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olicja otrzymała zgłoszenie o
kradzieżach około godz. 10.
Wstępnie usta lono, że złodziej
wszedł do dwóch niezamkniętych
altanek. Z jednej skradł saszetkę
z dokumentami i 150 zł, z drugiej
zabrał damską torebkę (w środku był
dowód osobisty, karta bankomatowa
i 550 zł).
Policja prosi działkowiczów o
ostrożność!

P

jb

.QXUyZ

ODW]D]DNXS\
września o godz. 18.51 na ul. Szpitalnej funkcjonariusze zatrzymali
35-letniego mężczyznę. Knurowianin kupił trzem dziewczynom,
dwóm dwunasto- i czternastolatce,
trunki.
- Nastolatki po spożyciu alkoholu
trafiły do szpitala z objawami zatrucia – informuje nadkom. Marek
Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. – Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna.

Foto: Bart
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poniedziałek po godz.
14.00 służby ujawniły
w jednym z mieszkań
zwłoki starszego mężczyzny. Ich
stan wskazywał na to, że leżały tam
od co najmniej kilku dni.

- Zgon nastąpił z przyczyn naturalnych - poinformował oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom. Marek
Słomski.
/g/
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Zaproszenie
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rojekt, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany był do osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych.
Uczestnicy przedsięwzięcia m.in.
korzystali z kursów doskonalenia
zawodowego i warsztatów rozwoju zainteresowań, uczestniczyli
w szkoleniach w y jazdow ych i
turnusach rehabilitacyjnych. W
projekcie udział wzięło 270 osób,
mieszkańców powiatu gliwickiego. Pierwsze efekty już są – 26
uczestników znalazło pracę, 72 na-
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było nowe kwalifikacje zawodowe.
Udział w projekcie chwali Stefan Foit ze Smolnicy, który kończy
kurs pracownika ochrony. – Uczyłem się m.in. walki wręcz i techniki interwencji. To świetny kurs,
pomaga się rozwinąć i nabyć nowe
umiejętności.
Zadowolona jest również Małgorzata Pałac z Łanów Wielkich:
- Wybrałam kurs f lorystyczny.
Dużo się na nim nauczyłam i mam
nadzieję, że po zdaniu egzaminu
dostanę pracę.
oprac. jb, sisp

ogłoszenie własne wydawcy

ordic Walking, czyli popularne ,,kijki” cieszą się coraz
większym zainteresowaniem wśród
młodszych i starszych. Jest to sport,
który nie wymaga wielkiego wysiłku, a umiejętnie uprawiany z
pewnością poprawia kondycję i
zdrowie. Dlatego Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęcają wszystkich chętnych do udziału w zajęciach. Instruktorzy pokażą
początkującym, jak prawidłowo
chodzić. Pierwszy z serii spacerów
odbędzie się w sobotę (9 września)
o godzinie 11.00. Start przy kąpielisku „Leśne Zacisze” w Knurowie.
Udział w zajęciach i wypożyczenie
kijków są bezpłatne.
Program ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat Nordic
Walking, zachęcenie do regularnego
uprawiania sportu i propagowanie
aktywnego i zdrowego trybu życia.
Ważnym aspektem będzie również
integracja mieszkańców.
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Tomasz Czarnecki
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Knurów
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Foto: Mirella Napolska
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Knurów
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śledczy zatrzymali jego 35-letniego
wspólnika. Miał on przy sobie aż 11
francuskich dokumentów tożsamości ze swoim zdjęciem.
Prz eszu k a n ie pokoju hotelowego i samochodu Rumunów
pozwoliło policjantom ujawnić i
zabezpieczyć 15 tys. euro, laptop,

kilka telefonów komórkow ych i
kilkanaście kart SIM.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty
podrobienia dokumentu, za co grozi
im 5 lat więzienia. Obaj zostali tymczasowo aresztowani na dwa miesiące. Sprawa należy do rozwojowych.
/g/, /kmp gliwice/
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Pochwatka z Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. - O przestępstwie powiadomiła nas rodzina
poszkodowanej.
To kolejny przypadek oszustwa
metodą „na wnuczka” w naszym rejonie. Starsze osoby w dalszym ciągu
dają się zmanipulować oszustom.
Dlatego policja apeluje do ich rodzin
i opiekunów, aby były wyczulone na
niepokojące zachowanie.
- Uczulmy bliskich na takie historie. Jeśli to możliwe, przechowajmy dla nich oszczędności - apelują
stróże prawa.
oprac. /g/

informacja własna

Foto: KMP Gliwice
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ledczy z wydziału do walki z
cyberprzestępczością zdobyli
informację o grupie przestępczej, zajmującej się nielegalnym
transferem pieniędzy. Jej członkowie, posługując się fałszywymi
dokumentami, otwierali w Polsce
rachunki bankowe, na które wpływały pieniądze z Wielkiej Brytanii.
Stąd środki szły przelewem do Rumunii, gdzie sprawcy wypłacali je
z bankomatów lub nabywali za nie
tzw. kryptowaluty.
Z ustaleń śledczych wynikało, że
dwóch członków grupy może przebywać w Knurowie. Nie mylili się.
Rumuni zameldowali się w jednym
z hoteli i poruszali się samochodem
marki Audi Q7.
Pierwszego udało się zatrzymać
w okolicy banku. 44-latek miał przy
sobie pięć francuskich dokumentów
tożsamości oraz umowę na prowadzenie rachunku w tejże placówce.
Konto zostało założone na jeden z
fałszywych dokumentów znalezionych przy mężczyźnie. W hotelu

mieszkaniu 81-latki z
ul. Puszkina zadzwonił
telefon. Zapłakany głos w
słuchawce, podający się za wnuczkę, poprosił o pomoc finansową.
Nieświadoma podstępu staruszka
zebrała oszczędności, jakie miała
w domu. Po godzinie do jej drzwi
zapukał posłaniec „wnuczki”. Knurowianka, nie pytając o szczegóły,
przekazała mu 40 tys. zł.
- Jak łatwo się domyślić, prawdziwa wnuczka nie miała o niczym
pojęcia, a całe zdarzenie było w
całości sfingowane przez oszustów
- informuje st. sierż. Krzysztof
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oprac. /g/
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od głosowanie trafiło kilkanaście uchwał. Większość
dotyczyła zmian w budżecie.
Radni zdecydowali m.in. o wydłużeniu dla dłużników gminy terminu spłaty z 8 do 12 lat w przypadku
gdy należność gminy jest zabezpieczona hipoteką na nieruchomości
oraz o przekazaniu dodatkowych
środków na stworzenie rzeźby św.
Barbary. Przyznana kwota (10 tys.
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zł) jest konieczna, aby m.in. zorganizować konkurs na opracowanie
projektu rzeźby.
Rajcy wyrazili również zgodę
na wniesienie wkładu pieniężnego
do kapita łu za k ładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tarnowskich
Górach (MTBS planuje budowę
dwóch budynków mieszkalnych
przy ul. Dworcowej w Knurowie)

oraz zajęli się zmianami w nazwach
ulic. Zdecydowali, że dotychczasowej ul. I Dywizji Kościuszkowskiej
będzie odtąd patronować Dywizjon
303. Szerzej o konsekwencjach
tej zmiany piszemy na sąsiedniej
stronie.
Podczas sesji przyjęto także
Lokalny Program Rewitalizacji dla
Gminy Knurów na lata 2016-2023.
jb
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iedy pod koniec 2016 roku
przy ul. Mieszka I 1 dobudowano pierwsze balkony,
mieszkańcy innych bloków dosłownie zasypali Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową
pytaniami i listami z podpisami
chętnych.
Zarząd LWSM, zdając sobie sprawę z kosztów inwestycji, zdecydował,
że w roku kalendarzowym przeznaczy na nią nie więcej niż około 1
mln zł.
Aby wniosek został zrealizowany, zainteresowanych musi być
minimum 80 procent ze wszystkich
mieszkańców bloku. Co ważne, to
oni w całości poniosą koszt inwestycji, regulując należność w opłacie
wstępnej i comiesięcznych ratach,
rozłożonych na 5 lat.
Wstępnie kryteria spełniło 13
budynków z osiedli 1000-lecia
i Wojska Polskiego I. Najszybciej
skrzyknęli się mieszkańcy bloku
przy ul. Kapelanów Wojskowych 6.
Od deklaracji do finalizacji umowy

)RWR3DZHá*UDGHN
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ZNRĔFXZ\PLHQLRQHQDQRZH
retek stem do w y mia ny
pier wszej latarni przy a l.
Lipowej było umieszczenie
prz y probost w ie f ig u r y Mat k i
Bożej na pamiątkę setnej rocznicy
objawień fatimskich. Inwestor nowego oświetlenia, Urząd Miasta,
doszedł jednak do wniosku, że

P

należy kontynuować to zadanie
i w ymienić kolejne 5 masztów,
których stan techniczny zagrażał
bezpieczeństwu pieszych. Po ich
demontażu okazało się, jak mocno
były skorodowane.
Urząd wydał na zamontowanie
6 latarń 7100 zł. Jak dowiedzieliśmy

się w wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska, na tym na razie koniec, ponieważ pozostałe maszty
na skwerze przy parafii pw. Matki
Bożej Częstochowskiej są, zdaniem
urzędników, w dobrym stanie.
/g/

droga była jednak długa.
- Około 3 miesięcy trwały rozmowy z mieszkańcami - mówi prezes
LWSM, Eugeniusz Jurczyga. - Do
końca nie było wiadomo, czy uda się
zebrać wystarczającą liczbę chętnych.
Kiedy to się wreszcie udało, kolejne miesiące LWSM przeznaczyła
na dopięcie wszystkich formalności
(podpisanie umowy z firmą, uzyskanie zezwolenia na budowę).
4 września firma Balkon Plus (ta
sama, która dobudowała balkony
przy Mieszka I 1) przystąpiła do
pracy. Prezes Jurczyga dodaje, że
koszt inwestycji przy ul. Kapelanów
Wojskowych 6 nie wyczerpuje całej
puli środków, dlatego jeszcze w tym
roku z nowych balkonów będzie się
cieszyć kilku mieszkańców bloku
przy ul. Kazimierza Wielkiego 2,
czyli tak zwanej setki.
Co dalej? Najpewniej w przyszłym roku spółdzielnia przystąpi
do rozmów z chętnymi z bloku przy
ul. Mieszka I 5.
/pg/

ogłoszenie
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reklama

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 12.09.2017 r. w godz. 16.00
GREĊGąSHáQLOLG\ĪXUZQDVWĊSXMąF\FKV]NRáDFK
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Nie Dywizja,
lecz Dywizjon
Insty tut Pamięci Narodowej
sporządził listę 943 nazw ulic, które
według jego opinii powinny zostać
zmienione. Na terenie Knurowa
IPN wskazał cztery, podlegające
zmianom narzuconym przez ustawę:
Jerzego Ziętka, 26 Stycznia, Jedności
Narodowej i I Dywizji Kościuszkowskiej.
Do 13 sierpnia knurowianie mieli czas na zgłaszanie propozycji nowych nazw kontrowersyjnych ulic,
a 30 sierpnia, podczas nadzwyczajnej
sesji Rady Miasta, przegłosowano
uchwały w tej sprawie.
Jedyną ulicą, której nazwa została zmieniona, jest dotychczasowa
I Dywizji Kościuszkowskiej. Radni
przegłosowali, że odtąd będzie ona
nosić nazwę Dywizjonu 303, na
cześć pamięci Polaków biorących

udział w walce o Wielką Brytanię.
Uchwała przypomina, że piloci myśliwców Dywizjonu 303 w ciągu 40
dni walki zestrzelili 126 niemieckich
samolotów, zaskakując wszystkich
spektakularnymi sukcesami.

ĞǌƵĐŚǁĂųǇ
ŽƵůŝĐǇŝħƚŬĂ

Nazwy ulic 26 Stycznia i Jedności Narodowej pozostawiono.
Nowe są za to ich uzasadnienia. 26
Stycznia nie miała dotąd bliższego
określenia, choć nieoficjalnie kojarzyła się z dniem wkroczenia do
Knurowa Armii Czerwonej. Nowa
uchwała przenosi akcent na inny
fakt – tego właśnie dnia zakończyła się ponad pięcioletnia okupacja
Knurowa przez wojska hitlerowskie.
Odzyskanie wolności, jak mówi uzasadnienie, było historycznym przełomem, dającym impuls do rozwoju
miejscowości.
Nazwa Jedności Narodowej,
historycznie mogąca kojarzyć się
z pojałtańskim Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej, została
wytłumaczona jako wyraz szacunku
dla idei jedności, wyjątkowej w dziejach narodu.
Radni nie podjęli uchwały na temat nazwy ulicy Jerzego Ziętka, wpisując się tym samym w powszechną
na Śląsku tendencję. Generał Ziętek,
były wojewoda katowicki, jest upamiętniony w wielu miejscowościach
regionu, patronując ulicom i placom.
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akub mieszka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Knurowie. Jest osobą niepełnosprawną
intelektualnie i potrzebuje pomocy
w codziennym funkcjonowaniu.
Z placówki wyszedł 24 sierpnia
około godz. 19.30, nie zabrał ze sobą
żadnych rzeczy osobistych ani ubrań
na zmianę. W przeszłości Jakubowi
zdarzało się opuszczać placówkę, ale
nigdy nie znikał na tak długo.
Kuba ma 16 lat i 175 cm wzrostu. Jest szczupły i ma krótkie
ciemne włosy.
- W dniu zaginięcia ubrany był
w ciemne dresowe spodnie, bluzę, ciemne sandały, miał okulary
w ciemnej oprawce – opisuje policja.
Ktokolwiek wie, gdzie jest Jakub
lub widział go po 24 sierpnia, pro-

J

Foto: Archiwum
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Jego imię nosi Park Śląski w Chorzowie. W samych Katowicach jest
rondo gen. Ziętka, pomnik, a także
popiersie stojące w gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Śląscy samorządowcy postanowili pozostawić
patronat Jerzego Ziętka. Tłumaczą,
że choć był członkiem aparatu partyjnego, to jednak wiele zrobił dla
regionu i zasługuje na pamięć.

:ĞƐƚtŝĞĐǌŽƌĞŬ͕
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Propozycje nowych nazw ulic
mogli zgłaszać również mieszkańcy
gminy Gierałtowice. Nakaz IPN
dotyczył trzech ulic z terenu gminy
– 27 Stycznia w Paniówkach oraz
Wieczorka i Fornalskiej w Przyszowicach. 29 sierpnia, podczas sesji
Rady Gminy Gierałtowice, przyjęto
uchwały, które ocaliły nazwy dwóch
ulic, nadając im w uzasadnieniach
nowy sens.
27 stycznia 1945 roku to dzień
wkroczenia Armii Czerwonej do
Paniówek, a także masakry na ludności cywilnej, jakiej czerwonoarmiści dopuścili się w Przyszowicach.
Jedna k, decyzją Zgromadzenia
Ogólnego ONZ z 2005 roku, to
właśnie 27 stycznia obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Pamięci
o Ofiarach Holocaustu – i takie jest
nowe uzasadnienie nazw y ulicy
w Paniówkach.
Ulica Wieczorka w Przyszowicach przed laty została tak nazwana
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na cześć przedwojennego działacza
komunistycznego Józefa Wieczorka,
który zginął w Auschwitz. Zgodnie
z nową uchwałą odtąd upamiętnia
innego Józefa Wieczorka – pochodzącego z Rybnika boksera, będącego „zasłużoną postacią śląskiego
środowiska sportowego w okresie
przedwojennym” i pięciokrotnym
medalistą Mistrzostw Polski.
Radni nie podjęli decyzji odnośnie do ulicy Fornalskiej. (Jej
patronka, Małgorzata Fornalska, komunistyczna działaczka, wieloletnia
partnerka życiowa Bolesława Bieruta,
została rozstrzelana przez Gestapo
w 1944 roku.) Jak usłyszeliśmy w Biurze Rady Gminy, projekt uchwały
w tej sprawie został zdjęty z porządku
obrad na wniosek jednego z radnych.
Poza tym Rada Sołecka Przyszowic
negatywnie odniosła się do projektu
zmiany nazwy tej ulicy. Co będzie
dalej – zdecyduje wojewoda.

ĞǌƉŽƑƉŝĞĐŚƵŝďĞǌŽƉųĂƚ

Perspektywa zmian nazw ulic
wzbudziła obawy knurowian.
- Z tym będzie niepotrzebne zamieszanie, bo trzeba zmienić dowody
osobiste, prawa jazdy - komentował
pan Tomasz.
- To są w sumie ogromne koszty,
kto to wszystko ma sfinansować?
– zastanawiał się inny nasz Czytelnik. – Ja sam będę musiał wprowa-

dzić zmianę do ksiąg wieczystych. Nie
wiem teraz, czy mam płacić z własnej
kieszeni?
Na szczęście z w ymianą dokumentów nie trzeba się spieszyć.
Zgodnie z ustawą wszystkie dokumenty osobiste (prawa jazdy,
dowody osobiste, itp.), na których
widnieje stara nazwa ulicy, nadal są
ważne. Wszelkie formalności mające
związek ze zmianami w księgach
wieczystych, rejestrach, ewidencjach
i dokumentach urzędowych, dokonane na podstawie ustawy dekomunizacyjnej są wolne od opłat.
Nasi Czytelnicy mieli też wątpliwości, czy poczta będzie do nich
trafiać bez problemu, jeśli część
przesyłek będzie adresowana na
stary, a część na nowy adres. IPN
zapewnia, że „zmiana nazwy ulicy
nie będzie rodzić problemów z dostarczaniem korespondencji pod
dotychczasowy adres”. Czy rzeczywiście uda się uniknąć zamieszania
przy dostarczaniu przesyłek pocztowych lub kurierskich – czas pokaże.
Choć dokumenty mają nie obciążać mieszkańców kosztami, to
jednak chyba nie da się uniknąć
pewnych opłat – zarządcy budynków
przy zmienionych ulicach muszą
się postarać o nowe tabliczki z ich
nazwami, zaś działające tam firmy
– choćby o nowe pieczątki.
Mirella Napolska
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iadomość o śmierci
Nikoli spadła jak grom
z jasnego nieba. W poniedziałek poinformowali o niej
rodzice dziewczynki.
- Zapalenie płuc, gorączka
40 stopni Celsjusza, nic nie pomagało - napisali na Facebooku.
- Córeczko nie przegrałaś, ty po
prostu musiałaś odpocząć.

W
szony jest pilny kontakt z policją – nr
tel. 32 336 92 55 (telefon całodobowy).

1LHGáXJRWDEOLF]NLQDEXG\QNDFKSU]\WHMXOLF\
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W batalii z rakiem, której
stawką było życie, bezinteresownego wsparcia udziela li
dziewczynce często obcy ludzie. Dość wspomnieć niedawny mecz charytatywny, w który
włączyło się wielu znanych i
utytułowanych zawodników.
Wszyscy wierzyli, że uda się
przezwyciężyć najgorsze.

Foto: Archiwum

rzypomnijmy – ustawa z 1
kwietnia 2016 roku zakazuje
propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego
przez nazw y budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej.
W praktyce dotyczy przede wszystk im patronów ulic. Na zmianę
kontrowersyjnych nazw samorządy
miały rok od wejścia ustawy w życie
(do 2 września). Jeśli nie zrobiły tego
we wskazanym terminie, decyzję
w sprawie nadania nowych nazw
podejmą wojewodowie.

Foto: Tomasz Czarnecki

Nie wkroczenie Armii Czerwonej, lecz koniec
okupacji hitlerowskiej, a zamiast komunisty
±ERNVHU'RZU]HĞQLDORNDOQHVDPRU]ąG\PLDá\
F]DVDE\]ZHU\ILNRZDüQD]Z\XOLFSRGOHJDMąF\FK
W]ZXVWDZLHGHNRPXQL]DF\MQHM

Ciągłe rozłąki były trudne
zarówno dla dziewczynki jak i
jej starszego brata. To właśnie
on był jej nieodłącznym towarzyszem zabaw i gdy po operacji
Nikola wróciła do domu, ogłosił
wszystkim, że na nowo nauczy
ją chodzić...
/g/

Jb

5

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

.QXUyZ(GXNDFMD

&]DVGRV]NRã\

Foto: Mirella Napolska
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września chyba najbardziej
przeży wają pierwszaki i
ich bliscy – dla nich jest to
początek nowego etapu. Knurowscy uczniowie klas pierwszych w
większości już się znają z ubiegłorocznych zerówek. Dzięki temu
trema jest mniejsza, a radość z
rogów obfitości, czyli śląskich
tyt pełnych słodkości, niczym
nie zmącona.
Rok szkolny 2017/18 przynosi
zmiany w systemie edukacji.
Podstawówki, już nie sześcio-,
ale ośmioletnie, są liczniejsze –
pojawiły się w nich siódme klasy.
Uczniowie I, IV i VII klas będą się
uczyć już według nowej podstawy
programowej. Knurowskie klasy
gimnazjalne od tego roku weszły
w struktury szkół podstawowych. Dotychczasowe Miejskie
Gimnazjum nr 1 stało się częścią
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
1, MG nr 2 weszło w struktury
MSP nr 6, a MG nr 4 zostało włączone do MSP nr 4. Zespół Szkół
nr 1, w którego skład wchodziły
MG nr 3 i MSP nr 9, nie jest już
Zespołem, lecz Miejską Szkołą
Podstawową nr 9. We wszystkich
knurowskich podstawówkach
uczy się obecnie 2606 uczniów, z
czego 351 to pierwszoklasiści, a
716 chodzi do klas gimnazjalnych.
W oddziałach przedszkolnych
(„zerówkach”) jest 380 dzieci.
Zespół Szkół Specjalnych,
placówka prowadzona przez Powiat Gliwicki, również wdrożył
zmiany wynikające z reformy

– szkoła podstawowa jest ośmioletnia, a w gimnazjum pozostały
dwa roczniki. W ZSS funkcjonuje
także szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.
Reforma edukacji objęła w
tym roku również zasadnicze
szkoły zawodowe – przekształcają się one w trzyletnie szkoły
branżowe I stopnia. Tak się dzieje
w Zespole Szkół Zawodowych
nr 2, gdzie w Zasadniczej Szkole
Zawodowej kontynuują naukę
drugie i trzecie klasy wielozawodowe, zaś w Branżowej Szkole I
stopnia rozpoczynają naukę klasy
pierwsze (mechanik – monter
maszyn i urządzeń). W skład
ZSZ nr 2 wchodzą też II Liceum
Ogólnokształcące ( „kosmetyka i
wizaż” oraz mundurówka) oraz
Technikum (technik elektryk,
technik mechanik, technik górnictwa podziemnego oraz tegoroczna nowość – technik grafiki
i poligrafii cyfrowej).
604 uczniów rozpoczęło rok
szkolny w Zespole Szkół im. I.
J. Paderewskiego. Pierwszoklasiści z I Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład
„Paderka”, uczą się w klasach:
usportowionej, humanistycznej, ścisłej, przyrodniczo-medycznej. Z kolei w Technikum
nr 1 będą się kształcić w klasach
o profilach: informatycznym,
logistycznym, ekonomicznym i
wdrażającym w obsługę ruchu
turystycznego.
MiNa, /sisp/
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topień nauczyciela mianowanego to kolejny ważny krok na
drodze awansu zawodowego.
Uroczystość nadania odbyła się w

6

Miejskim Centrum Edukacji. W
obecności Piotra Surówki, zastępcy
prezydenta Knurowa, Anny Misiury, dyrektor MCE, i Tomasza Le-

wickiego, zastępcy dyrektora MCE
oraz dyrektorów szkół i przedszkoli
świeżo upieczeni nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie. Peda-

godzy ślubowali rzetelnie pełnić
obowiązki nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do
pełni rozwoju osobowości ucznia
i własnej, kształcić i wychowywać
młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
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etnie praktyk i są owocem
współpracy, jaka nawiązała
się między knurowskim szpitalem a Kijowskim Uniwersytetem
Medycznym. Co roku w lipcu oraz w
sierpniu studenci ukraińskiej uczelni spędzają miesiąc w Knurowie,
aby uniwersytecką teorię wzbogacić
o praktykę, niezbędną w zawodzie
lekarza. Wśród nich są nie tylko obywatele Ukrainy, ale i goście z innych,
nieraz odległych krajów. Oto dwie z
tegorocznych praktykantek – rodem
z Afryki.
Maria przyjechała z Namibii.
Nie poszła w ślady swoich najbliższych, wśród których są ekonomiści
i bankowcy. Nie ciągnęło jej do cyfr
– studia ekonomiczne wydawały jej
się trudne i nudne. Poszła za głosem
serca - wybrała medycynę. Wiedziała, że skoro ją to pasjonuje, poradzi
sobie, nawet jeśli nie będzie łatwo.
Namibia to kraj stosunkowo
młody. Niewielu jej mieszkańców
ma dyplom ukończenia medycyny.
Nie dość, że na studia na tutejszym
uniwersytecie niezmiernie trudno
się dostać, to na dodatek są bardzo
drogie. Wykładają tam głównie
naukowcy z innych państw. Także
większość lekarzy – jakieś 80 procent
– to obcokrajowcy.
– Na przykład moją lekarką była
Polka – opowiada Maria. - Szczerze
mówiąc, niestety wielu spośród tych
zagranicznych lekarzy pracuje tam

L

z powodu pieniędzy, a nie z chęci
pomocy pacjentom. Lekarze rzeczywiście zarabiają tam dużo, więcej niż
np. w Nigerii.
Caroline, Nigeryjka, odkąd pamięta, lubiła się uczyć. Świat nauki
przez duże „N” zawsze ją ekscytował.
Jednocześnie już jako dziesięciolatka
lubiła pomagać innym, zarówno
dzieciom, jak i osobom starszym.
Stąd zdecydowała się na medycynę.
Dobrze się do niej przygotowała –
zanim trafiła na kijowską uczelnię,
przez trzy i pół roku studiowała w
Kanadzie biologię.
Wielu Nigeryjczyków, którzy
skończyli medycynę, po uzyskaniu
specjalizacji wyjeżdża za granicę.
Najczęściej wybierają USA czy Kanadę, czasem Anglię i inne kraje
anglojęzyczne. Caroline jeszcze nie
zdecydowała, czy wróci do Nigerii,
czy może wybierze do życia inną
część świata.
Obie Afrykanki spotkały się
na studiach w Kijowie. Najlepsi
studenci Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego od kilku lat mają
możliwość przyjazdu na wakacyjne
praktyki do Szpitala w Knurowie.
Maria i Caroline w tym roku już po
raz drugi odwiedziły Knurów.
- Moje pierwsze wrażenie wiązało
się z tym, jak bardzo mili i uprzejmi
są ludzie, których tu spotykamy –
mówi Maria. – I to zarówno lekarze
i pielęgniarki, jak i pacjenci, którzy,

Foto: Mirella Napolska
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choć cierpią, w ogóle nie narzekają.
Obie studentki podkreślają, że
dzięki praktykom mogły asystować
przy badaniach, mieć bezpośredni
kontakt z pacjentem, towarzyszyły
lekarzom nawet w sali operacyjnej
– takiego doświadczenia nie mogą
zdobyć na kijowskiej uczelni.
Podczas pobytu w Knurowie
zaskoczyła je też punktualność

autobusów – jak mówią, zawsze
nadjeżdżały zgodnie z rozkładem,
co do minuty. Z kolei adrenalinę
podniosły im burze, które zwłaszcza dla Marii były niecodziennym
doświadczeniem.
- Kocham Polskę – deklaruje
Caroline, dla której tegoroczny pobyt był już trzecim w naszym kraju.
Oprócz dwukrotnego wyjazdu do
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liwickie Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie nieustannie
poszukuje kandydatów chętnych
do sprawowania pieczy zastępczej
nad dziećmi. Jakoś tak się składa,
że dzieci, które potrzebują opieki,
zawsze jest więcej niż tych, którzy
chcą ją sprawować. W efekcie część
maluchów z konieczności trafia do
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Każda kolejna osoba, która
zdecyduje się na to, by zostać rodziną
zastępczą, może ocalić kolejne dziecko przed tym doświadczeniem.

G

Foto: internet
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Aby stworzyć dziecku dobry
dom zastępczy, wbrew pozorom, nie
trzeba być idealnym.
- Część osób ma mylne przekonanie, że potrzebni są super-rodzice –
mówi Anna Pawlak-Kiewro z Powia-

towego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gliwicach. – Tymczasem my potrzebujemy po prostu wystarczających
rodziców, którzy zapewnią dziecku
opiekę, bezpieczny dom, wychowanie.
W większości przypadków wystarczy,
że będą się nim opiekować w zakresie,
w jakim sprawują opiekę nad własnymi dziećmi. Owszem, jest to trudna
rola, bo bierze się pod opiekę nie swoje
dziecko. Ma ono własną rodzinę, z
którą utrzymuje kontakt i do której,
być może, wróci. Jednak jeśli ma się
przestrzeń i w sercu, i w domu, warto
przyjść do nas i rozeznać sytuację.
A gdy się już zasięgnie informacji, warto porządnie się zastanowić i
ewentualnie zdecydować się na kolejny krok. Wszystko to bez zbędnego
pośpiechu, bo tak wiążące decyzje
warto dobrze przemyśleć.

<ƚŽŵŽǏĞƉĞųŶŝđƉŝĞĐǌħ͍

Aby zostać rodziną zastępczą,
nie możemy być pozbawieni władzy
rodzicielskiej nad własnymi dziećmi.
W przypadku, gdy mamy zasądzone
alimenty, musimy się sumiennie wy-

Knurowa ma też na koncie pobyt w
Krakowie podczas ubiegłorocznych
Światowych Dni Młodzieży. – Na
Zachodzie Europy wszyscy się śpieszą. A w Polsce jest trochę tak jak
w Nigerii – nie widać tu gonitwy za
pieniędzmi. Ludzie są spokojni, pogodni. Nawet pacjenci, choć cierpią,
potrafią zachować optymizm.
MiNa

wiązywać z obowiązku ich płacenia. Nie można być ograniczonym
w zdolności do czynności prawnych. Na potwierdzenie zdolności
do sprawowania właściwej opieki
nad dzieckiem, trzeba będzie
się wykazać zaświadczeniami o
braku przeciwwskazań zdrowotnych wystawionymi przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.
Konieczne jest mieszkanie na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
PCPR po wstępnej weryfikacji
wysyła kandydatów na bezpłatne
szkolenia, które pomogą lepiej
przygotować się do nowej roli.
Także później, gdy staną się oni
rodziną zastępczą, mogą liczyć na
wsparcie PCPR. Pracownicy Centrum wspierają rodziny zastępcze
zarówno w codziennym funkcjonowaniu, jak i nietypowych czy
nagłych problemach. Można liczyć
na pomoc ekspertów, wsparcie
psychologiczne, prawnicze. Kto
chciałby zasięgnąć szczegółowych
informacji na ten temat, może
zadzwonić do PCPR: tel. 32 332
66 16 lub 32 301 50 39. Obecnie w
powiecie gliwickim funkcjonuje
około 140 rodzin zastępczych,
w których jest około 250 dzieci.
Potrzeba ich więcej – może ktoś w
Knurowie będzie do tego gotów?
MiNa
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kościele pw. św. Urbana
arcybiskup metropolita
katowicki Wiktor Skworc
koncelebrował mszę św., sprawowaną w intencji rolników, ogrodników
i leśników.
Starostowie dożynek, Maria i
Jerzy Woźnicowie z Paniówek, ponieśli przed ołtarz bochen chleba i
plony. Towarzyszyła im delegacja
z partnerskiego dla Powiatu Gliwickiego - Powiatu Puckiego, która
ofiarowała arcybiskupowi kaszubskie
dary ziemi.
Po mszy na scenie w Parku Joanny rozpoczęła się część oficjalna
z udziałem parlamentarzystów,
przedstawicieli władz wojewódzkich
i samorządowych (Knurów reprezentował prezydent Adam Rams),
służb mundurowych i instytucji rolniczych, a także partnerskich gmin i
powiatów z Niemiec i Czech.
Honory gospodarzy dożynek
pełnili starosta gliwicki Waldemar
Dombek i wójt Gierałtowic, Joachim
Bargiel.
W czasie oficjalnej uroczystości
wojewoda śląski Jarosław Wieczorek
wręczył ministerialne odznaki „Za
Zasługi dla rolnictwa” Zygmuntowi
Strzodzie, Markowi Spyrze, Bogusławowi Malcherkowi, Dariuszowi
Dudzie i Janowi Kleczce. Gmina

W

Gierałtowice uhonorowana została
Odznaką „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.
Z kolei Andrzej Kurek, przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, uhonorował specjalnymi
statuetkami i dyplomami laureatów
powiatowej nagrody „Bene Meritus”
– Teresę Szymońską, Grzegorza Kamińskiego, Zespół „Przebudzenie”
i Gospodarstwo Agroturystyczne
„Ranczo” Proboszczowice.
Impreza dożynkowa przyciągnęła do Parku Joanny w Paniówkach
prawdziwe tłumy. Publiczność mocno oklaskiwała Kabaret Młodych
Panów, jednak to Monika Lewczuk
była gwiazdą wieczoru. Ponadto
wystąpili: Orkiestra Dęta OSP Przyszowice, Glass Ballerina i Dj Martinez. Mimo niesprzyjającej pogody
zabawa trwała do późnej nocy.
XIX Dożynki Powiatu Gliwickiego i Gminy Gierałtowice zorganizował Powiat Gliwicki wspólnie z
Gminą Gierałtowice oraz Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Gierałtowicach przy pomocy współorganizatorów z Paniówek: Kółka Rolniczego,
Koła Gospodyń Wiejskich i Rady
Sołeckiej.

2GOHZHM -DURVáDZ:LHF]RUHNZRMHZRGDĞOąVNL-HU]\:RĨQLFDVWDURVWDGRĪ\QHN
-RDFKLP%DUJLHOZyMW*LHUDáWRZLF:DFáDZ.ĊVNDEXUPLVWU]3\VNRZLF-DQ3DOXFK]DVWĊSFD
SUH]\GHQWD=DEU]D*U]HJRU].XSF]\NEXUPLVWU]7RV]ND$GDP5DPVSUH]\GHQW.QXURZD
0DFLHM*RJXOODZyMW3LOFKRZLF.U]\V]WRI2EU]XWZyMW5XG]LĔFD.D]LPLHU].DF]PDU
VHNUHWDU]6RĞQLFRZLF
0LPRNDSU\ĞQHMSRJRG\SRGVFHQąE\á\WáXP\

TC, /sisp/
Foto: Tomasz Czarnecki,
Starostwo Powiatowe w Gliwicach

.RáR*RVSRG\Ĕ:LHMVNLFK]*LHUDáWRZLF
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Z

aproszonych gości i działkowiczów przy witał Edward
Kasprzyk, prezes ROD „Szyb
Wschód”, podkreślając ważność
istnienia ogrodów.
- ROD „Szyb Wschód” liczy 216

działek – mówił. – I wszędzie toczy
się życie. To często tutaj działkowicze
podejmują ważne decyzje, odpoczywają od codzienności, organizują
rodzinne spotkania.
Każdy, choćby najmniejszy,

ogród wymaga uwagi i troski.
- O działkę trzeba dbać: zasadzić
rośliny, potem je podlewać, plewić. To
obowiązek, ale i przyjemność – śmieje
się jedna z działkowiczek. – Bo nic
tak nie smakuje jak ciasto z malina-

Nagrodzeni w konkursie na najSLĊNQLHMV]ą G]LDáNĊ =\JPXQW L
'DQXWD àXNRPVF\ $QGU]HM L =X
]DQQD%REDNRZLH=\JPXQWL0DULD
-DNXEF]\NRZLH:LHVáDZL$JQLHV]ND
$QWRQRZLF]RZLH7RPDV]L.DWDU]\
QD%LDáF]DNRZLH
=D Z]RURZH SURZDG]HQLH G]LDáNL
Z\UyĪQLHQLD RWU]\PDOL +HQU\N L
*UDĪ\QD 3RGJyUVF\ 0DáJRU ]DWD
=DERU RZVND 6 áDZRPLU L ,ZRQD
.UĊFRZLH (OĪELHWD 0DĞODN 0DULDQ
L (XJHQLD -HPLRáRZLH *U]HJRU] L
(OĪELHWD 6NRUXSRZLH $JQLHV]ND
.RFXU:DOGHPDUL%DUEDUD&]DSOR
ZLH 6WDQLVáDZ L 0DULD *yUDNRZLH
àXNDV]0D]XU

&LąJQLNÄ']LN´VSRGREDáVLĊG]LHFLRP

1DGRĪ\QNRZ\FKJRĞFLF]HNDáDS\V]QD
LJRUąFDJURFKyZND

mi z naszej działki!
W czasie świętowania dożynek
władze ROD nagrodziły właścicieli
najpiękniejszych i najlepiej prowadzonych ogródów. Wyróżnionych
działkowiczów oklaskiwali samorządowcy: Adam Rams, prezydent
Knurowa, Jerzy Pach, wiceprzewodniczący Rady Miasta i Marian
Gruszka, przewodniczący Komisji
Gospodarki, Ochrony Środowiska
i Finansów oraz przedstawiciele

władz Polskiego Związku Działkowego na czele ze Stanisławem
Kaliszem, przewodniczącym Delegatury w Gliwicach. Obecny był
także Andrzej Kopernik, prezes
Koła Rejonowego Śląskiego Związku
Pszczelarzy w Knurowie.
Po części oficjalnej działkowicze
ruszyli do zabawy. Była tradycyjna
grochówka, atrakcje dla dzieci, tańce
oraz przejazd ciągnikiem „Dzik”.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Knurów

=RVWDZLþFKRFLDůPLãRVLHUG]LH
:LHU]\üWR]QDF]\XIDüPLPRZV]\VWNR:LHU]\üWR]QDF]\
Ī\ü(ZDQJHOLą.VLąG]-DQXDU\/LEHUVNLRGODWMHVW
ĞZLDGNLHPZLDU\JáRVLFLHOHP&KU\VWXVRZHM3UDZG\
– 'XFKRZQ\]SRZRáDQLD±PyZLąRQLPNQXURZVF\SDUDILDQLH
ycie księdza Liberskiego
to dobry scenariusz na
film. Święcenia kapłańskie
przyjął 14 sierpnia 1957 roku
w Panewnikach. Zachował
się obrazek prymicyjny –
skromny z wyraźnym cytatem z listu św. Pawła do
Filipina: „Wszystko mogę w
tym, który mnie umacnia”.
Ksiądz January tuż po święceniach trafił do Knurowa.
Razem z księdzem Henrykiem Loską był obecny przy
tworzeniu wystroju kościoła
świętych Cyryla i Metodego
przez Henryka Burzca. Jedna z figur świętych ma jego
rysy, druga przypomina ks.
Henryka. Z Knurowa trafił
do Halemby, potem do Bielska-Białej. Bóg miał jednak
niezwykły plan wobec młodego kapłana. W 1968 roku
ksiądz Liberski wylądował w
Afryce. Na Czarnym Lądzie,
m.in. w Zambii i Zimbabwe,
służył 40 lat. Za swoją działalność misyjną otrzymał
Krzyż Kawalerski Orderu
Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

W Afryce ksiądz January spotykał się z głowami
państw, budował kościoły,
ale zapytany o ten czas, opowiada przede wszystkim o
ludziach tam spotkanych
– zw yczajnych Afr yka ńczykach, nieustannie zmagających się z trudną codziennością i poszukujących
Boga. Nie zawsze było łatwo.
Odprawiał nabożeństwa w
dziwnych miejscach, na przykład w magazynie nawozów
sztucznych, walczył w ulewą,
która zatapiała teren, zmagał się uciążliwym upałem
i panującą świecką władzą.
Podejmował trudne decyzje,
dwa razy odmówił udzielenia
sakramentu małżeństwa, ale
mimo wszystko starał się
k ierować zasadą, że jeśli
ludzie mają kłopot z Panem
Bogiem, to trzeba im zostawić chociaż miłosierdzie.
Ksiądz Liberski pochylał się
nad człowiekiem. Poproszony o odprawienie mszy świętej, przemierzał kilkadziesiąt
k ilometrów, aby opowiedzieć ludziom o Bogu.

Przegląd Lokalny Nr 36 (1276) 7 września 2017 roku

WĂŵŝħƚĂŵǇ͊

Ksiądz January Liberski
był w Knurowie krótko, ale
trwale zapisał się w pamięci
parafian.
- Pamiętam go jako młodego księdza. Bardzo opiekował się nami, ministrantami. Był jak ojciec, jak brat
– wspomina Andrzej Pach.
– Pamiętam, jak graliśmy w
piłkę za kościołem. Ciepło
wspominam wycieczki. Do tej
pory korespondujemy.
Na poniedziałkową mszę
z okazji diamentowego jubileuszu święceń kapłańskich
ks. Liberskiego i późniejsze
spotkanie z duchownym w
parafialnej salce przyszły tłumy. Starsi panowie, dawni
wychowankowie duchownego,
wzruszeni pokazywali czarno-białe zdjęcia, na których są
jeszcze młodymi chłopcami,
a ksiądz Liberski wikarym
tuż po święceniach. Panie
podsuwały księdzu książeczki
do nabożeństwa – nadgryzione upływającym czasem, ale
wciąż ważne, bo pierwszokomunijne. Ksiądz January z

Foto: Justyna Bajko

Ż
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niezwykłą życzliwością witał
każdego gościa. Z humorem
opowiadał o pobycie w Afryce, o górskich wędrówkach z
Henrykiem Burzcem. Dziękował za pamięć i modlitwę
za misjonarzy. Powtarzał,
że duszpasterzem trzeba być
wszędzie i w każdych okolicznościach, bo nie ma przerwy
od Ewangelii. Gospodarzem
spotkania, które poprowadził
Bogusław Szyguła, kustosz
Izby Tradycji, był ksiądz proboszcz Mirosław Pelc.
Ksiądz Liberski spotkał

się z również prezydentem
Adamem Ramsem i jego
zastępczynią Barbarą Zwierzyńską. Wkrótce oficjalną
patronką Knurowa ma zostać
św. Barbara. Ksiądz January
przyznał, że to on był tym
duchownym, który rozsławił
kult świętej Barbary w Afryce, a nawet zorganizował
obchody Barbórki!

Wierzy w Boga
i w ludzi
Mieć wiarę taką, aby góry
przenosić, aby służyć i nie

oczekiwać, aby nam służono.
Ksiądz Liberski ryzykował
życie dla wiary, wciąż służy
najbiedniejszym, jest odważny i – jeśli wymagają tego
okoliczności – zdecydowany.
- To ksiądz z powołania,
który wierzy w Boga i wierzy w ludzi – mówią o nim
parafianie. – Nigdy nie zapomnimy o księdzu Januarym,
o jego dobroci i życzliwości…
Ksiądz Liberski obecnie
mieszka w Domu Księży
Emerytów w Katowicach.
jb
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rozrywka nr 36
- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

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).

36

Filip Klimek z Czerwionki-Leszczyn
ur. 27.08.2017 r., 3770 g, 53 cm

$GDP*yUHFNL].XŭQL1LHERURZVNLHM

Filip Wiktor z Knurowa

ur. 29.08.2017 r., 4190 g, 56 cm

ur. 29.08.2017 r., 3500 g, 52 cm

2OLZLD:RMWDVLRN]3DQLyZHN

)LOLS*U\FKWRã].QXURZD

ur. 29.08.2017 r., 3650 g, 55 cm

ur. 30.08.2017 r., 4330 g, 57 cm

.DFSHU6ãXSLN]2U]HV]D

Dominik Drozd z Knurowa

ur. 31.08.2017 r., 4100 g, 58 cm

ur. 1.09.2017 r., 3050 g, 53 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
8-13.09.2017 r.
38/2016 brzmiało:
„GKA”. Podwójny bilet
3,Ą7(.ĝ52'$
do kina
AARZ.2D
Gratulujemy!
Gru,otrzymuje
Dru i Minionki
dubbing Po
odbiór zapraszamy
do redakcji.
- godz.
16.30

$JDWD.DUERZ\]5\EQLND&KZDãRZLF

.ODXGLD3ãDF]HN]/HV]F]\Q

ur. 2.09.2017 r., 3450 g, 53 cm

ur. 2.09.2017 r., 3300 g, 62 cm

)DELDQŒZLċWHFNL]&]HUZLRQNL/HV]F]\Q

.U]\V]WRI.DV]HN]1LHERURZLF

ur. 2.09.2017 r., 3550 g, 54 cm

ur. 3.09.2017 r., 2840 g, 50 cm

Gang Wiewióra 2 -2D
- godz. 16.00

Obdarowani
- godz. 18.00

Moje wakacje z Rudym
- godz. 18.15
Bodyguard Zawodowiec
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru

10

Jan Kempa z Gliwic
ur. 27.08.2017 r., 3370g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
34/2017 brzmiało: „PRZYSTANEK ”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Remigiusz
Kudzia. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

0URF]QDZLHĪD
- godz. 20.00

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
r.
Niepodległości7.09.2017
5, 44-190 Knurów
– wraz
CZWARTEK
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się
numeru (decyduje data stempla pocztowego).

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/
Foto: Tomasz Czarnecki
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6DPRFKRGRZ\PZ6áDZLH
- W tym roku byli goście z Czech
i Szwajcarii, zatem rajd można
uznać za międzynarodowy - mówi
Adam Pobłocki, pilot knurowskiej
drużyny.
Każda z 43 drużyn, jakie zgłosiły się do rajdu, liczyła od 3 do 5
członków, z czego jeden musiał być
krwiodawcą.
Knurów reprezentowali: Stefan
szystko zaczęło się od
kucyków Pony i odpustowych przejażdżek. Dziś
Kasia reprezentuje Klub Jeździecki
Trachy Sośnicowice na zawodach
regionalnych i ogólnopolskich. W
kwietniu pisaliśmy o jej sukcesach
(srebro i brąz) w zawodach o Halowy
Puchar Śląska w skokach przez przeszkody. Pod koniec sierpnia knurowianka dołożyła do tych trofeów
złoty medal i tytułu Mistrza Śląska
Juniorów Młodszych. Mistrzostwa
Śląska odbyły się w ośrodku KJK
Romico w Żywcu.
- Półfinały jechałam na dwóch
koniach: wałachu Ritusie i klaczy
Conica Z - opowiada zawodniczka
KJ Trachy Sośnicowice. - Na każdym

W

z nich osiągnęłam dobrą pozycję,
która dała mi prowadzenie po dwóch
półfinałach. Z Conicą Z sięgnęłam w
finale po złoto.
Na sukces w skokach przez przeszkody składają się codzienne treningi, umiejętności, styl jazdy, dobry
koń i... trenerzy. O to, by nastolatka
coraz pewniej czuła się w siodle i pokonywała coraz to wyżej ustawione
przeszkody, dbają trenerzy Paulina
i Łukasz Koza oraz Tadeusz Koza.
Efekty ich pracy są wielce obiecujące.
Dość wspomnieć, że Kasia jako jedna
z 9 zawodniczek z regionu (składają
się na niego cztery województwa)
uzyskała kwalifikację na lipcową
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży
w Poczerninie. Tam, co prawda, nie

=ZDUGRľ

wygrała, ale zawody ukończyła, pokonując trudne technicznie parkury
z przeszkodami ustawionymi na
wysokości 120 centymetrów!
- Start w olimpiadzie na klaczy
Conica Z pomógł mi nabrać większej
pewności i zaufania do siebie i konia,
co zapewne przełożyło się na zwycięstwo w Mistrzostwach Śląska. Teraz
przygotowuję się do Pucharu Polski,
który już we wrześniu odbędzie się w
Strzegomiu - dodaje Kasia.
Będzie na pewno trochę trudniej,
bo zaczął się rok szkolny. Mimo
to rodzice 13-latki są dobrej myśli,
zwłaszcza że dotychczas Kasi udawało się godzić naukę ze sportem.

0LQęãRMDN]ELF]DVWU]HOLã

Wolny (kierowca), Adam Pobłocki
(pilot), Łucja Fornalska-Socik (kobieta) i Krzysztof Socik (pasażer).
W konkurencji kierowców Stefan
Wolny zajął 3. miejsce. Drużynowo
knurowianie uplasowali się na 22.
pozycji.
- Przegraliśmy z młodszymi kolegami - słyszymy od prezesa HDK.
/g/, foto: arch. HDK Knurów

*OLZLFH

0X]\ND

VSU]HGZLHNyZ
12 września w Gliwicach rozpoczyna się święto melomanów
– X Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Dawnej Improwizowanej.
Muzyczne spotkania zainauguruje
koncert Orkiestry Historycznej –
godz. 18.30, Ruiny Teatru Victoria
w Gliwicach. Szczegółowy plan
festiwalu na stronie www.allimprovviso.pl.
jb

/pg/

Knurów

&KRGŭP\
QDVSDFHU

Na nietypowy
SRP\VáQDLQWHJUDFMĊ
GQLZ%HVNLG]LHĩ\ZLHFNLP
ZSDGáNQXURZVNL
REILWRZDáRZW\OHDWUDNFMLĪH
RGG]LDá3ROVNLHJR
SRGRSLHF]QL3ROVNLHJR&]HUZRQHJR
&]HUZRQHJR.U]\ĪD
.U]\ĪDDQLVLĊREHMU]HOLDMXĪWU]HED
7UZDSU]\MPRZDQLH
E\áRZUDFDü
wardoń to w sezonie zimowym raj dla narciarzy, ]JáRV]HĔ

Z

niemniej koloniści z Knurowa przekonali się, że i
latem miejscowość ma sporo do zaoferowania. Pobyt
w Beskidzie Żywieckim dostarczył im wielu wrażeń:
odbyli wycieczkę Małą Pętlą Beskidzką, odwiedzili
Muzeum Koronek, Izbę Pamięci Jerzego Kukuczki i
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Koniakowie, stanęli
na Trójstyku, czyli miejscu, gdzie spotykają się granice
Polski, Czech i Słowacji. Jeden dzień koloniści poświęcili na pobyt w Geoparku Glinka w Ujsołach. Czas
umilały im liczne konkursy, m.in. wiedzy o regionie,
Mam Talent, You Can Dance. Był też czas na naukę
samoobrony i szkolenie z pierwszej pomocy.
- Dziękujemy za całokształt wakacyjny kadrze kolonijnej pod kierownictwem Katarzyny Szwarczyńskiej
- PCK nie kryje wdzięczności, obiecując, że w przyszłe
wakacje oferta letniego wypoczynku dla dzieci będzie
równie bogata i ciekawa.
/g/, foto: arch. PCK Knurów

la wielu osób nawet zwyczajna
przechadzka po mieście jest
wyzwaniem. O ile łatwiej więc wyjść
z domu, gdy ma się pewność, że na
zewnątrz ktoś na nas czeka i w razie
czego służy pomocą.
Polski Czerwony Krzyż zaprasza
osoby starsze i niepełnosprawne na
spacery z asystentem. Cel – integracja
ze społeczeństwem.
- Pomoc jest bezpłatna, w całości finansowana przez Gminę
Knurów – informuje PCK. – Osoby
chętne zapraszamy do Biura Oddziału Rejonowego PCK w Knurowie (ul. Wilsona 10). Liczba miejsc
ograniczona.

D

Jb, foto: internet
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2VRED],,JUXSąLQZDOLG]NąSRV]XNXMHSUDF\
ELXURZHM7HO
27/17-odw.

%DJDĪyZND7HO
36-51/52/17

'RFLHSOHQLD EXG\QNyZ W\QNL PR]DLNRZH
NDIHONRZDQLH PDORZDQLH JáDG]LH SDQHOH
PRQWDĪ GU]ZL ± RNLHQ SRGZLHV]DQH VXILW\
]DEXGRZ\7HO
27/17-5/18

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU ]H RSLHNXQ
N L G O D G] L H F L  O DW G R Ğ Z L D G F ]H Q L D 
7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\ZRFKURQLHZRNROLFDFK.QX
URZD SR NXUVLH RVRED ] OHNNLP VWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/17-odw.

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO

'$035$&õ

1/17-odw.

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    


6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUD
FDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS:ZLHNXRNRáR
ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
7HO
15-odw.

1-39/17

6HUZLVNOLPDW\]DFML±SURPRFMD]á7HO


6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

16-39/17 Y

),1$16(
3 2 ĩ < & = . ,  . 5 Ï 7 . 2 7 ( 5 0 , 1 2 : ( 
7HO3RĞUHGQLN
&')6&ILUP\0DWSRO)LQDQVH6S]RR
36-39/17 bold

1,(58&+202ć&,

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO

( P H U \ W D  J y U Q L F ] H J R  ] D W U X G Q L Ċ 
7HO
36/17

.21752/(5 -$.2ĝ&, ± :VSDUFLH SURGXNFML 0LHMVFH SUDF\ *OLZLFH RNROLFH
%RMNRZD 35$&$2'=$5$='áXJRWUZDáD
ZVSyáSUDFD L DWUDNF\MQH Z\QDJURG]HQLH 
SUHPLH.RQWDNW
36/17

0ĊĪF]\]QĊ]DWUXGQLĊ7HO
36/17

3L]]HULD*UXE\%HQHN]DWUXGQLNLHURZFĊGR
UR]ZR]XSL]]\7HO

1/17-odw.

36-37/17

2*â26=(1,(
2*à26=(1,(21$%25=(35$&2:1,.$
6SyáG]LHOQLD0LHV]NDQLRZDÄ.QXURZLDQND´RJáDV]DQDEyU
QDVWDQRZLVNRUHIHUHQWDGRVSUDZDGPLQLVWUDF\MQRELXURZ\FK
6]F]HJyá\GRVWĊSQHQDVWURQLHZZZNQXURZLDQNDSO

'R Z\QDMĊFLD JDUDĪ SU]\ XO 7DUJRZHM
7HO
36-37/17

'RZ\QDMĊFLD0QD3RF]WRZHM.RV]W
]á7HO
36/17

.XSLĊPLHV]NDQLHZ.QXURZLHPD[SLĊWUR
7HO
33-40/17

6SU]HGDPGRPGRUHPRQWXZFHQWUXP.QX
URZDRSRZXĪ\WNRZHMPQDG]LDáFH
P7HO
36-39/17

6SU]HGDP G]LDáNL EXGRZODQH Z 3LOFKRZL
FDFK7HO
32-37/17

6 S U ] H G D P P L H V ] N D Q L H G Z X S R NR M R Z H
PFHQWUXP/HV]F]\Q&HQD]á
7HO
36/17

02725<=$&-$
5(1$8/70(*$1(SU]HJOąGWHFKQLF]Q\
DNWXDOQ\ SU]HELHJ  W\V VDPRFKyG
EDUG]R HNRQRPLF]Q\ ]DGEDQ\ JDUDĪRZDQ\URNSURGXNFML7HO
31-odw. Y

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

5±ē1(
.83,ĉ ZV]HONLH VWDURFLH ± SRUFHODQĊ
V]NáR ]HJDU\ ILJXUNL REUD]\ ]DEDZNL LWS
7HO
36-39/17

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDG
F]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
LWS RUD] SU]HUyENL NUDZLHFNLH .QXUyZ
LRNROLFH7HO
14/17-odw.

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HMZ]DNUHVLH
SU]HUyENL ZV]\ZDQLH ]DPNyZ VNUDFDQLH
]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQLWS ZGRPX
3RVLDGDP GREUą PDV]\QĊ GR V]\FLD PDUNL
6LQJLHURSUyF]WHJRSLHF]HQLHFLDVWZGRPX
OXEXNRJRĞJRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO
19/17-odw.

0 ĊĪF] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
7HO
1/17-odw.
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Foto: Piotr Skorupa

foto-migawka

W rywalizacji
PáRG\FK
SLáNDU]\
WUDG\F\MQLHMXĪ
QLHEUDNRZDáR
DPELFMLLZROL
ZDONL
Foto: Piotr Skorupa

 VLHUSQLD EU QDVWąSLáR XURF]\VWH ZUĊF]HQLH OHJLW\PDFML
L FHUW\ILNDWyZ PáRGV]\P UDWRZQLNRP 2GG]LDáX 0LHMVNLHJR
:235Z.QXURZLH

iłkarze LKS 35 Gierałtowice wzięli udział w
2. Młodzieżowym Turnieju
Piłkarskim im. Krzysztofa
Maja w Zabrzu. Podopieczni
Jarosława Stępnia w trzech
meczach zgromadzili cztery

punkty i uplasowali się na
trzecim miejscu. Zwyciężyła Sparta Zabrze przed AP
Bielik, natomiast na czwartej
pozycji został sklasyfikowany
MKS Kończyce Zabrze.
PiSk
Foto: prywatne

P

Foto: MOSiR

*LHUDãWRZLFH
QDÅSXGOHµ

6SDFHU ] NLMNDPL QLNRJR MXĪ QLH G]LZL D ]ZROHQQLNyZ WHM IRUP\
UHNUHDFMLSU]\E\ZD]W\JRGQLDQDW\G]LHĔ1DMOHSV]\PQDWRGR
ZRGHPMHVWPLQIUHNZHQFMDQD]DMĊFLDFK]RUJDQL]RZDQ\FKSU]H]
0LHMVNL2ĞURGHN6SRUWXL5HNUHDFMLRUD]$PDWRUVNL.OXE%LHJDF]D

=HVSyá]*LHUDáWRZLFZFDáHMRND]DáRĞFL

.QXURZVNLH
DNFHQW\SU]\â
trójce sędziowskiej - Aneta
Kowalska, natomiast w zespole Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Dariusz Dudek. To
dwa knurowskie akcenty w czasie
Wielkiego Meczu, do jakiego
doszło w minioną niedzielę na
stadionie stołecznej Legii. Po przeciwnych stronach stanęły drużyny
TVN i wspomnianej WOŚP. Ci
pierwsi w regulaminowym czasie
gry wygrali 4:3, natomiast w rzutach karnych lepsi okazali się zawodnicy z teamu Jurka Owsiaka.
Wynik był jednak sprawą drugorzędną, wszak na pierwszy plan
wysuwała się zbiórka środków na
zakup wielofunkcyjnej karetki dla
Izby Przyjęć Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”.
Przypomnijmy, że dla Dariusza Dudka, wychowanka Concordii i zarazem obecnego trenera
Zagłębia Sosnowiec, był to powrót
na Łazienkowską 3, wszak przed
laty bronił barw Legii. W niedzielę popisał się pięknym strzałem,
po którym WOŚP objęła prowadzenie. Nie zawiódł również
w serii rzutów karnych.

informacja

PiSk
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Bez komentarza...

+DL]OLJD

Strzelali byli „górnicy”
)RWR3LRWU6NRUXSD

Przed kilkoma laty grali w
ekstraklasie, dzisiaj pomagają
doświadczeniem i umiejętnościami swoim drużynom na

piątym poziomie rozgrywkow ym. I obaj wpisali się
w sobotę na listę strzelców,
ale bezpośredni pojedynek
dwóch byłych zawodników
Górnika Zabrze zakończył
się sukcesem Dariusza Kołodzieja. To on dwukrotnie
pokonał bramkarza Wilków.
„Zielu” zrewanżował się tylko
jednym celnym trafieniem.
PiSk

4. KOLEJKA:

)RWR3LRWU6NRUXSD

'DULXV].RáRG]LHM QDGROQ\P]GMĊFLX 
L0LFKDá=LHOLĔVNLPDMąZVZRLPSLáNDUVNLP&9
PLQZ\VWĊS\Z*yUQLNX=DEU]H

MAJER A Klasa
4. KOLEJKA:
Gwarek Zabrze - Burza BoURZD:LHĞ5XFK.R]áyZ
&]DUQL3\VNRZLFH&DU
ER*OLZLFH6RĞQLFD*OLZLFH
7HPSR3DQLyZNL6RNyá
àDQ\ :LHONLH  2OLPSLD
3áDZQLRZLFH  6SRáHP =D
EU]H=DPNRZLHF7RV]HN
1DSU]yGĩHUQLFD=U\Z
5DGRQLD  *ZLD]GD &KXGyZ
$PDWRU5XG]LQLHF0áR
GRĞü5XGQR

àDQ\:LHONLH
6RĞQLFD
3\VNRZLFH
3áDZQLRZLFH
%RURZD:LHĞ
5XGQR
*ZDUHN
&KXGyZ
ĩHUQLFD
5DGRQLD
.R]áyZ
7RV]HN
6SRáHP
&DUER
5XG]LQLHF
3DQLyZNL
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Sushi Kushi B Klasa
3. KOLEJKA:
6WDUW .OHV]F]yZ  4XR 9DGLV
0DNRV]RZ\'UDPD.DPLH
QLHF5XFK,,.R]áyZ6WDUW
6LHUDNRZLFH  3LDVW 3DZáyZ
3RJRĔ=LHPLĊFLFH:DOND
=DEU]H  2U]Há 6WDQLFD 
1DSU]yG àXELH  1DSU]yG
ĝZLELH2Uá\%RMV]yZ/.6
%XMDNyZSDX]D

6WDQLFD
.OHV]F]yZ
=LHPLĊFLFH
3DZáyZ
.R]áyZ,,
%RMV]yZ
%XMDNyZ
4XR9DGLV
àXELH
:DOND
ĝZLELH
.DPLHQLHF
6LHUDNRZLFH

7\JRGQLNXND]XMHVLĊQDWHUHQLH
.QXURZDRUD]JPLQ*LHUDáWRZLFH
L3LOFKRZLFH


6
6
6










'U]HZLDU]-DVLHQLFD:LONL
:LOF]D
.RáRG]LHM  )L]HN
   =LHOLĔVNL   
.RáRG]LHM  
: L ON L 0 DW U DV * U X V ]ND
/HV]F]\ĔVNL  6]\PXUD
6WHXHU 5DMFD 5\OXNRZVNL
 3RG\PD -yĨ ZLN  
2U]HV]\QD6DERURZVNL
%RF]DU*DMHZVNL%XFKDOLN
7DELĞ=LHOLĔVNL
7\VNL6SRUW,,*.65DG]LH
FKRZ\:LHSU]2GUD&HQ
WUXP:RG]LVáDZĝOąVNL0.6
/ĊG]LQ\6SyMQLD/DQGHN
 'ąE *DV]RZLFH  /.6
&]DQLHF  %HVNLG 6NRF]yZ
 3RGEHVNLG]LH ,, %LHOVNR
%LDáD  /.6 *RF]DáNRZLFH
 'HFRU %HáN  %\WRPVNL
6SRUW  PHF] RGE\á VLĊ
Z %\WRPLX  8QLD 5DFLEyU] 
.XĨQLD8VWURĔ

















Wilki
2GUD&HQWUXP
*DV]RZLFH
6NRF]yZ
&]DQLHF
%HáN
%\WRPVNL6SRUW
5DG]LHFKRZ\
/DQGHN
-DVLHQLFD
5DFLEyU]
3RGEHVNLG]LH,,
8VWURĔ
*RF]DáNRZLFH
7\VNL6SRUW,,
/ĊG]LQ\
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6
6
6
6
5






<ŽŵƵ;ǁͿƚǇƚħ͍
rzed tygodniem prezes Concordii Knurów
- Wojciech Górka obiecał
na naszych łamach, że w
bieżącym w ydaniu „PL”
odniesie się do informacji, z
której wynikało, że klub nie
zapłacił właścicielce pensjonatu za organizację trzech
turnusów obozu drużyn
młodzieżowych w Węgierskiej Górce.
W poniedziałkowy poranek, w rozmowie telefonicznej Wojciech Górka
obiecał nam, że w ciągu
dwóch godzin przekaże
na m swoje sta now isko.
Ostatecznie nie odniósł się
do tego zdarzenia...

P

PiSk

Jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i... Wakacje, znów
będą wakacje - śpiewał kabaret OT.TO. I trudno się z tym nie
zgodzić, ale dla tych, którzy w poniedziałek musieli wrócić do
codziennych zajęć to marne pocieszenie.
W marnych nastrojach po sobotnim meczu wracali też piłkarze Wilków Wilcza po 1:3 z Drzewiarzem Jasienica.
Z jeszcze gorszym humorem muszą sobie radzić w Paniówkach, bo tamtejsze Tempo po czterech kolejkach ma bilans
bramkowy 0:34.
Są powody do głębszej analizy, są też powody do radości,
bo oto w Pilchowicach odradza się Victoria, która pod „batutą”
Jacka Polaka, po dwóch kolejkach jest liderem Klasy C.
Z Pilchowic blisko do Stanicy, a tam wysoko szybuje Orzeł
mający komplet punktów po trzech meczach. A skoro mowa o Pilchowicach i Stanicy to nie sposób nie wspomnieć Waldemara Matysika, któremu poświęcamy sporo miejsca na sąsiedniej stronie.
Wracając do inauguracji roku szkolnego, znajomy nauczyciel po wymarzonych wakacjach, w formie żartu stwierdził, że
pierwszoklasiści to dostali przynajmniej tytę wypełnioną słodkościami, a on wracając do swych zreformowanych obowiązków
poczuł się, jakby dostał w tytę.
No cóż, wypada przypomnieć, że jeszcze tylko wrzesień,
październik, listopad...

=,1$.ODVDRNUöJRZD
7RPDV]:DZU]\QLDN
SRSLVDáVLĊQLHODGD
VNXWHF]QRĞFLą
ZSLVXMąFVLĊF]WHU\
UD]\QDOLVWĊVWU]HOFyZ

)RWR3LRWU6NRUXSD

jednej strony Dariusz
Kołodziej w Drzewiarzu
Jasienica, z drugiej Michał
Zieliński w Wilkach Wilcza.

Z

Klasa C

Tomasz Wawrzyniak show

2. KOLEJKA:

Z

0.6=DERU]H,,=DEU]H'UD
PD,,.DPLHQLHF*6)*OL
ZLFH9LFWRULD3LOFKRZLFH
:LONL,,:LOF]DĝOą]DN%\FLQD
.RURQD%DUJáyZND/HĞQLN
àąF]D  .áRGQLFD *OLZLFH 
*ZLD]GD,,&KXGyZ
3LOFKRZLFH
%\FLQD
.áRGQLFD
=DERU]H,,
%DUJáyZND
&KXGyZ,,
.DPLHQLHF,,
:LOF]D,,
*6)
àąF]D

6
6









espół Jedności 32 Przyszowice na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie
czekał do czwartej kolejki. Początek spotkania nie zwiasto-

wał jednak wygranej, bowiem
goście objęli prowadzenie. Jak
się później okazało, ów gol
nie miał znaczenia w końcowym rozrachunku, bowiem

4. KOLEJKA
-HGQRĞü3U]\V]RZLFH.65DFKRZLFH
 &]HFK    +DMRN    7 :DZU]\QLDN    7
:DZU]\QLDN  7:DZU]\QLDN  àXV]F]  7
:DZU]\QLDN 
-HGQRĞü 6]LQGOHU :DONRZVNL  -DQLN =DEDZF]XN  *LHEHO
6]DUXJD 6]RáW\VHN :ROQLHZLF] %URV]  . :DZU]\QLDN 7
:DZU]\QLDN3OHFK-yĨZLN:LGHUD+DMRN)LHGHO
'UDPD =EURVáDZLFH  3U]\V]áRĞü &LRFKRZLFH  0.6 =DERU]H
=DEU]H  6LOHVLD /XERPLD  /.6  1ĊG]D  5\PHU 5\EQLN
1DSU]yG5\GXáWRZ\52:,,5\EQLN/.65DV]F]\
FH7ĊF]D:LHORZLHĞ8QLD.VLąĪHQLFH2U]Há0RNUHà76
àDEĊG\6ODYLD5XGDĝOąVND

na bohatera spotkania wyrósł
Tomasz Wawrzyniak, który
strzelił cztery bramki dla
Jedności.
PiSk

















6ODYLD
5\GXáWRZ\
.VLąĪHQLFH
1ĊG]D
0RNUH
52:,,
=EURVáDZLFH
àDEĊG\
/XERPLD
5\PHU
3U]\V]RZLFH
&LRFKRZLFH
5DV]F]\FH
Zaborze
5DFKRZLFH
:LHORZLHĞ
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3LęNQDKLVWRULDFKãRSDND]H6WDQLF\
:DOGHPDU0DW\VLNWRVNURPQDRVREDDOHPRĪH
RVRELHSRZLHG]LHüĪH]URELáSLáNDUVNąNDULHUĊ
']LĊNLRZHMVNURPQRĞFLSU]H]FDáHĪ\FLHVWąSD
WZDUGRSR]LHPLLGRFHQLDPLQWRĪHSR]DZLHV]HQLX
EXWyZQDSU]\VáRZLRZ\PNRáNX]QDOD]áVRELH]DMĊFLH
NWyUHGDMHPXZLHOHVDW\VIDNFML
Ze Stanicy via Carbo
do Górnika
To były zupełnie inne czasy.
Młody Waldek rozpoczynał swoją
piłkarską przygodę... na ulicy. - Graliśmy w piłkę gdzie się dało. Zdarzało
się, że swoje mecze rozgrywaliśmy
na drodze. Samochodów było wtedy niewiele więc taka zabawa nie
zagrażała naszemu bezpieczeństwu
- wspomina późniejszy medalista
mistrzostw świata. I dopowiada,
że gdy nie miał przy nodze piłki to
kopał kamienie.

Jako chłopak trafił do klubu ze
Stanicy, ale długo miejsca tam nie
zagrzał. Łowcy talentów szybko
zwrócili na niego uwagę i trafił do
Carbo Gliwice. Z Carbo był już tylko krok do Piasta. - Pewnego dnia
zostałem wezwany do gabinetu wysoko postawionego działacza, który
miał nadzieję, że zgodzę się na
przejście do Piasta. Powiedziałem
mu jednak, że chcę grać w Górniku.
No i jeszcze jako nastolatek trafiłem do Zabrza - mówi człowiek od
czarnej roboty na boisku.

:yMW0DFLHM*RJXOODSU]HND]Dá:DOGHPDURZL0DW\VLNRZL
SLáNĊ]ORJLHP3LOFKRZLF

WųĂĐǌŬŝǁŽĐǌĂĐŚ
- Wejście do szatni Górnika było
nie lada przeżyciem, bo w Zabrzu
grało wielu reprezentantów Polski kontynuuje. - Akurat tak się złożyło,
że wolne miejsce było obok Jerzego
Gorgonia. Usiadłem obok niego
i dzięki swojej pracowitości na treningach szybko zostałem zaakceptowany. W pamięci utkwił mi trening, gdy
podzieleni na grupy rywalizowaliśmy
między sobą na pieniądze. Byłem
razem z Gorgoniem, ale sromotnie
przegrywaliśmy. Po zajęciach Gorgoń
krzyknął do mnie: Waldek płacę za
ciebie, bo byłeś u nas najlepszy!
Waldemar Matysik to chłop
stąd. Stąd, czyli ze Śląska, a jak ze
Śląska to wiadomo, że posługuje się
gwarą. - Pamiętam jeden z pierwszych wywiadów. Było po nim sporo
śmiechu, bo powiedziałem, że od
bajtla marzyłem o grze w Górniku
i miałem płaczki w oczach. Redaktor, który ze mną rozmawiał musiał
te słowa tłumaczyć i mówił, że już
jako mały chłopiec chciałem grać
w Górniku, a później ze wzruszenia miałem łzy w oczach. Wywiad
poszedł w świat, a na drugi dzień
koledzy z drużyny nabijali się ze
mnie - wspomina „Waldi”.

W 1982 roku zdobył z reprezentacją Polski trzecie miejsce na
mistrzostwach świata w Hiszpanii.
Był jednym z wyróżniających się
zawodników w zespole Antoniego
Piechniczka. Później, już jako doświadczony zawodnik wywalczył
trzy razy z rzędu mistrzostwo Polski

Fizjoterapeuta
Waldemar Matysik ma dzisiaj
niespełna 56 lat i pracuje, jako fizjoterapeuta. Mieszka w Niemczech,
a w czasie urlopu przyjeżdża do Pilchowic. Tak było i w tym roku. Wyko-

rzystując pobyt byłego reprezentanta
Polski w rodzinnych stronach, wójt
Maciej Gogulla zaprosił Waldemara
Matysika na przysłowiową kawę.
- Wcześniej nie miałem okazji
poznać pana Waldemara, ale jako
kilkuletni chłopak oglądałem mecze
z jego udziałem w czasie hiszpańskich mistrzostw świata. Cieszę się,
że ten znakomity niegdyś piłkarz
przyjął moje zaproszenie i mogliśmy porozmawiać nie tylko o piłce,
ale również o sprawach bieżących
dotyczących naszej gminy i poszczególnych sołectw - mówi zadowolony
Maciej Gogulla, który w przeszłości
był piłkarzem Naprzodu Żernica,
a obecnie chętnie gra w siatkówkę.
Piotr Skorupa

foto-migawka
Foto: prywatne

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Mundial,
trzy mistrzostwa
i saksy

z Górnikiem Zabrze. Mając 26 lat wyjechał na tak zwane saksy do Francji,
a konkretnie do AJ Auxerre. Rozegrał
tam trzy udane sezony i trafił do
Hamburger SV.
W czasie pobytu w Auxerre grał
m.in. z bardzo dobrym piłkarzem
i jednocześnie skandalistą. - Eric
Cantona ma trudny charakter i na
własne życzenie utrudniał sobie
życie. Piłkarzem był za to fantastycznym - tak w dwóch zdaniach podsumowuje francuskiego napastnika.

2NUHVZDNDF\MQ\VSU]\MDSRGUyĪRZDQLX
LRGZLHG]DQLX]QDMR
P\FK=HVZ\PLE\á\PLSRGRSLHF]Q\PL
VSRWNDáVLĊQLHGDZQR
-HU]\,JQDFHN WU]HFL]SUDZHM NWyU\
ZUD]]%URQLVáDZHP
6LZFHP%RJGDQHP=DMąFHPL=HQRQH
P*DáDFKHPGRSLQ
JRZDá*yUQLND=DEU]HSURZDG]RQHJRSU
]H]0DU FLQD%URV]D
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:\VWDUF]ċGREUHFKęFL
6WXGLR3LRVHQNLL0XVLFDOXWRNXĨQLDWDOHQWyZ
LPLHMVFHJG]LHG]LHFLGRFHQLDVLĊ]DWRMDNLHVą
DQLH]DWRMDNLHE\üSRZLQQ\1LHWU]HEDE\ü
LGHDOQ\PWDQFHU]HPF]\ZRNDOLVWą:DĪQHDE\
F]HUSDüUDGRĞü]E\FLDQDVFHQLHDE\PLHüFKĊü
i serce do sztuki ±PyZL$JQLHV]ND%LHODQLN:LWRPVND
SURZDG]ąFD63L0
tudio Piosenk i i Musicalu
przy Centrum Kultury tworzą cztery grupy: Śpiewające
Słoneczk a (6 -lat k i), Kolorowe
Nutki (od 7 do 9 lat), Happy Band
(od 10 do 12 lat) oraz Bez Nazwy
(od 13 do 16 lat). Studio działa
w Domu Kultury w Szczygłowicach – w miejscu nowoczesnym z
dobrym zapleczem technicznym.
W d zieciach d r z em ią n iewyczerpane podkłady fantazji i
twórczej wolności. Dobry nauczyciel znajdzie sposób, aby obudzić
w najmłodszych chęć tworzenia.
Agnieszka Bielanik-Witomska,
prowadząca studio, od kilkunastu
lat otwiera dzieci na sztukę. Pomaga im wyzwolić wyobraźnię, odnaleźć w sobie odwagę i stworzyć
światy, w które można uwierzyć.
- Na szczęście nie jestem sama.
Od 8 lat pomaga mi Gosia Ochabowicz, choreografka i wieloletnia
tancerka Teatru Rozrywki w Chorzowie – podkreśla.
Z a n i m ucz est n ic y pojaw ią
się scenie, zanim zaprezentują
się przed większą publicznością,
przez cał y rok ciężko pracują:

S

ćwiczą śpiew i wyrażanie emocji,
tańczą, walczą z ograniczeniami
ciała i ducha. W studio dzieci
przechodzą długą drogę. Konfrontują się ze swoimi umiejętnościami,
uczą się, jak uwierzyć w siebie i przezwyciężyć tremę.
- Pracujemy nad warsztatem
uczestników, ale również staramy się
ich dowartościowywać. Podkreślamy, że każdy jest ważny i potrzebny,
każdy może stać się częścią przedstawienia – mówi prowadząca studio.

Dla kogo scena?
We wrześniu ruszą zapisy do
Studia Piosenki i Musicalu. Kto
może dołączyć?
- Każdy - nie ma wątpliwości
Agnieszka Bielanik-Witomska.- Nie
musisz dobrze śpiewać, nie musisz
dobrze tańczyć, wystarczy chęć!
Tekst i foto:
Justyna Bajko

Studio Piosenki i Musicalu zaprasza
G]LHFLLPáRG]LHĪZZLHNXRGGR
ODW QD UR]SRF]ĊFLH URNX V]NROQHJR
 =HEUDQLD ] URG]LFDPL
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0DáJRU]DWD2FKDERZLF]XF]\G]LHFLUXFKX

czymś więcej niż tylko formą, aby
miała moc oczyszczająca, mówiła coś
ważnego o życiu i nas samych, była
nośnikiem ważnych prawd – podkreśla pani Agnieszka.
Starsza grupa, Bez Nazwy, będzie nadal pracować nad przedstawieniem „Bo życie kabaretem jest”.
W planach są również koncerty
tematyczne, m.in. ten z cyklu „Piosenka Prawdziwa”.

Co nowego?
Nowy sezon artystyczny Studia Piosenki i Musicalu zapowiada
się bardzo ciekawe. Po sukcesie
zeszłorocznej „Nibylandii” dzieci
z młodszych grup przygotują muzyczną opowieść o Pinokiu, drewnianej kukiełce. Fabuła musicalu
opiera się na wędrówce Pinokia
przez świat wartości. Kukiełka
szuka prawdy, mozolnie buduje
swoją tożsamość. Pinokio marzy,
aby przestać być pajacem, a w końcu stać się prawdziwym chłopcem.
Skąd taki wybór bajki?
- Chciałabym, aby sztuka była

:RNDOQDUR]JU]HZNDSURZDG]RQD
SU]H]$JQLHV]NĊ%LHODQLN:LWRPVNą

informacja własna wydawcy

Knurów

Biegiem
przez miasto
3RUD]GUXJL.QXUyZ
]QDOD]áVLĊQDWUDVLH
ELHJXXSDPLĊWQLDMąFHJR
]Z\FLĊVWZR-DQD
III Sobieskiego
SRG:LHGQLHPRUD]
OHFLHNRURQDFML
2EUD]X0DWNL%RĪHM
&]ĊVWRFKRZVNLHM
czestnic y Bieg u Odsieczy Wiedeńskiej zahaczą
o Knurów, mimo że nie ma
go na Szlaku Husarii Polskiej.
Prestiżu całemu przedsięwzięciu dodaje udział sportowców
z Belgii, Czech, Słowacji, Węgier,
Austrii, Niemiec i Ukrainy. Organizatorzy szacują, że w imprezie
pobiegnie blisko 500 osób.
Knurowski etap biegu rozpocznie się w piątek, 8 września, o godz.
14.30 przy Rondzie Czterech Pór
Roku i kontynuowany będzie ul.
Szpitalną, ul. Wilsona, ul. Michalskiego i ul. Zwycięstwa. Przy
kapliczce św. Barbary uczestnicy
oddadzą hołd ofiarom II wojny
światowej. Zachęcamy do udziału
w tym wydarzeniu.
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