wakacyjny hyde park

Mówisz i masz
Czy Polacy wyjdą z grupy podczas Euro 2012? Czy właściciele powinni sprzątać po swoich pupilach? Kto powinien wystąpić na dniach Knurowa?
Czego brakuje w Knurowie? O tym wszystkim mówili nam nasi Czytelnicy w wakacyjnym Hyde Parku
Zuzanna
Gabr yś z
Ornontowic: - Hipermarket y w nie dzielę powinny być
zamknięte.
Często
zdar za
się, że rodzina zamiast wspólnie
jechać na jakąś wycieczkę, albo
spędzić ten czas razem funduje
sobie niedzielę w centrum handlowym.
Piotr Mazurek z
Knurowa:
- W Knurowie bardzo
słabo jest
z tenisem
stołowym,
który upadł
w por ów naniu do
tego, co było wcześniej. Na pewno
pomogłaby większa ilość turniejów organizowanych w naszym
mieście, w różnych kategoriach
wiekowych. Musiałaby się znaleźć
odpowiednia osoba, która by się
tym wszystkim zajęła.

Katar zyna z Gliw i c: - W
K nur owie
bardzo fajne jest to,
że ws zę dzie jest
blisko.
Czy to do
sklepu,czy
banku. W mniejszej miejscowości,
takiej jak Knurów, do największych
plusów można zaliczyć to, że jest
przede wszystkim bezpieczniej
niż w większym mieście. Minusów
nie zauważam, no może czasami
występują problemy z komunikacja
miejską, ale ciężej jest np. dostać
się do Knurowa, niż z niego wyjechać.
Dominik
Hocek z
Knurowa: - Jeśli
chodzi o
muzykę
nie ogr a niczam się
do jednego
gatunku,
słucham
zróżnicowanej muzyki, ale moim
faworytem jest metal progresywny
z elementami jazzu. Moimi ulubionymi zespołami, które mogę
polecić są Opeth, Cynic i Animal
Ass Leaders.
M ar z ena
Chmielnicka ze
Szczygłowic:
- Właściciele
powinni
jak najbardziej
sprzątać
po swoich pupilach. Głównie ze
względu na dzieci, które nie mogą
się przez to później bawić w niektórych miejscach. Tylko nie wiadomo
dlaczego nie chcą tego robić, być
może krępują się, że ktoś ich
zobaczy.
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D a w i d
Maciejewski z
Knurowa:
- Fizjote rapia w
K nurowie
jest w stanie op ł a kanym.
Przed wszystkim ośrodek zdrowia
na ul. Kazimierza Wielkiego idzie
na sprzedaż, a jest tam jedyna
rehabilitacja dziecięca, która się
odbywa w Knurowie. Jest jeszcze
jedna pani, która leczy, ma prywatny gabinet, ale nie każdego stać na
takie rehabilitacje. Trzeba by coś w
tym temacie zrobić i tu gorący apel
do naszych prezesów ZOZ-u, żeby
nie pozbywali się budynku, a jeśli
się już pozbędą, żeby to rehabilitację dziecięcą utrzymać.

Danuta
ze Szczygłowic:
- Uważam,
że Szczygłowice są
trochę zaniedbane.
W Knurowie jest
dużo ładniej, jest tu więcej możliwości dla
młodych ludzi, a w Szczygłowicach
zazwyczaj niewiele się dzieje. Władze miasta mogłyby zwrócić na tę
sprawę większą uwagę.

Pr zemek
Stasiak
z Rudy
Śląskiej:
- Ostatnio
by ł em w
kinie na
Harrym
Pot ter ze
i Insygniach Śmierci. Fabuła jest trochę
inna niż w książce, ale wszystko w
granicach rozsądku. Bardzo dobre
były efekty specjalne i dubbing,
choć on lepiej brzmi w filmach
animowanych.

Andrzej
Małonóg
z Knurowa: - Ktoś
mógłby
zająć się
deptakiem
pomiędzy
Orlikiem
a blokami
na ulicy
Ziętka. Często jeżdżę tu na rowerze i spaceruję z wnuczkiem
i jest on bardzo poniszczony, a
krawężniki nie są przystosowane
do rowerów i wózków,

Monika z
Knurowa:
- B ardzo
chętnie
na dniach
Knurowa
zobaczył abym Irę
lub Pias ka. B ardzo lubi ę
tych wykonawców i fajnie by było
jakbym mogła ich posłuchać na
żywo.

Zyg munt
z Knuro wa: - Mam
nadzi ej ę,
że Polacy
na Euro
wyjdą z
g r u p y. A
jeśli chodzi
o obcokrajowców w naszej reprezentacji to
nie mam nic przeciwko. Jeśli ktoś
czuję się Polakiem to nie widzę
przeszkód, jeśli chodzi o jego grę
z orzełkiem na piersi.

Michał
Ko n i u s z
z Knurowa: - Po
zakończeniu kariery przez
Adama
Mał ysza
zainteresowanie skokami narciarskimi będzie
mniejsze. Teraz główną twarzą
reprezentacji będzie Kamil Stoch,
ale niestety wyników Małysza nie
powtórzy.

Mariusz
Ciostek z
Knurowa:
- W najbliższych
w ybor ac h
parlamentarnych,
tak jak zawsze, pójdę oddać głos. Nie uważam, żeby
głosowanie było obowiązkiem.
Mamy demokrację i każdy ma
wolny wybór, czy chce głosować
czy też nie. Tak czy inaczej należy
jego decyzję uszanować.

Bartosz
i Łuka s z
Ciostek
z Knuro wa: - Na
wakacjach
byliśmy w
Tu n ez j i i
najwięcej
czasu spędzaliś my
na basenie. Bardzo lubimy pływać
i chcemy doskonalić swoje umiejętności.

Krzysztof
z Knurowa: - Je stem kibicem Górnika Zabrze.
Na mecze
nie jeżdżę,
ale wyniki
i grę drużyny ś ledzę
w telewizji.

Lidia z
Knurowa: - W
K nurowie
brakuje mi
wybiegu
dla psów,
który byłby
ogrodzony
i psy mog ł yby się
tam poruszać. Znam klika osób,
które są podobnego zdania i powstanie takiego wybiegu uważają
za dobry pomysł. Sama jestem
właścicielką labradora i naprawdę czasem nie mam gdzie z nim
w yjść, żeby sobie swobodnie
pobiegał. Dodatkowo Straż Miejska mogłaby częściej patrolować
park napr zeciwko hotelu pr zy
ul. Szpitalnej, bo często się na
działki włamują.

Marta Janik z Knur o w a :
- Młodym
ludziom
teraz ciężko o do bry start.
Z mieszkaniami
jest teraz
coraz gorzej, ponieważ są coraz
droższe i trzeba naprawdę długo
czekać na jakąś dobrą okazję.

J a k u b
Świerk z
Knurowa:
- Wydaje
mi się, że
w najbliższym czasie więcej
Polaków
ma szansę
na grę w
NBA. Młodzi polscy koszykarze
mają duży potencjał, a sukcesy
Marcina Gortata na pewno się do
tego przyczyniły.

Mikołaj
Walczak z
Knurowa:
- Czy tam
wszystkiego po
trochu.
Ostatnio
zacząłem
czytać
Władcę
Pierścieni i jestem pod dużym
wrażeniem świata stworzonego
przez J.R.R. Tolkiena. Moją ulubioną postacią jest Aragorn, który jest
świetnym wojownikiem.

Dariusz
K r a w czyński z
Knurowa:
- Dużym
problemem w
K nurowie
j e s t z by t
mała liczba patroli
Policji i Straży Miejskiej. Szczególnie większa ich ilość mogłaby
się pojawiać wieczorami, ponieważ
młodzież, często widać, że niepełnoletnia, pije alkohol i rozrabia.

A d a m
Dziuba z
Knurowa:
- Myślę,
że W i s ł a
Kraków
ma duże
szanse na
awans do
fazy gr u powej Ligi
Mistrzów, co przyczyniłoby się
do promocji polskiej piłki, no ale
później może być jej bardzo ciężko,
ponieważ poziom jest tam bardzo
wysoki.

Leszek z
Knurowa:
- Napisy
na ścianach bardzo oszpecają bloki.
Osoby,
które są za
to odpowiedzialne
powinny być karane, a jeśli są
niepełnoletnie, to konsekwencje
powinni ponieść rodzice. Może
wyjściem z tej sytuacji byłoby
wybudowanie lub oddanie jakiejś
ściany i młodzież mogłaby tam
sobie malować.
Foto i not: Dawid Ciepliński

KNURÓW

Na nic zebra
Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w ubiegły
piątek przy ul. Wilsona. Około godz.
10.00, na oznakowanym przejściu dla
pieszych 32-letni knurowianin potrącił Volkswagenem Passatem 9-letnią
dziewczynkę. W wyniku potrącenia
dziecko doznało obrażeń ciała.
/g/

SZCZYGŁOWICE

Od drzwi,
do drzwi
Taki system zastosował włamywacz, który wziął na cel garaże przy
ul. Parkowej. Pierwsi poszkodowani
odkryli efekty jego działalności w
niedzielę o godz. 23.00. Z jednego z
garaży znikł skuter o wartości 3 tys.
zł i elektronarzędzia warte 1000 zł.
Właściciele pozostałych ograbionych
garaży szacują straty.
/g/

KNURÓW

Bez
ekwipunku
Okazja czyni złodzieja. Zaparkowana przy ul. Szpitalnej Kia skusiła
amatora cudzej własności. Włamał
się do samochodu, skąd zabrał wiertarkę o wartości 600 zł, nawigację
satelitarną i plecak. Wszystkie fanty
kosztowały właściciela 1240 zł.
Zdarzenie miało miejsce w ubiegłą
niedzielę około godz. 21.30.
/g/
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aktualności
Powyrywane i połamane drzewka to częsty obraz nocnych
„popisów” wandali. Szczególnie upodobali sobie skwer
między ul. Klasztorną i 1 Maja. Uderzyli ponownie. Tym razem
dewastacje kosztują knurowian przeszło 1,5 tysiąca złotych...

Jedno jest pewne: auto dachowało
- przyczyny są na razie domniemaniem

KNURÓW

Wandale ponownie w akcji
O sprawie pisaliśmy już na łamach Przeglądu, ale temat powraca
jak bumerang. Tylko w ciągu ostatnich tygodni doszło kilku występków ze strony nieznanych jeszcze
sprawców.
- Nie wiem, kto to za tym stoi,
ale powinien się wstydzić. Ciekawe
komu, aż tak bardzo przeszkadzały
te drzewka, że musiał tak je zniszczyć
– zastanawia się jedna z okolicznych
mieszkanek.
Dewastacja to nie tylko koszty
estetyczne, ale również pieniężne,
które ponosi budżet miasta, czyli
tak naprawdę wszyscy mieszkańcy
Knurowa.
- Poprzedni akt wandalizmu to
sprawa z nocy z 3 na 4 lipca. Oprócz
powyrywanych drzewek z korzeniami
(dwa złamane nadawały się już tylko
do usunięcia) zniszczono elementy
tzw. małej architektury - połamano
ławki, zniszczono trzy kosze na śmieci i całkowicie zdewastowano jeden
pojemnik na psie odchody – wylicza
Brygida Pluta z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska w knurowskim
magistracie.

Dachowania ciąg dalszy
Tydzień temu pisaliśmy o kolizji na skrzyżowaniu
ulic Kosmonautów i Szpitalnej. Do redakcji
zgłosił się Czytelnik, którego relacja rzuca nowe
światło na sprawę
Głupich nie sieją, oni sami rosną
- niestety, w tym przypadku
kosztem nas wszystkich...
Koszt tego aktu wandalizmu
został wyceniony na 1546 zł. – Ta
kwota mogła zostać przeznaczona
na zasadzenie nowych drzewek, a
tak niestety musieliśmy ją wydać na
usuwanie zniszczeń – mówi Brygida
Pluta. - Do tego dochodzą jeszcze
dwie sytuacje z początku sierpnia,
gdzie rano znowu znaleźliśmy powyrywane z korzeniami drzewka.
Sprawców na razie nie udało się
ustalić.
- Jesteśmy w stałym kontakcie ze

Strażą Miejską. Poprosiliśmy, żeby
w miarę swoich możliwości patrolowała częściej ten teren, szczególnie
późnymi wieczorami, bo wtedy
zazwyczaj dochodzi do niszczenia
skweru – mówi Brygida Pluta.
Miejmy nadzieję, że taki jak na
zdjęciu obraz nie będzie już witał
rano mieszkańców Knurowa, a osoby odpowiedzialne za zniszczenia
zostaną złapane i poniosą konsekwencje swoich czynów.
DC

SZCZYGŁOWICE

Paląca głupota

Przypomnijmy. W niedzielę 7
sierpnia kierowca Fiata Seicento
dachował na skrzyżowaniu przy ul.
Szpitalnej i Kosmonautów. Według
jego relacji pośrednio do kolizji
przyczynił się kierowca Opla. Ten
jadąc ul. Kosmonautów rzekomo z
dużą prędkością chciał skręcić w
lewo w Szpitalną, przecinając tym
samym kierunek jazdy Fiata, bez
jakiegokolwiek zastosowania się
do obowiązujących w tym miejscu
przepisów drogowych.
Zupełnie inaczej widział całe
zdarzenie jeden z Czytelników PL
(zastrzegł anonimowość, relacja w
nie zmienianej formie): (...) Tego
dnia, kierujący fiatem jechał od strony targu z zamiarem skrętu w prawo
(w ul. Kosmonautów), lecz prędkość
którą posiadał była zbyt duża, co spowodowało nadsterowność pojazdu i
jego uderzenie tylnym lewym kołem
o krawężnik oraz przekoziołkowanie
na dach – pisze czytelnik PL. - Kierujący fiatem najprawdopodobniej

ścigał się z jakimś Oplem Astrą.
Opel jechał przed fiatem. Kierujący
oplem wszedł w zakręt z podobna
prędkością lecz znajdowały się w
nim 4 osoby, czyli posiadał dociążony tył pojazdu co nie spowodowało
poślizgu przy wejściu w zakręt. W
seicento jechała 1 lub 2 osoby, tego
nie jestem do końca pewien pod
wpływem wrażenia jakie wywarł na
mnie wypadek. Kierujący oplem po
dachowaniu fiata zatrzymał się na
parkingu, na rogu (obok skrzyżowania) oraz wysiadły z niego inne osoby
i podbiegły do fiata, pomagając mu
opuścić pojazd, po tym wydarzeniu
osoby zapakowały się z powrotem
do samochodu i odjechały dalej ul.
Kosmonautów.
To słowa Czytelnika, natomiast
weryfikacją faktów zajęła się Policja. Dochodzenie w całej sprawie
prowadzi Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.
DC

nekrolog

W szybie windy, w bloku przy
alei Piastów 10b, wybuchł
pożar. Na szczęście kabina
była pusta. - Niedawno na
wieżowcach ktoś podpalił
komórki, wrzucając do
otworów wentylacyjnych
zapalone zapałki - mówi
wiceprezes Lokatorsko
Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej Eugeniusz
Jurczyga
Z założenia mają być luksusem, a
stają się pułapkami. Mowa o windach
przy al. Piastów, które notorycznie
ktoś dewastuje. - Windy po remoncie
to łakomy kąsek dla, powiedzmy,
nieprzystosowanych ludzi. Wcześniej
nie było podpaleń, tylko bezmyślne
niszczenie. Ginęły drobne elementy,
musieliśmy zdemontować lustra
- wymienia wiceprezes Jurczyga. Dochodziło nawet do takich sytuacji,
że w windzie ktoś załatwiał czynności
fizjologiczne...
W ubiegły wtorek, około godz.

PANI
DANUCIE MATYSEK
zastępcy prezydenta Knurowa w latach 1990-2002
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów
Sprawców podpalenia nie obchodziło,
że narażają życie lokatorów bloku

21.30 pod adres al. Piastów 10b
wezwano strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. - Pożar wybuchł
w szybie windy. Ktoś wrzucał śmieci,
papierki do szybu, uzbierało się
tego... - mówi dowódca knurowskiej
JRG kapitan Wojciech Gąsior.
Pożar udało się szybko ugasić.
Straty są w trakcie ustalania. Eugeniusz Jurczyga nie ukrywa, że
remont czy naprawa windy to kosztowna rzecz. - Niestety, koszty poniesiemy my wszyscy - podkreśla.
Powoli kończą się pomysły na
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walkę z wandalami. Mieszkańcy
boją się interweniować, co jeszcze
bardziej rozzuchwala wyrostków. Do
czasu, kiedy nie dojdzie do tragedii.
Jednym z rozwiązań jest monitoring. Jak udało nam się dowiedzieć, w LWSM pomysł jest już na
etapie wyboru oferty. - W zasięgu
monitoringu znajdą się wejścia do
klatek wieżowców i ich najbliższe
otoczenie. Prowadzimy rozmowy ze
Strażą Miejską - dodaje Eugeniusz
Jurczyga.
/pg/, foto: JRG Knurów

PANI
DANUCIE MATYSEK
zastępcy prezydenta Knurowa w latach 1990-2002
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
w imieniu Rady Miasta Knurów
składa Jan Trzęsiok
Przewodniczący Rady
3

Foto: Paweł Gradek

aktualności

Mammobus
czeka na panie
- Drogie Panie, nie dajcie nowotworom szans. Zbadajcie
się - apelują organizatorzy akcji bezpłatnych badań
mammograficznych. Tym razem mammobus zatrzyma się
w Knurowie obok przychodni przy ul. Kazimierza Wielkiego

KNURÓW. CO Z BYŁĄ SIEDZIBĄ STRAŻY MIEJSKIEJ?

Reklama
dźwignią
handlu
- Krew mnie zalewa i nie tylko mnie, kiedy
wychodzę z kościoła Cyryla i Metodego i widzę
niszczejący budynek obwieszony reklamami.
To ma być ta wizytówka miasta? - pyta
rozgoryczony knurowianin
Mężczyzna nie zgodził się na
podanie nazwiska. - Znają mnie tu
wszyscy - powiedział. Bulwersuje
go los budynku w którym kiedyś
stacjonowała Straż Miejska. - Piękne
to było kiedyś, a od jakiegoś czasu
obwieszone bilboardami straszy, bo
inaczej tego nazwać nie mogę. Nie
wiem, kto pieniądze bierze za te
reklamy i na jaki cel je przeznacza.
Bibliotekę z parafialnego budynku
przy ul. Niepodległości można by tam
przenieść...
Rzeczywiście budynek w sąsiedztwie ronda mami ofertami. Nietrudno
się domyślić, że adresatami reklam
są przede wszystkim parafianie, bowiem dla przejeżdżających tamtędy
kierowców zapoznawanie się z treścią
bilboardów byłoby ryzykowne.

KNURÓW. BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Jak udało nam się dowiedzieć
była siedziba Straży Miejskiej znalazła nabywcę już w ubiegłym roku.
- Gmina nie może wpływać, ani
ingerować w treść prezentowanych
reklam, o ile nie naruszają przyjętych
norm, bądź nie zagrażają bezpieczeństwu kierowców lub pieszych. Nie
jesteśmy właścicielem tej nieruchomości - podkreśla Krzysztof Stryczek
z biura ds. funduszy stukturalnych,
współpracy z zagranicą i informacji knurowskiego Urzędu Miasta.
- Nowy właściciel wykorzystuje ją do
celów reklamowych tylko na okres
przejściowy. Docelowo powstanie tam
(na to wskazuje profil działalności
nabywcy) apteka lub punkt związany
z profilaktyką zdrowia.
/pg/

Rak piersi jest zmorą tysięcy
Polek. To najczęściej występujący
nowotwór złośliwy u kobiet. Co roku
12 tysięcy naszych rodaczek zapada
na tę groźną, ale uleczalną dolegliwość. Decydującym czynnikiem jest
wiek. Panie po 50 roku życia są dużo
bardziej narażone niż ich młodsze
koleżanki. Dlatego tak istotne jest
cykliczne badanie piersi.
Od 2006 roku prowadzony jest
w całej Polsce Populacyjny Program
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Badanie jest bezpłatne dla wszystkich
ubezpieczonych kobiet w wieku od 50
do 69 lat, które nie badały się w ciągu
ostatnich dwóch lat.
Mimo, iż badania są bezpłatne,
wciąż korzysta z nich niewielka
liczba kobiet np. w Knurowie na
bezpłatną mammograf ię kwa lifikuje się ponad 5 tys. kobiet. Do
tej pory skorzystało około połowy.
Nieuzasadniony lęk przed badaniem i jego wynikiem, wstyd, brak
czasu, czy przekonanie, że „mnie
to nie dotyczy” odbierają paniom
możliwość w yk r ycia wczesnych
zmian, a tym samym możliwość
całkowitego wyleczenia.
Aby zachęcić i jednocześnie
ułatwić kobietom dostęp do pracowni mammograf icznej gliw ickie Centrum Onkologii zakupiło
nowoczesny mammobus. Dzięki
temu możliwe jest skorzystanie z
mammografii blisko miejsca zamieszkania oraz bez oczekiwania w
kolejkach. Cyfrowy aparat mammograficzny w mammobusie pozwala

Mammobus zatrzyma się przy Przychodni Rejonowej nr 2 w Knurowie
(ul. Kazimierza Wielkiego 6)
• 18-19 sierpnia br. w godz. 9-16
• 22-24 sierpnia br. w godz. 10-17
Na badanie nie trzeba się wcześniej zapisywać!
Wystarczy dowód tożsamości (z numerem Pesel), karta chipowa, ewentualnie
jeśli jest zdjęcie z poprzedniej mammografii.
Badanie jest bezpłatne, gdy od ostatniego badania finansowanego przez NFZ
upłynęły pełne dwa lata.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (32) 278-98-96

na ocenę obrazu gruczołu piersiowego na monitorze w ysok iej
rozdzielczości, co wpływa na prec y z y jny opis bada nia. Ponadto
specjalne oprogramowanie pozwala
dokładnie ocenić drobne szczegóły,
a cyfrowo archiwizowany obraz
daje możliwość porównywania wyniku z późniejszymi badaniami.
Badanie mammograficzne jest
proste, krótkie, bezpieczne i niein-

wazyjne. Dawka promieniowania
podczas mammografii jest niska i
bezpieczna dla zdrowia. Badanie
nie wymaga żadnego dodatkowego
przygotowania. Potrzebna jest wyłącznie dobra wola. Dlatego zachęcamy, aby skorzystać z możliwości
w ykonania bezpłatnej c y frowej
mammografii w mammobusie podczas rozpoczynającej się akcji.
/bw/

E–DOWODY Z OPÓŹNIENIEM

Miało być jak nigdy, wyszło jak zawsze...
Jeśli ktoś liczył, że lada dzień będzie mógł wymienić stary dowód
osobisty na nowoczesny dokument z elektronicznym czipem, srodze
się zawiedzie. Problemy techniczne sprawiły, że nowe dowody
pojawić się mają z dwuletnim poślizgiem - w połowie 2013 roku
W sierpniu ubiegłego roku Sejm
RP zdecydował, że ustawa o nowych
dowodach osobistych wejdzie w życie 1 lipca 2011 r. Niestety, z powodu
przedłużającego się postępowania
przetargowego na dostawę blankietów dowodów osobistych parlament
zmuszony został do prac nad nowelizacją ustawy. Postanowiono o
wydłużeniu tzw. vacatio legis o dwa
lata. Kropkę nad „i” postawił prezydent Bronisław Komorowski, który
pod koniec czerwca złożył podpis
pod zmianą ustaw y o dowodach
osobistych i ewidencji ludności.
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- W trakcie postępowania przetargowego na dostawę blankietów
dowodów osobistych oferenci złożyli
odwołania, które zgodnie z prawem
musiały zostać rozpatrzone przez
Krajową Izbę Odwoławczą. To miało
istotny wpływ na przedłużenie postępowania przetargowego – tłumaczył
podczas prac nad nowelizacją ustawy
poseł Marek Wójcik, sprawozdawca
Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
W trakcie prac sejmowych z ustawy wykreślono także przepisy dotyczące „certyfikatu ograniczonej

identyfikacji i mediatora”, który
pozwalał na precyzyjne potwierdzenie faktu dokonania operacji przy
pomocy dowodu osobistego. Okazało
się, że takie rozwiązania były bardzo
ambitne i rozwój technologiczny za
nimi nie nadążył.
Przypomnijmy, że nowy dowód
osobisty oprócz warstwy graficznej
będzie posiadał warstwę elektroniczną. Dowód będzie potwierdzał tożsamość danej osoby w Polsce i w strefie
Schengen. Nie będzie na nim informacji o miejscu zamieszkania, a także
danych dotyczących wzrostu i koloru

oczu. E-dowód umożliwi
składanie podpisu elektronicznego w urzędach
administracji publicznej.
Ma być również wykorzystywany przy dostępie do
różnych rejestrów, w tym
do rejestru NFZ.
O dokument będzie
się można starać w dowolnej gminie, ale będzie
wydawany wyłącznie na
terytorium Polski. Podpisana przez prezydenta
nowelizacja dopuszcza
też składanie wniosku
przez internet. Po odbiór trzeba się jednak
będzie zgłosić osobiście.
Niestety, najwcześniej za
dwa lata...
Marek Węgorzewski
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rozmaitości

„Klient nasz pan” – słyszymy
i sporo za to płacimy
Sklepy kuszą i mamią. Wszystko, począwszy od przestrzeni, towarów,
wystroju aż do sprzedawcy, ma nas zachęcać do kupowania. Nieświadomi,
że bierzemy udział w wielkiej grze o nasze pieniądze, z łatwością ulegamy.
Manipulacja to nie tylko domena hiper i supermarketów. Coraz częściej po
te same sposoby sięgają małe sklepy
− Do klienta przede wszystkim
trzeba się uśmiechnąć i grzecznie powiedzieć „dzień dobry”. Od
pierwszej chwili wiem z kim mam do
czynienia − z „wymagaczem” czy
z tzw. panem „może być” − śmieje
się Monika, sprzedawczyni w małym
odzieżowym sklepie. - Niektórzy
wolą, aby ich zostawić w spokoju,
inni wręcz przeciwnie domagają się
całkowitej uwagi.

BARDZO WAŻNY DOBRY KLIMAT
Po krótkiej analizie osobowości
klienta, wybiera się odpowiednią
strategię działania, jedno pozostaje
bez zmian: kupujący musi się czuć
bezpiecznie i wyjątkowo, dlatego
odpada nachalne nagaby wanie.
Krótkie rozmowy o pogodzie, bądź
pochwalenie np. butów czy nowej
fryzury to dobry początek.
− Kiedy nawiążemy już więź
z klientem, łatwiej jest przedstawić
mu mimochodem produkt − mówi
Monika. Głównym celem jest oczywiście sprzedaż, choć budowanie
trwałej relacji z klientem to równie
ważny element strategii.
− Paradoksalnie warto być szczerym. Wmawianie klientce, że wygląda pięknie w tej niebieskiej sukience,
choć w rzeczywistości w tym kolorze
jej nie do twarzy, na dłuższą metę
się nie opłaca. Dobra rada, nawet

za cenę niesprzedania produktu,
wytworzy w kliencie przekonanie,
że chcemy go zadowolić, a nie tylko
wyciągnąć pieniądze. Następnym
razem na pewno coś kupi − wyjaśnia
nasza rozmówczyni.

NIEBIESKI SPRZYJA ZAKUPOM
Aby przekonać klienta do zakupu, trzeba stworzyć odpowiednią,
wygodną przestrzeń. W tym względzie najlepiej sprawdza się kolor
niebieski. Niezbędna jest również
muzyka − spokojna i relaksacyjna
i przyjemny zapach. Działa także
magia cyfr.
− Te z końcówką 99 już mało
działają, przeczytałam, że należy
umieszczać w cenie 7, podobno
dobrze się kojarzy. − śmieje się
pani Barbara, właścicielka sklepu
spożywczego. Słowa „wyprzedaż”
i „promocja” działają na klientów
jak magnes
− Zdarzało się, że trochę przesadzam z tą promocją, choć zawsze jest
trochę taniej. Przecież mniej o 5 gr to
zawsze mniej, nie więcej − śmieje się
pani Barbara.

SUPERMARKETY NIE GĘSI,
SWOJE TRIKI MAJĄ
Z supermarketów korzysta większość z nas. Bo taniej. Bo zawsze znajdzie się promocja cenowa na produkt,

który nas interesuje. Jednak supermarkety także korzystają z trików mających zachęcić nas do kupowania.
Ważnym elementem, który ma
omamić i zmanipulować klienta jest
rozkład towarów w sklepowych alejkach. Kluczem do wszystkiego jest merchandising, czyli aranżacja i sposób ułożenia towaru w taki sposób, aby klient,
wędrując po sklepowych alejkach od
wejścia do kasy wkładał do koszyka jak
najwięcej rzeczy, często mało potrzebnych i zupełnie nie planowanych przed
wyjściem na zakupy. Popularnie stosowany jest również zabieg rozmieszczenia produktów, zachęcający nas do
dodatkowego kupna czegoś co idzie
w parze, np. szpatułka do nakładania
lodów w sekcji mrożonek, różnego rodzaju sosy przy fast-foodach. Wszystko
to, by wyciągnąć od nas dodatkowy
grosz.
Ciekawostką jest również, że
w większości marketów artykuły
pierwszej potrzeby, czyli pieczywo,
masło, kawa, herbata zawsze ustawianie są na końcu. Prosty zabieg,
ale jakże skuteczny, ponieważ klient
musi przejść cały sklep i mimowolnie
spojrzeć na inne produkty. Często
zanim znajdzie to, czego szukał,
sklepowy koszyk już jest w części
zapełniony.
Produkty, na których sklep najlepiej zarabia, a niekoniecznie są one

...nauczymy was wszystkiego!
Knurowski MZJOś szykuje się do realizacji kolejnego projektu
edukacyjnego przygotowanego z myślą o najmłodszych uczniach.
Projekt, w całości finansowany z funduszy unijnych, ma ruszyć za rok
dualizacji procesu kształcenia.
- Indywidualizacja procesu nauczania jest już ujęta w programie
nauczania i realizowana w szkołach,
a dzięki przyznanym środkom będzie
działać jeszcze lepiej – mówi Agnieszka Huczek z MZJOś, która pracowała
nad przygotowaniem projektu.
„Koleżanko i kolego...” zostanie w całości sfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kwota przyznana na jego realizację to
495 tys. 868 zł – maksymalna suma,
o jaką MZJOś mógł się ubiegać. Oprócz
prowadzonych zajęć bardzo istotną
sprawą jest zakup pomocy dydaktycznych, zwłaszcza że uczniowie klas I-III
w dużym stopniu uczą się przez zabawę.
Na zakup pomocy przewidziano w
budżecie projektu ponad 185 tys. zł.
Oprócz tego planowane jest też doposażenie szkół, zgodnie z zapotrzebowaniami zgłaszanymi przez poszczególne
placówki – zostaną zakupione m.in.
komputery, tablice multimedialne, laptopy, projektory, ekran elektryczny.

Projek t będ zie realizowany
w roku szkolnym 2012/2013.
- Rok szkolny 2012/2013 będzie
pierwszym, kiedy każde dziecko sześcioletnie obowiązkowo rozpocznie
naukę w 1 klasie szkoły podstawowej.
Niesie to za sobą wiele obaw, zarówno
dzieci jak rodziców i nauczycieli, dlatego uznaliśmy, że będzie to najlepszy
czas na realizację tego projektu – wyjaśnia Agnieszka Huczek. – Wsparciem zostanie objętych 500 uczniów,
zgodnie z zasadami gender będzie to
251 dziewczynek i 249 chłopców.
Ta liczba nie wzięła się znikąd,
podobnie jak szczegóły przedsięwzięcia. Zanim powstał projekt, wśród
dzieci z roczników, które będą nim
objęte przeprowadzano wywiady diagnozujące ich edukacyjne potrzeby.
Dotychczasowe projekty MZJOś
dofinansowywane przez EFS miały
charakter konkursowy. Tym razem
był to projekt systemowy, toteż „wystarczyło” go złożyć, a wcześniej
porządnie się napracować nad jego
właściwym przygotowaniem.
MiNa
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JESZCZE WCZORAJ TO TU BYŁO...
Jednym z najchętniej stosowanych zabiegów przez markety jest częsta zamiana towarów na sklepowych
półkach. Klienci, którzy korzystają
stale z usług jednego sklepu, zakupy
wykonują machinalnie, w ciągu kilku
minut, doskonale pamiętając gdzie
jaki towar znajduje się na półce. Niewątpliwie tracą na tym sklepy, gdyż
klient, który robi zakupy w taki sposób nie wędruje między półkami w
poszukiwaniu towaru, gdzie może mu
wpaść w oko inny produkt, którego
nie przewidywał kupić.
Taka zmiana może wpłynąć pozytywnie, jeśli chodzi o przypływ
pieniędzy do kasy, ale może również
przynieść odwrotne rezultaty.

Stali klienci, którzy korzystają
z usług jednego z supermarketów,
często są oburzeni takim obrotem
sprawy.
- Przyznam, niefajny ten chwyt...
i zeszły mi zakupy dłużej dzisiaj,
bo znałam wszystko na pamięć.
Teraz chodziłam i szukałam – pisze
użytkownik anamari na forum Wirtualnego Knurowa (www.wirtualnyknurow.pl) po zmianach wprowadzonych przez jeden z knurowskich
supermarketów.
- Odczucia mam podobne - efekt
odwrotny do zamierzonego - nie mogąc
znaleźć szukanego produktu po prostu
wyszedłem bez niego i raczej dłuuugo
mnie tam nie zobaczą – wtóruje jej kolejny oburzony forumowicz – Marro.
Przed sztuczkami ze strony małych
i dużych sklepów można się obronić. Zapisywanie listy zakupów na kartce, płacenie gotówką zamiast kartą, nie zabieranie dzieci na zakupy to sposoby, które
pomogą nam uniknąć wykorzystywania
i naciągania ze strony sklepów, a także
do zbyt szybkiego upływu gotówki
z portfela.
Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Handlowcy to profesjonaliści
- wiedzą jak nas, klientów,
podejść i skusić na większe
zakupy

Cykliści mogą więcej
Od maja rowerzyści mogą więcej.
Jednak jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą...

KNURÓW. ZA UNIJNE PIENIĄDZE ...

„Koleżanko i Kolego, nauczymy Was wszystkiego!” – to nazwa
nowego projektu przygotowanego
przez Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych w Knurowie. Jego
główny cel został określony jako
„wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnianie wysokiej jakości usług
edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez realizację zajęć w ramach programów indywidualizacji nauczania
w klasach I-III w siedmiu miejskich
szkołach podstawowych w Knurowie.” Co to oznacza w praktyce?
Rzecz będzie polegać na organizowaniu zajęć dodatkowych zgodnych
z potrzebami najmłodszych. Będą
to m.in. zajęcia logopedyczne dla
dzieci zagrożonych dysleksją, różnorakie zajęcia artystyczne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna.
Słowem – wszystko to, na co brakuje
czasu podczas lekcji realizujących
podstawę programową nauczania.
Zajęcia mają sprzyjać niwelowaniu
problemów występujących u uczniów
najmłodszych klas i sprzyjać indywi-

najlepszą ofertą dla naszej kieszeni,
są ustawiane najczęściej na wysokości wzroku lub nieco niżej (około
1,5 m). Tak samo jest z produktami
skierowanymi do dzieci, te które mają
zwrócić ich uwagę są umieszczone
na wysokości ich oczu. Warto zatem
pamiętać o tym, żeby rozejrzeć się
w górę i w dół, w poszukaniu lepszej
cenowo oferty.

Foto: Dawid Ciepliński

MAGIA W SKLEPACH

Zmiany w przepisach wprowadzono głównie z myślą o użytkownikach rowerów. Cel był dwojaki:
poprawa bezpieczeństwa i zachęta do
korzystania z dwóch kółek [szczegóły w ramce – dop. red.].
- Nowe przepisy ruchu drogowego na pewno ułatwiają życie rowerzystom, a także poruszanie się na
drogach – ocenia zmiany w Kodeksie
Drogow ym K rzysztof Dudziec,
prezes Knurowskiego Stowarzyszenia Cyklistów. – Ponadto czują się
bezpieczniej na drogach. Od dawna
rowerzyści starali się o to, by traktowano ich równorzędnie w stosunku
do użytkowników samochodów oraz
innych pojazdów – dodaje.
Zmiana przepisów to krok w
dobrą stronę, choć do państw zachodnich jeszcze nam sporo brakuje.
Przede wszystkim poprawić się
jeszcze musi kultura jazdy, choć jak
przekonuje Krzysztof Dudziec wcale
nie jest tak źle, jak się myśli.
- Jeśli chodzi o zachowanie polskich
kierowców to w naszym województwie
wygląda to naprawdę dobrze w porównaniu do innych regionów. Z moich
obserwacji wynika, że najmniej przyjazna dla rowerzystów jest tzw. ściana
wschodnia. Tam musiałoby się jeszcze
wiele poprawić – mówi Dudziec. – Knurów pod tym względem jest wyróżniającym się „na plus” miastem.
W naszym kraju przepisy zmie-

niają się jak w kalejdoskopie. Tym
bardziej trzeba zachować czujność
i przyswoić sobie wprowadzone
zmiany. Dla własnego bezpieczeństwa. I niezależnie od tego, czy prowadzi się rower, czy Rover...
Dawid Ciepliński
Najważniejsze zmiany to:
• Rowerzysta jadący na wprost ma
bezwzględne pierwszeństwo przed
pojazdami zmieniającymi kierunek
jazdy (oczywiście, o ile znaki drogowe
stanowią inaczej).
• Rowerzyści mogą jechać obok siebie
(jeśli nie przeszkodzi to innym uczestnikom ruchu).
• Rowerzyści mogą wyprzedzać powoli
jadące pojazdy (inne niż rower) z prawej
strony. Do tej pory mogli jedynie omijać
zatrzymane pojazdy z prawej strony.
• Rowerzyści (i motocykliści) na skrzyżowaniach (zwłaszcza rondach) mogą
jechać środkiem pasa ruchu. Dzięki
temu są lepiej widoczni, a samochody
nie mogą ich spychać na sąsiedni pas
ruchu i zajeżdżać im drogi. Dotychczas
rowerzysta miał obowiązek jechać
najbliżej prawej krawędzi jezdni, co na
skrzyżowaniach prowokowało niebezpieczne sytuacje.
• Dopuszczony jest przewóz dzieci
w przyczepkach ciągniętych przez
rower.
• Rowerzysta nie musi już zatrzymywać
się ani opuszczać jezdni, żeby umożliwić wyprzedzanie innym pojazdom.
• W trudnych warunkach pogodowych
(oblodzenie, ulewny deszcz, silny wiatr,
gęsta mgła) rowerzysta może jechać
po chodniku.
• Ponadto po chodniku można jeździć,
jeżeli jest on szerszy niż dwa metry i
biegnie przy drodze z ograniczeniem
prędkości większym niż 50 km/h.
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POZORY MYLĄ, DOWÓD NIE – TYLKO WERYFIKACJA WIEKU UCHRONI PRZED SPRZEDAŻĄ ALKOHOLU NIELETNIM

Dozwolone od lat 18...
Coraz więcej małoletnich, szczególnie
w okresie wakacyjnym, sięga po
alkohol. Wpływ na to ma zarówno łatwa
dostępność, jak i społeczne przyzwolenie
− Przecież mój tata często pije
piwo i czasami nawet daje mi trochę.
Nie widzę więc w tym nic złego −
mówi 15-letni Kamil.
Dzieci często widzą czy to w
domu, czy w środkach masowego
przekazu pijących alkohol. Skoro jest
to tak dostępny produkt, skoro pije
większość, również rodzice i rówieśnicy, to dlaczego ja nie mogę?

ŁATWA DOSTĘPNOŚĆ
Alkohol to dla wielu małoletnich
atrybut dorosłości, część życia towarzyskiego. Strach przed wykluczeniem z grupy, presja społeczna skłania
nieletnich do inicjacji alkoholowej.
− Pamiętam, że pierwsze piwo
wypiłam na działce u koleżanki.

Przyszli starsi chłopcy z naszej szkoły
i przynieśli całą zgrzewkę. Nie chciałam wyjść na sztywniarę − wyjaśnia
17-latka Monika. − Potem to już było
normalne, że piłam.
Alkohol można nabyć w większości sklepów. Z relacji nastolatków
wynika, że zazwyczaj nie mają problemów z kupnem.
− U nas piwo kupuje Marek,
wygląda na starszego i sprzedawcy
rzadko sprawdzają mu dowód. Czasami też prosimy siostrę kolegi albo
przypadkowego przechodnia − smakosza tanich win. Rzadko się zdarza,
by ktoś odmówił − mówi Kamil.
Każdy z pytanych sprzedawców w
sklepach alkoholowych, twierdzi, że
w razie wątpliwości sprawdza dowód.

Dlaczego więc nastolatki są odmiennego zdania?

SPRAWDZAJ DOWÓD!
Aby zmniejszyć ilość spożywanego przez nieletnich alkoholu,
ruszyła ogólnopolska kampania „Pozory mylą, dowód nie”. Szczególnie

Festyn na półwiecze
W niedzielę, 28 sierpnia, w parku
NOT w Szczygłowicach odbędzie się
Letni Festyn Kopalni Knurów-Szczygłowice. Okazją do zabawy jest 50 lat
szczygłowickiej kopalni.
Impreza rozpocznie się o godz.
15.30. Do godz. 22.00 publiczność

...w aromatów pełen las. Grzybobranie to nie tylko polowanie
na taaakie grzyby, ale też odpoczynek w leśnych kniejach.
Niestety, jeśli są grzyby, będą też zatrucia...

OSTROŻNIE
Z GRZYBAMI !
Większość z nas pamięta relacje
z dramatycznej walki o życie chłopca, który przed rokiem zjadł muchomora sromotnikowego. Ta historia
powinna być przestrogą dla wszystkich zbieraczy, że tzw. domowe sposoby na sprawdzenie czy grzyb jest
trujący nie sprawdzają się.
− Na pewno odrzucam blaszkowe! Potem zazwyczaj liżę grzyba,
jeśli jest gorzki tzn. że trujak! Inny
mój sposób to wrzucenie do gotowanych grzybów cebuli bądź srebrnej
łyżeczki − zmienią kolor, nie można
jeść − mówi pani Helena, gospodyni
domowa.
Jednak takie metody nie przekonują grzybiarzy-praktyków. − Tak,
przekonanie, że te dziwne sposoby
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bawić będą zespoły Music Joy, Break
Dance, SM Szczygłowice, Kamraty i
Teresa Szulc, Siwy Dym i De Facto.
Okrasą festynu będą pokazy policji i
strażackie. Nie zabraknie gier, konkursów i zabaw.
/bw/

KNURÓW
foto: Bogusław Wilk

działają to główna
przyczyna zatruć!
Ludzie nie wiedzą,
że np. muchomor
jest słodki! − ostrzega pan Andrzej. I
apeluje: − Zbierajmy
tylko dobrze nam
znane gatunki!

Justyna Bajko

SZCZYGŁOWICE

Czas na grzyby...
Pan Ryszard, knurowianin i
grzybiarz od 40 lat, poleca lasy w
Bargłówce, Sośnicowicach i Białym
Dworze.
− Byłem w tamtych lasach w
zeszłym tygodniu, przywiozłem kilka
koszy prawdziwków. Niektóre miały
z 20 cm. Jutro jadę z kolegami na
tydzień w okolice Chełmna, podobno jest tam duży wysyp – nie kryje
satysfakcji i planów na zwiększenie
zdobyczy pan Ryszard.
Pierwszym krokiem grzybiarza
jest znalezienie odpowiedniego
miejsca i następnie poczekanie na
dobrą pogodę.
− Trochę deszczu i trochę słońca
a wysyp murowany − zapewnia pan
Ryszard.

zwraca się uwagę sprzedawców oraz
świadków sprzedaży, że tzw. „dorosły
wygląd” bywa mylący. Tylko sprawdzenie dowodu daje gwarancję, że alkohol nie trafi w ręce małoletniego.
Aby zwiększyć skuteczność kampanii, powzięto kilka kroków. Przede
wszystkim badania, polegające na

obserwacji punktów sprzedaży alkoholu oraz wizyt tzw. „tajemniczego klienta”. Przewidziano również
dystrybucję plakatów, zwracających
uwagę na problem, ulotek i naklejek
samoprzylepnych z informacją o nie
sprzedaży alkoholu osobom poniżej
18 roku życia. Ponadto zwrócono
uwagę na edukowanie dzieci w
szkołach, mają temu pomóc specjalne
broszury informacyjno-edukacyjne
dla rodziców i nauczycieli.
− Sprzedawcom alkoholu dajemy
możliwość (po uprzednim kontakcie
telefonicznym − nr telefonu 32 339
23 12) zobaczenia filmu instruktażowego − na temat prawidłowego
zachowania się sprzedawców w
wątpliwych przypadkach − w siedzibie Punktu Konsultacyjnego dla
Osób Uzależnionych i ich Rodzin w
Knurowie na ulicy Dworcowej 38a
pok. 209 − informuje Piotr Grzelak, pełnomocnik ds. Profilaktyki
i Promocji Zdrowia w knurowskim
Urzędzie Miasta.
- Przypominam, że za sprzedaż
alkoholu nieletniemu grozi nie tylko
postępowanie administracyjne (cofnięcie pozwolenia na posiadanie w
asortymencie napojów alkoholowych),
ale także proces karny − ostrzega
prawnik Magdalena Ćwikła.

SPRAWDZAJ
ATESTY
Przy drogach, na
targowiskach pojawia się coraz więcej
sprzedawców grzybów. Czy można bezpiecznie kupować od
grzybiarzy bez obaw
o zatrucie?
W gliw ick im
sanepidzie usłyszeliśmy, że każdy hand lując y grzyba mi Borowik to bardzo pożądany
powinien posiadać przez grzybiarzy okaz
atest na grzyby świeże, wystawiony niedostosowanie się do nich może
przez klasyfikatora bądź grzybo- być kosztowne.
Zarówno kontrolerzy sanepidu,
znawcę. Atest zawiera informację o
gatunku grzyba, wadze partii pod- jak i strażnicy miejscy są uprawniedanej badaniu, datę wystawienia oraz ni do sprawdzania, czy sprzedawca
imię i nazwisko klasyfikatora. Zgoda grzybów posiada odpowiedni atest.
na sprzedaż grzybów traci ważność Jego brak jest nielegalny i podlega
karze grzywny do 500 zł.
po 48 godzinach.
− Na szczęście w tym roku jeszTyle teoria. Rzeczywistość jest od
niej odległa. Konia z rzędem temu, kto cze nie musieliśmy nikogo karać
na skraju lasu trafi na grzybiarza sprze- mandatem − mówi Andrzej Dobrodającego dopiero co zebraną zdobycz wolski, zastępca komendanta Straży
Miejskiej
opatrzoną urzędowym certyfikatem.
− Sezon jednak dopiero się rozHandlujący oficjalnie, na targowisku, zazwyczaj wiedzą, czego wy- począł − dodaje.
Justyna Bajko
magają od nich przepisy. Muszą, bo

Promile usypiają
Godz. 19.35 to jeszcze nie taka
późna pora, a mimo to pewien pan
przysnął obok sklepu przy ul. Kazimierza Wielkiego. Wytłumaczeniem może
być wypity przezeń alkohol. Leżącym
mężczyzną zajęli się strażnicy miejscy,
dzięki którym trafił pod opiekę matki.
W sobotni wieczór konieczna była
podobna interwencja. Tym razem zalegającego na ul. Jagiełły pana postawili

na nogi funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji. Też nie był trzeźwy. I też
został przekazany swojej mamie.
Dzień wcześniej około godz. 18
uwagę strażników zwrócił mężczyzna
leżący w sąsiedztwie garaży przy ul.
1 Maja. Jak się okazało, także jego z
nóg zbiły promile. Dalszą część dnia
dochodził do siebie pod okiem żony.
/bw/

KNURÓW

Sen przy schodach
W miniony poniedziałek wieczorem patrol Straży Miejskiej interweniował w jednym z budynków przy
ul. Kazimierza Wielkiego. Powodem
był bezdomny, który zasnął na klatce
schodowej. Mężczyznę poproszono o
opuszczenie budynku.
We wczesny niedzielny poranek

(po godz. 4) funkcjonariusze Straży
Miejskiej i Policji mieli podobną sytuację. Tym razem zajęli się mężczyzną,
który przysypiał na korytarzu budynku
przy ul. Staszica (w byłym inkubatorze
przedsiębiorczości). Knurowianin został
skierowany do swojego mieszkania.
/bw/
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aktualności
„Świadomy praw i obowiązków…” – tak zaczynają się
słowa przysięgi małżeńskiej składanej przez osoby chcące
wstąpić w związek małżeński. Co jednak w sytuacji, gdy
jedna z tych osób jest niepełnosprawna intelektualnie?
DOLEGLIWE PROCEDURY

Mendelssohn
nie dla każdego
Polskie prawo (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Art. 12) zakazuje
zawarcia związku małżeńskiego
osobie dotkniętej chorobą psychiczną
lub niedorozwojem umysłowym. Ta
przeszkoda może zostać cofnięta
sądownie poprzez wydanie odpowiedniego zezwolenia, jeżeli „stan
zdrowia lub umysłu takiej osoby nie
zagraża małżeństwu ani zdrowiu
przyszłego potomstwa i jeżeli osoba

ta nie została ubezwłasnowolniona
całkowicie”.
Kilka dni temu głos w sprawie zabrała Rzecznik Praw Obywatelskich,
prof. Irena Lipowicz. W wystąpieniu
skierowanym do resortu sprawiedliwości domaga się znowelizowania
tych zapisów. Prof. Lipowicz zwraca
uwagę, że kontrowersyjne przepisy
dotyczą nawet osób, które mają pełną
zdolność do czynności prawnych.

Jej zdaniem przepisy te zawierają
nadmiernie dolegliwe procedury dla
osób psychicznie chorych lub niepełnosprawnych intelektualnie, które
chcą zawrzeć małżeństwo i rażąco
naruszają prawa człowieka.
– Jestem pod wrażeniem uczciwości i jasności sądów pani rzecznik
– mówi Urszula Krawczyk, przewodnicząca knurowskiego Stowarzyszenia
Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełno-

WIZYTÓWKA

Zajawka Łebskiego

sprawnością Intelektualną Osób.

BEZ SZANS NA RODZINĘ?
Należy dodać, że obowiązujący
przepis pochodzi z 1964 r. i oparty jest na definicjach, które dziś
są uznawane jako nieprecyzyjne i
niepoprawne. Przez prawie 50 lat
terminy „choroba psychiczna” i „niedorozwój umysłowy” zostały wraz
z rozwojem badań bardziej sprecyzowane. Prof. Lipowicz zwraca
uwagę także na tezę o dziedziczności
zaburzeń psychicznych. Dziś jest to
kwestia dyskusyjna.
- Można raczej mówić o dziedziczeniu pewnych predyspozycji
do zaburzeń, które mogą, ale nie
muszą objawić się w życiu potomstwa
– czytamy w opinii Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Argument ten jednak Rzecznik
Praw Obywatelskich ocenia jako rażące i arbitralne naruszenie jednego
z podstawowych praw człowieka i
obywatela, czyli prawa do założenia
rodziny oraz ochrony życia prywatnego i rodzinnego.
– Osoby cierpiące na inne choroby uwarunkowane genetycznie,
zakazu takiego nie mają i nikt im
nie broni rodzić dzieci, a przecież
tak samo mogą one być obciążone
chorobą. Uważam, że nikomu nie
można zabronić małżeństwa – mówi
przewodnicząca Stowarzyszenia.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat
zmieniało się też podejście do osób
niepełnosprawnych. Od roku 1999 w
ich programie nauczania znajduje się
przedmiot „przygotowanie do życia
w rodzinie”. Można więc spytać retorycznie, po co osobie niepełnosprawnej
intelektualnie nauka tego przedmiotu,
skoro wiedzy zdobytej nie będzie mogła wykorzystać w życiu.

CHCĄ KOCHAĆ

Dla znawców tematu Arkadiusz Zawadzki
lub po prostu Łebski, to przede wszystkim
pomysłodawca i organizator Bitew
o Knurów. Knurowianin nagrał już dwie
płyty, trzecia - „Dwa Światy” ukaże się
we wrześniu
Przygodę z rapem i pojedynkami
freestyle’owymi rozpoczął w 2008
roku. Wtedy zadebiutował na katowickiej FreeAkcji, gdzie jego występ
oceniało jury. Mimo że nie podzieliło
entuzjazmu Łebskiego, ten wcale się
nie zniechęcał. Pierwsze kroki w
świecie hip-hopu pełne były spontaniczności i przekonania, że w końcu
się uda. Krótko po tym wyszła jego
debiutancka Ep-ka - „Czas na Majku”. - To były moje początki. Płytę
wrzuciłem do internetu i około 200
osób ją pobrało - wspomina Łebski.
Dwa lata później wyszła „Swoboda życia”, bazująca na brzmieniach z
lat 70. Część nakładu rozeszła się po
koncertach, przybyło też zainteresowanych materiałem w internecie.
Łebski nie skupia się jednak
tylko na nagrywaniu. Od 2009 roku
organizuje „Bitwy o Knurów”, czyli
muzyczne pojedynki hip-hopowców,
a także współorganizuje o rozmiar
większe - „Wojny o Śląsk”.
Na wrzesień zaplanował premierę
trzeciego krążka pt. „Dwa Światy”, w
nakładzie 400 egzemplarzy. - Teksty
na płytę napisałem sam. Mówię w
nich o tym, co mnie spotkało w życiu, porównuję światopoglądy ludzi,

Przewodnicząca Stowarzyszenia ubolewa jednak nad tym, że w
dalszym ciągu widok osób niepełnosprawnych intelektualnie okazujących sobie uczucia w miejscu
publicznym wzbudza zdziwienie, a
nawet niesmak.
– Funkcjonuje w społeczeństwie
ograniczenie dotyczące takich osób.
Przez większość traktowani są jak
małe dzieci – zwraca uwagę Urszula
Krawczyk.
Rzecznik Praw Obywatelskich
ma również zastrzeżenia dotyczące
Kierowników USC. Według prawa to
kierownicy urzędów stanu cywilnego
w razie wątpliwości dotyczących stanu
psychicznego osób pragnących zawrzeć
małżeństwo powinni odmówić możliwości zawarcia takiego związku.
– W Knurowie nie mieliśmy takiego przypadku, żebyśmy odmówili z
tego powodu – mówi Barbara Bismor,
kierownik USC w Knurowie. Jednak podkreśla, że pracownicy USC
opierają się na oświadczeniu woli
osób pragnących zawrzeć związek
małżeński.

Arkadiusz „Łebski” Zawadzki
konsekwentnie robi swoje.
Najnowsza płyta to zbiór kontrastów
ludzkich zachowań
między innymi bogatych, którzy na
wszystko zlewają. To płyta dla ludzi,
z dobrą zajawką hip-hopową. Jedną
z piosenek dedykuję tym, którzy
chodzą na imprezy i nie robią hałasu
- dodaje Łebski.
Nie ukrywa, że najnowszą płytą
chce zatrzeć różnice między ludźmi.
Do współpracy zaprosił Wuwei,
NWK i PrzemoC. Produkcją podkładów zajęli się: Wuwei, eNone, NoName, Guzu oraz Michał Lisowski.
Wbrew pozorom środowisko hiphopowe w Knurowie działa i ma się

Przegląd Lokalny Nr 33 (963) 18 sierpnia 2011 roku

dobrze. - Powstaje dużo grup, które
działają głównie w internecie i tam
się krytykują przez co dochodzi do
spin. Mam nadzieję, że uda nam się
wspólnymi siłami nagrywać i robić
fajne imprezy.
Łebski jest realistą, dlatego nie
zapomina o nauce, chociaż wie,
że hip-hop to coś, co chce robić w
życiu.
Patronat medialny nad płytą
Łebskiego objął m.in. Przegląd
Lokalny.

- Urzędnik nie ma możliwości
sprawdzić czy dana osoba jest ubezwłasnowolnienia czy nie. Decyzję
podejmuje na zasadzie obserwacji.
Gdy zauważy coś niepokojącego
powinien odmówić – tłumaczy kierownik Bismor.
Po co więc przepis, którego nie
da się w żaden sposób zweryfikować? W Polsce nie jest prowadzony
spis osób ubezwłasnowolnionych.
Osoba cierpiąca na chorobę psychiczną na zewnątrz nie przejawia
żadnych oznak choroby. Również
w takich przypadkach urzędnicy są
bezsilni wobec przepisu.
Przepis zakazujący zawierania
małżeństw miał w założeniu twórców nie dopuścić do związku osób,
nie będących w stanie samodzielnie
wychować potomstwa.

KRYTERIA NORMALNOŚCI
– Na co dzień spotykamy się
z tzw. „normalnymi rodzinami”,
które z powodu nieradzenia sobie z
samodzielnym wychowaniem dzieci
pozostają pod opieką instytucji państwowych. Nikt im prawa do małżeństwa nie odbierał, choć jak pokazało
życie, również sami nie byli w stanie
zadbać o własne potomstwo – odpiera argument Urszula Krawczyk.
W Knurowie na próżno szukać
formalnych związków osób niepełnosprawnych intelektualnie.
– U nas w ośrodku nie mamy
takiego przypadku – mówi Krzysztof
Gołuch, wicedyrektor ośrodka Caritas w Knurowie.
Wśród podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Osób również nie ma takich
związków. – Czasem jednak widać,
że podopieczni wykazują wzajemne
zainteresowanie – mówi Urszula
Krawczyk.
Inaczej sy t uacja w ygląda w
USA czy Wielkiej Brytanii. Są tam
specjalne programy, które pomagają
osobom niepełnosprawnym intelektualnie po ślubie.
- W USA ślub osoby lub osób z
zespołem Downa jest czymś normalnym – mówi pani Katarzyna, matka
córki z zespołem Downa mieszkająca
w Missisipi i tłumaczy: – Osoby takie
po zawarciu związku małżeńskiego
otrzymują kogoś na wzór naszego
kuratora, który monitoruje rodzinę,
a w razie potrzeby im pomaga. Takie rozwiązanie sprawia, że jestem
spokojna o moją córkę. Wiem, że nie
będzie skazana na pomoc społeczną,
ale będzie mogła prowadzić w miarę
normalne życie.
Być może dzięki interwencji
Rzecznika Praw Obywatelskich
również w Polsce osoby z niepełnosprawnością intelektualną już
wkrótce będą mogły w pełni korzystać z jednego podstawowych
praw człowieka, jakim jest prawo do
założenia rodziny.
Marek Węgorzewski

reklama
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PILCHOWICE

W krainie tulipanów, wiatraków i rowerów
To się nazywa współpraca! Od 22 lat gmina Pilchowice
utrzymuje kontakty z Holenderską Fundacją Polskie Dzieci
w Nuenen. Dzięki nim kolejna grupa dzieci mogła spędzić
wakacyjne 2 tygodnie w urokliwej Holandii
Inicjatorka przedsięwzięcia, emerytowana dyrektor
Szkoły w Pilchowicach Józefa Margiciok z dumą i satysfakcją obserwuje kolejne
pokolenia pilchowiczan, odkrywające piękno Holandii.
28 lipca z wakacyjnego
wypoczynku wróciła kilkunastoosobowa grupa dzieci
w wieku 7-12 lat. Pod opieką nauczycielki i pedagoga
szkolnego Aleksandry Piechowicz spędziła w Holandii dwa tygodnie. Dzięki
wsparciu zarządu Holenderskiej Fundacji Polskie Dzieci
w Nuenen młodzi uczestnicy
mieli okazję przeżyć wiele

radosnych chwil.
- W każdym takim wyjeździe dziecko może uczestniczyć tylko raz. To doskonała
okazja, by poznać inną kulturę. Dla naszych dzieci dużym
zaskoczeniem był moment
lunchu. Nie było problemów
z komunikacją. Holendrzy
dopracowali wszystkie szczegóły, łącznie ze specjalnymi
piktogramami - opowiada
Aleksandra Piechowicz.
Dzieci odwiedziły m.in.
wesołe miasteczko Efteling,
kąpały się w basenie, jeździły
konno, grały na instrumentach perkusyjnych. Nie mogło
zabraknąć wycieczek rowe-

rowych i wizyty w muzeum
malarza Vincenta van Gogha,
który przez kilka lat mieszkał
i tworzył w Nuenen. Strażacy
z Eindhoven pokazali pilchowiczanom swój nowoczesny
sprzęt.
- Dla dzieci taki wyjazd to
ogromne przeżycie. Wiadomo, nowe otoczenie, pierwsze
miłości... Większość nie miała
jeszcze okazji wyjechać tak
daleko - dodaje nauczycielka,
która podczas wyjazdu dała się
poznać jako niezła akompaniatorka. Z Holendrem Chrisem Heezemansem stworzyła
podczas niedzielnej mszy duet
gitarowo-organowy.

2 t ygo d n ie m i nę ł y w
mgnieniu oka. Pełne wrażeń,
zadowolone i obdarowane
prezentami dzieci wróciły
do domów całe i zd rowe.
Naucz yciel ka ma nad zieję, że nawiązane kontakty
i przyjaźnie zaowocują dalszą

w y mianą korespondencji,
szczególnie podczas świąt.
22 lata rozwijania i umacniania współpracy polsko-holenderskiej zobowiązują.
Organizacją bezpłatnego
wyjazdu, wspieranego przez
wójta gminy Pilchowice Joan-

nę Kołoczek-Wybierek i przewodniczącą Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Jolantę Kowol, zajęły się: Józefa Margiciok, Aleksandra Piechowicz i dyrektor ZS Pilchowice
Agnieszka Lotkowska.
/pg/, foto: Ad Karman
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Pełne wrażeń i emocji
dwa tygodnie w Holandii
minęły dzieciom błyskawicznie
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WILCZA

Ogórkowa ponad wszystko
Dopisała pogoda,
nie inaczej było
z dobrym humorem.
Do Wilczy na X Piknik
Ogórkowy zjechali
także fani ogórkowej
z ościennych
miejscowości
Jeszcze 10 lat temu pomysł zorganizowania pikniku ogórkowego
wydawał się co najmniej szalony.
Wysiłkiem kilku zapaleńców udaje
się co roku zgromadzić na boisku
sportowym LKS „Wilki” rzeszę
żądnych dobrej zabawy.
Tradycyjnie nie mogło zabraknąć
króla imprezy - ogórka. Przyjezdni
przecierali oczy ze zdumienia na widok kolorowych ogórków. Miejscowi
nie kryli dumy ze swoich pikli. Zupa
ogórkowa przelewała się litrami...
Oprócz rozrywek dla ciała, organizatorzy pomyśleli też o duchu. Do
tańca przygrywał zespół „Bernadeta
Kowalska i przyjaciele”.
Śmiechu było co niemiara, kiedy
na scenę zaproszono kolejnych konkursowiczów. Ograniczając się do
dotyku musieli rozpoznać warzywa.
Wśród nich nie brakowało zmyłek,
jak kolano czy pięta wokalistki...
Kolejna okazja do zabawy już
niebawem - 28 sierpnia odbędzie się
w Wilczy powiatowe święto plonów.
W części artystycznej wystąpią: Zespół „New For You”, Kabaret „To Nie
My”, Jesika, Maria Szymków oraz
Kabaretowa Grupa Biesiadna, która
o godz. 20.00 przygrywać będzie do
tańca. O oprawę muzyczną imprezy
zadba Orkiestra Dęta „Szczygłowice”. Nie zabraknie również interesujących ekspozycji rolniczych,
wystaw drobnego inwentarza oraz
stoisk gastronomicznych.

Co to za warzywo? - pyta
Bernadeta Kowalska

Słońce i dobra muzyka
zachęcały wilczan do zabawy

Przysz o!"

reklama

W GÓRNICTWIE

KSZTA$C%CA W SYSTEMIE
ZAOCZNYM W ZAWODACH:

Technik Bezpiecze#stwa i Higieny Pracy
(3semestry/1,5 roku)
Technik Górnictwa Podziemnego
(4 semestry/2 lata)
Technik przeróbki kopalin sta ych
(3 semestry / 1,5 roku)

KSZTA$C%CE W SYSTEMIE
ZAOCZNYM W ZAWODZIE:

Technik Górnictwa Podziemnego
(6 semestrów/3 lata)

WSZYSCY TEGOROCZNI ABSOLWENCI NASZEJ SZKO Y
OTRZYMALI ZATRUDNIENIE W KOPALNIACH KW S.A.

W tym przypadku ciężko
było odgadnąć
reklama

ul. Szpitalna 8, 44-190 KNURÓW
tel. 32 216 37 79, 697 978 111
tel./fax 032 216 37 78
e-mail: sekreteriat@kos.edu.pl
www.kos.edu.pl

/g/
Foto: P. Gradek

Rodzinne obieranie ogórka
reklama
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rozmaitości
KNURÓW

Twórczy finisz półkolonii
12 sierpnia w Centrum Kultury teatralnie podsumowano półkolonie organizowane dla knurowskich dzieci.
− Siedmioro dzieci, wybranych
z programu knurowskiego MOPSu, wzięło udział w półkoloniach
organizowanych przy współpracy
z Centrum Kultury – informuje koordynator projektu Sylwia Wolnica.

AFRYKA NA MASCE
Prze dwa tygodnie dzieci nie
tylko odwiedzały ciekawe miejsca
w regionie, ale przede wszystkim
brały udział w codziennych warsztatach muzycznych, teatralnych
i plastycznych.
− W tym roku kładliśmy duży nacisk
na twórcze działania dzieci. Na slajdach udokumentowaliśmy najciekawsze
prace − dodaje Sylwia Wolnica. Maski
stylizowane na afrykańskie, komiksy
z zaskakującymi zakończeniami, obrazy malowane na płótnach, kolaże −
to tylko wycinek z twórczości kolonistów. Większość prac ozdobiło ściany
Centrum Kultury. Zaaferowane dzieci

z przejęciem opowiadały o grach, zabawach i występach na scenie.
− Było bardzo fajnie − stwierdzili
koloniści.

GULIWER NA SCENIE
Ostatniego dnia półkolonii na
widowni zasiedli rodzice dzieci, by
z ciekawością zobaczyć sztukę „Guliwer w Krainie Liliputów”. Wśród gości
znaleźli się także pracownicy MOPS-u i
Centrum Kultury. Przedstawienie, przygotowane przez uczestników, podsumowywało dwutygodniowe półkolonie,

a także było pewną formą podziękowania dla organizatorów i rodziców.
Koloniści samodzielnie przygotowali
scenografię i zaprojektowali kostiumy.
Wśród różnobarwnych szat i zabawnych peruk, rodzice z trudnością
rozpoznawali własne dzieci. Sztukę
rozpoczął monolog Guliwera (w tej roli
świetnie spisał się Daniel). Role króla
i królowej Liliputów odegrali Nikola,
marząca o zostaniu aktorką oraz Daniel. Towarzyszyli im Ala, Natalia,
Krzysio i Tomek. Chwilowa trema
szybko minęła i dzieci z uśmiechem
wcielały się w swoje role. Starania kolonistów nagrodzono burzą oklasków.
Żywiołowe wykonanie utworu Pawła
Kukiza zwieńczyło udane przedstawienie.

informacja własna wydawcy

Młodzi koloniści nie stracili ani
krzty wakacyjnej chwili. Z zapałem
zwiedzali, bawili się i tworzyli.
A na koniec zagrali... w sztuce

Twórcy przedstawienia
zebrali zasłużone brawa

K N U R Ó W

18.15 – Orkiestra Dęta KWK „Knurów” z solistami: Michał Gasz, Magda
Soczawa, Sylwia Lipka, Marta Kozak, Grzegorz Kania

Foto: Justyna Bajko

Martyna Strzała z Knurowa

Maja Broncel z Knurowa

Kamil Kowalczyk z Knurowa

Oliwer Chopcian z Gliwic

Julia Marek ze Stanicy

ur. 6.08.2011 r., 2960 g, 52 cm

ur. 7.08.2011 r., 2700 g, 50 cm

ur. 7.08.2011 r., 3420 g, 55 cm

ur. 8.08.2011 r., 3130 g, 54 cm

ur. 8.08.2011 r., 3520 g, 54 cm

Tatiana Pakuza z Chorzowa

Ryszard Sowa z Gliwic

Jasper Latusek z Zabrza

Kinga Oleś z Knurowa

Amelia Pałaczyńska z Leszczyn

ur. 8.08.2011 r., 3670 g, 58 cm

ur. 8.08.2011 r., 3140 g, 53 cm

ur. 10.08.2011 r., 4110 g, 58 cm

ur. 10.08.2011 r., 3140 g, 53 cm

ur. 10.08.2011 r., 3700 g, 56 cm

reklama

Roksana Szczyrbowska z Czerwionki

Amelia Kinek z Rudy Śląskiej

Karol Miłosz z Knurowa

ur. 10.08.2011 r., 3160 g, 54 cm

ur. 11.08.2011 r., 3180 g, 51 cm

ur. 11.08.2011 r., 3020 g, 52 cm
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Wakacje
bez nudy

18.08.2011 r.
CZWARTEK

LWSM

Okoliczne instytucje dbają, by
dzieci ciekawie i zdrowo spędzały
letnią kanikułę
Zakochany wilczek
- godz. 10.00

Kac Vegas w Bangkoku
- godz. 18.15

Puzzle
- godz. 16.30

Kieł
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

MOPP
Miejskie Ognisko Pracy
Pozaszkolnej poleca wycieczk i. Ucz est n ic y w y ja z dów
op ł ac ają je dy n ie w s t ę py,
resztę kosztów (przejazd i
opiekę) pokrywa MOPP. Zapisy w sekretariacie MOPP
(Knurów, ul. Lipowa 12, tel.
32 235 27 13 w godz. 9-13).
Co ważne, rodzice muszą
wypełnić druk zawierający:
zgodę na w y jazd i PESEL
dziecka.

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA NR 33/2011

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

WYCIECZKI MOPP
(w godz. 9-16)
18.08 – Ochaby Wielkie – park
dinozaurów, park miniatur

Lokatorsko–Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zachęca do wzięcia udziału w zajęciach stacjonarnych
i w yjazdow ych. Osiedlowe
kluby organizują warsztaty
plast yczne, g r y i zabaw y,
oglądanie filmów, czytanie
bajek oraz – przy odpowiednich warunkach pogodowych
− turnieje sportowe na boiskach szkolnych. Ciekawym
świata podróżnikom LWSM
umożliwia uczestnictwo w
je d no d n iow yc h w yc ie czkach. Najbliższe wycieczki:
24.08.2011 – Olsztyn koło
Cz ęstochow y (szopk a r u-

choma, zwiedzanie miasta).
Ochłodę w upalne wakacyjne
dni dzieci znajdą na basenie
w Paniówkach − 19 sierpnia.
Więcej informacji w klubach:
Gama – tel. 32 235 10 15,
Lokatorek – tel. 32 235 19 08,
Maluch - tel. 32 235 17 65.

MOSIR
Ośrodek poleca „Wakacje z ORLIK-iem”, relaks w
aQuaRelaksie i Kąpielisku
Leśnym „Zacisze”. Program
imprez MOSiR-u na bieżąco publikujemy na stronach
sportowych.
Justyna Bajko

RYDUŁTOWY

Festiwal Stowarzyszeń
W sobotę 20 sierpnia rozpocznie się coroczny festiwal
organizowany przez Rydułtowskie Centrum Kultury .
„Festiwal Stowarzyszeń”, bo
taką nosi nazwę, prezentuje
głównie dorobek organizacji
pozarządowych. W programie
m.in. możliwość przyjrzenia
się działalności stowarzyszeń
na stoiskach wystawienniczych

oraz koncerty zespołów Sylwii
Jakubiec, Old Stars, Kapeli
Śląskiej im. J. Poloka i B.A.R.
Na zakończenie festiwalu przewiedziano program artystyczny
przygotowany przez Towarzystwo Miłośników Rydułtów
oraz świetlicę „Tacy Sami”.
Wstęp wolny. Początek imprezy
o godz. 16.
JB

GLIWICE

Francja
w Amoku
GLIWICE

Liryczna starówka
Tym razem na scenie
gliwickiej starówki wystąpi
zespół Locomitywa. Grupa
inspirująca się jazzem, muzyką etniczną i neoklasyczną
została założona przez absolwentkę Szkoły Muzycznej
w Poznaniu − Barbarę Ha-

naczewską. Subtelny liryzm
w połączeniu ze słowiańską
harmonią tworzy przestrzeń
dla zabawy, żartu a czasem i
dramatu. Koncert rozpocznie
się 21 sierpnia o godz. 20.
Wstęp wolny.
JB

Przy współpracy z Ambasadą Francji, Kino Amok
w Gliwicach przygotowało II
Przegląd Nowego Kina Francuskiego. Pierwsze spotkanie
miłośników wyrafinowanego
filmu odbędzie się 20 sierpnia o
godz. 18. Na ekranie pojawi się
film Trucizna − subtelna historia o dojrzewaniu do miłości.
Festiwal potrwa do 25 sierpnia.
Bilety w cenie 14 zł (normalny)
i 12 zł (ulgowy). Istnieje również
możliwość wykupienia karnetu
na wszystkie projekcie. Szczegółowe informacje na stronie
www.amok.gliwice.pl
JB

GLIWICE

konkurs

Pokazy
ognia
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). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 30/2011

33

brzmia ło: „Gortat ”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Lucyna Brozig. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

W ramach festiwalu Ulicznicy, w Parku Chopina od 25 do
26 sierpnia potrwają eliminacje
do piątej edycji konkursu fireshow. Spektakle konkursowe to
połączenie ognia, kuglarstwa
i teatru. Konkurs rozgrywać
się będzie dwuetapowo, finał −
27 sierpnia. Na artystów czeka
nocleg w Starej Fabryce Drutu
oraz coś ciepłego do jedzenia. Na
eliminacje i finał − wstęp wolny.
JB
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ogłoszenia
M-5, Ułanów, 72 m2/ Łokietka, 70 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

HANDEL I USŁUGI

33/11

M-5, Ziętka, 73 m2, 228 tys. do negocjacji/
Łokietka, 65 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
33/11

Posiadam kawalerkę w Knurowie do wynajęcia od września. Tel. 793 247 978

RÓŻNE

33/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Poszukujemy mieszkań, domów, działek
do sprzedaży. AS. Tel. 501 533 977 lub
32 337 00 22

Oddam ziemię. Tel. 502 176 064
31-33/11

32-35/11

33/11

Bojków. Dwurodzinny dom. Sprzedam. AS.
Tel 512 393 052
33/11

33/11

Do wynajęcia kiosk handlowy w Knurowie
o pow. 30 m2, tel. 695 072 461

Sprzedam dom. Farskie Pola. AS. Tel.
501 533 977

12-43/11

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111
01-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
01-odw.

SZUKAM PRACY
Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

31-33/11

33/11

10-odw.

Do wynajęcia lokal użytkowy, 30 m2, na ul.
Koziełka. Tel. 662 281 335

Sprzedam działkę budowlaną w Stanicy,
pow. 5000 m2, z możliwością podziału.
Tel. 605 414 734

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

33-35/11

BRUK ARSTWOGLIWICE.PL; 509 962
089, 32 270 00 10

Przyszowice. Dom, bardzo dobry stan techniczny. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Do wynajęcia mieszkanie, 75 m 2 . Tel.
501 008 959, 699 456 345
32-33/11

Dom 430 tys. dobra lokalizacja. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977
33/11

Dom w zabudowie szeregowej w Knurowie.
Sprzedam. AS. Tel 501 533 977
33/11

10-odw.

31-33/11
2

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 67 m ,
III piętro z IV, Knurów, WP II, wyremontowane. Tel. 508 006 556
32-33/11

Tanio 2-pokojowe w Szczygłowicach.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

33/11

32-33/11

1-51/52/11

Wynajmę nowe lokale na działalność. AS.
Tel 501 533 977

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksiążki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

33/11

33-odw.

Kompleksowe docieplenia budynków, remonty mieszkań, łazienki, mycie elewacji,
klinkier. Tel. 665 639 146

Dwupokojowe, Piłsudczyków, 48,5 m2, 133
tys. LOKUS. Tel. 793 679 367

29-34/11

Farskie Pola. Sprzedam działki. AS. Tel.
501 533 977

Ocieplanie. Tel. 531 289 339

33/11

Ocieplenie domów, podbitki, adaptacje
poddaszy, gładzie, malowanie, izolacje
poziome, ścianki działowe, remonty. Tel.
602 407 190

Gierałtowice, lokal na działalność gospodarczą 120 m2 (I piętro). Tel. 604 497 626

Remont od A do Z, elektryka, instalacje
wodne. Tel. 502 644 776
32-33/11

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237
3-odw.

32-35/11

Zatrudnimy sprzątaczki (mile widziane
emerytki). Tel. 664 040 345
29-34/11

22-34/11

33-36/11

Szukam pracy w charakterze opiekunki do
dziecka lub osoby starszej (z doświadczeniem, po kursie opiekunki z certyfikatem).
Tel. 501 385 666
28-35/11

MOTORYZACJA

33/11

32-39/11

32-34/11

33/33

Zatrudnię z doświadczeniem do ociepleń,
murarzy, tynkarzy, kafelkarzy. Tel. 32 330
27 82, 515 181 584

Szukam pracy jako opiekunka. Posiadam
doświadczenie. Dyspozycyjna bez nałogów. Tel. 724 882 412

Wynajmę lokal handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej 80 m2.. Tel. 509 168
190
Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

Praca biurowa. Obsługa klienta. Tel. 697
094 168

Szukam pracy dor y wczej. Tel. 32 236
84 02

33/11

WP II, 2-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

DAM PRACĘ
Pilnie montażystów stolarki okiennej i
drzwiowej, rolet, bram. Tel. 32 330 27 82

27-34/11

Gierałtowice. Do wynajęcia lokal na działalność i do zamieszkania, 120 m2. AS. Tel.
501 533 977

Auta kupię, skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
31-34/11

33/11

Kamienica 812 m 2 na działce 2056 m 2 .
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
33/11

Kawalerka 36 m 2 . Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

Autoskup. Tel. 602 342 826
18-37/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006
1-odw.

33/11

Skupujemy auta za gotówkę, do 3 tys. Tel.
660 481 277

Kawalerkę w Knurowie zamienię na 2-pokojowe z balkonem. Tel. 792 530 131

32-33/11

informacja własna wydawcy

32-36/11

Knurów. Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS. Tel 512 393 052
33/11

M-2, Sienkiewicza, 36 m 2. LOKUS. Tel.
793 679 367
33/11

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
29-34/11

M - 3 , J a g i e ł ł y, 3 8 m 2 . LO K U S . Te l .
793 679 367
33/11

Stolarstwo. Tel. 790 898 442
24-33/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521
3-47/11

ZDROWIE I URODA

M-3, Jedn. Narodowej, 43 m2. LOKUS. Tel.
793 679 367
33/11

M-3, K. Wielkiego 40 m2, 128 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367
33/11

M-3, Mieszka I, 50,5 m 2 . LOKUS. Tel.
793 679 367
33/11

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372
41-odw.

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
33-odw.

Wybrukuję chodniki, tarasy. Tanio, szybko,
solidnie. Tel. 509 933 604
33-34/11

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253
8-odw.

M-3, Sienkiewicza, 50.5 m2. LOKUS. Tel.
793 679 367

EDUKACJA

33/11

M-3, w dobrym stanie, 43 m2. LOKUS. Tel.
793 679 367
33/11

M-4, Marynarzy, 62 m2, 195 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367
33/11

M-4, Sokoła, 60.5 m2/ Piłsudczyków, 62 m2.
LOKUS. Tel. 793 679 367
33/11

M-4, Ułanów, 71 m2/ Dyw. Kościuszkowskiej, 76 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
33/11

M-4, w dobrym stanie, 56 m2. LOKUS. Tel.
793 679 367
33/11

M-5, Piłsudczyków, 71 m2/ Szpitalna, 64.5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367
33/11

12
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sport
Od niedawna usportowionych krywałdzian
cieszy nowy obiekt przy szkolnej „Trójce”

wiaty, miasta i gminy z całego kraju,
które nie tylko namawiają swoich
mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim stwarzają do tego odpowiednie
warunki.
Program „Budujemy Sportową
Polskę” pokazuje opinii publicznej
oraz promuje tych, którzy wspierają
rozwój sportu dzieci i młodzieży,
którzy rozumieją znaczenie bezpieczeństwa uprawiania sportu, którzy
budują obiekty sportowe myśląc o
niepełnosprawnych, którzy promują
zdrowy, aktywny, bezpieczny styl
życia, którzy w ten sposób tworzą
otwarte i nowoczesne społeczeństwo
europejskie.
Knurów spełnia wszystkie te
kryteria i został wyróżniony specjalnym Certyfikatem Polskiego Klubu
Infrastruktury Sportowej.

Knurów w gronie tych,
co budują sportową Polskę
Knurowie trudno było grać w piłkę
nożną po zmroku w okresie jesienno-zimowo-wiosennym. Raz, że boiska z naturalną trawą zamieniały się
w grzęzawiska, a dwa – brakowało
obiektu ze sztucznym oświetleniem.
Od trzech lat takiego problemu
już nie ma, bo został rozwiązany
poprzez budowę Kompleksu „Moje
Boisko Orlik 2012”. Od niedawna
„Orlik ” ma swojego „brata”, bowiem w sąsiedztwie wybudowano
pełnowymiarowe boisko ze sztuczną
trawą. Pamiętać też należy o tym, że
dzięki staraniom gminy, w okresie
zimowym część „Orlika” zamienia
się w świetnie prosperujące sztuczne
lodowisko.
Na poprawę funkcjonalności hali
sportowej i krytej pływalni wpłynie
termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Knurowie-Szczygłowicach.
Ważną inwestycją mającą na celu
polepszenie warunków korzystania
ze wspomnianego boiska ze sztuczną
nawierzchnią przy „Orliku” będzie
przebudowa pomieszczeń szkolnych,

Orlik okazał się bardzo
udanym przedsięwzięciem

w których powstaną szatnie dla
piłkarzy.
Listę obiektów, które poprawiają
sportowo-rekreacyjny wizerunek
miasta, ale przede wszystkim służą

Dodajmy, że poprzez program
„Budujemy Sportową Polskę” nasze
miasto promuje się jako atrakcyjne
miejsce dla międzynarodowych inwestycji i dla rozwoju turystyki i sportu.
Piotr Skorupa

aQuaRelax

Udział
w finale A
Niek tóre z w ią zk i spor towe
nie mają litości dla młodzieży i
orga nizują mistrzost wa Polsk i
w czasie wakacji. Sportowiec to
jednak twardziel, który musi być
przygotowany nie tylko na rywalizację z ry walem, ale i innymi
przeciwnościami.
Na taką walkę była przygotowana m.in. reprezentantka Sekcji
Pły wackiej TKKF Szczygłowice
– Martyna Nowak, która nie bacząc na kanikułę w yjechała na
krajowy czempionat 15-latków do
Oświęcimia.
- Martyna to najlepsza nasza
zawodniczka w tej kategorii wiekowej i w czasie mistrzostw Polski
potwierdziła wysoką formę – relacjonuje kierownik sekcji Dariusz
Brachaczek. – Dużym sukcesem
był awans do finału A, dlatego
występ uważam za kolejny sukces.
Ostatecznie Martyna zakończyła
mistrzostwa na ósmym miejscu w
konkurencji 50 metrów stylem klasycznym. Taki wynik daje olbrzymią
radość i satysfakcję, wszak działamy
dopiero od trzech lat, a już odgrywamy znaczącą rolę w imprezach rangi
mistrzostw Polski.
Dodajmy, że mistrzostwa odbył y się na basenie 50 -met rowym, a w konkurencji 100 metrów
„klasykiem” nasza zawodniczka
zakwalifikowała się do finału B i
zajęła 12 miejsce.
Piotr Skorupa

najmłodszym do odpowiedniego rozwoju fizycznego są
boiska, a niejednokrotnie
kompleksy sportowe przy
szkołach.
Te wszystkie inwestycje służą przede wszystkim mieszkańcom Knurowa. I tym młodym i tym
nieco starszym. Nakłady
poniesione na poprawę
infrastruktury dały też
miastu możliwość udziału w Programie Promocji Gmin i Powiatów
„Budujemy Sportową
Polskę”.
Program zosta ł
wdrożony przez Polski
Klub Infrastruktury
Sportowej i zrzesza po-

Foto: SP TKKF Szczygłowice

Nigdy podobno nie jest ta k
dobrze, by nie mogło być lepiej.
Dobrze jest natomiast wtedy, gdy
robimy coś, co może wpłynąć na
to, że będzie jeszcze lepiej. Patrząc
na stan i ilość obiektów sportoworekreacyjnych w naszym mieście i
porównując go ze stanem i ilością
sprzed lat to śmiało można powiedzieć, że w Knurowie tak dobrze
jeszcze nigdy nie było. I nie chodzi
tu o remont czy budowę jednego
boiska, czy jednej sali gimnastycznej. Ostatnie lata to dość pokaźna
ilość inwestycji mających na celu
poprawę sportowej infrastruktury
w naszym mieście. Lata 2005 i 2006
charakteryzowały się sporym wydatkiem na modernizację pływalni
k r y tej „aQuaRela x”. Inwest ycja
– choć do łatwych nie należała – zakończyła się sukcesem i nawet ci,
którzy wtedy byli na „nie”, dzisiaj
nie mają podstaw, by powiedzieć
„a nie mówiliśmy, że to nie ma
sensu?”.
Po pływalni nadszedł czas na
inne obiekty. Przed rokiem 2008 w

PŁYWANIE

Martyna Nowak
udowodniła, że należy
do krajowej czołówki
w swojej kategorii
wiekowej
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KLASA OKRĘGOWA

Foto: Piotr Skorupa

Piłkarze Concordii Knurów potrzebowali 45 minut,
by przyzwyczaić się do gry o punkty na sztucznej
murawie i rozgryźć młodą ekipę rezerw Rozwoju
Katowice

Radość Jarosława Kupisa po bramce na 1:1
Gospodarze nie „pękli”
przed był ymi ligowcami i
już w 4 minucie Krzysztof
Michalski główkował wprost
w ręce Pawła Zarzyckiego.
W 19 minucie po rzucie rożnym piłka znowu znalazła w
knurowskim polu karnym
Krzysztofa Michalskiego i
tym razem rosły napastnik nie
miał problemów, by strzałem
głową dać swojej drużynie
prowadzenie.
W 40 minucie sędzia ukarał Adama Żaka za próbę
w y muszenia rzutu karnego, jedna k gdyby wskazał
na „wapno” po interwencji
Mateusza Mikulskiego nikt z
knurowskiej ekipy nie mógłby
mieć pretensji.
W pierwszej połowie knurowianie nie przypominali
zespołu, który odnosił regularne zwycięstwa w meczach
sparingowych. Irytowało to
m.in. bramkarza Concordii Pawła Zarzyckiego, który ostatnio występował na
szczeblu 1. i 2. ligi.
Przerwa spowodowała, że
w drugiej odsłonie oglądaliśmy zupełnie inny zespół z
Knurowa. Po placu gry biegali
ci sami piłkarze, jednak w
przeciwieństwie do pierwszej
połowy, akcje wreszcie zaczęły
się zazębiać, a na efekty nie
trzeba było długo czekać. W
51 minucie Mateusz Mikulski
długim podaniem uruchomił
na lewej flance Łukasza Żyrkowskiego. Ten udaną kiwką
oszukał rywala i dośrodkował
wprost na głowę Jarosława
Kupisa i zrobiło się 1:1.
Trzy minuty później debiutujący w zespole seniorów
17-letni Paweł Jaroszewski

14

skopiował wcześniejszą akcję Łukasza Żyrkowskiego i
wyłożył futbolówkę innemu
młodzieżowcowi Mateuszowi
Gołębiewskiemu, który ustalił wynik meczu na 2:1 dla
Concordii.
W dalszej części konfrontacji sytuacji bramkowych nie
brakowało. Po godzinie gry
ofensy wnymi umiejętnościami błysnął Łukasz Pilc,
który ośmieszył kilku rywali
i strzelając z ostrego kąta wy-

walczył rzut rożny.
W 66 minucie knurowianie bezskutecznie domagali
się rzutu karnego dopatrując
się zagrania piłki ręką, a trzy
minuty później bliski doprowadzenia do remisu był
Krzysztof Michalski. Piłka po
jego główce „opieczętowała”
poprzeczkę i jednobramkowe prowadzenie Concordii
utrzymało się do ostatniego
gwizdka sędziego.
Piotr Skorupa

WYNIKI 1. KOLEJKI (GRUPA 1):
Rozwój II Katowice - Concordia Knurów 1:2
1:0 Michalski 19’ (głową),
1:1 Kupis 51’ (głową)
1:2 Gołębiewski 54’
Concordia: Zarzycki, Pilc, Mikulski, Bagiński, Jaroszewski,
Spórna, Kempa, Salwa, Żyrkowski 90’ Gałach, Gołębiewski 86’
Link, Kupis 76’ Boroń.
Krupiński Suszec - Stal Chełm Śląski 3:0
Pogoń Imielin - Ogrodnik Cielmice 3:0
Unia Bieruń Stary - Śląsk Świętochłowice 2:0
Sokół Orzesze - LKS Bełk 3:2
Orzeł Mokre - Sokół Wola 2:1
Czarni Piasek - GKS II Katowice 1:1
MKS Lędziny - Unia Kosztowy 1:0

Po pierwsze,
nie lekceważyć!
Żarty się skończyły, w
miniony weekend zaczęła się
kręcić ligowa karuzela. Mimo,
że był to tak zwany długi
weekend, piłkarze nie mogli
sobie pozwolić na rodzinny
w ypad za miasto. Inauguracja sezonu w wykonaniu
Concordii nastąpiła w samym
środku tego długiego weekendu, w niedzielne południe.
Knurowianie grali na terenie
beniaminka. Niezwykle młodego beniaminka – Rozwoju
II Katowice – klubu, o którym ostatnio jest dość głośno,
bowiem młodzież ze stolicy
naszego regionu sięgnęła po
brązowe medale mistrzostw
Polski. Kilku tych medalistów
wybiegło przeciwko Concordii

i niektórym mogło się wydawać, że młodzież – co prawda
utytułowana – w zderzeniu z
doświadczoną knurowską ekipą najzwyczajniej „nie odpali”.
Ba. Na trybunach można było
usłyszeć, że to będzie spacerek
dla podopiecznych Wojciecha
Kempy. Mówiono w prost:
szybkie 5:0 i jedziemy do domu.
Jeżeli tak samo myśleli piłkarze to nie dziwię się, że pierwszą odsłonę przegrali.
Przerwę gospodarze spędzili… pod drzewkiem. Dosłownie. Co działo się w knurowskiej szatni nie wiem, ale
na pewno atmosfera była tam
daleka od pikniku. Efekt? W
drugiej połowie zobaczyliśmy
momentami taką Concordię,

Kapitan
Zespół Concordii ma
nowego k apit a na . Z awodnic y na k i l kadziesiąt godzin przed pierws z y m me c z em s e z onu
2011/2012 zdecydowali,
że zaszczy tna i jednocześnie odpowiedzialna
f unkcja na leż y się Łukaszowi Spórnie. Popularny „Loki” to jeden z
najbardziej doświadczonych piłkarzy Concordii.
W najnowszej histor i i
knurowskiego klubu (po
powoła niu w ż ycie KS
Concordia) rozegrał 104

mecze ligowe, strzelając
w nich 20 bramek.
Pamiętać należy o tym,
że 26-letni Łukasz Spórna
w latach 2007-2010 bronił
barw Zielonych Żarki i
3-ligowej Victorii Chróścice, a od sezonu 2010/2011
znów reprezentuje klub z
Knurowa.
Pił karze Concordii
wybrali nie tylko kapitana,
ale również radę drużyny,
którą obok Łukasza Spórny tworzą: Marcin Salwa,
Jarosław Kupis i Michał
Bagiński.
PiSk

jaką chcielibyśmy oglądać w
tym sezonie.
Już w sobotę nasza drużyna zmierzy się z Krupińskim
Suszec. Trenerem tego zespołu
jest były reprezentant Polski
– Paweł Sibik. Szkoleniowiec
Concordii Wojciech Kempa
ma na swym koncie spektakularne zwycięstwo nad podopiecznymi pana Pawła. Odniósł je w sezonie 2008/2009
pokonując 4:2 na wyjeździe
Przyszłość Rogów, w której
pracował w tedy uczestnik
Mistrzostw Świata w Korei
Południowej i Japonii.
Tym razem o lekceważeniu rywala nie może być
mowy.
Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Akcja młodzieżowców
na wagę zwycięstwa

Łukasz Spórna

informacja

Tempo pierwszym
liderem
Znakomicie nowy sezon
rozpoczęli piłkarze Tempa
Paniówki. Drużyna, która
jeszcze kilka tygodni temu

broniła się przed spadkiem,
po inauguracji sezonu została
liderem grupy 4.
PiSk

WYNIKI 1. KOLEJKI (GRUPA 4):
Tempo Paniówki - Ruch II Radzionków 4:0
Gwarek Zabrze - Jedność 32 Przyszowice 1:1
KS 94 Rachowice – MKS Kończyce 1:1
Sparta Zabrze - Piast II Gliwice 3:2
Fortuna Gliwice - Polonia II Bytom 3:3
Płomień Połomia - ŁTS Łabędy 3:2
Orzeł Miedary - Silesia Miechowice 1:0
Carbo Gliwice - Tarnowiczanka Stare Tarnowice 0:1
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W jednej drużynie
z Piszczkiem
i Błaszczykowskim
nie czyni to wewnętrzną, jak i
zewnętrzną częścią stopy. – To
efekt talentu, pracy i grania w
jednej drużynie z zawodnikami,
od których wiele można się było
nauczyć – kontynuuje piłkarz
urodzony 1 kwietnia. – Gdy
byłem zawodnikiem Piasta
Gliwice to wzorem był dla mnie
Krzysztof Kukulski. Posturą podobny do mnie i bardzo dobrze
wyszkolony technicznie.
Do wspomnianego Piasta
Gliwice odchodził w wieku
17 lat. On dostał szansę pokazania się w lepszym klubie, a
Concordia dzięki temu transferowi miała dopięty budżet na
bodajże dwa sezony, wszak na
knurowskie konto wpłynęło 40
tysięcy złotych. – Czy to był dobry ruch dla mnie? – zastanawia
się Łukasz Żyrkowski. - Dzisiaj
trudno jednoznacznie na to
pytanie odpowiedzieć. Miałem
17 lat. Do zagranicznego klubu
nie było szans wyjechać, a Piast
awansował do drugiej ligi. Gdybym wtedy nie odszedł z Concordii to nie wiadomo, jak ta moja
przygoda by się potoczyła.
Nim pojawiła się propozycja z Piasta Gliwice, Łukasz
Żyrkowski marzył o grze w
Wiśle Kraków, a osiem lat
temu na naszych łamach tak
wspominał swój debiut w reprezentacji Polski do lat 16: Wszedłem na boisko w drugiej
połowie i strzeliłem trzy bramki. To krótki, aczkolwiek wiele
mówiący opis meczu „białoczerwonych” z Litwą.
W ubiegłym sezonie
nasz bohater reprezentował barwy Energetyka
ROW Rybnik, z którym
awansował do II ligi. –
Nie było tam tak, jakbym
sobie życzył. Moje nieszczęście rozpoczęło się w
meczu sparingowym przed
sezonem, gdy „rozklekotałem” śródstopie i
przez pół roku byłem wyłączony
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z gry. Najpierw chodzenie o
kulach, później żmudna rehabilitacja i w rundzie wiosennej
na boisku pojawiałem się sporadycznie. Po sezonie, mimo
awansu, nie podjąłem rozmów
z rybnickimi działaczami, chociaż przypuszczam, że doszlibyśmy do porozumienia. Nie
dałbym jednak rady pogodzić
pracy zawodowej z grą w II lidze. A praca jest teraz dla mnie
najważniejsza.
Osoba Łukasza Żyrkowskiego, w gronie tak doświadczonych zawodników jak Jarosław Kupis, Paweł Zarzycki,
Łukasz Pilc, czy Łukasz Spórna
pozwala myśleć o Concordii,
jako klubie, który skutecznie
powinien walczyć o awans.
– Nie mówimy o tym głośno,
ale na pewno każdy z nas chce
wygrywać i walczyć o najwyższe
cele – twierdzi Łukasz Żyrkowski. – Sparingi pokazały,
że ta drużyna ma potencjał, a
z każdym tygodniem powinno
być jeszcze lepiej, bo niekiedy
brakuje nam jeszcze na boisku
zrozumienia. Ale to normalne,
przecież dopiero od kilku tygodni gramy w takim składzie.
Jak zdrowie dopisze i kontuzje będą nas omijać to powinno być dobrze.
Łukaszowi Żyrkowskiemu
i jego kolegom tego właśnie
życzymy.
Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Łukasz Żyrkowski to jeden
z tych w ychowanków Concordii Knurów, który miał
okazję wystąpić w koszulce z
orzełkiem na piersi. Nie była
to co prawda pierwsza reprezentacja, a jedynie młodzieżowa, ale i tak dla zawodnika
urodzonego w 1985 roku był
to nie lada sukces. Wszak w
jednym zespole grał z takimi piłkarzami jak: Łukasz
Fabiański, Sławomir Peszko,
Łukasz Piszczek czy Jakub
Błaszczykowski.
- Nie jestem jedynym piłkarzem, który zaczynał grać w
Knurowie, a później wybił się
i grał o najwyższe cele – mówi
skromnie Łukasz Żyrkowski.
- Poza Knurowem przeżyłem fajną piłkarską przygodę.
Oczywiście, że mogła trwać
dłużej, ale trzeba pamiętać o
tym, że nie omijały mnie kontuzje. Co jakiś czas musiałem
pauzować miesiąc, czy nawet
dłużej. A jak wiadomo, problemy zdrowotne i takie przerwy
nie służą grze na wysokim
poziomie.
Łukasza Żyrkowskiego na
pewno nie można zaliczyć do
piłkarsk ich emer y tów. Ma
wszak dopiero 26 lat. Wielu
mówi, że to najlepszy wiek dla
piłkarza. Wychowanek Concordii dość niespodziewanie
postanowił jednak wrócić do
klubu, z którego wyruszył na
„głęboką wodę”. – Stary jeszcze
nie jestem, ale o zawodowym
uprawianiu sportu już nie myślę – zdradza zawodnik. – Znalazłem dobrą pracę i mam nadzieję, że szczęśliwie dotrwam
w niej do emerytury. A w piłkę
gram teraz dla przyjemności i
będę chciał pomóc klubowi, w
którym się wychowałem.
Dla Concordii to wielka
sprawa, że może teraz liczyć na
doświadczenie i umiejętności
swego wychowanka. Z drugiej strony trochę żal, że jego
koledzy z kadry młodzieżowej
grają teraz w Bundeslidze czy
Premiership, a on w rodzimej
klasie okręgowej. Łukasz Żyrkowski jednak nie dramatyzuje
i z obecnej sytuacji stara się wyciągnąć jak najwięcej pozytywów. – Paru chłopakom dopisało szczęście i wykorzystali swoją
szansę. W pewnym momencie
swojej kariery znaleźli się w
odpowiednim miejscu, ktoś dał
im szansę, oni dobrze zagrali i
wszystko nabrało innego tempa.
W moim przypadku być może
zabrakło szczęścia, być może
dostawałem za mało szans
od trenerów – mówi 26-latek,
który porusza się po boisku, jak
profesor, a gdy trzeba zagrać
długą piłkę do kolegi z zespołu
to równie swobodnie i dokład-

Łukasz Żyrkowski

Przy piłce Krzysztof Napierała (Sanit Knurów)

CHUDÓW. PIŁKARSKI TURNIEJ O PUCHAR LATA

Bo kobiety
łagodzą obyczaje
Już po raz siedemnasty
Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach zorganizowało piłkarski Turniej
o Puchar Lata. W tegorocznej
edycji wzięło udział siedem
zespołów, a aż cztery z nich reprezentowały Knurów. Zgodnie z tradycją na boisku w
Chudowie w składzie każdej z
drużyn musiała znajdować się
co najmniej jedna przedstawicielka płci pięknej. – Taki zapis
regulaminu wprowadziliśmy
po to, aby sportowa rywalizacja przebiegała w przyjaznej
atmosferze. Nie od dziś wiadomo, że kobiety łagodzą obyczaje i rzeczywiście w naszym
turnieju nie ma agresji, ani
wyzwisk, a zawodnicy i kibice
miło spędzają czas – powiedział organizator turnieju,
Mateusz Papkala.
Walka o zwycięstwo odbyła się pomiędzy trzema
zespołami: Murzyńską Grą
Zabrze oraz k nurowsk imi
drużynami: Intermarche i Vibovit. Ci ostatni triumfowali
w Chudowie trzykrotnie w latach 2008-2010 i byli głównym
fawor y tem do końcowego
sukcesu, jednak w trzech pojedynkach dzielili się punktami
ze swoimi przeciwnikami i
zajęli ostatecznie 3. miejsce.
Zw ycięzcę w yłonił dopiero ostatni mecz turnieju,
w którym zespół z Zabrza
pokonał Intermarche 2:1. W
nagrodę, oprócz okazałego
pucharu i dyplomów, drużyna
otrzymała 50 litrów złocistego
napoju. – Taka nagroda to
również wieloletnia tradycja
naszego przedsięwzięcia, które
kiedyś nosiło nazwę „Turnieju
o Beczkę Piwa”. Przy okazji
chciałbym na łamach Przeglądu Lokalnego podziękować za

Foto: Jerzy Miszczyk

ŁUKASZ ŻYRKOWSKI PO OŚMIU LATACH WRÓCIŁ DO CONCORDII KNURÓW

Najlepszy strzelec - Miłosz Szatka odebrał nagrodę
z rąk wójta gminy Gierałtowice Joachima Bargiela
oraz organizatora - Mateusza Papkali
wkład w organizację turnieju
władzom gminy Gierałtowice
oraz sponsorom – powiedział
Mateusz Papkala.
Choć czwórkę knurowskich drużyn pogodziła ostatecznie drużyna z Zabrza, to
nagrody indywidualne trafi-

ły do Knurowa. Najlepszym
strzelcem został Miłosz Szatka
z zespołu Intermarche, autor
7 goli, a najlepszym bramkarzem wybrano jego kolegę z
zespołu Elizeusza Szolca.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI:
Intermarche Knurów - LKS Żernica 4:1, Murzyńska Gra Zabrze
- Vibovit Knurów 0:0, Soft Processing - Pamar Knurów 0:5, Intermarche Knurów - Sanit Knurów 5:0, Murzyńska Gra Zabrze
- LKS Żernica 2:1, Vibovit Knurów - Soft Processing 1:0, Pamar
Knurów - Sanit Knurów 4:0, LKS Żernica - Soft Processing 2:0,
Pamar Knurów - Intermarche Knurów 0:1, Vibovit Knurów - Sanit Knurów 3:3, Murzyńska Gra Zabrze - Soft Processing 5:0,
LKS Żernica - Sanit Knurów 1:2, Vibovit Knurów - Intermarche
Knurów 5:3, Murzyńska Gra Zabrze - Pamar Knurów 4:2, Soft
Processing - Sanit Knurów 0:1, LKS Żernica - Vibovit Knurów
0:4, Soft Processing - Intermarche Knurów 2:4, Vibovit Knurów
- Pamar Knurów 1:1, Sanit Knurów - Murzyńska Gra Zabrze
1:4, LKS Żernica - Pamar Knurów 2:1, Murzyńska Gra Zabrze
- Intermarche Knurów 2:1.

TABELA KOŃCOWA TURNIEJU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Murzyńska Gra Zabrze
Intermarche Knurów
Vibovit Knurów
Pamar Knurów
Sanit Knurów
LKS Naprzód Żernica
Soft Processing Ornontowice

16
12
12
7
7
6
0

17 : 5
18 : 10
14 : 7
13 : 8
7 : 17
7 : 13
2 : 18
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MAREK JUSZCZAK I DOMINIK PĘDZIWILK POJECHALI ROWERAMI NA BAŁKANY!

Wykręcili 5100 km!
Dokładnie rok temu opisywaliśmy ich
przejażdżkę rowerową dookoła Polski.
Obiecali nam wtedy, że po powrocie
z wyprawy na południe Europy podzielą się
wrażeniami. Słowa dotrzymali...
Opaleni, trochę zmęczeni,
ale szczęśliwi - Marek Juszczak i Dominik Pędziwilk w
ubiegłym tygodniu odwiedzili naszą redakcję. - W 40
dni przejechaliśmy 13 państw,
pokonaliśmy dystans 5100 km
- powitali nas od progu.
Zapewniają, że nie ćwiczyli przed startem. Ubiegłoroczną wyprawę dookoła Polski
potraktowali jak fizyczną i
psychiczną rozgrzewkę.
„Uzbrojeni ” w gadżety
promocyjne, koszulki i proporce z herbem Knurowa (później
okazały się bardzo przydatne),
wyruszyli pociągiem do Rzeszowa. Tam zaplanowali start.
Na miejscu dopingowała ich
rodzina. Ciocia jednego z panów zdążyła jeszcze uszyć ze
swojej bluzki polskie flagi!

Z WIZYTĄ U DRACULI
26 czerwca knurowianie
w y ruszyli w d ługą drogę.
- To była improwizacja. Nie
wiedzieliśmy gdzie będziemy
nocować, nie byliśmy zależni
od czasu, ani pogody. Po prostu obraliśmy cel i do niego
zmierzaliśmy - tłumaczy Marek Juszczak.
Panowie mówią, że podróż
pozwoliła im poznać inne kultury i obyczaje. To nic, że nie
znali obcych języków. Uśmiech
i mowa ciała wiele potrafiły
zdziałać.

Knurowianie mieli okazję doświadczyć gościnności
m.in. Greków i Albańczyków.
- Ugościła nas muzułmańska
rodzina, która nie pozwoliła
nam rozbić namiotu, tylko
oddała do naszej dyspozycji
pół domu! Mieszkała z nimi
pona d 10 0 -l etnia babc ia!
Albańczycy okazali się niezwykle serdeczni. Zapijaliśmy
rakiję zsiadłym mlekiem śmieje się pan Dominik.
To nie jedyny oryginalny
nocleg podczas całej eskapady.
Wcześniej knurowianie mieli
okazję spędzić noc u stóp zamku Draculi.

ZE SKRAJNOŚCI
W SKRAJNOŚĆ
Nie narzekali na wysoką
temperat u rę, momenta mi
dochodzącą do 40 stopni.
Przy głównych drogach znajdowały się ujęcia wody, źródełka. Idealne do zmoczenia
koszulek i schłodzenia się.
- To nie znaczy, że ciągle grzało słońce. Kiedy wjechaliśmy
trasą transfogarską na wysokość 2100 m zastaliśmy zaspy
i temperaturę 4 stopni Celsjusza! - wspomina pan Marek.
- Niezapomniane widoki...
Były też oberwania chmur
i rozczarowania - tak jak pogoda w Chorwacji.
Podróż obfitowała w sporo
miłych spotkań. - Polskie flagi

Trasa podróży Marka Juszczaka
i Dominika Pędziwilka

intrygowały obcokrajowców.
Nie wszyscy wiedzieli gdzie jest
Polska. Pytali, czy Ceauşescu
to od nas - śmieje się Dominik
Pędziwilk.
Wyjątkiem był spotkany w Słowenii Tajwańczyk,
k tóremu na myśl od ra zu
p r z y s z e d ł L e c h Wa ł ę s a .
- On też jechał na rowerze,
takim typowym składaku,
od Lizbony, przez Francję.
Chciał dojechać do Wiednia,
ale skończyła mu się mapa.
Zawiązaliśmy sojusz polskotajwański i ruszyliśmy razem
w drogę - wspom i na pa n
Dominik.
Knurowian zaskoczył y
spotkania z Polakami. Pod
zamkiem Draculi nocowali z
ekipą motocyklistów z Zabrza,
napotkali też grupę rowerzystów z Gliwic.
- Ni e b y ł o mome ntó w
zwątpienia, chociaż czasem
w żartach mówiłem, że przesiadłbym się do auta - przyznaje pan Marek. - Zaimponował nam jednonogi rowerzysta z Holandii, którego
spotkaliśmy na trasie. To jest
dopiero siła woli.

KOŁO PODBIEGUNOWE
W ZASIĘGU
Celowali w boczne drogi,
chociaż zdarzyło im się, wbrew
przepisom, przejechać 70 kilometrowy odcinek autostrady w
Salonikach. Mówią, że nie było
innej alternatywy. Co innego
taka Słowenia - prawdziwy raj.
- Jednego dnia widziałem tam
tylu rowerzystów, co w Polsce
przez rok nie zobaczę - opowiada Juszczak.
4 sierpnia, po 40 dniach
wrócili do Knurowa. Pokonali
5100 km, przejechali przez
13 państw: Słowację, Węgry,
Rumunię, Bułgarię, Turcję,

Czarnogóra. Zatoka w Kotorze
wżyna się głęboko w ląd
Grecję, Albanię, Serbię i Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę,
Chorwację, Słowenię, Austrię
i Czechy.
- To nie była kosztowna
wyprawa. Zastanawiałem się,
ile musiałbym zapłacić, gdybym wybrał się w podróż przez
te wszystkie kraje samochodem.
Na pewno sporo... - dodaje pan
Marek.
O ile ubiegłoroczny bilans
uzupełniały jeszcze cztery
przebite opony, w tym roku
obyło się bez przykrych niespodzianek. Wszystko dzięki oponom ze specjalnymi
wkładkami, którym nie straszne kolce, szkło itp.
- To była wspaniała przygoda, oczywiście, za przyzwoleniem naszych rodzin. W przyszłym roku sobie odpuścimy.
Wakacje spędzimy z bliskimi,
a za dwa lata wyruszymy na
północ. Chcielibyśmy pojechać
aż pod koło podbiegunowe zdradza Marek Juszczak.
Z rowerami się jednak nie
rozstają. Jeżdżą nimi do pracy,
na grzyby, do Chudowa. - Często po lasach, gdzie jest sporo
fajnych ścieżek - zachwala pan
Dominik.

Śnieg w lipcu?
Czemu nie

Sojusz polsko-tajwański

Paweł Gradek
foto: Marek Juszczak
i Dominik Pędziwilk

Greckie Meteory zrobiły
na knurowianach ogromne
wrażenie

Knurowianie doświadczyli
też prawdziwej gościnności

Przejazd trasą transfogarską
to prawdziwa przyjemność

Arbuz
- egzotyczne
urozmaicenie
jadłospisu

