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PRZYSZOWICE. ZAŚPIEWA KSIĄŻĘ LIPIN

KRYMINAŁKI

Trojok Śląski

JEDNORĘKI BANDYTA

Chór Słowik zaprasza na festyn Trojok Śląski. Impreza odbędzie się w
sobotę, 30 maja, na dziedzińcu przyszowskiego zamku. W programie występy m.in. orkiestry dętej KWK „Makoszowy”, chórów gminy Gierałtowice,
zespołów muzycznych i Ślązaka Roku’98, Krzysztofa Zaremby. W finale
imprezy Śląskie Klimaty - zaśpiewa Książę Lipin i Przyjaciele. Początek
imprezy o godz. 16.30. Polecamy.
/bw/

Lokale z automatami do gier
stały się ostatnio popularne wśród
złodziei. 24 maja około północy nieznany sprawca wyrwał kratę i wybił
szybę w lokalu gastronomicznym
przy ulicy Ułanów. Ze środka zginęły
pieniądze z automatu do gier.

ZŁAPALI ROWERZYSTĘ
Policjanci z Komisariatu Policji
K nurów zatrzymali 20 maja na
ul. Niepodległości 53–letniego zabrzanina, pod zarzutem kradzieży
roweru. Mężczyzna jest podejrzany
o kradzież dwuśladu dokonaną 29
kwietnia. Wartość roweru oszacowano na 320 złotych.

Pośrednio, ale jednak, Wojciech Korfanty miał związek z
Knurowem - dowiedzieli się słuchacze lekcji muzealnej

KNURÓW. SZLAKIEM WOJCIECHA KORFANTEGO
Foto: Stefan Skrzypczyk

Przystanek – Knurów
Ogromne zdziwienie, zwłaszcza ludzi oczekujących na przystanku przy
ul. Dworcowej, wzbudził żółty autobus Solaris, który zamiast tradycyjnej,
znanej wszystkim knurowianom numeracji, miał napis „Wycieczka”. Jak
się okazało, sprawcą całego zamieszania jest kustosz Muzeum Górnictwa
Węglowego w Zabrzu – Zenon Szmidtke.
–Patronem 2009 roku jest Wojciech Korfanty, prezes Rady Nadzorczej „Skarbofermu”(Polskich Kopalń Skarbowych na Górnym Śląsku),
a jak wiadomo knurowska kopalnia wchodziła w jego skład – tłumaczy
kustosz.
Po raz kolejny zbiory Izby Tradycji przy KWK „Knurów” okazały się
być nieocenioną pomocą w zorganizowaniu muzealnych lekcji historii.
Bogusław Szyguła przygotował dla swoich gości specjalną ekspozycję,
poświęconą Korfantemu. Honorowe miejsce zajmował na niej sztandar
PCK Zakładów Azotowych w Knurowie, który znalazł w gruzach hali
Koksoremu i 14 lat przechowywał w domu Antoni Kuchta. Co ciekawe,
kustosz Szmidtke zwrócił uwagę wycieczki na fakt, że knurowskie Zakłady Azotowe jako pierwsze w Polsce rozpoczęły produkcję amoniaku
syntetycznego.
Szyguła cieszy się, że knurowska Izba znalazła się na trasie wycieczki
obok takich obiektów, jak katowickie biura „Skarbofermu”, willa Korfantego, Muzeum Historii Katowic, były szyb „Prezydent Mościcki” w
Chorzowie czy kopalnia „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Festyn
Zaśpiewaj na w Krywałdzie
GLIWICE

Ostatni dzwonek dla chętnych do
udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej Cantate Deo
(26-28 czerwca)
- Tradycyjnie spotykamy się na
początku wakacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich wykonawców
muzyki religijnej. Także parafialne
schole czy małe chórki. To szansa,
by pokazać się szerszej publiczności
- mówi dyrektor festiwalu ks. Piotr
Sikora.
Spośród zgłoszeń jury wybierze
zespoły i solistów, którzy zaprezentują się w festiwalowym konkursie.
Ostateczny termin przyjmowania
zgłoszeń mija 31 maja.
Zgłoszenie powinno zawierać
kasetę lub płytę z nagraniami dwóch
piosenek konkursowych (wraz z
tekstami piosenek), zapis nutowy
piosenek z podpisanym tekstem
(maszynopis tekstu).
Szczegóły dotyczące zgłoszeń
znajdują się na stronie www.cantate.pl
/bw/
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W ubiegłym roku publiczność bawił m.in. chór-gospodarz przyszowicki Słowik

PILCHOWICE

Oddział działa
1 marca 2009 r. w Szpitalu Chorób
Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
został otwarty oddział rehabilitacji
oddechowej. W oddziale tym mogą
być nieodpłatnie leczeni pacjenci z
przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod nr. tel. 032 235
65 27 w. 314 lub 0 661 859 033 w
godz. 7.30–14.00.
dm

Justyna Walo

Patriotycznie

Nie zapomnij

łacza Kultury i
28.V – Dzień Dzia
Drukarza
Dzień Uczestniy
dow
naro
dzy
- Mię
ych ONZ
ków Misji Pokojow
zici elst wa Za30.V – Dzi eń Rod
stępczego
y Dzie ń Bez Pa31.V – Światow
pierosa
eń Roz woj u Kul
- Świ atow y Dzi
turalnego
Dziecka
ń
Dzie
y
atow
1.VI – Świ
Krawata
2.VI – Dzień bez

W ubiegłym tygodniu, pisząc o
IV Regionalnym Festiwalu Pieśni
Patriotycznej w Zabrzu (Śpiewają i
wygrywają, nr 20/2009, s.2), pominęliśmy arcyważny fakt – otóż I miejsce
w kategorii szkół podstawowych
zdobyła Anna Długosz, knurowianka
z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9
(na zdjęciu powyżej). Przepraszamy i
– gratulujemy!
MiNa

W sobotę, 30 maja, w na terenie
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
przy ul. Michalskiego odbędzie się
festyn rodzinny. Organizatorzy zapraszają mieszkańców dzielnicy do
wspólnej zabawy. Początek o godz.
16, finał około godz. 20.

SPROSTOWANIE

Z DRABINĄ POD RYNNĘ

Rodzinnie
Popołudnie w niedzielę 31 maja
można będzie spędzić na kilka różnych sposobów. Jedną z propozycji
jest udział w festynie rodzinnym w
Pilchowicach. Imprezę poprowadzi
Marek Biesiadny.
W programie m. in.:
14:00 – Mecz oldbojów LKS „Victoria”
Pilchowice – LKS „Gwiazda” Chudów
14:00 – Występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół w Pilchowicach
i mieszkańców DPS w Pilchowicach
15:00-23:00 - Bayery; Nastroje; Duo
Bayer’s; Duo Fenix; Bernadetta Kowalska z zespołem – zabawa taneczna.
Justyna Walo

Dla wszystkich miłośników karaoke
prezentujemy nie lada gratkę - portal
iSing.pl. Jest to serwis rozrywkowy,
umożliwiający śpiewanie, a także nagrywanie własnych wersji piosenek.
Korzystać mogą z niego wszyscy,
których pasją jest muzyka, śpiewanie
oraz ci, którzy lubią dobrą zabawę. W
zbiorach znaleźć można najnowsze
przeboje i hity, a własną twórczość
można zaprezentować innym.
5ak

ŚPIEWAJĄ I WYGRYWAJĄ
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PILCHOWICE

www.ising.pl

FESTIWAL

Foto: Paweł Gradek

Cantate Deo

Niemal co tydzień piszemy o kradzieżach w okolicznych zakładach
pracy. Złodzieje ponownie dali o
sobie znać. Tym razem do kradzieży doszło 19 maja około północy
w kopalni KWK „Knurów”, gdzie
nieznany do tej pory sprawca ukradł
portfel z dokumentami i 20 zł.
Dzień później, 20 maja około
godz. 1.00, z haka ubraniowego
na terenie KWK „Szczygłowice”
niezidentyfikowany sprawca ukradł
telefon komórkowy o wartości 1000
złotych.

Foto: Arch. MSP-9

2 lipca 2008 roku Sejmik Województwa Śląskiego
specjalną uchwałą ustanowił 2009 rok rokiem
Wojciecha Korfantego. Z tej okazji do Knurowa
przyjechały pierwsze wycieczki, podążające
śladem wielkiego syna Śląskiej Ziemi

KOSZĄ Z HAKÓW

26 maja (wtorek)
godz. 11.10. Strażacy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej uwijają
się przy knurowskim
ratuszu. – Silny wiatr
zerwał rynnę, która
zagrażała ludziom
przechodzącym tym
wąskim przejściem.
Lada moment usuniemy zagrożenie – poinformował kapitan
Dariusz Kędzierski.
W akcji wykorzystano 50 metrową
drabinę SD.
/pg/

W informacji pt. „Śpiewają i
wygrywają” [PL nr 20/2009] mylnie
napisaliśmy, że IV miejsce wśród
duetów wokalnych podczas IV Regionalnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej zajęli Julia Lisoń i Michał
Szymański. W rzeczywistości byli to
Wioletta Kubic i Martyna Wolsztyńska z Miejskiego Gimnazjum nr 4.

WYŚPIEWAŁY SOBIE
NAGRODY
W informacji pt. „Wyśpiewały
sobie nagrody” błędnie „przepisaliśmy” Julię Lisoń, uczennicę Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4, do
innej placówki.
Za omyłki w obydwu tekstach
szczerze przepraszamy zainteresowanych i wszystkich Czytelników.
Redakcja
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KNURÓW. BŁYSKAWICZNA AKCJA GAŚNICZA PŁONĄCEGO FIATA UNO

Palił się do jazdy
-Wyszłam ze szpitala, mąż
czekał w samochodzie,
wsiadłam i kiedy wyjeżdżaliśmy
na ulicę zaczęło śmierdzieć! –
relacjonowała żona właściciela
płonącego samochodu

Tłum gapiów i kilku mężczyzn uwijających się z gaśnicami przy
otwartej masce Fiata Uno – taki obrazek zastaliśmy przed Szpitalem
Miejskim we wtorek tuż po godz. 12.00. Stojąca z boku żona właściciela
płonącego samochodu ze zdenerwowaniem obserwowała akcję gaśniczą.
– Co to się mogło stać? Nigdy nie mieliśmy problemu z samochodem.
Wyszłam ze szpitala, mąż czekał na mnie i kiedy wyjeżdżaliśmy na ulicę
zaczęło strasznie śmierdzieć – relacjonowała kobieta.
Małżeństwo błyskawicznie wyszło z samochodu i dopiero wtedy
zobaczyło ogień wydobywający się z podwozia samochodu. Do akcji
gaśniczej, jak się później okazało, przystąpił strażak w cywilu oraz kierowca zaparkowanej pod ratuszem cysterny z wodą, którego na pomoc
wezwali przechodnie.
– Z tego samochodu już nic nie będzie. Koszt naprawy przekroczy
jego wartość. Kable od akumulatora są popalone... – dodał strażak w
cywilu. – W takich sytuacjach trzeba szybko wziąć dokumenty, torebkę
i uciekać.
Poszkodowana zastanawiała się, co mogło być przyczyną samozapłonu. – Tankowaliśmy benzynę, może to dlatego...?
Błyskawicznie na miejscu pojawili się strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, którzy gorący silnik samochodu schłodzili pianą.
Tekst & Foto: Paweł Gradek

CHUDÓW. ZLOT STARYCH SAMOCHODÓW

Pasjonaci nie mogli sobie odmówić zajrzenia pod maski królom szos
Przegląd Lokalny Nr 21 (847) 28 maja 2009 roku

To już niemal tradycja, że niedzielne
imprezy na zamku w Chudowie cieszą
się ogromnym zainteresowaniem, także
knurowian. Tym razem nie lada atrakcją
okazał się zorganizowany na Podzamczu pokaz pereł motoryzacji, zjechały
się citroeny, fordy, retro-skutery, oraz
hit – najstarsze auto w Polsce – J.A.G. z
1897 roku.
Wszyscy przyjezdni mieli okazję
przyjrzeć się starym modelom, zajrzeć
im pod maski, a nawet zasiąść za kierownicą. Ozdobą zlotu był pokaz weteranów polskich szos z czasów PRL-u i
motocykli.
Nie zabrakło dobrej zabawy, którą
zawiadywał znany knurowianom Paweł
Zięba. Wśród atrakcji znalazły się liczne
konkursy, prowadzone przez dowcipnego
konferansjera. Na deser zespół South Silesian Brass Band zaserwował przepyszne danie w postaci koncertu muzyki dixie
z czasów rozwoju motoryzacji.
Co ważne, podczas każdej z chudowskich imprez na kuponie zamieszczonym
w kalendarium można zbierać pieczątki.
Każdy, kto uzbiera ich 10 i do 27 września 2009 roku złoży kupon w kramie,
weźmie udział w losowaniu laptopa.

Foto: Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

Niedzielnemu oblężeniu chudowski zamek na
szczęście się poddał. Nie było sensu wzbraniać
się przed szturmem mechanicznych koni. Dla
współczesnych modeli o mały włos zabrakłoby
miejsca do parkowania...

Foto: Paweł Gradek

Najazd koni... mechanicznych

/pg/
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KNURÓW

OGŁOSZENIE

Operacja
„Górny Śląsk”

PREZYDENT MIASTA KNURÓW
Ogłasza konkurs na stanowiska Dyrektorów:

Knurów weźmie udział w zaplanowanym na czerwiec
wojewódzkim ćwiczeniu obronnym, które ma
przygotować miasto na wypadek stanu zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i na czas wojny
Strzeżonego Pan Bóg strzeże
– mówi stare przysłowie. Chociaż
wydaje się, że wojna nam nie grozi,
nie zaszkodzi sprawdzić zdolność
funkcjonowania miasta czy regionu w
warunkach szczególnego zagrożenia.
Taki jest cel planowanego na 15, 16 i
17 czerwca wojewódzkiego ćwiczenia
obronnego o nazwie „Górny Śląsk
2009”. Wezmą w nim udział jednostki
samorządowe – województwo, wybrane miasta, powiaty i gminy tych
powiatów (w tym wszystkie 8 gmin
powiatu gliwickiego, także Knurów).
Prezydent Adam Rams podpisał zarządzenie w kwestii udziału Knurowa w
akcji. Na szczeblu miejskim przebieg
akcji będzie nadzorować prezydent,
który na dowodzącego operacją wyznaczył swojego zastępcę – Piotra Surówkę.
Przygotowania już się rozpoczęły. W
ubiegły czwartek w miejskim Ratuszu
odbyło się spotkanie obu prezydentów
reklama

z przedstawicielami jednostek organizacyjnych i innych podmiotów, które
będą uczestniczyć w akcji.
Według ogólnych zapowiedzi podczas akcji pracownicy wszystkich tych
jednostek mogą się spodziewać, że ich
czas pracy będzie dłuższy niż zwykle,
ale nie może on przekroczyć 13 godzin
na dobę. Niektórzy będą pełnić dyżury
nocne. Działania będą prowadzone w
warunkach realnych, tzn. w zwykłym
miejscu pracy. Poza tym pracownicy
nie będą wiedzieć z góry, jakie zadania
ich czekają – w każdej chwili mogą się
spodziewać nagłego telefonu, faksu,
maila, czy też kuriera z kopertą z napisem „ściśle tajne”. Ponieważ sprawy
związane z obronnością są niejawne,
zebrani w Ratuszu zostali również
poinstruowani, jak należy obchodzić
się z dokumentami opatrzonymi klauzulami „tajne” lub „poufne”.
MiNa

1) Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Knurowie przy Kilińskiego Nr 4,
2) Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Knurowie przy Stefana Batorego Nr 5.
1. Do konkursu na stanowiska ww. Dyrektorów może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
który spełnia niżej wymienione wymagania:
1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwaliﬁkacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium
nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwaliﬁkacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danej szkole;
3) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwaliﬁkacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni
staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej
dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego
- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko
dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku
bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę
dorobku zawodowego;
6) posiada zaświadczenie lekarskie (wydane przez lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz.674), oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z póź. zm);
10) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym na stanowisku wymagającym
kwaliﬁkacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum
Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych
oraz nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku
świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej
dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
a ponadto:
11) Do konkursu mogą zgłaszać się również kandydaci niebędący nauczycielami, spełniający
następujące warunki:
a) ukończyli studia wyższe magisterskie;
b) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy;
c) posiadają wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające zakresowi zadań szkoły
podstawowej,
d) spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt. 4 i pkt. 7-10 niniejszego ogłoszenia.
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy
pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela
akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające
posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu
pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo
zaświadczenie o ukończeniu kursu kwaliﬁkacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6
maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora
oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826,
z późn. zm.);
7) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z
dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14,
poz. 114 z późn. zm.);
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs
– MSP04” lub „Konkurs – MSP06” (w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres: Miejski
Zespół Jednostek Oświatowych, Aleja Lipowa Nr 12, 44 196 Knurów).
4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Knurów.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.
Prezydent Miasta Knurów
Adam Rams
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aktualności
KNURÓW. BEZPŁATNE BADANIA W SZPITALU
KNURÓW. PKP POZBYWA SIĘ BUDYNKÓW NA STACJACH

Kup pan dworzec!
Knurowski dworzec PKP przy ulicy,
nomen omen, Dworcowej od kilku lat
niszczeje. Jaka jest szansa, że odżyje,
zanim zdąży zniszczeć do reszty?

Nie od dziś Polskie Koleje Państwowe mają problem z dworcami.
Przeznaczają na ich utrzymanie
sporą część budżetu, a efektów nie
widać. Wiele dworcowych budynków jest w fatalnym stanie. Niektóre
z powodzeniem mogłyby służyć jako
plan filmu grozy.
Nic dziwnego, że PKP, szukając
wyjścia z sytuacji, dąży do wyprzedaży części swoich nieruchomości.
Obiektów na sprzedaż jest sporo
– w samym województwie śląskim
ponad setka. W wypadku ciągle
czynnych dworców nowy właściciel
będzie musiał zapewnić miejsce na
kasy biletowe i dojście do peronów.
Reszta w dużej mierze zależy od
pomysłu inwestora.
Na razie na Śląsku sprzedano
jeden dworzec – trafił w ręce prywatnych inwestorów – zaś w sprawie
kilku innych toczą się rozmowy z
samorządami.
Czy wśród wystawianych na
sprzedaż dworców znajdzie się
także ten knurowski, zapomniany i
bezużyteczny? Czy ten budynek dostanie szanse na drugie życie, zanim
będzie się nadawał tylko do wyburzenia? Niewykluczone, że tak, choć
na razie trudno mówić o konkretach.
Budynki są przygotowywane do

sprzedaży sukcesywnie. Knurowski dworzec na razie czeka na swój
czas, choć stojąc odłogiem starzeje
się szybciej niż budynki dworców
tętniących życiem.
- Tych obiektów jest sporo, poza
tym samo przygotowanie nieruchomości do wystawienia na sprzedaż
zajmuje dużo czasu za względów
proceduralnych – informuje Jolanta
Michalska, dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami.
- Wartość nieruchomości musi być
wyceniona przez rzeczoznawcę,
pozostaje jeszcze kwestia regulacji
prawnych, dokonanie wydzielenia
geodezyjnego. Gdyby gmina wyraziła zainteresowanie, jesteśmy
otwarci na propozycje, podobnie w
wypadku prywatnych inwestorów.
Niewykluczone, że taki sygnał z
zewnątrz przyspieszyłby procedurę,
choć to i tak musi potrwać.
- Uczestniczyłam w spotkaniu z
przedstawicielami PKP, na którym
były poruszany temat zbędnych
nieruchomości – mówi Barbara
Zwierzyńska, zastępca prezydenta Knurowa. – Miałam nadzieję,
że PKP będzie się ich pozbywać
nieodpłatnie, tak jednak nie jest.
Knurowski dworzec jest atrakcyjną
nieruchomością, jednak nie znając

oferty ani ceny trudno cokolwiek
konkretnego powiedzieć. W tej chwili gmina ma poważne zadanie – modernizację gospodarki ściekowej.
To nawet przy dotacjach unijnych
jest ogromnym przedsięwzięciem i
tym samym trudno jest angażować
środki finansowe na nabywanie
nieruchomości od PKP. Oczywiście
jest to uzależnione - jak powiedziałam wcześniej - od oferty cenowej
– dodaje wiceprezydent.
Szanse podupadającego budynku na zainteresowanie ze strony
potencjalnych kupców wzrastają
dzięki budowanej w pobliżu autostradzie A1. – Sama lokalizacja
dworca jest atrakcyjna – ocenia
Karina Szwerthalter, współwłaścicielka knurowskiego Biura Nieruchomości Compent. – Mimo
recesji, działki z przeznaczeniem
inwestycyjnym ulokowane w pobliżu nowej autostrady mają znaczącą
zwyżkę cenową. Jeżeli możliwe
jest przekwalifikowanie obiektu i
utworzenie tam na przykład jakiejś
knajpki ze stacją benzynową, to
na pewno znaleźlibyśmy chętnych. To musiałby być inwestor z
gatunku „szaleńców”, ceniących
obiekty wyróżniające się na tle
innych, osoba z temperamentem
kolekcjonerskim, cierpliwa, a nie
nastawiona na szybki zysk. Warto
byłoby tworząc tam coś nowego
wyeksponować jednocześnie przeszłość tego budynku.
Kto zatem kupi knurowski
dworzec?
M. Napolska

Sobota z EKG
81 osób zrobiło EKG,
przeszło dwa razy więcej
oddało do badania krew.
Wszyscy pojawili się
w szpitalu w ramach Dnia
Otwartego
W ramach akcji można było
bezpłatnie zrobić badania krwi na
oznaczenie poziomu cukru, cholesterolu i kreatyniny, wykonać EKG
i zmierzyć ciśnienie tętnicze. Ponadto poznać - po dokładnym zmierzeniu i zważeniu - współczynnik
BMI. Gratisowo rozdawano też
różnorodne materiały promocyjne
i gadżety - aerozole na oparzenia,
ekologiczne torby, lusterka czy
długopisy.
Tarnogórzanin Marcin pojawił
się w placówce z mamą. - Martwi
się o cholesterol, więc oczywiście
skorzystała z okazji i zmierzyła
jego poziom - powiedział, smakując
kołocza, który otrzymał na specjalnym stoisku.
Helena Szostak z Knurowa oddała
do badania krew. - Nie zawsze łatwo
dostać skierowanie, a tutaj wszyst-

Zmierzenie się i zważenie
pozwalało wyliczyć
współczynnik BMI
ko załatwiłam od ręki – pochwaliła
akcję.
Akcję wykorzystało gliwickie
starostwo powiatowe, by promować instytucję i region. Uczestnicy
konkursów wiedzy mieli okazję
sprawdzić swoją wiedzę i wygrać
upominki.
Tekst & Foto: Justyna Walo

GDZIE JEST DZIECIĘCY ORTOPEDA?
- U mojego jedenastoletniego wnuka szkolna higienistka stwierdziła, że
coś jest nie tak z jego kręgosłupem – mówi Pan Jakub, knurowianin. – Paweł
został więc skierowany do ortopedy. Wskazano nam specjalistkę, która przyjmuje w Szczygłowicach, ale okazało się, że ona przyjmuje pacjentów od 16
roku życia. W przychodni na Brackiej jest ortopeda dla dorosłych, dziecko
przyjąłby, ale tylko odpłatnie. Wiem, że ortopeda dziecięcy jest w Gliwicach
na Kozielskiej, ale trzeba się tam rejestrować osobiście, przez telefon nie
można, no i strasznie długo się czeka na wizytę – teraz rejestrują na koniec
sierpnia. Czemu w Knurowie nie można tak, po prostu, pójść z dzieckiem
do ortopedy? Całe szczęście, że w wypadku wnuka to nie jest nic nagłego.
Można poczekać, można w końcu wybrać się do Gliwic. Ale gdyby to było coś
poważnego? – zastanawia się Czytelnik.
Not. MiNa, bw

reklama
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Dla nas liczysz się tylko Ty,
Twe serce – serce Matki!
Basia, Sabina, Ewelina.
***
Kocham Cię Mamo i za
wszystko bardzo dziękuję
Gosia Dyl-Królikowska
***
Bukiet najwspanialszych
życzeń:
uśmiechu i szczęścia,
radości każdego dnia
oraz wszelkiej pomyślności
serdecznie składa
w Dniu Matki
dla Elżbiety Nowak córka
Mirella z Rodziną
***
Wszystkiego najlepszego,
zdrowia, szczęścia,
pomyślności, uśmiechu na
każdy dzień
oraz dużo radości przez całe
życie!
Kochanej Mamie Asi życzy
Karolina z Knurowa
***
Kochanej Mamie Helenie
Gasch z okazji Dnia Matki
wszystkiego co najlepsze,
zdrowia i błogosławieństwa
Bożego
życzą córki Krysia i Usia
z Mężami
***
Maja czternastego
skończyłam roczek,
wkrótce zrobię sama
pierwszy kroczek.
Dziś chcę podziękować
Mamie
za Jej wielkie mnie kochanie!
Z tej okazji, w dniu Jej święta
życzę:
Bądź Mamusiu zawsze
uśmiechnięta
Kochanej Mamie Joli – Julia
***
Za to, że zawsze jesteś przy
naszym boku.
Za to, że wskazujesz nam
drogę w mroku.
Za to, że dni nasze tęczą
malujesz,
dziś mamo z głębi serca Ci
dziękujemy.
Kochanej Mamie Helenie
Szostak
Magda, Jacek i Marcin
***
Aby uczcić święto Twoje
Biegnę dziś po kwiaty moje
Chcę za wszystko podziękować
i Cię Mamo ucałować!
Wiolcia
***
Dzisiaj Dzień Mamy – Irmy
Posik
Niosę z ogródka dla Niej
kwiaty,
za Jej wielkie serce
w podzięce
życzę Jej zdrowia, sił,
radości.
Dorota i Alek
***
Kochanej Mamie Weronice
Skoczylas
– żeby zawsze była
uśmiechnięta i pełna energii
oraz miała dla nas dużo
czasu
życzą z całego serca Grażyna
i Krzyś
***

Ukochana Mamo miła,
chcę byś bardzo długo żyła.
W szczęściu, zdrowiu
i radości,
Ci na twarzy uśmiech gościł!
Życzy Aga i Krzyś
***
Zdrówka, szczęścia
i słodyczy
Mamie Kornelii Binko
Oliwcia życzy
***
Jest jedno słowo „MAMA”
życzenia składa syn Bogdan
i synowa Anna.
Mamo „Różo” żyj 100 lat!
***
Z okazji Twego święta Mamo
życzę Ci zdrowia, sił
i codziennej radości
wraz ze słowami największej
wdzięczności.
Za wszystkie dla mnie trudy
i starania
składam Ci dziś
podziękowania.
Kochanej Mamie życzy Ilona,
Jacek, Kinga i Dawid
***
Choć czasem byłam zła, Ty
zawsze za mną stałaś,
choć czasem byłam
okrutna, nie chciałam byś
była smutna.
Dziś chcę Ci podziękować
i powiedzieć, że zawsze będę
Cię kochać.
Bernadecie Niemiec
– Madzia
***
Mamusi kochanej, naszej
Agnieszce, dużo szczęścia
i radości,
dużo słonka na co dzień
i od święta, byś zawsze była
uśmiechnięta,
życzą córeczki Magdalena,
Wiktoria oraz Zuzia Henel
z Gierałtowic
***
Kochanej mamie Helenie
Henel z okazji dnia matki życzymy dużo zdrowia i radości
z każdej chwili życia oraz
spełnienia marzeń – Piotr
i Agnieszka z Gierałtowic
***
Drogiej Mamie Marysi Ślusarek wszystkiego
najlepszego,
zdrowia oraz dużo
uśmiechów na co dzień,
błogosławieństwa Bożego
składają córka Małgosia
oraz syn Marcin
***
Miłość jest piękna a nawet
przyjemna,
lecz tylko wtedy, gdy jest
wzajemna.
Kochanej Mamie – Ani
Penkala – Małgosia :*
***
Kochanej Mamie Annie
Szczepaniak,
zdrowia, szczęścia
i uśmiechu na twarzy
życzy córka Henia
***
Kochanej Mamie Teresie
Dziękujemy Ci za to,
Że dopasowałaś swoje życie
do naszego.
Dziękujemy Ci za poczucie,
Że nie ma dla Ciebie na tym

świecie nic droższego,
Niż nasza miłość.
Dzięki Tobie czujemy się
chcianymi dziećmi,
Potrzebnymi i wartościowymi
ludźmi.
Dziękujemy Ci za to że
jesteś....
Patrycja i Paweł
***
Mamo damy Ci coś pięknego,
życzenia płynące z serca
naszego,
życzymy Ci bogactwa
i słodyczy,
których nigdy nikt
nie zliczy...
Zdrowia, szczęścia
pomyślności,
byś żyła przynajmniej sto lat,
bo kiedy jesteś, piękniejszy
jest świat.
Co jeszcze możemy
powiedzieć więcej?
Tylko że kochamy Cię
najgoręcej...
Agnieszka i Wojtek
***
Kochanej Mamusi Kasi
∞
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dni pełnych

zdrowia, radości i uśmiechu
życzą Monisia i Zosia

Foto: Grzegorz Szyguła

Kochanym Mamom:
Róży Buchała
i Danucie Wenda
w Dniu Ich święta moc
najserdeczniejszych życzeń,
spełnienia marzeń oraz
samych słonecznych dni
życzą Kasia i Grzegorz
***
W kalendarzu Święto Matki
z życzeniami śpieszą dziatki.
My Ci Mamo dziś w podzięce
za Twe trudy dajemy serce
i przepraszamy za nasze
psoty,
za wybryki i kłopoty.
Kochanej Mamie Danucie
Socheckiej
życzą Wiktoria, Radek
i Adrian
***
Mamo, tak bardzo Cię
kocham
i dziękuję Ci za wszystko.
Za Twój uśmiech, który
ogrzewa mnie
w różnych chwilach życia,
a najbardziej dziękuję Ci za
to, że jesteś.
Przepraszam za smutek i łzy,
Niech Ci Bóg błogosławi na
wszystkie życia dni
- córka Basia
***
Z okazji Twojego Dnia
Mamo...
Za wczoraj i dziś, zawsze tak
samo,
każdym czułym serca
uderzeniem
i każdym z niego płynącym
życzeniem
zdrowia, sił i codziennej
radości
wraz ze słowami największej
wdzięczności.
Za wszystkie dla nas trudy
i starania,
składamy Ci dzisiaj
podziękowania.
Kochanej Mamie Danucie
Waluszek
wszystkiego co najpiękniejsze
życzą
Łukasz i Dorota z Michałem
***
Z okazji Dnia Matki
serdeczne życzenia
dla Pani Mazur Małgorzaty
dalszego powrotu
do zdrowia, szczęścia
oraz błogosławieństwa
Bożego
przesyła Przyjaciel Bercik.
Wszystkiego najlepszego
wszystkim
Matkom – Czytelniczkom
Przeglądu Lokalnego
***
Życzę Tobie Mamo szczerze
zdrowia, szczęścia i radości.
Życzę, by z Twojego serca
płynął zawsze dar miłości.
Dla Danuty Domańskiej
życzą córki Karolina
i Natalia
***
Dziękujemy Ci, że dałaś
nam życie, za to, że możemy
istnieć.
Za to, że zawsze w potrzebie
jesteś blisko i wspierasz nas.
Te chwile razem spędzone,
radosne i smutne, nigdy nie
będą stracone.

Cztery pokolenia knurowian w towarzystwie
najstarszej „Slązaczki”

KNURÓW. DZIEŃ MATKI W IZBIE TRADYCJI

Nie ma jak
u mamy
Symboliczny wymiar miało spotkanie czterech
pokoleń knurowian z kopią rzeźby Pięknej Madonny.
Okolicznościowe spotkanie zorganizowało Towarzystwo
Miłośników Knurowa z Izbą Tradycji KWK „Knurów”.
Wszystkim gościom przedstawiono historię najstarszej,
bo sześćsetletniej „Ślązaczki”. Wśród gości znaleźli się
przedstawiciele Związku Górnośląskiego z kapelanem ks.
kanonikiem Pawłem Buchtą i prezesem Bractwa Gwarków
Związku Górnośląskiego – Jerzym Mańką. Spotkanie zakończył wspólny śpiew o Matce przy tradycyjnym śląskim
kołoczu.
oprac. /pg/

ogłoszenie własne wydawcy
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szy zdobył II miejsce i przywiózł
kolejny puchar do kolekcji.
Z kolei ,,Krzyk” zajął I miejsce
w kategorii cheerleaders open oraz
II miejsce w kategorii cheerleaders
powyżej 16 lat. Zespół ,,Dynamit”
z Miejskiego Gimnazjum nr 1 zajął
VI miejsce, zaś ,,Holiday” z MG nr 3
– VII miejsce.
Kielecki t ur niej odbył się 9
maja, zaś niespełna tydzień później,
15 maja, dziewczyny i jeden cheerleader pojechali do Raciborowic
koło Krakowa na Międzypowiatowy
Turniej Zespołów Cheerleaders.
Nasze miasto reprezentowały dwa
zespoły – ,,Efekt”, który zajął V
miejsce na 17 drużyn, oraz ,, Dynamit”, okazał się najlepszy spośród
25 zespołów i przywiózł dla swojej
szkoły puchar.

Tańczą
i wygrywają
Kolejne sukcesy odnoszą knurowskie
zespoły cheerleaderek. Ostatnio efektownie
zaprezentowały się na turniejach w Kielcach i w
Raciborowicach koło Krakowa
cztery zespoły cheerleaders wróciły
do Knurowa utytułowane. Zespół
,,Efekt” z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w kategorii Junior Młod-

oprac. MiNa

SZCZYGŁOWICE. FESTIWAL PIEŚNI OBCOJĘZYCZNEJ
foto: arch. MSP-1

Z Ogólnopolskiego Tur nieju
Tańca Wiosenna Gala Disco & Cheerleaders, zorganizowanego w kieleckim Centrum Kultury, wszystkie

Śpiewa Agata Wolniak,
akompaniuje Katarzyna Kupiec

KNURÓW. IX KONKURS WIEDZY O POWIECIE GLIWICKIM

Jubileuszowe niebo w gębie
foto: Paweł Gradek

Szpajzy, kreple, moczka, kołocz z makiem, świętojański
wieniec chlebowy i wiele innych śląskich przysmaków
rywalizowało w konkursie kulinarnym, zorganizowanym
z okazji 10-lecia Powiatu Gliwickiego. Bezkonkurencyjne
były uczennice Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2
– Kinga Zasada i Emilia Barchańska

Jurorki miały twardy orzech do zgryzienia i mnóstwo potraw
do skosztowania
Jurorki konkursu nie zważały na pie, ocenie jurorów podlegały książki
linię i kosztowały każdej z potraw. kucharskie zawierające minimum pięć
Niektóre z nich, jak szpajzy czy kre- przepisów na odświętne dania śląskiej
ple, to prawdziwe bomby kaloryczne. kuchni. W drugiej części zwracano
Do konkursu stanęło dziesięć szkół uwagę na sposób prezentacji, walory
podstawowych m.in. z: Kotulina, smakowe przygotowanych potraw i
Sierakowic, Świbia, Poniszowic, wrażenia artystyczne.
Żernicy, Pyskowic, Knurowa, ChuJury miało twardy orzech do
dowa i Rudzińca. W pierwszym eta- zgryzienia, ponieważ każda z prePrzegląd Lokalny Nr 21 (847) 28 maja 2009 roku

zentacji zachwycała pomysłowością.
Rudziniec śpiewał, Świbie urzekło
dowcipnym dialogiem w śląskiej
gwarze, Chudów oprócz talentów
kulinarnych pokazał przepiękne
stroje...
Od początku faworytami były
knurowianki z MSP-2 – Kinga Zasada i Emilia Barchańska. – Będziemy
śpiewać o kołoczu z makiem, trochę
o jabłeczniku i seromaku. Miałyśmy
tylko dwa tygodnie, żeby się przygotować i pogodzić to ze szkolnymi
obowiązkami. Dzięki tacie koleżanki
wzięłyśmy udział w profesjonalnej
sesji zdjęciowej. Mogłyśmy się wykazać – opowiedziała przed występem
Kinga. – Marzenia, żeby wygrać
zawsze są, ale traktujemy to przede
wszystkim jak dobrą zabawę i to jest
najważniejsze. Życzymy wszystkim
naszym kolegom szczęścia w konkursie.
Szczęście nie opuściło dziewczyn na krok. Jury było jednomyślne
– kołocz z makiem, makietą kościoła
p.w. św. Cyryla i Metodego, knurowskim ratuszem, kopalnianym szybem, herbem Knurowa i budynkiem
MSP-2 był bezkonkurencyjny. Tuż
za knurowiankami uplasowała się
ekipa ze Świbia, a III miejsce zajęła
Żernica.
Teresa Bochenek, pomysłodawca
i gospodyni konkursu nie kryła dumy
ze swoich podopiecznych. – Włożyli
sporo pracy w przygotowanie pre-

Ponad 60 wykonawców - solistów
i zespołów - zgłosiło się do udziału w
czwartkowych przesłuchaniach XIV
Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i
Piosenki Obcojęzycznej w szczygłowickim Domu Kultury. Rywalizowali
uczniowie z kilkunastu miejscowości,
m.in. Raciborza, Zabrza, Rybnika,
Rudy Śląskiej, Gliwic, Mikołowa i
Knurowa. Jury wybrało 27 wykonawców, którzy spotkają się ponownie,
tym razem podczas koncertu laureatów - 29 maja (piątek) o godz. 11.

zentacji, podobnie jak ich nauczyciel
– Hanna Pyka. Także pozostali zachwycali piękną gwarą. Jestem pod
wielkim wrażeniem. Zdecydowanie
mamy się czym pochwalić – dodała
dyrektor MSP-2.
Podobnego zdania byli zagraniczni goście z Turcji i Rumunii, którzy odwiedzili placówkę w ramach
projektu „Comenius”.
Prace uczniów oceniały: Magdalena Fiszer-Rębisz z Wydziału
Rozwoju i Promocji, Maria Owczarzak-Siejko – skarbnik Powiatu
Gliwickiego, Dominika Jaroszyńska
– Piskorz z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych,
Ewa Jurczyga, wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu i Magdalena Budny,
sekretarz Powiatu Gliwickiego.
Nagrody i upominki wręczyła
uczniom minister Krystyna Szumilas. 16 czerwca wszyscy uczestni-

Wśród finalistów nie zabraknie
przedstawicieli Knurowa. W piątek
zaśpiewają: Julia Lisoń (MSP-4) podopieczna Beaty Mazurek i Doroty
Smętek, zespoły Ad Libitum (Centrum Kultury), Cichociemni (MG-3)
- pod opieką Jacka Żyły.
Szczegółowe wyniki XIV Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i
Piosenki Obcojęzycznej znajdują się
na stronie Centrum Kultury w Knurowie - www.centrum-kultury.pl/dk
/bw/

Zwycięski kołocz z makiem
cy kulinarnych zmagań wyruszą
na autok a rową w yciecz kę po
powiecie gliwickim.
- Spotykamy się za rok na jubileuszowym X Konkursie Wiedzy o
Powiecie Gliwickim – zapowiedziała Teresa Bochenek.
Paweł Gradek

foto: Paweł Gradek

„Efekt” z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 zdobywa kolejne laury do kolekcji

Po angielsku
na scenie

foto: Paweł Gradek

KIELCE, RACIBOROWICE

foto: Bogusław Wilk

aktualności

Kinga Zasada (od lewej) i Emilia Barchańska
były bezkonkurencyjne
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Bez barier, bez uprzedzeń
Wręczeniem niepełnosprawnym symbolicznego
klucza do miasta rozpoczęły się I Knurowskie
Dni Integracji „Bądźmy razem”. Już podczas
imprezy inauguracyjnej w Kinie Scenie Kulturze
niepełnosprawni pokazali, że uśmiech
i szczerość to idealnie dopasowane klucze
do ludzkich serc
Tłumnie przybyłych do
kina gości przywitał Jerzy
Kosowski, dyrektor Centrum
Kultury. Jak powiedział, nie
mógł sobie odmówić ujawnienia sprawcy całego zamieszania – radnego Tomasza
Rzepy. Wśród gości specjalnych znalazł się Jasiek Mela,
który w wieku 16 lat został
najmłodszym w historii i
pierwszym niepełnosprawnym, który zdobył biegun
północny i południowy.
Chłopak zaskoczył wszystkich swoją dojrzałością i hartem ducha. Mimo tragedii, jaka
spotkała go w życiu (stracił lewe
podudzie i prawe przedramię w
wyniku porażenia prądem) potrafi otwarcie mówić o walce ze
swoimi słabostkami, osiąganiu
kolejnych celów. Mela przyznał
się knurowianom, że życie
jeszcze nieraz go nie oszczędzało. Spalił się cały jego dom,
zmarł jego 7-letni brat. Mimo
tych wszystkich przeciwności
losu, jest pogodnym i szczęśliwym człowiekiem, który
dzięki swojej fundacji „Poza
horyzonty” stara się pomagać
podobnym sobie. Jasiek Mela
wręczył nagrodę autorce loga
promującego I Knurowskie
Dni Integracji – Joannie Piątek
z Miejskiego Gimnazjum nr 2.
Kiedy zapowiedziano kolejny punkt programu, widzowie dowiedzieli się, czemu
służy podjazd ustawiony pod
sceną. Sześć niepełnosprawnych modelek (cztery z nich
na wózkach inwalidzkich) zaprezentowało suknie ślubne.

Oszałamiający
pokaz sukni
ślubnych...

Beata Nartowska, Urszula Sanocka, Barbara Mróz, Jolanta
Marczykiewicz, Monika Jesionek i Agnieszka Ignkaczak
mają na swoim koncie pokaz
przed sześciotysięczną publiką, ich zdjęcia ukazywały
się w lokalnych gazetach. Nic
dziwnego, że pokaz dostarczył
wzruszeń nie tylko modelkom, ale i publiczności, która
zgotowała im trwającą kilka
minut owację na stojąco.
Po takiej dawce emocji
symboliczny klucz do bram
miasta prezydent Adam Rams
przekazał na ręce przedstawicieli: MSP-2 z oddziałami integracyjnymi, MG-2 z
oddziałami integracyjnymi,
MP-13 z oddziałami integracyjnymi, Zespołu Szkół Specjalnych, Stowarzyszenia Rodzin
i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
Warsztatów Terapii Zajęciowej
knurowskiej „Caritas” i Domu
Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.
Gwoźd ziem prog ramu
był występ niewidomej śpiewaczki Ewy Lewandowskiej,
znanej z udziału w programie TVN – „Mam talent”.
W repertuarze znalazła się
m.in. „Pamięć” Zdzisławy
Sośnickiej i „Ave Maria”. Tę
ostatnią pieśń Lewandowska
bisowała ku uciesze knurowian i zebrała kolejną tego
wieczoru owację na stojąco.
Paweł Gradek
Foto: Krzysztof Gołuch,
Paweł Gradek

Gość specjalny:
podróżnik Janek Mela

... owacja na stojąco
dla pięknych modelek

„Mam talent”
- potwierdziła
owska
Ewa Lewand

Na cztery dni klucze do bram
miasta oddał uczestnikom
„Dni...” prezydent Knurowa
Adam Rams
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i na mnie patrzy. Ale jeśli tak rzeczywiście jest, to bardzo miłe. Wczoraj
byłam u fryzjera i wtedy wszyscy nagle
przestali pracować... To taka bardzo
sympatyczna sytuacja, ludzie mogli ze
mną porozmawiać i przekonać się, że
jestem normalna, nie stroję fochów...
- Jakie plany i marzenia ma Ewa
Lewandowska?
- Jest ich tyle, że nie mieszczą się
w głowie.
- To może te najważniejsze...
- Najważniejsze? (dłuższa chwila
zastanowienia) Ale to bardzo smutne
będzie, bo znów wyjdzie nasza polska

WYWIAD. EWA LEWANDOWSKA

Kto nie ryzykuje,
ten nie ma
parcia na szkło. Poszłam z całą świadomością tego, by wykorzystać media
do swoich celów. Pierwsza misja
pokazania się z psem i opowiedzenia
o sobie została spełniona.
Druga – byłam bardzo dużą
egoistką, mam nadzieję, że to mi wyjdzie na
dobre – pokazałam
jak śpiewam. Wykorzystałam media do
reklamy. Paru rzeczy oczywiście żałuję, bo dałam się
wplątać w różne
show-biznesowe zagrywki. Z
drugiej strony
to dla mnie nauka na przyszłość, nigdy
więcej nie
dam się wykorz ystać.
Ws z y s t k o
dzieje się po
coś.
- Jak w yglądało życie 10-letniej, żywiołowej dziewczynki, której
nagle zgasło światło, która przestała
widzieć?
- Całe szczęście nie przestałam
być dzieckiem. Moi rodzice starali
się, żebym czerpała z życia wszystko
to, co najlepsze. Zapisywali mnie na
różne kółka zainteresowań, miałam
czas na to, żeby popełniać błędy, wygłupiać się, chodzić po drzewach. W
rodzicach pewnie był strach, ale nie
na tyle paraliżujący, by nie pozwalali
mi na te wszystkie szaleństwa. Dzięki
temu byłam aktywnym dzieckiem, za
co im bardzo dziękuję. Parę siniaków
i jakieś blizny są... (śmiech)
- Nie każdy ma w sobie tyle
odwagi i samozaparcia co Pani, by
wyjść z czterech ścian i walczyć o
godne życie. Co by Pani poradziła
tym wszystkim osobom?
- Z tą moją odwagą to nie jest
tak. To bardziej głupota niż odwaga.
Hmm, wiem, że muszę żyć według
wpojonych mi zasad i nie mogę
zmarnować talentu. Kiedy w końcu
go odkryłam, wiedziałam, że to może
być coś, co sprawi mi przyjemność,
a przy okazji w przyszłości pozwoli
zarobić na chleb. Głupio byłoby z
mojej strony, gdybym nagle zaprzepaściła to wszystko z lenistwa czy
ze strachu. Tym wszystkim osobom
radzę ryzykować. Kto nie ryzykuje,
ten nie ma.
- Do twarzy Pani ze sławą...
- Z jaką sławą? Co Pan mówi?
(śmiech) Naprawdę nie jestem ani
sławna, ani...
- Rozpoznawalna też nie? To
przecież jakiś wyznacznik sławy...
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KNURÓW

Sztuk(i)mistrzowie
Podopieczni Ośrodka Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
w Knurowie wykonali wiele podziwu godnych dzieł. Plon
artystycznych starań znalazł się na wystawie
w „Sztukaterii”
foto: Paweł Gradek

Paweł Gradek: - Śledząc Pani
poczynania po programie „Mam
talent” odniosłem wrażenie, że stała
się Pani ambasadorem wszystkich
tych, których los nie oszczędził...
Ewa Lewandowska: - Myślę, że
stałam się przede wszystkim przykładem na to, że jak o czymś się marzy i
się chce coś osiągnąć, to nie istnieją
przeciwności losu. Udowodniłam sobie, że można, i chyba trochę innym, że
utrata wzroku to jest żadna przeszkoda, żeby spełniać swoje marzenia.
- Udział w programie „Mam
talent” otworzył Pani drzwi, których wcześniej nie udawało się
sforsować?
- Tak, po programie bardzo dużo
się zmieniło. Jeszcze przed było bardzo dużo prowokacji dziennikarskich.
Dziennikarze próbowali wejść z psami
przewodnikami do różnych instytucji
i nie zostawali wpuszczani. A po programie... na przykład wczoraj taki eksperyment był przeprowadzony w moim
województwie kujawsko-pomorskim.
Nie dość, że dziennikarzy wpuszczono,
to nawet pytano, czy pieskowi podać
wodę (śmiech). Także taka misja została przeze mnie spełniona.
- Czyli świadomość ludzi się
zmienia. Problemy osób niewidomych lub niedowidzących to jeszcze
dla niektórych temat tabu. Dzięki
Pani cała Polska dowiedziała się, „z
czym to się je...”
- Całe szczęście, że media to taka
magiczna siła, która trafia do wszystkich. Do tej pory uważam, że nie
mamy barier architektonicznych aż
tak wielkich, żeby nie można było ich
pokonać. Wydaje mi się, że największą
barierą jest nasza mentalność i to z nią
trzeba walczyć. Musimy wiedzieć, że
spotkanie z osobą niepełnosprawną
nie powinno wzbudzać strachu i takiego lęku, że może coś źle powiemy,
coś źle zrobimy. Po prostu zupełnie
naturalnie podchodzić do drugiego
człowieka i z czasem wszystko wyjdzie,
jakie kto ma potrzeby.
- W TVN udowodniła Pani swój
talent. Co z Pani karierą?
- Różnie. Mam swoje lata i kiedy
kończyłam studia, wiedziałam, że to
nie jest taka magia, że nagle będę
robić karierę, posypią się propozycje.
Żyjemy w takim kraju, gdzie muzyka,
którą uprawiam, nie jest aż tak popularna. Nie należę do gwiazdek, które
można ulepić, czuję się ukształtowana,
cały czas poprawiam siebie, dokształcam. Nie jestem osobą, z którą można
wszystko zrobić, nie umiałabym żyć
wbrew sobie. Trochę się nie nadaję do
show-biznesu (śmiech).
- Wzięła Pani udział w „Mam
talent”, żeby stać się częścią showbiznesu?
- Nie, na szczęście nie miałam

Rozmawiał Paweł Gradek

foto: Monika Pięciak

Rok temu brawurowym wykonaniem „Ave Maria” wzruszyła
całą Polskę. Na przekór swojej niepełnosprawności stara się
walczyć o godne i samodzielne życie. - Największą barierą
jest nasza mentalność i to ją trzeba pokonać – mówi Ewa
Lewandowska, finalistka I edycji programu „Mam talent”

rzeczywistość... żeby udało mi się
dostać kredyt na mieszkanie. Najważniejsze, żebym miała gdzie mieszkać
i gdzie pracować – to byłoby fajne.
Oprócz tego mam swoje misje do spełnienia. Myślę o założeniu fundacji,
ale wiem, że jest to tak absorbujące,
że w tym momencie życia nie byłoby
to dla mnie dobre. Może warto wykorzystać swoje pięć minut i nagrać
płytę. Mam w planie nagrać płytę w
klimatach Lisy Gerrard, wokalistki,
która podkładała głos do muzyki z
filmu „Gladiator”.

- Pewnie czasami tak. Właśnie
tutaj była taka śmieszna sytuacja.
Kolega mi powiedział, że kiedy wychodziliśmy z samochodu, obok przechodził jakiś pan i powiedział: „Skąd
ja ją znam? Aaa... debil”... (śmiech)
Tak powiedział! Także to jest śmieszne.
Szczerze, nie jestem w stanie dostrzec
wszystkiego. Na samym początku moi
znajomi mi mówili, że „O, już cię rozpoznali”, oni zwracali na to uwagę.
Nie wiem o tym, czy ktoś się zatrzymał

Uwagę publiczności zwracają
haftowane obrazki autorstwa m.in.:
Marzeny Kaczmarczyk, Marioli
Mateji, Marii Blic i Eweliny Bieluchy. Na ekspozycji znalazły się
też prace malarskie, wykonane z
użyciem pasteli, spray’ów i farby
akrylowej na desce. Spośród grona
autorów wymienić należy Justynę
Olejniczak, Dorotę Poźniak, Antoniego Klona, Jacka Zawodnioka,
Irka Kasprzyka i Artura Gąsiora.
Wielu z nich to docenieni twórcy,
m.in.: Andrzej Cieślik (II miejsce na
Festiwalu Twórczości w Tychach za
pracę „Centrum”), Tomasz Gryszczyk i Ireneusz Kasprzyk. Uwagę

przykuwały kolorowe koraliki i wykonana z nich biżuteria – efekt pracy
Danuty Kraus, Antoniego Klona i
Joanny Smykały. Zainteresowaniem
cieszyły się wyroby z gliny dzieła
Izy Malarz, Tomasza Gryszczyka i
Romana Lekstona.
Nie sposób wymienić wszystkich artystów prezentujących w
„Sztukaterii” rezultat wielu godzin
ciężkiej pracy – swojej i opiekunów. Ci drudzy z dużą cierpliwością uczyli swoich podopiecznych
nowych form sztuki i wyrażania
swoich uczuć, dając im szansę na otwarcie się i współpracę z innymi.
Monika Pięciak

reklama
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ROZRYWKA NR 19/2009 - DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA
Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni od
ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet do kina Casino.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo:
1) Kuba z TVN, 8) wzgórze, 9) wybuchowe i trujące w kopalni, 10) lecą do lepu, 11) poprawianie, usuwanie błędów, 13)
sprzeciw prezydenta, 15) niezupełna jasność, 16) zagrywka
tenisisty, 18) średniowieczny kronikarz, dziejopis na Rusi,
21) ludowy instrument muzyczny, typ lutni, 22) koks, węgiel i
drwa, 23) niewielkie wzniesienie, 24) oszustka
Pionowo:
1) pojazd kolejki linowej, 2) pies myśliwski, 3) miasto w widłach Świdra i Wisły, 4) … Lipiński, karykaturzysta, 5) godzina
rozpoczęcia lekcji, 6) plama na suficie, 7) Jan … Sztaudynger, 12) Alberto, słynny włoski slalomista, 13) tam poi się
bydło, 14) figiel, psota, 15) umiejętności lub krwi i moczu,
17) nożna lub ręczna, 18) dawny Polak, 19) strój adwokata,
20) etnograficzny to skansen

21
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 19/2009 brzmiało: „Świdwa”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Agnieszka Świerkosz.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

28.05.2009 r.
ZA JAKIE GRZECHY,GODZ.16:00
GRA DLA DWOJGA, GODZ.17:45
PRZEGLĄD NOWEJ
KINEMATOGRAFII DUŃSKIEJ
CHCĘ DO DOMU, GODZ.20:00
29.05.2009 r.
ARKA NOEGO , GODZ.15:00
17 AGAIN, GODZ.16:30,18:15
PRZEGLĄD NOWEJ
KINEMATOGRAFII DUŃSKIEJ
BIAŁA NOC, GODZ.20:00
30.05.2009 r.
ARKA NOEGO, GODZ.15:00
17 AGAIN, GODZ.16:30
PRZEGLĄD NOWEJ
KINEMATOGRAFII DUŃSKIEJ
ZA PRZYZWOLENIEM, GODZ.18:15
TELENOWELA, GODZ.20:00
31.05.2009 r.
ZA JAKIE GRZECHY, GODZ.16:00
GRA DLA DWOJGA, GODZ.17:45
PRZEGLĄD NOWEJ
KINEMATOGRAFII DUŃSKIEJ
ECHO, GODZ.18:30
SZTUKA PŁAKANIA, GODZ.20:00
1-2.06.2009 r.
ARKA NOEGO, GODZ.16:00
17 AGAIN, GODZ.17:30,19:15
3.06.2009 r.
17 AGAIN, GODZ.15;00
UNIWERSYTET III WIEKU, GODZ.17:00
PRÓBA TEATRU PARANOJA
GODZ.20:00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Foto: Mirella Napolska

Marcel Mentlewicz z Knurowa

Filip Wieczorek z Knurowa

Alex Adamczyk z Leszczyn

Emilia Bugla z Czerwionki

Sebastian Dąbkowski z Książenic

ur. 14.05.2009 r., 3660 g, 57 cm

ur. 14.05.2009 r., 3575 g, 55 cm

ur. 16.05.2009 r., 4735 g, 59 cm

ur. 16.05.2009 r., 2940 g, 54 cm

ur. 16.05.2009 r., 3380 g, 56 cm

Oliwier Sęk z Knurowa

Kacper Moćko z Przyszowic

Krystian Myszka z Leszczyn

Przemysław Głód z Knurowa

Mateusz Kiszka z Knurowa

ur. 16.05.2009 r., 4100 g, 59 cm

ur. 17.05.2009 r., 3535 g, 57 cm

ur. 17.05.2009 r., 3590 g, 56 cm

ur. 20.05.2009 r., 4040 g, 58 cm

ur. 20.05.2009 r., 3100 g, 54 cm

Marta Plaza-Kiersztyn z Leszczyn

Weronika Bielawska z Knurowa

Oliwia Kornas z Leszczyn

Sebastian Nieradzik z Gierałtowic

ur. 20.05.2009 r., 3500 g, 55 cm

ur. 21.05.2009 r., 2900 g, 53 cm

ur. 25.05.2009 r., 3750 g, 53 cm

ur. 25.05.2009 r., 3640 g, 53 cm
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Zuzanna Rus z Gliwic
ur. 26.05.2009 r. 4080 g, 58 cm
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foto: Krzysztof Gołuch
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KNURÓW

Więź w promieniach słońca
Niedzielny festyn
był podsumowaniem
trwających
od czwartku
I Knurowskich Dni
Integracji. W piękne,
słoneczne popołudnie
na terenie przy
ul. Ogana zebrali się
spragnieni świetnej
zabawy i sporej dawki
muzyki

Piękne majoretki w akcji

KNURÓW. VI INTEGRACYJNE SPOTKANIA TEATRALNE

Królewna
Śmieszka
rozbawiła
publiczność

Kącik mistrzów rękodzieła

Atrakcji nie zabrakło.
Każdy, kto poczuł w sobie
wenę t wórczą , mógł po malować gipsowe f igurki
lub z masy solnej i nasion
ulepić kolorowy wazonik.
Dla sprawnych f izycznie,
marzących o ruchu, czekały
małe trampoliny, a ci, którym potrzebna była większa
dawka adrenaliny, mogli na
specjalnie zabezpieczonych
trampolinach wzbić się niemal pod niebo. Najmłodsi
chętnie szaleli na dmuchanych zjeżdżalniach, kolejce i
samochodzikach. Starsi mogli poszaleć na quadach lub
spróbować sił w grach zręcznościowych. Salon piękności
„pod chmurką” gwarantował
przepiękną fryzurę oraz malowanie twarzy w kwiatki i
motylki. Jeżeli natomiast
komuś marzył się malowany
tatuaż, nie było nic prostsze-

Tomasz Rzepa
Pomysłodawca I Knurowskich Dni Integracji:
- Tych wszystkich wspaniałych ludzi poznałem dzięki żonie, która pracowała w
ośrodku dla niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże”
w Borowej Wsi. Było to dla
mnie dość dziwne doświadczenie, bo nie wiedziałem

go, jak udać się parę metrów
dalej, gdzie uzdolnione artystki tworzyły na rękach
najprzeróżniejsze wzory.
Przybyłym czas umilały
zespoły muzyczne i taneczne,
jak: Boss, Dynamit, Efekt,
Music Joy, Majoretki, Trąbki
Jerycha i Sonia Godoj.
– Prz yszłam zobacz yć
występ siostry, ale pewnie
też coś zjem. Podoba mi się
– przyznała Patrycja Więckowska z Knurowa.
Ma r t y n a Tubaja była
zachw ycona malowaniem
twarzy i piosenkami: - Chcę
jeszcze spróbować malowania figurek i fryzjera.
Człon kowie zespołu Efekt sami jeszcze nie
wiedzieli z jakich atrakcji
skorzystają: - Nasz pokaz
wymaga dużo sił, ale fajna
była scena – dobrze się występowało – tłumaczyli Ali-

cja, Oliwia, Szymon i Paula.
Nie brakowało też rodzin:
- Bawimy się dobrze. Mój
syn właśnie maluje. Ma już
tatuaż, zjeżdżał też na zjeż-

jak się w obecności niepełnosprawnych zachować. Jedna
z pod opiec z n ych ośrod k a
– Oliwka – spędzała z nami
święta. Z czasem dotarło do
mnie, że niepełnospra wni
mają wiele do zaoferowania,
tylko trzeba dać im szansę.
Obser wując imprez y integracyjne w innych miastach,
pomyślałem, dlaczego nie u
nas? Mamy siedem placówek,
jeżeli każda dołoż y swoją
cegiełkę do pomysłu to może
się udać. Czy się udało?
Jestem zadowolony. Odebrałem ostatnio telefoniczne
podziękowania od agentki

Janka Meli, która powiedziała, że odwiedzili wiele
miejsc, ale Knurów należy
do tych nielicznych, gdzie
widać ogromne zaangażowanie ludzi w to, co robią.
Nie było problemów,
by namówić do udziału
Ewę Lewandowską , czy
wspomnianego już Jaśka Melę. Nie przyjechała
Anna Dymna, z powodu
wcześniejszych zobowiązań, ale zapowiedziała, że
rezerwuje sobie czas na II
Knurowskie Dni Integracji. Z pewnością spotkamy
się za rok.
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Salon piękności pod chmurką

dżalni. Zobaczymy jeszcze
co dzieci będą chciały robić
– przynajmniej dopóki się
nie zmęczą – śmieje się pani
Bożena z Knurowa, która
wraz z sy nem Tomaszem
próbowała wielu festynowych atrakcji.
Koniec festynu wieńczył
f inał I K nu rowskich Dni
I nteg racji. Cz terod niowa
impreza zakończyła się, gdy
uczest nicy „Dni...” przekazali na ręce prezydenta
K nu r owa Ad a m a R a m s a
symboliczny klucz do bram
miasta. Przy czym zapowiedzieli, że oddają go w
depozyt na rok - w przysz ł y m chciel iby bow iem
spotkać się na drugiej edycji
i nteg racyjnego przedsię wzięcia.
Tekst & Foto:
Monika Pięciak

Często osoby z niepełnosprawnością
traktowane są jak powietrze, albo otaczane
niemal natarczywą troską. Knurowskie
Dni Integracji dobitnie uświadamiają, że
to ludzie dokładnie tacy sami jak każdy
„normalny”
Okazją do zweryfikowania swojego nastawienia
okazały się VI Integracyjne
Spotkania Teatralne odbywające się w ramach Knurowskich Dni Integracji. Tym
razem na deskach Kina Sceny Kultury o palmę pierwszeństwa rywalizowało sześć
zespołów. Konkurowano, ale
poprzez dobrą zabawę. Emocji nie zabrakło.
W kategorii młodszej
zwyciężyła knurowska Miejska Szkoła Podstawowa nr 2
z oddziałami integracyjnymi.
Została doceniona za nader
udany spektakl „Królewna
Śnieżka”. Występ idealnie łączący przyjemność z nauką,
bowiem dzieci dowiedziały
się m.in. jakie mogą być
konsekwencje przyjmowania
prezentów od nieznajomych.
W grupie starszej bezkonkurencyjne było Miejskie
Gimnazjum nr 2 z Knurowa
ze spektaklem na podstawie
„Poczwarki” Doroty Terakowskiej. Historia niepełnosprawnej dziewczynki, której
odmienności nie potrafią zaakceptować jej rodzice, która
zmaga się z niezrozumieniem
rówieśników i brakiem akceptacji ze strony środowiska
z niejednej pary oczu wycisnęła łzy. Ta inscenizacja
przede wszystkim pozwoliła
zrozumieć osobę z niepełnosprawnością i trudności,
z jakimi przychodzi jej się
borykać. Świetna scenogra-

fia pokazująca barierę, jaką
budują między sobą zdrowi
i niepełnosprawni dopełniła
całości zwycięskiego dzieła.
Było także wesoło. Zespół Szkół Specjalnych zaprezentował... „Królewnę
Śmieszkę”. Figlarnie opowiadającą o dbających o
higienę krasnoludkach i nie
lubiącej czystości Śmieszce.
Ten spektakl najbard ziej
przypadł do gustu dzieciom.
Maluchy zaśmiewały się z
przygód dziewczyny, którą
królewicz obiecał poślubić
pod warunkiem, że będzie
zawsze myła owoce przed
jedzeniem.
Świetnie, jak zawsze zaprezentowała się Integracyjna grupa teatralna z adaptacją
wiersza Wisławy Szymborskiej „Kot w pustym mieszkaniu”, zespół „Alternatywa”
ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Knurowie z
inscenizacją „Pokonać mrok”
oraz najmłodsi z Miejskiego
Przedszkola nr 13 wyczarowujący „Bajkowy Świat”.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Szczególnie
podopieczni Domu Pomocy
Społecznej „Zameczek” nagrodzeni statuetką „Knurowskiego Oscara” za aktywny
udział w każdej inicjatywie.
Najważniejsze były jednak
nie nagrody, a to, że doszło
do spotkania.
Justyna Walo
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

MOTORYZACJA
Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy gotówką. Tel. 0 32 236 02 99

01-odw.

09-51/52/09

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
032 331 73 63, 0 888 400 830

Polonez Truck, 1.9 Diesel, rok produkcji
1996. Tel. 0 698 761 330

Sprzedam M-3, 49 m2. Tel. 0 662 046 523
20-22/09

Sprzedam mieszkanie w Knurowie – Redyna wspólnota, ul. Puszkina 3, III piętro,
44 m2, 2 pokoje, kuchnia, nowe okna, co,
ciepła woda, gazu brak, do częściowego
remontu. Cena 120 tys. (do negocjacji).
Tel. 0 516 122 702

19-25/09

20-21/09

20-21/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 032 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 0 693 788 111

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Użytkowy, CHU Planeta, 90 m2, wynajem.
Lokus, tel. 0 793 679 367

01-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 032 236 80 27, 0 663 305 076
01-odw.

Firma budowlana świadczy usługi w zakresie: tynkowania, ocieplania, wykańczanie
wnętrz. Tel. 0 600 623 218

01-odw.

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826
4-23/09

Sprzedam Skodę Felicię Kombi, 1.4 LPG,
rok produkcji 1996. Tel. 0 501 876 796
19-22/09

19-22/09

21/09

Wszystkie oferty na www.lokus.eu
21/09

Zamienię M-3 na M-1, K. Wielkiego. Tel.
0 606 322 239
19-21/09

ODDAM ZA DARMO

Fotografia ślubna. Tel. 0 793 921 782
19-22/09

O d d a m g r u z z r oz b i ó r k i d o m u. Te l.
0 510 939 652
19-22/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

ZDROWIE I URODA
S t u d i o S t y l i z a c j i P a z n o k c i . Te l .
0 502 562 195
23-odw.

ZWIERZĘTA
Kompleksowy remont łazienek, kuchni.
Tel. 0 602 525 087

Oddam psa, owczarka niemieckiego,
4-letniego w dobre ręce, ze względów
rodzinnych. Tel. 032 236 41 53

11-21/09

Malowanie domów, mieszkań, elewacji,
gładzie itd. praktyka zagraniczna Norwegia,
Niemcy. Tel. 0 508 244 915

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie
spoż y wcz ym w Szcz yg ł owic ach. Tel.
0 693 336 442
21/09

19-22/09

21/09

SPRZEDAM

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709
07-51/52/09

Transport węgla, gruzu, przeprowadzki,
drewno kominkowe. Tel. 0 603 198 006
17-21/09

Usługi remontowe- wykończenia wnętrz,
gwarancja 24 miesiące, krótkie terminy. Tel.
0 791 883 980, 0 791 017 444
21-22/09

Usługi remontowo-budowlane, budowa
domów, ogrodzenia klinkierowe.
Tel. 0 503 046 382
21-22/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

2-pokojowe, wysoki standard, sprzedam,
Biuro M3. Tel. 0 601 077 290
21/09

3-pokojowe, niski blok, 60 m 2, 179.000,
Biuro M3. Tel. 0 603 773 313
21/09

05–51/52/09

21/09

D o w ynaj ę c ia k iosk handlow y o p o wierzchni 24 m2, przy ul. Lipowej 8F. Tel.
0 668 491 445, 668 491 443
20-21/09

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe z
balkonem, nie umeblowane, okolice SP 2.
Tel. 0 798 356 401

SPR ZEDAM WÓZEK DZIECIĘCY IMPLAST BOLDER 4, NEW LINE W KOLO R Z E C Z E RW O N O C Z A R N Y M . W
KOMPLECIE ZNAJDUJĄ SIĘ: GONDOLA, SPACERÓWKA, FOTELIK SAMOCHODOWY BOBBIWAY Z ADAPTERAMI
(W TYM SAMYM KOLORZE). CENA 950
ZŁ. GRATIS DODAJĘ PARASOLKĘ. TEL.
0 695 614 334, 0 601 302 001
20-25/09

21/09

Dom wolnostojący w Żernicy i Stanicy,
230.000, M3. Tel. 032 234 24 81, 0 603 773
313
21/09

K. Wielkiego, m-3, 148 tys. Lokus, tel. 0793
679 367
WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 032 336 23 68

19-25/09

Sprzedam białą suknię ślubną – tanio. Tel.
0 662 123 198
21/09

4-pokojowe, I piętro, 178.000 zł, Biuro M3.
Tel. 0 603 773 313

18-25/09

WĘGIEL EKO - GROSZEK , OR ZECH,
GROSZEK, KOSTKA – WORKOWANY I
LUZEM Z DOSTAWĄ. KNURÓW, UL. WILSONA 54 Z (DROGA NA OCZYSZCZALNIĘ – SKUP ZŁOMU). Tel. 0 515 191 401

Drewno opałowe, kominkowe, łupane – dowóz gratis. Tel. 0 609 770 989

SZUKAM PRACY
Młoda kobieta poszukuje pracy. Preferowane przyuczenie do zawodu w charakterze
piekarza-cukiernika. Książeczka zdrowia
aktualna, minimum sanitarne. Okolice Rybnika i Knurowa. Tel. 0 608 831 794

21/09

17-21/09

Koziełka, M-4, 63 m2, 172 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367

Młody mężczyzna poszukuje pracy. Prawo jazdy kat. C, spawanie EL- M AG TIG – uprawnienia europejsk ie. Tel.
0 604 655 694

21/09

01–odw.

Kupię dom do remontu lub działkę. Tel. 0
790 699 666
21/09

Kupię mieszkanie z balkonem, I – II piętro.
tel. 032 236 02 68
21-22/09

17-21/09

Szukam pracy, mam doświadczenie w budownictwie i mechanice, posiadam prawo
jazdy kat. A i B oraz zapał do pracy. Tel.
0 669 347 221
17-21/09

DAM PRACĘ
Marynarzy, M-5, 71 m2, 210 tys. Lokus, tel.
0793 679 367
21/09

Mieszka I, M-4, 54 m2, 145 tys. Lokus, tel.
0793 679 367

KIEROWCY – wymagane prawo jazdy kat.
C+E, badania, kurs na przewóz rzeczy,
doświadczenie. Tel. 0 502 208 973
21/09

Kucharkę – Knurów, now y lokal. Tel.
0 604 193 649
21/09

21/09

W r ó ż k a , d z w o n i ć p o 1 6 - s t e j . Te l .
0 693 820 567
19-22/09

Odstąpię lokal handlowy (parter) 44 m2 w
C.H. Planeta. Tel. 0 604 168 419
21-24/09

Pawilon piętrowy, 130 m2, Witosa - wynajem. Lokus, tel. 0 793 679 367
21/09

Potrzebny opiekun/opiekunka do starszej
osoby (mężczyzna), 24 h, (zakwaterowanie zapewnione, 90 m2, c. o. Knurów). Tel.
032 236 90 84, 0049 6251 63611
19-22/09

Praca w ochronie, okolice Gliwic. Tel.
032 255 14 64, 0 501 354 553
20-25/09

Sprzedam działkę budowlaną w Krywałdzie, 1100 m2. Tel. 0 698 627 405
20-21/09

Sprzedam działkę budowlaną, nieuzbrojoną w Knurowie. tel. 0 509 627 807
18-21/09
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Przyjmę ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 0 694 456 072
21-22/09

Technika farmacji z terenu Leszczyn i okolic
przyjmę. Mile widziany emeryt lub rencista.
Tel. 0 888 813 700
19-21/09

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w
Knurowie, 39,5 m 2 . Tel. 018 333 14 52
(wieczorem)

Zatrudnię do zbioru truskawki, Szczygłowice. Tel. 0 792 344 330

20-23/09

20-24/09

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul . Ogana 5, w terminie od 14.05.2009 r. do
3.06.2009 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres 1
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną położoną
w Knurowie przy ul. Targowej 2 – trzy części działki nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.
Przegląd Lokalny Nr 21 (847) 28 maja 2009 roku

foto: Piotr Skorupa

sport
KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE

Po tej akcji, Arkadiusz Butrykowski
strzelił bramkę na 0:1

W meczu Olimp
Szczygłowice –
Fortuna Gliwice padły
trzy bramki. Każdą
z nich strzelił piłkarz
doskonale znany w
Knurowie, jednak
punkty pojechały
do Gliwic…

k il koma był y mi ligowcami i zawodnikami, którzy
przed laty reprezentowali
barwy ówczesnego Górnika, a następnie Concordii
Knurów. „Nasi” wśród piłk a r z y For t u ny t o pr z e de
wsz ystk im K rz ysz tof Sadzawicki, Waldemar Pindur,
Piotr Weniger i Arkadiusz
Butr ykowski. Ów kwar tet
czuł się na stadionie przy
ulicy Dworcowej, jak u siebie. Za sprawą dwójki z nich
Olimp schodził z placu gry
b ez pu n k t ów. Sp osób n a
pokonanie Dariusza Dajka
znaleźli Arkadiusz Butrykowski i Waldemar Pindur.
Pier wszy z nich otworzył
wynik już w 8 minucie, co
pokazuje, kto po pierwszym
gwizdku sędziego miał więc ej z g r y. G o ś cie cz ę st o
gościli w sąsiedztwie pola
karnego gospodarzy, jednak
podopieczny m Sławomira
K ap ci ń sk iego br a kowa ło
wykończenia. Olimp starał
się spokojnie konstruować
akcje ofensywne, jednak z
reguły kończyły się z dala
od bramki strzeżonej przez
byłego ligowca i zdobyw-

Statystyka przed tą konfrontacją była bezlitosna dla
Olimpu. Szczygłowiczanie
jeszcze w tym roku nie wygrali, z kolei Fortuna jeszcze
w tym roku nie przegrała.
Olimp zajmował przed tym
meczem drugie miejsce od
końca t abeli, gliwiczanie
wręcz odwrotnie – pozycję
wicelidera. Gdyby tego było
mało. Zespół ze Szczygłowic po raz piąty przystąpił
do meczu bez trenera, bowiem po rezygnacji Roberta
Karasia nikt nie ma odwagi,
by objąć drużynę, która nie
wygrała już 20 meczów z
rzędu. Biorąc to wszystko
pod uwagę, bezsprzecznym faworytem tej potyczki
była Fortuna naszpikowana

WYNIKI:
OLIMP SZCZYGŁOWICE
- FORTUNA GLIWICE

1:2
0:1 Butrykowski 8’
1:1 Gmyz 41’
1:2 Pindur 78’
Olimp:
Dajek, Kusiak 62’
Kastelik, Świątkowski,
Dziuba, Gmyz,
Boryga, Radojewski,
Mastyj, Kamieniecki,
Modrzyński, W. Rozumek.

MKS ZABORZE –
OLIMP SZCZYGŁOWICE
(NIE ODBYŁ SIĘ)

Sośnica - Czarni 2:1
Młodość - Społem 0:1
Zamkowiec – Rachowice 1:1
Gwiazda - Start 6:1
Naprzód - Wilki 2:1
Fortuna - Sokół 3:0
Orzeł - Piast (nie odbył się)

Społem - Zamkowiec 3:2
Sokół – Gwiazda 1:3
Start - Młodość 1:3
Czarni - Orzeł 7:1
Rachowice - Sośnica 3:2
Piast - Naprzód 0:0
Wilki - Zaborze 1:0

cę Superpucharu Polski w
barwach GKS-u Katowice
– Mar iusza Lu ncika. Doświadczony golkiper zachowywał czyste konto do 41
minuty. Wtedy to niemal z
linii bocznej i t uż sprzed
linii końcowej na dośrodkowanie zdecydował się Mirosław Gmyz. Futbolówka
„zatańczyła” w powietrzu i
wpadając bramkarzowi „za
kołnierz” trafiła jeszcze w
wewnętrzną część słupka i
zatrzepotała w siatce. 1:1!
Pier wsza część zakończyła się remisem, bowiem
w zespole gości Waldemar
Pindur przy stanie 0:1 trafił
piłką w słupek, a po przeciwnej stronie boiska kardynalny błąd popełnił asystent sędziego, przerywając
bramkową akcję Olimpu. Do
prostopadłego podania znakomicie wychodził Marcin
Modrzyński. Sędzia zasygnalizował jed nak poz ycję
spaloną i n nego zawod n ika Olimpu, który nie brał
udział u w akcji. Asystent
po chwili zorientował się, że
popełnił błąd i machnął ręką,
by grać dalej, jednak ułamek
sekundy wcześniej gra została wstrzymana gwizdkiem
sędziego głównego.
W drugiej połowie swego byłego kolegę klubowego
– Dariusza Dajka pokonał
Waldemar Pindur i komplet
punktów pojechał do Gliwic.
Dzięki pokonaniu Olimpu
i dzięki wygranej Wilków
Wilcza z MKS Zaborze, Fortuna awansowała na pozycję
lidera.
W weekend odbyła się
kolejna seria spotkań, lecz
bez Olimpu Szczygłowice.
Zespół ten nie pojechał na
mecz z MKS Zaborze… O
koment a r z do zaist n iałej
sytuacji próbowaliśmy poprosić prezesa Mirosława
Litwina, jednak przez kilka
ostatnich dni nie odbierał
telefonu.
Piotr Skorupa

TABELA PO 26. KOLEJCE:
1. FORTUNA GLIWICE

26

59

57:22

2. MKS ZABORZE

25

55

58:24

3. WILKI WILCZA

26

48

61:32

4. KS 94 RACHOWICE

26

43

52:37

5. ORZEŁ STANICA

25

42

59:46

6. ZAMKOWIEC TOSZEK

26

40

52:37

7. SPOŁEM ZABRZE

26

40

55:58

8. NAPRZÓD ŻERNICA

26

40

47:36

9. GWIAZDA CHUDÓW

26

37

10. SOŚNICA GLIWICE

26

35

44:49

11. PIAST PAWŁÓW

25

34

34:43

12. MŁODOŚĆ RUDNO

26

31

42:53

13. SOKÓŁ ŁANY WIELKIE

26

27

37:53

14. CZARNI PYSKOWICE

26

22

56:72

15. OLIMP SZCZYGŁOWICE

25

13

29:63

16. START KLESZCZÓW

26

10

18:80

30 maja, godz. 18.00: Wilki - Piast, Sośnica – Orzeł, Społem
– Gwiazda, 31 maja, godz. 18.00: Olimp – Naprzód
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Piotr Weniger:
O MECZU Z OLIMPEM
- Na pewno wraca się
tu z sentymentem. Jest
okazja do tego, by powspominać, by po latach
spotkać kolegów.
Przy okazji muszę pochwalić drużynę Olimpu,
bowiem zawodnicy zagrali
dzisiaj bardzo ambitnie i z
olbrzymim zaangażowaniem. Na boisku nie było

O POWROCIE DO PIŁKI
- Do gry w Fortunie Gliwice namówił mnie kolega,
gdy drużyna występowała
jeszcze w klasie „B”. Zdecydowałem się na powrót
na boisko po 14 czy nawet
15 latach. Pierwszy trening
okupiłem cierpieniem, ale
warto było. Wspólnie z kolegami udało nam się stwo-

rzyć sponsoring, ściągnęliśmy kilku zawodników i
udało nam się zrobić awans
do „A” klasy. Teraz naszym
marzeniem jest awans do
klasy okręgowej.

O KUCZU, LUNCIKU,
SADZAWICKIM
- Tak się składa, że to są
moi pracownicy. Ta nasza
współpraca układa się na
tyle dobrze, że oni też postanowili pomóc Fortunie.
Mają ku temu stworzone
odpowiednie warunki. Na
potrzeby dojazdów mogą
korzystać ze służbowego samochodu, a ponadto
mają zapewnioną dobrą
odnowę biologiczną.
W klubie jest dobra
atmosfera i są działacze,
którzy chcą coś osiągnąć.
PiSk

IV LIGA - grupa II
foto: Piotr Skorupa

foto: Piotr Skorupa

Strzelali „nasi”,
wygrali oni

widać tego, że zajmują jedno
z ostatnich miejsc w tabeli.
Wpadliśmy dzisiaj w taki
kr yzys wieku średniego
(śmiech). Mamy siedmiu
zawodników kontuzjowanych i niektórzy czują już
w kościach zmęczenie tym
sezonem. Mimo tego dopisujemy do swego konta trzy
punkty i teraz myślimy już o
ważnym i trudnym meczu z
Sokołem Łany Wielkie.

Tomasz Dura ma już na swym koncie 13 bramek

Wiedział co mówi
- Pod względem mentalnym mecz z Rymerem będzie
dla nas trudniejszy od tego
z Rogowem – mówił tydzień
temu na naszych łamach trener
Concordii, Wojciech Kempa. Jak się później okazało,
szkoleniowiec wiedział co
mówi, bowiem rybniczanie
przez długie minuty skutecz-

nie blokowali dostęp do swojej
bramki. W pewnym sensie
pomógł im w tym zadaniu
sędzia, który nie podyktował
rzutu karnego.
Sposobem na szczelną defensywę gospodarzy okazał
się wprowadzony do gry w
drugiej połowie Marcin Grzegorzyca. To po jego strzale

WYNIKI:
RYMER RYBNIK – CONCORDIA

0:2
0:1 Grzegorzyca 69’
0:2 Dura 81’ (karny)

knurowianie objęli prowadzenie. Z racji tego, że pierwszy
gol padł dopiero w 69 minucie, knurowianie nie byli
w stanie odnieść wysokiej
wygranej, jednak wyższość
nad rywalem potwierdzili 13
w tym sezonie bramką Tomasza Dury.
Piotr Skorupa

TABELA PO 27. KOLEJCE:
1. SKAŁKA ŻABNICA

27

69

74:13

2. PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW

27

62

69:19

3. POLONIA MARKLOWICE

27

48

57:42

4. POLONIA ŁAZISKA GÓRNE

27

45

54:27

5. GWAREK ORNONTOWICE

27

44

64:50

Concordia:
Grześ, Wieliczko, Sterczek, Gałach, Grodoń
28’ Hanak, Bagiński 46’ Tkocz, Salwa,
Modliszewski 46’ Grzegorzyca, Sendlewski
46’ Rozumek, Dura, Oleś.

6. ZAPORA PORĄBKA

27

42

35:27

7. GKS II JASTRZĘBIE

27

40

41:44

8. CONCORDIA KNURÓW

27

39

45:51

9. LKS CZANIEC

27

34

35:32

Bojszowy - Jastrzębie II 5:1
Przyszłość - Zapora 0:1
Czaniec - Grunwald 1:0
Polonia Ł. - Rekord 0:1
Skałka - Unia 5:1
Polonia M. - Gwarek 4:1
Łąka - Górnik 1:1

10. GTS BOJSZOWY

27

32

40:42

11. GRUNWALD HALEMBA

27

31

37:47

12. LKS ŁĄKA

27

31

36:46

13. REKORD BIELSKO-BIAŁA

27

31

25:41

14. UNIA RACIBÓRZ

27

31

42:52

15. GÓRNIK PSZÓW

27

27

42:52

16. RYMER RYBNIK

27

1

10:121

30 maja, godz. 17.00: Concordia – Skałka Żabnica.
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KNURÓW. JANEK MELA NAMAWIA DO WZNOSZENIA SIĘ NA SZCZYTY

Jan Mela (ur. 30.12.1988 r.) – polarnik, najmłodszy na świecie
zdobywca Bieguna Północnego i Południowego, a jednocześnie pierwsza osoba niepełnosprawna, której się to udało. W
wieku 14 lat doznał porażenia prądem, w wyniku którego amputowano mu częściowo rękę i nogę. Kilka miesięcy po wypadku
polarnik, Marek Kamiński, zaproponował Jasiowi wspólną wyprawę. Mając 16 lat wraz z Kamińskim Mela zdobył oba bieguny.
W październiku ubiegłego roku, w wyprawie organizowanej
przez fundację Anny Dymnej, zdobył szczyt Kilimandżaro.
Wówczas dojrzał w nim pomysł założenia własnej fundacji.
Pod koniec grudnia ubiegłego roku, w przeddzień 20 urodzin
Janka, została zarejestrowana Fundacja „Poza Horyzonty”
(www.pozahoryzonty.org.)

Każdy ma swoje
Kilimandżaro
- To nie wyprawa na biegun była moim marzeniem,
ale przełamanie barier – mówił podczas spotkania
z knurowską młodzieżą słynny młody podróżnik,
zdobywca obydwu biegunów - Janek Mela
Uśmiech nięt y chłopak
o szczerym, otwartym spojrzeniu. Staje na scenie bez
tremy, ale i bez gwiazdorskich
póz, choć za sprawą swoich
wypraw stał się ulubieńcem
mediów. Ta jego dziecięca
wręcz otwartość paradoksalnie współgra z niesamowitą
dojrzałością, mądrością życiową raczej niespotykaną
u kogoś, kto ledwo skończył
dwadzieścia lat.
Z łatwością i naturalnością opowiada o swoich doświadczeniach, także o tych
bolesnych – o pożarze domu
i śmierci młodszego brata, o
wypadku porażenia prądem,
w wyniku którego stracił częściowo rękę i nogę. O tym, jak
po kilku ciężkich miesiącach
dostał od polarnika, Marka
Kamińskiego propozycję wyprawy na biegun, nie wiedząc,

czy ma ją traktować serio. Jak
mówi, gdyby nie pozytywne
szaleństwo Marka Kamińskiego, nie byłoby niczego.
Opowiada wreszcie o samych eskapadach i o ludziach,
z którymi dzięki temu się
zetknął. Bo Janek Mela nie
jest typowym podróżnikiemzdobywcą. Na pytanie, czy
chciałby zdobyć Mount Everest, wypala z rozbrajającą
szczerością, że właściwie to
nie. – Miejsc natury się nie
zdobywa, tylko doświadcza
– mówi. – Wyprawa sama w
sobie nie ma dla mnie aż takiej wartości, liczą się przede
wszystkim ludzie, których spotykam, a nie miejsca. Dlatego
nie interesują mnie samotne
podróże.
Pytany, jakie to uczucie
być zdobywcą bieguna, Mela
odpow ia d a: - To nie w y -

znacznik zdobywania czegoś,
ale poznania prawdy o sobie
samym, o granicach własnych możliwości, podróż w
głąb siebie.
W każdej wyprawie ważna jest idea, przełamywanie
ba r ier, udowa d n ia n ie, że
każdego z nas stać na więcej,
niż nam się wydaje. Każdy
człowiek w takim samym
stopniu potrzebuje marzeń
i szans na ich realizowanie.
I każdy ma swoje własne
Kilimandżaro – czasem jest
to samodzielne pójście do
łazienki.
Celem kolejnej wielkiej
wyprawy, do jakiej Janek się
szykuje, jest Elbrus. A wyjątkowy sens nadaje jej fakt, że
jednym z uczestników będzie
niewidomy chłopak – to dla
niego warto tam iść. I dla przełamania kolejnej bariery.

Nie ma w nim nic z użalania się nad sobą. Bolesne
dośw ia dczen ia z m ien iają
życie, ale nigdy się nie dowiemy, co by było, gdyby
nie nastą piły – może dużo
gorzej? Dziś niepełnosprawność mu nie przeszkadza.
Jak mówi, do wszystkiego
można się przyzwyczaić. Na
pytanie, czy ciężko jest żyć
bez jednej ręki, mówi: - Nie
mam porównania, dla mnie
to codzienność.
Janek szuka swojej drogi
i nie boi się rez yg nacji z
tych wyborów, które okazują
się pomył ką. Trzeba sz ukać swojej ścieżki – mówi.
Studia w łódzkiej Filmówce
porz ucił dla psychologii,
która też okazała się rozczarowaniem. Teraz mnóstwo
czasu Mela poświęca Fundacji Poza Horyzonty, którą

założył cztery miesiące temu
– to jest jego nowa szansa na
samorealizację.
Nie robi dalekosiężnych
planów. Życia nie ma sensu
planować. Ważne, by być elastycznym, umieć dostosować
się do tego, co nas spotyka.
Miesiąc temu zrobił prawo
jazdy, wk rótce nieoczekiwa n ie bę d z ie móg ł spe łnić kolejne swoje marzenie
– właśnie podczas pobytu w
Knurowie zadzwonił do niego spotkany jakiś czas temu
mężczyzna, który organizuje kursy spadochronowe, z
propozycją udziału w takim
kursie.
Młodzież zebrana na widowni Kina Sceny Kultury
zasypywała Janka pytaniami. Jaka jest temperatura na
biegunie? Czy nie bałeś się,
że umrzesz tam z głodu? Czy
były chwile, kiedy chciałeś
się poddać? Ile znasz języków obcych? Gość odpowiadał chętnie i szczegółowo, a
na koniec spotkania chętnie
rozdawał autografy i pozował do zdjęć.

szyć się każdą chwilą. Cechuje
ich wola walki, zarówno tej
sportowej, jak i tej związanej
z codziennymi obowiązkami.
Cechuje ich też optymizm, którym potrafią zarazić innych. I
za to zebrali w szczygłowickiej

hali burzę braw.
Wizyta osób uprawiających
rugby na wózkach była związana z I Knurowskimi Dniami
Integracji, które odbywały się
pod hasłem „ Bądźmy razem”.
W ramach tej kilkudniowej im-

prezy „wózkowicze” rozegrali
pokazowy mecz, w którym
spotkały się zespoły Sitting
Bulls Katowice (z reprezentantem Polski – Marcinem
Bawejem) i Jeźdźcy Borowa
Wieś. Ich zmagania śledziła

- Janek ciekawie opowiadał, można było się wiele
nowego dowiedzieć – dzieli
się wrażeniami Ola, pierwszoklasistka z Miejskiego
Gimnazjum nr 4. – W ogóle
nie widać, że jest niepełnosprawny. Patrząc na niego można być pewnym, że
niepełnosprawność nie jest
chorobą. Po tym spotkaniu
wiadomo, co robić, kiedy
kogoś spotka wypadek i stanie się niepełnosprawny – ja
bym od razu dz woniła do
Jasia Meli.
Siła i optymizm gościa I
Knurowskich Dni Integracji
„Bądźmy Razem” jest trochę
zawstydzająca dla niejednego
z nas, tak łatwo narzekających
na nie dość zgrabną sylwetkę,
rezygnujących z życiowych
wyzwań w imię lenistwa.
– Wszyscy jesteśmy w pewien sposób niepełnosprawni
– podsumował spotkanie jego
prowadzący, inicjator Dni
Integracji, Tomasz Rzepa. Coś
w tym jest. Od Janka Meli możemy się sporo nauczyć.

m.in. knurowska młodzież
oraz przedstawiciele władz
samorządowych z zastępcami
prezydenta: Barbarą Zwierzyńską i Piotrem Surówką.

Mirella Napolska

RUGBY NA WÓZKACH

Wola walki
i optymizm
Te dwie tytułowe cechy
charakteryzują – oczywiście
w wielkim skrócie – postawę
osób, których los nie oszczędził. Każda z tych osób przeżyła dramat, po którym wielu
z nas nie potrafiłoby wrócić
do normalnego życia. Oni
to potrafią. Oni czyli osoby
niepełnosprawne, uprawiające
rugby na wózkach. Ich postawa
– nie tylko w czasie sportowych rozgrywek – jest godna

14

podziwu. Mówił o tym Janek
Mela, niepełnosprawny zdobywca obu biegunów, stojąc na
środku placu gry w hali MOSiR
w Knurowie-Szczygłowicach.
W jego krótkim przemówieniu
było to coś, co ściska za serce
przede wszystkich osoby zdrowe, które niejednokrotnie z byle
powodu narzekają. Oni, mocno
doświadczeni mimo młodego
wieku, nie załamali się, a siedząc na wózkach potrafią cie-

Tekst i foto:
Piotr Skorupa
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foto: MOSiR Knurów

O puchar prezydenta
Po cyklu imprez Grand
Prix, miłośnicy pływania
mieli okazję do sprawdzenia
swej formy w zawodach, których stawką był puchar prezydenta Knurowa. Zawody
odbyły się na pływalni krytej
„aQuaRelax”, a najmłodszym
mieszkańcom Knurowa towarzyszyli rodzice, wychowawcy oraz Piotr Surówka – zastępca prezydenta Knurowa,
Krzysztof Stolarek – dyrektor
MOSiR, Marcin Kasprzyk
– kierownik „aQuaRelax” i
Jerzy Pach – przewodniczący
Komisji Sportu RM.
Tradycyjnie już do dyspozycji organizatorów byli
ratownicy OM WOPR.

1:3, 0:3, 2:3

WYNIKI:
PTK Holding S.A. - Osiedle Szczygłowice 6:2 (2:1)
1:0 M. Wasita 10 min., 2:0 M. Kwinta 13 min., 2:1 D. Janiec 14
min., 3:1 M. Wasita 17 min., 3:2 A. Henel 18 min., 4:2 M. Wasita
20 min., 5:2 W. Pach 25 min., 6:2 M. Wasita 28 min.
Old Stars – Concordia 13:4 (5:0)
1:0 L. Kastelik 2 min., 2:0 D. Flis 5 min., 3:0 D. Jakubowski 10
min., 4:0 L. Kastelik 11 min., 5:0 R. Kasiński 15 min., 5:1 G.
Smętek 16 min., 6:1 D. Flis 17 min., 7:1 D. Flis 18 min., 8:1 D.
Jakubowski 19 min., 9:1 D. Jakubowski 22 min., 9:2 M. Wiercioch
23 min., 10:2 Z. Kuśmierz 25 min., 10:3 J. Siwiec 26 min., 11:3
D. Flis 27 min., 12:3 R. Kasiński 28 min., 12:4 M. Wiercioch 29
min., 13:4 R. Kasiński 30 min.
Intermarche - Osiedle Szczygłowice 6:0 (2:0)
1:0 P. Rolnik 3 min., 2:0 R. Dziubliński 13 min., 3:0 J. Bodzioch
16 min., 4:0 P. Rolnik 23 min., 5:0 R. Nowosielski 29 min., 6:0
P. Rolnik 30 min.
żółta kartka: A. Kardela (Intermarche).

TABELA
1.
2.
3.
4.
5.
foto: MOSiR Knurów

WYNIKI:
- SZKOŁY PODSTAWOWE
25 m - styl dowolny
klasy I-II – dziewczęta – 1.
Aleksandra Szyrmel (MSP9), 2. Julia Świstuń (MSP-7),
3. Karolina Musiolik (MSP-2),
- chłopcy – 1. Tomasz Sosna
(MSP-7), 2. Szymon Wąsik
(MSP-9), 3. Marek Burliga
(MSP-6),
klasa III - dziewczęta – 1.
Emilia Brachaczek (MSP-2),
2. Weronika Suszek (MSP1), 3. Weronika Lis (MSP-4),
- chłopcy – 1. Bartosz Sacha
(MSP-6), 2. Wojciech Gradowski (MSP-7), 3. Patryk
Kwietniewski (MSP-2),
50 m – styl dowolny
klasa IV – dziewczęta – 1.
Karolina Kołodziejak (MSP-7),
2. Magdalena Wolny (MSP-7),
3. Maja Dziublińska (MSP4), - chłopcy – 1. Mateusz
Michalski (MSP-7), 2. Maciek
Dzindzio (MSP-2), 3. Kacper
Przybyła (MSP-7),
klasa V - dziewczęta – 1.
Aleksandra Bańbor (MSP-7),
2. Adrianna Lepiorz (MSP-2),
3. Paola Dziekańska (MSP-1),
- chłopcy – 1. Krzysztof Malich
(MSP-7), 2. Michał Wojtaszek
(MSP-1), 3. Michał Godula
(MSP-2),
klasa VI – dziewczęta – 1. Martyna Nowak (MSP-2), 2. Agata
Rzepa (MSP-2), 3. Jagoda
Przybyła (MSP-2), - chłopcy
– 1. Fryderyk Król (MSP-1),
2. Kamil Babiński (MSP-7), 3.
Michał Foit (MSP-7),
50 m – styl grzbietowy
klasa V – dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor (MSP-7), 2.
Magdalena Wolny (MSP-7), 3.
Adrianna Lepiorz (MSP-2),
klasa VI – dziewczęta – 1.
Martyna Nowak (MSP-2), 2.
Dorota Czyżewska (MSP9), 3. Alicja Graca (MSP-2),
- chłopcy – 1. Fryderyk Król
(MSP-1), 2. Krzysztof Hołysz
(MSP-2), 3. Kamil Babiński
(MSP-7),
50 m - styl klasyczny
klasa VI – dziewczęta – 1.
Agata R zepa (MSP-2), 2.
Jagoda Przybyła (MSP-2),
3. Alicja Graca (MSP-2), chłopcy – 1. Adam Ciekanowski (MSP-9), 2. Mateusz
Michalski (MSP-7), 3. Filip
Wajszczyk (MSP-7),
sztafeta – 1. MSP-7, 2. MSP-1,
3. MSP-2.
- SZKOŁY GIMNAZJALNE
styl dowolny – dziewczęta – 1.
Agnieszka Śniecińska (MG-3),
2. Agnieszka Trzaska (MG- 2),
3. Karolina Zadroga (MG-2),
- chłopcy – 1. Karol Adamus

SIATKÓWKA
- IV LIGA

MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
OLDBOJÓW

ZAWODY PŁYWACKIE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH

OLD STARS
INTERMARCHE
CONCORDIA
PTK HOLDING S.A.
OSIEDLE SZCZYGŁOWICE

7
6
6
6
6

18
15
7
4
3

58-17
25-9
24-30
14-22
9-52

6
5
2
1
1

0
0
1
1
0

1
1
3
4
6

STRZELCY
1.
2.
3.
4.

Robert Kasiński
Dariusz Flis
Leszek Kastelik
Damian Jakubowski
Marcin Wasita

Old Stars
Old Stars
Old Stars
Old Stras
PTK Holding S.A.

12
11
10
10
9

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 17. turnieju:

(MG-3), 2. Kacper Dziubliński
(MG-4), 3. Seweryn Juzwuk
(MG-1),
styl grzbietowy – dziewczęta
– 1. Maja Mroczkowska (MG3), 2. Agnieszka Trzaska (MG2), 3. Patrycja Jasto, - chłopcy
– 1. Sebastian Mysza (MG-1),
2. Karol Adamus (MG-3), 3.
Michał Kozłowski (MG-3),

styl klasyczny – dziewczęta
– 1. Katarzyna Gaik (MG4), 2. Maja Mroczkowska
(MG-3), 3. Weronika Adamczuk (MG-4), - chłopcy – 1.
Kacper Dziubliński (MG-4),
2. Patryk Dusza (MG-1), 3.
Karol Wnuk (MG-3).

Oprac. PiSk

Za tydzień

Futsalowa Liga Mistrzów
Mistr z Knurowa w futsalu – Towar zyst wo
Sportowe Vibovit – wystąpił w halowej Lidze Mistrzów.
Z jakim skutkiem? Napiszemy o tym za tydzień.
Zapraszamy do lektury.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Adam Dudziński
Edward Nowak
Wiesław Mentel
Mieczysław Polok
Jan Kowalski
Michał Fojt
Tadeusz Wodziczko
Grzegorz Grzemba
Dariusz Gołyś
Janusz Nowak
Jerzy Niewiadomski

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Michał Szczecina
Bogumił Wolny
Stefan Dylus
Wojciech Napierała
Jacek Zacher
Mieczysław Polok
Ryszard Nosiadek
Edward Nowak
Jerzy Makselon
Bernard Wróbel

(Knurów)
(Gliwice)
(Szczygłowice)
(Przyszowice)
(Smolnica)
(Ostropa)
(Stanica)
(Gliwice)
(Szczygłowice)
(Ochojec)
(Knurów)

2.138 pkt
2.119 pkt
2.077 pkt
2.076 pkt
1.993 pkt
1.967 pkt
1.966 pkt
1.846 pkt
1.952 pkt
1.715 pkt
1.667 pkt

Klasyfikacja generalna:
(Nieborowice)
(Knurów)
(Gliwice)
(Knurów)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Knurów)
(Gliwice)
(Przyszowice)
(Knurów)

26.470 pkt
25.997 pkt
25.499 pkt
24.612 pkt
24.473 pkt
23.981 pkt
23.750 pkt
23.676 pkt
23.421 pkt
23.400 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 2 czerwca o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

- takimi wynikami kończyły się mecze z udziałem TKKF Szczygłowice,
który walczył w miniony
weekend o awans do III
ligi. Trzy mecze – trzy
porażki, a więc wszystko
wskazuje na to, że w
nowym sezonie knurowianie po raz kolejny
r y walizować będą na
czwartoligowych parkietach. Chociaż…
- Dzisiaj trudno to jednoznacznie określić – mówi Marek Siwek, kierownik TKKF
Szczygłowice. – Po rozmowie z
działaczami Śląskiego Związki
Piłki Siatkowej wiem tylko tyle,
że wszystko wyjaśni się po tym,
jak minie termin zgłaszania się
drużyn do rozgrywek III ligi.
Jeżeli jakiś zespół, z różnych
powodów nie zgłosi się do III
ligi to wtedy my mamy pierwszeństwo, by go zastąpić.
Udział w turnieju finałowym w Pyskowicach TKKF
roz począł się porażki 1:3
z MLKS Pilica Koniecpol
(25:20, 26:28, 22:25, 21:25). W
sobotę knurowianie przegrali
po raz drugi, tym razem 0:3
z UKS Metalik Radziechowy
(19:25, 22:25, 19:25). Wreszcie
w niedzielę, TKKF uległ 2:3
gospodarzom – MKSR Klimowicz Pyskowice (23:25, 20:25,
25:15, 25:16, 12:15).
Dwa najlepsze zespoły
– Pilica i Metalik uzyskały
awans do III ligi, natomiast
Klimowicza czeka teraz mecz
barażowy. - Z każdą z tych
drużyn można było wygrać
i z każdą przegrać – ocenia
Marek Siwek. – Zawaliliśmy
mecz z Radziechowami, natomiast w ostatnim meczu
zdołaliśmy z wyniku 0:2 doprowadził do tie breaka.
No cóż nie udało nam
się już teraz awansować do
III ligi, chociaż sezon był w
naszym wykonaniu udany.
Dziękujemy kibicom, którzy
wspierali nas w Pyskowicach.
Dziękujemy również Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i
Rekreacji, który pomagał nam
w czasie całego sezonu.
PiSk

informacja

HARMONOGRAM
planowanych godzin pracy animatora
„Moje Boisko ORLIK 2012” na najbliższe dni:

Z MŁODZIEŻOWYCH BOISK

Dzień tygodnia

Data

liczba
godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek
wtorek
środa
sobota

1.06.2009
2.06.2009
3.06.2009
6.06.2009

4
4
3
9

14.30-18.30
13.00-17.00
15.30-18.30
8.00-17.00

piłka nożna, koszykówka
gry i zabawy, siatkówka
piłka nożna
turnieje gier zespołowych
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OKRĘGOWA LIGA JUNIORÓW
Concordia – Piast Gliwice 0:3
Energetyk Rybnik – Concordia 0:0

REGIONALNA LIGA JUNIORÓW
Concordia – Polonia Łaziska 0:0
Piast Leszczyny – Concordia 2:1

LIGA TRAMPKARZY
Rocznik 1994 - Piast Gliwice – Concordia 1:1
Rocznik 1995 - Concordia – ŁTS Łabędy 0:3, Piast – Concordia 0:2
Rocznik 1996 - Trampkarz 22 Biskupice – Concordia 2:1, Promotor Rokitnica – Concordia 8:2
Rocznik 1997 - Walka Zabrze – Concordia 1:0, Concordia – Piast
Gliwice 2:1
Rocznik 1998 - Concordia – Piast Gliwice 2:4
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KNURÓW, WILCZA. UWAGA NA PARZĄCĄ ROŚLINĘ Z KAUKAZU

Toksyczny barszcz
rozplenił się w okolicy

Przy drodze ze Szczygłowic do Kuźni Nieborowskiej wyrosły spore
poletka z barszczem

Boleśnie parzy, może wywołać alergię i zapalenie spojówek,
pozostawia trudno gojące się rany. Szczególnie niebezpieczny
w upalne dni. Nie trzeba go nawet dotykać, by boleśnie się
oparzyć. Pochodzący z Kaukazu barszcz Sosnowskiego
rozplenił się na obrzeżach Knurowa i w okolicy
Barszcz rzuca się w oczy
z daleka. Bardzo charakterystyczny. Liście takie jak u
selera, kwiat - niczym koper.
Gigant. Dorasta do trzech
metrów. Niektórzy powiedzą,
że nawet ładny. Ale botanicy
zaraz dorzucą: ostrożnie, także niebezpieczny!
Roślina ma działanie toksyczne i alergizujące. Włoski
na liściach i łodygach wydzielają parzącą substancję. Dotkliwą, oparzenie pokrzywą to
przy tym niemal przyjemność.

Zapalenie skóry jest tak ostre,
że tworzą się pęcherze, a potem trudno gojące się rany.
Co gorsza, w upalne dni
nawet nie trzeba barszczu dotykać, by poznać jego szkodliwą moc. - Gdy żar leje się
z nieba zawarte w roślinie
substancje parują. Można
być 2-3 metry od niej i wejść
w niewidzialny obłok takich
oparów. I oparzenie dróg oddechowych albo co najmniej
zapalenie spojówek mamy
jak w banku - usłyszeliśmy

DZIEŃ DZIECKA

Zawody
na Moczurach
Koło nr 28
Polskiego Związku
Wędkarskiego
zaprasza dzieci i
młodzież do udziału
w zawodach z okazji
Dnia Dziecka
Impreza odbędzie się w
niedzielę, 31 maja, na stawie
Moczury. Zapisy w godz.
8-9. Start o godz. 9. Udział
mogą brać dzieci w wieku 514 lat. - Uczestników podzielimy na kategorie dziewcząt
i chłopców według wieku
- 5-9 lat i 10-14 lat - mówi

w Wojewódzkim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego.
Pochodząca z Kaukazu roślina rozpleniła się w okolicy Knurowa.
- Jej olbrzymie siedlisko
znajduje się
na pograniczu
Szczygłowic i
Wilczy - mówi
Jan Trzęsiok.
Rad ny prosi
o ostrożność
wędkarzy:
- Trzeba uważać zwłaszcza
w sąsiedztwie
działek za wieżowcami i w pobliżu tamtejszego akwenu.

ogłoszenie własne wydawcy

GLIWICE

Kolorowe
emocje

Damian Chlubek, prezes
KW nr 28.
- Każdy zawodnik powinien dysponować siatką
wędkarską w celu przetrzymywania złowionych ryb,
które po zważeniu ponownie
trafią do wody - zastrzega
prezes Chlubek.
Zawody zostaną rozegrane dzięki wsparciu finansowym sponsorów i Gminy
Knurów jako organu wspierającego realizację zadania
konkursowego dla organizacji pozarządowych.

Wszyscy rodzice, którzy
marzą o tym, żeby ktoś zagospodarował trochę czasu
ich dzieciom i wymyślił,
czym je choć na chwilę zająć
z pewnością skorzystają z
akcji edukacyjnej „Kolorowe Emocje Świat Żywiołów”. 30 maja w Parku Chopina w Gliwicach dzieciaki
będą miały okazję m. in.
malować na makietach czy
wziąć udział w specjalnie
zorganizowanych zabawach,
konkursach i zajęciach.

/bw/

Justyna Walo

KRYWAŁD

Rancho Sahara czeka
na małych kowbojów
Knurowski Klub Abstynenta „Siódemka”
organizuje nietypowy Dzień Dziecka.
Nietypowy o tyle, że zorganizowany w przeddzień
święta maluchów i nie byle gdzie...
Dzięki uprzejmości Eugeniusza Tumuli, właściciela
Rancho Sahara w Krywałdzie, członkowie Klubu, ich
rodziny i dzieci z rodzin
dotkniętych skutkami uzależnień będą mogły wziąć
udział w wyjątkowej zaba-

Jego słowa potwierdza
leśniczy Piotr Nieszporek:
- Przy drodze ze Szczygłowic
do Kuźni Nieborowskiej
jest tego mnóstwo. Podobnie przy ścieżkach, na wałach, różnych
zagłębieniach
terenu w rejonie Książenic,
Kuźni, Wilczy
i Szczygłowic.
Od lat
barszcz upodobał sobie tereny w gminie
Gierałtowice i Ornontowice.
Zwłaszcza nieużytki, obwa-

wie. W programie m.in. jazda
konna wierzchem i bryczką,
konkursy sportowe, zajęcia
edukacyjne i przyrodnicze.
Nie zabraknie programu artystycznego przy obowiązkowym ognisku z pieczoną
kiełbaską.

Zapisy przyjmowane są
pod numerem: 0 695 757 219.
Impreza rozpocznie się 31
maja o godz. 15.00 na Rancho Sahara przy ul. Szkolnej.
Obchody Dnia Dziecka
obędą się dzięki środkom
pozyskanym z UM Knurów, Eugeniuszowi Tumuli
i zaangażowaniu członków
„Siódemki”.
Gorąco polecamy.
/pg/

łowania wzdłuż str umieni
i rowów. Przeprowadzana
od czasu do czasu wycinka
nie przynosi skutków. Także
potraktowanie chemią nie za
bardzo się sprawdza. - To bardzo ekspansywna i trudna do
wyplenienia roślina - mówią
botanicy.
Uważając na siebie trzeba
też zadbać o swoich czworonożnych ulubieńców. Co
prawda psy nie są skore np.
do smakowania barszcz u,
ale ostrożność nie zawadzi.
W przypadku zwierząt roślina powoduje podrażnienia przewodu pokarmowego,
biegunkę, a nawet krwotoki
wewnętrzne.
Bogusław Wilk

Barszcz Sosnowskiego trafił
do Polski w latach 50. jako
dar radzieckich uczonych z
Wszechzwiązkowego Instytutu Uprawy Roślin w Leningradzie. Był uprawiany jako roślina paszowa, najintensywniej
w Małopolsce w latach 70.
Jednak rodzime zwierzęta nie
poznały się na walorach radzieckiego rolnictwa. Krowy
nie chciały go jeść i uprawy
zarzucono. Tymczasem roślina samorzutnie rozprzestrzeniła się i wymknęła spod
kontroli. Barszcz wywiera niekorzystny wpływ na gatunki
miejscowe (konkurencja i wypieranie). Walka z nim polega
na wykopywaniu lub koszeniu
przed okresem kwitnienia
oraz niszczeniu preparatami
chemicznymi.

