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Wilcza

Ciekawe propozycje na weekend

Fan
motoryzacji

A ty gdzie się wybierzesz?

Prawie 40 tys. złotych straciła
ofiara zuchwałej kradzieży. 18 maja
około północy złodziej włamał się do
garażu w Wilczy i skradł granatowy
samochód marki BWM 116 oraz niebieski motocykl marki Kawasaki Er
650. Po włamaniu odjechał w siną dal.
Miłośnik motoryzacji jest poszukiwany przez funkcjonariuszy z Komendy
Miejskiej Policji z Gliwicach.
jb

Knurowianie nie byli głusi na apel organizatorów akcji - krew oddało 16
osób, chętnych było znacznie więcej...

Knurów

Podzielili się krwią

Po raz ósmy sieć supermarketów Intermarché
i Bricomarché razem z knurowskim oddziałem
Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowała
akcję krwiodawstwa „Zbieramy krew dla Polski”.
– Knurowianie oddali 7 200 ml krwi – informują
organizatorzy
Knurów jest jedną ze 144 miejscowości, gdzie prowadzona jest akcja
sieci supermarketów zrzeszonych
w „Grupie Muszkieterów”.
16 maja przy Bricomarché w Knurowie stanął ambulans Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa. Knurowianie zawsze chętnie pomagają innym.
Krew oddało 16 osób, choć chętnych
było znacznie więcej. Wśród krwiodawców byli zarówno ci, którzy dzielą
się krwią regularnie, jak i czworo „debiutantów”. Cenne krople były zbierane dla pacjentów okręgowych szpitali.

– Warto pamiętać, że zarówno
my sami, jak i nasi bliscy, możemy
mieć szansę powrotu do zdrowia tylko
dzięki podarowanej przez kogoś krwi –
mówi Eliza Orepiuk-Szymura z Grupy
Muszkieterów. – Dlatego przy realizacji
akcji podkreślamy wagę krwi jako daru
ratującego zdrowie i życie człowieka.
W trakcie zbiórki organizatorzy
zabawiali dzieci, organizując konkurs rysunkowy z nagrodami. Każdy
z krwiodawców otrzymał breloczek,
a wylosowani wybrańcy także apteczkę samochodową.

jb, foto: arch. organizatorów

Wśród krwiodawców rozlosowano 10 apteczek samochodowych. Apteczki
otrzymują: Włodzimierz Łoziński, Piotr Gawrysiak, Michał Mitko, Adam Siedlik,
Rafał Faliński, Angelika Buczyńska, Łukasz Wyrzychowski, Jagoda Zacher,
Aleksandra Kondrat i Przemysław Hernik. Nagrody są do odebrania w biurze
Intermarché (ul. Szpitalna 42).

Pytanie o... trawę

Kiedy zetną
trawsko?

– Trawa zarasta pobocza dróg, prawie nic nie widać –alarmują redakcję
zmotoryzowani Czytelnicy. – Najgorzej na skrzyżowaniach...
Istotnie, trawa rośnie jak na drożdżach. Bez problemu da się wskazać
kilka miejsc, gdzie wyraźnie przeszkadza kierowcom włączającym się
do ruchu z dróg podporządkowanych.
– Co będzie jak dojdzie do stłuczki?
– martwi się zawczasu jeden z naszych
rozmówców. – Wiadomo, że będzie
na wyjeżdżającego, a to byłaby jawna
niesprawiedliwość, bo to nie tylko jego
wina...
Odpowiedzi szukaliśmy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gliwicach.
– Trwają prace porządkowe przy
drogach powiatowych i wojewódzkich.
W Knurowie, jeśli pogoda będzie nam
sprzyjać, prace przy koszeniu traw,
chwastów i samosiejek ruszą w piątek
lub w sobotę – usłyszeliśmy od dyrektora ZDP Jana Osmana.
/jb/

Knurów

oraz absolwenci Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Bytomiu.
Gościnnie zaśpiewają tenorzy
Kamil Roch Karolczuk i Marcin
Grzesiczek, na fortepianie zagrają
Tomasz Marcol i Michał Goławski.
Imprezę poprowadzi a ktor
Kazimierz Mazur, znany m.in.
z serialu „Na Wspólnej”. Dyrektorem artystycznym koncertu jest
Mirosława Sander.
Początek o godz. 17.

Hasło „Wybieram zdrowe życie” przyświeca organizatorom
festynu rodzinnego na terenie
Miejskiego Gimnazjum nr 4. Impreza w sobotę, 23 maja.
Początek o godz. 15, planowany koniec – godz. 19.
W programie m.in. warsztaty
artystyczne (Laboratorium Dźwięków, Pasja i Dizajneko), występy
(zumba, recital gitarowy, scenki
teatralne, popisy przedszkolaków),
pokazy judo, bokserskie, futbolu
amerykańskiego). Wśród atrakcji
dla najmłodszych znajdą się konkursy plastyczne i piosenki, malowanie twarzy i wielkie dmuchańce.
– Dla ciekawskich wóz strażacki, przejażdżki motocyklowe
i znakowanie rowerów przez Straż
Miejską – informują organizatorzy. – Z kolei dla ceniących piękno:
pokaz stylizacji włosów, analiza
kolorystyczna, pomiary wagi przez
dietetyka i stoisko z atrakcyjnym
rękodziełem.
Łasuchy też nie powinny narzekać – do wyboru m.in. potrawy
z grilla, smakołyki z kawiarenki,
wata cukrowa i popcorn.
– I jak co roku wspaniała atmosfera! – przekonują organizatorzy.

Le Fleur w Sztukaterii

Zdobywający coraz większą
popularność zespół wystąpi w Klubie Kultury Lokalnej „Sztukateria”.
Koncert odbędzie się w sobotę, 23
maja. Początek o godz. 20.

Samochody
przed zamkiem

W niedzielę, 24 maja, przy zamku w Chudowie zaparkują stare,
lecz piękne, samochody. Paradoksalnie gwiazdą zlotu będzie... motocykl. Ale nie byle jaki, gdyż najstarszy w Polsce Harley-Davidson
z 1924 roku. Początek plenerowej
imprezy o godz. 15.

Festyn przy kręgu

W niedzielę, w godz. 17‒21.30
(skwer przy ul. 1 Maja), wystąpią
m.in. Wesoły Masorz i Przyjaciele, Iwona & Piotr oraz majoretki
(szczegóły na plakacie na str. 16).

S.O.S dla Etiopii

Sylwester Targosz-Szalonek,
tenor i aktor, będzie gwiazdą sobotniego koncertu charytatywnego
„S.O.S dla Etiopii” w gliwickim
Kinie Amok Scena Bajka.
W szczy tnym celu pomocy
afrykańskiemu krajowi wystąpią
uczniowie i absolwenci Prywatnego Studium Muzycznego Gama

Wiosennie, kolorowo,
pozytywnie

Na koncert pod takim tytułem
zaprasza Studio Piosenki i Musicalu przy Centrum Kultury w Knurowie. Niedziela (24.05), Sztukateria,
godz. 18. Wstęp wolny.

Z sercem dla ludzi

Dni otwarte w „Paderku”
21 i 22 maja w godzinach dopołudniowych I Liceum Ogólnokształcące
oraz Technikum nr 1 zapraszają tegorocznych absolwentów gimnazjów na
dni otwarte.
– Kandydatów zapoznamy z bardzo atrakcyjną ofertą do obu szkół,
osiągnięciami szkoły, warunkami rekrutacji oraz „unikalną „paderkową”
atmosferą – informuje szkoła. – Podczas Dni Otwartych odbędą się również
pokazy i prelekcje gości z wyższych
uczelni. Serdecznie zapraszamy!

jb

Oferta dla wolontariuszy
Knurowskie Stowarzyszenie Cztery Pory Roku poszukuje wolontariuszy na stanowisko: specjalista ds.
e-poszukiwań zaginionych osób do
projektu „Zaginęła – Zaginął w Polsce” w ramach programu Bezpieczni
w necie – bezpieczni w świecie.
Do zadań wolontariusza będzie
należało m.in. publikowanie informacji na Facebooku, wyszukiwanie
informacji w internecie i ich analiza,
sporządzanie notatek, raportowanie.
Dodatkowe informacje na stronie stowarzyszenia (www.scpr.org.pl).

/sisp, bw/
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Zdrowo i wesoło
w „Czwórce”

Pod takim hasłem 30 maja (sobota)
odbędzie się rodzinny piknik integracyjny z okazji 25-lecia Domu Pomocy
Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. Organizatorzy: Powiat Gliwicki, Stowarzyszenie „Moja Gmina, Nasz
Powiat”, DPS „Zameczek” i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym i Chorych Psychicznie
„Pomost” zapraszają już od godz. 14,
kiedy wystąpi Rafał Mutz. Na godz. 15
zaplanowano mszę św., po której odbę-

dzie się powitanie gości i występ gwiazdy wieczoru – Teresy Walerjańskiej.
Atrakcji będzie co niemiara: występy mieszkańców „Zameczku”, gry
i konkursy dla małych i dużych, zabawy
z bańkami mydlanymi, loteria fantowa,
zabawa taneczna. W dobrze zaopatrzonym bufecie będzie można posilić
się swojskim ciastem, kiełbasą z grilla,
chlebem ze smalcem i ogórkiem.
O oprawę muzyczną zapewni zespół
Wadam.

Knurów. Kto chętny nad morze?

Ostatnie wolne miejsca

M

iejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej organizuje od 27 czerwca do 10 lipca wakacyjny wypoczynek
w Rowach. Oferta skierowana jest do
uczniów knurowskich szkół w wieku
od 9 do 16 lat.
Oferta zawiera: transport autokarem, zakwaterowanie w ośrodku
„Słowińska Perła” (50 m od morza),
3 posiłki i podwieczorek, pokoje z łazienką. Wśród zaplanowanych atrakcji są m.in. wycieczki do Ustki, rejs
statkiem, wizyta w Dolinie Charlotty,
kąpiele w parku wodnym i zwiedzanie

Słowińskiego Parku Narodowego.
Wolny czas koloniści będą mogli
spędzić na grze w bilard, ping-pong,
piłkę nożną, siatkówkę lub koszykówkę. Ponadto organizatorzy gwarantują
liczne zajęcia plastyczne, dyskoteki,
karaoke, konkursy i ogniska.
MOPP ubezpiecza dzieci.
Koszt kolonii to 1300 zł. Zapisy
przyjmowane są w sekretariacie MOPP
lub telefonicznie (32 235 27 13).
Harmonogram jednodniowych
wycieczek przedstawimy na przełomie
maja i czerwca.
/g/
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Knurów. 25 lat więzienia dla zabójcy 86-letniej pani Marii z ul. Janty

Zabił, a przecież mógł poprosić...
Foto: Archiwum Policji

W opinii sąsiadów i bliskich 86-letnia knurowianka była bogobojna i serdeczna. Gdyby tylko Michał B. poprosił ją o pomoc, nie odmówiłaby mu.
Niestety, 23-latek wolał zabić z zimną krwią

A

ndrzej Pach, siostrzeniec zamordowanej kobiety, przysłuchiwał się zeznaniom Michała
B. Wspomina, że kiedy padały pytania
o motywy i przebieg zbrodni, mężczyzna często zasłaniał się niepamięcią.
Po kolejnych rozprawach obraz
tego, co wydarzyło się 17 maja 2014
roku w domu przy ul. Janty, był jeszcze
bardziej wstrząsający.
– B. zeznał, że raz zapukał do drzwi,
a wtedy ciocia mu otworzyła. Nonsens
– uważa siostrzeniec. – Jak my pukaliśmy, ciocia zawsze musiała najpierw się
upewnić, kto stoi za drzwiami. Nigdy nie
otwierała nieznajomym.

Zbrodnia niedoskonała

Nie jest tajemnicą, że Michał B.,
pomieszkujący kątem u kolegi na parterze, czasem dokuczał starszej sąsiadce, np. puszczając głośno muzykę.

Pan Andrzej przypuszcza, że feralnego
wieczora B. mógł wykręcić korki,
kiedy pani Maria oglądała telewizję,
i zaatakować ją, gdy wyszła na korytarz zrobić awanturę.
Z zeznań wynika, że pijany Michał
B. uderzył staruszkę i nieprzytomną wciągnął do mieszkania. Zaczął
plądrować pomieszczenia w poszukiwaniu pieniędzy. Kiedy zobaczył,
że poturbowana kobieta poruszyła
się, udusił ją jej własnymi rękami.
Mężczyzna chciał ukryć ciało ofiary
w tapczanie. Porzucił ten pomysł, gdy
skrzynia mebla okazała się za mała.
Aby zatrzeć ślady zbrodni, podłożył
ogień do szafy z ubraniami, a następnie ze zrabowanymi pieniędzmi
opuścił mieszkanie ofiary.
– Twierdził, że zabrał tylko 600 zł,
ale wiemy, że w szafce pod telewizorem ciocia trzymała znacznie więcej.

Knurów. Kosztowna kolizja na ul. Kosmonautów

Ale urwał!

Kolejny raz brawura zebrała żniwo na
ul. Kosmonautów. W niedzielę rozpędzona mazda
wypadła z łuku i uszkodziła 4 samochody stojące
na pobliskim parkingu
Za kierownicą mazdy siedział
22-letni knurowianin. Według usta-

leń gliwickiej drogówki kierowca nie
dostosował prędkości do warunków

panujących na drodze. Rozpędzony
samochód wypadł z łuku i z impetem
wbił się w zaparkowaną toyotę corollę. Siła uderzenia zniosła samochody
na kolejne: renault clio, forda mondeo
i skodę octavię. W kolizji uszkodzone zostały 4 samochody oraz auto
sprawcy.
22-latek musi zapłacić mandat
(500 zł) i pokryć koszty naprawy 4 samochodów ze swojego ubezpieczenia.
/g/, foto: JRG Knurów

Według nas mogła mieć od 6 do 10
tys. zł – mówi siostrzeniec. – Przygotowywała się na śmierć. Powtarzała
nam, że uzbierała już na swój pogrzeb
i dobrą stypę.
Pieniądze znikły wraz z szufladą,
w której leżały.
Późno w nocy sąsiadka z parteru
zauważyła na suficie czarną plamę.
Kiedy w nią uderzyła, tynk odpadł
i pojawił się dym. Wiadomo było,
że piętro wyżej coś się pali.
Strażacy najpierw ewakuowali
z budynku 20 osób (w tym Michała B.),
a następnie zaczęli gasić pożar. W lokalu znaleźli ciało pani Marii. Padło
podejrzenie, że kobieta zmarła w wyniku zaczadzenia. Rodzina 86-latki nie
dała temu wiary.
– Odkryliśmy w pokoju pusty
portfel cioci. Zwróciliśmy też uwagę
na wszechobecny bałagan, który mógł
świadczyć, że mieszkanie zostało splądrowane – opowiada pan Andrzej.
Rodzina podzieliła się tymi uwagami z prokuratorem, co, zdaniem
siostrzeńca, miało znaczący wpływ
na dalsze postępowanie.

Upłynnił pieniądze

Po dokonaniu zbrodni Michał B.
poszedł do „Gwarka”. Nie wiadomo,
czy po to, by zagłuszyć alkoholem
wyrzuty sumienia, czy zaimponować
kolegom szerokim gestem. Stawiał
wszystkim wódkę i piwo, a kiedy pytano go, skąd ma pieniądze, odpowie-

dział, że dostał od szefa 500 zł zaliczki.
– Szefa? Przecież on nigdzie nie
pracował – siostrzeńcowi ciężko było
uwierzyć w wersję 23-latka.
Po skończonej biesiadzie kelnerka
odprowadziła B. do domu. Pijany
szybko zasnął, zbudziło go dopiero
wezwanie do ewakuacji z płonącego
budynku.
Na pierwszym przesłuchaniu bronił się, mówiąc, że ktoś chce go wrobić
w morderstwo. Policja dotarła jednak
do nagrań z dwóch kamer znajdujących się w pobliżu domu przy ul.
Janty. Urządzenia zarejestrowały jak
Michał B. wchodzi, a później wychodzi
z budynku. Mniej więcej w tym czasie,
kiedy doszło do zabójstwa staruszki.
Mundurowi nie mogli wówczas
zatrzymać podejrzanego, bo ten dosłownie zapadł się pod ziemię. Wpadł
po tygodniu ukrywania się, a wtedy
od razu przyznał się do winy. Podczas
wizji opisał cały przebieg zdarzeń.

Lekcja dla starszych

Przed ostatnią rozprawą oskarżony, na polecenie swojego adwokata,
okazał skruchę i przeprosił rodzinę
pani Marii. Zarówno prokurator, jak
i pan Andrzej odebrali ten gest za próbę złagodzenia wyroku.
Rok po dokonaniu zbrodni mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny,
a obrońca oskarżonego już złożył
apelację.
– Nie chcieliśmy dla B. dożywocia,
ma przecież 2-letnie dziecko – argumentuje siostrzeniec zamordowanej.
Satysfakcję z surowego wyroku
mąci mu jednak fakt, że Michał B.
będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z aresztu za dobre
sprawowanie.
Rodzina pani Marii ostrzega
starsze osoby, by nie ufały obcym,
by w kontaktach z ludźmi wykazywały
daleko idącą ostrożność.
Paweł Gradek

Kultura

„Drach” nominowany

Powieść Szczepana Twardocha – pisarza
z Pilchowic – znalazła się wśród finalistów
nagrody literackiej Nike 2015
Urodzony w Żernicy pilchowiczanin, Szczepan Twardoch, pisząc
najnowszą powieść czerpał inspirację ze swojej małej ojczyzny i losów
swoich przodków. „Drach” to śląska saga, rozgrywająca się głównie
w rodzinnych stronach pisarza. Ale
zarazem – uniwersalna powieść o mechanizmach losu człowieka i naturze
świata. To lektura wymagająca, choćby
dlatego, że napisana w trzech językach

Jak się okazało, nawet zaparkowane samochody nie uniknęły skutków brawury kierowcy

Knurów

(po polsku, niemiecku i śąską gwarą),
ale i satysfakcjonująca, a dla tych,
którzy znają miejsce akcji – podwójnie.
To już druga nominacja do Nike
dla Twardocha. W 2013 roku do tej
nagrody nominowano jego poprzednią
powieść „Morfina”, która otrzymała
wówczas Nike publiczności. Za „Morfinę” pisarz otrzymał tez inną prestiżową nagrodę – „Paszport Polityki”.
MiNa

reklama

Lepkie rączki
26-letni złodziej wykazał się nie lada
bezczelnością. Nie dość, że ukradł ze sklepu
kosmetyki, to jeszcze w czasie próby zatrzymania
pobił ekspedientkę
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, w sklepie przy ul. Mieszka I.
O godz. 17.00 knurowianin zgarnął
z półki 5 opakowań balsamu wartych
w sumie 119 zł. Wcale nie zamierzał
za nie płacić, tylko pewnym krokiem

zmierzał w stronę wyjścia. Wtedy drogę
zagrodziła mu sprzedawczyni. Chcąc
uniknąć zatrzymania, zdeterminowany złodziej zaatakował kobietę. Wcale
mu się to nie opłaciło, bo za kradzież
mógł dostać co najwyżej mandat. Teraz
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Dziury na styku
powiatów
Knurów

- Nie dość, że ul. Książenicka dziurawa jak
sito, to jak już zabrano się za jej łatanie,
to nie wszystko naprawiono – skarży się
Czytelnik ze Szczygłowic

Foto: Bogusław Wilk

S

Chcąc ominąć dziury,
niektórzy kierowcy
wjeżdżają na przeciwny
pas jezdni, ryzykując
„czołówkę” z autami
jadącymi z przeciwka

Zarasta nas

- Trawa rośnie jak wściekła. Fajnie, jeśli w parku, ale gorzej, gdy
wybuja tam, gdzie przeszkadza.
A czyni to np. przy skrzyżowaniach dróg. Widać nie tylko zima
zaskakuje drogowców, wiosna też
potrafi spaść jak grom z jasnego
nieba...
Marek

Po co ta
„trzydziestka”?

- Popieram zaostrzenie kar dla
piratów drogowych. Ale jestem
przeciw bezsensom na drogach.
Takich jak ograniczająca prędkość
„trzydziestka” na ul. Zwycięstwa.
Odkąd wyrównano tam jezdnię
po szkodach górniczych, nie ma
żadnego powodu, by ten znak stał.
No chyba, że chodzi o pułapkę na
kierowców, których będzie łatwo
kasować. Innego wytłumaczenia
nie widzę.
M. R.

Drzewa, schody
i obelisk

- Chciałbym zwrócić uwagę na
kilka spraw związanych z osiedlem
tzw. Uchwały w Szczygłowicach.
Przy ogrodzeniu Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 4 biegnie chodnik,
a przy nim rosną wierzby płaczące.
Jesienią drzewa gubią liście, a po
deszczu robi się tu wyjątkowo ślisko. Na dodatek sporo tu suchych
gałązek. Może warto przemyśleć
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- I mają taki wybór: wjechać
ryzykując, że uszkodzą koła albo
ominąć, ale też ryzykując „czołówkę” z jadącymi z przeciwka
bądź wpakowanie się na pobocze
– tłumaczy nasz rozmówca. – Co
prawda na tym zakręcie obowiązuje
ograniczenie prędkości do 50 km/h,
ale i przy takiej szybkości można
z zaskoczenia zgłupieć i wykonać
zgubny w skutkach manewr.
Naszego Czytelnika zastanawia,
że tuż obok widać prostokąt świeżego
asfaltu. Znak, że jezdnia była naprawiana. Dlaczego nie załatano dziur
po sąsiedzku?
Jadącym tą trasą rzuca się w oczy
kontrast: po stronie powiatu rybnickiego równy i w miarę zadbany
asfalt, a zaraz po wjeździe do naszego, gliwickiego, dziury-pułapki,
a potem fałdy i wertepy niemal do
skrzyżowania przy szczygłowickiej
„Biedronce”.
- Mniejsza o estetykę, bo trudno
o nią przy intensywnym fedrowa-

niu – macha ręką Czytelnik. – Ale
o bezpieczny stan jezdni to jednak
wypadałoby zadbać.
Jan Osman, dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Gliwicach,
przyjął nasze, w imieniu Czytelnika,
zgłoszenie.
- Oczywiście rozeznamy sytuację
i zareagujemy – obiecuje.
Jego z d a n iem, moż l iwe , ż e
robotnicy nie przeoczyli dziur,
lecz uznali, że są na tyle płytkie, iż
nadają się do uzupełnienia poprzez
grysowanie, przewidziane w późniejszym terminie.
Czy jest szansa na poważniejszy
remont drogi?
- Niestety, na pewno nie w najbliższym czasie – rozwiewa nadzieje
dyrektor Osman. – Ulica jest narażona na szkody górnicze. W takiej
sytuacji inwestowanie pieniędzy w
gruntowną modernizację nie wchodzi w rachubę.
Pozostają bieżące naprawy.
/bw/

Knurów

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

prawdziliśmy. Czas, intensywne użytkowanie i szkody górnicze ulicy nie służą. Co jakiś
czas jezdnia zaczyna się fałdować.
Wówczas wkraczają drogowcy i ją
prostują. Ostatnio kostką brukową,
bo przy „pracującej” drodze może
być ponownie wykorzystana. Z asfaltem trudniej, bo „łapie” dziury.
Trzeba je łatać. I to od czasu do
czasu ekipy remontowe robią.
Tak też było niedawno, gdy kierowcom mocno we znaki zaczęły się
dawać pozimowe ubytki i wyrwy.
- No łatali, łatali – potwierdza
szczygłowiczanin. – Ale wszystkiego
nie połatali. Zostawili dwie, chyba
największe, dziury na zakręcie na
granicy powiatów gliwickiego i rybnickiego. Ale po naszej stronie.
Faktycznie, dwie spore (choć nie
rekordowo okazałe) dziury rzucają
się w oczy. Ale bywa, że za późno. Jadący od strony Rybnika dostrzegają
je w ostatniej chwili, w momencie gdy
wjeżdżają w zakręt.

32 332 63 77
wycinkę tych drzew i wsadzenie w
ich miejsce iglaków? Kłopotów byłoby wtedy mniej. Poza tym deptak aż prosi się o kilka ławeczek
i oświetlenie. Wieczorem strach
tędy chodzić.
Przy bloku przy ul. Kilińskiego
14 są schody. Nikomu niepotrzebne, bo ich poziom jest poniżej
krawężnika. Ani po nich przejść,
ani przejechać wózkiem. Uważam,
że należy je zlikwidować i zrobić
w ich miejscu łagodny zjazd. Poza
tym warto pociągnąć dalej chodnik
w stronę ul. Parkowej. Teraz jest
tu błoto.
Kilka kroków dalej, przy ogrodzeniu przedszkola, rosną wierzby.
Wielu mi się skarży, że ich korony
zasłaniają słońce, a gałęzie przechodzą na teren wspólnoty. Te
drzewa też należałoby wyciąć.
I ostatnia sprawa: trójkąt zieleni przy ul. Parkowej. Kilkadziesiąt
lat temu ktoś spartaczył robotę
i na asfalcie stworzył skwer z
drzewkami. Zrobił się z tego wybieg dla psów. Przy okazji remontu
ulicy należałoby zagospodarować
to miejsce. Z rozmów z kolegami
wiem, że górnicy i emeryci chcieliby ze związkowcami zbudować
tu obelisk z tablicą upamiętniającą historię KWK „Szczygłowice”
i zmarłych górników. Nie chcemy
wiele, tylko paru ławek i wyłożenia
placu kostką, a wkoło poprowadzić
żywopłot i zasadzić kilka drzew.
Mamy nadzieję, że nasze prośby
zostaną spełnione na Barbórkę.
Szczygłowiczanin
Not. bw, pg

Śmieci na forum

W chwili, gdy zamykaliśmy to wydanie PL, w ratuszu
rozpoczynała się sesja Rady Miasta. Pod głosowanie
trafić miała m.in. uchwała dotycząca odpłatności
za wywóz odpadów komunalnych

W

porządku obrad znalazło
się kilkanaście projektów
uchwał. Większość z nich
wiąże się ze zmianami w tegorocznym budżecie miasta. Podjęte mają
być m.i n. dec y zje o prz y zna niu
funduszy na studium wykonalności
remontu budynku socjalnego przy
stadionie, na odnowę oświetlenia
wzdłuż ul. Zwycięstwa i opracowa-

nie planów zagospodarowania obszaru w rejonie byłej ciepłowni oraz
między ulicami Ziętka i 26 Stycznia
w związku z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów.
Do szczególnie istotnych należy
uchwała dotycząca stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jej podjęcie związane jest
z koniecznością podpisania nowej

umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (obecna
kończy się 30 czerwca). Ujęte w projekcie podstawowe stawki wynoszą:
12,80 zł (w przypadku selektywnego
zbioru) i 20 zł (jeśli nie są zbierane
selektywnie).
Relacja z sesji w kolejnym wydaniu PL.
/b/

ogłoszenie

PRZETARG
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEPROWADZONEGO DNIA 12.05.2015 R.
W SIEDZIBIE MZGLiA PRZY UL. FLORIANA 4 W KNUROWIE
Lp.

Oznaczenie lokalu

Liczba
złożonych
ofert

Liczba
odrzuconych
ofert

1.

Szpitalna 8 – pok. 115
(pow. 30,10m2)

1

0

2.

Szpitalna 8 – pok. 405
(pow. 15,31m2)

1

0

3.

Kosmonautów 11
(pow. 20,97m2)

1

0

Wysokość wywoławcza stawki
czynszu za najem lub dzierżawę 1m2
powierzchni

Najwyższa
osiągnięta
stawka

4,20 zł/1m2
1. W przypadku działalności
usługowej- 3,49 zł,
2. w przypadku działalności
handlowej detalicznej - 8,84 zł.

4,20 zł/1m2
5,00 zł/1m2

Osoba wyłoniona jako
najemca

Ekspresowa
Komunikacja Cyfrowa
Sp. z o.o.
Kancelaria Adwokacka
mgr Ewa Kiszka
Adwokat

Przegląd Lokalny Nr 20 (1158) 21 maja 2015 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Niełatwo dorównać wspomnieniom
Szczygłowice. Co dalej z parkiem NOT?

Część zamierzeń uda ło
się zrealizować. Asfaltową aleję prowadzącą do placu zabaw zastąpił chodnik z kostki
brukowej, powstał plac zabaw
spełniający wszelkie wymogi
bezpieczeństwa, ponadto ustawiono 8 latarń oświetlających
to miejsce oraz wycięto schorowane drzewa, zaś pozostałe
poddano pielęgnacji.
W ramach ostatniego, IV
etapu, zaplanowano wykonanie
nowej nawierzchni parkowych
ścieżek i oświetlenia tych głównych, remont przepustu nad
potokiem Książenickim, budowę toru dla rolkarzy oraz remont boisk i kortu tenisowego.
Kiedy nie udało się pozyskać
na ten cel dofinansowania unijnego, gotowy projekt odłożono
ad acta. Dziś wymaga aktualizacji, bo - jak zauważa naczelnik
Wydziału Inwestycji Miejskich,
Ewa Szczypka, stracił ważność.
Prawdopodobnie z nowej
dokumentacji „wypadnie” tor
dla rolkarzy, kolidujący z uni-

katową florą porastającą dawny
akwen. Podobny los spotka też
boiska, dla których miejsce
znajdzie się gdzieś indziej.
Finał rewitalizacji parku
NOT nie nastąpi z dnia na
dzień. Być może dopiero w
przyszłym roku ostatni jej etap
zostanie uwzględniony przy
planowaniu budżetu.
Gdyby tak się stało, pan
Michał proponuje, by w miejscu dawnego akwenu postawić
zadaszoną estradkę, gdzie mogłyby odbywać się koncerty i
potańcówki.
- Kort tenisowy proponuję
zmienić w boisko do siatkówki.
O, przydałaby się też zmiana
nazwy parku. NOT młodym
nic nie mówi, starszym źle się
kojarzy. Może by tak „Park pod
dębami”? - zastanawia się.
/pg/

Stare lampy
pamiętają czasy
górniczej prosperity
i parkowej świetności

reklama

czej tor z przeszkodami. Natura
szybko wzięła w jasyr opuszczony kort tenisowy i boisko
do piłki nożnej, resztą zajęli się
wandale i złomiarze. W oczekiwaniu na nowego właściciela
niszczeje też dawna siedziba
klubu Naczelnej Organizacji
Technicznej (dworek), gdzie w
czasach kopalnianej prosperity organizowano okazjonalne
uroczystości. Agencje dwoją się
i troją, by zbyć nieruchomość. W
swoich ofertach przedstawiają ją
nawet jako... dom jednorodzinny. Chętnych na wydanie ponad
1 mln zł nie widać.
Szczygłowiczanie wiedzą, że
o parku takim jak ten mieszkańcy knurowskich osiedli mogą
jedynie pomarzyć. Dlatego nie
obrażają się na rzeczywistość i
nadal chętnie tu przychodzą, z
dziećmi na plac zabaw i by skorzystać z dobrodziejstwa siłowni
pod chmurką. Pamiętają też, że
kilka lat temu samorząd planował wieloetapową rewitalizację
tej części Szczygłowic.

Foto: Paweł Gradek

L

udzie nadal przechowują
w pamięci obraz parku z
czasów jego świetności w
latach 70. XX wieku. Karuzele,
boiska, kawiarenka na dębie,
zarybiony akwen, urok liwe
mostki - tu kiedyś chciało się
przychodzić i spędzać każdą
wolną chwilę. W cieniu wiekowych drzew ludzie szukali
wytchnienia od spiekoty i osiedlowego gwaru. Pozostałość po
parku dworskim z II połowy
XIX wieku napawała ich dumą.
- Tu, przy akwenie, była
kiedyś piaszczysta plaża - wspomina pan Michał (na swoją
prośbę w ystępuje w tekście
pod zmienionym imieniem),
górniczy emeryt. - Kąpała się tu
młodzież, pływały wielkie ryby.
A dziś? Trawa i zarośla...
To co ostało się z czasów
świetności parku, razi szpetotą.
Niegdyś równe asfaltowe alejki
wybrzuszyły się przez rozrastające się korzenie buków, lip
drobnolistnych, grabów, dębów
i klonów. Dziś przypominają ra-

Park cieszy się niesłabnąca
popularnością wśród
szczygłowiczan

Foto: Bogusław Wilk

Łatwo to się nie da zrobić nic, a już na pewno być
szczęśliwym - napisał ktoś na murze szczygłowickiej
zajezdni autobusowej. Pan Michał, górniczy emeryt
twierdzi, że mieszkańcy Szczygłowic byliby szczęśliwsi,
gdyby tylko park NOT odzyskał dawny blask
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Knurów, Bieniszew

Milczący poeta

Aby odnaleźć Boga, trzeba czasem wyjść na pustynię.
Samotnie wejść na Górę Przemieniania, bo stamtąd
lepiej widać Niebo. 16 maja święcenia kapłańskie
przyjął brat Mateusz Kolbus, kameduła z klasztoru
w Bieniszewie, knurowianin

M

nisi z Zakonu Kamedułów
wybrali samotność, świadomie odrzucając światowe życie i materialne bogactwo.
Wybrali milczenie, aby wyraźniej
usłyszeć słowo Boga. W otoczonym
lasami klasztorze Zakonu Kamedułów
w Bieniszewie żyje 9 mnichów. Mieszkają w niewielkich celach. W kącie
stoi proste łóżko, szafka, stół, jedno
krzesło. Na białej ścianie wisi obraz
Jezusa Chrystusa. Tylko tyle – całe ich
bogactwo.

Codzienność zakonnika zamyka się w słowach „ora et labora”,
czyli módl się i pracuj. Dzień toczy
się w rytm bicia zakonnego dzwonu. Dzwon budzi mnichów, woła
na modlitwę, obwieszcza czas na spoczynek i zapadnięcie świętej ciszy.
Mnisi w białych habitach kilka razy
dziennie bezszelestnie przymykają
po klasztornych krużgankach, zmierzając do kaplicy na jutrznię, mszę,
modlitwy popołudniowe, nieszpory...
Wtedy na chwilę mury rozbrzmiewają

Klasztor w Bieniszewie jest jednym z dwóch eremów kamedulskich w Polsce.
Drugi znajduje się w Krakowie, na Bielanach. Aby skontaktować się z eremitami w Braniszewie, wystarczy napisać na adres: Klasztor Ojców Kamedułów
Bieniszew, 62‒530 Kazimierz Biskupi. W klasztorze prowadzone są także rekolekcje zamknięte dla mężczyzn. Kobiety mogą uczestniczyć we mszy świętej
w niedziele o godz. 10.30.

głosami – słychać cicho recytowane
psalmy, szeptane modlitwy. Zakonnicy pracują w milczeniu, samotnie jedzą i odpoczywają. Modlą się
każdym oddechem. Nie ma miejsca
na przypadkowe rozmowy, oglądanie
telewizji, słuchanie radia, odwiedziny
rodziny czy przyjaciół. Życie toczy się
obok, jego echa rzadko przedzierają
się przez klasztorne mury. Umarli dla
świata, aby narodzić się dla Boga.
Błogosławiony Paweł Giustiniani,
eremita, tak pisał do przyjaciół o życiu
mnisim: „Wiedz, że znajdziesz wśród
nas wiele słabości – jesteśmy ludźmi
i grzesznikami. Nie chcemy ukrywać
przed tobą, że nasze życie ma w sobie
wiele surowości; nie jest jednak tak
trudne i przykre, aby nie stało się łatwe

Brat Matusz wybrał życie z dala od ludzi, by być bliżej Boga...

dla kogoś, kto ufa raczej w Bożą pomoc niż we własne siły”.
Brat Mateusz Kolbus miał 26 lat,
kiedy zamknęła się za nim brama
Eremu Braci Pięciu Męczenników (tak
nazywany jest klasztor w Bieniszewie).
Knurowa nie odwiedzał od 2004 roku
i, ze względu na charyzmat zakonu
kamedułów, pewnie już nie odwiedzi.
Zakonnicy mogą opuszczać erem

tylko w nagłym przypadku, nie jest
nim np. pogrzeb bliskich. Dwa lata
temu brat Mateusz wydał tomik „Znak
w Popiele” – poetyckie świadectwo
pustelniczego życia.
17 maja odprawił mszę prymicyjną. Towarzyszyła mu rodzina i ksiądz
Jan Buchta, proboszcz parafii Matki
Bożej Częstochowskiej.

jb, foto: youtube.pl

Knurów. Zdjęcia Krzysztofa Gołucha
w finale Grand Press Photo 2015

Temat-cebula
– Ze mną jak z Małyszem: cieszą mnie sukcesy,
ale tak naprawdę liczy się kolejny skok – śmieje
się Krzysztof Gołuch, knurowski fotograf. Jego
cykl zdjęć pt. „Przełamując stereotypy” znalazł
się w finale prestiżowego konkursu Grand Press
Photo 2015

C

zarno-białe fotografie Gołucha
to opowieść o drugim człowieku.
Nie epatują krzywdą, ale też nie koloryzują życia. Przedstawiają je takim,
jakie jest.
Pierwsze zdjęcia powstały w połowie 2006 roku, ostatnie pod koniec
2014 roku. Nie jest to historia skończona
– autor cały czas dopisuje do niej nowe
rozdziały.
– Myślałem, by już zamknąć cykl, ale
koledzy z uczelni uświadomili mi, że nikt
nie fotografuje niepełnosprawnych w ten
sposób. Poza tym temat jest jak cebula,
pod kolejnymi warstwami kryją się
6

następne – tłumaczy Krzysztof Gołuch
i przyznaje, że nie obawia się łatki fotografa niepełnosprawnych.
Artystyczną wartość jego zdjęć dostrzegli jurorzy konkursu Grand Press
Photo 2015, kwalifikując cykl do finału
w kategorii projektów dokumentalnych.
Krzysztof Gołuch nie kryje radości z takiej nobilitacji, podkreślając jednocześnie, że cykl „Przełamując stereotypy”
nie powstał z myślą o publikowaniu go
w prasie. Nawiązuje do starych, dobrych
tradycji fotografii dokumentalnej.
– Spojrzeć na kogoś, zbliżyć się
do niego, wysłuchać, zrozumieć, wresz-

cie w subtelny sposób emocje te zmienić w obraz i przenieść na papier. Tak
ja osobiście postrzegam filozofię pracy
Krzysztofa Gołucha – tak przed laty
pisał we wstępie do katalogu wystawy
„Przełamując stereotypy” Arkadiusz
Gola, fotograf, fotoreporter Dziennika
Zachodniego i przyjaciel Krzysztofa.
Kilka dni temu Gołuch odbierał w jego
imieniu Grand Press Photo 2015 w kategorii Fotoreportaż-Środowisko.
Sukces przyjaciela tylko zdopingował knurowianina do dalszej pracy.
– Ze mną jak z Małyszem, liczy się
kolejny skok – mówi fotograf.
Kto wie, być może niebawem odbierze Grand Press Photo we własnym
imieniu?
Paweł Gradek.
Zdjęcia Krzysztof Gołuch
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Gierałtowice

Młodym pasjonatom
z reguły nie jest łatwo
wyjść ze swoimi
talentami z ukrycia.
Knurowski projekt
„Bakcyl” jest właśnie
dla nich

Szymon zwycięzca
Gierałtowianin Szymon Szolc został Gminnym
Mistrzem Języka Angielskiego wśród uczniów
podstawówek. Konkurs odbył się w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach

Foto: Bogusław Wilk

corocznym konkursie udział
wzięli uczniowie podstawówek
w Chudowie, Gierałtowicach i Paniówkach. Musieli wykazać się znajomością
angielskiego w mowie i piśmie.
– I nieźle sobie radzili – zapewnia
Ewa Szakoła, nauczycielka języka
angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach. Podobnego zdania byli jurorzy – Barbara Pytlarska, Agnieszka Sukiennik i Mateusz
Juszczak.
W wyrównanej stawce najlepiej poradził sobie Szymon Szolc, reprezentant
ZSP Gierałtowice.
– Znajomość języków obcych
ma fundamentalne znaczenie we współczesnym świecie – mówi Urszula Cie-

ślik, dyrektor szkoły-gospodarza konkursu. – Szczególnie angielski, który stał
się językiem ponadnarodowym.
Dyrektor Cieślik przypadł w udziale przywilej wręczenia nagród uczestnikom mistrzostw. Przy okazji nie
szczędziła ciepłych słów pod adresem
uczniów: – Jestem pod wrażeniem waszej wiedzy i pracowitości...
– Ten konkurs służy nie tylko rywalizacji i wyłonieniu Gminnego Mistrza
Języka Angielskiego. To również bardzo
dobry sposób na umożliwienie uczniom
wykazania się wiedzą wykraczającą poza programowy zakres, a także
na rozwijanie zainteresowań – podkreśliła Ewa Szakoła.
/bw/

W konkursie udział wzięli:
Gierałtowice: Szymon Szolc, Mateusz Dembia (opiekunka: Ewa Szakoła);
Chudów: Karolina Hanslik, Magdalena Kuta (opiekunka: Agnieszka Sukiennik);
Paniówki: Barbara Benson, Maciej Domin (opiekunka: Barbara Pytlarska).

Po raz trzeci

Za „Bakcylem” stoją: Ada Lepiorz (z prawej) i Beata Haraś

skorzystać z okazji i wpaść wtedy
do technikum przy Szpitalnej. Wstęp
na imprezę jest wolny.
„Bakcyl” to jedno z trzech tegorocznych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Korba”
w Technikum nr 1. Pozostałe dwa
to „First Blood Festival” i „Mała Pomaga”.
Koordynatorką tych projektów jest
nauczycielka, Izabela Szczygieł. Udział
w „Korbie” to dla uczniów nowe doświadczenie, a przy okazji kawał ciężkiej roboty. Do kwietnia uczestnicy
intensywnie się szkolili, a w czerwcu
tegoroczna edycja „Korby” będzie
miała swój wielki finał.
– Bardzo dużo się nauczyliśmy –
przyznaje Ada Lepiorz. – Dostaliśmy
niesamowitą wiedzę, bez której trudno
by nam było coś samodzielnie zorganizować.
Ada ma plan, żeby za rok zorganizować drugą edycję „Bakcyla”. I,
jak mówi, chciałaby to zrobić trzysta
razy lepiej niż tym razem. – Bo wiem,
że po tym jak zakończę tegoroczną
edycję, będę miała całkowitą wiedzę

na temat tego, jak to robić, co poprawić, będę znała cały ten mój projekt
od podszewki. Widzę dużo błędów,
pojawiło się też mnóstwo pomysłów,
o których nie pomyślałabym w życiu,
że na nie wpadnę. Zafascynowałam
się tym tematem i mam wrażenie,
że to będzie teraz ważna część mojej
wiosny i lata.
Ada Lepiorz jest pewna, że chciałaby przygotowywać kolejne odsłony „Bakcyla” przez następne lata.
Kontynuować projekt i rozszerzyć
go na skalę powiatu. Kto wie, może
kiedyś „Bakcyl” rozprzestrzeni się
jeszcze szerzej?
MiNa

„Mała Pomaga” charytatywnie
W piątek, 22 maja odbędzie się
impreza innego projektu realizowanego w ramach „Korby” w Technikum nr 1 – „Mała Pomaga”. Mała,
czyli Marta Porembska szykuje tam
koncert charytatywny. Początek
o godz. 16.00. Dochód będzie przeznaczony na Dom Dziecka w Gliwicach. Z kolei 6 czerwca w Domu
Kultury w Szczygłowicach odbędzie
się finał „First Blood Festiwal”.

W PCK jak na EXPO

Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Knurowie, Anna Misiura, pozostanie
na stanowisku przez następną kadencję
rocz yste pow ierzenie A nnie
Misiurze stanowiska dyrektora na kolejnych pięć lat odbyło się
w zeszły czwartek w Urzędzie Miasta
Knurów przy ul. Ogana. Nominację
wręczył zastępca prezydenta miasta, Piotr Surówka, w towarzystwie
Tomasza Lewickiego, p.o. dyrektora

zeszłą sobotę odbył się casting,
a już na 30 maja w Technikum
nr 1 w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego szykuje się Wielki Finał „Bakcyla”. Od godziny 14.00 będzie można
podziwiać prace i pokazy debiutantów
realizujących swoje pasje w różnych
dziedzinach – od fotografii, poprzez
malarstwo po muzykę. Za przedsięwzięciem stoi Adrianna Lepiorz,
uczennica technikum, uczestniczka
ogólnopolskiego projektu „Korba”,
w ramach którego „Bakcyl” zaistniał.
Ada sama interesuje się fotografią i muzyką (ma zespół – The Last
Room). Jak mówi, sztuka to dla niej
bardzo ważna część życia.
– Wpadłam na pomysł, żeby dać
innym szansę odkrycia pasji. Pokazać,
że pasja jest ważna – tłumaczy Ada
Lepiorz. – Niektórzy nigdy nie zostali
odpowiednio nakierowani, więc chciałam być tą osobą, która im pomoże.
A po drugie – ja w pewnym momencie
dostałam szansę, żeby zaistnieć i chciałam podobną szansę dać innym. Znam
to szczęście, tę radość, euforię, kiedy
wreszcie można coś pokazać i to się
udaje. Na castingu pojawiły się osoby
skromne, lekko zamknięte w sobie,
które jeszcze nigdy nie demonstrowały
swoich talentów publicznie. Cieszę się,
że pokonały obawy, przełamały się
i przyszły.
Realizacja projektu nie wymagała
sztabu wolontariuszy, jednak bezcenna dla Ady jest pomoc koleżanki, Beaty Haraś. Wygląda na to, że w finale 30
maja (w sobotę) będzie 9‒10 debiutów.
Młodzi, zdolni i wrażliwi podzielą
się z nami swoimi pasjami – warto

foto-migawka

Edukacja

U

Debiutanci z „Bakcylem”

W

I po stresie... – nagrody wręczone, humory dopisują; wszyscy
– uczniowie i pedagodzy – uznali konkurs za udany

W

Knurów. Projekt „Korba”

MZJOś. To będzie już trzecia kadencja
pani dyrektor – po raz pierwszy objęła
tę funkcję we wrześniu 2005 roku.
Już wcześniej była związana z MSP-1,
pracowała tam jako nauczyciel. Życzymy sukcesów i satysfakcji zawodowej
na dalszy ciąg pracy!
MiNa

Estet yczni e, ekolo giczn ie i tanio – dzieci wraz z opiek unka mi
ze szczygłowickiej świetlicy PCK własnoręcz nie
w ykon ał y regał y, które służą im teraz w sali.
M e b e l k i p o w s t a ł y…
ze skrzy nek po jabłkach.
Ja k pr z y z n ają w y ko nawc y, przed sięwz ięcie
było dość czasochłon ne,
jedna k satys fakcj a jest
ogrom na. Skrzy nki jako
surow iec wtórny są teraz
w modzie. Polsk i pawilon
na EXPO 2015 również do
nich nawią zuje.
MiNa

Foto: Mirella Napolska

Dyrektor Anna Misiura przyjmowała gratulacje od
wiceprezydenta Piotra Surówki i dyrektora Tomasza Lewickiego
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Gdy zmierzch cicho zapada nad starym Knurowem, przy ul. Kozie łka 43 życie nie śpi. Nad
wypie lęgnowany mi krzak ami i ławka mi, gdzie
odpoczywają mieszkańcy, unosi się zapach bzów
i różaneczników.
– W powietrzu czuć wiosnę – śmieją się mieszkańcy. – Pięknie zakw itły nam bzy w tym roku,
pięknie też kwitnie różanecznik .
Ogrodem opiekuje się Wspólnota Mieszkaniowa bloku przy Koziełka 43. Mieszkańcy własnym
wysiłk iem stworzyli malow niczą przestrzeń – miejsce oddechu po ciężkim dniu.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Znowu byliśmy razem

Dla Przeglądu

– Życie jest krótkie, więc korzystajmy z niego jak najlepiej – apelowali Piotr Pogon i Łukasz Żelechowski,
goście honorowi tegorocznych Knurowskich Dni Integracji. Bardziej niż słowami przekonywali czynami...

Foto: Krzysztof Gołuch

Uczestnicy imprezy otrzymali symboliczny klucz do bram miasta

Not. b

I

człowiek bez płuca, dwukrotnie ukończył Ironman Triathlon (przepłynął
3,86 km, przejechał na rowerze 180 km
i przebiegł 42,195 km). Jest wielokrotnym maratończykiem, zdobywcą Kilimandżaro (5895 m – najwyższy szczyt
Afryki) i Elbrusu (5642 – najwyższy
szczyt Kaukazu). Prowadzi aktywną
działalność społeczną.
Łukasz jest niewidomy od urodze-

nia. Jest pieśniarzem i nauczycielem
informatyki. A także zdoby wcą...
Kilimandżaro, Elbrusa i Aconcagua
(6962 m – najwyższy szczyt obu Ameryk) – wspólnie z Piotrem. Występował w „Mam Talent” – dostał owację
na stojąco.
Podobnie było w Knurowie. Tak
zaśpiewał, że publiczność nie pozwoliła mu zejść ze sceny. Musiał bisować.

Gośćmi honorowymi uroczystości byli Łukasz Żelechowski
i Piotr Pogon – na scenie wspólnie z prowadzącymi – Beatą
Nartowską i Tomaszem Rzepą

/bw/

Wiele humoru wniosły popisy podopiecznych DPS Zameczek,
parodiujących śpiewające gwiazdy

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk

Źródło: www.piotrpogon.pl

skiego Stowarzyszenia Diabetyków
i Akademię Piłki Nożnej.
Zgodnie z tradycją uczestnicy
Knurowskich Dni Integracji otrzymali
symboliczny klucz do miasta. We władanie na czas imprezy przekazał im
je wiceprezydent Piotr Surówka.

Foto: Krzysztof Gołuch

Byliśmy razem
– pisze gość honorowy

Piotr Pogon, gość honorowy KDI
„Bądźmy Razem”, odniósł się do pobytu w Knurowie na swojej stronie
internetowej: „VII edycja knurowskich Dni Integracji „Bądźmy
Razem” – za nami. Na zaproszenie
pomysłodawcy i głównego animatora tej cyklicznej imprezy – Tomasza
Rzepy – byłem gościem trzech spotkań tworzących program Dni Integracji. Wspólnie z moim górskim,
niewidomym przyjacielem – Łukaszem Żelechowskim – prezentowaliśmy sportowe i wysokogórskie
dokonania osób niepełnosprawnych
w aspekcie t wor zenia tr wał ych
wartości, pogłębiania więzi międzyludzkich, przełamywania własnych
s ł ab o ś c i. Najwięk szą pr z y jemność sprawiły nam dwa spotkania
z dziećmi i młodzieżą szkół z Knurowa. Osobiście odczuwam, że panuje
wielki deficyt słuchania i mówienia
o czymś, co możemy nazwać sensem i poszukiwaniem życiowej drogi. Przekazywanie istotnych treści
bez nadęcia i mentorstwa spowodowało, że komentarze i rozmowy
po naszych wystą pieniach był y
naprawdę wzruszające...”.

Gromkie brawa nagrodziły popisy podopiecznych DPS Zameczek,
parodiujących znane i lubiane postaci
estrady.
W trakcie uroczystości uhonorowano laureatów konkursu „Knurów
– dobre przyk łady”. W tym roku
samorząd miasta docenił wieloletnią
działalność Lidii Lach z Knurow-

Foto: Bogusław Wilk

nauguracja VII edycji imprezy
odbyła się w środę w Kinie Scenie
Kulturze. Miała – jak co roku –
atrakcyjną artystyczną oprawę. I ponadczasowe przesłanie...
– To głównie od nas zależy jak
przeżyjemy każdy dzień: czy będzie
powszednim, czy uczynimy z niego
święto. Jedni szukają sposobu, by coś
zrobić, inni powodu, by tego nie czynić
– podkreślali Pogon i Żelechowski,
bohaterowie uroczystości.
Obydwaj swoim życiem przekonują, że ciekawsze jest to pierwsze.
Piotr od wielu lat walczy z chorobą
nowotworową – cierpi z powodu guza
gardła, resekcji płuca i postępującego
niedosłuchu. Mimo to, jako pierwszy
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Tomasz Rzepa, inicjator i organizator Knurowskich
Dni Integracji: – „Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
nie przez to kim jest, ale przez to czym dzieli się z innymi”.
Doskonale znane nam słowa Jana Pawła II nie tracą nic
ze swej mocy i aktualności. Szczególnie tam, gdzie mowa
o relacjach społecznych. A gdzie mowa o relacjach międzyludzkich, od razu nasuwa się skojarzenie – integracja.
To bardzo modne dziś słowo jest jak wielki worek, do którego wrzucamy bez zastanowienia: spotkania, wyjazdy,
festyny, zebrania i wszystko, co wygodnie nam określić tym
terminem. Integracja, czyli tak naprawdę co? Bycie razem przez chwilę? Wyreżyserowane, często ujęte w ramy, krótkotrwałe spotkanie, którego najważniejszym
celem jest to, że się odbyło?
Nie trzeba podejmować wielkich akcji tam, gdzie w sposób naturalny dokonuje
się integracja między ludźmi zdrowymi i niepełnosprawnymi. Trzeba jednak
pamiętać, że nie wszyscy mają taką możliwość. Dlatego ważne jest, aby podjąć
odpowiednie starania. Z tą właśnie myślą powstały Knurowskie Dni Integracji
„Bądźmy razem”.
Celem jest taka organizacja przestrzeni społecznej, aby ludzie zdrowi i niepełnosprawni mogli w sposób naturalny doświadczać siebie wzajemnie. Żeby
nauczyli się właściwie na siebie reagować i wspierać, pamiętając o konieczności
znoszenia nie tylko barier architektonicznych, ale także – a może przede wszystkim – o sąsiadce, która jeździ na wózku i może potrzebuje pomocy, koleżance,
która ma dziecko z niepełnosprawnością intelektualną i niechętnie wychodzi
z nim z domu.
Integracja osób zdrowych i niepełnosprawnych – przykłady można mnożyć i nie
zawsze muszą to być wielkie zadania. Czasami zwykły ludzki gest, dostrzeżenie
czyjejś potrzeby może zdziałać cuda.
Trzeba sobie uzmysłowić, że nie tylko osoby „zdrowe” mogą wiele ofiarować niepełnosprawnym, ale i niepełnosprawni mogą ich czymś wzbogacić. Mieliśmy tego
dowód w czasie minionych dni, gdy mogliśmy obserwować tancerzy, sportowców
czy artystów niepełnosprawnych, często zapominając o ich ułomnościach, a jedynie podziwiając ich kunszt. Wspólne występy artystyczne, spotkania, zawody
sportowe dowiodły tego, że potrafimy BYĆ RAZEM, razem się bawić i pracować.
Zachęcam do tego, by czynić starania, aby każdego dnia podejmować trud
pomocy drugiemu człowiekowi w zwykłych codziennych czynnościach. Jeżeli
tak będziemy działać, to na pewno będziemy zwycięzcami – w myśl tego, co powiedział nasz gość honorowy Piotr Pogon, że „Każdy ma swoje Kilimandżaro”,
najcenniejsze dla mnie jest przesłanie, że wszyscy, którzy podejmują w życiu
wyzwania, pokonując trudności, są zwycięzcami, niezależnie od rezultatu.
Z dziewięciu osób niepełnosprawnych, które podjęły wyzwanie zdobycia szczytu
Kilimandżaro, udało się to „tylko” pięciu. Jednak WSZYSCY z nich są zwycięzcami!
Każdy wysiłek zasługuje na nagrodę. „Przynajmniej spróbowałeś! ”. A szczyt…
prędzej czy później… mniejszy lub większy… każdy z nas zdobywa – jeśli próbuje.
W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
dołożyli swoich „pięć groszy”, by Knurów stał się miejscem jeszcze bardziej
przyjaznym i sprzyjającym integracji.

Widzowie szczelnie wypełnili widownię kina, wynosząc z uroczystości bardzo krzepiące odczucia
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Zabawa bez barier
Knurowskie Dni Integracji co roku kończą się
eksplozją radości i zabawy – Integracyjnym Festynem
Rodzinnym. KDI współtworzą ci zwyczajni, i ci trochę
mniej – tylko którzy są którzy?

W

zderzeniu z innością zwyczajne środki komunikacji
często zawodzą. Kiedy organizm działa nie całkiem sprawnie,
znacznie łatwiej o uśmiech niż o słowo. Na festynie na szczęście przemówień nie było – za to dużo tańca
i dobrej muzyki.
Sygnał do rozpoczęcia zabawy,
prowadzonej przez Tomasza Rzepę,
organizatora KDI, dała Orkiestra Dęta
KWK „Knurów” pod batutą Mariusza
Kowalczyka. Muzyków wspierały
solistki – Paulina Kaleta i Sabina
Mańkowska. Publiczność rozgrzewały
występy zespołów z Centrum Kultury
(Marzenie I, II, III i Hipnoteria), Szkoły Tańca „Perfect” i MG-3 oraz pokazy
zumby i akrobacje majoretek, działających przy CK i MSP-2. Do tańca
porwał widownię zespół „Zakręceni”
ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Tancerze zabrali widzów w podróż do świecie. Do tego pociągu mógł
wsiąść każdy, a kto wsiadł – nie żałował. Pociąg „Zakręconych” odwiedził

arabskie krainy, zajrzał do Ameryki
Północnej i dalekiej Afryki, by w końcu zatrzymać się na polskiej ziemi.
Zespół muzyczny ze Środowiskowego Domu Samopomocy zachwycił
pasją i żarliwością wykonania. Radość
ze wspólnego grania udzieliła się
także publiczności, która nie chciała
wypuścić artystów, wciąż domagając
się bisów.

Zespół „Podzamek Boys” z Domu
Pomocy Społecznej z Kuźni Nieborowskiej od lat ma w Knurowie wiernych fanów. Panowie z wdziękiem
rozbawiali, nawet tych smętnych,
widzów, zachęcając do bujania się
w rytm znanych przebojów.
Od siedmiu lat festyn integracyjny
tworzy przyjazną przestrzeń spotkania z niepełnoprawnością. Ważne jest

Humory wszystkim dopisywały bez względu na wiek...

Zespół muzyczny z Caritasu

Niewidomy otworzył mi oczy na świat
Mówią o sobie, że są cudnie wadliwymi egzemplarzami – Piotr Pogon
i Łukasz Żelechowski, goście Knurowskich Dni Integracji, opowiedzieli
młodzieży o wierze i nadziei, że na chorobie świat się nie kończy, że pomimo
ograniczeń można zdobywać najwyższe szczyty. Dosłownie...

P

iotr Pogon już cztery razy walczył
z chorobą nowotworową. Żyje bez
jednego płuca. Łukasz Żelichowski
stracił wzrok w inkubatorze, choć jak
twierdzą jego przyjaciela, dostrzega
tyle piękna wokół siebie, że pewnie
żartuje z tym wzrokiem. Wspólnie
wspięli się m.in. na Elbrus i Kilimandżaro. Wspólnie stanęli przed
knurowską młodzieżą, aby na swoim
przykładzie pokazać, że warto walczyć
o siebie i swoje marzenia.
– Szukajcie swoich marzeń – wołał
Piotr Pogon. – Jeśli ktoś wam mówi,
że jesteście beznadziejni, nie wierzcie
w to. Każdy może być mistrzem w swoich małych zadaniach.
Goście podkreślali, że w życiu,
żeby wejść na szczyt, trzeba pokonać
górę, a sukces zawsze ma słony smak
potu i łez. Piotr Pogon przywołał spotkanie z góralami, od których otrzymał
nieoczekiwaną radę.
– Wracałem z pracy zmęczony
i zrezygnowany. Dwóch górali siedzących na ławeczce, zapytało mnie:
„Te, Lajkonik, coś taki połamany”.
Odpowiedziałem, że jestem zmęczony
problemami. Wtedy jeden z nich rzucił
przez ramię: „Problemy są jak węzełki
na powrozie naszego życia. Jak ktoś się
po nich ślizga, to strasznie dupa boli.
A jak jest mądry, to każdy węzełek wy-

Festyn przyciągnął wielu widzów - z pewnością nie żałowali
spędzonych na zabawie chwil

korzysta, żeby się ku Panu wydźwignąć
– opowiadał Pogon.
O Łukaszu Żelechowskim Piotr
Pogon mówi, że otworzył mu oczy
na świat. Krakowianin wspina się
śpiewająco. Ma na swoim koncie
kilka zdobytych szczytów i występ
w programie „Mam talent”. Żartuje,
że przyjmuje świat takim jakim jest,
bo nie widzi problemów. Potrafi śmiać
ze swojej niepełnoprawności.
– Po paru godzinach męczącej
wspinaczki na Kilimandżaro próbowaliśmy wkręcić Łukasza, że to nie góra

to, co dzieje się na scenie, ale i poza nią
– swoją twórczość prezentują ośrodki
i domy pomocy, a wspólne biesiadowanie zbliża bardziej niż mądre
projekty integracyjne. Zbyt łatwo przy
spotkaniu osoby niepełnosprawnej
popadamy w niepotrzebny sentymentalizm zamiast zwyczajnie być obok.
– Od kilku lat przychodzę na festyn
– opowiada pani Krystyna. – Moja

siostra była osobą niepełnosprawną,
nie żyje już od paru lat. Cieszę się,
widząc, że niepełnosprawni nie siedzą
w swoich czterech ścianach, ale wychodzą do ludzi, tańczą i bawią się.
Siostra nieraz mi powtarzała, że nie
chce mojej litości, że zamiast płakać,
woli się ze mną śmiać.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Informacja własna wydawcy

w Afryce, a hałdy w Mysłowicach. Inny
by się zdenerwował, ale Łukasz tylko
się śmiał – opowiada Piotr Pogon.
Goście dwukrotnie spotkali się
z młodzieżą. O wyprawach wysokogórskich, zmaganiach z codziennością i o potędze przyjaźni opowiadali
na spotkaniach w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 2 i w Kinie Scenie
Kulturze. Na zakończenie Łukasz Żelechowski dał próbkę talentu – akompaniując sobie na pianinie zaśpiewał
m.in. czeską piosenkę „Jozin z Bazin”.
Justyna Bajko,
Foto: Krzysztof Gołuch

Humory wszystkim dopisywały bez względu na wiek...

Piotr Pogon i Łukasz Żelechowski każdego dnia podejmują
nowe wyzwania, dając przykład hartu ducha mimo słabości
ciała...
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rozrywka nr 20

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko i Mirella Napolska

Laura Nowakowska z Knurowa

ur. 12.05.2015 r., 3240 g, 53 cm

Paweł Weirauch z Bełku

ur. 14.05.2015 r., 3740 g, 55 cm

Alicja Bińko z Wilczy

ur. 15.05.2015 r., 4080 g, 56 cm

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).

Aleksander Stec z Knurowa

ur. 13.05.2015 r., 3210 g, 52 cm

Adrian Kowol ze Stanicy

ur.14.05.2015 r., 4380 g, 56 cm

Marcel Piszczek z Knurowa

ur. 15.05.2015 r., 3310 g, 51 cm

Praw idłowe rozw iązanie rozr y wk i
z nr. 18/2015 brzmiało: „RÓW NICA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Maria
Dyrbuś. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Maja Gabor z Gierałtowic

Sławomir Ryłko z Żor

ur. 16.05.2015 r., 3210 g, 53 cm

ur. 16.05.2015 r., 3660 g, 55 cm

Szymon Stelmach z Łazisk Górnych

Jagoda Kasperczyk z Gierałtowic

21.05.15 r.
CZWARTEK

Wiek Adaline
- godz. 20.00

20

22-27.05.15 r.
PIĄTEK-ŚRODA
Apartament
- godz. 16.00

Sekrety morza 2D
- godz. 16.00

ur. 16.05.2015 r., 3630 g, 54 cm

ur. 19.05.2015 r., 3400 g, 52 cm

reklama

Apartament
- godz. 17.45

Avengers: Czas Ultrona 2D
- godz. 17.30
Wiek Adaline
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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VII Integracyjne Spotkania Teatralne

Śpiewać każdy
może...

W drodze na Wyspy Szczęśliwe

Na teatralnej scenie niepełnosprawność nie znika, ale jest przezwyciężana
przez uśmiech aktorów i oklaski widzów. W teatrze niepełnosprawni
ludzie stają się pełnoprawnymi aktorami – twórcami przestrzeni wolnej
od powierzchownych i krzywdzących ocen

Foto: Paweł Gradek

P

Organizatorzy zrobili konkurs z I Artystycznego
Festiwalu Mieszkańców DPS oraz młodzieży
z Knurowa. Mimo że uczestnicy uwielbiają
rywalizację, to jednak nikt nie myślał o ściganiu
się. Górę nad konkursem wzięła chęć integracji
i dobrej zabawy

D

o udziału w festiwalu zgłosiły się
reprezentacje DPS-ów z Kuźni
Nieborowskiej i Knurowa, Warsztatów
Terapii Zajęciowej, Środowiskowego
Domu Samopomocy oraz Miejskich
Gimnazjów nr 2 i 4. Ich zadaniem było
zaśpiewanie kilku utworów. Występom
karaoke przyglądali się i przysłuchiwali
jurorzy: Iwona Kobryń z duetu Centrum
i Krzysztof Skowroński – szef Hard
Rock.
Szybko okazało się, że nie o wygraną w tym wszystkim chodzi, a o autentyczną radość, jaką daje wspólne
śpiewanie. Ze sceny szczygłowickiego
Domu Kultury płynęły same hity: Lady
Pank, Anna Jantar, Sistars, Boys, Czerwone Gitary, Blue Cafe. Publiczności nie

trzeba było zachęcać do wspólnej zabawy – integrowała się na parkiecie przed
sceną. Gimnazjalna młodzież ochoczo
bawiła się z niepełnosprawnymi. Nikt
nie podpierał ścian.
– Jestem po kursie, dlatego tak dobrze
mi idzie – tłumaczył podopieczny DPS
Knurów, prezentując z partnerką coraz
to ciekawsze figury taneczne.
Organizatorzy nie zapomnieli też
o solenizancie, któremu z okazji 18.
urodzin wszyscy uczestnicy festiwalu
odśpiewali chóralnie „Sto lat”.
Jeśli konkursowe występy mierzyć
radością, jaką wyzwalały wśród słuchaczy i bywalców parkietu, nagroda
należała się wszystkim uczestnikom
festiwalu.

/g/

rzygotowując się do występów
niepełno- i pełnosprawni aktorzy
dzielnie znosili próby, starając się
pokonać siebie i swoje ograniczenia.
Doceniła to Alina Jaworska, dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych, sprawująca
pieczę nad IST. Prowadzące imprezę
podkreślały natomiast, że do wytrwania w sztuce talent nie wystarcza.
– Potrzebna jest wiara w siebie
i we własne możliwości, i potrzebni
są ludzie, którzy potrafią to dostrzec –
mówiły.
Teatralne „Spotkania...” w Kinie
Scenie Kulturze rozpoczął występ
Miejskiego Przedszkola nr 13 z oddziałami integracyjnymi. Mali aktorzy
w programie „Otwórz okienko” szukali przyjaciół – kogoś, kto chciałby
popłynąć z nimi na Wyspy Szczęśliwe.
Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi na potrzeby
spotkań stworzyła teatr „Horrorek” –
zaskakujące połączenie baśniowej rzeczywistości i niespodziewanego morału. Niepełnosprawni aktorzy z ZSS
wcielili się w role dworu królewskiego
Śpiącej Królewny – były tańce i miłosne
zaklęcia, ściganie niesfornego kuchcika
i szukanie księcia. Imprezę zakończył
monodram „Ketchup”, w wykonaniu
Michała ze Środowiskowego Domu Samopomocy Ośrodek M.B. Uzdrowienie
Chorych.
Mama chorego na autyzm chłopca
opowiada, że najtrudniej jest jej znieść
natarczywe spojrzenia.
– Przyglądają się Filipowi, jakby
był okazem do oglądania. Dzieci mogę

Dzieci z Mp-13 szukały przyjaciela

jeszcze zrozumieć – są ciekawe, ale dorośli? – mówi.
W teatrze widzowie też patrzą, ale
są to inne spojrzenia. Spojrzenie o które zabiega artysta. Spojrzenia przy-

To była wystawa ku przestrodze, bo jej
bohaterowie byli kiedyś zdrowi i sprawni.
Wystarczyła chwila, by już na zawsze zostali
przykuci do wózków inwalidzkich
iezniszczalni?” to zdjęcia, których
bohaterami są zawodnicy katowickiej drużyny rugby na wózkach Dragons. Każdy ma własną historię - te kil-

Tekst i foto: Justyna Bajko

Śpiąca Królewna w wykonaniu uczniów z ZSS

Niezniszczalni?
N

chylne i pełne życzliwości do „innego”
świata. Integracyjne Spotkania Teatralne są świętem ludzi niezwyczajnych,
bo na scenie każdy jest niezwykły,
odmienny i wyjątkowy.

ka sekund, które zdecydowały, że resztę
życia spędzi na wózku inwalidzkim.
Ktoś skoczył „na główkę” do płytkiej wody, inny uległ w ypadkowi

samochodowemu, jeszcze inny spadł
z huśtawki.
Marcin Mikulski, prezes Stowarzyszenia Aktywne Życie, a zarazem jeden
z bohaterów wystawy, przypomniał,
że sprawność nie jest dana raz na zawsze. Porusza się na wózku, niemniej
wypadek nie wyhamował w nim pędu
do życia.
Autorem zdjęć niezniszczalnych
jest Mateusz Przybyła. Nie mógł uczestniczyć w wernisażu wystawy w „Sztukaterii”. Spotkanie ze sztuką uświetniły
występy Kai Kosowskiej, niewidomej
pianistki i tria gitarowego.

Wspólna zabawa to świetny sposób na integrację - przekonywali
uczestnicy festiwalu
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
C z ys z c z e n i e d y w a n ów i t a p i c e r e k .
Firma CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986
1/14-odw.

DACHY - Wykonujemy dachy dla domów
i konstrukcje drewniane. WIĘŹBA DACHOWA w atrakcyjnej cenie. Tel. 666 852 100
19-25/15

D o c i e p l a ni e b u dy nków, e l ewac j e.
Tel. 665 639 146
13-21/15

www.przegladlokalny.eu
Do wynajęcia mieszkanie, 49 m2, Knurów,
2 pokojowe po remoncie, 1450 z czynszem.
Tel. 503 928 134
20-21/15

Lokal użytkowy do wynajęcia, ul. Niepodległości. Tel. 607 961 721
20-21/15

Sprzedam mieszkanie w Knurowie przy
ul. Lompy, I piętro, pow. 62,06 m2 + piwnica 15 m 2, po remoncie. Cena 3000 zł/m 2
do negocjacji. Tel. 537 080 501
17-21/15Y

Spr zedam mieszkanie w Knurowie,
ul. Wilsona, 45 m 2, cena do uzgodnienia.
Tel.502 392 345
19-20/15

Sprzedam tanio nowy dom. Tel. 508 192 750
20/15

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

2-25/15

Tanio sprzedam działkę budowlaną, 12,5 a,
Krywałd. Tel. 507 925 080
20-22/15

SZUKAM PRACY
Emer ytka szuka pracy jako opiekunka,
niania. Tel. 793 953 727
18/15-odw.

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727
18/15-odw.

M ężcz y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
2/15-odw.

Podejmę prace ogrodnicze: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
(kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem),
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel. 792 848 084
20/15-odw.

Szukam pracy w ochronie w okolicach
Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968

3/15-odw.

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100

19-25/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty, materiały, transport. Tel. 882 066 201

19-25/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-21/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne
ceny, bogaty wybór, świetna jakość. Knurów, Jęczmienna 4, www.pb-group.com.pl,
Tel. 882 066 201
19-25/15

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe.
Tel. 507 572 625
13-21/15

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan
obojętny. Tel. 507 572 625
13-21/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

13-21/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

13-21/15

FINANSE

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

6-25/15

ZDROWIE I URODA

DAM PRACĘ
Kancelaria Radców Prawnych poszukuje
studenta prawa do współpracy, e-mail: kancelaria@zapart-urban.pl
20/15

Producent stolarki alu MBB w Pilchowicach
zatrudni: Pracowników na produkcję i montaż,
od 20 - 40 lat. Dok: CV, kopie świadectw pracy. Tel. 32 235 69 28, metall-bau.bujok@wp.pl
20/15

Przychodnia SANVITA zatrudni pielęgniarkę-pensja od 2000 netto oraz rejestratorkę
ze stopniem niepe ł nosprawności. Tel.
32 336 26 14 sanvitaknurow@wp.pl
20-25/15

Spółka w Nieborowicach zatrudni pracownika na stanowisko kierowca/zaopatrzeniowiec z kategorią prawa jazdy B+E.
Tel. 32 33 55 100
19-20/15

OGŁOSZENIE
PWiK sp. z o.o. w Knurowie informuje, że przekazane zostały
do eksploatacji nowo wybudowane przewody kanalizacji sanitarnej
w następujących ulicach Knurowa:
ul. Dworcowa (do ronda przy wjeździe na autostradę A1), ul. Janty,
ul. Kopernika, ul. Kościuszki, ul. Miarki, ul. Mickiewicza, ul. Damrota,
ul. Niepodległości, ul. Ogrodowa, ul. Pocztowa, ul. Poniatowskiego,
ul. Prusa, ul. Sienkiewicza, ul. Słoniny, ul. Spółdzielcza oraz ul. Żwirki
i Wigury.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez przyłączenie nieruchomości
do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Mieszkańcy Knurowa, których nieruchomości zlokalizowane są
przy ww. ulicach i które do tej pory nie zostały przyłączone do sieci
kanalizacji sanitarnej, winni niezwłocznie wystąpić do PWiK z wnioskiem
o określenie i wydanie warunków przyłączenia (wzór wniosku można
uzyskać na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pwik.knurow.
com.pl lub w biurze podawczym Przedsiębiorstwa przy ul. Szpitalnej 11
w Knurowie). Wydanie tych warunków jest niezbędne do rozpoczęcia
procesu budowy przyłącza kanalizacyjnego.
PWiK informuje jednocześnie, że zgodnie z cytowaną powyżej
ustawą, nieprzyłączenie nieruchomości przez jej właściciela do nowo
wybudowanej sieci kanalizacyjnej, podlega karze grzywny.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń MZGLiA
przy ul. Floriana 4 oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano do publicznej wiadomości wykaz nr 1/G/15
nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej,
ul. Miarki, ul. Poniatowskiego, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza
i ul. Słoniny przeznaczonych do najmu bądź dzierżawy w trybie
bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Zatrudnię barmankę. Tel. 32 445 06 71

20-21/15

Zatrudnię elektryków. Tel. 535 959 342

18-21/15

Zatrudnię na docieplanie, remonty, także
emerytów. Tel. 602 407 190
20/15

A l e p o ż y c z k a n a w e t w 2 4 g o d z i n y.
Tel. 794 383 085

20/15

NIERUCHOMOŚCI

EDUKACJA

I N F O R M A C J A
W związku z trwającymi pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki

Zapraszamy do:

O terminie otwarcia Biblioteki w nowych,
wyremontowanych pomieszczeniach
poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu

Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96

od dnia 13 maja będą zamknięte do odwołania.
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Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92
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Pichura i Nowak najlepsi
przy szachownicy
klasa I), 9. Michał Orzechowski
(MSP 9, klasa III), 10. Tomasz
Ciesielski (MSP 7, klasa I).
Do rywalizacji przystąpili
również uczniowie Miejskiego
Gimnazjum nr 3, jednak w
tej kategorii wyłoniono tylko

trzech najlepszych szachistów:
1. Dawid Nowak, 2. Eryk Nowak, 3. Karol Istel.
Organizatorami turnieju byli: Jolanta Leśniowska
- dyrektor Miejskiego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej w Knuro-

Razem na sportowo
Olimpiada na wesoło i rugby na wózkach
– ruchowa rekreacja integruje i zawodników,
i kibiców

J

PiSk

Na obiekcie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 w Knurowie odbyły się zawody w
czwórboju lekkoatletycznym.
- W rywalizacji wzięły udział
reprezentacje Miejskich Szkół
Podstawowych nr 1, 2, 3, 6 i 7.
Zarówno w kategorii dziewcząt
jak i chłopców najwięcej punk-

tów zdobyli uczniowie „Szóstki”
i to oni będą reprezentować
Knurów w dalszych etapach
rozgrywek - informują nas
pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy
współorganizowali te zawody
wspólnie z MSP-7.
PiSk

Foto: MOSiR

VII Knurowskie Dni Integracji „Bądźmy razem”

a k c o rok u w pro g r am ie K nu row sk ich Dn i
Integracji nie zabra k ło
imprez sportowych. W środę,
13 maja, w ha l i spor towej

wie oraz Rafał Tymrakiewicz
prowadzący szkołę szachową
„Szachnet” w Rybniku, który
wspólnie z Ryszardem Nowakiem prowadził zawody w roli
sędziego.

Foto: organizatorzy

W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9 odbył się turniej
o tytuł szachowego mistrza
wśród uczniów knurowskich
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do rozgrywek na
szczeblu szkoły podstawowej
zgłosiło się 16 zawodników, a
mistrzem został Mateusz Pichura - uczeń II klasy MSP-9.
Końcowa klasyfikacja (najlepsza „10”): 1. Mateusz Pichura (MSP 9, klasa II), 2. Szymon
Szczygieł (MSP 3, klasa II), 3.
Antoni Latko (MSP 9, klasa I),
4. Filip Adamczyk (MSP 1, klasa IV), 5. Tymoteusz Chmura
(MSP 2, klasa II), 6. Oskar Bulenda - Bożek (MSP 2, klasa I),
7. Mikołaj Adamczyk (MSP 9,
klasa II), 8. Adam Zych (MSP 9,

„Szóstka” dominuje
w czwórboju
lekkoatletycznym

Zespołu Szkół Zawodowych
n r 2 roz eg ra no ol i mpiadę
sprawnościową pod hasłem
„Spor t na wesoło”. Wzięło
w niej udział osiem drużyn.

Swoich reprezentantów miały:
Miejskie Przedszkole nr 13,
Miejska Szkoła Podstawowa
nr 2, Miejsk ie Gimnazjum
nr 2, Zespół Szkół Specjal-

nych, DPS „Zameczek”
z K u ź n i N i e b o r o wskiej oraz „Caritas” (w
post aci a ż 3 d r u ż y n
– z Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy
i Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Zawodnicy
sprawdzali się w rozmaitych dyscyplinach.
Strzela li karne, gra li
w „piłkarzyk i ”, strącali kręgle i piramidę
z puszek, wspinali się
po drabinkach… I nie
o zw ycięstwo tu chodziło – bo nie ma tu
Oto jedna z najmłodszych
przegranych – tylko o
zawodniczek olimpiady
dobrą, wspólną zabawę.
A przy okazji o pokonywanie wózkach. Muzyczną oprawę
własnych ograniczeń, jak to imprezy zapewniła orkiestra
w sporcie.
KWK „Knurów” pod batutą
W piątkowe przedpołu- Ma r iu sz a Kow a lcz y k a . W
dnie w hali MOSiR zawodnicy przerwie meczu także chętni
z Mikołowa i Katowic roze- kibice mogli usiąść na wózgrali pokazowy mecz rugby na kach i spróbować na nich swo-

foto-migawka

ich sił na boisku. Przekonali
się o tym, czego każdy może
się domyślać – do rozgrywek
rugby, na wózkach czy bez,
trzeba mieć niezłą kondycję.
MiNa

Foto: Zbigniew Rabczewski/MOSiR Knurów

Mecz rugby poprzedziła demonstracja
pokonywania przeszkód na wózku

W czwartek (14 maja) w hali MOSiR Knurów odbył się Towarzyski Turniej Piłki Nożnej. Wystąpiły reprezentacje DPS Zameczek,
Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie i knurowskiej Caritas. Rywalizowano systemem „każdy z każdym”. Jednak nie wynik
był najważniejszy, lecz wspólna zabawa. Po zawodach każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz drobny upominek.
W trakcie turnieju doszło również do pokazowego meczu. Tutaj na przeciw siebie stanęły reprezentacje Organizatorów
VII KDI oraz Rodzice Przedszkola.

/mosir, bw/
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IV liga

Nowe rozdanie w Concordii
Niemal każdy dzień przynosi w Concordii niespodziewane
decyzje. Kilka z nich było następstwem tragicznych wydarzeń
z 2 maja oraz ubiegłotygodniowej porażki 0:4 z Polonią Poraj,
która spowodowała, że po ostatnim gwizdku sędziego trener
Wojciech Kempa oddał się do dyspozycji zarządu KS Concordia

„Jeździli na tyłku”
i „gryźli trawę”

Po zawirowaniach związanych ze zmianą trenera – i jak
twierdzą niektórzy piłkarze, w
związku z kontuzjami i gigantycznymi zaległościami finansowymi - w sobotniej potyczce
z Zielonymi Żarki, Damian Mehlich miał do dyspozycji tylko
15 zawodników. Nie było wśród
nich m.in. Krasonia, Modrzyńskiego, Spórny, Mikulskiego,
Rozumka, Gałacha, Żyrkowskiego, Mawo, Cieślika i Kempy.
Mimo kadrowych przetasowań, ci którzy wybiegli na
murawę sprawili olbrzymią niespodziankę, odnosząc skromne,
ale zasłużone zwycięstwo. Te
trzy punkty to przede wszystkim
efekt niezwykle ambitnej gry i
Dawid Gajewski
brał na swoje barki
odpowiedzialność
za skuteczną
grę ofensywną
i zdobywając
jedynego gola
został „ojcem”
niespodziewanego
zwycięstwa „nowej”
Concordii

14

Z zawodników śledzących
mecz zza ogrodzenia można
skonstruować niezły szkielet
drużyny piłkarskiej

dyscypliny taktycznej. To był
mecz, w którym nie było miejsca
na finezję, natomiast potrzebna
była „jazda na tyłku”, a także
„gryzienie trawy”. I tym imponowali knurowianie, którzy
przed pierwszym gwizdkiem sędziego skazywani byli na trzecią
z rzędu sromotną porażkę.

Podzielona szatnia

Po porażce z Polonią Poraj
do naszej redakcji dochodziły
sygnały, że szatnia trzyma się
razem, jednak to co zobaczyliśmy w sobotę, zaprzeczyło
tej opinii. Kilka godzin przed
meczem z Zielonymi Żarki w
klubie zdecydowano, by odizolować kilku zawodników od
reszty drużyny. Sporządzono
w tym celu listę osób, które nie
mogły przed meczem wejść do
budynku, w którym mieszczą
się szatnie. Przed budynkiem
spotkaliśmy zaskoczonych i
zbulwersowanych taką sytuacją Krasonia, Modrzyńskiego,
Spórnę i Gałacha. Później zza
ogrodzenia stadionu mecz w
towarzystwie w ymienionych
oglądali jeszcze m.in. Mikulski,
Rozumek i Kempa.
Foto: Piotr Skorupa

Zarząd zebrał się dzień po
meczu z Polonią i – jak poinformowała oficjalna strona klubu
– zwolnił Wojciecha Kempę.
Nieco później na tej samej stronie
dopisano sprostowanie: wcześniej
informowaliśmy o zwolnieniu
Wojciecha Kempy z funkcji trenera. Okazuje się jednak, że szkoleniowiec został zawieszony.
Trener po tych dwóch różnych wersjach wydarzeń z posiedzenia zarządu nie krył zdenerwowania i w rozmowie z naszą
redakcją przyznał, że zamierza
wypełnić swój kontrakt grając w
zespole rezerw.
W miejsce Wojciecha Kempy
powołano Damiana Mehlicha,
który na co dzień prowadzi drugą drużynę seniorów. Od razu
wiadomo było, że będzie to trener
tymczasowy, konkretnie rzecz
ujmując – na jeden mecz. W
związku z tym rozpoczęły się rozmowy z kandydatami na trenera,
który zadebiutuje w Concordii w
najbliższą sobotę. Od kilku dni
wiadomo, że rywalizację o posadę
wygrał Michał Budny.

Foto: Piotr Skorupa

Stery w rękach
Michała Budnego

Przed pierwszym gwizdkiem
można się było zastanawiać, dlaczego reszta szatni nie wstawiła
się za wymienionymi wyżej kolegami? Konkretnej odpowiedzi
na to pytanie nie otrzymaliśmy
do momentu rozpoczęcia gry.
Wtedy dało się zauważyć, że
ci, którzy w sobotę wybiegli na
murawę, chcieli prawdopodobnie
udowodnić tym, co stali za ogrodzeniem, że bez nich ta drużyna
ma się całkiem dobrze.

Piłkarze
kontra zarząd

To co ostatnio dzieje się przy
Dworcowej pokazuje, że z każdym tygodniem w klubie rosło
napięcie. Efektem tego jest wiele
niedomówień, a także oskarżeń.
Gdy przed budynkiem klubowym rozmawialiśmy z Krasoniem, Modrzyńskim, Spórną,
Gałachem i Cieślikiem usłyszeliśmy m.in.: - To, co nas dzisiaj
spotkało to skandal. Niektórzy
z nas grają w Concordii wiele
lat, a traktuje się nas jak jakichś
najgorszych. Tak jest nie tylko
dzisiaj, bo od dłuższego czasu
zarząd nas okłamuje i zwodzi.
Najpierw zaproponowali nam
kontrakty, a teraz mają do nas
pretensje, że chcemy dostać to co
nam się należy. Smutne to, gdyż
niektórzy z nas są wychowankami i oddaliśmy temu klubowi
swoje najlepsze lata.
Wracając do kontraktów to
wyliczyliśmy, że zarząd zalega
nam łącznie około 80 tysięcy
złotych. Co jakiś czas mówi nam
się, że już za kilka dni zostaną
„puszczone” przelewy, no i po
kilku dniach okazuje się, że to
kolejne kłamstwo.
Kłamią nas też, jak chcemy,
by ktoś z zarządu z nami porozmawiał. Mówią, że przyjadą do
klubu, ale później okazuje się,
że znowu zostaliśmy nabici w
butelkę.

Jako ciekawostkę możemy
powiedzieć, że ostatni regulamin
podpisaliśmy na sezon 2013/2014,
ale są pod nim tylko podpisy zawodników, bo prezes i jego współpracownicy nawet to zlekceważyli.
My chcemy wywiązać się ze
swoich zobowiązań, ale widzimy,
że zarząd na wielu płaszczyznach
zaczyna nam w tym przeszkadzać. Zarząd nie tylko nie wywiązuje się z zapisów kontraktowych,
ale powinien wstydzić się za swoje działanie. Ostatnio byliśmy
świadkami żenujących scen, gdy
Wojciech Kempa dziękując nam
za współpracę musiał przedstawić
swego następcę Damiana Mehlicha. To skandal, że nikt z zarządu
nie pofatygował się do szatni, by
poinformować nas, że pałeczkę po
Kempie przejmuje Mehlich.
Zarządowi można też zarzucić, że nie widzieliśmy na oczy
lekarza, który podpisywał nam
karty zdrowia...
Tego typu zarzuty wymagają odpowiedzi drugiej strony.
Zadzwoniliśmy więc do prezesa
Andrzeja Michalewicza, który w
sobotni wieczór był zasypywany
gratulacjami za odważne ruchy
kadrowe i za zwycięstwo zespołu, który powstał w kilka godzin.
- Zacznę od tego, że wygrana z Zielonymi Żarki to sukces
naszej nowej drużyny, trenera i
całego zarządu, który w sobotnie
południe zdecydował się wprowadzić tak radykalne zmiany w
pierwszej drużynie – mówi sternik
knurowskiego klubu. - Jeżeli ktoś
mnie pyta, dlaczego niektórzy
zawodnicy nie zostali wpuszczeni
do budynku, to po meczu odpowiadam bardzo krótko: dlatego, że
wygraliśmy 1:0.
Chcę zwrócić uwagę na to, że
myśmy pewne sytuacje i zdarzenie
ukrywali przed opinią publiczną.
Pierwszy tydzień po tragicznym 2
maja był dla nas bardzo trudny.
Wydawało mi się, że nie tylko
dla zarządu, ale i zawodników. I

zawiodłem się, bo po śmierci człowieka po naszym meczu słyszałem od zawodników tylko jedno
pytanie: kiedy dostaną pieniądze?
Muszę też stanowczo oznajmić, że niektórzy zawodnicy nie
realizowali kontraktowych zapisów. My naprawdę mamy do nich
duży sentyment i dlatego chcieliśmy wyprać te brudy we własnym
gronie, ale okazuje się, że niektóre
osoby poleciały z tym do mediów.
W związku z zaistniałą sytuacją zarząd zdecydowanie sprzeciwia się temu, by zawodnicy
rządzili klubem. Tym bardziej, że
zaczęły się pojawiać z ich strony
groźby karalne.
Kilku zawodników wprost powiedziało Damianowi Mehlichowi, że zrobią w szatni rozpiernicz.
Ci, którzy nie otrzymują pieniędzy niech sobie sami odpowiedzą, dlaczego tak jest. Ja mogę im
podpowiedzieć, że nie wypełnili
zapisów kontraktowych, a kwota
mówiąca o wysokości naszego
zadłużenia to brednie.
Przed sezonem 2014/2015
został przedstawiony regulamin,
który zawodnicy słownie zaakceptowali. Mało tego. Rada drużyny
wręcz wymusiła na mnie, by wprowadzić kary za nieusprawiedliwioną nieobecność na treningach i na
meczach drugiej drużyny. Mogę
podać, że np. kara za odmówienie
gry w meczu rezerw to 200 zł.
Chcę również zaznaczyć, że
często bywałem w szatni i informowałem zawodników o przesunięciu terminu wypłat ze względu
na zmiany terminów wpływów
środków od sponsorów.
Pozostałe zarzutu są bezpodstawne i wyssane z palca.
Dodajmy, że w poniedziałek odbyło się spotkanie części
zarządu z zawodnikami. - Przeprowadziliśmy szereg rozmów i
o przyszłości Rozumka, Mikulskiego i Gałacha w najbliższych
dniach zadecyduje zarząd. Niestety na spotkaniu nie pojawili
się Krasoń, Kempa, Modrzyński
i Spórna - informuje nas prezes
Andrzej Michalewicz.

To są jakieś jaja

Już 2 maja tuż po przerwaniu meczu Concordii z Ruchem
Radzionków należało się spodziewać surowych kar dla knurowskiego klubu. Odpalanie rac,
rzucanie petard, przerwanie meczu i wreszcie wtargnięcie części
widowni na murawę – między
innymi tymi wydarzeniami musiały zająć się odpowiednie wydziały Śląskiego Związku Piłki
Nożnej w Katowicach. Najpierw
Concordię ukarano nakazem gry
bez kibiców, który obowiązywał
przez 14 dni.
W ubiegłym tygodniu sprawa przerwanego meczu w Knurowie wróciła na wokandę, po
czym poznaliśmy wyrok, który
brzmi: kara finansowa w wysokości 5.000 zł i nakaz gry bez
udziału publiczności przez 2
miesiące (licząc od 7 maja br.).
To oznacza, że Concordia grać
będzie do końca bieżącego sezonu przy pustych trybunach. I
właśnie od tej decyzji klub chce
złożyć odwołanie.
Z komunikatu Wydziału
Gier dowiedzieliśmy się, że
kary zostały nałożone również
na Ruch Radzionków, który
musi wpłacić karę finansową w
wysokości 1.000 zł, a jego kibice
nie mogą uczestniczyć w zorganizowanej grupie w meczach
wyjazdowych przez 2 miesiące
licząc od 14 maja br. Takie decyzje zbulwersowały m.in. prezesa
„Cidrów” – Marcina Wąsika.
- Za Knurów dostaliśmy prawie
taką samą karę jak Concordia.
To są jakieś jaja. Pytam się za co?
Nasi kibice byli ok. Nie zostawię
tak tego – napisał na Twitterze
sternik Ruchu Radzionków.
Marcin Wąsik sygnalizuje
również, że Ruch wystąpi do
Concordii o zapłatę za sprzęt, jaki
radzionkowianie pozostawili na
ławce rezerwowych opuszczając w
pośpiechu stadion. Wartość owego sprzętu, którego nie udało się
odzyskać, wyceniono na 1500 zł.
Piotr Skorupa

24. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - Zieloni Żarki 1:0
1:0 Gajewski 72 min (rzut karny)
Concordia: Krzywicki, Zabawczuk, Śliwa, Jaroszewski, Kharchenko, Gajewski, Maciejewski 86
min Walentynowicz, Szew1. Ruch
48
czyk, Pietras, Malinowski 46
2. Przyszłość
41
min Gładkowski, Młynek 69
3. Zieloni
39
min Karwowski.
4. Gwarek T.G.
39
Slavia Ruda Śląska - MLKS
5. Sarmacja
36
6. Raków II
35
Woźniki 1:0, RKS Grodziec
7. Concordia
33
- Sarmacja Będzin 1:0, Przy8. Polonia
31
szłość Ciochowice - Pilica Ko9. Grodziec
30
niecpol 1:2, Ruch Radzionków
10. Slavia
28
- Unia Ząbkowice 2:0, Górnik
11. Pilica
27
Piaski - Raków II Częstochowa
12. Unia
27
3:0, Polonia Poraj - Gwarek
13. Woźniki
26
Tarnowskie Góry 2:2, Fortuna
14. Górnik
25
Gliwice - pauza.
15. Fortuna
4

24. KOLEJKA, GRUPA II:
LKS Bełk - GTS Bojszowy
5:0, Unia Racibórz - Iskra
Pszczyna 1:1, Drzewiarz Jasienica - Krupiński Suszec 0:1,
Forteca Świerklany - Gwarek
Ornontowice 2:0, Radziechowy Wieprz - GKS II Katowice
2:1, Unia Turza Śląska - Podlesianka Katowice 6:1, Jedność
Przyszowice - Czarni-Góral
Żywiec 5:0, Szczakowianka
Jaworzno - Górnik Pszów 7:0.

1. Bełk
2. Forteca
3. Drzewiarz
4. Jedność
5. Krupiński
6. Szczakowianka
7. Gwarek O.
8. Bojszowy
9. Turza Śląska
10. Racibórz
11. Iskra
12. GKS II
13. Góral
14. Radziechowy
15. Podlesianka
16. Pszów

61
51
45
41
37
37
34
34
33
31
31
27
22
22
19
11
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Witkowski
Zza biurka
mistrzem
Czy to był policzek? Bytomia
kadra udowodniła, że walką,
ambicją i wolą zwycięstwa można
zniwelować ewentualne słabości i
z teoretycznie przegranej potyczki wyjść w glorii zwycięzców.
Bo, jak ujął to mój imiennik
Karwowski: - Nie mam podpisanego kontraktu, sił nie wystarczy
mi nawet na połowę meczu, bo
pracuję zawodowo i nie mam
czasu na regularne treningi, ale
przyszedłem zagrać w tym meczu
dla Damiana Mehlicha.
No i nie tylko zagrał, ale i
wygrał. Mimo, że z niektórymi
kolegami przyszło mu po raz
pierwszy walczyć w jednej drużynie o ligowe punkty.
Po tym zw ycięstwie niektórzy mogli się poczuć, jakby
zostali spoliczkowani...
Piotr Skorupa

Michał Budny:

Foto: Piotr Skorupa

Z nie takimi
problemami
musiałem się
mierzyć

Michał Budny

S

obotnie zwycięstwo Concordii z Zielonymi Żark i, z w ysokości tr ybun
obser wowa ł M icha ł Bud ny,
który w sobotę zadebiutuje na
trenerskiej ławce knurowskiej
drużyny.
- Otrzymał Pan propozycję
pracy w Concordii i...?
- Przyjechałem na rozmowy
i cieszę się, że dane mi będzie
pracować w klubie z tak wielkimi
tradycjami.
- Na jaki okres związał się
Pan z knurowskim klubem?
- Na razie do końca sezonu,
ale wierzę, że po tym okresie

moja praca zostanie dobrze
oceniona i umowa zostanie przedłużona.
- Ustalił Pan już z zarządem,
skład kadry zawodników, z którą
rozpocznie Pan pracę, jako trener
Concordii?
- Nie ulega wątpliwości, że
skład wykrystalizuje się w ciągu
kilku najbliższych dni. Wiem, że
zarząd przeprowadzi z zawodnikami rozmowy. Nic więcej nie mogę
powiedzieć.
- Przed Panem trudne zadanie, bowiem klub trapią ostatnio
spore problemy.
- Mam nadzieję, że sytuacja
szybko się ustabilizuje, a w ciągu
ośmiu sezonów pracy w roli trenera już nie z takimi problemami
musiałem się mierzyć.
PiSk
Michał Budny ma 38 lat i
legitymuje się licencją PZPN
A. Mieszka w Miasteczku Śląskim. Jako trener pracował
m.in. w Gwarku Tarnowskie
Gór y, Pogoni Blachownia
i Orle Babienica Psary. W
sw ym trener skim C V ma
awans do IV ligi z MLKS-em
Woźniki. Prowadził też młodzieżowe reprezentacje w
Śląskim Związku Piłki Nożnej

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

24. KOLEJKA:
Sokół Orzesze - Wyzwolenie
Chorzów 1:3, LKS 1908 Nędza
- Tempo Paniówki 1:1, Orzeł
Mokre - Wilki Wilcza 1:2, Wawel Wirek - Energetyk ROW II
Rybnik 0:0, KS 94 Rachowice - Zamkowiec Toszek 4:0,
Zuch Orzepowice - Buk Rudy
Wielkie 3:0, Czarni Pyskowice
- Urania Ruda Śląska 1:1, ŁTS
Łabędy - MKS Zabrze-Kończyce 1:1.

A

dam Witkowski ze
Spartana Knurów
z ost a ł m ist r z em
By tomia w brazylijsk im
jiu jitsu. Podopieczny Toma sz a Jab łon k i w yg r a ł
cztery pojedynki, trzy z
nich rozstrzygając technikami kończącymi przed
regulaminowym czasem.
Do Bytomia przyjechało 168 zawodników z 26
klubów.
- Zawody przebiegały
w super atmosferze, a nasz
klub reprezentowało czterech
zawodników. Wyniki przerosły oczekiwania wszystkich,
bo Adam Witkowski zajął
pierwsze miejsce, natomiast
dwóch jego kolegów uplasowało się na drugich miejscach. Dawid Papiernik stoczył cztery walki i trzy z nich
wygrał, natomiast Marcin
Maziarz walczył trzy razy, z
czego dwukrotnie zwyciężał relacjonuje Sławomir Tokarz
z knurowskiego Spartana.
PiSk

1. Energetyk II
2. Wilki
3. Nędza
4. Wyzwolenie
5. Mokre
6. Urania
7. Wawel
8. Rachowice
9. Zuch
10. Tempo
11. Łabędy
12. Buk
13. Czarni
14. Kończyce
15. Zamkowiec
16. Orzesze

58
51
48
47
37
37
36
33
33
32
31
28
24
22
14
11

1. Gwarek
2. Zryw
3. Zaborze
4. Sokół
5. Młodość
6. Jedność II
7. Stal
8. Gwiazda
9. Kozłów
10. Walka
11. Naprzód
12. Orły
13. Carbo
14. Społem
15. Drama
16. Tęcza

57
49
45
42
42
36
35
35
34
33
33
29
29
25
20
7

Klasa A
25. KOLEJKA:

Foto: Spartan

Tymczasowy trener Concordii Damian Mehlich zachowywał
przed sobotnim meczem pokerową twarz. Motywował swych
zawodników i wpajał, że tym
meczem mogą wiele wygrać, ale z
drugiej strony, na arenę potyczki
z Zielonymi Żarki wychodził
chyba z duszą na ramieniu. Nie
mógł mieć przecież gwarancji, że
młodzieżowcy Śliwa i Jaroszewski w swym debiucie na środku
obrony zagrają jak starzy wyjadacze. Nie mógł też być pewny,
że posiłki z rezerw, czyli Pietras i
Malinowski, sprawią rywalom aż
takie problemy zarówno z konstruowaniu akcji ofensywnych,
jak i w grze defensywnej.
Zagadką była też dyspozycja
Krzywickiego, Maciejewskiego,
Gajewskiego i innych, ale cała

Klasa okręgowa

Adam Witkowski
pokonał czterech
rywali i stanął w Bytomiu
na najwyższym stopniu
podium

Piłkarskie propozycje
23 MAJA, GODZ. 16.00
Klasa „A” Podokręg Zabrze
MKS Zaborze - Jedność 32 II Przyszowice
Gwiazda Chudów - Walka Zabrze
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Amator Rudziniec - Victoria Pilchowice

23 MAJA, GODZ. 17.00
4 liga, grupa I
RKS Grodziec - Concordia Knurów
4 liga, grupa II
Forteca Świerklany - Jedność 32 Przyszowice
Klasa okręgowa
Wilki Wilcza - KS 94 Rachowice

24 MAJA, GODZ. 15.00
Klasa okręgowa
Tempo Paniówki - ŁTS Łabędy

24 MAJA, GODZ. 16.00
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Tęcza Wielowieś - Naprzód Żernica
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Concordia II Knurów - Gwarek II Ornontowice

24 MAJA, GODZ. 17.00
3 liga kobiet
Wilki Wilcza - Rekord II Bielsko-Biała

26 MAJA, GODZ. 18.00
4 liga, grupa I
Concordia Knurów - Unia Ząbkowice
4 liga, grupa II
Jedność 32 Przyszowice - GKS II Katowice
Klasa okręgowa
Wawel Wirek - Wilki Wilcza
Czarni Pyskowice - Tempo Paniówki
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz
Podokręgu Zabrze.

Orły Bojszów - Ruch Kozłów
1:2, Salveo Drama Kamieniec
- Carbo Gliwice 1:1, Społem
Zabrze - Gwarek Zabrze 0:5,
Walka Zabrze - Stal Zabrze
2:2, Sokół Łany Wielkie - Tęcza Wielowieś 13:1, Naprzód
Żernica - Zryw Radonia 1:1,
Jedność 32 II Przyszowice
- Gwiazda Chudów 5:1, Młodość Rudno - MKS Zaborze
Zabrze 2:1.

Klasa B
22. KOLEJKA
Concordia II Knurów - Quo Vadis Makoszowy 3:2
Bramki dla zwycięzców: Kozdroń, Przesdzing, Karwowski.
Concordia II: Widera, Bylak,
Folcik, Smętek, Wiszniowski,
1. Gwarek II
Krusiński, Karwowski, Kutypa,
2. Pławniowice
Przesdzing, Kozdroń, Mastyj.
3. Świbie
Grał również Zakrzewski.
4. Pawłów
Piast Pawłów - Amator Rudzi5. Burza
niec 12:0, KS Bojków - Start
6. Concordia II
Kleszczów 2:11, Pogoń Zie7. Quo Vadis
8. Amator
mięcice - Gwarek II Ornonto9. Ciochowice II
wice 1:3, Victoria Pilchowice
10. Kleszczów
- Naprzód Świbie 2:1, LKS 45
11. Ziemięcice
Bujaków - Olimpia Pławniowice
12. Bujaków
0:5, Przyszłość II Ciochowice 13. Victoria
Burza Borowa Wieś 2:3.
14. Bojków

50
47
45
44
39
35
30
29
28
26
24
21
15
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Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 12 MAJA:
1. Konrad Sobieraj
2. Bernard Wróbel
3. Bernard Musiolik
4. Jacek Zacher
5. Jerzy Niewiadomski
6. Czesław Antończyk
7. Zbigniew Ciszewski
8. Piotr Arent
9. Michał Foit

- 2.246 pkt
- 2.162 pkt
- 2.075 pkt
- 2.057 pkt
- 2.033 pkt
- 1.970 pkt
- 1.945 pkt
- 1.821 pkt
- 1.818 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Edward Nowak
- 25.394 pkt
2. Joachim Makselon
- 24.696 pkt
3. Jerzy Makselon
- 24.315 pkt
4. Michał Foit
- 24.095 pkt
5. Piotr Palica
- 23.826 pkt
6. Dariusz Skowron
- 23.624 pkt
7. Bernard Musiolik
- 23.054 pkt
8. Janusz Myszka
- 22.894 pkt
9. Jacek Zacher
- 22.855 pkt
10. Konrad Sobieraj
- 22.348 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 26 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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Knurów, Częstochowa

W drodze do serca Matki

Nastolatkom nie wystarczyło oglądanie filmów,
ciekawi byli, jak się je tworzy

jb

Foto: Justyna Witkowska

- Za rok o tej samej porze wyruszy
z pewnością znacznie większa grupa
biegaczy - nie ma wątpliwości Tadeusz
Puchałka. - Pielgrzymka biegowa to piękna idea, bo jest się o co modlić na naszej
śląskiej ziemi.
Na pamiątkę pielgrzymki uczestnicy otrzymali kartę pocztową, znaczki i
datownik wydane przez Pocztę Harcerską 149 Knurów.
Organizatorami pierwszej pielgrzymki biegowej byli ks. Mirosław
Pelc, proboszcz parafii pw. świętych
Cyryla i Metodego, oraz Rycerze Orderu
Jasnogórskiej Bogarodzicy. Honorowym
patronatem objęli ją przeor Jasnej Góry
ks. Marian Waligóra i starosta gliwicki
Waldemar Dombek.

Gierałtowice. Młodzież w świecie filmu

Wykadrowani
na warsztatach

Reklamowy spot Gminnego
Ośrodka Kultury w Gierałtowicach
to owoc dwudniowych warsztatów
telewizyjnych i filmowych,
realizowanych przez ośrodek

Na trasie humory
dopisywały

Z
Pielgrzymi na Jasnej Górze

Foto: Tadeusz Puchałka

H

asłem pielgrzymki były słowa
Jana Pawła II: „Serce Matki
ogarnia każdego i wszystkich,
wszędzie i zawsze”. Krzysztof Dziadek,
Czesław Kostrzak, Zbigniew Kopszak i
Marian Płaszczyk (organizator i kierownik
grupy) wystartowali tuż po porannej mszy
świętej. Błogosławieństwa udzielił im ks.
Mirosław Pelc, proboszcz parafii pw. św.
Cyryla i Metodego.
Termin nie był przypadkowy. 14
maja to święto patronów Europy Cyryla i
Metodego. Trasa biegu symbolicznie połączyła dwa miejsca ważne dla duchowości knurowian: kościół świętych Cyryla
i Metodego oraz Jasną Górę. Biegaczom
niespodziewanie towarzyszył rowerzysta
- 70-letni Franciszek Gajda.
- Każdy z uczestników miał do
pokonania 30 km, rowerzysta zdecydował się na przejechanie całej trasy - od
Knurowa do Częstochowy - relacjonuje
Tadeusz Puchałka, który dokumentował pielgrzymkę.
Pogoda nie rozpieszczała pątników
- padał rzęsisty deszcz, wiał mocny
wiatr, a temperatura momentami spadała do 10 kresek. Pielgrzymi dotarli
do Częstochowy o godz. 16. Tam m.in.
pokłonili się Matce Boskiej Częstochowskiej, złożyli kwiaty pod pomnikiem rodziców Karola Wojtyły, a w
archiwalnych księgach odnaleźli wpis
potwierdzający oddanie parafii pw.
świętych Cyryla i Metodego w „Macierzyńską Niewolę Matce Bożej”.
W drodze powrotnej członkowie sztafety odwiedzali kościoły, gdzie modlili się
w intencji knurowian i górników.

Foto: Tadeusz Puchałka

Wytrwale biegli pomimo deszczu i zmęczenia
- 14 maja piątka pielgrzymów wyruszyła spod
kościoła pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego.
Chcieli oddać hołd Matce Boskiej Pani Jasnogórskiej

ajęcia odbyły się w ubiegły
weekend (9-10 maja) pod kierunkiem Michała Baranowskiego i Marka Mikielewicza z firmy
Goodf ilm. Został y zrea lizowane
w ramach projektu „Wykadrowani – multimedialne warsztaty dla
młodzieży”.
- Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z pracą operatora, reżysera,
scenografa oraz samodzielnie wykonać krótkie formy filmowe – tłumaczą pracownicy GOK. - Spróbowali

też sił w realizacji animacji poklatkowej i stworzyli reklamy produktów
przy użyciu „green box’a”.
Efektem warsztatów jest spot
GOK.
- Nie możemy się doczekać emisji –
przyznają uczestnicy zajęć.
Realizowany przez GOK projekt
jest współfinansowany przez Polsko
– Amerykańską Fundację Wolności
w ramach programu „Równać Szanse
2014”.
Oprac. bw

informacja własna wydawcy

Knurów. W niedzielę...

Wiosennie,
kolorowo,
pozytywnie...
Zapowiada się fajny
koncert. Jeśli masz
czas w niedzielny
wieczór, zajrzyj
do Sztukaterii.
Warto...

B

ędzie „Wiosennie, kolorowo,
pozy t y wnie...” – zapewnia
Studio Piosenki i Musicalu przy
Centrum Kultury. Młodzież pod
kierunkiem Agnieszki Bielanik-Witomskiej przeniesie publiczność na... zielone łąki, z dala od
miejsk iego zgiełku. Uczyni to
dzięki piosenkom Skaldów, Czerwony Gitar i Starego Dobrego
Małżeństwa.
To nie wszystko. Co więcej?
To tajemnica. Poznają ją ci, którzy
skorzystają z zaproszenia młodych
artystów.
Pamiętaj: niedziela, 24 maja,
godz. 18. Wstęp wolny.
/ck, bw/
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