o tym, że Augustyn Powała,
dowodzący I Kompanią Obrony Naro-

jb, foto: arch. rodzinne

Na granicy Knurowa i Krywałdu

Świadectwo historii

W

dy od wojennej zawieruchy. Opuścili
Knurów.
To pierwsza część tej historii.
Niepełna. Jeśli ktoś z naszych Czytelników wie więcej o rodzinie Starostzików, prosimy o kontakt z redakcją.
Niebawem opiszemy dzieje restauracji
z perspektywy polskich właścicieli.
Zagadka nie sprawiła trudności
naszym Czytelnikom. Otrzymaliśmy
kilkanaście poprawnych odpowiedzi.
Wszystkim biorącym udział bardzo
dziękujemy! Tym razem upominki
otrzymują trzy panie: Irena Szolc,
Aleksandra Gorzawska i Danuta Kurda. Nagrody czekają na Panie w naszej
redakcji (ul. Niepodległości 5).
Do zagadek wrócimy w następnym numerze.

dowej Związku Powstańców Śląskich,
zebrał grupę, z którą przedostał się
najpierw do Orzesza, a potem w kierunku dworu w Zawiści. Tam natknęli
się na Niemców. Po wydaniu rozkazu
do ataku, Powała został zastrzelony, a
pozostali poddali się. Rozbrojeni zostali przewiezieni do dworu w Bełku,
a stamtąd przetransportowano ich do
lagru w Nieborowicach. Przebywało
tam wówczas około 1000 osób.
6 września w jednym z baraków
doszło do brzemiennego w skutki incydentu. Na progu baraku stanął jeden
z Wermachtu, pijany. W środku, przy
drzwiach stał powstaniec. Był to dość
wysoki mężczyzna, natomiast Niemiec
był niskiego wzrostu. Uderzył w twarz
powstańca, a gdy ten nagle zasłonił się
rękami, hitlerowiec zaczął krzyczeć: Co ty bandyto, ty świnio, chcesz uderzyć
niemieckiego żołnierza? Pospieszył do
komendanta obozu, por. Schmidta.
7 września, na rozkaz komendanta, wywołano i rozstrzelano na miejscu
17 osób. Na to zaprotestował kapitan
Kotucz, dowódca kompanii 77 pp.
Rybnik, również przebywający w baraku. Na to niemiecki oficer stwierdził:
„Ty też chcesz zginąć? To możesz!”
– i rozkazał rozstrzelać kapitana. Ten

Według zapisków Franciszka Połednika, wśród zamordowanych
w lagrze w Nieborowicach byli:
powstańcy – Emanuel Bonk, Fryderyk Glągla, Franciszek Herich,
Ryszard Michalski, Jan Smołka,
Józef Suszka, Bernard Strzeja,
Jan Szulc; robotnicy – Andrzej
Waszkiewicz i Antoni Pietraszek,
a także ks. Władysław Robota,
proboszcz parafii w Gierałtowicach. Wśród Knurowian poległych
we wrześniowych walkach byli:
sierżant Henryk Bernard, Ginter
Kozera, Wilhelm Pawełczyk oraz
wielu innych.

obnażył swoją pierś i krzyknął:
„Niech żyje Polska!”. Padły strzały.
Bohaterski kapitan WP został tego
dnia zamordowany jako 18. Polak.
Po kilku dniach zlikwidowano
lager w Nieborowicach. Około 600
więźniów rozwieziono do innych
obozów. Trupy pozostawiono na
miejscu.
Mimo represji i aresztowań
walka z okupantem była kontynuowana. Już pod koniec grudnia
1939 roku powstała pierwsza na
Górnym Śląsku podziemna organizacja – Polska Organizacja
Powstańcza.
Relację ppor. Franciszka Połednika, uczestnika Powstań Śląskich, działacza młodzieżowego,
drużynowego harcerstwa, prezesa
Oddziałów Młodzieży Powstańczej, członka Ruchu Oporu, zaczerpnęliśmy z jego archiwalnych
zapisków zatytułowanych „Moje
wspomnienia”.
oprac. MiNa
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Knurów. Biesiada TRION

Tacy sami, choć różni

Adam Wala prezes TRION i Janina Zimochodzka z PTTK
Gliwic gratulowali wygranej Lidii Lach

- Chcemy tylko, aby społeczeństwo nas zrozumiało
i zaakceptowało takimi, jakimi jesteśmy. I choć jeden
z nas nie widzi, inny nie chodzi - chcemy być
postrzegani jak normalni ludzie - apelował w czasie
biesiady Adam Wala, prezes koła PTTK Trion

L

ęk przed niepełnosprawnością
można przezw yciężyć tylko
w jeden sposób - dotknąć jej,
porozmawiać, oswoić. Koło TRION,
działające przy PTTK Gliwice, od kilku lat walczy o miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Sobotnia
biesiada była kolejnym etapem tych
zmagań, bo nic tak nie integruje jak
wspólna zabawa.
Mariusz mieszka w Gierałtowicach.
Od niedawna należy do Śląskiego

Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Płetwonurków. Zamarzył o nurkowaniu, choć na początku nawet nie
umiał pływać. Hart ducha wystarczył.
Mariusz nurkuje coraz głębiej. Na biesiadę gierałtowiczanin przyjechał ze
swoimi znajomymi ze stowarzyszenia.
Razem z innymi grupami rywalizowali
w turnieju integracyjnym: do pokonania był slalom, rzuty do kosza oraz
łowienie przedmiotów na czas. Szans
przeciwnikom nie dało Knurowskie

Stowarzyszenie Diabetyków - zdecydowanie zwyciężyło. Po sportowych
zmaganiach - wspólna zabawa przy
dźwiękach dobrej muzyki. Na estradzie
przy ul. 1. Maja wystąpiła Julia Niestrój
i orkiestra KWK „Knurów” pod batutą
Mariusza Kowalczyka. Imprezę prowadził DJ Dragon. Wieczór zakończył
koncert piosenek Czesława Niemena w
wykonaniu Romualda Ardanowskiego.
- Artysta, kiedy dowiedział się, że
zaśpiewa dla osób niepełnosprawnych,

Integracja przy wspólnej zabawie

zdecydował się wystąpić charytatywnie
- tłumaczy Adam Wala.
W trakcie imprezy Knurowskie
Stowarzyszenie Diabetyków mierzyło
poziom cukru i ciśnienie tętnicze. Z
możliwości zbadania się skorzystało
prawie 80 osób. Prezentowany był
także sprzęt dla niewidomych oraz informowano o firmach i organizacjach
wspierających osoby niepełnosprawne.
- Bardzo mi się podobało na biesiadzie - śmieje się Mariusz. - Pewnie

jeszcze nieraz odwiedzę Knurów.
Osoby niepełnosprawne żyją tuż
obok, są częścią społeczeństwa - chcą,
tak jak inni, bawić się, wspólnie śmiać
i świętować.
- Taki też był cel tej biesiady:
integracja osób niepełnosprawnych z
mieszkańcami - mówi Adam Wala. - I
mam nadzieję, że choć trochę nam się
to udało.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Romuald Ardanowski czyli Niemen z Chudowa

Żegnaj labo

Półkolonie w Knurowie okazały się strzałem w 10

Kiedy tydzień temu zbieraliśmy materiały do podsumowania wakacji,
podopieczni Akademii Tańca Perfect dopiero wracali znad morza.
- Najlepsze kolonie, najlepsze panie - recenzuje wakacyjną ofertę jedna
z zadowolonych matek. - Moje dziecko po powrocie płacze, że chce
z powrotem, co chyba jest najlepszą reklamą

Wspomnienie z pobytu nad morzem

J

ak już wspominaliśmy przed miesiącem, część młodych tancerzy
wyprawiła się z opiekunami do Zębu,
koło Zakopanego. Akademia Tańca
Perfect na tym nie poprzestała i zorganizowała turnus w Jantarze nad
morzem. Przy sprzyjającej pogodzie
dzieci m.in. zgłębiały tajniki dancehallu. Zajęcia prowadził autorytet z
Jamajki - Jr. Black Eagle. Sporo frajdy
dostarczyły wycieczki do Gdańska,
Krynicy Morskiej i Malborka.
Ci, którzy spędzali wakacje w
Knurowie, nie mogli narzekać na
nudę, bo Akademia przygotowała dla
nich stacjonarne półkolonie. W czasie
Perfectowych Spotkań Artystycznych

8

było sporo tańca, ale nie tylko. Dzieci
poznawały podstawy języka hiszpańskiego, tworzyły biżuterię, maski i
serca z wikliny.
Jolanta Cybulska, instruktorka
tańca i duch sprawczy kolonii, przyznaje, że zainteresowanie wakacyjną
ofertą przerosło jej oczekiwania.
Zabrakło miejsc, by każdy chętny
mógł z niej skorzystać. Dodajmy, że
w trzech turnusach wzięło udział 140
dzieci z Knurowa i ościennych gmin.
Każdy wyjazd zatwierdziło Kuratorium Oświaty.
/g/, foto: arch. Akademii
Tańca Perfect
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Knurów. Dożynki w ROD „Szyb Wschód” i „Jedność”

Nasz drugi dom

Tradycyjną grochówką i tańcami aż do świtu działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Szyb-Wschód” i „Jedność” podziękowali za tegoroczne
zbiory. Nagrodzono również zasłużonych właścicieli
działek

D

l a ROD „ S z y b -Ws c hó d ”
to były niezwykłe dożynki
- ogrody świętowały 60 lat
istnienia.
- Nasze ogrody działkowe powstały
w 1955 roku. Liczyły wtedy 86 działek,
teraz - 214. To były ciężkie czasy. Aby
otrzymać działkę, trzeba było być
pracownikiem kopalni. Cześć zbiorów
działkowcy musieli oddawać. W kronikach zapisały się rezultaty jednej ze
zbiórek. Pod koniec lat 60. zebrano m.in.
14 ton truskawek, 8 ton agrestu i 30
ton jabłek - wspomina prezes Edward
Kasprzyk, prezes ROD „Szyb-Wschód”.
Świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta sprawowana przez
ks. proboszcza Mirosława Pelca przy
pięknym ołtarzu, ozdobionym darami
działkowców. Po nabożeństwie - część
oficjalna, w trakcie której nagrodzono
właścicieli najpiękniejszych działek
i przyznano honorowe odznaczenia.
Eryka i Edward Bochenkowie,
zdobywcy jednej z nagród, kupili
działkę 15 lat temu po przejściu na
emeryturę. Przychodzą codziennie.
Mówią, że lubią kopać w ziemi, przyglądać się, jak rosną zasadzone rośliny
- to ich mały prywatny skrawek ziemi.
- Działka jest naszą radością i
relaksem, ale też niezłą gimnastyką śmieje się pani Eryka.

Dożynki na harleyu

Działkowcy z ROD „Jedność” zaprosili na dożynki zaprzyjaźnionych

Nagrody zasłużonym
działkowcom wręczał m. in
prezydent Adam Rams

Kuźnia Nieborowska. Święto Plonów

W darze niesiemy
nasze zboże
Modlitwą i zabawą mieszkańcy
Kuźni Nieborowskiej celebrowali
tegoroczne dożynki, czyli ukoronowanie
całorocznego rolniczego trudu

D
harleyowców, którzy za darmo zabierali dzieci na przejażdżki. Zabawę do
białego rana zagwarantowała dobra
muzyka w wykonaniu zespołu Iwona
i Piotr. Hity o turawskim jeziorze i
niesfornych dziewczętach niosły się
przez działki, zachęcając do zabawy
nie tylko działkowiczów.
- Bardzo się staramy, aby było
wesoło i mamy satysfakcję widząc, jak
nas goście dobrze się bawią. W tym
roku przygotowaliśmy niespodziankę pokaz sztucznych ogni - mówi Henryk
Globisz, prezes ROD „Jedność”.

Motorami zachwycały się nie
tylko dzieci

Po słynną grochówkę ustawiały się kolejki

Jak co roku doceniono tych, którzy
wyjątkowo zadbali o swoje ogrody.
Henryk i Jolanta Globiszowie spędzają
na działce całe lato: tutaj śpią, jedzą i
bawią się. Co roku ich ogródek zdobywa uznanie jury. Jak to robią?
- Wstajemy o świcie i przez 18
godzin pracujemy. Działka to jest nasz
drugi dom. Wychodzimy z bloku w
maju i wracamy dopiero we wrześniu
- śmieje się pan Henryk.
- Lubimy żyć blisko natury - dodaje
pani Jolanta.

ożynki to moment oddechu
od pracy, czas podziękowań
za udane żniwa. W niedzielę rolnicy
z Kuźni Nieborowskiej zaprosili mieszkańców wsi na wspólne
świętowanie. Zaczęli tradycyjnie,
od mszy świętej dziękczynnej. Po
mszy- festyn dożynkowy i zabawa
do białego rana.
Gości witała piękna korona
dożynkowa, którą uwiły i ozdobiły
kwiatami lokalne artystki. Prace
nad koroną trwały od kilku tygo-

dni - efekt zachwycił odwiedzających. Strażacy z OSP przygotowali dla dzieci kilka niespodzianek:
można było zasiąść za kierownicą
wozu strażackiego, założyć hełm,
a nawet potrzymać sikawkę.
Do t a ńc a ma ł y m i du ż y m
przygrywał zespół Mariola i Piotr.
Gwiazdą wieczoru był znany i lubiany kabaret Masztalscy. Żarty panów
rozśmieszały do łez.
jb, foto: Andrzej T. Knapik

informacja własna wydawcy

Cenna społeczność

N a d o ż y n k a c h RO D „ S z y b
-Wschód” i „Jedność” gościli przedstawiciele miejskiego samorządu na
czele z prezydentem Adamem Ramsem
oraz z Przewodniczącym Rady Miasta
Tomaszem Rzepą i jego zastępcą Jerzym Pachem.
- Społeczność działkowców jest dla
nas bardzo cenna. Dbając o wasze piękne ogrody, dbacie zarazem o przestrzeń
miasta. Te działki to nasza wspólna
wartość - mówił prezydent Adam
Rams, dziękując działkowcom za ich
estetyczny wkład w rozwój Knurowa i
nagradzając zasłużonych.
Świętowanie w obu ogrodach
trwało przez całą noc. Bawiący schodzili z parkietu tylko na poczęstunek
- słynną grochówkę.
Tekst i foto: Justyna Bajko
Nagrody za najpiękniejsze
działki
Z ROD „Szyb-Wschód” nagrody
rzeczowe otrzymali: Eryka i Edward
Bochenkowie, Maria Niskiewicz,
Wioletta Wojtas, Genowefa Tytko,
Barbara i Cyprian Cłopasiowie i
Barbara i Zbigniew Sicińscy.
W ROD „Jedność”: I miejsce - Jolanta i Henryk Globiszowie, Rozalia
i Józef Adlerowie; II miejsce - Teresa
i Jan Kubatowie, Krystyna i Janusz
Burdowie; III miejsce - Joanna i
Korneliusz Ogórkowie, Wiesława i
Jerzy Zawadzcy.
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rozrywka nr 35
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Nadia Żentarska z Knurowa

ur. 24.08.2015 r., 3080 g, 52 cm

Aleksander Dziedzina z Bełku

ur. 25.08.2015 r., 1930 g, 43 cm

Natan Wołyński z Knurowa

ur. 25.08.2015 r., 3510 g, 51 cm

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

ur. 25.08.2015 r., 3490 g, 54 cm

Kamila Ignatowska z Knurowa

ur. 25.08.2015 r., 2680 g, 48 cm

Dominik Hadam z Knurowa

ur. 27.08.2015 r., 3580 g, 54 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 33/2015 brzmiało: „KOŃCZYNA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Rafał
Leonarczyk. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Antoni Moj z Knurowa

4-09.09.2015 r.
PIĄTEK-ŚRODA
28.08-03.09.2015 r.
CZWARTEK

Arkadiusz Chrzanowski z Knurowa

Maja Grzela z Bytomia

ur. 27.08.2015 r., 3290 g, 54 cm

ur. 28.08.2015 r., 3140 g, 49 cm

Jakub Jendryczko z Żernicy

Dorian Strzoda z Czerwionki-Leszczyn

Barbie. Rockowa Księżniczka 2D
dubbing
- godz. 16.30

Minionki 2D dubbing
- godz. 16.30

35

Żyć nie umierać pl
- godz. 18.15, 20.00

ur. 29.08.2015 r., 3830 g, 55 cm

ur. 29.08.2015 r., 2670 g, 48 cm

Żyć nie umierać pl
- godz. 18.15, 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Hanna Zalewska z Ligoty Łabędzkiej
ur. 29.08.2015 r., 2500 g, 49 cm

Nikodem Pokładek z Knurowa

ur. 30.08.2015 r., 4000 g, 55 cm
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Knurów

Nakrętkomania
wchodzi w krew

Paulina i Sebastian już wiedzą, co zrobić
z plastikowymi nakrętkami, wiedzą też,
po co je zbierają. Kilka wielkich,
wypełnionych po brzegi reklamówek
przynieśli do naszej redakcji

Paulina z mamą i
babcią przyniosły
kilka reklamówek

Sebastian
obiecał,
że wróci z
kolejnymi
workami

Od nas nakrętki trafią do Laury.
Potrzeba ich mnóstwo, aby dziewczynka z dziecięcym porażeniem
mózgowym mogła co roku wyjeżdżać
na turnus rehabilitacyjny. W zeszłym
tygodniu przybyło ich sporo – dzięki
sześcioletniej Paulinie Kaszek i czteroletniemu Sebastianowi Fliegertowi.
– Zbieramy je wszyscy, nawet dalsza rodzina z Leszczyn – mówi mama
Paulinki. – To jest już odruchowe.
Mamy na to specjalny pojemniczek,
jak jest pełny – przerzucamy do worka
i napełniamy od nowa. Skoro nakrętki
są potrzebne dzieciom, to czemu je
wyrzucać?
Sebastian tak wkręcił się w nakrętkomanię, że nakrętek szuka wszędzie
- nawet na placu zabaw. Worek, który
przyniósł, jest tylko niewiele mniejszy
od niego. Chłopiec z trudem potrafił
go podnieść, więc z pomocą ruszyła
babcia.
- Musisz teraz przygotować sobie
nowy worek i będziemy zbierać dalej śmiała się. - Na pewno niedługo znowu
was odwiedzimy!
Warto ulec nakrętkomanii – w
ten prosty sposób nie tylko wspieramy fundusz rehabilitacyjny Laury,
ale i przy okazji jesteśmy ekologiczni.
Zebrany plastik zostanie ponownie
użyty, a firma skupująca nakrętki
cały dochód przekaże na subkonto
Laury w Fundacji Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”.

W Sławie
na rajdzie

Klubowicze z HDK im. dra Floriana
Ogana chętnie uczestniczą w imprezach
sprawdzających ich umiejętności i wiedzę.
Ogólnopolski Rajd Samochodowy HDK w
Sławie do takich należy. To też jedna z wielu
okazji do integracji klubów z całej Polski

MiNa, jb

foto-migawki

W

ostatnie dni sierpnia 5-osobowa załoga z Knurowa stanęła w konkursowe szranki. Z powodzeniem. Prezes Adam Pobłocki
zajął II lokatę w quizie z wiedzy o
HDK i PCK. Pilot załogi Krzysztof
Socik powtórzył wyczyn kolegi.
Suma uzbieranych punktów

dała klubowiczom z Knurowa 7.
miejsce na 24 drużyn z całej Polski.
Warto dodać, że skład naszej
drużyny uzupełnili: Łucja Fornalska-Socik, Stefan Wolny i Wiktoria
Reda.
/g/, foto: arch. HDK Knurów

informacja własna wydawcy

Foto: arch. organizatorów

Ciep ła piątkowa noc, tajemnicz
y park
i gwiazdy... na niebie i na
ekranie.
Pokaz filmów familijnych, zorg
anizowany przez Gminny Ośrodek
Kultury
w Pilchowicach, przyciągnął tłum
y. Na
ekranie - „Podróże Guliwera”
i „Avatar”. Przed seansami Andr zej
Knapik
wyjaśniał, jak zrobić zdjęcia
nocą.
- Wspaniała publika, piękna
pogoda
i supe r film y - kom entu ją
krót ko
uczestnic y impr ezy.
jb, foto: Andrzej T. Knapik

Trzeźwościowy Rodzinny Rajd Rowerow y to już tradycja
– w tym roku odbył się po raz dwudziesty trzeci. Wśród
miłośników rekreacji na dwóch kółkach były i dzieci, i bardzo
dojrzali dorośli. Wszyscy oni zebrali się w sobotę, 29
sierpnia, przed Urzędem Gminy Gierałtowice, a stamtąd
wyruszyli w trasę – korzystać z uroków okolic.
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986
1/14-odw.

MEBLE NA W YMIAR ul. Wolności 7 A
Knurów. Tel. 792 727 353

33-38/15

O DS Z KO D OWA NI A pow ypadkowe.
Wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy,
w rolnictwie, szkody majątkowe, odwołania.
Kancelaria Prawna 32 335 30 35, 533 335 846

www.przegladlokalny.eu
Zamienię mieszkanie dwupokojowe 1 piętro
(niezadłużone) w Szczygłowicach na większe. Tel. 721 339 919

35/15

Zamienię mieszkanie komunalne 33 m 2
w Gliwic ach na podobne w Knurowie.
Tel. 729 266 030

35/15

Podejmę się sprzątania. Tel. 514 244 648

34-43/15

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
27/15-odw.

Szukam pracy – pomoc do ogrodu.
Tel. 793 953 727

29/15-odw.

ZDROWIE I URODA

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

25/15-odw.

35-42/15

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

DAM PRACĘ

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-38/15

Mini Delikatesy Bar tek (Szczygłowice)
ekspedientka potrzebna od zaraz. Mile
widziane doświadczenie na stoisko mięso-wędliny. Tel. 693 336 442

MOTORYZACJA

34-35/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

Przychodnia Sanvita zatrudni sprzątaczkę
i rejestratorkę – umowa zlecenie. Tel. 32 336
26 14

13-38/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

SPORT I REKREACJA

13-38/15

34-37/15

Przyjmę do pracy kierowcę kat. B – emeryt.
Tel. 509 052 789

33-35/15

NIERUCHOMOŚCI

Przyjmę panią do szycia firan w Gliwicach
– od zaraz. Tel. 502 367 606

34-35/15

Zatrudnię dor y wczo do pracy fizycznej
studenta – warunek posiadanie samochodu.
Tel. 793 181 986
34-36/15

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

33-36/15

Do wynajęcia mieszkanie w domu w Gierałtowicach, piec c.o. w piwnicy. Tel. 32 235 35
35, 604 805 513

35-37/15

EDUKACJA
English for Medicine. Tel. 502 415 341

35-37/15

SZUKAM PRACY

Do wynajęcia umeblowane mieszkanie na
Sobieskiego. Tel. 513 013 763, 502 391 365

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

35-36/15

18/15-odw.

Do w ynajęcie mieszkanie 3 -pokojowe.
Knurów. Tel. 792 001 764

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

35-36/15

18/15-odw.

K n u r ó w. S p r z e d a m 3 p o ko j e 76 m .
Tel. 602 638 719

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

Szukam pokoju z wygodami do wynajęcia.

Podejmę prace ogrodnicze: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
(kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem),
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel. 792 848 084
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33-35/15
35/15

Tanio sprzedam działkę budowlaną 12,5a
Krywałd. Tel. 507 925 080
32-33/15

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r.
poz.199 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku
z art. 46, pkt 1, art. 50, 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 (Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) a także zgodnie
z Uchwałą Nr XLVII/694/14 Rady Miasta Knurów z dnia 09 lipca 2014 r.,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony
w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia i Dywizji Kościuszkowskiej,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar
położony w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia i Dywizji
Kościuszkowskiej, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, w dniach od 11 września 2015 r.
do 12 października 2015 r.,
w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój
nr 3, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 7 października 2015 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój
nr 12 (sala sesyjna).
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres:
Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, e-mail:
um@knurow.pl, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października
2015 r.
Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione
w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryﬁkowanym
przy pomocy ważnego kwaliﬁkowanego certyﬁkatu w rozumieniu
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz.U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym proﬁlem zaufanym ePUAP
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235 z późn. zm.) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta
Knurów, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta
Miasta Knurów, dodatkowo Rada Miasta Knurów.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

2/15-odw.

20-43/15

I N F O R M A C J A

W związku z trwającymi pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki

od dnia 13 maja będą zamknięte do odwołania.
O terminie otwarcia Biblioteki w nowych, wyremontowanych
pomieszczeniach poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu

12

OGŁOSZENIE

Zapraszamy do:

Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92
Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96
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Robert Wolniewicz (z lewej), czyli
mistrz świata medyków w barwach
Jedności 32 Przyszowice

Foto: APN

foto-migawka

z którego mógł się cieszyć Robert Wolniewicz, bowiem organizatorzy wybrali go najlepszym zawodnikiem mistrzostw.

- To było dla mnie olbrzymie zaskoczenie. Statuetka dla
najlepszego zawodnika turnieju
sprawiła wiele satysfakcji, ale nie

Pływalnia po „liftingu”
Skończyły się wakacje, a
wraz z nimi przerwa w funkcjonowaniu pływalni krytej
MOSiR w Szczygłowicach. Już
1 września odbyły się zajęcia
z aqua-aerobiku. Uczestniczki tej formy rekreacji, które
pamiętają wnętrze pływalni
sprz ed wa k acji z auwa ż ył y
zapewne odnowione ściany,
na których pojawił się tynk
żywiczny.
W czasie letniej przerwy
przeprowadzono na pływalni
szereg prac czyszcząco-konserwatorskich. Przeglądowi
poddane zostało też jacuzzi.
PiSk

Przed wakacjami na ścianie
były płytki ceramiczne.
Teraz jest tynk żywiczny

Garda po obozie
11 kilom etrów liczył a trasa wycie czki
rower owej, którą
zorganizowano dla zawodników APN Knuró
w w Paniówkach.
- Dziękuję uczestnikom wycieczki za
dobrą zabawę - mówi
trener Michał Bagiński, który poinformow
ał nas, że na jednoślady wsiadły 44 osoby, a najmł odsza
miała 6 lat.

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

Piotr Skorupa

Foto: Garda

Asso Pharma Medical Sport. W
pewnym momencie wygrywaliśmy 2:0, ale w ostatniej minucie
Marokańczycy doprowadzili do
remisu. O awansie do półfinału
decydowały rzuty karne, które
wygraliśmy 5:3 i w walce o finał po
raz drugi zmierzyliśmy się z Portugalczykami. Bramki nie padły i
znowu mieliśmy rzuty karne. Tym
razem o zwycięstwo było nieco
trudniej, ale i tak wygraliśmy 4:3.
Finałowym przeciwnikiem
był zespół France R.A.S., który
pokonaliśmy 3:2 i mogliśmy się
cieszyć z długo wyczekiwanego
złota.
Nie było to jedyne trofeum,

ukrywam, że najwięcej radości
miałem z pucharu i złotego medalu za zdobycie mistrzostwa
świata - mówi z uśmiechem na
twarzy.
Prywatnie Robert Wolniewicz jest synem cenionego chirurga i bratem Adama, który
dobija się do ekstraklasowego
zespołu Górnika Zabrze.

Foto: Piotr Skorupa

R

obert Wolniewicz swą
pi ł k a r s k ą pr z y go d ę
wśród seniorów rozpoczął w rezerwach Górnika
Zabrze, a następnie trafił do
Jedności 32 Przyszowice. Grę
w klubie z gminy Gierałtowice
godzi ze studiami na kierunku
fizjoterapia. Z kolei piłkarski
talent w połączeniu ze studiami
dały 24-latkowi możliwość występu w mistrzostwach świata
medyków. I jak się okazało nie
był to taki sobie występ, ale
po kolei.
- W tym roku mistrzostwa
odbyły się w Limerick w Irlandii,
a dla mnie była to już czwarta
tego rodzaju impreza - mówi defensor Jedności 32 Przyszowice. Dwukrotnie grałem w Hiszpanii,
konkretnie w Alicante oraz Gran
Canaria i raz w Zagrzebiu na
Chorwacji. Nasza reprezentacja
przed tegorocznymi mistrzostwami mogła się pochwalić trzema
tytułami wicemistrzowskimi,
wywalczonymi w 2010 i 2013
roku na Chorwacji oraz w 2014
w Austrii.
W tym roku jechaliśmy mocno zmobilizowani, gdyż wreszcie
marzyło nam się upragnione
złoto. Turniej rozpoczęliśmy meczem z drużyną Health Luna
z Portugalii, przegrywając 1:2.
Kolejnym rywalem byli Włosi z
Genova Medici Isolani i tym razem wygraliśmy 8:1. Ostatni mecz
w fazie grupowej zremisowaliśmy
1:1 z Conclave Masters z Brazylii i
do dalszej fazy turnieju awansowaliśmy z drugiego miejsca.
Po losowaniu okazało się, że
trafiliśmy na zespół z Maroka -

Foto: Piotr Skorupa

Mistrz świata wśród czwartoligowców

Jeden z etapów przygotowań pięściarzy Gardy Gierałtowice do startów
w drugim półroczu miał miejsce w
Górkach Wielkich. - Przebywaliśmy
tam na tygodniowym zgrupowaniu relacjonują trenerzy Adama Spiecha i
Adam Firlit. - Młodzi adepci pięściarstwa trenowali cztery razy dziennie pod
kątem treningu kondycyjnego, siłowego
i wytrzymałościowego.
Trenerzy za naszym pośrednictwem
dziękują Gminie Gierałtowice za pomoc
i wsparcie w realizacji zadania publicznego. Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym „Z dala od
nałogów poprzez sportowy tryb życia”.
PiSk

Część uczestników obozu
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IV liga

Jubileuszowe trzy punkty

Po raz drugi z rzędu zespoły z Knurowa i Przyszowic
wygrały swoje mecze ligowe i po czterech kolejkach
mają na swych kontach po siedem punktów
Mówi się, że w nowoczesnym futbolu każdy zawodnik
jest odpowiedzialny zarówno
za konstruowanie akcji ofensywnych, jak i przerywanie
ta k ich a kcji prz eciw ni k a .
Tak się mówi, ale napastnika
zawsze najpierw rozliczać się
będzie ze skuteczności przed
bramką przeciwnika, aniżeli

z tego, czy przerwał dobrze
zapowiadającą się akcję rywali. Dlatego też po dotychczasow ych meczach można
w ystaw ić w mia rę w ysok ą
notę Salomonowi Mawo. Napastnik Concordii wykazuje
się przecież nie lada skutecznością i z niemal szwajcarską
precyzją, regularnie wpisuje
się na listę strzelców. Sobotni

4. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - GKS II Katowice 2:1
0:1 Szołtys 21 min, 1:1 Potucha 22 min (samobójcza), 2:1 Mawo
60 min
Concordia: Krasoń, Mateusz Mikulski, Michał Mikulski 46 min
Gajek, Bąk, Rekus, Kurkowski
83 min Szewczyk, Buchalik,
1. Wesoła
12
Górka 88 min Stelmaszczyk,
2. Gwarek T.G.
10
Śliwa, Młynek, Mawo 90 min
3. Myszków
10
Kuropka.
4. Przemsza
9
Raków II Częstochowa - Sla5. Radzionków
9
6. Poraj
9
via Ruda Śląska 1:1, Przem7. Grodziec
7
sza Siewierz - Zieloni Żarki
8. Concordia
7
2:1, Górnik Piaski - Polonia
9. Ząbkowice
4
Poraj 1:4, RKS Grodziec 10. Żarki
4
Ruch Radzionków 0:2, Przy11. GKS II K.
3
szłość Ciochowice - Górnik
12. Slavia
3
Wesoła 0:1, Unia Ząbkowice
13. Sarmacja
2
- Gwarek Tarnowskie Góry
14. Raków II
1
3:3, MKS Myszków - Sarma15. Piaski
0
16. Ciochowice
0
cja Będzin 2:0.

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

4. KOLEJKA, GRUPA III:
Zryw Radonia - Silesia Lubomia 0:2, Czarni Pyskowice
- KS 94 Rachowice (przełożony), Wilki Wilcza - Rafako Racibórz 1:1, Naprzód Rydułtowy
- Dąb Gaszowice 0:6, ŁTS
Łabędy - Naprzód Borucin 0:1,
Zuch Orzepowice - Fortuna
Gliwice 4:1, LKS Krzyżanowice - LKS 1908 Nędza 0:0, Jedność Jejkowice - Zameczek
Czernica 3:2.

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

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

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

12
10
9
8
7
7
7
7
6
6
3
3
2
1
0
0

Klasa A
4. KOLEJKA
MKS Zaborze Zabrze - Walka
Makoszowy 1:2, Ruch Kozłów - Sokół Łany Wielkie 1:3,
Młodość Rudno - Gwarek II
Ornontowice 2:3, Drama Kamieniec - Zamkowiec Toszek
0:3, Piast Pawłów - Społem
Zabrze 4:0, Jedność 32 II
Przyszowice - Gwiazda Chudów 3:1, MOSiR Stal Zabrze
- Tęcza Wielowieś 7:1, Carbo
Gliwice - Naprzód Żernica 5:2.
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1. Stal
2. Walka
3. Rudno
4. Toszek
5. Chudów
6. Kamieniec
7. Carbo
8. Łany Wielkie
9. Pawłów
10. Ornontowice II
11. Wielowieś
12. Zaborze
13. Przyszowice II
14. Kozłów
15. Żernica
16. Społem

9
9
7
7
6
6
6
6
6
6
5
4
4
3
3
1

nera to 2 zwycięstwa, 3 remisy i
5 porażek (bramki 14:22).

Zlot trenerów

gol w meczu z GKS -em II
Katowice był trzecim z rzędu
w dotychczasowych meczach
bieżącego sezonu.

Mały jubileusz

W sobotę trener Michał
Budny obchodził sk romny
jubileusz, bowiem po raz 10.
prowadził Concordię w meczu ligow y m. Podopieczni
spraw ili mu w iele radości,
bowiem po raz drugi z rzędu
wygrali i po raz trzeci z rzędu
nie przegrali.
Dotychczasowy bilans tre-

Aż trzech byłych trenerów Concordii obserwowało
sobotni mecz przy Dworcowej. Zwycięstwo podopiecznych obecnego szkoleniowca
Michała Budnego zobaczyli:
Józef Dankowski (60 meczów
ligowych w najnowszej historii
klubu, czyli po powołaniu do
życia KS Concordia - bilans
32 zw ycięstwa, 15 remisów,
13 porażek), Wojciech Kempa
(206 meczów - 105 zwycięstw,
34 remisy, 67 porażek) i Henryk Skrzypczyk (2 mecze - 1
remis, 1 porażka).
PiSk

4. KOLEJKA, GRUPA II:
Drzewiarz Jasienica - Jedność Przyszowice 0:1
0:1 Hajok 65 min
Jedność 32: Szindler, Łuszcz, Szaruga, Pastor, Wolniewicz, Kiełtyka 87 min Beker, Botor 46
min Zmitrowicz, Świetlicki 46
1. Turza Śląska
12
2. Tychy II
9
min Mucha, Przybylski, Hajok,
3. Ruptawa
9
Sosna 90 min Górski.
4. Ornontowice
8
Unia Racibórz - GTS Bojszo5. Krupiński
7
wy 5:0, Gwarek Ornontowice
6. Przyszowice
7
- ROW II Rybnik 5:0, Polo7. Drzewiarz
6
nia Łaziska Górne - Granica
8. Szczakowianka
6
Ruptawa 1:2, Radziechowy
9. Polonia Ł.G.
4
Wieprz - GKS II Tychy 0:1,
10. Bojszowy
4
Krupiński Suszec - Spójnia
11. Pszczyna
4
12. Świerklany
4
Landek 1:0, Unia Turza Śląska
13. Landek
4
- Szczakowianka Jaworzno
14. Racibórz
3
3:0, Forteca Świerklany - Iskra
15. Radziechowy
3
Pszczyna 0:0.
16. ROW II
1

Idzie nowe
- (chyba) lepsze
Po tym co zobaczyłem w
sobotę na Stadionie Miejskim
w Knurowie, aż korci mnie,
by wystukać na klawiaturze
coś pozytywnego. Zarówno
na temat organizacji meczu,
jak i wydarzeń na murawie.
Okazało się, że eksperyment pod tytułem „gramy w
sobotę o 11.00” został pozytywnie przyjęty przez osoby,
które na meczach Concordii
są zawsze. I to jest pierwszy
plus tej zmiany, bo klub nie
stracił na tym zabiegu stałych „klientów”. Kolejny plus
wydaje się jeszcze ważniejszy
w całej tej machinie sportowo-marketingowej, bo dzięki
temu, że mecz rozpoczął się
przed południem, na Dworcową przyszli nowi „konsumenci” piłkarskich emocji. I
na dzień dobry podkreślali,
że są na stadionie właśnie
dlatego, że pora rozegrania
meczu nie koliduje z popołudniowymi przyjemnościami.
Prezes Concordii z szerokim uśmiechem witał tych
d aw no nie w id zianych na
stadionie, a w gronie tym

Klasa B

należy wymienić m.in. byłych
zawodników knurowskiego
klubu, w tym Józefa Dankowskiego, Janusza Bodziocha,
czy Bronisława Siwca. Na
tr ybunie z a siadł rów nież
były prezes Concordii Helmut
Sobocik.
Trzeba przyznać, że klub
był przygotowany na przyjęcie gości. Ci spragnieni nie
tylko piłkarskich emocji mogli na stadionie zaopatrzyć
się w napoje i coś słodkiego, natomia st w budynku
zorganizowano tak zwany
VIP ROOM, gdzie spokojnie
można się było napić kawy,
poczęstować kanapką i przeprowadzić coś na k sz tał t
rozmów kuluarowych.
Brawo!
Do poziomu organizacyjnego dostosowali się piłkarze,
którzy ograli rezerwy 1-ligowego GKS-u Katowice. A to
może oznaczać, że przy okazji
kolejnego meczu przy Dworcowej, frekwencja może znowu
pozytywnie zaskoczyć.
Piotr Skorupa

Klasa C
2. KOLEJKA:

Concordia II Knurów - Start Sierakowice 3:2
Bramki dla zwycięzców: Lipka 2, Krusiński.
Concordia II: Suchocki, Żyła 46 min Bociek, Lewandowski
min Kominiak, Smętek 46
1. Borowa Wieś
min Tkocz, Juzwuk, Kutypa,
2. Bujaków
Krusiński, Lipka, Malinowski,
3. Kleszczów
Pietras 46 min Gałązka, Hałas.
4. Pławniowice
Olimpia Pławniowice - Leśnik
5. Ziemięcice
Łącza 4:3, Ruch II Kozłów 6. Łącza
Victoria Pilchowice 7:3, LKS
7. Rudziniec
45 Bujaków - KS Bojków 2:2,
8. Kozłów II
9. Concordia II
Bur za Borowa Wieś - Po 10. Świbie
goń Ziemięcice 10:0, Naprzód
11. Sierakowice
Świbie - Start Kleszczów 3:3,
12. Bojków
Amator Rudziniec - Quo Vadis
13. Pilchowice
Makoszowy 4:0.
14. Quo Vadis

III liga
kobiet

1. KOLEJKA:

46
6
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
0
0

Orzeł Stanica - Korona Bargłówka 3:1, LKS 45 II Bujaków Ślązak Bycina 1:2, Wilki II Wilcza - Kłodnica Gliwice 0:3 (vo
- w drużynie gospodarzy wystąpił nieuprawniony zawodnik),
Naprzód Łubie - Drama II Kamieniec 2:3, Młodość II Rudno Sośnica Gliwice 1:6.

2. KOLEJKA:
Orzeł Stanica - LKS 45 II Bujaków 1:4, Ślązak Bycina - Wilki
II Wilcza 1:2, Kłodnica Gliwice
- Naprzód Łubie 4:2, Drama II
Kamieniec - Młodość II Rudno
6:2, Korona Bargłówka - Sośnica Gliwice 0:8.

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

6
6
6
3
3
3
3
0
0
0

foto-migawka

1. KOLEJKA:
MKS Żory - Wilki Wilcza 0:11,
Gimnazjum Istebna - Rekord
II B i e lsko - B ia ł a 1:1, K K P
Mikołów - UKS Gamów 0:1,
Gwarek Ornontowice - Polonia Tychy 1:6, Granica Ruptawa - Wisła Skoczów 3:6.
1. Wilcza
2. Tychy
3. Skoczów
4. Gamów
5. Rekord II
6. Istebna
7. Mikołów
8. Ruptawa
9. Ornontowice
10. Żory

3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

Foto: prywatne

Regularność

Zza biurka

Takie zdjęcie mogłoby ilustrować np. przejście Michała Nowosielskiego z Concordii
Knurów do Legii Warszawa. Może za kilka
lat taki transfer stanie się faktem, a na razie Michał gościł przy Łazienkowskiej wraz
z rodzicami i siostrą Agatą na meczu Legia
Warszawa - Zoria Ługańsk.
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Kasia zrobiła różnicę
Derby Knurowa

Derby w każdym wydaniu wzbudzają dodatkowe emocje i zaciekawienie.
Nie inaczej było przy okazji meczu drugiej kolejki III ligi wojewódzkiej
młodzików pomiędzy Concordią Knurów i APN Knurów. Zawodnicy obu
drużyn stworzyli ciekawe widowisko, a zdobyte bramki były godne kamer
telewizyjnych. Ale po kolei

Dwaj panowie G.
i remis do przerwy

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego lekko zmartwiony sytuacją kadrową w
swoim zespole wydawał się
być kierownik Concordii Damian Jakubowski. - Niestety trener nie może dzisiaj
wystawić optymalnego składu,
bo trwają wakacje i niektórzy
korzystają jeszcze z ich uroków
wypoczywając poza miejscem
zamieszkania - mówił „kiero”.
Gospodarzem tej niecodziennej potyczki była Concordia, zatem od kierownika
„Akademików” Mariusza Nowaka usłyszeliśmy, że chłopcy
żartowali, pytając skąd na ten
wyjazd wyjedzie autokar.
Żarty się skończyły wraz
z pierwszym gwizdkiem sędziego. Rozpoczęła Akademia,
Żylski zagrał do Szewczyka i
zarysowała się optyczna przewaga podopiecznych Michała
Grodonia.
Pierwszą okazję na otwarcie wyniku miała APN po rzucie wolnym wykonywanym
niemal z linii rozpoczynającej
pole karne, jednak piłka minęła cel.
Concordia pierwszą groźną akcję przeprowadziła po
niespełna kwadransie gry.

Cóż to był za gol. Mechliński i 2:1 dla Concordii.

Katarzyna Kubik
znakomicie gra
głową i stanowi
silne ogniwo
Concordii

Grączewski huknął z dystansu,
a kapitalną paradą popisał się
Kaliszewski.
Kolejna próba Grączewskiego zakończyła się pełnym
sukcesem i piłka zatrzepotała
w siatce. 1:0 dla Concordii i
chwila niepewności, bo strzelec
gola nie podnosi się z murawy.
Chwilę później utykając zmierza w kierunku ławki rezerwowych.
Odpow iedź r y wa la jest
niemal natychmiastowa. Rzut
wolny dla Akademii, piłkę

Kasia zrobiła
różnicę

tradycyjnie ustawia Guzera i
Barczyk bez szans. 1:1.

Rozmowa
z bramkarzem

W przerwie meczu trener
Concordii Patryk Pietraczyk
poświęcił trochę czasu na rozmowę z bramkarzem, tłumacząc Bartoszowi Barczykowi,
by nie przejmował się straconą
bramką, wszak do rozegrania
pozostała jeszcze druga połowa. I jak się później okazało,
Barczyk po zmianie stron był

wyróżniającą się postacią na
boisku. Bramkarz Concordii
wyszedł zwycięsko m.in. z pojedynku sam na sam ze Szczepanikiem, a następnie obronił
strzał głową Olesińskiego.
Gdy „Akademicy” bili
głową w mur, Concordia wywalczyła rzut wolny z okolic
na roż n i k a pola k a r nego.
Egzekutorem był Mechliński, który nadał futbolówce
odpowiednią rotację i ta trafiając w wewnętrzną stronę
słupka wpadła do bramki.

Akademia ruszyła do odrabiania strat, ale w najdogodniejszej sytuacji bramkowej
Szczepanik wywalczył jedynie
rzut rożny i wygrana Concordii
stała się faktem.
Bramki Guzery i Mechlińskiego były „palce lizać”, ręce
same sk ładał y się do braw
po interwencjach Barczyka i
Kaliszewskiego, ale pierwszoplanową postacią na boisku
była Katarzyna Kubik z Concordii. Kasia brylowała przede
wszystkim w defensy wie, a
jej dośrodkowania i długie
podania były swego rodzaju
motorem napędowym w grze
ofensywnej.
Przed meczem zastanawiano się, czy Kubik może
zagrać z młodszymi od siebie
zawodnikami, jednak wątpliwości rozwiał jeden z punktów
regulaminu rozgrywek. Jest w
nim zapis, że z rocznikiem 2003
i 2004 chłopców mogą występować dziewczęta urodzone w
latach 2002-2004.

Liczyło się
nie tylko zwycięstwo

Nie ma wątpliwości, że
derby w z bud z ają w ię k sz e
emocje, a niżeli inny mecz
ligow y. A atmosfera wokół

wydarzeń na boisku gęstnieje, gdy dochodzi do gry faul.
Wszystko szybko wraca do
normy, gdy sędzia reaguje
na pr z ew i n ien ia . G or z ej,
gdy poturbowany zawodnik
zwija się z bólu na murawie,
a arbiter nie przerywa gry.
Do takiej sytuacji doszło w
końcówce meczu, po faulu na
Guzerze z APN.
Godne odnotowania jest
to, że gdy już sędzia użył
gwizdka, jako pierwszy z pomocą ruszył kierownik Concordii Damian Jakubowski. To
się nazywa fair play.

Rewanż
2 października

Derby Knurowa odbyły
się w ramach drugiej kolejki
nowego sezonu. W pierwszej
Concordia miała zmierzyć się
z Polonią Bytom, jednak to
spotkanie zostało przełożone
na późniejszy termin, natomiast APN pokonała 3:0 Trójkę Tarnowskie Góry. Bramki
w tym meczu strzelali: Guzera
(dwie) i Żylski.
Obok Concordii, Polonii,
APN i Trójki w rozgrywkach
uczestniczą jeszcze Andaluzja Piekary Śląskie, Akadem ia P yskow ice, Si lesia
Miechowice oraz Ruch Radzionków.
Dodajmy, że do rewanżu
pomiędzy Concordią i APN
dojdzie już 2 października.
Tekst i foto: Piotr Skorupa

CONCORDIA - APN 2:1
Bramki: Grączewski, Me chliński (rzut wolny) - Guzera
(rzut wolny)
Kadra Concordii: Barczyk, Jakubowski, Krzan, Grączewski, Wiora, Orylski, Mechliński, Kubik, Tarnowski, Kaczor,
Panenka, Kubiszewski, Pająk.
Kadra APN: Kaliszewski,
Rybicki, Żylski, Imiołek, Kostr zanowski, Szczepanik,
Guzera, Surówka, Brosz,
Jankowski, Szewczyk, Fijo łek, Olesiński, Famuła,
Lehmann, Krawczyński.

Pomocy zawodnikowi APN udziela kierownik
Concordii Damian Jakubowski

Rodzice zawodników Concordii oklaskami
podziękowali im za pierwsze w tym sezonie
zwycięstwo

Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej
Obrazek niczym
z boisk ekstraklasy
- sędzia wraz
z kapitanami:
Dominikiem
Jakubowskim
i Szymonem
Kaliszewskim
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Kacper Guzera opuszczał boisko na rękach
trenera Michała Grodonia

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
ogłasza nabór drużyn do rozgrywek Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej w sezonie 2015/16.
W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy urodzeni
w roku 1999 i starsi. Mecze odbywać się będą w hali MOSiR
w Knurowie-Szczygłowicach w poniedziałki w godzinach
wieczornych. Termin zgłoszeń mija 11 września br.
Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny
z Działem Organizacji pod nr 32 335 20 14 lub 602 724 457.

15

www.przegladlokalny.eu

Razem, twórczo, radośnie
Knurów. Wakacyjne warsztaty to zachęta do regularnych zajęć

To nie tylko urozmaicenie wakacji, ale i zapowiedź tego,
co Studio Piosenki i Musicalu planuje na rozpoczynający
się sezon – przez dwa dni dzieci i młodzież
na warsztatach wokalno-teatralno-tanecznych
zagłębiała się w sceniczny świat

W

arsztaty wokalno-teatralno-taneczne to
już tradycja Studia
Piosenki i Musicalu, od dziesięciu
lat działającego przy knurowskim
Centrum Kultury. Warto zarezerwować sobie dwa sierpniowe dni,
aby poznać choć cząstkę scenicznego warsztatu i po prostu dobrze
się bawić. Tegoroczne dwudniowe
warsztaty zostały zorganizowane
26-27 sierpnia w szczygłowickim
Domu Kultury. Prowadziły je
Agnieszka Bielanik-Witomska,
zajmująca się w Studiu wokalną
stroną przedsięwzięcia i reżyserią,
oraz Małgorzata Ochabowicz,
wieloletnie tancerka Teatru Rozrywki w Chorzowie, wprowadzająca dzieci w świat tańca i
choreografii. Dzieci, podzielone
na trzy grupy wiekowe, przez
dwie godziny dziennie tańczyły,
śpiewały, a obcując ze światem
sztuki, poznawały przy okazji
możliwości własnego ciała – pracowały nad ruchem, oddechem,
emisją głosu. Warsztaty są zachętą do kontaktu ze sztuką na
co dzień – jest tu i śpiew, i taniec,
elementy aktorskie, pantomima,
ćwiczenia relaksacyjne, a nawet
elementy języka włoskiego.
- Jestem pod wrażeniem –
przyznała Małgorzata Ochabowicz tuż po zajęciach z najmłodszą grupą. – Zwłaszcza że
dzieciom nie jest łatwo się skupić.
Mają tu muzykę, ruch, moje
uwagi, kolegów – muszą włożyć
w skupienie wiele wysiłku. To
pomaga potem w koncentracji i
zaangażowaniu w szkole.
Efekty dwudniowej pracy było widać gołym okiem
– najmłodsze dzieci efektownie
zatańczyły „Wesoły taniec królików” z musicalu „Pinokio”,
średnia grupa przygotowała
fragment z musicalu „Footloose”, zaś najstarsi zatańczyli i
zaśpiewali „Płynie szmal” ze
słynnej „Evity”.
A to zaledwie początek, bo
warsztaty są nie tylko urozmaiceniem wakacji, ale i zaproszeniem do uczestnictwa w
całorocznych zajęciach Studia
Piosenki i Musicalu. A także
zapowiedzią tego, co będzie się
działo w Studio Piosenki i Musicalu w ciągu nadchodzącego
sezonu. Już wiadomo, że tym
razem doroczne przedstawienie, wystawiane tradycyjnie w
okolicach lutego i marca, będzie
się opierać na piosenkach musicalowych. Premiera to wielkie
wydarzenie, zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców, bliskich,
znajomych. Widownia Domu
Kultury pęka wtedy w szwach.
Zapraszani są też nauczyciele
młodych artystów, ich koledzy
ze szkoły. A to często goście
spoza Knurowa, bo na zajęcia to
Studia uczęszczają także osoby z
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Praca nad emisją głosu
budzi wiele radości

Najmłodsi pracowali
nad „Wesołym tańcem
królików” z musicalu
„Pinokio”

przychodzą nie po to, by mieć
dobrą ocenę, ale po to, by się
czegoś nauczyć. Nie dlatego, że
muszą, ale dlatego, że chcą. Te,
które chcą czegoś więcej i mają
predyspozycje, otrzymują sceniczne przygotowanie. Dla nich
to jest pierwszy etap artystycznej
drogi. A dla wszystkich innych –
to zabawa, radość z obcowania ze
sceną, otwieranie się. Każdemu
Gliwic, Zabrza czy Orzesza.
Przez dwa ostatnie lata,
między innymi ze względu na
remont Domu Kultury młodzi
artyści przygotowywali tylko
koncerty. W tym roku wraca idea
przedstawienia muzycznego.
– Staramy się, by to, co
wspólnie przygotowujemy, miało
oprawę teatralną – by były profesjonalne dekoracje, oświetlenie.
Aby takie przedstawienie było
od początku do końca zrealizowane, potrzebna jest praca całego
zespołu ludzi – mówi Agnieszka
Bielanik-Witomska. – Ważna
jest też postawa rodziców, którzy
muszą podjąć decyzję i przynajmniej przez rok w niej wytrwać.
Studio jest otwarte dla wszystkich
chętnych, niekoniecznie wybitnie

uzdolnionych. Nie ma tu ostrych
castingów, nikt nie jest odrzucony. Ważne, aby dotrzeć do jak
najszerszego grona dzieci.
Oprócz przedstaw ienia,
grupy najstarsza i średnia przygotowują też inne muzyczne
spotkania. Takie jak koncerty
piosen k i prawdziwej, k tóre
podejmują tematykę narodowowyzwoleńczą, motywy historii
najnowszej – choćby piosenki
bardów epoki „solidarności”
czy muzycznej alternatywy lat
80. Inne cykliczne spotkania
to „Koncert Przedświąteczny”
(pierwsza prezentacja w sezonie), „Nasze Kolędowanie” czy
„Koncert Wiosenny”. Sięgają
po klasykę – po utwory takich
mistrzów jak Jeremi Przybora,

Wojciech Młynarski, Agnieszka
Osiecka.
Jak podkreśla Agnieszka
Bielanik-Witomska, tu dzieci

przyda się umiejętność działania
w grupie, wspólny cel.
- Bardzo lubię te pracę –
przyznaje Agnieszka Bielanik-Witomska. – Uruchamia w nas
wolę działania, robimy coś razem,
twórczo, wszystkim nam się chce.
Widok, jak rodzice nas wspierają,
też jest wielką radością.
Tekst i foto: Mirella Napolska

Zajęcia Studia Piosenki i Musicalu odbywają się w szczygłowickim
Domu Kultury w trzech grupach wiekowych. Oto terminy zajęć:
Kolorowe Nutki (6-8 lat) – poniedziałki i środy, godz. 16.30-17.30;
Happy Band (9-12 lat) – poniedziałki i środy, godz. 17.30-18.45;
Bez Nazwy (13-16 lat) – poniedziałki i środy, godz. 19.00-20.30

informacja własna wydawcy

informacja własna wydawcy
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