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Skradziono
audi
O tym, że garaż to nie do końca
bezpieczne miejsce przekonał się
mieszkaniec Knurowa. Z pomieszczenia przy ulicy Mieszka I skradziono mu samochód marki Audi A4.
Właściciel zgłosił kradzież pojazdu
w czwartek (26 kwietnia) około godz.
21. Wartość straty oszacowano na 45
tys. złotych.
jb

Knurów

Kieszonkowiec
w autobusie
Nie miała szczęścia mieszkanka
województwa dolnośląskiego. 26
kwietnia ok. 12.30 w autobusie komunikacji miejskiej relacji Gliwice
- Knurów nieznany sprawca ukradł
jej dowód osobisty i prawo jazdy.
Kobieta zauważyła brak dokumentów, gdy pojazd zatrzymał się przy
ul. Kosmonautów. Sprawcy, o ile
zostanie złapany, groziłoby do 3 lat
pozbawienia wolności.
jb

Knurów

Uwaga
na rowery!
nach popołudniowych zauważyli
brak jednośladów.
Z jed nej z piw nic niezna ny
sprawca skradł rower marki Merida o wartości 500 zł, z drugiej
pojazd takiej samej marki za kwotę
1500 zł.

jb

Knurów

Kradł złom
Patrol Straży Miejskiej złapał
na gorącym uczynku 38−letniego
knurowianina, kradnącego złom z
terenu kopalni. Akcja miała miejsce
27 kwietnia o godz. 9.45. Wartość
kradzionych rzeczy wyceniono na
300 zł. Sprawcą zajmie się sąd.

jb

adam
od historii

Gorączka piątkowej nocy

O działaniach chuliganów z przyrodą na bakier pisaliśmy wielekroć.
Tym razem wandale za cel obrali sobie drzewko rosnące przed Ratuszem.
− No i komu to przeszkadzało, niektórzy ludzie niczego nie potrafią uszanować! – usłyszeliśmy od przechodzących w pobliżu.

Jb

Adam Krotowski

Knurowianin Adam Krotowski
wygrał Wojewódzki Konkurs Historyczny w Katowicach. Uczeń III
klasy technikum z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie okazał się najlepszy wśród przeszło setki
uczestników.
Tegoroczna edycja konkursu
z cyklu „Wypędzenia i wywózki,
martyrologia i zwycięstwa Polaków”
nosiła tytuł „Kształtowanie się Polski
niepodległej, wielkie zwycięstwa i
osiągnięcia Polaków”.
Knurowianin przygotowywał
się pod okiem swojego nauczyciela
historii Ryszarda Musioła.
jb

mam
p y ta nie

Knurów

W ciepły piątkowy wieczór około godz. 23, 23-letni knurowianin
uszkodził drzwi i część wyposażenia
lokalu London Pub. Naprawa będzie
kosztować 450 zł. Nieznane są mo-

Knurów

Foto: Justyna Bajko

Do serii k radzież y rowerów
doszło 28 kwietnia przy ulicy Szpitalnej. Włamania miały miejsce
najprawdopodobniej w nocy. Właściciele pojazdów dopiero w godzi-

tywacje wandala. Czy to wina alkoholu, czy gorącej krwi rozstrzygnie
sąd. Knurowianinowi grozi do 5 lat
pozbawienia wolności.

jb

Foto: Justyna Bajko

Knurów

Knurów

Żegnaj szkoło,
witaj maturo!

− Uczymy nie dla szkoły, ale dla życia
− podkreśliła Dorota gumienny, dyrektor
Zespołu szkół im. i.J. Paderewskiego
w Knurowie, żegnając tegorocznych
abiturientów
ZSZ nr 2: czwartoklasiści
żegnają się ze szkołą

cHudów

- Uważam to za dziwny pomysł.
Przecież środki antykoncepcyjne
przepisuje lekarz także ze względów zdrowotnych. Nie widzę powodów dla których miałabym się
tłumaczyć farmaceucie, dlaczego
otrzymałam receptę. To lekarz
i pacjent powinni decydować, czy
stosować środki antykoncepcyjne,
nie farmaceuta.

Not. jb

www.szlaki.net.pl

Rusza letni sezon na Zamku w
Chudowie. Organizatorzy zapowiadają sporo atrakcji. Kilka ciekawych
imprez odbędzie się w maju.
3 V− Harley Davidson Demo
Truck Tour (prezentacja motocykli
f irmy Harley Davidson. Wystawa połączona z możliwością jazd
próbnych. Start – 12.00);
6 V − Motoserce;
13 V − Żydzi polscy (spotkanie z
kulturą żydowską na Zamku w Chudowie. W programie m.in. pokazy
tradycyjnych tańców żydowskich.

2

Start - godz. 15.00.);
19 V − Noc Muzeów na Zamku
w Chudowie (spotkanie z legendami
chudowskiego zamku. W programie
m.in. nocne zwiedzanie wieży. Start
– godz. 20.00);
2 0 V − Kom a ndo si (p ok a z y
sprawności wojsk powietrzno-desantowych. Pokaz pojazdów militarnych. Start – godz. 15.00);
27 V − Stare samochody (wielki
zlot starych pojazdów. Motocykle i
samochody. Start godz. - 15.00).

jb

„Gór mi mało i trzeba mi więcej” −
śpiewają wędrowcy. Długi majowy
weekend to wyjątkowa okazja, by
porzucić miejski zgiełk i wybrać
się w góry w poszukiwaniu oznak
wiosny. Strona to kopalnia pomysłów na wędrówki łatwe i trudniejsze. Kalkulator szlaków pozwoli
dokładnie obliczyć ile kilometrów
pr zyjdzie nam pokonać zanim
dojdziemy do schroniska oraz ile
czasu to zajmie.

Foto: Dawid Ciepliński

Plenerowe imprezy przed
zamkiem od lat cieszą się
sporym powodzeniem

Marta z Knurowa:
Foto: Bogusław Wilk

Zamek otwiera
podwoje

Jak ocenia Pani pomysł wprowadzenia dla aptekarzy tzw.
klauzuli sumienia (farmaceuci
będą mogli odmówić sprzedaży
środków antykoncepcyjnych)?

Pożegnanie klas maturalnych to
ostatni ważny akcent przez egzaminem dojrzałości. Odbyło się w piątek
w Kinie Sztuce Kulturze. Uczniowie otrzymali świadectwa, najlepsi
– nagrody. Abiturientom gratulowali
wicestarosta Sławomir Adamczyk
i radny Rady Powiatu Gliwickiego
Dawid Rams.
− Przed wami kolejne ważne decyzje. Życzę wam odwagi w realizacji
marzeń i planów. A na ten zbliżający

się trudny czas egzaminów - opanowania, spokoju i zdrowego dystansu
– mówił radny Rams.
W piątek zakończenie roku świętowali też uczniowie z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2. Ze szkołą żegnali
się czwartoklasiści z klas o profilu
mechaniczno-elektrycznym i górniczym.
Egzamin dojrzałości rozpocznie
się w piątek. Start o godz. 9.00.
jb, dc

ogłoszenie

jb
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szczyGłowice.
poznaliśmy oKoliczności wypadKu w Kopalni

szczyGłowice. spaliło siĘ Jedno z mieszKaŃ

Jednak alkohol

pożar w bloku
Niedzielny poranek był bardzo
gorący dla mieszkańców bloku
nr 2 przy ulicy Konopnickiej.
I nie chodzi o upalną pogodę,
lecz pożar, który strawił
wnętrze jednego z lokali

Do zdarzenia doszło około godziny dziewiątej. Paliło się mieszkanie na IV piętrze budynku.
– Wyglądało to bardzo groźnie, lecz czujność
mieszkańców i szybka interwencja strażaków spowodowała, że wszystko skończyło się dobrze – poinformował Przegląd Łukasz Czuliński, świadek
ratowniczej akcji.
Gdy wybuch pożar, w mieszkaniu znajdowała
się jedna osoba. - Poniosła lekkie obrażenia, ale nic
poważnego jej się nie stało - informuje Wojciech
Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Knurowie.
- Na czas akcji konieczna była ewakuacja
pozostałych mieszkańców bloku, łącznie 30 osób
- dodaje dowódca JRG.
Ogień opanowano, jednak straty są bardzo
duże. - Zniszczeniu uległo wyposażenie mieszkania, a także instalacja elektryczna i okna - wyjaśnia
Gąsior.
Jeden z pokoi spłonął całkowicie, natomiast
pozostałe pomieszczenia zostały nadpalone i
mocno zadymione.
Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia,
prawdopodobnie od niedopałka papierosa.
DC

Foto: Krystian Zygała

Tydzień temu pisaliśmy o tajemniczym wypadku
w kopalni KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch
Szczygłowice, w którym ucierpiał
34- latek. Dziś już wiemy, że mężczyzna był pod
wpływem alkoholu. Chciał zaoszczędzić czas
i wybrał podróż taśmociągiem. O mały włos,
a skończyłaby się dla niego tragicznie

Około godz. 5.40, po skończonych pracach związanych z przebudową wyrobiska, pracownik zatrudniony jako pomoc dołowa w przodku, poinformował sztygara o złym
samopoczuciu i poszedł. Po upływie
30 minut pomocnik elektromontera
zauważył błyski światła przy stacji
zwrotnej przenośnika taśmowego
ty pu Gwarek. Kiedy doszedł do
źródła błysków zobaczył pracownika,
który leżał na dolnej taśmie z głową
skierowaną w stronę stacji zwrotnej
i uderzał ciałem o konstrukcję przenośnika.
Pomocnik elektromontera natychmiast zatrzymał taśmociąg i poinformował telefonicznie o odkryciu
sztygara zmianowego.
Akcja ratunkowa rozpoczęła
się, kiedy na miejsce przybył sztygar
zmianowy z resztą pracowników
firmy. Mężczyźni rozcięli górną taśmę przenośnika oraz zdemontowali
część konstrukcji przesypu. Dopiero
wtedy udało im się uwolnić górnika

i udzielić pierwszej pomocy. Lekarz
podjął decyzję o przetransportowaniu poszkodowanego śmigłowcem do
szpitala św. Barbary w Sosnowcu.
Lekarz stwierdził obrażenia ciała, liczne złamania żeber, stłuczenia
płuc, uraz czaszkowo-mózgowy i
złamanie kręgosłupa w odcinku
szyjnym i piersiowym. Nikt nie miał
też wątpliwości, że poszkodowany
trafił do szpitala w stanie upojenia
alkoholowego.
Okoliczności wypadku badał
Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach. Wnioski były porażające.
Obrażenia mężczyzny powstały w
wyniku licznych uderzeń o elementy
konstrukcji przenośnika. Górnik pod
wpływem alkoholu próbował wejść
na uruchomioną taśmę, która nie jest
przeznaczona do transportu ludzi.
34-latek pracuje w górnictwie
rok i 4 miesiące i o takich rzeczach
powinien wiedzieć.
/pg/

ogłoszenie

Do ratowniczej akcji strażacy użyli drabiny; lokator
mieszkania odniósł lekkie obrażenia, pierwszej pomocy
udzieliło mu pogotowie ratunkowe

ogłoszenie

naGroDy Dla kliEntów

oK Banku spółdzielczego
W ornontowickim Oddziale Orzesko-Knurowskiego
Banku Spółdzielczego podsumowano niedawno II
edycję loterii zorganizowanej przez banki spółdzielcze
zrzeszone w Grupie BPS.
W ogólnopolskiej puli nagród znalazły się 24 samochody marki Chevrolet, 560
komputerów Asus i 356 telewizorów Sharp. Część tych
ostatnich trafiła do klientów

naszego banku.
Szc zę ś c ie dopis a ł o aż
dziesięciu osobom OrzeskoKnurowskiego Banku Spółdzielc zego. War to w t ym
miejscu podkreślić, iż tak
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cenne nagrody losowano
spośród blisko 150 tysięcy
kuponów, jakie zarejestrowano w ramach loterii, która
trwała od października do
końca stycznia pod hasłem
„Twoje konto z prezentami”.
Podsumowania loterii oraz
uroczystego wręczenia nagród dokonano 26 marca. W
Ornontowicach zwycięzców
podejmował prezes Zarządu
OK Banku Spółdzielczego
Józef Kapłanek, wspólnie
z wiceprezesem Dariuszem
Wójcikiem. r)

reklama
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Knurowskie sylwetki. Lek. med. Konstanty Zakrzewski

Dr Konstanty Zakrzewski przez 34 lata był ordynatorem na
oddziale położniczo-ginekologicznym w knurowskim szpitalu.
W tym czasie odbyło się 47.866 porodów. To więcej niż
mieszkańców w Knurowie...
Zmarły przed kilkoma dniami
dr Konstanty Zakrzewski to postać, która zapisała się w historii
Knurowa złotymi zgłoskami. Nie
ma w tych słowach krzty przesady,
wystarczy prześledzić życie i działalność tego powszechnie znanego i
poważanego lekarza.
Konstanty Zakrzewski urodził
się 28 października 1924 r. we wsi
Górki (powiat Przasnysz). Do wybuchu wojny ukończył 3 klasy gimnazjum w Płocku. Podczas okupacji,
w latach 1940-1944, był stolarzem
w Zakładach Drzewnych w Płocku.
Od stycznia 1945 r. do października
1946 r. służył w Wojsku Polskim.
Podczas wojskowej służby uzyskał świadectwo dojrzałości w płockim LO im. Małachowskiego. W lipcu 1946 r. zdał egzamin konkursowy
na Wydział Lekarski Uniwersytetu
Poznańskiego. Studiował w Poznaniu
i we Wrocławiu. Dyplom lekarza medycyny uzyskał 7 czerwca 1952 r.
Jeszcze w trakcie studiów (w
latach 1950-1952) pracował w Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Wołowie
Śląskim – był lekarzem dyżurnym.
Kolejnych osiem lat przepracował w
szpitalu w Rybniku na oddziale położniczo-ginekologicznym. Uzyskał
specjalizację I i II stopnia z zakresu
położnictwa i ginekologii.
W 1960 r. dr Zakrzewski trafił
do Knurowa – kto mógł przypuszczać, że zwiąże się z tym miastem
na przeszło pół wieku... Objął stanowisko ordynatora oddziału ginekologii i położnictwa. Jego oddział
liczył wówczas 25 łóżek, zatrudniał
1 asystenta.
W ciągu następnych 40 lat dr
Zakrzewski powiększył oddział
do 72 łóżek położniczo-gineko-

Komunikacja

Ułatwienia
dla pasażerów
Z początkiem maja KZK GOP
wydłuża czas pracy Punktów Obsługi Pasażera. Placówki czynne
będą w dni robocze w godzinach
8-18. Nowością jest otwarcie punktów w soboty, w godzinach 9-15.
W Punktach Obsługi Pasażera
można nabyć wszystkie bilety z
oferty przewoźnika, uzyskać kompleksową informację o kursowaniu linii, złożyć skargę, wniosek
lub reklamację oraz odwołać się
od nałożonej opłaty dodatkowej.
Obecnie działają trzy punkty:
na Placu Piastów w Gliwicach,
w przejściu podziemnym przy
Dworcu PKP w Sosnowcu i przy
Dworcu PKP w Bytomiu.

/b/



logicznych. Stworzył oddział septyczny, patologii ciąży, położniczą
izbę przyjęć i pracownię cytologii
onkologicznej. Brał udział w rozbudowie i modernizacji knurowskiego
szpitala. Pod jego kierunkiem 20
asystentów uzyskało specjalizację
I i II stopnia z ginekologii i położnictwa. Część z nich wyjechała
później za granicę, kontynuując
lekarską karierę.
W czasie ordynatury dra Zakrzewskiego (lata 1960-1994) na
oddziale odbyło się 47.866 porodów.
Liczba imponująca – przypomnijmy,
że Knurów liczy niespełna 40 tys.
mieszkańców.
Wielu starszych mieszkańców
pamięta, że w latach 1962-1972 dr Zakrzewski był też dyrektorem szpitala
w Knurowie. Pełnił również funkcję
Lekarza Naczelnego.

Dr Zakrzewski przeszedł na
emeryturę w 1994 r., ale nawet wówczas nie zerwał z pracą – prowadził
prywatną praktykę lekarską. Działał w Samorządzie Lekarskim, pełniąc funkcję rzecznika dobra służby
zdrowia przez dwie kadencje.
Za swoje liczne zasługi był
w ielok rotnie odznaczany i nagradzany, m.in. Złotym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużonego dla Województwa
Katowickiego. Był też oficerem
Wojska Polskiego w stopniu kapitana rezerwy.
Konstanty Zakrzewski jest pamiętany przez tysiące knurowian
– nie tylko dlatego, że wielu z nich
przyszło na świat pod jego okiem.
Znany był jako lekarz o nienagannej
postawie etyczno-moralnej, nauczy-

ciel młodej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Nic dziwnego, że otaczany
był powszechnym szacunkiem nie
tylko w środowisku lekarskim, ale i
w lokalnej społeczności.
Postać dra Zakrzewskiego wpisała się trwale w historię Szpitala
Miejskiego w Knurowie oraz w najnowsze dzieje miasta. Knurowianie
potrafili odpowiednio go ocenić i
docenić. Wyrazem tego było przyznanie doktorowi Lauru Knurowa
– najważniejszego miejskiego wyróżnienia.
- To wzór wspaniałego lekarza,
dydaktyka oraz osoby o szerokim i
otwartym sercu na cierpienie drugiego
człowieka. Swoją postawą służy przykładem jak ochraniać najwyższą wartość, jaką jest ludzkie życie –wyliczano, uzasadniając liczne zasługi dra
Zakrzewskiego, podkreślając przy

Foto: Piotr Skorupa

Doktor z prawdziwego zdarzenia

Doktor Konstanty Zakrzewski
– postać, która ma stałe
miejsce w historii Knurowa

tym, iż jest on „wrażliwy na krzywdę, cierpienie, chorobę i niedostatek,
dbający o godność człowieka oraz
honor i prestiż stanu lekarskiego”.
Takim też – wspaniałym lekarzem oraz człowiekiem otwartego
umysłu i wielkiego serca – pozostanie w pamięci tysięcy ludzi, którzy
mieli przyjemność spotkać go na
swojej życiowej drodze...
/bw, mk/

nekrolog

Rodzinie i Bliskim

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci
lek. med.

Konstantego Zakrzewskiego

Dyrektora Szpitala Miejskiego w Knurowie
w latach 1962-1972,
wieloletniego Ordynatora Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego,
laureata Lauru Knurowa,

lek. med.

Konstantego Zakrzewskiego

wieloletniego Dyrektora Szpitala Miejskiego w Knurowie
i Ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego,
laureata Lauru Knurowa,

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu Rady Miasta Knurów
składa
Przewodniczący RM
Jan Trzęsiok

„Mimo, że odchodzą,

Miasto Knurów żegna

w naszych sercach pozostają na zawsze”

Wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

Dr. Konstantego Zakrzewskiego
Żonie oraz Dzieciom z Rodzinami
składa
Dyrekcja oraz Pracownicy ZOZ w Knurowie

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień
nikt nam nie odbierze, na zawsze będą z nami”

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Dr. Konstantego Zakrzewskiego
Żonie, Córce, Synowi i całej Rodzinie
składa Zarząd i Dyrekcja
Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.

Pana Ordynatora

Konstantego Zakrzewskiego
laureata Lauru Knurowa

Pani Profesor Beacie Zakrzewskiej
i pogrążonej w żałobie Rodzinie
wyrazy współczucia i wsparcia
składa
Dorota Gumienny
wraz z całą społecznością Zespołu Szkół
im. Ignacego Jana Paderewskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. dr. Konstantego Zakrzewskiego
długoletniego dyrektora i ordynatora
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Knurowie

Rodzinie Zmarłego
dr Marzenie Zakrzewskiej
najgłębsze wyrazy współczucia składają
Ordynator wraz z Personelem Oddziału Wewnętrznego I-go
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Knurów, Gierałtowice

Panie zbadały piersi
Ponad 400 kobiet skorzystało z bezpłatnych badań
mammograficznych przeprowadzonych przez gliwickie
Centrum Onkologii w Knurowie i Gierałtowicach. – Robię to po
raz drugi. Nie ma w tym nic strasznego, pięć minut i człowiek
wychodzi. Więcej wypisywania niż badania – przekonywała
koleżanki pani Edyta z Przyszowic, czekająca przed
mammmobusem na swoją kolej
ucisku piersi oraz strach przed chorobą. Panie czasami mówią, że wolą
nie wiedzieć − wyjaśnia Małgorzata
Stach, technik z Centrum Onkologii
w Gliwicach.
Przez tydzień (16-24.04) mammobus gościł w Knurowie i Gierałtowicach.
Tak, jak w poprzednich edycjach
akcji specjalistyczny pojazd stanął
na parkingu przy Intermarché. – Gorąco popieramy tę cenną inicjatywę
– powiedziała Przeglądowi Izabela
Peszek, dyrektor supermarketu.

– Oczywiście chętnie się w nią włączamy udzielając logistycznego wsparcia,
m.in. poprzez udostępnienie mediów.
I w Knurowie, i w Gierałtowicach
odzew był spory. Mieszkanki obydwu
miejscowości tłumnie stawiły się
na badania. Pojawił się nawet jeden
pan - przyprowadził żonę i... zaraz
umknął.
Panie czekające w kolejce do
mammobusu nie wyglądały na zdenerwowane.
− Jestem pierwszy raz, w końcu
zdecydowałam się przyjść. Nie boję

Knurów. Na ratunek kasztanowcom

Szrotówkowi
kasztanowcowiaczkowi
lasolep nie w smak

Foto: Justyna Bajko

− Trudno wyobrazić sobie wiosnę
bez kwitnących kasztanów, a jesień
bez kasztanowych zbiorów − mówi
Brygida Pluta, inspektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska. − W
wyniku inwazji szkodnika liście zwijają się i opadają bardzo szybko, nawet
w czerwcu czy lipcu. Dodatkowo mają
liczne, brzydkie plamki. Rokroczne
powtarzanie się zaburzonego cyklu
może spowodować obumarcie całego
drzewa.
Szrotówek kasztanowcowiaczek,

mały motylek rodem z Macedonii,
odporny na niskie temperatury,
dokonuje spustoszenia na całym
kontynencie. W Polsce pojawił się
pod koniec lat 90. Jako przybysz z
daleka nie znalazł wśród naszych
rodzimych bezkręgowców antagonisty, czyli naturalnego regulatora
liczebności. Knurowska przyroda
sama nie potrafi poradzić sobie z
ekspansją szrotówka. Niezbędna jest
pomoc człowieka.
− Jedną z metod ograniczenia
populacji tego owada jest dokładne
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się, choć słyszałam, że trochę boli. A
obawa o wynik? Będzie jaki będzie
− mówi Maria Szewczulak z Gierałtowic.
Jak ważne są badania przekonywała przyszowiczanka Leokadia
Sobota.
− Jestem emerytowaną pielęgniarką. W przychodni, w której pracowałam, cztery osoby zmarły na raka
piersi, natomiast trzy żyją, choć są po
amputacji. W jednym przypadku raka
wykryto zbyt późno, nie pomogło ani
usunięcie piersi, ani dwie serie chemii.

Kobieta zmarła.
Pla kat y Centrum Onkologii
zachęcały: „Przyjdź i upewnij się, że
jesteś zdrowa”. Panie wychodzące z
mammobusu nie miały wątpliwości,
że dobrze zrobiły. Choć badanie nie
było do końca przyjemne, to jednak
zgodnie podkreślały, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.
− Zachęcam wszystkie panie do
wzięcia udziału w badaniach. Więcej
powinno być takich akcji − podkreśla
pani Edyta z Przyszowic.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Knurów. Nowa winda ułatwi życie wychowawcom
i dzieciom w przedszkolu

Ponad 130 kasztanowców z terenu Knurowa zostało
uzbrojonych przeciwko szrotówkowi
kasztanowcowiaczkowi. Drzewa oblepiono folią nasączoną
specjalnym środkiem − lasolepem, pełniącym rolę silnego
kleju. W założeniu ma on zatrzymać inwazję szkodnika na
knurowskie kasztanowce

Może folie nasączone specjalnym płynem pomogą kasztanowcom
przetrwać inwazję szkodników

Przed mammobusem w Gierałtowicach rzadko było pusto –
chwilami tworzyły się kilkunastoosobowe kolejki

grabienie liści i ich utylizacja. Larwy
szrotówka zimują w opadłych liściach.
Zabiegi takie z udziałem młodzieży
prowadziliśmy w latach ubiegłych.
Nie przyniosły jednak spodziewanych
skutków − wyjaśnia Brygida Pluta −
Teraz zdecydowaliśmy się na oklejenie drzew specjalną folią, do której
przykleją się, wędrujące ku młodym
liściom, larwy szkodnika.
W przypadku, gdy którejś larwie
uda się przedostać przez „klejącą”
przeszkodę, czekają na nią umieszczone w koronach drzew, pułapki
feromonowe, czyli małe domki o
nasączonych specjalnym preparatem
ściankach.
− Mamy nadzieję, że nasze działania, choć trochę przyczynią się
do polepszenia stanu zdrowotnego
kasztanowców − podkreśla inspektor
Pluta.
O tym czy akcja odniosła skutek
przekonamy się niebawem. Tymczasem knurowianie, którym los kasztanów nie jest obojętny, proszeni są
o nie niszczenie opasek. Choć przy
każdej znajduje się notka informacyjna, zdarzyły się już pierwsze akty
wandalizmu. Czas pokaże, czy kasztanowce, symbol zbliżającej się matury, przetrwają inwazję szrotówka i
nadal będą cieszyć oczy knurowian.
JB

Na piętro bez wysiłku
Gdy grupowe imprezy odbywają się na piętrze
przedszkolnej „Trzynastki”, niepełnosprawne
dzieci są wnoszone na górę na rękach przez
wychowawczynie. Wkrótce to się zmieni za
sprawą nowej windy
Foto: Justyna Bajko

Statystycznie już co 16 Polka
choruje na raka piersi. Wśród pań
poniżej 69 roku życia to najczęstsza
przyczyna zgonów. Najskuteczniejszą walką z rakiem jest profilaktyka,
czyli regularne badania mammograficzne. Dlaczego tak mało kobiet
korzysta z usług mammobusu, nawet
jeżeli przyjeżdża on do miejsca zamieszkania?
− Panie generalnie boją się samego
badania, bo nie wiedzą dokładnie,
na czym ono polega. Staramy się tłumaczyć. Niepokój budzi konieczność

- Winda ułatwi
naszą pracę
– zapewnia
dyrektor Aldona
Rychlewska;
nowe urządzenie
zostanie oddane
do użytku
prawdopodobnie
na początku
maja

− Jesteśmy placówką integracyjną, mamy dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Niektóre
z gabinetów terapeutycznych znajdują się również na piętrze budynku
− wyjaśnia Aldona Rychlewska,
dyrektor Miejskiego Przedszkola nr
13 w Knurowie.
Obecnie w „Słoneczku” troje
dzieci jeździ na wózkach inwalidzkich. Specjalnie przystosowane dla
nich sale znajdują się na parterze.
Gdy imprezy grupowe odbywają się
na piętrze, dzieci są wnoszone przez
wychowawczynie.
Teraz będzie znacznie łatwiej.
Wychowawcy i dzieci skorzystają z

niedawno zamontowanej windy. To
inwestycja za pieniądze z budżetu
Knurowa.
− Ta winda to dla nas ogromne
ułatwienie i odciążenie naszych
kręgosłupów. Dzieci nam rosną,
maluchy łatwiej wnieść, starsze
dużo trudniej − mówi dyrektorka.
− Jesteśmy bardzo zadowoleni, że
udało się wszystko doprowadzić do
końca.
Zadbano nie tylko o windę. W
budżecie miasta znalazły się rówież
środki na wybudowanie podjazdu
dla niepełnosprawnych.
JB
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informacja własna

Knurów. niepełnosprawni na rynKu pracy

nie wystarczy chcieć

Dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej
podjęcie pracy to nie tylko szansa na odciążenie
rodziny, ale i chęć bycia potrzebnym. Niestety, nie
dostrzegają tego pracodawcy. Ofert skierowanych do
niepełnosprawnych jest jak na lekarstwo
W połowie kwietnia Warsztaty
Terapii Zajęciowej zorganizowały
dla swoich podopiecznych szkolenia,
pozwalające niepełnosprawnym odnaleźć się na rynku pracy.
Agnieszka Kabiczke z WTZ
zwraca uwagę na coraz mniej ofert
pracy adresowanych do niepełnosprawnych i brak Zakładów Aktywizacji Zawodowej, gdzie mogliby
się spełniać. - Pracodawcy, mimo że
mogą mieć ulgi z tytułu zatrudnienia
w firmie takich osób, nie korzystają z
tego. Dla nich to wciąż temat tabu, a
nikt nie próbuje ich przekonywać, że
jest tak i tak.
Podopieczni WTZ i Środowiskowego Domu Samopomocy chcą pracować, jednak jest w nich lęk przed
utratą świadczeń. Łakną kontaktu z
ludźmi, przerażają ich jednak zmiany. Ważne jest dla nich, aby mieli
obok siebie kogoś bliskiego.
Jak pogodzić wodę z ogniem
podpowiadali animatorzy ze Stowarzyszenia i Fundacji „Integracja”.
Niepełnosprawni wzięli udział w
treningu pozyskiwania pracy, do-

Niepełnosprawni chcą być potrzebni, jednak pracodawcy rzadko to
zauważają

radztwie zawodowym oraz uzyskali
porady socjalno-prawne. Drugie
szkolenie pozwoliło im odkryć swoje
słabe i mocne strony oraz nauczyć
radzić sobie ze stresem.
- Dla nich to kolejne doświadczenie i duża motywacja do działania.
Żaden z podopiecznych WTZ nie
pracuje. Staramy się to zmienić,
odwiedzając okoliczne Zakłady Aktywizacji Zawodowej. Oswajamy ich
z tymi miejscami. Część złożyła dokumenty, ale czy zostaną przyjęci - nie

Knurów. oszczĘdzać chcemy, ale czy umiemy?

Grosik do grosika…
20 uczestników zebrała Akademia Rodzinnych
Finansów, ucząca planować domowy budżet.
Szkolenie zorganizowała Fundacja na Rzecz
Rozwoju Miasta Knurowa

Nauczanie zasad efektywnego
Domowym budżetem zazwyczaj
zarządzania domowym budżetem to zarządzają kobiety. Stąd hasło przeefekt wygranej w konkursie „Eduka- wodnie szkolenia „Z kobietami o
cja finansowa dla lokalnej społecz- finansach”. Panie, biorące udział w
ności”, ogłoszonym
przedsięwzięciu, poprzez Provident Poltwierdziły, że to one
Kolejne szkolenie odbęska SA. Knurowska dzie się 15 maja (wtorek) „trzymają” w domu
fundacja znalazła się o godz. 10 w siedzibie pieniądze.
wśród 27 laureatów fundacji przy ulicy Dwor— Zawsze zarzą- organizacji pożytku cowej 38a. Zapisy po nu- dzałam sama, mąż
merem 32 235 96 70.
publicznego.
nigdy nic nie chciał
— Szkolenie jest
wiedzieć — śmieje się
bezpłatne, skierowane do wszystkich jedna z uczestniczek szkolenia. —Tylmieszkańców Knurowa bez względu ko czasami pytał na co tyle wydałam i
na wiek — informuje prezes Fun- gdzie jest wypłata..
dacji Halina Huczek. — Planujemy
W pierwszej edycji szkolenia
5 spotkań, 3 na terenie miasta, 2 na uczestniczyło około 20 osób (w tym
obszarze wiejskim.
jeden pan). Uczestnicy otrzymali

wiadomo. Czekają w kolejce aż zwolni
się jakieś miejsce - dodaje Agnieszka
Kabiczke.
Namacalnym przykładem, że
jeśli czegoś bardzo się chce, to się to
udaje, jest Rafał Glanowski - gość
jednego ze spotkań. Mimo ograniczeń i barier na co dzień działa w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach,
a także propaguje aktywizację osób
niepełnosprawnych.

reklama

/pg/, foto: Krzysztof Gołuch

praktyczne porady dotyczące zarówno wydawania pieniędzy, jak i ich
oszczędzania. Prezes Fundacji Halina
Huczek przedstawiła m.in. sposoby
planowania domowego budżetu oraz
rozjaśniła tajniki inwestowania.
Czy takie szkolenie jest potrzebne knurowianom?
— Oczywiście, że tak — zapewnia prezes Huczek. — Uświadamia,
że często źle wydajemy swoje ciężko
przecież zarobione pieniądze.
Aby nie zapomnieć wiedzy nabytej w trakcie szkolenia, uczestnicy
otrzymali książkowy poradnik dotyczący oszczędzania oraz... świnkę
skarbonkę i kalkulator.
Tekst i foto: Justyna Bajko

reklama

W domach „ministrami finansów” są zazwyczaj panie; one też
zdominowały knurowskie szkolenie, uważnie wsłuchując się
w praktyczne porady

6

Przegląd Lokalny Nr 18 (1000) 2 maja 2012 roku

aktualności
Knurów. Kto pisał o Knurowie

Od Kleine Knurower Nachrichten
po Przegląd Lokalny
Trzymacie w rękach tysięczne wydanie Przeglądu Lokalnego. Przez ponad
21 lat knurowski tytuł, obejmujący zasięgiem również gminy Gierałtowice
i Pilchowice, wpisał się w poczet lokalnych gazet ukazujących się na Śląsku. To
jednak nie pierwsze, ani jedyne, pismo, które pisało o Knurowie
Pierwszą gazetą, która ukazywała się w Knurowie i okolicy jeszcze w
czasach pruskich, była niemieckojęzyczna „Kleine Knurower Nachrichten”. To właśnie w niej znajdziemy
informację o jednym z najbardziej
tragicznych wydarzeń w dziejach
K r y w a łdu . W
numerze 20 z 30
lipca 1921 roku
(t r e ś ć p i s a n a
gotykiem) można przeczytać o
eksplozji, która
wydarzyła się w
ówczesnej fabryce prochu.
Czytamy: „We wtorek około godz.
11 przed południem nastąpiła silna
eksplozja. Słup dymu wznosił się na
wysokość około 100 m [...]. Eksplozja
pociągnęła za sobą 19 ofiar śmiertelnych”. Na drugiej stronie redakcja
zamieściła nazwiska wszystkich zabitych. Po przejęciu Knurowa przez
władze polskie (1922 rok) „Kleine
Knurower Nachrichten” już się nie
ukazywała.
Od października 1931 do marca
1932 roku wydawane było pisemko
„Młodzież Śląska”. Knurowsk ie
„Ognisko” Związku Nauczycielstwa
Polskiego − jego Komitet Redakcyjny

apelował do czytelników: „Czytajcie
pilnie numery, nadsyłajcie zagadki,
fotografie, opowiadania ze Śląska”.
Wydawnictwo „Młodzieży Śląskiej”
opierało się wyłącznie na wpływach z
prenumeraty. Od początku borykało
się z kłopotami finansowymi. Z tego

właśnie powodu ukazało się tylko
sześć numerów. Na czele Komitetu
Redakcyjnego, ilustrowanego czasopisma regionalnego poświeconego
młodzież śląskiej, stał Zygmunt
Gryń.

Dość długi żywot

(15 lat) miał dwutygodnik chrześcijańskich stowarzyszeń nauczycielskich „Młody Polak” o charakterze
społeczno-religijnym. Zamieszczano
tu wiersze młodzieży (także knurowskiej) uczęszczającej do urszulanek i
gimnazjum w Rybniku. Spełniał on
ważne funkcje wychowawcze.
Kolejnym pisemkiem rybnickich

Charytatywna akcja motocyklistów

Motoserce w Chudowie

W niedzielę, 6 maja, od godz. 10 zamek
w Chudowie opanują motocykliści. Cel szczytny
− zbiórka krwi dla potrzebujących dzieci
sukcesem. Zebrano aż 3.000 litrów
krwi.
- Na tegorocznym spotkaniu, w

Foto: Archiwum KM Fire Birds Zabrze

Akcja „Motoserce” jest organizowana po raz czwarty. Poprzednia edycja zakończyła się sporym
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szkół średnich był „Zew młodzieży”.
Będąc organem uczniowskiego ruchu
spółdzielczego, służył do propagowania jego idei i zasad również wśród
młodzieży Krywałdu i Knurowa,
która dojeżdżała do szkół w Rybniku,
później zaś w latach 30. XX wieku tworzyła aktyw
spółdzielczy knurowsko-krywałdzko-szczygłowickich
gmin.
Również w
„Gościu Niedzielnym” od czasu do
czasu spotykamy artykuły poruszające problemy Knurowa (na przykład
w lipcu z 1925 roku na temat uiszczonego świętopietrza przez knurowską
parafię w wiekach średnich; w numerze 46 z 1937 roku: Knurów i Krywałd
- kronika, poparta 6 zdjęciami). Także w Kalendarzu Ligi Katolickiej za
1939 rok znajdzie się artykuł „Parafia
Knurów” (s. 33)
Prześledzimy niektóre organy
prasowe, które zamieszczały informacje na temat aktualnych (wtedy)
faktów, czy też wydarzeń związanych
z Knurowem. I tak:
• „Katolik” (nr 100 z 1911 roku)
informował, iż ówczesny sołtys

formie pikniku rodzinnego, będzie
można nie tylko posłuchać dobrej
muzyki, ale także zobaczyć pokazy
japońskich (aikido, kendo) i brazylijskich (capoeira) sztuk walki,
postrzelać z łuku czy zgłębić tajniki
szermierki – powiedział Przeglądowi Bernard Barteczko z Klubu
Motocyklowego Fire Birds MC z
Zabrza, głównego organizatora
imprezy.
Akcja odbywa się pod Patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża i
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic.
Dzięki partnerstwu z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci impreza
zyskuje znaczenie integracyjne.
„Motoserce” to połączenie
przyjemnego z pożytecznym - dobrej zabawy i szczytnego celu. Z
pewnością każdy, kto wybierze się
w niedzielne popołudnie na Zamek
w Chudowie nie pożałuje czasu, a
niektórzy zapewne i... krwi.

Szczygłowic − Schalla proponował
przemianować Szczygłowice na −
„Cecilienthal”;
• „Głos Śląski” (nr 55 i 65 z 1919
roku) donosił o proteście części załogi knurowskiej kopalni w czasie
wiecu w Rybniku;
• „Nowiny Opolskie” (nr 60 z
1920 roku i 121 z 1920 roku) zamieściły informację o incydencie, który
wydarzył się w czasie uroczystości
weselnych w Krywałdzie. Wtedy
to niemieckie SIPO okaleczyło 5
osób biorących udział w zabawie
weselnej;

bieżącej sytuacji politycznej czy też
społeczno-gospodarczej związanej z
Knurowem i okolicą.

• „Gazeta Robotnicza” (z 28
października 1922 roku) donosiła o
pomyślnym strajku górników z knurowskiej kopalni, który zakończył się
20 X 1922 roku;
• „Polska Zachodnia” (z 25 września 1928 roku) informowała czytelników o tym, że „Rada Wojewódzka w
Katowicach na swym posiedzeniu
uchwaliła połączyć gminę Szczygłowice i Krywałd...”;
• „Powstaniec Śląski” (nr 5 z 1936
roku) zamieścił kronikę z działalności III baonu 2 p.p. w III powstaniu
śląskim. W skład III baonu wchodzili powstańcy śląscy z Krywałdu i
Czerwionki.
To tylko wybrane artykuły spośród wielu (do 1936 roku), które
informowały swych czytelników o

a więc tygodnik „Przegląd Lokalny”;
− w 20,7 proc. prasa miejska
− mikroregionalna, np. „Nowiny
Gliwickie”;
− w 18,1 proc. − prasa regionalna,
a więc Dziennik Zachodni (źródło:
„Zeszyty Knurowskie”, nr 18/1999,
s. 40).
Warto wspomnieć, że od listopada 1994 roku do kwietnia 1998 roku
ukazywało się „Nasze Forum” (jako
dodatek do „Przeglądu Lokalnego”)
pod patronatem Towarzystwa Miłośników Knurowa. Z kolei od lipca 1993
roku do marca 2000 roku dodatkiem
do PL były „Zeszyty Knurowskie”
(w sumie ukazało się 20 numerów)
wydawane przez Radę Miejską w
Knurowie.

Przeszło 21 lat

obecności „Przeglądu Lokalnego” na rynku prasowym sprawiło,
że już zapisał się w historii prasy
lokalnej. I czyni to nadal. Badania
przeprowadzone przez Stanisława
Michalk iewicza z Uniwersy tetu
Śląskiego dowiodły, że źródłem
informacji lokalnej w Knurowie w
gminach sąsiednich:
− w 45, 9 proc. jest prasa lokalna,

Maria Grzelewska

W „Wychowaniu Obywatelskim” (miesięcznik Ministerstwa Oświaty i Wychowania nr 8/1984) ukazał się artykuł mojego autorstwa
dotyczący dydaktyki: „Inicjatywy młodzieży z Knurowa”
reklama
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W dotychczasowych akcjach
motocyklistów udało się zebrać
aż 3 tysiące litrów krwi



rozmaitości

Wioska na jeziorze Tonle Sap, Chong Khneas, Kambodża

Mała miejscowość Kurow z której pochodzi Richie McCaw
kapitan mistrzowskiej drużyny rugby All Blacks, Nowa Zelandia

Ruch uliczny w mieście Ho Chi Minh, skutery to podstawowy środek
lokomocji w Wietnamie

PRZEGLĄD W PODRÓŻY

W 365 dni dookoła świata
12 krajów, tysiące kilometrów przejechanych i prawie 20 tysięcy mil
wylatanych. Anna i Kelvin wrócili niedawno z podróży dookoła świata.
Postanowili podzielić się z nami swoimi wrażeniami
Anna i Kelvin to małżeństwo, które połączyła wspólna
pasja – podróże. Ona – rodowita
knurowianka, on z Nowej Zelandii. Poznali się w Londynie.
W styczniu ubiegłego roku
gościli już na łamach Przeglądu
Lokalnego, kiedy to dzielili się
wrażeniami ze swojej podróży
poślubnej po Afryce [PL nr
3/2011]. Chwilę po tym wybrali
się na kolejną wyprawę – tym
razem dookoła świata. Obiecali
nam wtedy, że gdy wrócą opowiedzą o swoich doświadczeniach. Słowa dotrzymali.

INDIE NA DOBRY POCZĄTEK

Pierwszym przystankiem
w ich niesamowitej wędrówce
były Indie. – Po całej Azji poruszaliśmy się indywidualnie
za wyjątkiem właśnie Indii. Jeśli
ktoś po raz pierwszy wybiera
się do tego kraju, to powinien

wykupić sobie wycieczkę, ponieważ inaczej można wrócić
niezadowolonym – mówi Anna.
– Indie są trudnym krajem dla
kogoś, kto ma małe doświadczenie podróżnicze. Przede
wszystkim jest tam bardzo ciężko z komunikacją, a bilety trzeba rezerwować na minimum
dwa dni do przodu. Tutaj nie
można przemieszczać się tak
spontanicznie i swobodnie jak
po innych krajach południowowschodniej Azji.
Marzeniem Anny i Kelvina
było również zwiedzanie Państwa Środka. – Chiny miały
być następnym przystankiem.
Niestety, nasz przyjaciel z Londynu, z pochodzenia Chińczyk,
nie dostał wolnego w pracy,
więc musieliśmy odłożyć to na
następny raz. Wprawdzie mogliśmy odwiedzić Chiny tylko
we dwójkę, jednak możliwość

Tarasy ryżowe na Bali, Indonezja
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pojechania tam z kimś, kto
zna język jest o wiele bardziej
atrakcyjna – wyjaśnia knurowianka.

NOWE DOŚWIADCZENIA
KULINARNE I POLSKI AKCENT
W LAOSIE

Kolejnym przystan kiem
podróży była malownicza Tajlandia. – Tajowie wyróżniają
się kulturą i zachowaniem na
tle innych azjatyckich krajów.
Nigdy publicznie nie okazują
emocji, szczególnie tych negatywnych. Jest dla nich wielką
hańbą stracić twarz publicznie,
czyli pokazać gniew.
Tajlandia to kraj, w którym
bardzo mocno zarysowane są
różnice kulturowe, i to jeden z
głównych powodów dla którego
warto się tam wybrać. – Tajowie zawsze chodzą się kąpać
w ubraniach, a kobiety są cały

czas zakryte – mówi Anna.
– Nie widziałam tam nikogo, kto
by poszedł się kapać w stroju
kąpielowym. Jeżeli odnosi się
do nich z szacunkiem, można
doświadczyć, jak bardzo potrafią być gościnni.
Małżeństwo globtroterów
zafascynowała kuchnia tajska.
– Mieliśmy sami okazję uczyć
się kuchni tajskiej od podstaw.
Wszystko jest tam robione ze
świeżych produktów. To kuchnia bardzo ostra, mocno różniąca się od europejskiej. Jak
wróciliśmy z podróży, to sami
próbowaliśmy przygotowywać
podobne potrawy w domu. Nawet nam to wychodziło – śmieje
się knurowianka. – W Tajlandii, jak i w całej Azji, świetne są
lokalne potrawy, które można
było dostać na jarmarkach
nocnych. Jedliśmy różne dziwne rzeczy, nawet takie, które

nie wyglądały zbyt zachęcająco
– mówi Kelvin. – Była nawet
okazja zjeść pieczoną tarantulę, ale żadne z nas nie było
na tyle odważne, by się na to
zdecydować.
W czasie podróży spotykali
innych turystów, także Polaków.
– Najwięcej rodaków spotkaliśmy w Malezji, m. in. Polkę podróżującą z Francuzem, która
pochodziła z pobliskiego Chorzowa. Jednak pierwszy raz po
polsku rozmawiałam w Laosie
po dwóch miesiącach podróży
– zdradza Anna. – Pamiętam,
zatrzymaliśmy się w jednym z
hosteli w Laosie i właściciel
poprosił nas o wpisanie się do
księgi. Jakie było nasze zdziwienie, kiedy widząc moje polskie
imię i nazwisko, zaczął mówić
do nas po polsku. Okazało się,
że w latach 60. był przez kilka
lat w Warszawie i bardzo miło

Jeden z najnowocześniejszych hoteli w Singapurze - Marina Bay Sands
wspomina ten czas. To była dla
mnie ogromna niespodzianka.

WIETNAMSKIE KORKI

Po południowej Azji poruszali się głównie miejscowymi
środkami lokomocji. – Bardzo
popularne są tzw. tuk-tuki,
które pełnią rolę europejskich
taksówek – wyjaśnia Nowozelandczyk. – Ci, którzy narzekają na naszą komunikację, po
chwilach spędzonych tutaj od
razu zmieniliby zdanie – dodaje
z uśmiechem Anna.
Najpopularniejszym środkiem lokomocji w Wietnamie
są... skutery. – Pełnią podobną
rolę, jak w europejskich miastach samochody. Raz widzieliśmy na skuterze pięcioosobową
rodzinę – małżeństwo z trójką dzieci – opowiada Kelvin.
– Wydawać by się mogło, że w
Wietnamie nie obowiązują żadne przepisy ruchu drogowego,
ponieważ wszyscy jeżdżą na
tzw. „czuja”, jednak o dziwo nie
ma tam wielu wypadków.
Południowa Azja jest bar-

Właściciel jednego z hosteli w Pakse w Laosie,
który w latach 60 mieszkał w Warszawie
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dzo zróżnicowana pod względem zamożności. Od biednego
Laosu po bogaty Singapur.
– Singapur to takie państwomiasto, bardzo dużo blokowisk,
ponieważ nie ma za wiele terenu
do stawiania domków i wymyślnie skomplikowanych centrów
handlowych. Niektóre piętra
w centrach są zaprojektowane
jak ulice z miast z różnych stron
świata, np. Paryża, Londynu
czy Nowego Jorku - nie kryje
zdziwienia Kelvin.

MISTRZOSTWA ŚWIATA
W RUGBY

W Azji spędzili pół roku.
– Żal było ją opuszczać – mówi
Anna. – W każdym kraju byliśmy około trzech i pół tygodnia,
za wyjątkiem Tajlandii,
w której spędziliśmy
półtora miesiąca.
Kolejny przystanek
na ich drodze to kraj antypodów. - Kiedy przylecieliśmy do Australii,
to bardzo odczuliśmy
zmianę klimatu oraz
diety. Było nam trochę
za zimno po półrocznej
podróży po Azji – wyjaśnia k nu rowian ka.
– Szkoda, że nie mogliśmy ponurkować na Wielkiej Rafie
Koralowej, ale niestety nasze
fundusze na to nie pozwoliły
– nie kryje żalu Anna.
Po miesiącu w Australii,
przyszedł czas na Nową Zelandię. – Dla Kelvina to był powrót
w rodzinne strony– wyjaśnia
Anna. Nie przeszkodziło to
globtroterom w poznaniu nigdy
wcześniej nieodwiedzanych
przez nich zakątków Nowej
Zelandii. – Jedną z największych atrakcji była możliwość
lotu helikopterem na lodowiec.
Zostało nam to sprezentowane
w ostatniej chwili i wywarło na
nas ogromne wrażenie.
Dla Kelvina najważniejsze
były jednak mistrzostwa świata

w rugby, w czasie których jego
rodacy pokonali w wielkim
f inale Francuzów. – To był
świetny mecz i najważniejsze,
że wygraliśmy – mówi z dumą
Kelvin.

W NOWYM JORKU JAK
U SIEBIE

W dobrych humorach i z
podniesioną głową po mistrzostwach świata (szczególnie
Kelvin) rozpoczęli ostatni etap
podróży. – W Kanadzie odwiedziliśmy tylko Vancouver
– zdradza Kelvin. – Miasto jest
nazywane kanadyjskim Hollywood ze względu na bardzo
rozwinięty przemysł filmowy.
Podróżnicy odwiedzili także wioskę olimpijską. – Chcie-

liśmy tu zostać kilka dni, ale
ze względu na trwający sezon
zimowy i duży ruch na trasach
narciarskich, nie było takiej
możliwości.
W Ameryce Płn. nie zabrakło także polskich akcentów.
– W Seattle, na fajnym targowisku ulicznym znaleźliśmy polski
sklep, ale na nasze nieszczęście
był już zamknięty – mówi Anna.
– Miasto jest bardzo malownicze, wiecznie zielone. Pewnie
dlatego ma przydomek „Miasto
Szmaragdów”, choć jeden z
mieszkańców drugiego dnia
pobytu w Seattle przedstawił je
jako miasto... grzyba, ponieważ
tutaj jest wiecznie mokro i nic
nigdy nie wysycha.
Na koniec Anna i Kelvin

Przygotowania trwały trzy miesiące, podróż rok. Odwiedzili 12
krajów: Indie, Tajlandię, Kambodżę, Laos, Wietnam, Malezję,
Singapur, Indonezję, Australię, Nową Zelandię, Kanadę i Stany
Zjednoczone. W Azji spędzili pół roku. Półtora miesiąca podróżowali, skąd na trzy miesiące udali się do ojczyzny Kelvina. Ostatni
miesiąc poznawali Amerykę Północną.
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odwiedzili Nowy Jork. W kulturalnej stolicy świata czuli się
jak u siebie. – Pewnie dlatego,
że Kelvin jest tu trzeci raz, a ja
drugi – zdradza Anna. – To był
bardzo dobry przystanek na zakończenie podróży. Nowy Jork
ma tak wiele do zaoferowania,
że nie sposób się w nim nudzić.

AMERYKA PŁD. I ANTARKTYDA

Styl życia jaki prowadzą
Anna i Kelvin wymaga wielu
wyrzeczeń i kompromisów.
– Kiedy podróżujemy, nie zakładamy rodziny, nie mamy
żadnych nieruchomości czy
stałej pracy – przyznaje Anna.
– Wszystko podporządkowujemy kolejnym wyprawom.
Po podróży dookoła świata
przyszedł czas na chwilę odpoczynku i wytchnienia
od kolejnych podróży.
– Teraz skupimy się bardziej na wakacyjnych wyjazdach niż na dłuższych
wyprawach – mówi knurowianka. Tym bardziej,
że szczęście uśmiechnęło
się do nich ponownie. Tak
samo jak poprzednim razem Kelvinowi udało się
wrócić do tego samego
miejsca pracy w Londynie, co
przed wyjazdem. – Wprawdzie
na inne stanowisko, ale przynajmniej nie muszę się już martwić
szukaniem pracy – mówi.
Z podróży nie zrezygnują.
– Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek mogli przestać – przyznaje
Kelvin. – Nawet jeśli będziemy
mieli dzieci. W planach mają już
kolejną wyprawę. – Może nie tak
od razu, ale bardzo chcielibyśmy odwiedzić Amerykę Południową i Antarktydę – zdradza
Anna. – Myślę, że uda nam się
zrealizować ten pomysł w ciągu
najbliższych trzech lat.
Liczymy, że wtedy sympatyczni podróżnicy odwiedzą
naszą redakcję i podzielą się
wrażeniami ze swojej kolejnej
podróży.

Na lodowcu Isobel w Alpach Południowych, Nowa Zelandia

Mnisi buddyjscy w Luang Prabang, Laos

Dawid Ciepliński
Więcej o podróżach Ani i Kelvina
można przeczytać na ich blogu:
www.aniakelvin.blog.aei.pl

Nowy Jork w nocnej scenerii
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aktualności
GimnazJaliści „dwóJKi” odwiedzili holandiĘ

podróż do źródeł
energii

Foto: Archiwum MP-7

Foto: Teresa Niźnikiewicz

Węgiel jest jak złoto. Energetyczny, więc
cenny. I ceniony, zwłaszcza tam, gdzie jego
wartość bywa większa niż blask złotówki

Knurowskich strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej odwiedziły
dzieci z przedszkolnej „Siódemki”. Malcom spodobało się u zawodowców
- wozy bojowe, sprzęt, wyposażenie zrobiły na nich ogromne wrażenie.
Nic dziwnego, że już dziś co drugi marzy, by zostać strażakiem.

/bw/

PilChowiCE

pokaż, co potrafisz

Jeśli posiadasz jakiś talent i chcesz się nim pochwalić,
ten konkurs jest właśnie dla ciebie! Śpiewasz, grasz
na instrumencie, tworzysz kabaret, pantominę,
tańczysz, piszesz wiersze, rzeźbisz w glinie lub
prezentujesz pokazy akrobatyczne? Zgłoś się!

Młodzi knurowianie opowiedzieli zagranicznym przyjaciołom o pięknie i trudzie
górniczego zawodu

O znaczeniu węgla dla Knurowa i Śląska pięknie mówili gimnazjaliści knurowskiej „Dwójki”
podczas pobytu w holenderskim Hoorn. Czynili
to przed przedstawicielami z Holandii, Niemiec,
Szkocji, Hiszpanii i Węgier, partnerami projektu
Comenius, w którym Miejskie Gimnazjum nr 2
współuczestniczy. To przedsięwzięcie pod nazwą
„Energia wczoraj, dzisiaj i jutro”.
Do Holandii udali się uczniowie - Paweł Kieś,
Wojciech Tomecki, Michalina Owczarek, Agata
Rzepa. Towarzyszyli im nauczyciele - Barbara Lipińska, Ewa Śliwa, Agnieszka Pachulczak i Teresa
Niźnikiewicz, koordynator projektu.
Na miejscu knurowianie uczestniczyli w

zajęciach laboratoryjnych z fizyki i chemii, zwiedzali elektrociepłownię oraz opracowywali treść
publikacji o źródłach energii w każdym z partnerskich krajów. Wzięli też udział w spotkaniu
z merem Hoorn.
Oczywiście nie poprzestano wyłącznie na
kontaktach roboczych. - Uczniowie mieszkali
w rodzinach holenderskich, zostali bardzo serdecznie przyjęci – mówi Teresa Niźnikiewicz.
– Gospodarze starali się pokazać nam swój kraj z
jak najpiękniejszej strony. Zobaczyliśmy Hoorn,
Amsterdam i skanseny wiatraków. To rzeczywiście
zrobiło na nas ogromne wrażenie.
/bw/

Po raz trzeci Zespół Szkół w Pilchowicach
organizuje przegląd talentów pod hasłem
„Pokaż, co potrafisz”. W konkursie mogą
uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych
oraz gimnazjalnych z województwa śląskiego.
Szkoła, której uczniowie zdecydują się na
udział w przeglądzie, powinna do 30 maja
wysłać zgłoszenie pod adresem: Zespół Szkół
w Pilchowicach, ul. Świerczewskiego 1, 44-145
Pilchowice, z dopiskiem „Pokaż, co potrafisz”,
lub mailowo: zs@pilchowice.pl. Każda z placówek może dostarczyć maksymalnie dwie
pięciominutowe prezentacje uczniowskiego
talentu. Finał przewidziano na 22 czerwca.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne na-

grody, m.in. aparaty cyfrowe,
miniwieże czy sprzęt sportowy.
– W ubiegłym roku pula nagród wyniosła
niemal 4 tys. zł – mówi Arkadiusz Trzebuniak, przewodniczący konkursowego jury.
– Do wygrania były wówczas m.in. aparat
cyfrowy, miniwieża SONY, kolonie wartości
1500 zł, markowe gry planszowe, biżuteria,
bony, karnety wstępu do parku rozrywki i groty solnej, sprzęt sportowy, płyty CD, lornetki,
bluetooth.
Zainteresowani proszeni są o kontakt
z przewodniczącym Trzebuniakiem (tel.
603627389, mail: arkadiusz_trzebuniak@
tlen.pl).
JB

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Kamil rupiński z Kuźni nieborowskiej Karolina rupińska z Kuźni nieborowskiej
ur. 21.04.2012 r., 2250 g, 45 cm

teodor holewik z Gliwic

ur. 24.04.2012 r., 4130 g, 58 cm
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ur. 21.04.2012 r., 2370 g, 48 cm

Filip Jurski z Knurowa

ur. 24.04.2012 r., 3570 g, 56 cm

Jakub Kieś z ornontowic

ur. 23.04.2012 r., 3770 g, 52 cm

milena maciorowska z Gliwic

ur. 25.04.2012 r., 3890 g, 54 cm

nikola Kwaśniok z paniówek

ur. 23.04.2012 r., 3415 g, 53 cm

Filip syty z leszczyn

ur. 25.04.2012 r., 3170 g, 51 cm

Jarosław tkaczyk z leszczyn

ur. 23.04.2012 r., 3715 g, 53 cm

ida machnowska z Gliwic

ur. 26.04.2012 r., 3160 g, 51 cm
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Królowa Śniegu
Knurów

Foto: Justyna Bajko

rozmaitości

ROZRYWKA nr 18/2012

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Dzieci oglądały z przejęciem. Głośno doradzały
Gerdzie, w którą stronę ma pójść, by odnaleźć Kaja,
martwiły się o dziewczynkę wpadającą w tarapaty
Zachwycone przedstawieniem przedszkolaki nie chciały opuścić sali Domu Kultury,
śpiewały: „Nie w yjdziemy,
zostaniemy!”. To najlepsza
recenzja każdej sztuki.
JB

Spektakl
przygotowali:

Maria Kamińska-Mosio, Daniel
Ślósarczyk, Ludmiła Jankowska, Barbara Sikorska, zKrystyna Grzesik, Iwona Stańczyk, Teresa Wilk, Małgorzata
Bielicka, Joanna Murańska.

Foto: Justyna Bajko

„Królowa śniegu” to kolejne przedstawienie wystawiane
przez aktorów Teatru „Bąbel”.
To teatr niezwykły, składający
się głównie z rodziców dzieci z
Miejskiego Przedszkola nr 3 w
Knurowie. Aktorzy brawurowo wcielili się w niełatwe role.
Ale było warto.
Dzieci żywo reagowały. Doradzały Gerdzie, w którą stronę
ma pójść, by odnaleźć Kaja,
przejmowały się przygodami
dziewczynki, co rusz wpadającej w tarapaty. – To przecież
moja mama! – wykrzyczał jeden z przedszkolaków na widok
postaci w przebraniu.
− To niezwykłe, że ci fantastyczni ludzie chcą poświęcić
nam swój czas. Chcą być z nami,
ze swoimi pociechami. Dzieci są
bardzo dumne ze swoich rodziców – zauważa dyrektor „Trójki” Maria Kamińska-Mosio.
− To bardzo młoda i twórcza grupa. Świetny zespół aktorski, który mógłby pójść w
świat. „Królowa Śniegu” to
nasze wspólne dzieło. Każdy
przyczynił się do stworzenia
przedstawienia. Jeden zrobił
muzykę, inny odgłosy albo
stroje – podkreśla reżyser
Krystyna Grzesik.

W bajce zagrali:
Narrator − Wioletta Mechlińska; Gerda − Sabina Twardawa;
Kaj − Karol Dąbrowski; Babcia i Kwiatowa Wróżka − Małgorzata Bielicka; Królowa Śniegu − Dorota Sorys; Wodnik i Zbójczyni − Katarzyna Czapla; Córka Zbójczyni, Kwiat, Dziecko, Śnieżynka − Sylwia Papina; Biała Wrona, Kwiat, Zbójnik, Dziecko,
Śnieżynka − Bożena Ratuszniak; Czarna Wrona, Stangret −
Paweł Ratuszniak; Księżę, Renifer, Woźnica − Radosław Bąk;
Księżniczka, Kwiat, Zbójnik Dziecko, Śnieżynka − Agnieszka
Bąk; Lokaj, Woźnica i piosenkę o przyjaźni zaśpiewał i zagrał
na gitarze − Tomasz Mazur; Kwiat, Zbójnik, Dziecko, Śnieżynka − Joanna Kuklewicz; Sęp Drab − Ewa Dąbrowska; Zbójnik
− Bernadeta Błażejak.

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

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 16/2012

b r z m i a ł o : „Tu r ó w k a ”.
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Anna Podraza.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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ogłoszenia
Handel i Usługi

STEMPLE budowlane, drewno kominkowe, transpor t, pr zeprowadzki. Tel.
603 198 006
16-21/12

ok. Gliwic 2-pokojowe, w bloku, z balkonem
– 99.000 zł. Biuro M3. Tel. 603 773 313

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

Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052

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

18/12

Szybka pożyczka bez BIKu, również na działalność gospodarczą. Tel. 508 947 340
18-22/12

18/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. AS. Tel. 32 337 00 22 lub 501
533 977

18/12

Sprzedam działki budowlane Knurów. Tel.
695 558 074
Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569
15-44/12

Brukarstwo, chodniki, tarasy. Tanio i solidnie. Tel. 509 933 604
16-18/12

17-20/12

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

1-25/12

Usługi remontowe od A do Z, adaptacja
poddaszy. Tel. 517 517 140
17-18/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią, Knurów, 44,95 m 2 , Mieszka I. Tel.
507 845 581
17-20/12

Sprzedam mieszkanie 4 pokoje, 65 m ,
cena 170 000 tys. Bez pośredników. Tel.
883 370 549
2

1/12-odw.

18-20/12

1/12-odw.

Restauracja Mała Toscania zatrudni kucharza/kucharkę z doświadczeniem. Stawka 9
zł/ godz. netto. Tel. 531 450 009

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

2-odw.

17-18/12

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

Zatrudnię mężczyznę do pracy w biurze
(branża okienna) z doświadczeniem. Tel.
602 720 120

1/12-odw.

16-odw.

Szukam pracy przydomowe: zrzucanie węgla, ścinka drzew, porządki wokół domu itp.
Okolice Knurowa, Gierałtowic i Przyszowic.
Tel. 697 651 478

ZWIERZĘTA

9/12-odw.

Szukam pracy w budownictwie lub inne.
Tel. 32 236 84 02

Przyjmę w hotel konie. Tel. 698 513 403

16-18/12

11–odw.

18-19/12

1-48/12

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z
własnym samochodem. Tel. kontaktowy:
601 631 631, 601 641 641, 513 660 970,
500 183 102

Sprzedam pokój z kuchnią 29 m2, Knurów,
po remoncie. Tel. 696 868 902

DAM PRACĘ

18/12

Szczygłowice 4-pokojowe, 70 m 2 dobra
cena. Biuro M3. Tel. 603 773 313

18/12

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

Szczygłowice. 67 m 2 . 135 tys. AS. Tel.
501 533 977

16-22/12

18/12

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

1/12-odw.

1/12-odw.

ul. Niepodległości, sprzedam dom. AS. Tel.
512 393 052
18/12

Wynajmę lokal w CHU Planeta na korzystnych warunkach. Możliwa współpraca. Tel.
600 547 458
17-19/12

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

Wynajmę lokale na działalność, ul. Niepodległości i 1-go Maja. AS. Tel. 501 533 977

Dla odrzuconych przez bank pewna pożyczka do 6 tys. !!! Tel. 32 230 39 27

Wynajmę trzypokojowe w Knurowie. AS.
Tel. 512 393 052

1/12-odw.

15-18/12

18/12

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

9/12-odw.

18/12

PRACA dla Ciebie!!! Stała lub dodatkowa.
Atrakcyjne wynagrodzenie i elastyczne
godziny pracy. Zadzwoń lub wyślij sms
„PRACA”: 662 286 734
17-18/12

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

14-22/12

Kupię Matiza, Corsę, Punto, Fiestę, Polo i
inne, stan obojętny. Tel. 507 572 625

Docieplenia budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel. 607 969 200

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
1/12-odw.

KREDYTY ODDŁUŻENIOWE OD 50 000
RATA 889 Tel. 32 271 06 05, 32 423 68 52,
32 423 56 17

1/12-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Wilsona
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

6 – 21/12

M o n t a ż p a n e l i p o d ł o g o w y c h . Te l .
792 708 779

15-18/12

16-19/12

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 8.05.2012 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:

Matematyka - korepetycje, matura, studia.
Tel. 692 845 849

1-51/52/12

17-18/12

Skup samochodów pow ypadkow ych i
innych. Tel. 783 294 007

EDUKACJA

17-21/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

Pożyczka – promocja dla emerytów i rencistów do 4000 zł, bez BIK, uproszczone
procedury. Tel. 698 036 547

DYŻURY RADNYCH

14-22/12

6-26/12

Bojków dom wolnostojący w dobrym stanie
sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313

ZDROWIE i uroda

18/12

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe i magazynowe. Stanica. Tel. 602 159 203
14-18/12

Dwupokojowe w Centrum, sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977
18/12

Działki w Chudowie sprzedam. AS. Tel.
501 533 977
18/12

Farskie Pola, sprzedam działkę budowlaną.
AS. Tel. 512 393 052

18/12

15-18/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m , parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587

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

Nowy szereg, ok. Intermarche. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

1/12-odw.

18/12

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

Odstąpię prosperujący klub malucha. Tel.
502 501 984

Pożyczki poza bankowe, bez BIKu, dla
emerytów, rencistów. PROMOCJA !!! Tel.
512 711 817

1-22/12

12

2

17-18/12

17-20/12

SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy – sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

16-18/12

Emerytka szuka pracy w charakterze niani
lub opiekunki. Tel. 793 953 727

16-18/12

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

7-22/12
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Boks

Foto: Spartan

Sprawdzian zaliczony
Fragment walki z udziałem Karoliny Janowskiej (z lewej)

Marlena Żal w towarzystwie trenerów Sławomira
Tokarza (z lewej) i Leszka Tokarza

sportowy charakter i spore
umiejętności, co wpłynęło na
pozytywną ocenę wystawioną przez trenera reprezentacji Polski. Efekt jest taki, że
Marlena została powołana do
kadry przygotowującej się do
Mistrzostw Europy.
Ciesząc się z postawy naszej zawodniczki, chcielibyśmy
za pośrednictwem „Przeglądu
Lokalnego” podziękować za pomoc Krzysztofowi Leśniowskiemu, przewodniczącemu związku zawodowego „Solidarność”.
Bez jego pomocy Spartan na
pewno nie mógłby się rozwijać
w takim tempie.
W Toruniu bar w Gardy Gierałtowice broniła też
K laudia Tomecka. Pier wszą walkę wygrała w trzeciej

rundzie, pokonując Agatę
Gozdal z Róży Karlino. Zwycięstwo przed czasem to efekt
zadanych silnych ciosów prostych.
Awans do strefy medalowej
nie był łatwym zadaniem, tym
bardziej, że w przeciwnym narożniku stała reprezentantka
kraju i wicemistrzyni Pucharu
Polski z ubiegłego roku - Angelika Otto z Wdy Świecie.
Zawodniczka Gardy rozpoczęła ten pojedynek ze sporym animuszem i po pierwszej
rundzie prowadziła 3:2. W
kolejnych starciach przewagę
uzyskała bardziej doświadczona zawodniczka i ostatecznie
pojedynek zakończył się przegraną Klaudii Tomeckiej 6:12.
Piotr Skorupa

Egzaminy w Nowym
Centrum Sportu
16 kwietnia w knurowskim
Centrum Sportu „WEFYA”
zebrało się 52 entuzjastów
kickboxingu. Powodem spotkania był egzamin na stopnie
uczniowskie. W roli instruktora i egzaminatora wystąpił
Grzegorz Sobierajski.
- Nie było łatwo, gdyż egzamin prowadzony był do najwyższego 1 stopnia uczniowskiego w kickboxingu, czyli
brązowego pasa z czarną belką
– mówi egzaminator. - Zawodnicy chcący podwyższyć swoje
kwalifikacje musieli wykazać
się umiejętnością perfekcyjnego
wykonania technik wymaganych na poszczególne stopnie.
Punktowana była między innymi technika uderzeń i kopnięć,
umiejętność pracy z partnerem,
praca na tarczach oraz bezpośrednia walka we wszystkich
formułach kickboxingu.
Na najwyższy - 1 stopień
uczniowski w kickboxingu

(brązowy pas z czarną belką) promowano Małgorzatę
Wysocką.
Na 5 i 6 stopnie (zielone i
pomarańczowe pasy) promowano Bartosza Wilka, Daniela
Lenicha, Marcela Lenicha,
Krzysztofa Cziurę, Dominika Szymańskiego i Daniela
Matrasa.
informacja
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- Stopnie te dają przepustkę
do uzyskania licencji zawodniczej, a co za tym idzie możliwości brania czynnego udziału
w zawodach sportowych organizowanych pod patronatem
Polskiego Związku Kickboxingu
– dodaje Grzegorz Sobierajski z
knurowskiego Fight Clubu.

PiSk

Reprezentacja knurowskiego Klubu Karate Kyokushin ma za sobą udany udział
w 13. Gliwickim Turnieju
Karate Kyokushin dla dzieci
i młodzieży. Ta cykliczna impreza sportowa zgromadziła
w tym roku rekordowo dużą
rzeszę młodych sportowców
(na starcie stanęło 180 adeptów karate z Gliwic, Zabrza,
Knurowa, Rudzińca, Rudy
Śląskiej, Czerwionki-Leszczyn, Częstochowy i Nysy).
- Dzieci i młodzież w wieku
od 3 do 18 lat rywalizowali w
formach kata, czyli prezentowaniu układów technik walki – relacjonuje Maciej Marszałek,
trener knurowskich karateków.
- Po tej „rozgrzewce” rozpoczęły
się walki sportowe. Wszystkie
grupy wiekowe rozegrały swoje
pojedynki w systemie semi kontakt. W tej konkurencji dzieci i
młodzież prowadzą rywalizację
ubrani w ochraniacze tułowia
hogo i miękki kask ochronny.
W ten sposób młodzi adepci
karate mogą bezpiecznie weryfikować skuteczność swoich
uderzeń i kopnięć. Ponadto
grupa wiekowa 10-13 lat walczyła w systemie light kontakt,
gdzie nie używa się ochraniaczy
tułowia, a ciosy i kopnięcia
zadawane są dynamicznie,
lecz bez stosowania pełnej siły.
Light kontakt to dyscyplina wymagająca pełnej kontroli nad
odruchami i ogromnej precyzji.
Grupa najstarsza - 16-18 lat
- rywalizowała w kumite, czyli

walkach z pełnym kontaktem,
gdzie nie używa się ochrony
ciała, a ciosy i kopnięcia wykonuje się z pełną siłą. Walki te
wymagają gruntownego przygotowania wydolnościowego i
technicznego. Od zawodników
oczekuje się również odporności na ciosy, co daje jedynie
długotrwały i żmudny trening.
Kumite jest koronną dyscypliną
karate Kyokushin, gdzie siła
woli, hart ducha i cechy wolicjonalne przeważają nad zwykłą
siłą fizyczną, czy większą masą
ciała przeciwnika. To właśnie
w kumite możemy pochwalić się
największym osiągnięciem.
Skoro mowa o osiągnięciach to wspomnieć należy
o Karolinie Janowskiej, która jednoznacznie pokonała
wszystkie rywalki i zwyciężyła
w gliwickim turnieju. Ponadto
knurowianie mogą się pochwalić innymi sukcesami. W
kategorii kata do 7 lat drugie
miejsce zajął Karol Jagieniak,
również drugą lokatę zajął
Andrzej Sadowski w kategorii
kata 11-15 lat oraz w semi
kontakt 11-13 lat. Ten sam zawodnik zwyciężył w kategorii
light kontakt chłopców, a na
trzecim miejscu sklasyfikowany został Michał Pendziałek.
Trzecie miejsce to również
efekt udanego występu Bożeny Wojtanowskiej w kategorii
semi kontakt (7-10 lat).
Knurowski Klub Karate
Kyokushin był ostatnio reprezentowany przez Macieja

Marszałka na posiedzeniu
Komisji Sportu Rady Miasta.
Radni mieli okazję zapoznać
się z historią klubu, wysłuchać
wystąpienia trenera, a także
zadać nurtujące ich pytania.
My ze swej strony dodajmy, że Klub Karate Kyokushin prowadzi zajęcia w Miejskiej Szkole Podstawowej nr
6. Ów klub jest stosunkowo
młodym stowarzyszeniem,
dlatego też ostatnie sukcesy bardzo ucieszyły kadrę
szkoleniową. - To dopiero
początek wielu planowanych
sportowych przedsięwzięć naszego klubu – twierdzi Katarzyna Niziołek, instruktorka
sekcji. – Wracając do udziału
w gliwickim turnieju, liczny
udział grupy sportowców w
tych zawodach świadczy o
dużym zainteresowaniu młodzieży sztukami walki. Uczą
one szacunku dla innych ,
wpajają potrzebę nieustannego rozwoju fizycznego, jak
i psychicznego, a także intelektualnego. Potwierdzają
to rodzice młodych adeptów
karate, którzy jako kibice
żywiołowo uczestniczyli w
zawodach. Ten sprawdzian
spor towy młodzi karatecy
z pewnością zaliczyli pozytywnie. Przed nimi następne
wyzwania. Już w maju adepci
karate będą zdawać egzamin
na stopnie szkolne kyu, co da
im prawo do noszenia pasa w
odpowiednim kolorze.
Oprac. Piotr Skorupa

Foto: Aldona Pietraszak

Toruń wielu kojarzy się z
Mikołajem Kopernikiem i piernikami. Knurowskiej sportsmence - Marlenie Żal to miasto
kojarzyć się będzie z sukcesem
odniesionym w Mistrzostwach
Polski juniorek w boksie. Zawodniczka Spartana Knurów
wypożyczona ostatnio do Gardy Gierałtowice wywalczyła
w tym czempionacie brązowy
medal. W tym miejscu należy
dodać, że miejsce na „pudle”
zapewniła sobie w błyskawicznym tempie, wygrywając dwie
walki w pierwszej rundzie (w
eliminacjach pokonała Dominikę Poradzińską z Pomorzanina Toruń, a w ćwierćfinale
szybko odebrała ochotę do
walki Sandrze Kamienieckiej
z Bukowiny Wałcz).
Po dwóch błyskawicznych
zwycięstwach, rywalką Marleny Żal w półfinale była wicemistrzyni Polski i zdobywczyni
Pucharu Polski z ubiegłego
roku – Joanna Mazurkiewicz
z TSB Tarnów. Tym razem
walka odbyła się na pełnym
dystansie, a po ostatnim gongu okazało się, że sędziowie
punktowali 13:10 na korzyść
Mazurkiewicz. Taki werdykt
był jednoznaczny z tym, że
Marlena Żal wraca do Knurowa z brązowym medalem
Mistrzostw Polski juniorek.
- Półfinałowa walka podobała się kibicom, bowiem
obfitowała w wiele silnych
ciosów i sporą ilość wymian
– relacjonują szkoleniowcy ze
Spartana, Sławomir Tokarz
i Leszek Tokarz. – Marlena
po raz kolejny pokazała swój

Foto: Aldona Pietraszak

Szybka robota
Marleny Żal

Najmłodsi uczestnicy zawodów mieli 3, a najstarsi – 18 lat
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sport
Jerzy Dudek:

Mówili mi, że nie ma
takiego zawodu...
Jerzy Dudek jakiś czas
temu zawiesił swoją piłkarską
karierę, jednak nie oznacza to,
że siedzi teraz w wygodnym
fotelu i nie wie, jak zagospodarować wolny czas. Wychowanek Concordii Knurów
wciąż jest osobą niezwykle
zapracowaną. Sporo czasu
poświęca teraz na promowanie największego wydarzenia
piłkarskiego, jakie już za kilka tygodni rozpocznie się w
Polsce i na Ukrainie. Mowa
tu oczywiście o finałowym
turnieju Mistrzostw Europy,
ale poza tym, Jerzy Dudek
odwiedza placówki oświatowe
i wychowawcze, uczestniczy w
dziecięcych i młodzieżowych
turniejach, bywa na ligowych
stadionach, no i wychowuje
trójkę swoich pociech.
Kilkanaście dni temu,
były reprezentant Polski przyjechał do Knurowa, a konkretnie, do Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2. Jedną z
inicjatorek zaproszenia utytułowanego bramkarza była
pedagog, Agata PawłowskaGiermak: – Dla mnie, jako
szkolnego pedagoga, sport jest
bardzo istotnym elementem w
rozwoju dzieci. Stąd też zrodził
się pomysł zorganizowania w
ramach „Zielonego tygodnia”
spotkania z Jerzym Dudkiem.
Dotarłam do niego poprzez
stowarzyszenie „Cztery Pory
Roku”, z którym od pewnego
czasu współpracuję i efekt jest
taki, że nasi uczniowie mieli
okazję wysłuchać bardzo przydatnych rad udzielanych przez
tego znakomitego sportowca.
Były reprezentant Polski
udzielał nie tylko rad, ale i
opowiadał o swoich piłkarskich początkach, kolejnych

k lubach, a także popularności.
Uczniowie z kolei przygotowali szereg prac plastycznych tematycznie związanych
z piłką nożną, a także przerywnik artystyczny.
Młodzi mieszkańcy Knurowa mogli się też przez moment poczuć dziennikarzami,
wszak przez większą część
spotkania zasypywali swego
gościa przeróżnymi pytaniami. Jedno z nich brzmiało:
Kim chciał pan być, gdy chodził pan do podstawówki?
Jerzy Dudek bez wahania
odpowiedział: Piłkarzem! I
dodał: - Gdy mówiłem, że chcę
zostać piłkarzem to słyszałem,
że nie ma takiego zawodu. Ja
wiedziałem jednak swoje. Piłka była całym moim życiem.
Tak było od zawsze.
Taka odpowiedź zrodziła
natychmiast kolejne pytanie:
Jak to możliwe, że z takiego
małego miasta, jak Knurów
trafił pan do reprezentacji Polski i klubów zagranicznych?
Bramkarz humorystycznie stwierdził, że Knurów
wcale nie jest małym miastem, bo zdarzyło mu się tu
kilka razy zabłądzić. Po chwili
dopowiedział jednak, że do
swoich su kcesów doszedł
dzięki ciężkiej pracy, szczęściu i osobom, które spotkał na
swojej zawodowej drodze.
Jerzy Dudek stwierdził
też, że jego rówieśnikom było
chyba łatwiej realizować tego
typu marzenia, bo przed laty
nie było przecież komputerów, internetu i innych rzeczy,
które obecnie zabierają młodzieży wiele cennego czasu.
Zdobywca piłkarskiej Ligi
Mistrzów uświadamiał ucz-

niów, jak ważna dla człowieka
jest dieta i zdrowy tryb życia.
Mówił też, że profesjonalny piłkarz pracuje na swoją
wysoką formę nie tylko w
czasie treningu. – Wiele razy
słyszałem, że sportowiec to
ma klawe życie, bo trenuje
dwie godziny i resztę dnia ma
wolną – mówił Jerzy Dudek.
– Rzeczywistość wygląda inaczej. Profesjonalny sportowiec
musi być niezwykle zdyscyplinowany. Po treningu nie
może wybrać się na zakupy do
centrum handlowego, bo pobyt
w takim miejscu jest męczący.
Profesjonalista nie może też
pozwolić sobie na siedzenie
przed telewizorem do późnych
godzin nocnych. Gdy co kilka
dni gra się mecz, trzeba też
zapomnieć o dyskotekach, czy
spotkaniach z kolegami. W
czasie sezonu najważniejszy
jest trening i wypoczynek, a
pora na zabawę jest podczas
urlopu.
Były bramkarz takich klubów, jak Feyennord Rotterdam, FC Liverpool czy Real
Madryt zachęcał młodzież do
uprawiania sportu, ale mówił
też o urazach, jakich można
doznać na piłkarskim boisku.
I wspomniał o swojej złamanej ręce, a nawet... szczęce.
Jerzy Dudek spędził w
knurowskiej szkole niemal
całe przedpołudnie. Na pamiątkę po tej wizycie, w gabinecie dyrektor Krystyny
Bochenek zostaw i ł sporo
gadżetów, a tym najcenniejszym był komplet bramkarski
przypominający o tym, że
wychowanek Concordii był
zawodnikiem słynnego Realu
Madryt.
Tekst i foto: Piotr Skorupa

Jerzy Dudek zawiesił swoją piłkarską karierę,
ale wciąż cieszy się olbrzymią popularnością
Koszulka z okresu gry w Realu
Madryt to cenny prezent
przekazany na ręce dyrektor
Krystyny Bochenek

Pamiątkowy dyplom
z autografem bramkarza
trafił do każdej klasy
Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2

Specjalnie dla gościa
wystąpiła grupa majoretek

Każdy uczestnik
spotkania mógł
zadać pytanie
i w zamian
otrzymać zdjęcie
z autografem
bramkarza

Jerzy Dudek bardzo
wysoko ocenił
prace plastyczne
przygotowane
przez knurowskich
uczniów „Dwójki”
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Młodzież z zainteresowaniem słuchała
tego, co ma do powiedzenia były
reprezentant Polski
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Wyniki 21. kolejki
Wilki Wilcza - Stal Zabrze
8:2, Gwiazda Chudów - MKS
II Kończyce 2:0, LKS 35 Gierałtowice - Amator Rudziniec
2:4, Społem Zabrze - Sokół
Łany Wielkie 0:0, MKS Zaborze - Zamkowiec Toszek
5:0, Tęcza Wielowieś - Orły
Bojszów 2:0, Górnik II Zabrze
- Zryw Radonia 6:1, Przyszłość II Ciochowice - Czarni
Pyskowice 1:1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Górnik II
Pyskowice
Ciochowice II
Wielowieś
Zaborze
Wilcza
Toszek
Chudów
Bojszów
Gierałtowice
Stal
Radonia
Rudziniec
Społem
Kończyce II
Sokół

56
44
41
41
39
35
29
28
27
24
22
20
18
18
17
8

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 24 kwietnia:
1. Piotr Palica
2. Dariusz Skowron
3. Mieczysław Polok
4. Tadeusz Kamczyk
5. Władysław Kogut
6. Józef Antończyk
7. Jerzy Pluta
8. Stefan Wroblowski
9. Grzegorz Grzemba
10. Henryk Brola

- 2.263 pkt
- 2.163 pkt
- 2.119 pkt
- 2.094 pkt
- 2.001 pkt
- 1.922 pkt
- 1.912 pkt
- 1.866 pkt
- 1.816 pkt
- 1.797 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Arent
- 21.963 pkt
2. Bernard Musiolik
- 20.991 pkt
3. Czesław Antończyk
- 20.074 pkt
4. Dariusz Skowron
- 19.842 pkt
5. Zdzisław Mral
- 19.596 pkt
6. Mieczysław Polok
- 19.410 pkt
7. Józef Antończyk
- 19.335 pkt
8. Piotr Palica
- 19.239 pkt
9. Jerzy Makselon
- 19.114 pkt
10. Bernard Wróbel
- 18.912 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 8 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
informacja

Wyniki 22. kolejki
grupa I
Concordia - Stal Chełm Śląski 3:0 (vo), Ogrodnik Cielmice - Unia Kosztowy 0:2, Unia
Bieruń Stary - Czarni Piasek
3:0, Sokół Wola – GKS II
Katowice 2:4, Pogoń Imielin
- Rozwój II Katowice 1:0, LKS
Bełk - MKS Lędziny 4:1, Sokół
Orzesze - Krupiński Suszec
1:4, Śląsk Świętochłowice
- Orzeł Mokre 2:0.
1. GKS II
2. Concordia
3. Krupiński
4. Bieruń St.
5. Bełk
6. Kosztowy
7. Rozwój II
8. Lędziny
9. Imielin
10. Piasek
11. Mokre
12. Wola
13. Orzesze
14. Śląsk
15. Ogrodnik
16. Stal

56
52
49
42
37
36
35
33
32
28
28
27
18
14
13
10

Wyniki 22. kolejki
grupa IV
Tempo Paniówki - Jedność
Przyszowice 0:0, MKS Kończyce - Sparta Zabrze 1:1,
Gwarek Zabrze - Orzeł Miedar y 1:1, Carbo Gliwice Silesia Miechowice 3:1, KS
9 4 Rachowice - Pł omień
Połomia 1:1, Polonia II Bytom - Ruch II Radzionków
0:5, Piast II Gliwice - ŁTS
Łabędy 0:2, Tarnowiczanka
Stare Tarnowice - Fortuna
Gliwice 2:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Przyszowice
Paniówki
Fortuna
Piast II
Gwarek
Kończyce
Miedary
Połomia
Rachowice
Ruch II
Tarnowiczanka
Polonia II
Sparta
Łabędy
Miechowice
Carbo

50
42
40
36
36
34
31
28
27
25
25
24
22
22
22
17

Concordia 97

Puchar Prezydenta
dla Soccer Sport Pubu
Halowe rozgry wki piłkarskie organizowane przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie zakończył tradycyjnie już turniej o
Puchar Prezydenta. W gronie
siedmiu zespołów, które po
przebrnięciu eliminacji wystąpiły w finałowym turnieju,
najlepszy okazał się ponownie
Soccer Sport Pub. Zwycięzca
rozgrywek ligowych wygrał
wszystkie pięć pojedynków i
zasłużenie zdobył kolejne trofeum. W finale tych zawodów
mistrzowie pokonali czwarty
zespół MLPNH, TKKF Intermarche 1:0 po celnym strzale
Łukasza Spórny. Niespodzianką turnieju było dotarcie do
półfinału ostatniej drużyny 1.
ligi LineTransu oraz jedynego
drugoligowca w tym gronie zespołu Black&Decker. Obie te
drużyny spotkały się w meczu
o 3. miejsce i choć ci drudzy
prowadzili już 3:1, to LineTrans
ostatecznie wygrał ten mecz po
skutecznym finiszu w ostatnich trzech minutach.
O P uc ha r P re z ydent a
rywalizowały także druży-

informacja

Godziny otwarcia obiektów MOSiR Knurów w dniach 1-6 maja br.
PŁYWALNIA KRYTA i KASA Knurów ul. Górnicza 2
Dzień
Godzina
1.05 – 4.05
14.00 – 22.00
5.05 – 6.05
10.00 – 20.00
(godziny ogólnodostępne zgodnie z harmonogramem)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
informuje, iż w związku z II etapem robót
związanych z termomodernizacją budynku
Hali Sportowej i Krytej Pływalni
od 16.04.2012 r.
Hala Sportowa przy ulicy Górniczej 2 jest nieczynna.
Pływalnia kryta, siłownia, salka konferencyjna, salka
do tenisa stołowego będą nieczynne
od 1.06.2012 r.

SIŁOWNIA czynna od otwarcia KASY do 60 minut przed zamknięciem KASY
SALKA DO TENISA czynna w godzinach pracy KASY MOSiR Knurów.
SAUNA czynna godzinę po otwarciu KASY do zamknięcia KASY MOSiR Knurów
HALA SPORTOWA nieczynna

PŁYWALNIA KRYTA „aQuaRelax” i KASA Knurów ul. Szpitalna 23
Dzień
Godzina
1.05 (wszystkie godziny ogólnodostępne)
10.00 – 22.00
2.05 (godziny ogólnodostępne zgodnie z harmonogramem)
6.00 – 22.00
3.05 – 6.05 (wszystkie godziny ogólnodostępne)
10.00 – 22.00

ny młodzieżowe. Najlepsza
ok a z a ła się z kompletem
zwycięstw Concordia 97, wyprzedzając swoich starszych
kolegów z zespołu Concordia
96 oraz drużynę SSM.
Z a kończenie sezonu
ha lowego nie oznacza dla
knurowskich piłkarzy wak acji. Ju ż w najbl i ż sz ych

tygodniach na boiskach trawiastych kompleksu Orlik,
Miejsk i Ośrodek Spor tu i
Rekreacji rozpocznie kolejną
edycję Ligi Oldbojów, a także
po raz pierwszy zorganizuje
letnią odmianę rozgry wek
piłkarskich dla drużyn sześcioosobowych.
Waldemar Jachimowski

Foto: Waldemar Jachimowski

KLASA
OKRĘGOWA

KLASA A Podokręg Zabrze

Foto: Waldemar Jachimowski

sport

Królem strzelców został Łukasz Spórna
z Soccer Sport Pubu
Nagrody wręczali: Piotr Surówka (zastępca prezydenta Knurowa), Jerzy Pach (przewodniczący Gminnej Rady Sportu), Joachim Machulik (przewodniczacy Komisji Sportu Rady Miasta)
oraz Krzysztof Stolarek (dyrektor MOSiR).

Wyniki turnieju o puchar prezydenta
knurowa drużyn młodzieżowych
Górnik Knurów – Concordia 96 0:0, SSM – Concordia 97 0:3,
Youngsters – Górnik Knurów 0:3, Concordia 96 – SSM 3:2,
Concordia 97 – Youngsters 2:0, Górnik Knurów – SSM 0:3,
Concordia 96 – Concordia 97 1:5, SSM – Younsters 1:0, Górnik
Knurów – Concordia 97 0:3, Concordia 96 – Youngsters 7:1.
1. Concordia 97
12
13-1
2. Concordia 96
7
11-8
3. SSM
6
6-6
4. Górnik Knurów
4
3-6
5. Youngsters
0
1-13

Wyniki turnieju o puchar prezydenta
knurowa drużyn seniorskich
LineTrans – TKKF Apteka Św. Barbary 2:0, Soccer Sport Pub
– Team Stalmet 2:1, Concordia Oldboje – TKKF Intermarché 2:2,
LineTrans – Soccer Sport Pub 1:4, TKKF Apteka Św. Barbary
– Team Stalmet 0:3, Concordia Oldboje – Black&Decker 1:3, LineTrans – Team Stalmet 2:1, TKKF Intermarché – Black&Decker
2:0, 1. półfinał: Soccer Sport Pub – Black&Decker 4:1, 2.
półfinał: LineTrans – TKKF Intemarché 3:4, o 3. miejsce: LineTrans – Black&Decker 4:3, finał: Soccer Sport Pub – TKKF
Intermarché 1:0.
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Foto: Paweł Gradek

W piwnicach
na regałach
leżały tomy
dokumentacji

- Po wejściu do budynku miałem wrażenie, że dopiero przed
chwilą został opuszczony. W pokojach walały się sprzęty
biurowe: dokumenty, dyskietki, części komputerów, drukarek
- wspomina Mateusz Kopczyński z Czerwionki. Dwa lata
temu sfotografował wnętrza byłej dyrekcji Zakładu tworzyw
sztucznych „Krywałd-erg”
Mateusza znalazłem na forum
zbuntowanych poszukiwaczy (www.
eksploratorzy.com.pl), kiedy przygotowywałem tekst o Kriewald Schloβ,
czy jak kto woli - o budynku byłej
dyrekcji ZTS. 2 lata temu udało mu
się zwiedzić i sfotografować opuszczony obiekt od piwnic aż po strych.
Bez wahania zgodził się podzielić z
Czytelnikami swoimi wspomnieniami i zdjęciami.
- Moja wizyta w budynku dyrekcji powiodła się dzięki spotkaniu
życzliwego i wyrozumiałego dla eksploratorów ochroniarza - tłumaczy.
- Miałem szczęście, tym bardziej że
wcześniej było tam przynajmniej
jedno włamanie połączone z kradzieżą. To tłumaczyło często spotykaną
nieufność ochroniarzy obiektu.
Eksplorator uzbrojony w aparat
fotograficzny przeszedł przez drzwi,
nad którymi wyryty napis wskazywał, iż powstały Anno Domini (Roku
Pańskiego) 1906. Odniósł wrażenie,
jakby dosłownie przed chwilą ktoś
ewakuował stamtąd wszystkich pracowników. W pokojach walały się
sprzęty biurowe (dokumenty, części
komputerów, drukarek, dyskietki).
W rzeczywistości budynek został
opuszczony około 2001 roku, czyli 9
lat przed wizytą Mateusza. W środku
czas jakby się jednak zatrzymał...

- Stan budynku jak i sprzętu
znajdującego się w środku był dobry.
Podumałem chwilę przy plakacie poświęconym ofiarom stanu wojennego
i zszedłem do piwnic. Tam stały rzędy
regałów, na których zalegały grube
teczki z dokumentami. Dorwałem
się do pierwszej z brzegu i zacząłem
przeglądać, gdy nagle coś przykuło
mój wzrok - opowiada Mateusz.
Pod ścianą stała skrzynia. Chłopak przetarł dłonią jej zakurzone
wieko i zaciekawiony sprawdził, co
znajduje się w środku. Skrzynia wypełniona była pakietami przeciwchemicznymi opakowanymi w tekturę.
Wykorzystuje się je do odkażania
niewielkich powierzchni ciała, broni
i umundurowania z bojowych środków chemicznych. Mateusz zabrał
sobie jeden na pamiątkę.
- Sunąc wzdłuż łuszczących się
ścian, eksplorowałem kolejne pomieszczenia i piąłem się na wyższe
kondygnacje - dodaje.
W kolejnych pomieszczeniach
znajdował a to centralę telefoniczną,
a to dokumenty związane sznurkiem
jak paczka, kalendarzyk firmowy na
1996 rok z numerami telefonu, faksu
i... teleksu. Prawdziwym rarytasem,
który chłopak zachował, była pieczątka „Krywałd - Erg” S.A. w upadłości
w Knurowie. W okienku poniżej:

Główny hol budynku

Zwolnion... (miejsce na „a” lub „y”) z
pracy dnia... podpis...
Wizyta była krótka, aczkolwiek
owocna. - Ponownie przeszedłem przez
wrota, na których wyryty był rok 1906.
Zadowolony z wyprawy wracałem do
domu, a opuszczony budynek zniknął
za drzewami - dopowiada Mateusz.
Dwa lata później budynku przy
ul. Zwycięstwa nikt już nie pilnuje.
Nikogo nie trzeba pytać o zgodę na
wejście do środka. Mimo że to teren
prywatny, niewiele na to wskazuje.
Dopiero po naszej interwencji u komendanta Straży Miejskiej właściciel
zabił okna deskami.
Wnętrza w niczym nie przypominają tych z Mateuszowych zdjęć. Z
biurek poschodziła okleina imitująca
drewno, ze ścian złomiarze powypruwali przewody i zbrojenie. Drewniane schody nie prowadzą już na piętro
- leżą na parterze. Wszędzie panuje
bałagan. Nawet mało zachęcające
piwnice znalazły amatorów. Przez
okna widać porozrzucane teczki i
papiery, ułożone niegdyś precyzyjnie
na regałach. Rok powstania budynku
wyryty nad drzwiami przykrywa
tabliczka z informacją o terenie prywatnym i wzbronionym wstępie.
Paweł Gradek
Foto: mateusz Kopczyński

Na niektórych pomieszczeniach
czas odcisnął piętno

W jednym z pomieszczeń
znajdował się interesujący
obraz z płyt plexi

Data powstania budynku
wyryta nad drzwiami
wejściowymi
informacja własna wydawcy

