Szczygłowice. Ochotnicza Straż Pożarna ma 100 lat!
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NAGRODY
od mistrza

Razem

szczegóły na stronie 19

Jedno słowo oddaje wszystko,
co działo się podczas
III Knurowskich Dni Integracji.
O sukcesie możemy
powiedzieć wtedy,
gdy RAZEM będziemy
nie tylko od święta...

strony 10-13, 18-19

PRZERWANY
mecz
szczegóły na stronie

Gdy w całym kraju
kibice protestowali
przeciwko decyzjom
rządu i Polskiego
Związku Piłki Nożnej
dotyczącym
zamykaniu stadionów
i nie wpuszczaniu na
nie zorganizowanych
grup sympatyzujących
z drużynami gości,
w Knurowie doszło
do przerwania meczu
klasy okręgowej
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reklama

Knurów, ul. Szpitalna 42
G O D Z I N Y O T WA R C I A :
Poniedziałek - Sobota: 8.00 - 21.00
Niedziela: 10.00 - 20.00
Syropy Paquito,
różne smaki

11

3/19but.
Kiełbasa holenderska
z naszej wędzarni

10/99kg

Jogurt Apetikos
340 g

1/49szt
799/ kg
Mięso mielone
z naszego rozbioru

SUPER KONKURS DLA DZIECI, ATRAKCYJNE NAGRODY !!!

aktualności
gLiwice

premier o gospodarce
We wtorek gościł na Śląsku
wicepremier i minister gospodarki
Waldemar Pawlak. Podczas spotkania
na Wydziale Górnictwa i Geologii
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
wygłosił wykład pt. „Gospodarka w
czasach kryzysu – polskie doświadczenia”.
Aula wypełniła się do ostatniego
miejsca, a wykładu wysłuchali nie
tylko studenci, ale również wykładowcy, przedstawiciele Starostwa
Powiatowego i lokalni działacze.
Tekst i foto:
Marek Węgorzewski

ważne

Od kilku dobrych lat dziursko u
zbiegu ulic Sienkiewicza i Słoniny
potrafi załamać nie tylko zmotoryzowanego mieszkańca. Jest to jedyna
droga dojazdowa rodziców odbierających swoje pociechy z placówki
przedszkolno-szkolnej. Nie dość, że
wokół nikt nie uświadczy miejsc parkingowych,
to „dodatkowym atutem” jest poszatkowana
nawierzchnia. Nikogo
nie wzrusza,
że ruch pieszy i kołowy jest tam
dosyć duży.
Podjazd do
szkoł y jest
zapchany samochodami, dzieci odskakują na boki w obawie, że z tych
zalanych dziur zacznie tryskać błoto i
woda. Hałas mieszkańców Wspólnot
Mieszkaniowych też nie jest rzadkością. Piesi też gestykulują. Niestety,
fruwać się jeszcze nie nauczyłem.
Dzieci zgodnie z rejonizacją nie tyle
chodzą, co dojeżdżają lub są dowożone do szkoły.
Może po latach uda się załatać
dziury, a w zasadzie tę najgłębszą
informacja własna

świadkowie
poszukiwani

i najszerszą u zbiegu ulic Słoniny
i Sienkiewicza, która wita mnie od
kilku lat z dnia na dzień coraz większa. Wpada w nią każdy, kto jedzie do
szkoły i z niej wraca. Bądź co bądź,
droga ta należy do miasta. Może
udrożni się kanalizację (lub zrobi,
o ile jej nie ma), żeby woda wzdłuż
chodników nie zalegała ku utrapieniu
pieszych.
M o ż e
znajdzie się
sposób, aby
zrobić choć
małą zatoczkę na samochody tak ,
aby panie
z wózk ami
nie musiały
omijać auta
z oczekującymi rodzicami w środku.
Cierpliwy ale i zmotoryzowany
ojciec

Od naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska Anny Lewandowskiej usłyszeliśmy, że wspomniane dziury zostaną załatane do
przyszłego wtorku. Na resztę, z racji
prowadzonych w tym rejonie prac,
związanych z budową kanalizacji,
trzeba poczekać.

29 kwietnia (piątek) około godz.
14.30 na przystanku Knurów Wilsona doszło do wypadku, w którym
ucierpiała pasażerka autobusu linii
710. Świadkowie zdarzenia proszeni
są o kontakt pod numer telefonu 667
485 868.
/g/

Kilogramy lecą w dół
Po raz kolejny uczestnicy akcji „Wyzwanie na
odchudzanie” pokazali, że z pomocą silnej woli,
samozaparcia i odpowiedniej motywacji można
wiele osiągnąć
Kursy, w których uczestniczyły
22 osoby z Knurowa i Gierałtowic
trwały 12 tygodni. Na szczególne
wyróżnienie i brawa zasługują dwie
uczestniczki - Agata Kocur z Gierałtowic i Anna Bejnarowicz z Knurowa. Dzięki ciężkiej pracy straciły
odpowiednio 19,9 kg i 15 kg tkanki

tłuszczowej.
Jak mówią, tak rewelacyjne efekty osiągnęły poprzez chęć zrobienia
czegoś dla siebie, ale również dzięki
pomocy trenera i grupy, która okazała im dużo wsparcia.
oprac. DC

gLiwice. KOncert w Starej Fabryce drutu

„Miasto jest nasze”
Abradab i Me, Myself and I będą gwiazdami
dwudniowej imprezy organizowanej przez
Gliwickie Centrum Edukacji Halo!gen
Impreza rozpocznie się w piątek
o godzinie 18 wystawą BLOGSPOT,
a następnie przeglądem f ilmów
krótkometrażowych z całego świata.
Główną atrakcją wieczoru będzie
koncert legendy polskiego hip-hopu
– Abradaba.
Drugi dzień będzie opiewał w
podobne atrakcje. Tym razem impreza zaczynać się będzie o 17, a
gwiazdą wieczoru będzie znany z

Foto: Mirella Napolska

drOga redaKcjO,

gierałtOwice

programu „Mam Talent” zespół Me,
Myself and I. Całość dwudniowych
atrakcji zwieńczy afterparty w stylu
Elektro, Techno, Dubstep.
Bilety w przedsprzedaży dostępne są w cenie 20 zł za dzień lub 35 zł
za dwa dni. Można je nabyć w sekretariacie GCE Halogen oraz księgarni
Czas w Gliwicach. W dniu koncertu
kosztować będą 25 zł.

oprac. DC

Knurów

czyj
to pies?

Za taką zgubą trudno nie
tęsknić. Szukamy właściciela
tego młodego, sympatycznego, wyjątkowej urody psa

Zwierzak błąkał się po osiedlu w
okolicach kościoła pw. Matki Bożej
Częstochowskiej. Został tymczasowo przygarnięty około 12 dni temu.
To pies myśliwski, najprawdopodobniej gończy polski, czarny, podpalany. Został znaleziony bez obróżki
czy podobnych dodatków, pachniał
za to domem, był czysty, wypielęgnowany. Jest nauczony czystości,
uwielbia spać na kanapie i wyraźnie
lubi towarzystwo dzieci. Właściciel
tej wyjątkowej zguby jest proszony
o kontakt z tymczasową opiekunką
psiaka, pod nr tel. 502 526 010.
MiNa
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KiLKa nuteK w „ SłOneczKu”

Dziecięce „Iskierki” z Miejskiego Przedszkola nr 13 gościły klarnecistę Witolda Rokitę. Maluchom spodobała się
muzyka, zaciekawił instrument. Liczą, że pan Witold zajrzy
do nich jeszcze raz...
Aneta Geitz
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gorący
lipiec na
Marynarzy

Z początkiem lipca ruszy
przebudowa ul. Marynarzy.
Dziurawą jak szwajcarski ser
nawierzchnię zastąpi nowa
z asfaltobetonu wraz z
podbudową. Zanim to jednak
nastąpi, mieszkańców osiedla
Wojska Polskiego II czekają spore
utrudnienia komunikacyjne
-Niestety, nieuniknione
będą utrudnienia w ruchu w
obrębie osiedla Wojska Polskiego II, a w szczególności w
dojeździe do poszczególnych
budynków - podkreśla naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Ewa Szczypka.
W celu zminimalizowania
uciążliwości dla mieszkańców
osiedla, realizację inwestycji
podzielono na trzy etapy. Dzięki temu ul. Marynarzy będzie
wyłączana z ruchu odcinkowo.
Obok przedstawiamy rozwiązania połączeń komunikacyjnych
na czas prowadzenia robót w
poszczególnych etapach.
Oprócz przebudowy ulicy
zaplanowano budowę miejsc
postojowych, a także kontynuację istniejącej ścieżki
rowerowej wzdłuż ul. 1 Maja,
poprzez budowę ciągu pieszorowerowego. - W pasie terenu
pomiędzy ul. Marynarzy a ul.
26 Stycznia wybudowana zostanie ścieżka rowerowa. Dotychczasowe oświetlenie uliczne
zastąpi nowe - energooszczędne
- mówi naczelnik Szczypka.
Drzewa i krzewy kolidujące
z robotami zostaną usunięte.

Zaplanowano jednak nasadzenia zastępcze. Bez wątpienia
przebudowa ul. Marynarzy
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa kierowców, rowerzystów i pieszych.
Po zakończeniu robót zostanie wprowadzona docelowa
organizacja ruchu, a zdemontowane wcześniej słupki przy
budynkach na ul. Marynarzy
nr 5 i 13 powrócą na swoje
miejsce.
- Prosimy mieszkańców
osiedla, aby w okresie przebudowy ul. Marynarzy w miarę
możliwości ograniczyli korzystanie z samochodów lub
rozważyli ewentualność pozostawienia ich na innych miejscach postojowych - dodaje
naczelnik.
O terminie wprowadzenia
zmiany organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco.
Roboty w ramach każdego
z etapów nie powinny przekroczyć 2 miesięcy. Obecnie
prowadzone jest postępowanie
przetargowe, które wyłoni wykonawcę prac.

ogłoszenie

Etap 1 - polegać będzie
na wyłączeniu z ruchu
odcinka ulicy Marynarzy (wraz z chodnikiem
i parkingami) od wjazdu
do budynków nr 1 i nr 5
do wjazdu do budynków
nr 17, nr 19 i nr 21. Wyłączone z ruchu zostanie
też skrzyżowanie ul.
Marynarzy z ul. 1 Maja.
Wjazd na parkingi przy
budynkach nr 7 i nr 9
oraz nr 13 i nr 15 będzie
możliwy od strony ul.
Piłsudczyków, dzięki
demontażowi słupków
blokujących zlokalizowanych przy budynkach
nr 5 i nr 13. Do ruchu
pojazdów zostanie też
dopuszczony odcinek
ciągu pieszego przy
przedszkolu, co ułatwi
ruch w tym etapie, a ponadto umożliwi dojazd
do ul. Piłsudczyków w
Etapie 2. Wjazdy na
parkingi od strony ul.
Marynarzy przy budynkach nr 1, nr 7, nr 9, nr
17, nr 19 i nr 21 zostaną
w tym etapie robót wyłączone z ruchu.

Etap 2 - polegać będzie na wyłączeniu z
ruchu odcinka ul. Marynarzy (wraz z chodnikiem i parkingami)
od wjazdu na parking
przy budynkach nr 17,
nr 19 i nr 21 - do skrzyżowania z ul. Lotników.
Samo skrzyżowanie
nie zostanie objęte robotami budowlanymi w
tym etapie. Dojazd do
ulicy Piłsudczyków będzie możliwy od strony
ul. 1 Maja poprzez ul.
Marynarzy i parking
przy budynku nr 5. Dojazd do ul. Lotników nie
ulegnie zmianie.

ETAP 1

ETAP 2

Paweł Gradek

dLa przegLądu LOKaLnegO
Adam Rams- prezydent Knurowa
- Przebudowa ulicy Marynarzy to w
bieżącym roku największa inwestycja drogowa w mieście. Mieszkańcy
osiedla Wojska Polskiego II o to
zadanie wnioskowali na każdym
spotkaniu, w którym brałem udział.
Radni naszego miasta zabezpieczyli na ten cel w budżecie 2,3 miliona zł i dzięki temu mogliśmy złożyć
wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na
lata 2008-2011, czyli tzw. „Schetynówek”. Realizacja tej
inwestycji jest możliwa, ponieważ otrzymaliśmy 50 proc.
dofinansowania do rzeczywistych kosztów przebudowy,
a o nich ostatecznie zdecyduje przetarg. Zakładając, że
zostanie pozytywnie rozstrzygnięty i nie będzie protestów, lipiec wydaje się być miesiącem, w którym zostaną
rozpoczęte roboty. Zadanie to będzie realizowane przez
kilka miesięcy, będzie dla nas wszystkich uciążliwe,
ale w rezultacie powstanie bezpieczna, nowoczesna
droga z dużą ilością miejsc postojowych oraz ścieżką
rowerową.
Przegląd Lokalny Nr 21 (951) 26 maja 2011 roku

aktualności

Etap 3 - polegać będzie
na wyłączeniu z ruchu
odcinka ul. Marynarzy
(wraz z chodnikiem i
parkingami) od skrzyżowania ul. Marynarzy z ul. Lotników i ul.
26 Stycznia (wraz ze
skr z y żowaniem) do
sk r z y żowania z ul.
Dywizji Kościuszkowskiej. Dojazd do ulicy
Dywizji Kościuszkowskiej będzie możliwy
dzięki zaprojektowanej
tymczasowej drodze z
płyt betonowych. Droga tymczasowa będzie
łączyć ul. 26 Stycznia
z ul. Dywizji Kościuszkowskiej. Na odcinku ul.
Dywizji Kościuszkowskiej od skrzyżowania z
ul. Marynarzy do skrzyżowania przy budynku nr 20 wprowadzony zostanie czasowo
ruch dwukierunkowy,
ze względu na zlokalizowany w tym rejonie
urząd pocztowy.

ETAP 3
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aktualności
Knurów. Sesja Rada Miasta

Lasy – po latach klęsk idą lepsze czasy

Obrady
w ratuszu
i... lesie

- Lata 70. i 80. to dla lasów czas klęsk, u którego
podłoża leżał intensywny rozwój przemysłowy Śląska i
szkodliwe emisje – mówi Tadeusz Mamok, nadleśniczy
Nadleśnictwa Rudziniec, a zarazem przewodniczący
Rady Powiatu Gliwickiego. – Na szczęście teraz sytuacja jest zdecydowanie bardziej korzystna...

Pierwsza część obrad w ratuszu, druga
w... szkółce leśnej – tak wyglądała sesja
knurowskiej Rady Miasta w minioną środę.
Wybór miejsca mniej zaskakuje, jeśli wziąć
pod uwagę, że mowa była o lasach oraz ich
znaczeniu dla powiatu i regionu
W stacjonarnej części sesji Rada
Miasta podjęła pięć uchwał. Jedną
z nich było nadanie imienia „Leśne
Zacisze” rondu „na Zaciszu”. Drugą
– przyjęcie regulaminu konkursu „O
piękniejszy Knurów”. Mocą uchwały
powołano też „zespół do przedstawienia Radzie Miasta Knurów
opinii o zgłoszonych kandydatach
na ławników do Sądu Okręgowego w
Gliwicach i Sądu Rejonowego w Gliwicach”. Gremium to tworzą: Jerzy
Pach (przewodniczący), Jan Furgoł,

Henryk Hibszer i Tomasz Rzepa.
Druga część sesji miała miejsce w
szkółce leśnej w Rachowicach, prowadzonej przez Nadleśnictwo Rudziniec. Oprócz miejskich radnych z
Knurowa udział wzięli rajcy z Rady
Powiatu Gliwickiego i Rady Gminy
Gierałtowice. Pretekstem okazał się
Międzynarodowy Rok Lasów. Samorządowcy zostali wprowadzeni w
tematykę dotyczącą znaczenia lasów
w skali lokalnej i globalnej.
/b/

Knurów. Skrzyżowanie ma nazwę...

Rondo Leśne Zacisze

Wybudowane w ubiegłym roku
rondo u zbiegu ulic Niepodległości,
Michalskiego, Rybnickiej i Wilsona
otrzymało nazwę „Leśne Zacisze”

Czy będzie las, gdy nie będzie nas?

Foto: Mirella Napolska

Decyzja została podjęta 19 maja
podczas sesji knurowskiej Rady
Miasta. Rozstrzygnięcie nie było
jednomyślne. W dyskusji padła
m.in. opinia, by nadać rondu imię
ks. Jerzego Popiełuszki. To nawiązywałoby „tematycznie” do ronda
przy kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego, któremu
patronuje papież Jan Paweł II.
Głosowanie wykazało, że większym poparciem cieszy odniesienie



rzystna. Lata 1970-1980 to okres, który w mojej pamięci
zapadł jako szczególnie klęskowy, bo wówczas u nas na
Śląsku ze świerkami działo się to, co do niedawna w Beskidach. Pamiętam, że gdy szedłem po lesie, to mogłem
przez wielką jego połać przejść po zwalonych sztukach.
Przypominam sobie okres intensywnego rozwoju gospodarczego na Śląsku i związane z tym emisje przemysłowe.
Bogusław Wilk: Skąd pomysł na zaproszenie rad- Obecnie do śląskich lasów powraca jodła - wrażliwa na
nych trzech rad do udziału w plenerowej części sesji zanieczyszczenia. Jej obecność świadczy o tym, że w
Rady Powiatu?
lasach dzieje się coraz lepiej.
- Wystąpił Pan w podwójnej roli - jako PrzewodniTadeusz Mamok - przewodni- czący Rady Powiatu, a zarazem szef Nadleśnictwa Ruczący Rady Powiatu Gliwickiego: dziniec. Czy ta dwoistość okazała się w tym przypadku
- Rok 2011 został ustanowiony - w zaletą, czy może pewnym ograniczeniem?
trakcie IX sesji Forum Leśnego
- Myślę, że taka podwójna rola w Międzynarodowym
ONZ - Międzynarodowym Rokiem Roku Lasów jest tylko zaletą. Pełnione stanowisko zawoLasów. W związku z tym Nadleś- dowe sprawia, że „dotykam lasu” codziennie i ten szczenictwo Rudziniec pragnie rozpro- gólny rok mogę propagować z całą odpowiedzialnością.
pagować tematykę związaną z tym Natomiast pełniona funkcja społeczna pokazuje mi ciągle
szczególnym dla leśników świętem nowe obszary niesienia wiedzy społeczeństwu i pozwala
możliwie szerokiej grupie odbior- jednocześnie na ich realizację. Jest to wyzwanie, z któreców. Radni to ludzie pełniący różne go czerpię wiele jako człowiek i jako osoba publiczna w
funkcje zawodowe, toteż dzięki nim treści edukacyjne są wymiarze społeczno-zawodowym.
jednocześnie przekazywane do osób pełniących funkcję
- Południowa część powiatu gliwickiego (Knurów
społeczną i do konkretnych śroi Gierałtowice) postrzegana jest
dowisk.
jako obszar silnie uprzemysłoTornado zdemolowało las
- Jakie zagadnienia zostały W 2008 r. nad terenem czterech wiony, z kolei północ (Rudziniec)
przedstawione i omówione?
gmin (Jemielnica, Strzelce Opolskie, przeciwnie - jako rejon o niewąt- Dla radnych z gmin Knurów Ujazd i Wielowieś) w powiatach pliwych walorach turystycznych.
i Gierałtowice przedstawiane przez strzeleckim i gliwickim przeszło tor- Cz y ta dwubiegunowość jest
leśników zagadnienia dotyczyły nado. Objęło pas o szerokości od 50 wadą, czy może atutem powiazagospodarowania terenów poklę- do 750 m, ciągnąc się od Nogowczyc tu?
skowych - na przykładzie Nadleś- po Dąbrówkę. Zniszczeniu bądź
- Zdecydowanie jest to niełanictwa Rudziniec. Prezentowaliśmy uszkodzeniu uległo wiele domów. twe zadanie, aby doprowadzić do
powierzchnie z wielkiego pożaru z Spore straty poniosły lasy – poła- harmonijnego rozwoju całego po1992 roku oraz zniszczone po tor- mane zostały drzewa na powierzchni wiatu. Każdy obszar niesie swoiste
nadzie w 2008 roku. Z kolei część prawie 500 ha (pozyskana masa wyzwanie. W zależności od potrzeb
wspólna, połączona z udziałem drewna wyniosła przeszło 50 tys. pozwala na wykorzystanie tego,
rady powiatowej, przybliżała zebra- metrów sześciennych).
co w powiecie najlepsze. Rzeczą
nym ogólne zagadnienia promujące
oczywistą jest, że tereny uprzemyMiędzynarodowy Rok Lasów, przesłowione związane są z pogorszebiegający pod hasłem „Lasy dla ludzi”. Hasło to znajduje niem środowiskowych warunków życia obywateli. Z
rozwinięcie w tematach: „Lasów w Polsce przybywa”, drugiej strony to w terenie rozwiniętym gospodarczo
„Lasy w Polsce dostępne dla każdego”, „Lasy chronią tworzone są głównie miejsca pracy. Powiat gliwicki jest
życie”, „Lasy pracodawcą i partnerem w biznesie”, zaprzeczeniem stereotypowego poglądu na Śląsk, który
„Drewno surowcem odnawialnym i ekologicznym”. To ciągle jeszcze pokutuje w społeczeństwie. Tu spotyka się
właśnie te zagadnienia staraliśmy się przybliżyć naszym dzikie piękno i industrialna kultura. Dla mnie to zaleta,
gościom.
ale zapewne każdy czytelnik, w zależności od swojego
- Jaka jest „kondycja” lasów w naszym śląskim osobistego położenia, będzie miał inne odczucie.
regionie?
Rozmawiał Bogusław Wilk
- Kondycja śląskich lasów jest zdecydowanie ko-

- „Nie było nas – był las. Czy będzie las, gdy nie
będzie nas?” – to stare powiedzenie jest jak najbardziej
na czasie. Musimy pamiętać, że jesteśmy częścią natury
i tak żyć, by nie czynić jej szkody – mówi Jan Trzęsiok,
przewodniczący Rady Miasta Knurów

do lokalnej tradycji. Zacisze Leśne
to nazwa znana zapewne zdecydowanej większości knurowian.
Ostatecznie 12 radnych było za
przyjęciem miana „Leśne Zacisze”,
sprzeciw wyraziło 3 rajców, natomiast 2 wstrzymało się od głosu.
Uchwała wejdzie w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenie w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
/bw/

Bogusław Wilk: - Czy udział knurowskich radnych
w plenerowej odsłonie sesji okazał się przydatny?
Jan Trzęsiok, przewodniczący Rady Miasta Knurów:
- Zdecydowanie tak. Lasy są
częścią środowiska, w którym
żyjemy, więc jak najlepsza o
nich wiedza jest oczywiście
konieczna.
- Czy wnioski dotyczące
stanu lasów w Nadleśnictwie
Rudziniec przekładają się na
knurowskie podwórko?
- Ponownie przyznam, że
tak. Po trudnych latach wyraźnie się odradzają. Wracają
do stanu, który pamiętam z dzieciństwa.
- Jak to odrodzenie się przejawia?
- Jest kilka bardzo wyraźnych znaków. Jest więcej niż
przed laty saren, jeleni i dzików. Po latach nieobecności
pojawiły się bobry – Przegląd też już o tym informował.
Miłośnicy flory na pewno cieszą się z możliwości obejrzenia i podziwiania wawrzynka wilcze łyko, skrzypu

olbrzymiego, borówki, jagody, konwalii.
- Z prywatnej ciekawości zapytam o grzyby.
- Znowu się wysypują. Obficiej niż jeszcze niedawno.
- Ale gdzie? Myślę, że ciekawych jest więcej.
- Wiem, wiem (śmiech). Ale to chyba powinna być
tajemnica...
- Nie zdradzi jej Pan, szkoda. Wracając do sesji
– jaki będzie jej efekt dla Knurowa?
- Z pewnością informacje, które uzyskaliśmy, będą
mieć przełożenie praktyczne. Nowa wiedza okaże się
przydatna podczas procesowania spraw dotyczących
naszego środowiska.
- Wielokrotnie na naszych łamach piszemy o tym,
czego w lasach być nie powinno – o śmieciach...
- To prawda, sam też wiele razy, także w Przeglądzie, dawałem wyraz swojej dezaprobacie dla
zaśmiecania lasów. Robienie z natury śmietniska jest
karygodne. Na szczęście chyba idzie ku lepszemu.
- Ustawa śmieciowa?
- Tak, mam na myśli nowe przepisy, które zostały niedawno przyjęte przez sejm. Jeśli wejdą w życie, sprawią,
że nikomu nie będzie się opłacało wyrzucać śmieci na
dziko. Wierzę, że to jeszcze jedna droga do przywrócenia
lasom dawnej świetności. Aby znowu stały się dla nas
oazą spokoju, wyciszenia i wypoczynku...
Rozmawiał Bogusław Wilk
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Knurów. 71-Letnia KObieta OKradziOna przez cyganKi

pOwiat. pOwStaną nOwe ścieżKi rOwerOwe

zaufała i straciła

niezła frajda
na dwóch kółkach

Samotna staruszka wpuściła we wtorek do mieszkania
dwie kobiety o ciemnej karnacji. Wizyta okazała się dla
knurowianki niezwykle kosztowna...
Histor ia z K nurowa to
podręcznikowy przykład, jak
nie należy postępować z domok rążcami. 71-let nia samotna kobieta wykazała się,
niestety, sporym zaufaniem,
kiedy o godz. 11.00 do drzwi
jej mieszkania przy ul. Szarych Szeregów zapukały dwie
Cyganki. Jak zwykle w takich przypadkach bywa, jedna
odwróciła uwagę gospodyni
rozmową, a druga w tym czasie
plądrowała mieszkanie. Kobiety ulotniły się z pieniędzmi w

Już niedługo okoliczni cykliści będą
mieć do dyspozycji ponad 200 km
ścieżek rowerowych. To przeszło
trzykrotnie więcej niż teraz...

kwocie 2300 zł, trzema złotymi pierścionkami i złotym
łańcuszkiem. Łączna wartość
błyskotek to 2 tys. zł.
- Ap e l u je m y d o l u d z i
starsz ych i samotnych, by
nie wpuszczali nieznajomych
do swoich mieszkań - dodaje
rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach
podkom. Marek Słomski.
Postępowanie w sprawie
prowadzi Komisariat Policji w
Knurowie.
/pg/

pamięć do liftingu
Po renowacji kapliczki św.
Barbary w Krywałdzie i pomnika poległych na terenie „Lignozy” w pierwszych dniach września 1939 roku kolejne miejsce
pamięci odzyska swój dawny
blask. Mowa o pomniku poświęconym górnikom tragicznie
zmarłym na stanowiskach pracy,
zlokalizowanym w parku przy ul.
Kopalnianej. Zima go nie oszczędziła, a z klinkieru nie pozostało
za wiele. - Temat stanu pomnika
był już u nas poruszany. Prace renowacyjne rozpoczniemy
jeszcze w tym tygodniu. Pomnik
będzie gotowy na święto Piotra
i Pawła - zapewnił rzecznik
KWK „Knurów-Szczygłowice”
Zbigniew Gałkowski.

W Gliwicach jest około 60 km
tras rowerowych. Pomysł na ich
rozbudowanie na terenie miasta i
otaczającego go powiatu powstał
już jakiś czas temu ze wspólnej inicjatywy okolicznych gmin. Jednak
dopiero pojawienie się środków na
dofinansowanie projektu pozwoliło
rozpocząć konkretne przygotowania do realizacji zamierzeń.
Głównym celem projektu jest
połączenie południowej i północnej
części powiatu gliwickiego trasami
rowerowymi. Całość jest wprowadzana wspólnie przez wszystkie
gminy powiatu. Każda z gmin wyznaczyła na swoim terenie ścieżki,
które pozwoliłyby na połączenie się
z gminami sąsiadującymi.
Na terenie Knurowa będzie realizowany jeden z fragmentów trasy
nr 372, jednak w związku z zapadnięciem się szybu kopalnianego w
Szczygłowicach został zaprojektowany objazd do drogi nr 924.
Ponadto w każdej z gmin zostaną umieszczone tablice zawierające
plany przebiegu tras na terenie danej gminy. Dodatkowo na zamkach
w Chudowie i Toszku zaplanowane
jest wybudowanie „centrów” turystyki rowerowej (wiaty z ławami i

stołami oraz stojakami na rowery
plus tablice informacyjne na temat
tras rowerowych), a w gminach
Sośnicowice oraz Rudziniec powstaną miejsca odpoczynkowe.
Całe przedsięwzięcie jest przeprowadzane w ramach projektu
„Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej
części Subregionu Centralnego”. W
planie jest modernizacja, remont,
w y t yczenie oraz w ybudowanie
około 210 km tras rowerowych z
prawdziwego zdarzenia w powiecie gliwickim.
Umowa na realizację projektu
została już podpisana pomiędzy
dziewięcioma podmiotami biorącymi udział w przedsięwzięciu:
powiatem gliwickim i 8 gminami.
Projekt jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i opiewa na kwotę ponad 4 800 000 zł.
Lwia część tej sumy, czyli 4 mln zł
będzie pochodzić z pieniędzy unijnych, a reszta zostanie podzielona
i sfinansowana po równo pomiędzy
powiat i gminy. Przewidy wany
finał pomysłu to koniec przyszłego
roku.
Dawid Ciepliński

reklama
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Zima dała się we znaki pomnikowi przy ul. Kopalnianej

KOpaLni „SOśnica-MaKOSzOwy” nie grOzi LiKwidacja

czas na wnioski

Spotkanie zarządu Kompanii Węglowej ze związkami
rozwiało wątpliwości co do rozparcelowania złóż KWK
„Sośnica-Makoszowy” pomiędzy kopalnie „KnurówSzczygłowice” i „Bielszowice”

P r z y p om n ijmy. W k w ie tniu „Rzeczpospolita” ujawniła
szczegóły planu naprawczego dla
KW K „ Sośn ica-Ma koszow y”,
który w niedalekiej perspektywie
zakładał likwidację zakładu i
zmniejszenie zatrudnienia o 2,2
tys. pracowników. Opracowany
przez specjalny zespół, powołany
przez Kompanię Węglową miał

być, zdaniem „Rzeczpospolitej”,
receptą na złą kondycję ekonomiczną kopalni. Gdyby tak się
stało, KWK „Knurów-Szczygłowice” przypadłoby 22 mln ton
węgla z części Sośnicy.
W trakcie spotkania zarządu
Kompanii ze związkami przedstawiono sytuację ekonomiczną
i techniczną kopalni „Sośnica-
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Makoszowy”. Wykluczono rozparcelowanie złóż, a także zapewniono o podjęciu działań, które
ustabilizują sytuację w zakładzie.
Wnioski zespołu do opracowania
programu naprawczego kopalni
na lata 2011-2015 poznamy pod
koniec maja.
/pg/
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Knurów

„Stop światowej kampanii antywęglowej”

Sielanka przy A-1? Węgiel ma wsparcie
- Nigdy się nie spodziewałem, że
będziemy żyć w takich warunkach
– ubolewa Tomasz Borkowski. Wraz
z żoną i dwójką dzieci mieszkają w
domu jednorodzinnym przy ul. Wyspiańskiego, około 200 metrów od
autostrady A-1. Przeprowadzka z bloku
w Tychach do Knurowa, w malownicze
okolice stawu Moczury była sporą
zmianą, oczywiście na lepsze – do
czasu, kiedy otwarto autostradę A-1.
Przy planowaniu jej budowy Borkowskim nie proponowano przeprowadzki,
bo przepisowa odległość ich domu od
A-1 została zachowana. Oni sami nie
spodziewali się, że jej bliskość okaże
się dla nich tak uciążliwa.
- Kiedy już budowano autostradę, akurat zastanawialiśmy się z żoną
nad tym, czy dobudować do domu
drugie skrzydło – mówi pan Tomasz.
– Sprawdziłem, jak głośno jest w
innych miejscach przy autostradzie
A-4. Nie było tak źle. Pomyślałem
– da się przeżyć. Zdecydowaliśmy,
że rozbudujemy dom.
Jednak kiedy na A-1 pojawiły się
pierwsze samochody, okazało się, że
jest gorzej, niż można by przypuszczać. Częściowo dlatego, że w pobliżu skrzyżowania Wyspiańskiego i
Rybnej autostrada biegnie estakadą,
problemem mieszkańców jest więc
nie tylko hałas samych silników, ale
dźwięk związany z przejazdem aut
przez dylatacje mostowe. – Szum
słychać nie t ylko na podwórku,
ale także w domu, i to nawet przy
zamkniętych oknach. Zaczyna się o
5 rano. Pamiętam, że na początku
moje dzieci po prostu się budziły o tej
porze na dźwięki płynące z autostrady. Z miesiąca na miesiąc jest tam
coraz większy ruch. Najgorzej, kiedy
przejeżdżają ciężarówki i motocykle.
Kiedy idę na spacer z dziećmi, to po
kolejnych 200 metrach od autostrady
jest lepiej. Ale na naszej posesji jest
nieznośnie.
Jak zaznacza pan Tomasz, chodzi
nie tylko o natężenie, ale i o charakter
tego hałasu, na dłuższą metę uciążliwy i irytujący.
Knurowianina zastanawia też,
czy estetyczne, przezroczyste ekrany
dźwiękoszczelne są tak skuteczne
jak te wyglądające może bardziej
siermiężnie, ale solidnie, stojące
przy knurowskim wjeździe na A-1.
Problem dostrzega również w tym, że
w pewnym momencie ciąg ekranów
reklama



jest przerwany. Jak mówi, to kolejny
czynnik nasilający szum przy Wyspiańskiego.
W styczniu ubiegłego roku pan
Tomasz sygnalizował problem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Pytał m.in. o trafność
dylatacji na wiadukcie, o powód
przerwania ciągu ekranów akustycznych i o możliwość usypania
wału ziemnego od strony Farskich
Pól, który odciąłby mieszkańców od
autostradowego hałasu.
Jak poinformowała knurowianina GDDKiA w lutym ub.r., dylatacje
mostowe zostały wykonane i zamontowane zgodnie z projektem oraz specyfikacjami technicznymi i posiadają
stosowne atesty i certyfikat.
Podczas inspekcji Nadzoru w
terenie, wzdłuż ulicy Rybnej nie
stwierdzono zwiększenia natężenia
hałasu w momencie przejazdu pojazdów przez dylatacje mostowe – przeczytał Tomasz Borkowski w piśmie
otrzymanym z GDDKiA. – Ponadto
przewiduje się wykonanie w 2011
roku analizy porealizacyjnej m.in. w
zakresie hałasu dla przedmiotowego
odcinka autostrady, mającej na celu
weryfikację skuteczności wszystkich
urządzeń ochrony środowiska, w tym
ekranów akustycznych. Badania te
zostaną przeprowadzone w warunkach docelowego obciążenia ruchem
autostrady A-1.
Informację, że przy przejazdach
przez dylatacje nie stwierdzono
zwiększenia natężenia hałasu knurowianin odbiera jako kpinę. Jednak
ubiegłoroczna odpowiedź GDDKiA
daje pewną nadzieję na lepsze jutro.
Zapytaliśmy GDDKiA o to, jak
zamierza zminimalizować problem
autostradowego szumu przy Wyspiańskiego. Czekamy na odpowiedź,
o której poinformujemy w jednym z
następnych wydań PL.
Jeśli nie uda się zmniejszyć
hałaśliwej uciążliwości, Borkowscy
byliby skłonni się przeprowadzić,
tyle tylko, że byłby z tym pewien
problem.
– Gdybym chciał sprzedać dom
– kto go kupi? – pyta retorycznie
knurowianin. – Kto zechce mieszkać
w takich warunkach? Musiałbym go
chyba sprzedać za pół ceny, ale skąd
wziąć wówczas drugie pół na zakup
innego lokum?
Mirella Napolska

rosyjskich związkowców
Kazimierz Grajcarek i Krzysztof Leśniowski z Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” gościli w
Moskwie na zebraniu delegatów największego w Rosji
górniczego związku zawodowego
Delegaci z Polski skutecznie
przekonywali rosyjskich kolegów po
fachu do tego, by udzielili wsparcia
akcji „Stop światowej kampanii
antywęglowej”. Przy okazji udało
im się zdobyć poparcie obecnych na
spotkaniu związkowców z Ukrainy
i Australii. Organizator zebrania,
Niezależny Rosyjski Związek Zawodowy Górników liczy aż 200 tysięcy
członków spośród 350 tysięcy osób
pracujących w rosyjskim górnictwie.
Wśród gości byli liderzy krajowych
i międzynarodowych organizacji
związkowych.
Akcja „Stop światowej kampanii
antywęglowej” trwa od blisko roku.
Ma na celu promowanie węgla jako

podstawowego surowca energetycznego, zwłaszcza w krajach, gdzie
pojawiają się próby likwidacji górnictwa i zmuszenia całej gospodarki
do korzystania jedynie z energetyki
jądrowej lub ze źródeł odnawialnych. Założenia akcji przedstawił w
oficjalnym wystąpieniu Kazimierz

pójdzie w kierunku węgla, są tam
zasoby wystarczające na około 700
lat. Rosjanie wiedzą, czym jest przyszłość energetyczna. Wiedzą też, że
zamiast odchodzić od węgla, trzeba
po prostu wdrażać nowe technologie
jego spalania. Póki co, Europa idzie
w odwrotnym kierunku. Tym bardziej

Foto: Arch. Solidarność KWK „Knurów-Szczygłowice

Mieszkańcy okolicy stawu Moczury przez lata
upajali się sielankowym krajobrazem, ciszą,
spokojem. Życie w takich „okolicznościach
przyrody”, w dodatku w mieście, to istny dar
od losu. Dar jednak stał się dla części
z nich wątpliwy, odkąd w pobliżu wybudowano
autostradę...

Kazimierz Grajcarek wręcza figurkę św. Barbary szefowi
Niezależnego Rosyjskiego Związku Zawodowego Górników
Iwanowi Machnaczukowi

Krzysztof Leśniowski, przewodniczący NSZZ „Solidarność” KWK
„Knurów-Szczygłowice” i członek
Rady Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ „Solidarność”: –
Unia Europejska zgłasza program
ograniczenia emisji dwutlenku
węgla do 30 proc., co może spowodować likwidację miejsc pracy
w wielu sektorach. Jeśli ten plan
wejdzie w życie, większość kopalń
upadnie w ciągu kilku najbliższych
lat. Rządzący krajami UE kierują
się własnymi interesami i te interesy starają się narzucić innym.
Francja postawiła całkowicie na
energetykę jądrową, stąd rozpowszechnia np. fałszywy pogląd,
jakoby wydobycie gazu łupkowego
było szkodliwe dla środowiska.
Niemcy, owszem, trochę zmądrzały po niedawnej katastrofie w
Japonii i ich stanowisko nie jest już
tak jednostronne.
Mamy w Polsce bogate złoża
węgla, które wystarczą na co
najmniej 50-60 lat. Węgiel jest
surowcem, który gwarantuje Polsce bezpieczeństwo energetyczne
i powinniśmy o tym pamiętać.
Tymczasem to, co dzieje się w
polskim parlamencie świadczy, że
niektórzy o tym zapominają. Wprowadzenie podatków od wyrobisk i
maszyn górniczych na rzecz gmin
byłoby dla samorządów kurą znoszącą złote jajka, ale kopalniom
zwyczajnie zaszkodzi. Obciążanie
spółek węglowych 23 proc. podatkiem spowoduje też znaczny
wzrost kosztów wydobycia węgla,
a tym samym wzrost cen jego
zakupu dla konsumentów i wzrost
cen energii w najbliższych latach
nawet o 90 procent.

Grajcarek, przewodniczący SGiE.
Nie mniej ważne były kuluarowe
rozmowy na temat czynnego promowania węgla jako alternatywy wobec
energetyki jądrowej.
- Łatwo było przekonać rosyjskich z wiązkowców do naszego
przedsięwzięcia, choćby dlatego, że
Rosja to jeden z największych producentów węgla na świecie – mówi
Krzysztof Leśniowski, przewodniczący NSZZ „Solidarność” KWK
„Knurów-Szczygłowice” i członek rady Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ „Solidarność”.
– Energetyka tego kraju na pewno

cieszy nas wsparcie związkowców
z Ukrainy i Australii, ale również
państw europejskich – Francji i
Niemiec.
Moskiewskie spotkanie zaowocuje kolejnymi, konkretnymi wyrazami solidarności. Podczas konferencji Międzynarodowej Federacji
Chemików, Energetyków i Górników
(ICEM) planowanej na październik br., ma zostać podjęta wspólna
decyzja o wzajemnym wsparciu i
wywieraniu wpływu na rządzących
tak, aby nie rezygnowali zbyt łatwo
z energetyki węglowej.
MiNa

reklama
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rozmaitości
Knurowscy emeryci na wycieczce...

Śladami
ojca Mateusza

Monumentalny pałac Krzyżtopór
czy urok Sandomierza i Kazimierza
Dolnego to nie jedyne wrażenia,
które knurowscy emeryci przywieźli
z trzydniowej wycieczki do Ziemi
Sandomierskiej
Papieską sosnę zasadzili: ks. proboszcz Andrzej Wieczorek i dyrektor MG-1 Barbara
Hankus

Knurów. Młodzież złożyła hołd Błogosławionemu Janowi Pawłowi II

W wigilię 91. rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II w kościele
pw. św. Cyryla i Metodego zorganizowano uroczystość w hołdzie
błogosławionemu. Niesamowity emocjonalny ładunek przekazany
przez knurowską młodzież sprawił, że znów można było poczuć
bliskość tego Wielkiego Papieża

Foto: Iwona Kobryń

Zostaniesz z nami… poza czas
Knurowscy emeryci mile wspominają wycieczkę po Ziemi
Sandomierskiej
- Można powiedzieć, że to była trwałym dodatkiem do osobistych
wyprawa śladami ojca Mateusza, wrażeń każdego z uczest ników
bohatera popularnego serialu tele- wycieczki. – Nocowaliśmy w Domu
wizyjnego – mówi Eugeniusz Tymo- Pielgrzyma przy Sanktuarium Wiary
szek, knurowski radny, a zarazem i Tradycji w Wąwolnicy. To również
współinicjator seniorskiej wyprawy. bardzo interesujące miejsce.
Adresatami podziękowań za uda- Ogromne wrażenie zrobił na
nas XVII-wieczny pałac Krzyżtopór ną wyprawę byli jej organizatorzy
w Ujeździe, sięgający swoimi po- – przewodnicząca Koła Emerytów
czątkami XI wieku Kazimierz Dolny nr 3 i prezes Koła Emerytów i Rencii urokliwy Sandomierz – mówi Iwona stów w Knurowie Zygfryd Mazur.
/bw/
Kobryń, której piękne zdjęcia są
informacja własna wydawcy

Koncert doszedł do skutku z
inicjatywy dyrekcji i społeczności
szkolnej Miejskiego Gimnazjum nr 1,
noszącego imię Jana Pawła II.
Przed zebranymi w świątyni wystąpili uczniowie Zespołu Szkół im.
I. J. Paderewskiego, Młodzieżowy
Chór Mieszany Schola Cantorum
pod kier un kiem Kamilli Pająk,
Zespół Wokalno-Instrumentalny
z Miejskiego Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Reja pod kierownictwem
Katarzyny Biadacz, solistki z Miejskiego Gimnazjum nr 3, których
opiekunem jest Jacek Żyła oraz
Zespół Wokalny OK z Miejskiego
Gimnazjum nr 4, którym kieruje
Beata Mazurek.

Pieśni przeplatane były z odczytywanymi przez młodzież świadectwami złożonymi zarówno przez
osoby publiczne (np. Dariusza Bugalskiego, dziennikarza radiowej
„Trójki”), jak i anonimowych ludzi.
Przytaczano też słowa o Papieżu
wypowiedziane przez wielkich tego
świata – Vaclava Havla, Tony’ego
Blaira, Michaiła Gorbaczowa czy
Dalai Lamę. W czasie koncertu nie
zabrakło również słów samego Jana
Pawła II.
Tak, w atmosferze radości przeplatanej z zadumą, młodzi wykonawcy niejednokrotnie wywoływali łzy
wzruszenia na twarzach obecnych w
kościele. Byli wśród nich: inicjatorzy

uroczystości z MG nr 1, miejscy
radni, duchowieństwo, pracownicy
oświaty i kultury, mieszkańcy Knurowa, a przede wszystkim dzieci i
młodzież.
Po koncercie zebrani udali się
przed kościół. Tutaj uroczyście
posadzono „papieską sosnę” – ten
przyjemny obowiązek wzięli na siebie ks. proboszcz Andrzej Wieczorek
i dyrektor gimnazjalnej „Jedynki”
Barbara Hankus.
Jak podkreślała dyrektor Hankus,
cała społeczność szkolna wierzy, że
koncert upamiętniający postać i dzieło papieża nie był jednorazowy.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Knurów. Dzień przedsiębiorczości w ZSZ nr 2

Jak korzystać z funduszy europejskich?
To okazja dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej na temat funduszy
europejskich i ich pozyskiwania – w piątek, 10 czerwca będzie można
skorzystać z nieodpłatnych konsultacji eksperta w tej dziedzinie
Tego dnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 organizowany jest Dzień Przedsiębiorczości. W jego ramach
organizowany jest m.in. dyżur eksperta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach. To
doskonała okazja dla wszystkich knurowian zainteresowanych korzystaniem z możliwości, jakie dają fundusze
europejskie. Z konsultacji przedstawiciela PIFE będzie

można skorzystać 10 czerwca w godzinach od 10 do 12,
w sali nr 15 ZSZ nr 2.
Organizacja Dnia Przedsiębiorczości w ZSZ nr 2
to już tradycja. Ten najbliższy, pod hasłem „Knurów
tańczy”, jest podsumowaniem 5. edycji projektu Moja
Firma w Mojej Gminie, realizowanego pod honorowym
patronatem prezydenta Knurowa.
MiNa
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Szczygłowice. Ochotnicza Straż Pożarna ma 100 lat!

Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek
Strażacy z OSP Szczygłowice świętowali 100-lecie
istnienia. Podczas uroczystości nie zabrakło gratulacji i
słów uznania. Ochotnicy doczekali się także sztandaru,
który ufundowali liczni sponsorzy
Uroczystości rozpoczęły się od
strażackiego hymnu. Po przywitaniu
gości nadszedł moment przyjęcia
sztandaru, na którym znalazł się znak
Związku OSP oraz wizerunek patrona strażaków św. Floriana. Jak podkreślał prezes Jan Przybyła, sztandar
jest symbolem najwyższych wartości
i widomym znakiem uosabiającym
wspólnotę strażacką. Wykonało go
Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek z
Piekar Śląskich, a sfinansowany został ze środków przekazanych przez
sponsorów, osoby prawne i fizyczne
oraz życzliwych ochotniczemu ruchowi strażackiemu.
Przekazanie sztandaru poprzedziła ceremonia wbijania pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru.
Jako pierwsza gwóźdź wbiła posłan-

ka Krystyna Szumilas, następnie
prezydent Adam Rams, przewodniczący Jan Trzęsiok i inni fundatorzy.
Prezydent wraz z poseł Szumilas
przekazał sztandar na ręce prezesa
OSP „Szczygłowice” Jana Przybyły.
Szczególnie wzruszającym momentem obchodów 100-lecia było
wręczenie okolicznościowej statuetki
Małgorzacie Momockiej. To właśnie

Wręczający i uhonorowani: Piotr
Dudło, Krystyna Szumilas, Jan
Przybyła, Lucjan Bismor, Adam Rams
nocześnie Prezes Zarządu Miejskiego
ZOSP RP w Knurowie Piotr Dudło,
poseł na Sejm RP i wiceminister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas,
przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Ochotniczych i Państwowych
Straży Pożarnych, nadleśnictwa, a
także fundatorzy sztandaru.
W niedzielę, podczas uroczystej
mszy
świętej w kościele NajświętPrezydent Adam Rams wręcza
szej
Marii
Panny Królowej Świata
statułetkę Małgorzacie Momockiej
w Szczygłowicach proboszcz Jerzy
ona w marcu uratowała życie pło- Zelder poświęcił strażacki sztandar.
nącemu Pawłowi (strażakowi OSP
Działania OSP Szczygłowice
Szczygłowice), który mimo swojej zostały docenione przez Radę Miasta
niepełnosprawności rzucił się by Knurów, która wyróżniła w tym roku
gasić płonące nieużytki.
jednostkę „Laurem Knurowa”. StraWśród gości, którzy uświetnili żacy odbiorą go podczas czerwcoswoją obecnością obchody 100-le- wych obchodów Dni Knurowa. Wtecia OSP Szczygłowice znaleźli się: dy na łamach „Przeglądu Lokalnego”
prezydent Miasta Knurowa Adam przybliżymy historię szczygłowickiej
Rams, przewodniczący Rady Miasta jednostki.
Jan Trzęsiok, sekretarz miasta i jedTekst i foto: Marek Węgorzewski

Fundatorzy Sztandaru:

Prezydent Miasta Knurów Adam
Rams, poseł na Sejm Kr ystyna
Szumilas, proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Królowej
Świata w Szczygłowicach Jerzy
Zelder, proboszcz Parafii Świętego
Antoniego w Kr y wałdzie Marek
Kamieński, dyrektor ds. pracy KWK
„ Knurów- Szczygłowice” Roman
Noga, przewodniczący NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Krzysztof Leśniowski, prezes
PPHU „Komart” Sp. z o.o. Katarzyna
Makarowicz, prezes Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego
Józef Kapłanek, prezes Górnośląskiej Spółki Ubezpieczeniowej Andrzej Pawletko, prezes Powszechna
SKOK w Knurowie Mirosław Czuba,
nadleśniczy Janusz Fidyk z Nadleśnictwa Rybnik, prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ALBUD”
Kazimierz Owczarek, przewodniczący Rady Miasta Knurów Jan Trzęsiok, Radni Miasta Knurów: Teresa
Kocierz i Marek Sanecznik, Związek
Zawodowy Górników w Polsce przy
K WK „Knurów-Szczygłowice” w
Knurowie, Mechanika Pojazdowa
– Jarosław Pokładek, Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna „Zukba”
– Zbigniew Jędrzejczyk, Sekretarz
Miasta Knurów i Prezes Zarządu
Miejskiego ZOSP RP w Knurowie
Piotr Dudło, prezes Honorowy Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Knurowie Andrzej Pach, Prezes OSP
„Knurów” Benedykt Wróż, Naczelnik
OSP „Knurów” Dariusz Poloczek,
członek OSP „Knurów” Kazimierz
Warzocha.
Druhowie OSP „Szczygłowice”:
Lucjan Bismor, Jan Przybyła, Paweł
Pawlata, Piotr Pawlata, Patrycja
Jonda, Andrzej Jonda, Dariusz Kubacki, Patrycja Szymała, Karolina
Jonda, Tomasz Tkacz, Krzysztof
Pawlata, Włodzimierz Pawlata, Tomasz Przybyła, Zbigniew Piasecki,
Rafał Piasecki, Damian Buchta, Piotr
Daniel, Tomasz Klaczka, Zdzisław
Kowalczyk, Piotr Nieszporek, Andrzej Nowak, Przemysław Nowak,
Bogdan Ostrowski, Rajmund Suliga,
Andrzej Pach, Piotr Dudło, Benedykt
Wróż, Dariusz Poloczek, Kazimierz
Warzocha, Marian Suliga.



Przyjęcie sztandaru OSP
reklama

Praca
w budownictwie!
Nie masz uprawnieñ?
WstÈp do nas na
KURSY MASZYN BUDOWLANYCH
Zarząd Koła PZW nr 28 w Knurowie organizuje
nabór do Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej,
która jest wspierana przez Gminę Knurów
w ramach realizacji zadania publicznego.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 28.05.2011 r. o godzinie 9.00
w RYBACZÓWCE nad zbiornikiem MOCZURY.

Zapraszamy chętnych!

Najbliĝszy kurs juĝ 13 czerwca!

DZIA KURSÓW MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
44-190 KNURÓW, ul. Szpitalna 8, tel.: (32) 401-00-07, 604-635-784
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Marzenie ziszcza marzenia

Knurów

Muzyczne
wspomnienie świąt
W kościele Matki Bożej Częstochowskiej młodzież Miejskiego
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja
z oddziałami integracyjnymi dała
specjalny koncert. Młodzi chórzyści
pod kierownictwem Katarzyny Biadacz przypomnieli minione święta.
Zebrani w świątyni usłyszeli m.in.
pieśni „Godzien, o godzien jest Bóg”
i „Alleluja Tobie Panie”.

O oprawę muzyczną zadbali
Daniel Grychtoł (klawisze), Szymon
Boduch (perkusja) oraz Jerzy Rogoń i
Krzysztof Skowroński (gitary).
W koncert wpleciono scenki o
niewiernym Tomaszu i kobietach
idących do grobu, przygotowane
pod kierunkiem Małgorzaty Kozłowskiej.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

reklama

Knurowski
zespół Marzenie
II zajął czwarte
miejsce podczas
konkursowego
przeglądu
artystycznego
w Wodzisławiu.
W pobitym
polu zostało
przeszło ćwierć
setki innych
rywalizujących
ekip
Konkurs odbył się 7 maja w
Wodzisławskim Centrum Kultury
podczas 10. Gali Tanecznej „Iwoniczanka”. W artystyczne, konkursowe
szranki stanęło 30 zespołów.
Młode knurowianki do występu
przystąpiły z marszu. – Od razu po
przyjeździe zostałyśmy zabrane na
scenę, ponieważ nie było jeszcze tych
zespołów, które miały występować
przed nami i nie było wiele czasu
na przygotowanie się – wspomina
Joanna Kusy, opiekunka grupy. - Jak
się później okazało, wyszło to nam
na dobre.
Występ grupy pt. „Sabat Czarownic” do muzyki klasycznej Griega został przyjęty z dużym entuzjazmem.
Nie obyło się bez niespodzianek. Jednej z dziewczynek na scenie... złamała
się miotła. Mimo to zachowała zimną
krew i udanie dokończyła pokaz.

- Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Było dużo zespołów,
które miały bardzo ciekawe choreografie. Nie spodziewałyśmy się,
że zajmiemy tak dobre miejsce – nie
kryje satysfakcji Joanna Kusy.
Młode tancerki nie zamierzają
osiadać na laurach. Chcą ćwiczyć
jeszcze więcej i dalej rozwijać swoje
umiejętności taneczne.
Tekst & Foto:
Dawid Ciepliński

Grupę taneczną
„Marzenie II” tworzą:
Joanna Knop, Karolina Gołąb,
Syntia Paliszewska, Edyta
Wiercioch, Natalia Jakubowska, Aleksandra Łepki, Natalia
Kostrubała, Natalia Leśniewicz, Paulina Krzysztof, Jennifer Kłosek, Martyna Świtek,
Aleksandra Czarkowska, Damarisa Sobierajska, Eliza Morawiec, Marta Sękowska, Alicja
Stypułkowska.

Foto: Mirella Napolska i Dawid Ciepliński

nina Krawczyk z rybnika: nadia Krawczyk z rybnika

ur.15.052011 r., 2080 g, 45 cm ur.15.05.2011 r., 2050 g, 47 cm

Marcel jacyszyn z Knurowa

ur. 17.05.2011 r., 3060 g, 52 cm

joanna Kaszuba z czerwionki

ur. 18.05.2011 r., 2900 g, 50 cm
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Maya Flis z Knurowa

nadia płanica z Leszczyn

ur.16.05.2011 r., 3960 g, 56 cm

ur.16.05.2011 r., 2820 g, 52 cm

Filip rakowicz z Knurowa

Marek zych z czerwionki-Leszczyn

ur. 18.05.2011 r., 3290 g, 54 cm

ur. 18.05.2011 r., 3060 g, 52 cm

Szymon balon z żernicy

ur. 17.05.2011 r., 3580 g, 55 cm

Karol Fitał z Ornontowic

ur. 20.05.2011 r., 3560 g, 56 cm
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Trzeba przez serce spojrzeć
RAZEM - jedno słowo oddaje wszystko, co działo
się podczas III Knurowskich Dni Integracji. O
sukcesie możemy powiedzieć wtedy, gdy RAZEM
będziemy nie tylko od święta...

Prezydent Adam Rams przekazał klucz do bram Knurowa Filipowi Grabowskiemu
- Proszę was, otwórzcie
swoje serca - apelowała do
zgromadzonych w kinie gości
Beata Nartowska - prowadząca uroczystość inaugurującą
III Knurowskie Dni Integracji.
Partnerował jej pomysłodawca
imprezy - Tomasz Rzepa.
Chwilę wcześniej, w krótkiej retrospekcji mogliśmy
zobaczyć, jak wyglądały ubiegłoroczne Dni - impreza, która
z roku na rok gromadzi coraz
więcej sympatyków.
W tym roku uroczystość

obmyślono jako benefis trzech
gości honorowych. Pierwszym
z nich był poseł Marek Plura,
który mimo niepełnosprawności prowadzi aktywne życie.
Z ogromną radością przyjął
zaproszenie na Dni Integracji,
chociaż, jak mówi Tomasz
Rzepa, grafik posła jest bardzo napięty.
P r z yg r y wk ą do s p otkania z kolejnym gościem
był występ Calvi Cantores
przeplatany wierszami Marty
Dąbkowskiej w interpretacji

Marzeny Boruckiej, Tatiany
Bazylewicz, Barbary Dudek,
Katarzyny Kowalczyk i Beaty
Nartowskiej.
Rok temu zaprezentowano
poruszający wiersz niepełnosprawnej i anonimowej
poetki, znaleziony przypadkiem w internecie. Utwór tak
bardzo się spodobał, że DPS
„Zameczek” uczynił z niego
swoje motto. Dzięki uporowi

Tomasza R zepy udało się
odnaleźć autorkę i zaprosić na
tegoroczne obchody. Marta
Dąbkowska przyjechała do
Knurowa z podkrakowskich
Krzeszowic. Towarzyszyli
jej rodzice, którzy nie kryli
wzruszenia z powodu ciepłego
przyjęcia twórczości córki.
Wiersze z tomiku „Mam nad
sobą niebo” zwracają uwagę
na sprawy, nad którymi w
wirze codzienności rzadko kto
ma czas się pochylić. - Razem
z żoną mówimy, że Marta ma
wszystko w jednym paluszku
- mówi Rzepa i sporo w tym
prawdy. Poetka w pisaniu
wierszy wykorzystuje komputer i jeden, najmniejszy palec,
którym uderza w klawiaturę.
- Następnego dnia otrzymałem
e-mail od Marty, w którym
dziękowała za ciepłe przyjęcie
i podzieliła się pewnym spostrzeżeniem, zwróciła uwagę na to, że my w Knurowie
bardzo się lubimy - dodaje
Tomasz Rzepa i zapewnia, że
będzie szansa zaopatrzyć się
w tomik wierszy Marty, kiedy tylko zostanie wznowione
wydanie.
Po raz trzeci prezydent

Adam Rams wręczył symboliczny klucz do bram miasta
przedstawicielom placówek
integracyjnych. W ich imieniu symbol władzy odebrał
Filip Grabowski z Miejskiego
Przedszkola nr 13.
Po raz drugi wręczono
także nagrody w konkursie
ogłoszonym przez prezydenta
„Knurów - Dobre przykłady”.
Od ubiegłego roku honorowane są najlepsze inicjatywy
organizacji pozarządowych, a

także liderzy i społecznicy. W
tej edycji wyróżniono Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta
Knurowa oraz Eugeniusza
Mehlicha.
Ostatnim punktem otwarcia był występ Pawła Ejzenberga, okrzykniętego przez
niektórych „polskim Rayem
Charlesem”. To kolejny dowód
na to, że niepełnosprawność
nie jest końcem świata.
Tekst i foto: Paweł Gradek

To oni świecili w tym roku przykładem - Fundacja na
Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa i Eugeniusz Mehlich

reklama

SIŁA
Siły nie mierzy się wagą
podniesionych sztang
ale ilością upadków
z których się podniosło
Siły nie mierzy się
litrami potu
wylanymi na siłowni
ale ilością otartych łez
- nie tylko sobie

Marta Dąbkowska z rodzicami nie kryła radości z
ciepłego przyjęcia

Siły nie mierzy się godzinami
spędzonymi na aerobiku
ale godzinami spędzonymi na
próbach powtarzania tego
co nie chce wyjść
Siły nie mierzy się
mocą bicepsów
ale mocą słów które
zmiękczają najtwardsze serca
Siły nie mierzy się
wytrzymałością mięśni
ale wytrzymałością uśmiechu
w trudnych chwilach
Przekalkuluj więc
to wszystko i zastanów się
czy aby nie jesteś siłaczem

Beata Nartowska, Tatiana Bazylewicz i Marzena
Borucka zinterpretowały wiersze Marty
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Występ Moniki Kuszyńskiej i młodych knurowskich talentów, a także wiele
atrakcji dla najmłodszych - tak wyglądał finał III Knurowskich Dni Integracji.
Koncert po raz pierwszy odbył się w Centrum Handlowym Merkury i
właśnie ta lokalizacja z pewnością miała wpływ na dużą frekwencję

Tomasz Rzepa, pomysłodawca i organizator Knurowskich Dni Integracji:
„Chciałbym, aby ludzie oceniali mnie przez to co robię, a
nie to czy jestem niewidomy, czy nie” – to zdanie Pawła
Ejzenberga powinno uświadomić nam podstawową
prawdę o integracji. Nieważne, czy ktoś jest wysoki czy
niski, jeździ na wózku czy chodzi na własnych nogach,
ogląda świat własnymi oczami czy raczej poznaje go
poprzez dotyk. Ważne, jakim jest człowiekiem, jakie
wartości są w jego życiu ważne, oraz to, czym potrafi
dzielić się z innymi.
W czasie całych Dni Integracji ta sentencja nam przyświecała. Wielu ludzi z zaskoczeniem dla siebie samych
mówiło, że nie widziało osoby niepełnosprawnej, ale jej
kunszt muzyczny czy sportowy.
Cieszy również postawa młodzieży, szczególnie na spotkaniach z posłem Markiem Plurą i muzykiem Pawłem Ejzenbergiem.
Coraz więcej osób chce włączyć się w Dni Integracji. Ujęły mnie pozytywne
sygnały ludzi, którzy bezinteresownie nam pomagali, z prośbą, by pamiętać o
nich także w przyszłym roku.
Chcielibyśmy, aby w przyszłości Dni Integracji były wydarzeniem podsumowującym cały rok, pokazującym, co udaje nam się robić na co dzień w kierunku
integracji. Bo tak naprawdę integracja powinna trwać na co dzień, tak zwyczajnie,
po prostu być otwarciem na drugiego człowieka.

tak wspaniałej formie. Daje nadzieję
ludziom zmagającym się ze swoimi
słabościami, udowadnia, że można je
pokonać – mówiła ze łzami w oczach
pani Krystyna. Występ słusznie został
nagrodzony oklaskami.
Podczas festynu atrakcje czekały
też na najmłodszych. Z myślą o nich
swoje stanowisko przygotowała Miejska Szkoła Podstawowa nr 2. Tam
dzieci mogły przygotować ozdoby
z gipsu i pomalować twarze. Swoje
miejsce miał też MOPS i Dzienny
Dom Pomocy Społecznej. Oprócz informacji o działalności tych instytucji
można było podziwiać prace wykonane przez ich podopiecznych.
III Knurowskie Dni Integracji zakończyła niedzielna msza w kościele
św. Cyryla i Metodego.
Marek Węgorzewski, /pg/

Monika Kuszyńska
po ciężkim wypadku
samochodowym
powróciła na scenę

Foto: Marek Węgorzewski

I, Marzenie III, Music Joy) oraz zespół
Allegro z MG nr 3 przygotowany
przez Jacka Żyłę. O swojej działalności opowiedzieli też przedstawiciele
Koła PTTK Trion.
Wszyscy z niecierpliwością czekali na gwiazdę wieczoru. Zanim
jednak na scenie pojawiła się Monika
Kuszyńska symboliczny klucz do
bram miasta wrócił do właściciela
- prezydenta Adama Ramsa.
Monika Kuszyńska wjeżdżała na
scenę witana brawami. Artystka podkreślała, że jest to jej pierwszy występ
w plenerze od czasu wypadku. Na początku śpiewała nowe teksty mówiące
o wierze i nadziei. Artystka udowodniła, że nie odcina się od przeszłości i
zaśpiewała również kilka utworów zespołu Varius Manx. W jej interpretacji
można było też usłyszeć kompozycje
Stanisława Soyki. Koncert wśród
publiczności wywołał wiele emocji.
– Warto było czekać na występ pani
Moniki. Cieszę się, że wróciła i jest w

Nie zabrakło chętnych do oddania
życiodajnej krwi

Publiczność jak zwykle dopisała

Foto: Marek Węgorzewski

Wiele osób było zaskoczonych
lokalizacją festynu. – Na początku
myślałam, że to jakiś żart, ale okazuje
się, że jest tu sporo miejsca. Kolejny
plus to bliskość domu – mówiła pani
Halina. Jak się okazało, umiejscowienie koncertu w Centrum Handlowym
Merkury było strzałem w dziesiątkę.
Gdy nad miastem pojawiły się deszczowe chmury, ludzie schronili się
pod zabudowanymi częściami centrum handlowego.
Festyn poprzedziła zbiórka krwi.
Zgłosiło się 23 chętnych, wśród nich
kobiety i kilku debiutantów.
- W ciągu czterech godzin zebraliśmy 5,850 litrów krwi. To sporo,
przeznaczymy je na ogólne potrzeby
- nie krył zadwolenia Adam Pobłocki
z Klubu Honorowych Dawców Krwi
im. dra Floriana Ogana.
Od wczesnego popołudnia na
scenie występowali: Zameczek Boys
Dance, zespoły działające przy Centrum Kultury (Marzenie I, Marzenie

Foto: Adam Pobłocki

Siła woli z burzą braw

reklama

Gabinet Odnowy Biologicznej
Rehabilitacji i Kosmetyki
OFERUJEMY:
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Robię to, co kocham

Jakie ma pan hobby? Czy jest pan rozpoznawalny na
ulicy? Ile miał pan poważniejszych związków? Czy ma pan
idola? – młodzi knurowianie zarzucili Pawła Ejzenberga
mnóstwem rozmaitych pytań

W czwartkowe przedpołudnie
sala Kina Sceny Kultury pękała w
szwach – publiczność siedziała nawet
na scenie. Magnesem, który przyciągnął ten tłum był Paweł Ejzenberg,
muzyk i wokalista znany szerokiej
widowni z programu „Mam Talent”.
Popularne programy telewizyjne
mnożą celebrytów jednego sezonu,
jednak Paweł do nich nie należy.
Po pier wsze, jego naturalność i
skromność sprawiają, że nie ma w
nim nic z gwiazdorzenia, po drugie
– posiada niewątpliwy talent, który
wykorzystuje na scenie od paru lat.
W lokalnym środowisku Olsztyna,
w którym mieszka, od dawna jest
znany jako muzyk, a od kilku miesięcy także jako miejski radny (z
wykształcenia jest politologiem, co
przydaje mu się w nowej roli). Za
sprawą „Mam talent” jego ciepły
głos poznały miliony widzów. Swój
udział w programie wspomina jako
ciekawe doświadczenie. – Pewnie
nie byłoby mnie tu, gdyby nie „Mam
talent” – mówił knurowskiej publiczności. Przyznał, że sam nigdy by się
nie zdecydował na udział w castin-

gu. Namawiali go do tego rodzice,
znajomi. Ale skoro już w to wszedł,
chciał to robić dobrze. To, że znalazł
się w finałowej dziesiątce, uważa za
wielki sukces. Co prawda ostatecznie
nie zdobył I miejsca, ale udział w
programie przyniósł mu dużo cenniejszą, życiową nagrodę – na planie
„Mam talent” poznał swoją obecną
narzeczoną.
Trudno uwierzyć, ale Paweł jest
samoukiem. Muzykuje od dziecka,
a od czasów klasy maturalnej gra w
zespole grającym covery, głównie
anglojęzyczne, bo według Ejzenberga ten język brzmi najlepiej. Zgłosił
się do zespołu jako klawiszowiec.
Kiedy w składzie zabrakło wokalisty,
zastąpił go, a ponieważ śpiewanie
wychodzi mu świetnie, tak już zostało.

Kwestia „niewidomości”

Dziecięca publiczność zasypała
gościa pytaniami, związanymi nie
tylko z samym udziałem w telewizyjnym show, ale szerzej – z muzyką,
życiem prywatnym, a także z niepełnosprawnością. Jakie ma hobby?

Pasażerowie
odetchnęli z ulgą

1 sierpnia wszystkich poruszających się
komunikacją miejską miała spotkać niemiła
niespodzianka. Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami w planach KZK GOP była
podwyżka cen biletów. Tak się jednak nie stanie
Decyzja o tym, żeby nie wprowadzać zmian w obecnej taryfie
zapadła we wtorek. Wcześniej, bo
10 maja, za zmianami jednogłośnie
opowiedzieli się członkowie zarządu KZK GOP, w której zasiadają
m.in. prezydenci śląskich miast.
Projekt zakładał, że bilety jednorazowe, które obecnie kosztują
2,60 zł (jedno miasto), 3 zł (dwa
miasta) i 4 zł (trzy miasta i więcej)
będą kosztować odpowiednio 2,80,
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3,40 i 4,20 zł. Poza podwyżką cen
biletów jednorazowych, w górę
miały iść również ceny biletów okresowych. Ponadto w projekcie zmian
zawarta była propozycja odebrania
prawa do darmowych przejazdów
osobom po 70. roku życia. W związku z tym seniorzy mieli płacić za
bilety 50 proc. ceny.
Jak tłumaczy Anna Koteras,
rzecznik prasowy KZK GOP, na
planowane zmiany w taryfie wpły-

Tekst i foto: Mirella Napolska

Licealiści nie kryli zadowolenia z nietypowej lekcji życia,
poprowadzonej przez posła Marka Plurę

Poczucie
normalności

Jednym z honorowych gości Dni Integracji
był Marek Plura, działacz społeczny,
psychoterapeuta i poseł na Sejm VI kadencji.
W wypełnionej po brzegi kinowej sali starał
się pokazać młodzieży bariery stające
niepełnosprawnym na drodze do szczęścia
Spotkanie otworzyła projekcja
filmu o niepełnosprawnych modelkach. Film miał na celu uzmysłowienie, na jak wiele często niezauważalnych przez sprawne osoby przeszkód
napotykają poruszający się na wózku. Za małe drzwi, zbyt duży próg
czy nawet kąt nachylenia schodów
sprawiają, że dla osoby na wózku
spacer po mieście to koszmar.
Po filmie poseł Plura opowiedział o swoich doświadczeniach.
Podkreślał, że życie na wózku wcale
nie musi być gorsze od normalnego,
wystarczy tylko trochę dobrej woli.
Poseł opowiedział także młodzieży,

opłat.
Ktoś za to
z a p ł a c ić mu si ,
w ięc temat n ie
jest zam k nięt y.
Scena r iu sze są
t r z y : p o n ow n e
głosowanie nad
zmianą tar yf w
obecnym kształcie, wykreślenie
z projektu zapisu
o p oz b aw ie n iu
bezpłatnych przejazdów osób po
70. roku życia lub
brak podwyżek.
Trzecia opcja zdaje się być mało
Na razie kasujemy prawdopodobna,
po staremu ponieważ wtedy
gminy musiałyby
nęło kilka czynników: – Podwyżki zwiększyć składkę do KZK GOP...
Wiele osób zastanawia się czy nie
spowodowane są w głównej mierze
wzrostem cen VAT-u, cen paliw, in- lepszym wyjściem byłaby zmiana taflacji. Wszystkie te elementy miały ryfy ze strefowej na czasową . Wśród
znaczący wpływ na zmiany, jakie pasażerów daje się wyczuć niezadomiały nastąpić w nowej tar yf ie wolenie. Trudno się dziwić, kiedy

Foto: Dawid Ciepliński

Spontaniczny duet: Rafał Łukasik i Paweł Ejzenberg

Czy jest rozpoznawalny na ulicy? Ile
miał poważniejszych związków? Jak
sobie radził w szkole? Czy ma idola?
– nawet na najbardziej zaskakujące
pytania Ejzenberg odpowiadał chętnie i na temat.
– Ja to po prostu uwielbiam – mówił muzyk poproszony o wyrażenie
tego, co czuje na scenie. – Robię to,
co kocham, wtedy czuję, że żyję. To
są niesamowite emocje. Ważny jest
dobór repertuaru – muszę się identyfikować z tym, co śpiewam.
Zapytany, czy „niewidomość”
przeszkadza mu w karierze, zdecydowanie zaprzecza. – Mój talent nie
polega przecież na tym, że nie widzę,
kwestia „niewidomości” to zupełnie
inna sprawa – tłumaczył.
Na pytanie, czy jest z siebie
dumny, prostolinijnie przyznaje, że
owszem, zdarzają się takie momenty,
dodając, że to ważne, aby umieć czuć
się czasem dumnym z tych większych
i całkiem drobnych rzeczy, jakie się
w życiu zdarzają.
Na chwilę pojawił się na scenie
Krystian, kolega Pawła, który towarzyszył mu w podróży do Knurowa.
Na co dzień muzykują w tym samym zespole. Na pytanie, jak to jest
przyjaźnić się z osobą niewidomą,
odpowiada – normalnie. Fakt, że
ktoś nie widzi, nie ma znaczenia w
jego relacjach z kolegami. Poznając
kogoś bliżej, przestaje się zwracać
uwagę na jego niepełnosprawność.
Mało tego, czasem nawet niechcący
zapomina się o tym. Publiczności
czwartkowego spotkania chyba też
udało się chwilami zapomnieć o
niepełnosprawności Pawła, widzieć
w nim po prostu utalentowanego
muzyka. Zwłaszcza, kiedy zasiadał
do fortepianu i zaczynał śpiewać.

jak wyglądała batalia o podjazd dla
osób niepełnosprawnych na sejmową
mównicę. W tej kadencji Sejmu RP
po raz pierwszy w parlamencie zasiadło trzech posłów poruszających
się na wózkach. Dzięki przebudowie
niepełnosprawni parlamentarzyści
mogą zabierać głos z trybuny sejmowej, przodem do sali obrad. Wcześniej przemawiali z końca sali mając
przed oczami plecy kolegów.
Podczas spotkania był również
czas na pytania, które w większości
dotyczyły obecnej polityki.
Tekst i foto: Marek Węgorzewski

za przejazd jednego bądź dwóch
przystanków, który czasem zajmuje
5 minut trzeba zapłacić 2,60 zł.
Obowiązująca taryfa strefowa
jest według zarządu najlepszą z
możliwych i obecnie nie ma żadnych szans na wprowadzenie innej.
Niejako pośrednim rozwiązaniem
tego problemu mogłoby być wprowadzenie biletu czasowego, ale
zarząd KZK GOP nie chce o tym
słyszeć.
Dodatkowo spółka tłumaczy się
tym, że w swojej ofercie posiada już
bilet czasowy. Bilet jednorazowy
za 4 zł jest ważny przez godzinę od
momentu skasowania i uprawnia do
przesiadek. Tak więc jakakolwiek
nadzieja na wprowadzenie dodatkowego biletu czasowego jest w tym
momencie niemożliwa. - Jesteśmy
zdania, żeby obowiązywała jedna,
w miarę przejrzysta taryfa. Jeżeli
zaczniemy wprowadzać kolejne
opcje, wszystko stanie się bardziej
skomplikowane – tłumaczy Anna
Koteras.
Dawid Ciepliński, /pg/
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sport
Knurów. Wernisaż wystawy „Olimpijczycy” Krzysztofa Gołucha

Wszystkie smaki rywalizacji

XII Regionalny Miting
Lekkoatletycznych Olimpiad
Specjalnych w Katowicach
- radość zawodnika ze zwycięstwa w biegu na 25 m z asystą

zaplanował jeszcze kilka wyjazdów
na zawody, a bohaterów swoich zdjęć
zamierza sfotografować także w zaciszu domowym.
Paweł Gradek

Krzysztof Gołuch zaprezentował część prac z cyklu
„Olimpijczycy”
zmagań, bardziej interesują go historie pozaboiskowe.
Na zdjęciach z cyklu „Olimpijczycy” mamy zatem smak zwycięstwa, gorycz porażki, czystość
sportowych zasad - takich, jakie je
wymyślił baron de Coubertin.
Po raz pierwszy Krzysztof Gołuch skorzystał z pomocy kuratora
- koleżanki ze studiów Katarzyny Sagatowskiej. - Nie ukrywam, że jestem

Mały Książę z Klaunem
To zawsze wielka radość i dla aktorów, i dla widzów
– w zeszły piątek odbyły się VIII Integracyjne Spotkania
Teatralne
Były znane bajki, w tym Kapturek po śląsku, był pastisz „Randki
w ciem no” i taneczne show, a
przede wszystkim dobra zabawa i
nieco wzruszeń. Wszystko to – w
piątkowe przedpołudnie w Kinie
Scenie Kulturze. Integracyjne Spotkania Teatralne to już stały punkt
Knurowskich Dni Integracji, choć
warto przypomnieć, że ich historia
jest dłuższa. Zorganizowano je już
po raz ósmy.
– Początkowo Spotkania od-

Foto: Krzysztof Gołuch

śniej nie dostrzegał.
W ubiegły piątek „Sztukateria”
dosłownie pękała w szwach. Nie
brakowało też pochlebnych recenzji.
Autor cyklu zapewnił, że to dopiero
przedsmak cyklu. W terminarzu

bywały się w naszej szkolnej auli
– wspomina Grażyna Góralczyk,
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
w Knurowie, organizatora przedsięwzięcia. – Teraz aktorzy występują
na prawdziwej scenie, do występów
przygotowują się miesiącami, biorą
udział w zajęciach teatralnych. Rozwijamy się. Poza tym weszliśmy w
epokę, w której duże znaczenie mają
komputery. Stąd wyróżnienie dla
„Małego Księcia”, w którym twórczo
wykorzystano możliwości, jakie dają
multimedia.
„Mał y Książę”, uhonorowany
statuetką Klauna,
został przygotowany pr z ez St owarzyszenie Rodzin i
Przyjaciół Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną.

emocjonalnie związany z tymi zdjęciami. Brakuje mi dystansu, dlatego
poprosiłem o pomoc w wyborze zdjęć
na wystawę osobę spoza środowiska
osób niepełnosprawnych. Różnimy
się, Kasia preferuje czyste kadry, ja
z kolei lubię, jak na zdjęciu dużo się
dzieje - mówi fotograf.
Potwierdza, że współpraca wyszła mu na zdrowie i zwróciła uwagę
na zdjęcia, których potencjału wczeUczestnicy VIII Integracyjnych
Spotkań Teatralnych
Miejskie Przedszkole nr 13 z Oddziałem Integracyjnym – „Słoneczne Przedstawienie”
Miejska Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałem Integracyjnym – „Szewczyk Dratewka”
Zespół Szkół Specjalnych – „Szewczyk Skuba”
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – „Mały Książę” (wyróżnienie – statuetka Klauna)
Miejskie Gimnazjum nr 2 – „Czerwony Kapturek”
Dom Pomocy Spo łecznej „ Zameczek” w Kuźni Nieborowickiej
– „Taniec na wesoło”
Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie
Chorych „Caritas” – „Książę z bajki.
Historia prawdziwa”

Foto: Krzysztof Gołuch

Aby zrobić dobre zdjęcie, przemierza czasem nawet kilkaset kilometrów. Zdarza się, że wraca z
niczym. Nad cyklem pracuje rok,
czasem nawet dwa lata. - Na dobre
zdjęcie czekam pół dnia, a po powrocie do domu dochodzę do wniosku,
że mogłem spojrzeć na coś z innej
strony - mówi Krzysztof Gołuch.
- To charakteryzuje fotografię dokumentalną.
Mówi, że to, co mieliśmy okazję
zobaczyć podczas piątkowego wernisażu, nie jest tematem zamkniętym.
Cały czas pojawiają się nowe pomysły, a zdjęcia do wystawy powstawały nawet na 2 dni przed oddaniem
cyklu do druku.
Fotografuje niepełnosprawnych
w sposób szczery, bez sztucznej
„normalności”. Zdjęcia nie epatują kalectwem, tylko dokumentują
prawdziwe emocje. Kolejny raz
Gołuch wszedł w środowisko niepełnosprawnych sportowców. Tym
razem podpatrywał ich podczas zawodów, mitingów lekkoatletycznych,
olimpiady dla niepełnosprawnych.
Przyznaje, że od tego, co w centrum

Foto: Paweł Gradek

- Ciężko jest przełożyć emocje na język obrazu. Pół roku czekałem
na zdjęcie niepełnosprawnego na podium, na jego wymowny gest
zwycięstwa - opowiada fotograf Krzysztof Gołuch, którego zdjęcia z cyklu
„Olimpijczycy” ozdobiły III Knurowskie Dni Integracji

Zawodniczka z Kosowa przygotowuje się do biegu podczas
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Warszawie

Rozdajemy zaproszenia!

Dla tych, którzy nie mają pomysłu na wieczór 5 czerwca (niedziela) mamy
trzy podwójne zaproszenia do Restauracji 777 na koncert Jazzy Guitar Duo.
Wystarczy w najbliższy piątek (27 maja) zadzwonić do redakcji Przeglądu (tel.
32 332 63 76) punktualnie o godz. 12.00. Kto pierwszy, ten lepszy!
informacja

To satysfakcja dla wyróżnionych,
jednak ostatecznie w Spotkaniach
nie chodzi o to, by wygrać czy przegrać, ale by stanąć na scenie, przezwyciężając lęk i inne wewnętrzne
bariery. Teatr jest świetną formą
terapii i wręcz idealnym miejscem
integracji, tym bardziej, że na Spotkaniach nie ma sztywnego podziału na aktorów i widownię.
Tekst i foto: MiNa

Zameczek Boys Dance gwarantują
dobrą zabawę

Mały Książę i jego Róża
Przegląd Lokalny Nr 21 (951) 26 maja 2011 roku
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Handel i Usługi

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel. 504
340 521

3-28/11

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.

Wywóz rzeczy niepotrzebnych. Tel. 530
124 134

17-26/11

Brukarstwo, drewno kominkowe. Tel. 511
678 105

3-22/11

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remonty bieżące. Tel. 664
455 253

8-odw.

BRUKARSTWO GLIWICE.PL; 667 360
802, 32 270 00 10

12-43/11

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel. 888
400 830, 699 402 666

20-26/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2 pokojowe w Szczygłowicach. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977
21/11

2 pokojowe, niski blok, Marynarzy, sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313

21/11

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

3 pokojowe - Ziętka, nowe okna, sprzedam.
Biuro M3. Tel. 603 773 313

01-odw.

21/11

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

4 pokoje, ul. Ziętka, I piętro. 230 tys. AS.
Tel. 501 533 977

01-odw.

21/11

Docieplenia budynków, remonty. Tel. 607
969 200

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 32 m2. Tel. 501 606 957

M-5 Ziętka, 73 m2, OKAZJA, 228 tys. do
negocjacji. LOKUS. Tel. 793 679 367
21/11

M-5, Piłsudczyków 71 m2/Szpitalna 64,5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

21/11

Mieszkanie do wynajęcia w Knurowie (3
piętro) obok MSP 2. Pokój z kuchnią 32 m2,
450 zł + czynsz i media. Tel. 505 978 369

21/11

Ocieplenia. Tel. 530 124 134

18-26/11

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

3-odw.

Remonty, wykończenia wnętrz. Tel. 692
845 849

Działka budowlana, 1433 m2, Michalskiego i
Rybnicka. LOKUS. Tel. 793 679 367

Sprzedam mieszkanie 61,80 m2, 3 pokoje,
WP II. Tel. 663 141 253

21-25/11

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

1-26/11

19-26/11

Komfortowy, dwurodzinny dom w Bojkowie.
Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

21/11

Lokale biurowo-usługowe o pow. od 10
m 2 do 170 m 2 . Wynajmę. AS. Tel. 512
393 052

21/11

19-22/11

Przyjmę stolarza. Tel. 603 135 023

20-21/11

Zatrudnię księgową/księgowego. Biuro
Rachunkowe Pilchowice. CV na biuro@
jurczyga.com

17-30/11

Zatrudnię na stację paliw Orlen pracownika obsługi klienta. Tel. 607 187 181, 510
046 111

Sprzedam mieszkanie M-3 w Szczygłowicach, 41 m2, niski czynsz. Tel. 886 611
090

20-21/11

19-22/11

Tanie domy, okolice Knurowa sprzeda MKwadrat. Tel. 509 096 631

19-25/11

ul. Niepodległości, kamienica. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

21/11
21/11
21/11

Wynajmę lokal handlowo-usługowy (apteka-bank) pow. 105 m2, Knurów, ul. Chrobrego 11A. Tel. 509 168 190
21-23/11

Wynajmę pomieszczenia handlowo-biurowe od 20 do 100 m2. Knurów, ul. Witosa 8.
Tel. 666 852 100

20-21/11

MOTORYZACJA

20-25/11

Restauracja zatrudni barmankę na stałe
oraz na sezon. Tel. 604 546 087

21-22/11

www.m3biuro.pl

21/11

Przyjmę stolarza z praktyką i glazurnikapłytkarza z praktyką. Tel. 666 852 100

21-24/11

KUPIĘ dom lub działkę. Tel. 792 496 905

Kupię garaż w Knurowie. Bez pośredników.
Tel. 503 089 042

21-22/11

21/11

www.as.silesia.pl

21/11

Przyjmę do prac brukarskich. Tel. 783 775
488, 609 775 488

2

Krywałd. Sprzedam działkę budowlaną.
AS. Tel. 501 533 977

21/11

14-22/11

20-21/11

Sprzedam mieszkanie 60,3 m Ziętka, bez
pośredników. Tel. 604 759 761

Gierałtowice, lokale na działalność gospodarczą 38 m2 (parter) i 120 m2 (I piętro). Tel.
604 497 626

18-22/11

Przyjmę barmankę. Tel. 510 119 325

18-21/11

Domy w Czerwionce-Leszczynach, Knurowie sprzeda M-Kwadrat. Tel. 509 096 631

21/11

Mechanika, doświadczenie nie wymagane
– zatrudnię. Tel. 602 342 826

21-22/11

Sprzedam mieszkanie 47 m2. Tel. 32 236
50 96

Farskie Pola. Dom o pow. 120 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

20-21/11

Sprzedam działkę o pow. 1.050 m2 w Nieborowicach. Tel. 503 100 047

Dom wolnostojący, dwurodzinny 450.000.
Biuro M3, tel. 603 773 313

21/11

Grande Pizza zatrudni kierowców z własnym samochodem. Tel. 781 298 254

21/11

Sprzedam M-5 w Knurowie pow. 72,2 m2,
ul. Sikorskiego. Tel. 695 373 447

33-odw.

DAM PRACĘ

Poszukujemy do sprzedaży: mieszkań,
domów, działek. AS. Tel. 501 533 977

Dom o pow. 120 m2, działka 749 m2. Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

19-25/11

19-24/11

ZDROWIE I URODA

ok. Urzędu Miasta, 3-pokojowe. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052

Sprzedam M-4 o pow. 61,95 m2, WP II, III p.,
ciepłe-słoneczne. Tel. 600 780 272

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

19-24/11

Szukam pracy: sprzątanie, mycie okien.
Tel. 793 953 727

21/11

Dom 127 m2, działka 760 m2, Farskie. LOKUS. Tel. 793 679 367

21/11

11-22/11

Szukam pracy w charakterze niani lub
opiekunki. Tel. 793 953 727

19-25/11

21/11

20-29/11

EDUKACJA
Matematyka, fizyka – matura, korepetycje.
Tel. 692 845 849

Nowy dom, ul. Niepodległości. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

21/11

12-21/11

10-odw.

21/11

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie. Tel.
509 831 333

DREWNO kominkowe. Transport węgla,
gruzu, przeprowadzki. Tel. 603 198 006

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

Nowy dom w Pilchowicach sprzeda M-Kwadrat. Tel. 503 055 184

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

21/11

10-odw.

21/11

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 65,5
m 2. Knurów, ul. Puszkina, 2 p. Tel. 509
168 190

Drewno kominkowe tanio. Transport węgla.
Tel. 603 198 006

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

M-5 Ułanów 72 m 2 /K. Wielkiego, 70 m 2,
LOKUS. Tel. 793 679 367

15-21/11

21/11

12-21/11

21/11

1-51/52/11

1-25/11

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

M-4 Batorego, 47 m 2, LOKUS. Tel. 793
679 367

SPRZEDAM
SPRZEDAM składaną HUŚTAWKĘ DLA
DZIECI (do 3 lat) firmy GRAND SOLEI
(używana, bardzo dobry stan). Tel. 608
879 429

19-21/11

Zatrudnimy kierowcę wywrotki z kat. C z
okolic Gliwic, Zabrza i Rudy Śląskiej. Tel.
509 303 940

21/11

zwierzęta
Salon fryzjerski dla psów, ul. Korfantego 12,
Gierałtowice. Tel. 663 959 163

19-21/11

Sprzedam używany wózek dla dziecka
X-Lander XQ (głęboko-spcerowy). Stan
dobry. Tel. 501 876 796

turystyka

20-22/11

SZUKAM PRACY
Kobieta z doświadczeniem w charakterze
opiekunki dla dzieci (opiekowała się już
trojgiem dzieci) podejmie się opieki nad
kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

Piękny, 6-osobowy domek nad morzem.
Koło Lubiatowa. Wyposażony, kuchnia,
łazienka. Cudowna okolica, szeroka plaża,
dostęp do czystego jeziora. Zapraszam
– tanio. Tel. 660 289 911, 692 800 356
21-22/11

21-30/11

Młoda podejmie się opieki nad dzieckiem
lub osobą starszą. Tel. 600 182 084
14-23/11

Młody, z orzeczeniem o niepełnosprawności II gr., z uprawnieniami na wózki widłowe
szuka pracy. Tel. 693 441 589
14-23/11

INFORMACJA
M-3 Armii Krajowej, 43 m2, OKAZJA, 133
tys. LOKUS. Tel. 793 679 367
21/11

21-26/11

M-3 Jagiełły, 37 m2/Sienkiewicza, 50,5 m2,.
LOKUS. Tel. 793 679 367

Autoskup. Tel. 602 342 826

M-3 K. Wielkiego 40 m . LOKUS. Tel. 793
679 367

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

21/11

2

21/11

14

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

18-37/11

1-odw.

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 26.05.2011 r.
do 15.06.2011 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - osiem części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.
Przegląd Lokalny Nr 21 (951) 26 maja 2011 roku

rozmaitości
informacja własna wydawcy

Zaproszenie
26.05.11 r.
(czwartek)

1.06.11 r.
(środa)
Dzień Dziecka DLA
MAŁYCH I DUŻYCH
Żółwik Sammy w 50 lat
dookoła świata
- godz. 16:00
Alicja w Krainie Czarów
- godz. 17:45

Gnomeo i Julia – seans
specjalny z okazji Dnia
Matki; bilety w cenie 6,50
zł (dla mam) i 11 zł (pozostali widzowie).
- godz.: 17:00
Bejbis
- godz. 18:30
Rytuał
- godz.: 20:15
27-31.05.11 r.
(piątek-wtorek)
Niepokonani
- godz.: 17:30, 20:00

Niepokonani
- godz.: 19:45

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

Jazz na wielu scenach
W piątek 27 maja w Gliwicach rozpocznie się
II Festiwal Form Etnicznych i Jazzowych Palm
Jazz. Przez prawie trzy tygodnie w kinie, teatrze
i klubie wystąpią największe jazzowe gwiazdy
Po ubiegłorocznym sukcesie festiwal postanowiono
kontynuować. II edycja to
autorski program Krzysztofa
Kobylińskiego, skupiający
światowej sławy wykonawców jazzu. Festiwal to liczne
koncerty, jamy, sesje nagraniowe, spotkania i kuluarowe
rozmowy o sztuce. Wielkie
nazwiska z zakresu muzyki odrębnej, or yginalnej i
niełatwej, artyści polscy i
zagraniczni największego
formatu ze wszystkich niemal
kontynentów stworzą ponowną okazję do koneserskiego
odbioru jazzu na najwyższym
poziomie. Koncerty odbywać

ROZRYWKA nr 21/2011

się będą w Klubie Muzycznym 4Art, Ruinach Teatru
Miejskiego oraz Scenie Bajka
– Kino Amok. Wystąpią tam
m.in. Adzik Sendecki, Etienne
Mbappe, Jarosław Śmietana, Joey Calderazzo, Janusz
Muniak czy Michele Portal.
Jak zapewniają twórcy festiwal, w tym roku szczególny
nacisk położony zostanie na
sesje z pianistami, a także na
etniczne instrumentarium,
które jest swoistą wizytówką
tego wydarzenia.
Bilety na koncerty w cenie
15-35 zł. Więcej informacji
na stronie internetowej palmjazz.pl.
Marek Węgorzewski

- 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 Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 19/2011
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brzmiało: „Kustosz”. Podwójny bilet do kina otrzymuje M a rek Ba r yl sk i.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Żadne słowa nie oddadzą tego, kim dla nas jesteś.
Żaden człowiek nie zrobił dla nas tyle,
ile Ty dla nas zrobiłaś.
Kochamy Cię Mamo!
Życzy Adrian i Patrycja
***
Kochanej Mamie Sylwii, wszystkiego co najlepsze,
dużo radości, miłości, zdrówka, pogody ducha.
Życzą Agnieszka i Wojtek
***
Kochana Mamo!
W dniu Twojego święta
życzymy Ci byś była zawsze zdrowa,
szczęśliwa i uśmiechnięta.
Dziękujemy Ci za dar życia i miłości,
którymi nas obdarzyłaś w swojej miłości.
Tego życzy synek Dawidek oraz Paulinka Kaszek
***
Mamo droga, Mamo miła,
cóż Ci syn Twój powie.
Niech Ci Pan Bóg siły mnoży,
niech Ci dobre daje zdrowie.
Kochanej Mamie Aleksandrze Benek
życzy syn Mateuszek
***
W życiu spotykam wielu ludzi,
tylko kilku moje serce budzi,
w Tobie Mamo mam przyjaciela,
bez Ciebie Mamo me serce umiera.
Kochanej Jagódce córcia Wiola z synem Patrykiem
***
Żebyś zawsze pamiętała,
Żebyś nas bliziutko miała,
Żebyś zdrowiem się cieszyła,
Żebyś uśmiechnięta była,
Żebyś nerwów nie traciła
oraz milion lat przeżyła.
Kochanej Mamie Danucie
Łukasz i Dorota z Michałem
***
Kiedy wszyscy dziś winszują,
każdy coś innego
Cóż my mamy Ci droga Mamusiu
powiedzieć nowego,
Jeden wszelkiej pomyślności, Inny szczęścia życzy.
Ten znów złota i dostatków, których nikt nie zliczy.
My wartości nie znamy złota,
bo nie uczysz przecież,
Że nie wszystko kupić można,
za pieniądz na świecie.
A więc jedno mamy życzenie, dla Ciebie od rana,
Byś nam żyła długie lata-MAMUSIU KOCHANA!
By Twe dla nas trudy, znoje próżnymi nie były.
I aby Ci dzieci Twoje szczęścia przysporzyły.
Kochanej Mamusi Marysi A.
życzą DZIECI (G.M.S.)

Znam jedną kobietę o sercu gołębia,
Jej oczy to czysta tajemnic głębia.
Przy niej się goi każda ma rana,
Taka jest właśnie ma Mama kochana.
Kochanej Mamie Małgosi
od Kasi, Marcina i Moniki Wiercińskich
***
Droga Mamo, uśmiechnij się,
Przecież dzisiaj jest Twój dzień.
Dlatego przesyłam całusa mocnego,
Życząc Ci szczerze wszystkiego dobrego.
Dla Mamy Elżbiety Nowak
życzy córka Mirella z mężem
***
Dzisiaj droga Mamo masz twarz uśmiechniętą,
Niech przez rok cały trwa to Twoje święto.
Kochanej Mamie Danucie Domańskiej
życzą córki Karolina i Natalia
***
Kochanej Mamie i przyszłej Teściowej
Elżbiecie Kożuch,
życzenia zdrowia i spełnienia marzeń
od córki Klaudii i Tomka
***
Kochanym Mamom
Ludwice Winkler i Władysławie Pistelok
z okazji Ich święta wszystkiego co najlepsze,
a przede wszystkim zdrowia
życzą Lucyna i Daniel
***
Dla kochanej Mamy i Teściowej Urszuli Kawczak
najserdeczniejsze życzenia zdrowia
oraz spełnienia marzeń
życzy córka Ewelina i zięć Janek
***
W życiu spotykamy wielu ludzi,
tylko kilku nasze serce budzi,
w Tobie Mamo mamy przyjaciela,
bez Ciebie Mamo nasze serce umiera!!!
Najlepsze życzenia dla kochanej Mamy
składają Patryk i Milena
***
Mamo – Ty mnie życia uczyłaś,
Wszystko, co miałaś mi poświęciłaś.
Nikt nie ofiaruje mi nigdy nic więcej.
Dziś Ci więc daję serce w podzięce.
Dla Mamy Mirelli od córki Beaty Krawniak
***
Kochana Mamusiu!
W dniu Twojego Święta
bądź zawsze uśmiechnięta
zdrowa i wesoła.
Życzą Iwonie Prusik
synowie Michał i Dawid
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sport
KLASA OKRĘGOWA - Grupa I

„Kibice” zagrali Concordii na nosie
drugi i sędzia stwierdził, że w
naszym przypadku zawodów
nie można doprowadzić do
końca, bo zabrakło na stadionie zabezpieczenia. To samo
usłyszałem w przerwie meczu
od policjantów. Nie mam zamiaru nikogo okłamywać i
przyznaję się bez bicia, że to
był nasz błąd. Przed kolejnym
meczem w roli gospodarza
musimy zorganizować służbę
porządkową z prawdziwego
zdarzenia – oznajmił sternik
Concordii.
Przypomnijmy, że o nagannym zachowaniu „kibiców” pisaliśmy na naszych
łamach relacjonując przebieg
meczu Concordii z Unią Bieruń Stary. Wtedy prezesowi
knurowskiego klubu udało się
dojść do porozumienia z tymi,
których bardziej od meczu
interesowała zadyma. Tym
razem się nie udało.
Sprawą zajmie się teraz
odpowiedni wydział Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
Dodajmy, że w momencie
przerwania gry Concordia
prowadziła 1:0, po bramce
zdobytej w 18 minucie przez
Michała Boronia.

Wyniki 25. kolejki
Concordia Knurów – Czarni Piasek (mecz przerwany w 60
minucie przy stanie 1:0)
1:0 Boroń 18’
Concordia:
Mossakowski, Wieliczko, Mikulski, Sterczek, Gałach, Tkocz,
Salwa, Kempa 46’ Gołębiowski, Spórna, Kupis, Boroń.
Znicz Jankowice – LKS Bełk 4:2, Leśnik Kobiór - Tempo Paniówki 0:3, Sokół Wola - Pogoń Imielin 3:3, Iskra Pszczyna - LKS Łąka
9:0, Unia Bieruń Stary - Stal Chełm Śląski 2:0, Unia Kosztowy
- Krupiński Suszec 1:1, MKS Lędziny - GKS II Katowice 0:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

25
25
25
25
25
24
24
24
25
25
25
24
25
25
25
25

66
46
42
40
39
36
35
35
34
29
29
29
26
22
20
19

68:8
39:26
53:29
54:39
40:38
38:29
29:29
31:36
38:42
43:48
32:40
32:44
35:56
23:36
35:66
33:57

Jerzy Dudek opuszcza Real

Piotr Skorupa

Kierownik knurowskiej drużyny Franciszek Podsiadły jako pierwszy dowiedział się od sędziego
Jacka Klicy, że mecz nie będzie kontynuowany

Wychowanek Concordii
Knurów – Jerzy Dudek żegna się z Realem Madryt.
Pożegnalny mecz rozegrał w
miniony weekend. Jego zespół wygrał z Almerią 8:1, a
nasz bramkarz przebywał na
murawie do 78. minuty. Jerzy
Dudek opuszczał boisko w
szpalerze utworzonym przez

zawodników madryckiej drużyny, którzy dziękowali mu za
cztery lata spędzone w zespole
„Królewskich”.
Niebawem powinniśmy
się dowiedzieć, gdzie nasz
bramkarz będzie „pisał” kolejny rozdział swej bogatej
kariery.
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
Foto: Piotr Skorupa

Piłkarze robili to co do nich należy.
Prowadzili 1:0 i w poczuciu
bezsilności opuszczali plac gry

Iskra Pszczyna
Unia Bieruń Stary
GKS II Katowice
Krupiński Suszec
Sokół Wola
MKS Lędziny
Concordia Knurów
Pogoń Imielin
Stal Chełm Śląski
LKS Bełk
Leśnik Kobiór
Czarni Piasek
Tempo Paniówki
Unia Kosztowy
Znicz Jankowice
LKS Łąka

28 maja Concordia zagra na wyjeździe z Pogonią Imielin, natomiast 1 czerwca knurowianie zmierzą się u siebie z LKS-em
Łąka (godz. 18.00).

Foto: Piotr Skorupa

Concordia zmierzała po
czwarte z rzędu zwycięstwo.
Prowadziła z Czarnymi Piasek
1:0, gdy dwie osoby wbiegły
na murawę. Wcześniej z sektora przy którym usytuowana
jest ławka rezerwowych gości
rzucono butelką. To spowodowało, że sędzia przerwał
mecz. - W 60. minucie kibice
wtargnęli na boisko, a gospodarze nie byli w stanie zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom tego meczu – powiedział
nam sędzia Jacek Klica. Z tego
jednego zdania jasno wynika,
że skandaliczne zachowanie
dwóch osób nie miałoby wpływu na przer wanie meczu,
gdyby na stadionie byli pracownicy firmy ochroniarskiej.
Tych jednak nie było i dlatego
sędzia nie odważył się wznowić gry po wcześniejszych
incydentach.
Do orga n i zacy jnych
zaniedbań przyznał się w
sobotni wieczór prezes KS
Concordia Zbigniew Kosmala. – Niestety grupa osób,
która zaczęła rozrabiać na
początku meczu, udowodniła
nam, że musimy być czujni.
Wtargnęła na boisko po raz

WYNIKI z 17 maja:
1. Wojciech Napierała
2. Jacek Zacher
3. Grzegorz Tabath
4. Kazimierz Torzewski
5. Adam Dudziński
6. Stefan Wroblowski
7. Janusz Myszka
8. Kazimierz Fąfara
9. Jerzy Makselon
10. Józef Pieczka
11. Jan Pikus

- 2.327 pkt
- 2.005 pkt
- 1.996 pkt
- 1.951 pkt
- 1.919 pkt
- 1.916 pkt
- 1.910 pkt
- 1.868 pkt
- 1.837 pkt
- 1.821 pkt
- 1.817 pkt

Klasyfikacja generalna:

Klasa „A” Podokręg Zabrze
Wyniki 25. kolejki
Sośnica Gliwice - Gazobudowa II Zabrze 0:3, Orzeł Stanica Społem Zabrze 1:1, Młodość Rudno - Czarni Pyskowice 2:1, Jedność Przyszowice - Amator Rudziniec 4:2, LKS 35 Gierałtowice
- KS 94 Rachowice 1:1, Ruch Kozłów - Gwiazda Chudów 4:2,
Sokół Łany Wielkie - Przyszłość II Ciochowice 4:5, Zamkowiec
Toszek - Wilki Wilcza 1:0.

1. Janusz Myszka
2. Wojciech Napierała
3. Ryszard Nosiadek
4. Dariusz Gołyś
5. Czesław Antończyk
6. Bernard Musiolik
7. Kazimierz Fąfara
8. Joachim Makselon
9. Piotr Arent
10. Stefan Dylus

- 25.371 pkt
- 24.434 pkt
- 24.266 pkt
- 24.047 pkt
- 23.974 pkt
- 23.582 pkt
- 23.490 pkt
- 23.221 pkt
- 23.098 pkt
- 22.803 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 7 czerwca o godzinie 16.30 w klubie
„Gama”.

Knurowianie spotkali w Spale wielu znanych sportowców.
Jednym z nich był były chodziarz Robert Korzeniowski,
który bez problemu zgodził się na pamiątkowe zdjęcie
z Pauliną Mularczyk i Eugeniuszem Mehlichem

Wyciskanie sztangi

Mularczyk i Mehlich
po zgrupowaniu kadry
Trener Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Eugen”
– Eugeniusz Mehlich oraz
jego podopieczna Paulina
Mularczyk uczestniczyli w
zgrupowaniu kadry narodowej
w Spale. – Celem tego zgrupowania było jak najlepsze przygotowanie reprezentantów
naszego kraju na Mistrzostwa
Świata w Austrii – relacjonuje
knurowianin. – Impreza ta
adresowana jest dla dwóch
kategorii wiekowych: 14-18 lat
oraz 19-23 lata.
Eugeniusz Mehlich w czasie zgrupowania pełnił rolę
drugiego trenera kadry. Dodajmy, że nie był to pierwszy
kontakt knurowianina z reprezentacją, bowiem w ubiegłym
roku dwukrotnie uczestniczył
w zgrupowaniach, na które
powoływani byli najlepsi polscy siłacze.
- Wielkim plusem ośrodka
w Spale jest to, że wszystko

co potrzebne sportowcowi
jest na miejscu – kontynuuje
trener z Knurowa. – Plan zajęć
na każdy dzień był starannie przygotowany i niekiedy
miałem wrażenie, że na realizację wszystkich punktów
może zabraknąć nam dnia.
Wszystko było jednak dobrze
zorganizowane i w pełni wykonaliśmy plan.
Treningi odbywał y się
dwa razy dziennie i składały
się z ćwiczeń rozciągających i
sprawdzianów na maksymalnych ciężarach.
Ponadto reprezentanci
korzystali z odnowy biologicznej oraz grali w siatkówkę i
koszykówkę.
W programie zgrupowania były wykłady poświęcone
odży wianiu. Rozmawiano
również z zawodnikami na
temat szkodliwości stosowania dopingu.
PiSk

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że od 13
czerwca do 15 września br. obiekt przy ul. Górniczej 2 (tj. Hala
Sportowa, Siłownia, Pływalnia Kryta) z powodu remontu będzie
nieczynny.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie zaprasza
wszystkich chętnych cyklistów w niedzielę (5.06.2011) na Rodzinny Rajd Rowerowy - Dobra Zabawa Gwarantowana.

Klasa „B” Podokręg Zabrze
Wyniki grupy I:
Orzeł Paczyna - Naprzód Żernica 0:2, Orły Bojszów - Olimpia
Pławniowice 4:3, Start Przezchlebie - Quo Vadis Zabrze 3:2,
Victoria Pilchowice - Zryw Radonia 1:4, Leśnik Łącza - Naprzód
Świbie 0:1, KS Bojków - Pogoń Ziemięcice 2:1.

Wyniki grupy II:
Naprzód Łubie - MOSiR Stal Zabrze 0:2, Start Kleszczów - LKS
45 Bujaków 4:1, UKS Biskupice - Piast Pawłów 2:2, Korona
Bargłówka - Górnik II Zabrze 2:2, Drama Kamieniec - Kłodnica
Gliwice 4:2, Jedność II Przyszowice – pauza.

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

Pływanie

Chłopięca sztafeta wywalczyła drugie i trzecie miejsce w mistrzostwach
Śląska 10-latków. Stoją od lewej: Dariusz Brachaczek (kierownik sekcji),
Oliwier Sikora, Szymon Pawlik, Tomasz Sosna, Karol Rzepa i Tomasz
Rzepa (współzałożyciel sekcji pływackiej TKKF Szczygłowice)

Szachy

Foto: Piotr Skorupa

w sztafecie 4x50 m stylem
dowolnym, 2. miejsce w
sztafecie 4x50 m stylem
zmiennym, 2. miejsce na
50 m stylem dowolnym,
2. miejsce na 50 m stylem
klasycznym, 3. miejsce
na 50 m stylem grzbietowym, 3. miejsce na 100
m stylem klasycznym,
- Julia Świstuń – 1. miejsce w sztafecie 4x50 m
st ylem dowol ny m, 2.
miejsce w sztafecie 4x50
m stylem zmiennym, 3.
miejsce na 50 m stylem
motylkowym, 3. miejsce
na 100 m stylem dowolnym,
- Syntia Paliszewska
- 1. miejsce w sztafecie
4x50 m stylem dowolnym, 2. miejsce w sztafecie 4x50 m stylem zmiennym,
- Aleksandra Szyrmel - 1. miejsce
w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym, 2. miejsce w sztafecie 4x50 m
stylem zmiennym,
Ponadto w Radlinie wystąpili:
Karolina Musiolik, Paulina Żyrkowska, Mateusz Kamiński i Dawid
Szolc.
16-osobowa grupa z Knurowa
wyjechała na zawody do Kędzierzyna-Koźla. Ich plon to 11 medali.
Zdobyli je:
- Wiktoria Musioł – 1. miejsce na
50 m stylem motylkowym, 1. miejsce
na 100 m stylem dowolnym, 1. miejsce na 100 m stylem grzbietowym,
1. miejsce na 200 m stylem grzbietowym, 2. miejsce na 50 m stylem
dowolnym, 2. miejsce na 50 m stylem
grzbietowym,
- Magdalena Wolny – 2. miejsce
na 100 m stylem grzbietowym, 3.

Uczestnicy turnieju

Rywalizacja w ciszy i skupieniu

Tomka Sosnę „dopingował” m.in. taki
transparent. Efekt? Zawodnik knurowskiego klubu został najlepszym uczestnikiem
mistrzostw Śląska

Foto: Piotr Skorupa

Radlin, Kęd zierz y n-Koźle i
Knurów – w tych miejscowościach
startowali ostatnio pływacy z sekcji
TKKF Szczygłowice. W Radlinie i
Knurowie odbyły się Mistrzostwa
Śląska w kategoriach wiekowych 11i 10-latków, a w Kędzierzynie-Koźlu
rywalizowano w międzynarodowych
mistrzostwach tego miasta.
Knurów, a konkretnie pływalnia
„aQuaRelax” gościła 10-latków.
Klasyf ikację medalową w yg rał
ULKS Victoria Kozy (12 medali, 9
złotych, 1 srebrny, 2 brązowe). Sekcja Pływacka TKKF Szczygłowice
wywalczyła osiem krążków (3 złote,
1 srebrny, 4 brązowe) i w zestawieniu
drużynowym zajęła czwarte miejsce.
Ogółem sklasyfikowano 11 klubów.
W rywalizacji indywidualnej
znakomicie zaprezentował się Tomasz Sosna, który w punktacji FINA
został najlepszym zawodnikiem
mistrzostw Śląska.
Wyniki reprezentantów sekcji
pływackiej TKKF Szczygłowice:
- Karolina Kaletka – 3. miejsce na
100 m stylem klasycznym, 6. miejsce
na 50 m stylem klasycznym, 10. miejsce na 100 m stylem dowolnym,
- Oliwier Sikora – 2. miejsce w
sztafecie 4x50 m stylem dowolnym,
3. miejsce w sztafecie 4x50 m stylem
zmiennym, 9. miejsce na 100 m stylem klasycznym, 14. miejsce na 50 m
stylem klasycznym, 20. miejsce na 50
m stylem grzbietowym,
- Tomasz Sosna – 1. miejsce na
100 m stylem zmiennym, 1. miejsce
na 200 m stylem dowolnym, 1. miejsce na 100 m stylem dowolnym, 2.
miejsce w sztafecie 4x50 m stylem
dowolnym, 3. miejsce w sztafecie
4x50 m stylem zmiennym, 3. miejsce
na 50 m stylem motylkowym,
- Szymon Pawlik – 2. miejsce w
sztafecie 4x50 m stylem dowolnym,
3. miejsce w sztafecie 4x50 m stylem
zmiennym, 3. miejsce na 100 m stylem motylkowym, 11. miejsce na 50
m stylem grzbietowym, 12. miejsce
na 50 m stylem dowolnym, 15. miejsce na 50 m stylem motylkowym,
- Karol Rzepa – 2. miejsce w
sztafecie 4x50 m stylem dowolnym,
3. miejsce w sztafecie 4x50 m stylem
zmiennym, 16. miejsce na 50 m stylem motylkowym, 19. miejsce na 50
m stylem grzbietowym, 20. miejsce
na 50 m stylem klasycznym, 27. miejsce na 50 m stylem dowolnym.
W mistrzostwach naszego regionu w kategorii 11-latków, medale dla
knurowskiego klubu zdobywali:
- Julia Kaczmarczyk – 1. miejsce

Foto: Agnieszka Rzepa

O prym na Śląsku i nie tylko

Gratulacje Tomaszowi Sośnie
składa Piotr Surówka, zastępca
prezydenta Knurowa

miejsce na 200 m stylem grzbietowym,
- Martyna Nowak – 2. miejsce na
50 m stylem klasycznym, 3. miejsce
na 100 m stylem klasycznym, 3.
miejsce w sztafecie 4x50 m stylem
zmiennym,
- Krzysztof Hołysz – 3. miejsce
na 400 m stylem dowolnym
- Jagoda Orlik - 3. miejsce w sztafecie 4x50 m stylem zmiennym,
- Jagoda Przybyła - 3. miejsce w
sztafecie 4x50 m stylem zmiennym,
- Agata Rzepa - 3. miejsce w
sztafecie 4x50 m stylem zmiennym.
Ponadto w Kędzierzynie-Koźlu
startowali: Paulina Bieniek, Emilia
Brachaczek, Katarzyna Durczyńska,
Kinga Kruszniewska, Maja Dziublińska, Aleksandra Bańbor, Michał
Godula, Patrycja Sładek i Fryderyk
Król.

W ramach met ropolitalnego
święta rodziny w salkach przy parafii świętych Cyryla i Metodego
w Knurowie odbył się trzeci turniej
szachowy o puchar księdza dziekana
Janusza Kwapiszewskiego.
- Organizatorem turnieju był
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
oraz Stowarzyszenie „Moja Gmina
Nasz Powiat” – relacjonuje prezes
PAOK Marian Gruszka, który witał
szachistów wraz z ksiądzem proboszczem Andrzejem Wieczorkiem. - W
roli kibica wystąpił m.in. wójt gminy
Gierałtowice Joachim Bargiel, a
turniej odbył się w czterech kategoriach: dzieci, amatorzy, zawodowcy
oraz drużyna.
Wyniki:
- dzieci – 1. Szymon Czerwiński
(Jastrzębie Zdrój) – 5 pkt, 2. Dominik
Olcha (Zabrze) – 5 pkt, 3. Tomasz Posłuszny (Jastrzębie Zdrój) – 4,5 pkt,
4. Klaudia Wagner (Gierałtowice)
– 4,5 pkt, 5. Dorian Kugel (Gliwice)
– 4 pkt, 6. Małgorzata Borkowy (Gliwice) – 4 pkt, 7. Oliwia Czerwińska
(Jastrzębie Zdrój) i Henryk Cieślik
(Szczygłowice) – 0,5 pkt,
- amatorzy – 1. Mariusz Kernbach (Pilchowice) – 5 pkt, 2. Eugeniusz Farana (Gierałtowice) – 5 pkt,
3. Kazimierz Podsiadło (Gierałtowice) – 4,5 pkt, 4. Grzegorz Cyprys
(Ruda Śląska) – 4,5 pkt, 5. Jan Łęski
(Katowice) – 3,5 pkt, 6. Henryk
Mikosz (Knurów) – 3 pkt, 7. Tomasz

Mazur (Szczygłowice) – 3 pkt, 8.
Dawid Nowak (Knurów) – 3 pkt, 9.
Norbert Kernbach (Pilchowice) – 2,5
pkt, 10. Karol Istel (Knurów) – 2 pkt,
11. Grzegorz Borkowy (Gliwice) – 2
pkt, 12. Adam Czerwiński (Jastrzębie
Zdrój) – 2 pkt, 13. Dawid Dobrodziej
(Jastrzębie Zdrój) – 2 pkt,
- zawodowcy – 1. Piotr Spyra
(Ornontowice) – 5 pkt, 2. Maksymilian Piecowski (Rybnik) – 4 pkt, 3.
Daniel Korcz (Jaworzno) – 4 pkt, 4.
Maciej Kawala (Jaworzno) – 4 pkt, 5.
Tomasz Semik (Gliwice) – 3,5 pkt, 6.
Mariusz Wojkowski (Gliwice) – 3,5
pkt, 7. Andrzej Reszka (Knurów) – 3
pkt, 8. Adam Łączak (Knurów) – 2
pkt, 9. Adam Leszczyński (Knurów)
– 1 pkt,
- klasyfikacja drużynowa – 1. Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej
z Knurowa, 2. Parafia Matki Boskiej
Szkaplerznej z Gierałtowic, 3. Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej z
Jastrzębia Zdroju.
- Rozgrywki wzbudziły wiele
emocji i sprawiły radość zawodniczkom i zawodnikom – kontynuuje Marian Gruszka. - Na wręczenie nagród
i pucharów przybył ksiądz dziekan, a
główną nagrodę wręczył drużynie z
parafii Matki Boskiej Częstochowskiej z Knurowa.
Kolejny turniej szachowy odbędzie się 2 czerwca o godzinie 16.30
w Gminny Ośrodku Kultury w Gierałtowicach.
(ps)

reklama

Piotr Skorupa

Biegi

Zawodnicy Sokoła Knurów odnieśli kilka sukcesów na imprezach
biegowych rangi mistrzostw Śląska. Tytuł akademickiego mistrza
naszego regionu w biegu na 1500
metrów wywalczył Kamil Klonowski (czas: 4.11.00). Ten sam zawodnik zajął drugie miejsce w czasie
mistrzostw Śląska w Sosnowcu.
Dystans 800 metrów przebiegł w
czasie 1.58.19.
W rywalizacji na 3 km szóste
miejsce zajął Łukasz Mika, usta-

n aw i aj ą c r e ko r d
życiowy – 8.48.16.
„Życiówkę” osiągnął również Rafał
Gałuszka – 9.04.99,
który został sklasyf ikowany na
miejscu d ziewiątym. Na pozycji jedenastej udział w
mitrzostwach Śląska zakończył Piotr
Bieliński (9.46.93).
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Foto: KB Sokół

Sukcesy w mistrzostwach Śląska

Akademicki mistrz Śląska Kamil Klonowski
z trenerem Markiem Lewczukiem
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Księża i przyjaciele górą
Foto: Piotr Skorupa

W piątkowe popołudnie, w
piłkarskie uniformy wskoczyli organizatorzy Knurowskich
Dni Integracji, a do sportowej
rywalizacji zaprosili księży
i ich przyjaciół. Na parkiecie hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji najpierw
ton spor towej r y walizacji
nadawali organizatorzy. Do
siatki rywala parokrotnie trafił m.in. Piotr Surówka (zastępca prezydenta), jednak
ostatecznie po 40 minutach
gry ze zwycięstwa 7:6 cieszyli
się księża wraz z przyjaciółmi,
bowiem kapitalną partię między słupkami rozegrał Łukasz
Porada.
Mimo, że wynik tej przyjacielskiej konfrontacji był

Tomasz Banaś, Adam Danielczyk, Jakub Tomaszewski,
Dominik Radojewski, Artur
Olejniczak, Błażej Widera,
Łukasz Porada,
- Organizatorzy - Mariusz
Kowalczyk, Piotr Surówka,
Krzysztof Stolarek, Bogusław
Wilk, Krzysztof Gołuch, Robert Dziubliński, Grzegorz
Skopek, Zbigniew Rabczewski, Mariusz Talarczyk.
PiSk

Rywale sześć razy
znaleźli sposób na
pokonanie Łukasza
Porady, jednak i tak
bramkarz „Księży i
przyjaciół” był „ojcem”
zwycięstwa swojej
drużyny

Golf i łyżworolki – w tym specjalizują się
członkowie Polski Śląskie Halembianka Ruda
Śląska

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Otwarcia sportowej części Knurowskich Dni
Integracji dokonał zastępca prezydenta Knurowa
Piotr Surówka

rozstrzygnięty, postanowiono
rozegrać jeszcze serię rzutów
karnych. Szansę pokonania
bramkarza rywali mieli wszyscy uczestnicy meczu. W tym
elemencie gry postacią numer
1 był bram karz organizatorów Mariusz Kowalczyk,
który obronił kilka karnych,
w tym strzał Łukasza Porady.
Mariusz Kowalczyk nie tylko
bronił, ale i strzelił swojego
karnego. Nie pomogło to jednak organizatorom, którzy
i tym razem musieli uznać
wyższość rywala.
Zespoły wystąpiły w następujących składach:
- Księża i prz yjaciele
- Rafał Borkow y, Tomasz
Rafalski, Marek Siedlaczek,

„Organizatorzy” (stoją) i „Księża wraz z przyjaciółmi”

Foto: Piotr Skorupa

Sportową rywalizację uświetnił występ
knurowskich majoretek
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izner, Józef Podlejski, Andrzej
Kamiński, Jan Kostek, Eugeniusz Gembalczyk, Damian
Badura, Janusz Szwiec, Krystian Maćkowiak, Grzegorz
Kocoń, Jacek Krzemiński.

Foto: Piotr Skorupa

PiSk

Przedmeczowa rozgrzewka

Foto: Piotr Skorupa

Zawody pływackie odbyły
się bez podziału na kategorie
wiekowe. Każdy startował na
swoim wybranym dystansie.
Była możliwość ścigania się na 25
i 50 metrów stylem grzbietowym
i dowolnym oraz 50 m stylem
motylkowym i klasycznym.
W r y wali zacji wzię ło
udział ponad 40 pływaków
reprezentujących Start Katowice, Sekcję Pływacką TKKF
Szczygłowice. Startowali rówDzięki pływaniu niepełnosprawni zapominają
nież niestowarzyszeni.
PiSk o kalectwie i wózku inwalidzkim

Mariusz Kowalczyk nie
tylko bronił rzuty karne,
ale i strzelał nie do
obrony

Reprezentacja Domu Pomocy
Społecznej „Zameczek”

Reprezentanci Czarnej Strzały Bytom

Integracja w wodzie

Kamiński, Mariusz Rusin,
Mateusz Pietrasik, Wojciech
Sikora, Adam Krawczyk, Kajetan Mazur,
- Dom Pomocy Społecznej
10:2 cieszyła się drużyna z
„Zameczek” - Krystian MeDPS-u.
Składy drużyn:
- St ow a r z y s z e n ie Na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Robert
Mioduszewski, Michał Hein,
Łukasz Grzomba, Korneliusz
Waszak, Mateusz Grzomba,
Adam Wrzesiński, Natalia
Sochaj, Kamil Kwil, Sławomir

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Tuzin bramek
W sportowym programie
imprez związanych z Knurowskimi Dniami Integracji
nie mogło zabraknąć meczów
piłki nożnej. W jednym z nich
spotkali się reprezentanci Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym
i Domu Pomocy Społecznej
„Zameczek”. Piłka trafiała do
siatki 12 razy, a ze zwycięstwa

Foto: Piotr Skorupa

II KNUROWSKIE DNI INTEGRACJI “BĄDZMY RAZEM”

Bramkarze mieli pełne ręce roboty
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Mistrzostwa Knurowa we
wspinaczce odbyły się w trzech
kategoriach wiekowych:
- uczniowie szkół podstawowych – 1. Łukasz Bem, 2.
Alex Seroczyński, 3. Paulina
Bieniek,
- uczniowie szkół gimnazjalnych – 1. Michał Bej,
2. Marcel Bielecki, 3. Adam
Andruszczyk,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 1. Krystian
Pacha, 2. Oktawian Bednarski, 3. Karolina Zadroga.
Poza kon k urencją swe
umiejętności zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych: Kamil Kwil,

Foto: Agnieszka Rzepa

Po ściance

Foto: Piotr Skorupa

Mistrzostwa Knurowa we wspinaczce

Polska Liga Kickboxingu

Efektowny nokaut
Dawida Majcherczyka

Stoją od lewej: Tomasz Czarkowski, Damian Jonak,
Jadwiga Stańczak, Piotr Surówka, Grzegorz Tokarz,
Mieczysław Gołąb

Damian Jonak z wizytą w Knurowie

Nagrody od mistrza
Adam Siwak, Tomasz Bodych,
Dawid Gabryszewski, Tomasz
Grzenda.
PiSk

W minionym tygodniu
do Knurowa przyjechał młodzieżowy, zawodowy mistrz
świata federacji WBC Damian
Jonak. Celem tej wizyty było
spotkanie z zawod nikami
BKS Concordia. Posiadacz
mistrzowskiego pasa na bieżąco śledzi postępy młodych
pięściarzy, a najlepszych wyróżnił nagrodami. Otrzymali
je: Jadwiga Stańczak (brązowa
medalistka Mistrzostw Pol-

ski seniorek), Tomasz Czarkowski (brązowy medalista
Mistrzostw Polski juniorów)
i Grzegorz Tokarz (brązow y medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży).
Bokserski Klub Sportowy
Concordia w spotkaniu reprezentował prezes Mieczysław
Gołąb, a władze samorządowe
Knurowa – Piotr Surówka,
zastępca prezydenta.
PiSk

Boks

dla (nie)pełnosprawnych
Sport wiele ma twarzy.
Znawcy tematu mówią, że
najwięcej sportu w sporcie
jest tam, gdzie nie ma wielkich pieniędzy. Tam, gdzie
treningi odbywają się nie w
centrach szkoleniowych z
odnową biologiczną, sauną,
natryskiem, a w ciasnych i
cuchnących potem salkach.
Nie da się ukryć, że jest w
tym wiele prawdy. Prawdą
jest też, że to właśnie z dala od
wielkiego sportu wychowują
się późniejsi mistrzowie. Jak
dużo muszą mieć w sobie
miłości do dyscypliny którą
trenują? Jak wiele muszą mieć
samozaparcie, samodyscypliny? Jak dużo muszą też mieć
szczęścia, by z prowincji trafić na areny, gdzie rozgrywane są znaczące zawody?
Samozaparcie, samodyscyplina, ciężka praca – to
cechy osób, których mogliśmy podziwiać w minionym
tygodniu w czasie kolejnej
edycji knurowskich Dni Integracji. Po tym co zobaczyłem
w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, jestem
pełen podziwu dla tych, którzy co tu dużo mówić, mają
w życiu „pod górkę”. Trapią
ich różne dolegliwości, przeróżne schorzenia, a oni, jakby
nigdy nic, biorą sprzęt sportowy i trenują. Nie narzekają,
że coś ich boli, że nie potrafią

wykonać jakiegoś trudnego
elementu, na przykład w czasie jazdy na rolkach. Mieliśmy
tego doskonały przykład, gdy
jeden z grupy osób specjalizujących się właśnie w jeździe
na rolkach, upadł na parkiet.
Fantastycznie w tym momencie zachowała się knurowska
młodzież, która obserwowała
to wszystko z wysokości trybun. Natychmiast zaczęła bić
brawo, a sportowiec szybko
się pozbierał. Było jednak
widać, że zmierza w kierunku
swego opiekuna mocno poobijany. Z grymasem na twarzy.
Po chwili wykonał jednak
coś o co prosił go opiekun i
zaprezentował jazdę tyłem z
tak zwaną przekładanką.
Dni Integracji są jedną
z imprez, która pokazuje,
że sport jest nie tylko fajną
rozrywką, dla niektórych sposobem na zarabianie gigantycznych pieniędzy, ale także znakomitym lekarstwem.
To dzięki niemu wiele osób,
mimo swej niepełnosprawności, wychodzi z domu, spotyka
się ze znajomymi, nie czuje
się odrz ucona. W sporcie
odnajdują niejednokrotnie
sens życia.
(Nie)pełnosprawnym i ich
opiekunom należy się - jak
mawia dziś młodzież - wielki
szacun.
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Piotr Skorupa

W Jaworznie odbył się
VI Międzynarodowy Turniej
Bokserski o Puchar Prezydenta Miasta. Po raz pierwszy
uczestnicy uczcili pamięć po
byłym zawodniku i trenerze
Robercie Kopytku.
W tym szczególnym turnieju wystąpiło czterech zawodników BKS Concordia.
Wśród kadetów dojrzały boks
zaprezentował Grzegorz Tokarz (kat. 60 kg). Zawodnik
Concordii po dwóch zwycięskich walkach został uznany
najlepszym technikiem w tej
kategorii wiekowej. Grzegorz
w pierwszej walce pokonał
jednogłośnie na punkty Aleksa Kraczałę (Katowice), a w
finale po bardzo zaciętym
pojedynku, również jednogłośnie wygrał z Krystianem
Olejarczykiem (Kielce).
Drugi kadet z BKS-u Se-

bastian Szkatuła (kat. 57 kg)
w półfinale po zaciętym pojedynku pokonał jednogłośnie
na punkty Daniela Balcerzaka
(Tychy), a w finale uległ rywalowi w pierwszej rundzie
przez rsc.
W Jaworznie wystąpiło
również dwóch juniorów z
Knurowa. W kategorii 52 kg
Dawid Kostrubała bez wcześniejszych walk awansował
do finału, przegrywając 0:3 z
Ukraińcem Nazarem Kurotchynem.
Michael Smokowski (kat.
64 kg) w półfinale stoczył zacięty pojedynek z Damianem
Kwiorem (Tarnów), ulegając
na punkty 0:3.
Knurowski sztab szkoleniowy tworzyli: Bogdan Wyrzychowski, Bogdan Danielak
i Łukasz Pluta.

Reprezentacja BKS Concordia na turniej poświęcony
pamięci Roberta Kopytka

Zaproszenie

Powędkujmy!
Koło nr 28 Polskiego Związku Wędkarskiego w Knurowie
zaprasza na spławikowe zawody
wędkarskie na zbiorniku Moczury. Impreza, która odbędzie

kopnięcie w szczękę. Przeciwnik znalazł się na deskach i
jak się później okazało, był to
najefektowniejszy nokaut w
czasie całych zawodów.
Drugi z reprezentantów
knurowskiego klubu - Adam
Miętus wystąpił w kategorii
senior 71 kg (K1), a jego przeciwnikiem był Piotr Skrzat
(Garuda Warszawa). - Już w I
rundzie wydawało się, że Adam
zakończy ten pojedynek przed
czasem – kontynuuje Grzegorz
Sobierajski. - Po zadaniu kopnięcia okrężnego w wątrobę
przeciwnik był liczony. Pod
koniec II rundy serią kopnięć
i uderzeń nasz zawodnik odebrał przeciwnikowi ochotę do
walki, jednak sędzia nie zdecydował się na kolejne liczenie.
Pomimo znaczącej przewagi
Adama, dużego wachlarza
kombinacji kopnięć i uderzeń,
przeciwnik dotrwał do końca
pojedynku, a sędziowie orzekli
jednogłośne zwycięstwo Adama Miętusa.
Bieżące informacje o działalności klubu znajdziecie na
www.fcknurow.pl.
PiSk

się 29 maja adresowana jest dla
dzieci w wieku od 5 do 14 lat.
Zawodnicy podzieleni zostaną
na dwie grupy wiekowe: 5-9
lat i 10-14 lat. Zapisy chętnych
przyjmowane są od godz. 8.00
do 8.30, zaś zawody rozpoczną
się o godz. 9.00.
Polecamy!
/g/

informacja

PiSk

Foto: BKS Concordia

Wielki szacun

Pamiętają
o Robercie Kopytku

Dwóch zawodników Fight
Clubu Knurów wystąpiło w
Polskiej Lidze Kickboxingu
„SPARTANWEAR”, która
odbyła się w Płocku. Dawid
Majcherczak i Adam Miętus
wracali do Knurowa w doskonałych nastrojach, bowiem ich
pojedynki zakończyły się zwycięstwami, a start w tego typu
zawodach pozwolił im zdobyć
kolejne doświadczenia.
Dawid Majcherczyk rywalizował w kategorii junior
- 67 kg (low kick) i stoczył
pojedynek z Piotrem Lewandowskim (UK Karate DO
Tsunami). - W początkowej
fazie walki przeciwnik rzucił
się na Dawida zasypując go
gradem ciosów – relacjonuje
Grzegorz Sobierajski. – Nasz
zawodnik zdołał uspokoić
ten pojedynek, stosując silne
kontrujące kopnięcia, a w połowie pierwszej rundy Dawid
lewym prostym skontrował
przeciwnika, który zachwiał
się i został poddany liczeniu
przez sędziego ringowego.
Pod koniec pierwszego starcia
nasz zawodnik postawił kropkę nad „i” zadając okrężne

Liczą się chęci

Organizatorzy zawodów serdecznie zapraszają do udziału również
dzieci i młodzież – ze względów losowych – mniej sprawnych.
- Nie trzeba mieć talentu na miarę mistrzostw świata, nie trzeba
być wysportowanym jak olimpijczyk, wystarczą dobre chęci – mówi
Czesław Nowak, dyrektor zawodów. – Niepełnosprawność też nie
jest przeszkodą, bo liczą się dobre chęci. Serdecznie zapraszam.
Nagrody czekają...
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