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Knurów

Warto pomagać

Drużyna Paderka nie
miała sobie równych
w swojej kategorii
wiekowej

Nie mają co do tego wątpliwości członkowie Polskiego
Czerwonego Krzyża. Od lat z dobrym skutkiem
przekonują do pomagania wolontariuszy oraz
młodzież biorącą udział w Rejonowych Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy

K

ilka dni temu nadarzyła się
okazja, by zarząd Oddziału
Rejonowego PCK w Knurowie
obdarował potrzebujących oraz uhonorował zasłużonych.
Podcz a s spot k a n ia w k lubie
„Gama” prezes Janusz Sacha z prezy-

dentem Knurowa Adamem Ramsem
przekazali rower rehabilitacyjny niepełnosprawnej Wiktorii Piekarskiej.
Pojazd ufundowała firma Wtórpol,
pozyskująca tekstylia z kontenerów
ustawionych w całym mieście.
Prezes w krótkim przemówieniu

zreferował działalność PCK w Knurowie. Miłym przerywnikiem spotkania był występ Aleksandry Śmieji i
Aleksandry Kutypy. Po nim nastąpiło
wręczenie nagród laureatom etapu rejonowego Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia: Karolinie Musiolik z MG-2 i Oliwii Polok z
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
(I miejsce), Patrycji Smolińskiej z
MG-3 i Kamilowi Więcławikowi z
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 (II
miejsce) oraz Weronice Zawadzkiej z
MG-1 (III miejsce).
Pamiątkowe dyplomy i upominki
trafiły do zwycięzców konkursu „Mały
Ratowniczek”. W klasach I-III zwyciężyła Natalia Smoszewska z MSP-6,
II miejsce zajęła Natalia Gąstoł z ZSP
Gierałtowice, trzeci był Bartłomiej

To już ostatni dzwonek...
kładnie 797 235 zł. Miasto zostało
podzielone na pięć rejonów. Na
każdy z nich przypada identyczna
kwota: 159 447 zł.
Najpopularniejsze pomysły poznamy jesienią.
/bw/

Zabawa z głową

J

Knurów. Zawody w niedzielę

Wędkarze zapraszają dzieci

nurowskie Koło nr 28 Polskiego
Związku Wędkarskiego zaprasza
dzieci i młodzież do udziału w zawodach z okazji Dnia Dziecka
- Jak co roku wraz z Urzędem Miasta organizujemy ciekawą, nie mam
wątpliwości, imprezę z wędkowaniem

/g/
Foto: Paweł Gradek

Szczygłowice

Szczęśliwcy z Gierałtowic
odebrali nagrody za
zwycięstwo w Rejonowych
Mistrzostwach Pierwszej
Pomocy

K

Kamila Slany i Martyna Szabot).
Zarząd wyróżnił najaktywniejsze
szkolne koło PCK z Gierałtowic prowadzone przez Barbarę Rapcię oraz
uhonorował dyplomami Grażynę
Balon i Krystynę Szafarczyk z komisji
rewizyjnej
- W działalności PCK niezwykle
ważny jest element edukacji - podkreślił prezydent Knurowa. - Laureatom konkursów życzę, aby te wasze
umiejętności przydawały się jak najrzadziej.

Knurów. Budżet obywatelski

W piątek, 27 maja, upływa termin zgłaszania propozycji zadań do
budżetu obywatelskiego.
Społeczne konsultacje rozpoczęły się 21 kwietnia.
Knurowianie decydują, na co
przeznaczyć w przyszłym roku do-

Wiktoria Piekarska
otrzymała rower
rehabilitacyjny

– mówi prezes koła Damian Chlubek.
– Będą emocje, będą też nagrody.
Zawody odbędą się w niedzielę, 29
maja, nad stawem Moczury.
- Zapisy rozpoczną się o godz. 7.45,
start punktualnie o godz. 9 – dodaje
prezes Chlubek. – Wierzymy, że wzo-
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Baron z MSP-2. Wśród klas IV-VI najlepszy był Patryk Kwaśniok z MSP-2, II
miejsce zdobyła uczennica ZSP Gierałtowice Wiktoria Weisman, III miejsce
zajął Wiktor Polok z MSP-1.
Nagrody za zwycięstwo w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej
Pomocy PCK w kategorii szkół ponadgimnazjalnych odebrała drużyna Paderka (Maciej Dzindzio, Aleksandra
Pietraszek, Laura Zbierańska, Marian
Krawczyk i Paulina Bieniek). I miejsce
wśród gimnazjów wywalczyła drużyna z Gierałtowic (Patryk Grzegorzyca,
Justyna Żuk, Wiktoria Tomaszewska,

rem ubiegłych lat dzieci i młodzież
nie zawiodą i skorzystają z naszego
zaproszenia.
Wędkarski Dzień Dziecka odbędzie się też w Szczygłowicach - także
w niedzielę, na stawie Jaskinia.

ak co roku Miejskie Gimnazjum
nr 4 zaprasza na festyn rodzinny,
któremu przyświeca motto „Żyj
mądrze”. 4 czerwca (sobota) między
godz. 13 a 17 plac szkolny zamieni
się w arenę niezwykłych wydarzeń:
pokazu zumby, musztry, krav magi,
recitalu gitarowego, prezentacji
majoretek, występów Black&White
Gliwice, Fabryki Tańca i szkolnego
zespołu.
Ponadto zatańczą przedszko-

laki, WOPR pochwali się swoimi
umiejętnościami, a pasjonaci pokażą zabytkowe samochody.
Komu nie będzie dość, może
wziąć udział w warsztatach recyklingu, przejechać się na motocyklu,
poddać włosy szalonym stylizacjom
czy zasięgnąć porady wizażystki.
Nie zabraknie słodkości i dobrej
zabawy.
Gorąco zapraszamy.
/g/

/bw/

Knurów. I Kongres Śląskich Rad Młodzieżowych

Foto: Mirella Napolska

Nastolatki podyskutują
o przyszłości
Młodzieżowa Rada Miasta Knurów
organizuje spotkanie rad młodzieżowych
z województwa śląskiego. Młodzież spotka
się, aby wymienić doświadczenia i omówić
sytuację młodzieżowych samorządów

K

ongres rozpocznie się 3 czerwca
o godz. 10 w Ratuszu. Przez
dwa dni młodzi samorządowcy
będą się integrować i dyskutować o
planach na przyszłość. W programie
jest prezentacja młodzieżowych rad,
konferencje, warsztaty oraz debaty.
W przerwie między poważanymi
rozmowami młodzież będzie po-

znawać się na integracyjnym grillu
i pikniku.
Kongres zakończy się w sobotę o
godz. 19 występem zespołu MjusiQ.
Uczestnicy spotkania w ydadzą
wspólny dokument końcowy.
Szczegółowy plan kongresu na
www.mrmknurow.wix.com.
jb
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Autostrada A1

B

yło koło południa. Fiat panda jechał w kierunku Łodzi,
kiedy tuż przez zjazdem na
DK88, z niewyjaśnionym przyczyn,
uderzył w tył naczepy ciężarówki
marki Scania. Kierowca fiata, 22-latek z Zabrza, nie przeżył. Na miejscu
pojawiły się m.in. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze z Knurowa i Gliwic,
Policja i Patrol Autostradowy. Zablokowano jeden pas autostrady.
- Nasze działania polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odłączeniu zasilania i neutralizacji
płynów eksploatacyjnych - tłumaczą
strażacy z knurowskiej jednostki.
Sprawę tragicznego w skutkach
wypadku bada prokurator.
Dwa dni później, około godz.
21.30, na knurowskim odcinku A1,
23-latek kierujący volvo zauważył na
jezdni spory pakunek.
- Jechał zbyt szybko, aby się
zatrzymać, więc zdecydował się go
ominąć. Zjechał na sąsiedni pas i
uderzył w prawidłowo jadącą alfę
romeo - tłumaczy komisarz Marek
Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. - W wyniku

Knurów

uderzenia alfa zmieniła tor jazdy i
wjechała w bariery.
Alfą podróżowały dwie panie.
Jedna z nich, 52-lat ka, zła ma ła
nogę. W wypadku uczestniczył także trzeci samochód: kierowca opla
nie zdążył wyhamować i uderzył w
alfę i volvo. Chwilę wcześniej o włos
minęły się z ładunkiem czterej inni
kierowcy - na szczęście uszkodzili
sobie tylko pojazdy.
Wszyscy kierowcy byli trzeźwi.
Pas autostrady w kierunku Gliwic był
wyłączony z ruchu przez kilka godzin.
- Korek miał ponad 2 km - informuje pan Marcin, nasz stał y
czytelnik.
Skąd wziął się na jezdni tajemniczy ładunek? Najprawdopodobniej
mebel zgubiła ciężarówka.
- Trwa poszukiwanie kierowcy
ciężarówki - mówi Marek Słomski.
- Prokurator zdecyduje, czy zostanie
mu postawiony zarzut nieumyślnego
sprowadzenie zagrożenia katastrofy w
ruchu lądowym. Grozi mu za to 5 lat.
Miejsce wypadku zabezpieczała
m.in. JRG Knurów.
Jb, foto: JRG Knurów

Jeden zgubiony ładunek a tyle szkód...

Foto: JRG Knurów

W piątek na autostradzie A1
doszło do śmiertelnego wypadku.
22-latek z Zabrza uderzył
w naczepę i zginął na miejscu.
Dwa dni później, również
na A1, zderzyły się trzy pojazdy.
Zawinił ładunek zgubiony przez
ciężarówkę

Foto: JRG Knurów

Śmierć w samo południe

Na miejscu wypadku
szybko pojawiły się
służby ratownicze,
jednak dla 22-latka
było już za późno

Knurów

Na podwójnym gazie

O nieodpowiedzialnym zachowaniu nastolatków i podejrzeniu
demoralizacji został już powiadomiony sąd rodzinny.
Na tym jednak kłopoty ojca 16-latka nie kończą się

W

ubiegły czwartek, tuż przed
22.00, policyjny patrol zatrzymał do kontroli skuter mknący
u l. Wi lsona . Pod róż owa ło ni m
dwóch nastolatków. Mundurowi od
razu wyczuli od nich woń alkoholu.
Alkomat wskazał u 16-letniego kie-

rowcy 1,3 promila alkoholu. Mało
tego, chłopak nie miał uprawnień
do kierowania pojazdem, ani nie
posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Po odbiór motoroweru i dzieci
wezwano rodziców. Policja powia-

domiła o ich nieodpowiedzialnym
zachowaniu sąd rodzinny.
Ojciec 16-latka będzie miał kłopoty m.in. z Ubezpieczeniow ym
Funduszem Gwarancyjnym. Poniesie
też karę finansową.
oprac. /g/

reklama

Potrącił
policjanta
W piątek około godz.
13.30 na ulicy Szpitalnej
opel uderzył w rowerzystę,
39-letniego knurowianina

K

nurowianin jest policjantem.
Jechał do pracy, do Gliwic. Na
ulicy Szpitalnej kierowca, którego
tożsamość nie jest jeszcze znana,
podczas manewru skręcania, nie
ustąpił pierwszeństwa prawidłowo
jad ącemu rowerz yście i uderz ył
wprost w niego. Świadkowie zapamiętali samochód, który potrącił
knurowianina - był to opel astra III
koloru granatowego. Rowerzysta
mocno ucierpiał: skręcił staw skokowy i złamał prawą nogę. Sprawą
zajmuje się gliwicka komenda Policji.

reklama

jb
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Śladem naszych publikacji

Jedni śmiecą,
inni mają sprzątać...

Sprawa śmieci, wyrzucanych przez „nieznanych sprawców” na tereny bynajmniej do tego
nieprzeznaczone, po raz kolejny pojawiła na naszych łamach dwa tygodnie temu. Problem
zasygnalizowała mieszkanka Szczygłowic. Dziś ciąg dalszy tej sprawy

Teren ogólnie dostępny

Foto: Justyna Bajko

Przygotowując tekst do poprzedniego numeru, zapytaliśmy JSW SA
(właściciela knurowskiej kopalni), jak
wygląda sprawa porządkowania tych
terenów. Otrzymaliśmy odpowiedź.
- Kopalnia w lipcu 2014 r. zakończyła rekultywację starej doliny potoku
Wilcza w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego w Szczygłowicach – informuje
rzecznik JSW SA Katarzyna Jabłońska-Bajer. – Prace były prowadzone
w związku z tym, że teren osiadł w

4

wyniku prowadzonej przez kopalnię
eksploatacji węgla. Rekultywacja była
prowadzona na gruntach obcych i
gruntach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym kopalni. Do rekultywacji przeprowadzonej w kierunku
rekreacyjno-sportowym wykorzystane
zostały odpady wydobywcze kopalni.
Po zakończeniu rekultywacji kopalnia zaczęła zabiegać o przekazanie
tych terenów miastu Knurów, gdyż nie
jest rolą kopalni pielęgnowanie terenów
rekreacyjnych. Z uwagi na stawiane
przez gminę warunki – przekształcenie
gruntów z użytkowania wieczystego
na własność, co wiąże się z dużymi
kosztami - zasady przejęcia zbędnej
nieruchomości nie zostały ustalone.
Teren jest ogólnie dostępny dla
mieszkańców osiedla i taki musi pozostać ze względu na przeznaczenie –
miejsce spacerowe, dojście do terenów
ogródków działkowych oraz teren
użytkowany przez wędkarzy, niestety bezpośrednia bliskość z terenami
osiedla powodują, że jest zaśmiecany
odpadami komunalnymi przez użytkowników.
Zrekultywowany teren jest rozległy, obejmuje obszar 6,6 ha, tak więc
odpady komunalne usuwane są przy
okazji okresowo wykonywanych prac
związanych z jego utrzymaniem. Ostatnio jesienią ubiegłego roku. Od tamtej
pory do kopalni nie wpłynęła skarga w
sprawie zaśmiecenia tego terenu.
Odnosząc się do przywołanych ulic
Wieczorka i Górniczej, należy zaznaczyć, że pierwsza z nich jest własnością

Trawnik przy chodniku
„upstrzony” jest śmieciami

Foto: Justyna Bajko

C

zytelniczka ubolewa, że na
terenach podlegających KWK
Knurów-Szczygłowice – Ruchowi Szczygłowice wyrzuca się mnóstwo śmieci, których na dodatek nie
ma komu sprzątać. Chodzi głównie o
teren za wieżowcami („Starą Dolinę
Potoku Wilcza”) oraz ulice Wieczorka
i Kopalnianą.
W dniu publikacji tekstu odwiedził nas mieszkaniec Szczygłowic,
który również ubolewa nad stanem
„Starej Doliny...”.
- Ten teren w 2014 roku był ładny i
zadbany, dopiero co zmodernizowany
– mówi pan Bogdan. – Miały tam się
odbywać imprezy rekreacyjno-sportowe, miało powstać boisko do gry w
koszykówkę... Obietnice obietnicami, a
realia są takie, że nie ma nic. W 2015
roku firma odpowiedzialna za ścięcie
trawy ścięła ją tylko pół metra w głąb.
Nie dalej. Dzisiaj teren jest już bardzo
zaniedbany, a trawa rośnie jak oszalała. Proszę, aby właściciel się tym zajął.

Urzędu Miasta Knurów, druga natomiast leży na gruntach kopalni i stanowi
dojazd do zakładu, przez co użytkowana
jest głównie przez pracowników i osoby
udające się na teren kopalni. Jedynie na
niewielkim początkowym odcinku od
skrzyżowania z ulicą Lignozy sąsiaduje
z terenami obcymi, których utrzymanie
należy do ich właścicieli. W ramach odpowiedzialności za tereny własne ulica
Górnicza objęta jest pracami porządkowymi prowadzonymi przez kopalnię.

Widok ładnego zielonego zakątka
skutecznie mąci zaśmiecanie...

Na własność

Dlaczego nie udało się przekazać
Gminie terenu doliny potoku Wilcza?
JSW wskazuje jako przeszkodę postawione przez Gminę warunki, zbyt
kosztowne dla JSW: przekształcenie
gruntów z użytkowania wieczystego
na własność. Co na to Gmina?
- To sformułowanie jest nieprecyzyjne – mówi Maria Baron, zastępca
naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta Knurów. – My proponowaliśmy
tylko, aby JSW wnioskowała o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
tego gruntu przed upływem okresu
ustalonego w umowie o oddaniu gruntu
w użytkowanie wieczyste.
Propozycja Gminy wynika stąd,
że przejęcie terenu, który jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu
wieczystym, wiąże się z opłatami,
które Gmina, jako użytkownik wieczysty, byłaby zobowiązana corocznie
wpłacać do Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Tymczasem samo
utrzymanie tego niemałego przecież obszaru generowałoby nowe
koszty. Według Gminy rozwiązanie przez JSW umow y użytkowania wieczystego dałoby możliwość
przekazania Gminie tego terenu
przez Skarb Państwa na własność.
W odpowiedzi na taką propozycję
JSW SA napisała: Jako spółka z dominującym udziałem Skarbu Państwa
nie mamy możliwości doprowadzenia
do zmiany formy władania działek z
użytkowania wieczystego na własność.
W wymianie korespondencji z
2015 roku pojawił się też wątek ewen-

tualnej zamiany gruntów, jednak
został porzucony, bo Gmina raczej nie
dysponuje terenem nadającym się na
odpowiedni ekwiwalent „Starej Doliny
Potoku Wilcza”.
Póki co, dialog na temat przekazania terenu ucichł. Jednak knurowska
kopalnia jest przecież dla JSW SA
stosunkowo nowym nabytkiem. Można mieć nadzieję, że za pewien czas
spółka powróci do tematu. A nuż uda
się wypracować jakieś rozwiązanie
satysfakcjonujące dla obu stron, a w
efekcie – także dla mieszkańców.

Pismo z prośbą

Po publikacji naszego tekstu, 17
maja, pracownicy miejskiego Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska udali
się na wizję lokalną do Szczygłowic,
aby ustalić, gdzie dokładnie zalegają
śmieci i kto jest odpowiedzialny za ich
uprzątnięcie.
- Pas drogowy na ul. Wieczorka
podlega Urzędowi Miasta – mówi naczelnik WGKRiOŚ, Anna Lewandowska. – W pierwszej kolejności zostaną
uprzątnięte śmieci w rejonie kosza, zaś
przy okazji koszenia trawy także pozostałe odpady w obrębie pasa drogowego.
Teren zielony, na którym zauważono śmieci, należy do kopalni. Miejscy
urzędnicy po wizji lokalnej wystosowali do kopalni pismo z prośbą o
uprzątnięcie terenów. Chodzi nie tylko
o „Starą Dolinę...” i ul. Kopalnianą, ale
także o tunel pod wiaduktem przy ul.
Lignozy i zajezdnię autobusową.
Mirella Napolska

Przegląd Lokalny Nr 21 (1210) 25 maja 2016 roku

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów. Policjanci mieli nosa, czyli...

Foto: Arch. KMP Gliwice

Sprawiedliwość
dosięgła dilera

Kryminalni z knurowskiego komisariatu znaleźli
w mieszkaniu przy ul. Dworcowej 5 tys. działek
metaamfetaminy przeznaczonej na handel. Dilerem
okazał się... 18-latek, który rozprowadzał narkotyk
wśród młodzieży

N

astolatek już wcześniej przewijał się w policyjnych kartotekach za posiadanie niewielkich ilości marihuany. Wtedy
kończyło się na dyscyplinujących
rozmowach z policjantami, którzy
liczyli, że chłopak się zmieni. Płonne
to były nadzieje.
Od pewnego czasu knurowianin
był obserwowany przez kryminalnych.
Podejrzewali go o posiadanie i handel
narkotykami. Stuprocentową pewność
uzyskali w poniedziałek, gdy weszli do
wynajmowanego przez niego mieszka-

nia przy ul. Dworcowej.
Zaskoczony widokiem policjantów
18-latek nieudolnie próbował ukryć
nielegalne substancje. Bezskutecznie. W
czasie przeszukania mieszkania śledczy
zabezpieczyli 5 tys. działek metaamfetaminy (silnie toksycznego narkotyku)
oraz niewielkie ilości marihuany.
Zebrane dowody świadczą, że
18-latek uczynił ze sprzedaży środków
odurzających knurowskiej młodzieży
stałe źródło dochodów.
Rynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to 125 tys. zł (cena

jednej działki to ok. 25 zł).
Posta now ieniem g l iw ick iego
Sądu Rejonowego diler traf ił do
aresztu na 3 miesiące. Grozi mu nawet
10 lat odsiadki.
Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, nadkom.
Marek Słomski zdradza, że w sprawę
zamieszane są jeszcze inne osoby.
- Zapowiadamy kolejne zatrzymania i zarzuty - dodaje.
Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
Jar

Foto: Martyna Mikołajczyk

Pogoda dopisuje, więc dekarze pracują
w pocie czoła . Na zdjęciu wymiana
dachu przy ul. Janty

Podejrzanemu o handel
środkami odurzającymi
nastolatkowi grozi więzienie

Knurów, Paniówki

Ty odpoczywasz,
oni kradną...

18

maja około godz. 9 policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży w jednym
z knurowskich klubów fitness. Knurowianka zauważyła, że z portfela
zniknęło jej 500 zł. Trwa poszukiwanie złodzieja. Cztery dni później, tym
razem w Paniówkach, amator cudzej własności zaatakował na basenie. Włamał się do szafki ubraniowej i przywłaszczył sobie zawartość znalezionego
tam portfela. Zabrał m.in. dowód osobisty, dwie karty bankomatowe, prawo
jazdy i dyskietkę NFZ. Właścicielka dokumentów - 60-letnia mieszkanka
Rudy Śląskiej czeka na złapanie sprawcy.
jb

reklama

Knurów

Do ostatniego dachu

Jeśli tylko dopisze pogoda, do lipca dekarze powinni wymienić dachy
na ostatnich 22 budynkach z zasobów Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji

I

nwestycja pochłonie blisko 800
tys. zł i jest kontynuacją ubiegłorocznych prac, kiedy to firma Olczyk
z Zabrza wymieniła dachówki na 23
budynkach na III Kolonii.
- W tym roku ta sama firma
w y g ra ł a p r z e t a r g - i n f o r muj e
dy rek tor M Z GL i A M iecz y s ław
Kobylec. - Dekarze przystąpili już do
wymiany pierwszych dachów przy ul.
Janty i Kopernika.

Plan zakłada, że do lipca uporają
się z remontem ostatnich dachów na
Koloniji (budynki przy ul. Sienkiewicza, Słoniny, Mickiewicza, Kościuszki, Poniatowskiego), a także przy ul.
1 Maja 6 i Niepodległości.
Dyrektor Kobylec nie wyklucza
robót dodatkow ych (w ydłużanie
krokwi, naprawę pojedynczych połaci dachowych z budynków remontowanych przed laty czy wymianę

zmurszałych więźb).
Prace dekarskie wykonywane są
zgodnie z wytycznymi konserwatora
zabytków.
- Wybiegamy nieco w przyszłość,
wydłużając teraz krokwie, by przy
wykonywaniu elewacji budynki nie
straciły nic ze swojego unikatowego charakteru - dodaje dyrektor
MZGLiA.
/g/

reklama
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Pilchowice. DW 921 czeka gruntowna przebudowa

Autorkę natchnęła historia

Pilchowice
mają logo

Nowa droga
polepszy
bezpieczeństwo

Od niedawna Gmina Pilchowice może pochwalić się
nowym logo. - Nowoczesna kolorystyka znaku
pozytywnie wpływa na odbiorcę, a układ graficzny
jest rozpoznawalny i łatwy do zapamiętania
– tak charakteryzuje logotyp jego autorka,
Aleksandra Krzyżanowska

Starania pilchowickiego samorządu
o modernizację Drogi Wojewódzkiej
nr 921 na terenie gminy przynoszą efekty.
W ubiegłą środę w miejscowym urzędzie
została podpisana umowa na opracowanie
projektu budowy chodnika i przebudowy
traktu

P

W
Foto: Archiwum UG Pilchowice

ot rz eba st worz en ia logot y pu zrod zi ła się z w ielu
względów.
- Najważniejszy z nich to fakt,
że dotychczas używany herb gminy, z
racji swojej powagi, nie powinien być
stosowany przy każdej okazji i sposobności – tłumaczy sekretarz Gminy
Pilchowice Dagmara Dzida. - Dla
celów promocyjnych samorządy od lat
stosują logotypy, które mają szerokie
zastosowanie w tworzonych przez
siebie gadżetach, grafikach i drukach
promocyjnych.
W lutym wójt Maciej Gogulla
ogłosił konkurs na opracowanie
logotypu promocyjnego dla gminy.
Zainteresowanie było spore. Zgłoszono 46 ofert zawierających łącznie
65 projektów.
W ocenie komisji konkursowej
najlepsze dzieło zaprezentowała mgr
inż. arch. Aleksandra Krzyżanowska.
Autorka tak opisała swoją propozycję: „Założeniem projektowym
przedstawionego loga Gminy Pilchowice jest fakt, że tworzy ją siedem sołectw z centralną lokalizacją Sołectwa
Pilchowice. Znak loga oparty jest na
geograficznych relacjach pomiędzy
sołectwami, a kwadraty, odpowiadające sołectwom, w różnych kolorach,
lecz tej samej wielkości, połączone są
ze sobą schematycznymi układami
komunikacyjnymi. Czcionka zasto-

Autorce zwycięskiego projektu, Aleksandrze Krzyżanowskiej
(z lewej), gratulacje złożyli wójt Maciej Gogulla i przewodnicząca
Rady Gminy Pilchowice Agata Mosiądz-Kramorz

sowana w napisie GMINA PILCHOWICE została zrewitalizowana na
podstawie historycznych zdjęć stacji
Górnośląskich Kolei Wąskotorowych.
Nowoczesna kolorystyka znaku pozytywnie wpływa na odbiorcę, a układ
graficzny jest rozpoznawalny i łatwy
do zapamiętania”.
W ubiegły czwartek podczas sesji
Rady Gminy Pilchowice uroczyście
podsumowano konkurs, wręczając

też nagrodę zwyciężczyni. Gratulując tryumfatorce, wójt Gogulla nie
zapomniał o pozostałych uczestnikach: - Serdecznie dziękuję za piękne,
estetyczne i profesjonalne propozycje
logo Gminy Pilchowice.
- Mamy nadzieję, że nowe logo
zagości na stałe w naszej świadomości
i przestrzeni publicznej – dodaje sekretarz Dzida.

ykonanie dokumentacji
to zadanie dla Biura Projektów A-Propol z Gliwic.
Ma na to czas do końca przyszłego
roku. Stosowną umowę podpisali: w
imieniu gminy wójt Maciej Gogulla,
a ze strony firmy Adam Biegański.
Świadkiem tej ważnej dla społeczności chwili był starosta gliwicki
Waldemar Dombek.
Znaczenie drogi nr 921 wykracza poza gminę. Ży wo zainteresowany modernizacją w możliwie
jak najszerszym zakresie jest też
samorząd Knurowa.
- To jedna z najważniejszych w
naszym mieście arterii komunikacyjnych – mówi prezydent Knurowa
Adam Rams. – Jej stan przekłada się
zarówno na funkcjonowanie transportu, jak i bezpieczeństwo użytkow-

/bw/

Bezpieczeństwo to priorytet
O rozmowę na temat planowanej
drogowej inwestycji poprosiliśmy
wójta Gminy Pilchowice Macieja
Gogullę

/bw/

ogłoszenie

INFORMACJA
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI
UŻYTKOWYCH PRZEPROWADZONEGO DNIA 6, 11 i 12.05.2016 r.
W SIEDZIBIE MZGLiA PRZY UL. FLORIANA 4 W KNUROWIE
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Liczba
Liczba
Wysokość wywoławcza
złożonych odrzuconych stawki czynszu za najem lub
ofert
ofert
dzierżawę 1 m2 powierzchni

Lp.

Oznaczenie lokalu

1.

Szpitalna 8 - pok. 104
(pow. 16,63 m2)

2

2

Szpitalna 8 - pok. 419
(pow. 21,97 m2)

2

2.

Szpitalna 8 - pok. 417
(pow. 15,32 m2)

3.

Szpitalna 8 – pok.
409 (pow. 16,50 m2)

7.

Batorego 4
(pow. 67,25 m2)

8.

Staszica 1 pok. 128
(pow.17,00 m2)

9.

Staszica 1 pok. 101
(pow. 18,32 m2)

10.

Floriana 5
(pow. 43,74 m2)

Najwyższa
osiągnięta stawka

Osoba wyłoniona jako
najemca

0

10,00 zł/1m2

DR&DRJ Sp. Zo.o.

0

11,01 zł/1m2

„ARCHIDEA”
Projektowanie
i Realizacja Inwestycji,
Barbara Porembska

---

---

---

---

Na przetarg nie wpłynęła
żadna oferta.

1. W przypadku działalności
usługowej - 3,49 zł,
2. W przypadku działalności
handlowej detalicznej
- 8,84 zł

ników, dlatego tak dużą wagę do tego
przykładamy.
Współpraca miasta z administratorem – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach – przynosi wymierne efekty. Najbardziej rzucające
się w oczy są dwa największe knurowskie ronda – Jana Pawła II i Zacisze
Leśne. To doceniają kierowcy, natomiast piesi pozytywnie przyjęli nie tak
dawno odnowione chodniki wzdłuż
ul. Rybnickiej i Niepodległości.
W myśl zasady „lepsze jest wrogiem
dobrego” urzędnicy liczą na gruntowną
przebudowę drogi w jak najszybszym
czasie. Województwo ujęło w planach
jej modernizację na odcinku od trasy
Gliwice - Rybnik do Zabrza. Podpisana
w Pilchowicach umowa to dobra wiadomość, zapowiedź przebudowy drogi
na dłuższym, niż planowano, odcinku.

Bogusław Wilk: - Samorząd
Gminy Pilchowice aktywnie zabiega o gruntowną modernizację
Drogi Wojewódzkiej nr 921. Skąd
ta determinacja, jakie znaczenie
ma dla samorządu i mieszkańców
ten komunikacyjny trakt?
Maciej Gogulla, wójt Gminy
Pilchowice: - Trzeba podkreślić, że
droga ta biegnie wśród terenów o ścisłej zabudowie mieszkaniowej. Takie
rozwiązanie nie przysparzało może
większych trudności kilkadziesiąt lat
temu, ale dziś przy tym natężeniu
ruchu, każdego dnia korzystający z
niej piesi, szczególnie dzieci i osoby
starsze, ryzykują zdrowiem, a może i
życiem. Mówimy zatem o bezpieczeństwie, które dla samorządu gminy jest
kwestią priorytetową.
- Jaki jest spodziewany zakres prac?
- Zakres planowanych prac jest
ogromny. Kompletna przebudowa
drogi wraz z budową chodnika na
odcinku od ulicy Rybnickiej aż do Stanicy - łącznie niemal sześć kilometrów
zupełnie nowej nawierzchni. Mówimy
o największej i najdroższej inwestycji
w historii naszej gminy, której wartość
wyniesie z pewnością kilkadziesiąt
milionów złotych. Warto przy tym
wspomnieć, że trwają też prace projektowe dotyczące odcinka tej drogi

w sołectwie Kuźnia Nieborowska. W
ramach tych ostatnich robót projektowana jest także przebudowa bardzo
niebezpiecznego obecnie skrzyżowania na Łużach.
- Jaki skutek przyniosły dot yc hc zasowe starania Urzę du
Gminy w tej sprawie?
- Myślę, że gdyby nie determinacja samych mieszkańców, a także
zabiegi samorządu gminy oraz - co
warto podkreślić - wsparcie władz
powiatowych, z pewnością nie bylibyśmy teraz na tym etapie realizacji
inwestycji. Dzięki naszej wspólnej
aktywności w tym zakresie samorząd wojewódzki zwrócił uwagę na
problem, a co najważniejsze podjął
decyzję o jego rozwiązaniu. Z fazy
koncepcji przeszliśmy do bardzo konkretnych prac projektowych, których
efektem będzie uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę.
- Do kiedy potrwa projektowanie?
- Zgodnie z zawartą umową do
końca przyszłego roku.
- Czy zar yzykuje Pan Wójt
dzisiaj podać przybliżony termin,
kiedy z gruntownie przebudowanej drogi i nowego chodnika
będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy oraz uczestnicy ruchu
drogowego?
- To dla mnie bardzo trudne
pytanie, gdyż ostateczną decyzję w
zakresie samej realizacji inwestycji
podejmie Zarząd Województwa Śląskiego. Nasza dotychczasowa, bardzo
dobra, współpraca pozwala mi ufać,
że w kolejnym roku po zakończeniu
prac projektowych rozpoczniemy prace budowlane. Najprawdopodobniej, z
uwagi na bardzo duży zakres, zostaną one podzielone na kilka etapów.
Myślę, że wiele okaże się pod koniec
przyszłego roku, kiedy to poznamy
założenia budżetowe samorządu województwa na rok 2018.
Rozmawiał Bogusław Wilk
Foto: archiwum
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Wycinka zgodnie
z planem
Widok kłód ściętych drzew
niejednego miłośnika przyrody
ściska za serce, nic dziwnego, że nie
przypada im do gustu

Edukacja

Fizyka to
ich konik

Już po raz szósty knurowski „Paderek”
gościł w swoich progach gimnazjalistów
czujących fizykę, organizując dla nich
konkurs „Od Newtona do Einsteina”
Foto: Mirella Napolska

Przyszowice

Coroczne konkursy z fizyki mają
ciekawą oprawę, uczestnicy nigdy
się nie nudzę

- Ta wycinka woła o pomstę do nieba – alarmuje
Czytelniczka. – Robimy to dla dobra przyrody
– zapewniają leśnicy

N

ie dość, że jedni palą w piecach, czym popadnie, to na
dodatek w lasach wycina się
drzewa – niepokoją się niektórzy. A
przecież czystość powietrza na Śląsku
ciągle pozostawia wiele do życzenia.
O wycince drzew trwającej w lesie
w Przyszowicach poinformowała nas
zaniepokojona Czytelniczka.
– To, co tam się dzieje, woła „o
pomstę do nieba” – uważa przyszowiczanka. – Gdy „gdzieś w Polsce” ma
dojść do wycinki, to robi się raban na
cały kraj, do akcji włączają się zieloni,
a tu cisza, nikt nic nie wie. Wycinkę
przeprowadza się dyskretnie, a zarazem tak perfidnie, że od strony ulicy
Gliwickiej niczego nie widać, ale gdy
wjedzie się w ul. Leśną, to serce płacze.
Setki zdrowych drzew idzie pod topór.
Nie dość, że w okresie grzewczym w
małych miejscowościach nie ma czym
oddychać, że to państwo ma gdzieś
zdrowie obywateli, że tyle się mówi o
zanieczyszczeniu powietrza, to jeszcze
nam robią taki prezent. Z przodu, przy
wjeździe w ul. Leśną rosną „cudnej”
urody dęby - czy one też pójdą pod
topór? Co na to gminny kierownik
Referatu Ochrony Środowiska, czy
Wojewódzki Konserwator Przyrody?
Jak usłyszeliśmy we wspomnianym Referacie Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Gierałtowice, nic tu
nie wiadomo o wycince prowadzonej
w lesie. Ale też nikogo to szczególnie
nie dziwi – Lasy Państwowe nie mają
obowiązku ani pytać, ani nawet informować wójta o swoich planach. Prowadzą własną gospodarkę w oparciu o
ustawę o lasach państwowych, podczas
gdy gminni urzędnicy działają na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Z drzewami jak
z burakami

Co się dzieje w przyszowickim
lesie? W Nadleśnictwie Katowice
Lasów Państwowych, któremu ów
las podlega, dowiedzieliśmy się, że
na wskazanym terenie (w leśnej ewidencji określonym jako „rębnia 3”)
trwają cięcia uprzątające. Jak nas zapewniono, to działanie przemyślane,
zaplanowane i – wbrew pozorom – ma
poprawić kondycję lasów.
- Zdarza się, że ten zabieg gospodarczy wzbudza wiele emocji – przyznaje Grzegorz Skurczak, inżynier

nadzoru w Nadleśnictwie Katowice
Lasów Państwowych. – Ludzie często
reagują na wycinkę alarmem: „płuca
nam wycinają”! Tymczasem my to
robimy dla dobra przyrody. Naszym
głównym zadaniem jest utrzymanie
trwałości i ciągłości utrzymania lasu.
Raz na 10 lat specjaliści sporządzają plany urządzania lasu na kolejną
dekadę. Wszystkie zabiegi są wykonywane w oparciu o zatwierdzony przez
ministerstwo plan urządzania lasu.
Po oględzinach określa się zabiegi
gospodarcze, jakie mają zostać wykonane w danym miejscu i czasie. Wśród
planowanych czynności dopuszcza
się także przerzedzenie lasu. Bo – jak
zapewniają leśnicy – by zapewnić
wymianę pokoleń, konieczne jest zarówno sadzenie, jak i wycinka. Można
to porównać do upraw rolniczych. W
grządkach rosnących buraków stosuje
się przerywanie, aby te, które zostaną,
mogły bujnie się rozrosnąć. Podobnie
jest z drzewami. Gęsto nasadzony
młodnik po pewnym czasie zostanie
przerzedzony.

By nie cierpiał,
a wręcz zyskał

Rzecz jasna, w wycinkach chodzi
też o zdobycie surowca. Sztuka polega
na tym, aby wilk był syty i owca cała.
Czyli – by pozyskać drewno, jednocześnie nie robiąc krzywdy lasom.
- Każdy korzysta z papieru, siaduje
przy stole – drewno ciągle jest nam
potrzebne – przypomina Grzegorz
Skurczak. – Musimy je w jakiś sposób
pozyskiwać. Robimy to rozsądnie,
wszystko dokładnie planujemy, tak, aby
nic się nie zmarnowało, a jednocześnie,
by sam las na tym nie ucierpiał, a nawet
– aby zyskał.
Dlatego fachowcy nie zostawiają
drzew w lesie aż do naturalnej śmierci – wtedy nie byłoby z nich drewna.
Nieznacznie wyprzedzają ten moment,
wycinając je, zanim spróchnieją. A
tymczasem w pobliżu już są sadzone
młode drzewka, które mają je zastąpić.
Ich liczba jest zawsze wielokrotnie
większa niż tych ścinanych. I choć
sterty leżących bali mogą kłuć w oczy,
to jednak lasy się rozrastają – w Polsce
średnio 60 procent przyrostu drzew
pozyskuje się w przemyśle, reszta rośnie nadal, zwiększając leśne zapasy
surowca.
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Drewno jednak to nie wszystko
– lasy mają ogromny udział w oczyszczaniu powietrza, wody, jest świetnym
ek ranem dźw iękoszczelny m, nie
mówiąc o aspektach turystycznych i
zdrowotnych. Do tego jest domem dla
naszych mniejszych braci.

Śląskie sosny coraz
wyższe

Różna jest żywotność poszczególnych gatunków – i to przy planowaniu
wymiany leśnych pokoleń musi być brane pod uwagę. Brzoza na przykład żyje
krótko, zaś dąb jest długowieczny – zaczyna obumierać w wieku około 200 lat.
Według informacji Nadleśnictwa,
Katowice, 30 procent terenu, o którym
mowa, porastają drzewa długowieczne. 25 lat temu sadzono tam dęby,
wcześniej, 40 lat temu – dęby i jawory.
Dawniej był to las liściasty – 90 procent drzewostanu stanowiła brzoza.
Teraz stopniowo zmienia charakter –
przeistacza się w świeży las mieszany.
Za pewien czas będą tu rosły głównie
sosny (40 procent), a także dużo buków
(30 procent) i modrzewiów (20 procent). Sosny i modrzewie to gatunki
szybko rosnące, więc do tego, aby las
odrósł, wbrew pozorom nie potrzeba
wiele czasu. Po jakichś ośmiu czy dziesięciu latach niepozorne drzewka powinny mieć już 5-6 metrów wysokości.
W zanieczyszczonym środowisku
nie tylko ludzie żyją krócej; drzewa też.
Toteż nic dziwnego, że jeszcze w latach
80. XX wieku średnia wysokość sosny
na Śląsku nie przekraczała z reguły 15
metrów, gdy jej normalny rozmiar to
25 metrów. Dziś mało kto zdaje sobie
sprawę, jak bardzo wygląd tutejszych
lasów zmienił się w ciągu ostatnich
dwudziestu lat. Jak zapewniają leśnicy,
gdy przemysł na Śląsku został zmodernizowany, drzewa zareagowały bardzo
pozytywnie – zwiększyły przyrost
korony. Kiedyś kwaśne deszcze mocno
ograniczały ich rozrost.
– Teraz wreszcie las na Śląsku przypomina lasy w innych częściach kraju
– zapewnia Grzegorz Skurczak. – To
nowe pokolenie rośnie godne, wysokie.
Ale starsze drzewa również mają
swoją urodziwą reprezentację – i
dlatego dostojne dęby przy ul. Leśnej
mają pozostać.

W

tym roku na konkurs
wiedzy fizycznej w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego zgłosiło się 43 uczniów
gimnazjów z Knurowa, Czerwionki-Leszczyn i Rudzińca. W drugim,
finałowym etapie, zorganizowanym
w środę, 8 maja, spotkało się 12
najlepszych.
– Fizyka, matematyka i chemia
to moje koniki, lubię je najbardziej z
przedmiotów - mówiła tuż przed II
etapem konkursu Dominika Szłapka, drugoklasistka z gimnazjum nr
4 w Czerwionce-Leszczynach, jak
się potem okazało jedna z laureatek
konkursu. – Na fizyce największą
frajdę sprawiają mi działy, gdzie jest
dużo obliczeń.
Konkurs miał siedmioro laureatów. Zostali nimi: Krystian Bismor
(MG-1 w Knurowie), Dawid Broszkowski (MG-3 w Knurowie), Beniamin Cichacki, Monika Rachubka i
Daria Mikołajczak (wszyscy z Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach) oraz Dominika Szłapka i
Agnieszka Pluta (obie z Gimnazjum
nr 4 w Czerwionce-Leszczynach).
Konkurs w „Paderku” zawsze
jest obudowany w ydarzeniami,
mającymi udowodnić atrakcyjność
fizyki i pokazać praktyczny wymiar
tej nauki. Tak było i tym razem. I
etap, 27 kwietnia, był urozmaicony
występem krakowskiej grupy BUM
BUM Master, zorganizowanym nie
tylko dla konkursowiczów – w sali
gimnastycznej LO zjawiło się ponad
200 gimnazjalistów. Widzom rozdano rurki o różnych kolorach i długości, które uderzone np. w otwartą
dłoń wydawały różne dźwięki. Uderzając zgodnie z instrukcjami pro-

wadzącego, zgromadzeni wygrywali
na rurkach muzyczne standardy.
Zabawa była świetna, a przy okazji
można było zapamiętać co nieco z
zasad fizyki.
Finałowi konkursu towarzyszyły prezentacje przygotowane
przez uczniów „Paderka”. Dominik Romanów w dwóch językach
(angielskim i polskim) przedstawił urządzenie, które w oparciu o
efekt piezoelektryczny wytwarza
energię elektryczną z hałasu. Za tę
pracę Dominik otrzymał brązowy
medal Ogólnopolskiej Konferencji
Młodych Naukowców w Pałacu
Młodzieży w Katowicach, dzięki
czemu pojechał na międzynarodowy finał Konferencji, który odbył
się w Rumunii. Wojciech Kotulski
przedstawił wykonaną przez siebie
tzw. Rurę Rubensa, za sprawą której
można zaobserwować falę stojącą.
Grzegorz Cuber, nauczyciel
fizyki w „Paderku”, inicjator i organizator Konkursu „Od Newtona do
Einsteina”, dba o to, by uzmysławiać
uczniom, jak bliską życia nauką jest
fizyka. To cenne, tym bardziej, że
ilość lekcji fizyki w gimnazjach jest
zatrważająco niewielka, zbyt mała,
by poświęcić odpowiednią ilość czasu na doświadczenia. Tymczasem,
jak mówi prof. Cuber, fizyka bez
doświadczeń przypomina trochę
lizanie lodów przez szybkę. W tej
nauce bliskiej życiu wyjątkowo ważne jest, aby dotknąć, poczuć zapach,
ciężar, poznać kształt. Jeśli ktoś z
gimnazjalistów chce się przekonać,
że fizyka nie musi być ani trudna,
ani nudna, powinien się zgłosić do
kolejnej edycji konkursu.
MiNa
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Knurów. Turniej szachowy

Królewska gra łączy pokolenia
- Szachy to piękna gra - zapewniali uczestnicy
i organizatorzy turnieju

ciężył Dominik Piekuś z rybnickiego
Golejowa. Drugi był Tomasz Mazur z
Knurowa, a trzeci Henryk Kwaśnicki
z Gliwic.
Wśród uczniów szkół podstawowych najlepszy okazał się Jakub Herwy
z Mikołowa, który wyprzedził Kamila
Warchoła z Czerwionki i Igora Zaborskiego z Żor.
Zawodnikom toczącym strategiczne boje na szachownicach towarzyszyło liczne grono kibiców.
- Najbliżsi szachistów, ich przyjaciele i znajomi w skupieniu i z niekłamanym zaciekawieniem obserwowali
zawody stojące na naprawdę dobrym
poziomie – mówi Włodzimierz Gwiż-

dż, prezes Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat. - A szczególna, bo
prawdziwie rodzinna, atmosfera była
swoistą „wartością dodaną” do emocji
czysto sportowych...
Organizatorzy zadbali, by wszyscy
goście – szachiści i kibice – czuli się
jak u siebie w domu. Była okazja do
rozmów przy dobrej kawie i słodkim
poczęstunku.
- Trudno się dziwić, że niektórzy
z zawodników dopytywali, czy turniej
doczeka się kontynuacji – mówi Marian Gruszka.
I nie zawiodą się. Podsumowując
turniej i gratulując zwycięzcom ks.
Kusze już teraz zaprosił na kolejną
jego edycję. Wiele wskazuje na to, że
zawody staną się integralną częścią
corocznego Metropolitalnego Święta
Rodziny.
/bw/

Foto: Archiwum organizatorów

Foto: Iwona Kobryń

foto-migawka

Ponad 30 uczestników zebrał Turniej Szachowy
o Puchar Księdza Dziekana Dekanatu Knurów. – To
były fantastyczne zawody, pełne emocji i przesycone
wspaniałą atmosferą! – nie kryją satysfakcji
organizatorzy

T

urniej odbył się w sobotę w
szczygłowickim Domu Kultury. Już sama lista pretendentów
do zwycięstwa mogła oszołomić. Do
turnieju zgłosili się nie tylko mieszkańcy Knurowa i najbliższej okolicy,
ale też miłośnicy królewskiej gry z
Mikołowa, Żor, Rybnika, Gliwic czy
Chwalęcic. Najmłodsi mieli po kilka
lat, najstarszy zawodnik liczył... 80
wiosen.

- To niezwykle miłe zaskoczenie –
komentuje Marian Gruszka, członek
zarządu Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat, współorganizatora
turnieju – wraz z Centrum Kultury
i Parafią pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata
w Szczygłowicach. – Dobitny dowód
niesłabnącej popularności szachów
i potwierdzenie naszego przeświadczenia, że turniej spotka się z dużym

zainteresowaniem.
Sygnał do gry dali ks. dziekan
Grzegorz Kusze i Marian Gruszka.
Sędziował Ryszard Nowak, znany
knurowski propagator szachów.
W turnieju głównym całe podium
opanowali zawodnicy z Rybnika.
Wygrał Kazimierz Drabiniok przed
Michałem Paździorem i Kazimierzem
Szydłowskim.
W rywalizacji amatorów zwy-

Star e, dobr e przeboje na pięk
ny, majowy wiec zór – taki prze
pis na Bal Seniora idealnie się sprawdził w
sobotę w ogrodach działkow ych
Pod Różą. Tego
dnia członkowie Koła nr 3 Polsk
iego Związku Emerytów, Renc
istów i Inwalidów
świętowali Dzień Matki. Wins
zując wszystkim mamom, ucze
stnic y zabawy
pod przewodnictwem Lucyny
Kobr yń personalnie gratulac
je skierowali do
Anny Pianowskiej. Dobra zaba
wa przy dźwiękac h wygrywa
nych przez zespół
Duet Centrum trwała do półn
ocy.
/bw/

Knurów, Częstochowa, Bobolice

Foto: Tadeusz Wolf

Jasna Góra na dobry początek
Modlitwą przed obliczem Matki
Boskiej Częstochowskiej
zainaugurowali kolejny sezon
turystyczny członkowie i sympatycy
Koła nr 2 Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Krywałdzie

D

Piękno jurajskich skałek urzekło knurowskich seniorów

8

o Częstochowy seniorzy wybrali
się w ubiegłą środę.
- Uświęconą tradycją naszego koła
stało się rozpoczęcie każdego sezonu
turystycznego od odwiedzin Jasnej
Góry – tłumaczy Tadeusz Wolf, przewodniczący koła.
Inauguracyjny wyjazd zebrał
około 50 osób.
- Pogoda dopisała, humory oczywiście też, było wspaniale – zapewnia
przewodniczący Wolf.
Na pewno tak było, bowiem
kolejnym etapem jednodniowego
wypadu stał się zamek w Bobolicach.

- Kilka lat temu były to ruiny. Już
wówczas robiły spore wrażenie. Odbudowane zamczysko jeszcze potęguje
fascynujące doznania – dodaje pan
Tadeusz. – O pięknie jurajskich krajobrazów też można długo mówić, choć
słowami nie sposób oddać ich urody.
Początek sezonu seniorzy uznali
za bardzo udany.
- Mamy wiele pomysłów na kolejne miesiące – podkreśla przewodniczący Wolf. – Nudzić z pewnością się
nie będziemy...
/bw/
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Knurów. Edukacja

Foto: arch. MG-1

Goście z Erasmusa

Nie tylko szkolenia, ale też wycieczki, rozmowy
i poznawanie miejscowej kuchni – w zeszłym tygodniu
Miejskie Gimnazjum nr 1 gościło uczniów i nauczycieli
z pięciu europejskich państw. Wszystko w ramach
programu Erasmus+

9

maja do Knurowa przyjechały
delegacje szkół oraz innych
instytucji oświatowych i szkoleniowych z Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Wizyta zamykała dwuletni projekt
Erasmus+, w którym brało udział
knurowskie MG-1. Projekt przebiegał pod hasłem: Klasy europejskie
XXI wieku: podejmowanie wyzwań
ery cyfrowej w duchu innowacji i
kreatywności. Jego uczestnicy mieli
okazję do w ymiany doświadczeń
w uży waniu mobilnych narzędzi
internetow ych, w ykorzysty waniu
now ych technologii w nauczaniu,
ale także – do poznawania kultury
odwiedzanych krajów.
Polscy gimnazjaliści zgotowali
gościom uroczyste powitanie – na

scenie Kina Sceny Kultury zaprezentowali występ, do którego zaprosili
orkiestrę KWK Knurów pod batutą
Mariusza Kowalczyka. Uczniowie
MG-1 gościli rówieśników w swoich
domach – każdy z przybyłych do
Knurowa nastolatków miał swojego
polskiego opiekuna.
To był bardzo intensywny tydzień
– uczniowie szkół partnerskich brali
udział w lekcjach gospodarzy; przygotowali też prezentacje na temat tego, co
dał im udział w dwuletnim programie.
Także nauczyciele uczestniczyli w lekcjach otwartych z różnych przedmiotów, przypatrując się, jak w polskiej
szkole wykorzystuje się interaktywne
narzędzia. Oprócz lekcji, szkoleń i
prezentacji znalazł się czas na dwie wycieczki – do Krakowa (ze zwiedzaniem

Knurów

Wakacje?
MOPP zaprasza...
C

hoć do kanikuły jeszcze kilka tygodni, warto już
teraz zaplanować sobie czas. Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej ma kilka ciekawych propozycji
dla najmłodszych. Zapisy na wycieczki rozpoczną się
1 czerwca od godz. 8 w siedzibie MOPP (aleja Lipowa
12, tel. 32 235 27 13). Ceny obejmują bilety wstępu.
Prowiant we własnych zakresie.

Wawelu i Fabryki Schindlera) oraz do
kopalni Guido w Zabrzu.
Rodzice knurowskich gimnazjalistów zadbali o podniebienia gości,
serwując im dania kuchni śląskiej i
polskiej (wielkim uznaniem cieszył się
żur, bigos, pierogi z mięsem i kapustą
czy też chleb ze smalcem i kiszonym
ogórkiem).
W ramach uznania za zaangażowanie w program MG-1 otrzymało
ActivExpression – narzędzie pozwalające ekspresowo podsumować w
czasie lekcji wiedzę uczniów czy też
przeprowadzić quiz.
Znajomi z Erasmusa+ zapewniali
swoich gospodarzy o niezapomnianych wrażeniach z pobytu w Polsce,
która – jak mówili – zachwyciła ich
swoim rozwojem i pięknem.
Cały program był finansowany ze
środków UE; wszystkie wydarzenia

dwuletniego projektu kosztowały
niemal 38,5 mln euro. Jednak przy
takich przedsięwzięciach oprócz budżetu istotne jest też zaangażowanie
wielu osób.
- Jak o gos pod ar z e s potk ania
projektowego w y rażamy głęboką
wdzięczność rodzicom i uczniom
za wspaniałą współpracę, okazane
serce i gościnność – mówi dyrektor
Miejskiego Gimnazjum nr 1, Barbara Hankus. – Dziękujemy także
orkiestrze KWK Knurów-Szczygło-

wice pod kierownictwem Mariusza
Kowalczyka za wsparcie młodzieży
gimnazjum w powitalnym programie artystycznym, Justynie Kosik za
możliwość korzystania z sali knurowskiego kina, władzom miasta w osobie
zastępcy prezydenta, Piotra Surówki,
za wspieranie działań szkoły we
współpracy międzynarodowej oraz
przewodniczącemu Rady Miasta,
Tomaszowi Rzepie za przyjęcie gości
w miejskim ratuszu.
oprac. MiNa

Pilchowice

Dzień Dziecka pełen atrakcji

Na najbliższą niedzielę, 29 maja, w Pilchowicach
szykuje się świetna zabawa dla najmłodszych
– i nie tylko dla nich
Gminny Dzień Dziecka będzie
świętowany na Targowisku Gminnym
w Pilchowicach oraz w sąsiadującym z
nim parkiem. Początek – o godz. 14.30.
Organizatorzy zapowiadają mnóstwo
atrakcji dla młodszych i starszych.
Będą dmuchańce, wata cukrowa i popcorn (wszystko to bezpłatnie), rozmaite
konkursy z nagrodami, wielkie banki
mydlane, minikoparka i inne rozmaitości. Będzie coś dla kibiców (pokaz
futbolu amerykańskiego), dla fanów

motoryzacji (wystawa kultowych
samochodów) i dla sentymentalnych
(giełda zabawek zapomnianych). Od
16.00 do 18.00 zaprezentują się dziecięce zespoły artystyczne działające
na terenie gminy Pilchowice. Zabawa
potrwa do godz. 20.00. Organizatorzy – GOK w Pilchowicach i Gmina
Pilchowice – serdecznie zapraszają
całe rodziny, zapewniając, że każdy tu
znajdzie coś dla siebie.
/-/
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Symboliczny klucz do bram miasta w rękach uczestników
KDK – impreza oficjalnie rozpoczęta...

Laureatom konkursu „Knurów. Dobre przykłady” gratulacje
składa wiceprezydent Knurowa Barbara Zwierzyńska

Knurów

Wespół w zespół

Henryk Czich z zespołu Universe i Michał Ziomek,
wokalista, muzyk i autor tekstów byli gośćmi
specjalnymi inauguracji VIII Knurowskich Dni
Integracji „Bądźmy Razem”

W

środowy wieczór w Kinie
Scenie Kulturze trudno
byłoby wcisnąć szpilkę –
widzowie szczelnie wypełnili kinową
widownię. Byli świadkami i uczestnikami ciekawej i wzruszającej uroczystości, oficjalnie otwierającej ósmą
edycję KDI.
Honory gospodarzy wieczoru czynili – od lat ci sami – Tomasz Rzepa,
pomysłodawca imprezy i jej współorganizator, oraz Beata Nartowska, która,
choć chora na porażenie mózgowe,
prowadzi aktywne i w miarę możliwo-

ści samodzielne życie. Wśród gości nie
brakowało przedstawicieli miejskich i
okolicznych instytucji, placówek oświatowych, stowarzyszeń i organizacji, społeczników. Także samorządowców – ze
starostą gliwickim Waldemarem Dombkiem oraz wiceprzewodniczącymi
knurowskiej Rady Miasta Henrykiem
Hibszerem i Jerzym Pachem, a także
miejskimi i powiatowymi radnymi.
Zgodnie z uświęconym poprzednimi latami zwyczajem, za oficjalny
moment inauguracji Knurowskich
Dni Integracji przyjmuje się przeka-

To był występ jak marzenie, odegrany
przez.... Marzenie

zanie symbolicznych kluczy do bram
miasta na ręce uczestników imprezy.
Tym razem ten miły przywilej podtrzymania tradycji stał się udziałem
wiceprezydent Knurowa Barbar y
Zwierzyńskiej.
- Niech ta godna najwyższego podziwu impreza okaże się dla wszystkich
pięknym świętem – życzyła zebranym
wiceprezydent. – Zgodnie z przyświecającym jej hasłem: bądźmy razem!
Okrasą oficjalnych chwil były
w ystępy. Najpierw najmłodszych,
czyli zespołów Marzenie I, II i III.

Prowadzący: Beata
Nartowska i Tomasz
Rzepa

Henryk Czich i Michał Ziomek

Podopieczne instruktorki i opiekunki
Joanny Kusy zachwyciły publiczność
sporymi umiejętnościami. Nic dziwnego, że nagrodziła je burza braw.
W nastrój zadumy i refleksji nad
życiem wprowadziła grupa Aplauz
z Warsztatów Terapii Zajęciowych,
wystawiając przejmujący spektakl pt.
„Jutro”. Inteligentnie ujęty, niełatwy
temat spotkał się z bardzo ciepłym
przyjęciem.
Temperaturę emocji podnieśli
goście specjalni tegorocznych KDI –
Henryk Czich i Michał Ziomek.
Miłośnicy muzyki, ale nie tylko
oni, kojarzą Czicha z zespołem Universe. Mało kto wie, że ten popularny
wokalista zmagał się przez lata z...
jąkaniem. Nie dość, że uporał się z tą
przypadłością, to pomaga innym się
jej pozbyć. Co więcej, jest współzałożycielem Centrum Terapii Jąkania
w Mikołowie. A poza tym społecznikiem, samorządowcem (radnym),
pomysłodawcą i organizatorem imprez charytatywnych. Oczywiście też
twórcą, muzykiem. Przypominając
w środowy wieczór najbardziej znane

utwory Universe, ale też nowe kompozycje, zjednał sobie knurowską
publiczność skromnością i pogodą
ducha (o artyzmie nie wspominając,
bo to „oczywista oczywistość”)...
Michał Ziomek ma 23 lata. Połowę dotychczasowego życia zmaga
się z zanikiem mięśni, zachorował
jako 12-latek. Mimo to nie poddał
się. Studiuje psychologię i tworzy –
śpiewa, jest autorem muzyki i tekstów
piosenek. Próbkę swoich ogromnych
umiejętności i talentu dał śpiewając
kilka utworów na knurowskiej scenie.
Akompaniował mu Nikodem Zegzda.
Śpiew obydwu wokalistów zebrał
brawa. Ale prawdziwą ich burzę wywołał wspólny występ. Zorganizowany
„ad hoc” za namową Tomasza Rzepy.
Uroczystość stała się doskonałą
okazją do publicznego uhonorowania
laureatów konkursu „Knurów. Dobre
przykłady”. Tym razem zasłużone
gratulacje zbierali: Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków i – indywidualnie – Adrian Czerwiec, doceniony za
działania promujące siatkówkę.
Tekst i foto: Bogusław Wilk

Publiczność szczelnie wypełniła kinową salę, świetnie się bawiąc przez dwie godziny
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Uczniowie z uwagą
przysłuchiwali się rozmowom
z gośćmi

Dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych z gościem
honorowym KDI Michałem Ziomkiem

Nie było kłótni z Bogiem
- Byłem taki sam, jak wy: chodziłem na w-f, tańczyłem
w zespole regionalnym, grałem na trąbce - tak Michał
Ziomek opowiadał o swojej niepełnosprawności na
spotkaniu w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2. Towarzyszył
mu Henryk Czich, jeden z filarów zespołu Universe
Rodzice pomogli mu oswoić się z
chorobą.
Chłopak - jak o sobie opowiadał o miękkim sercu i duszy romantyka,
zaczął pisać wiersze. Z czasem wózek
inwalidzki przestał być dla niego ograniczeniem: Michał rozpoczął studia
psychologiczne w Nowym Sączu, wygrał Festiwal Piosenki Zaczarowanej,
prowadzi firmę RTCK (Rób To Co
Kochasz). Dziś mówi, że jedyną niepełnosprawnością jest złe nastawienie.
O tym właśnie starał się opowiedzieć
najpierw uczniom MSP-2, a później
młodzieży na spotkaniu w kinie.
Show biznes to świat ludzi ideal-

nych. Tu nie wybacza się słabości, ani
najmniejszych potknięć. Wydawać by
się mogło, że dla jąkającego się chłopaka nie ma w nim miejsca. A jednak.
Henryk Czich z Mirkiem Bregułą
zadebiutowali na festiwalu w Opolu.
Nie zwyciężyli (zajęli II miejsce), ale
zdobyli coś więcej, sympatię publiczności. Kariera duetu Universe nabrała
rozpędu. Niemal cała Polska śpiewała
hity: „Mr Lennon”, „Tacy byliśmy”, „W
taką ciszę”.
Przez te wszystkie lata Henryk
unikał mediów. Śpiewał, bo tylko
wtedy się nie jąkał, aż w 2000 roku
poddał się terapii nauki nowej mowy.

Z serca

Zaskakujące efekty zmotywowały go
do pomagania takim jak on. Obecnie
pracuje w ośrodku w Mikołowie, przez
który przewinęło się dotąd blisko 600
pacjentów.
- Teraz nie potrafię się nagadać żartował podczas spotkania z dziećmi,
wzbudzając zachwyt wychowawczyń.
Wszyscy dali się porwać do zaba-

Artysta lubi malować pejzaże, nie obce są mu też tematy
religijne.
- Miał już kilka wystaw. Każda
kolejna to dla niego wielkie wyróżnienie - dodaje Gołuch.
Podczas piątkowego wernisażu w Klubie Kultury Lokalnej
„Sztukateria” Andrzej Krawiec
nie krył przejęcia. Podziękował
tym, którzy przyszli oglądać „jego
widzenie świata”.

wy, gdy z głośników popłynął m.in.
przebój „W perły zmienić deszcz”.
- Kiedy wrócicie do domów, powiedzcie rodzicom, kto dziś wa s
odw ied ził. Gwarantuję, ż e będ ą
wam zazdrościć - dodał na koniec
piosenkarz.
/pg/

Foto: Paweł Gradek

/g/

Foto: Krzysztof Gołuch

Sztuka naiwna powstaje z potrzeby serca. Tak tworzył Nikfor,
Teofil Ociepka, Karol Kostur, tak
też tworzy mieszkaniec Ośrodka
Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie
Śląskiej, Andrzej Krawiec.
- On ciągle maluje - mówi
Znawcy określają prace Andrzeja
Krzysztof Gołuch, knurowski foKrawca mianem art naive (sztuka tograf, kurator wystawy „Moje
naiwna). Mogliśmy je podziwiać
widzenie świata”. - Często robi to w
podczas piątkowego wernisażu
pośpiechu, nieprzywiązując wagi do
wystawy „Moje widzenie świata” detali. Terapeuci chcą go korygować,
ale Andrzejowi brakuje cierpliwości.

Piosenki zespołu Universe zachwycają
kolejne pokolenia słuchaczy

Foto: Agnieszka Kabiczke

T

radycją jest, że goście honorowi
Knurowskich Dni Integracji spotykają się z dziećmi i młodzieżą,
by opowiedzieć o swoich doświadczeniach w przełamywaniu stereotypów
związanych z niepełnosprawnością.
Zarówno Michał Ziomek jak i
Henryk Czich są dowodami na to, jak
marzenia potrafią pokonać największe
przeszkody.
Michał miał 12 lat, gdy dowiedział się, że choruje na postępujący
zanik mięśni. Z dnia na dzień chłopak
grający w piłkę, tańczący w zespole
regionalnym, zaczął słabnąć.
- Nie było kłótni z Bogiem - mówił.

Kurator wystawy
Krzysztof Gołuch i
bohater wieczoru
Andrzej Krawiec

informacja własna

Wernisaż w Sztukaterii przyciągnął wielu miłośników sztuki naiwnej
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Szczygłowice. II Integracyjny Festiwal Artystyczny

Bądźmy niedoskonali

Wspólne tańce integrują bardziej niż słowa

Niepełnosprawność zaskakuje i wytrąca
z komunikacyjnych schematów. Gdy słowa zawodzą,
porozumienia szuka się między nimi - w uśmiechu,
gestach. II Integracyjny Festiwal Artystyczny
wymyślił własny język służący integracji - taniec
i świetną zabawę

K

nurowskie Dni Integracji próbują
odczarować niepełnosprawność i
oswoić inność. Niepełnosprawni potrzebują przyjaciół, towarzyszy drogi
– ludzi, którzy nie będą chcieli ich
zmienić, ale dla nich zmienią siebie.
Odpowiedzą na potrzebę akceptacji i
zrozumienia.

W czwartek, w Domu Kultury w
Szczygłowicach było gorąco od tańca
i radości. II Integracyjny Festiwal
Artystyczny jest integracyjny nie
tylko z nazwy. Dom Kultury na tych
kilka chwil zamienił się w przestrzeń
beztroskiej zabawy – wspólnie z osobami niepełnosprawnymi tańczyli

uczniowie knurowskich szkół. Imprezę otworzyli Jolanta Szafraniec,
kierownik DK i Tomasz Rzepa, organizator KDI. Prowadziła pani Barbara
z Domu Pomocy „Zameczek”.
Festiwal miał formę karaoke.
Wystąpili podopieczni Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”, Ośrodka

Młodzi wokaliści, tancerze i aktorzy na Dniach Integracji

Knurów ma talent!
W ubiegły piątek w Kinie Scenie Kulturze
odbył się Integracyjny Przegląd Talentów.
Jest on w pewnym sensie kontynuacją
Integracyjnych Spotkań Teatralnych,
odbywających się corocznie w ramach
Knurowskich Dni Integracji. Jednak
teraz spotkanie przybrało nową, bardziej
różnorodną formę

I

tym razem nie zabrakło małych form teatralnych, jednak
oprócz tego byli też wokaliści,
instrumentaliści, tancerze i recytatorzy.
- Każdy chce się pokazać, a
dla naszych dzieci ma to znaczenie przede wszystkim terapeutyczne – podkreśla dyrektorka Zespołu Szkół Specjalnych
w Knurowie, Alina Jaworska.
– Budowanie poczucia własnej
wartości pozwala dobrze się rozwijać – dodaje. Rzeczywiście,
radości i pozytywnej energii nie
brakowało. Widać było, że dzieci
solidnie się przygotow y wały.
Jedna z uczestniczek, Sandra,
podopieczna Zespołu Szkół Spe-

12

cjalnych w Borowej Wsi, z myślą
o tym występie pracowała równy
miesiąc. Choć było to dla niej
wyzwanie, to bardzo pozytywne.
Dziewczynka wprost uwielbia
śpiewać i tańczyć, a talenty te
rozwija pod fachowym okiem nauczycielki muzyki, Anny Dyrcz.
– To ogromny stres również
dla mnie. W szkole pracuję już
7 lat i do tej pory dopada mnie
trema przed występami dzieci
– mówi pani Anna.
Dla uczestników to wydarzenie bardzo ważne, choć nie jedyne. Dzieci przygotowywane są do
występów przez cały rok, by móc
wystąpić w jak największej liczbie
takich imprez. A to wszystko po

to, by rozwijać predyspozycje,
pozbyć się wstydu i spędzić miło
czas w gronie rówieśników.
Również rodzice pochwalają
inicjatywę organizatora przeglądu – Powiatu Gliwickiego.
Mama Patrycji z uwagą śledzi
kulturalne życie Knurowa, by
pomóc córce rozwijać się pod
względem artystycznym. Wkrótce, podczas dnia otwartego szkoły, Patrycja zagra tam w przedstawieniu „Czerwony Kapturek”.
Każdy, kto zechciał zaprezentować swój talent, został doceniony – wszyscy otrzymali pamiątkowe nagrody i gorące oklaski.

Wsparcia MOPS, Warsztatów Terapii
Zajęciowej i Środowiskowego Domu
Samopomocy z Ośrodka Matka Boża
Uzdrowienie Chorych „Caritas” oraz
uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych, Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 4, Miejskich Gimnazjów nr 2 i 4
oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.
Pani Katarzyna z Ośrodka Wsparcia MOPS miała zaśpiewać sama.
- Ale mnie załatwili – wzdychała
przed występem.
Jednak, gdy zaczęła śpiewać, dołączyli do niej koledzy i koleżanki
z innych placówek. Przez moment
patrzyła z niedowierzeniem na to
nieoczekiwane wsparcie, a potem
śpiewała już tylko coraz pewniej i

coraz radośniej. Takiej pomocy i choreografii mogłaby pozazdrościć jej
niejedna gwiazda!
Zabawa trwała ponad trzy godziny. Na parkiecie - piruety mniej lub
bardziej skomplikowane, nieśmiertelny pociąg i dużo podskoków. Na
scenie – same słoneczne hity.
Ksiądz Jan Twardowski pisał, że
gdybyśmy wszyscy byli tacy sami,
jednakowo mądrzy i silni, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Świat ludzi
doskonałych byłby więc światem ludzi
samotnych. Tego dnia w DK wszyscy
byli sobie potrzebni – jednakowo niedoskonali w niedoskonałych świecie.
Teksty i foto: Justyna Bajko
Zuzanna Wieczorek
i Aleksandra
Piechocka
z Miejskiej Szkoły
Podstawowej
nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi
w Knurowie
zaśpiewały
piosenkę „Kapusta,
głowa pusta”

Uczniowie z Miejskiej
Szkoły Podstawowej
nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi
pokazali, jak kiedyś
bawiły się śląskie
dzieci

Tekst i foto:
Martyna Mikołajczyk
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Bezgraniczna radość

Jak zwykle, kulminacją Knurowskich Dni Integracji
był Integracyjny Festyn Rodzinny – rozśpiewana
i roztańczona impreza, gdzie każdy dzieli się radością
tak, jak potrafi. I ta wspólna radość jest naprawdę
wielka

M

uzyka, śpiew, taniec – to
niezawod ne sposoby na
budowanie mostów na linii
„człowiek-człowiek”. W tych żywiołach można zapomnieć o własnych
kompleksach, nie liczą się ograniczenia. Na pierwszy plan wysuwa się
wspólnie przeżywana radość z grania,
śpiewania, pląsania czy słuchania.

Ci, którzy choć raz byli na Integracyjnym Festynie Muzycznym, na
długo zapamiętają panującą tam pogodną, bezpretensjonalną atmosferę.
Tegoroczny festyn, jaki odbył się w
sobotnie popołudnie, był ciepły nie
tylko w przenośni – słoneczna pogoda była wręcz wymarzona na takie
wydarzenie.

Na scenie plenerowej w parku
przy ul. Ogana prezentowali się artyści w różnym wieku – od przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
po osoby jak najbardziej dojrzałe.
Na dobry początek wystąpiła niezawodna orkiestra KWK Knurów pod
batutą Mariusza Kowalczyka. Wraz
z orkiestrą zagrali Adam Szaruga i

Jacek Kupka, a zaśpiewała Martyna
Wolsztyńska. Łukasz Żelechowski
przypominał m.in. że „dziś prawdziwych Cyganów już nie ma”, a zespół
Acustica Musa prowadzony prze Mirosława Borsuka wprawił obecnych
z rozmarzenie piosenką „Kiedyś cię
znajdę”. Na scenie zaprezentowały
się knurowskie majoretki, dzieci ze
szkoły tańca Perfect, dzieci i młodzież
z zespołów działających przy knurowskiej „Sztukaterii”: Hipnoteria
oraz Marzenie I, II i III, wokalistki ze
Studia Piosenki i Musicalu. Wielki
entuzjazm wzbudził zespół taneczny
My Dance ze Środowiskowego Domu
Samopomocy (pod opieką Eweliny
Maj). Na scenie pokazali się również
soliści i zespoły z knurowskich szkół
i przedszkoli. Uczniowie z klasy mundurowej ZSZ nr 2 dali popis umiejętności bojowych.

Były także wszystkie dodatki,
jakie na festynach być powinny – baloniki, cukrowa wata, dmuchańce,
malowanie twarzy, rękodzieło. A kto
chciał, mógł wykonać własnoręcznie
wazonik lub serce (jak znalazł na zbliżający się Dzień Matki).
„Bo jak nie my, to kto?” – śpiewali w sobotę członkowie zespołu
Zakręceni, działający przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół z Niepełnosprawnością Intelektualną. To
konstruktywne pytanie daje początek
wielu działaniom – tym drobnym,
codziennym, a także poważnym i
trwałym. Zapewne chodziło po głowie także inicjatorom Knurowskich
Dni Integracji, którzy je wymyślili,
zorganizowali i mają ogromne powody do satysfakcji.
Tekst i foto: Mirella Napolska

Dla Przeglądu

Z młodzieńczą werwą, gracją i wdziękiem
zaprezentowali się wszyscy występujący na scenie

Obok sceny też
wiele się działo
- organizatorzy
zadbali
o dodatkowe
atrakcje

Tomasz Rzepa, pomysłodawca, inicjator i współorganizator Knurowskich Dni Integracji: - Chciałbym, żeby
było takie przekonanie, że najlepsze, co może nam
się wydarzyć między sprawnością a niepełnosprawnością, to poczucie normalności. Tego, że trzeba żyć
trochę inaczej, kiedy jest się niepełnosprawnym, ale
„inaczej” nie znaczy ani gorzej ani lepiej. Oznacza
to - tak samo jak u każdego – żyć jak najbardziej
pełnią życia.
Miarą naszej dojrzałości społecznej jest między innymi nasz stosunek do osób niepełnosprawnych. Zwykle
na co dzień chętnie im pomagamy, jeśli zachodzi
taka konieczność, jednak mimo wszystko uważamy
ich za innych od nas „zdrowych”. A przecież osoby
niepełnosprawne niczym się od nas nie różnią, mają takie same potrzeby,
oczekiwania, marzenia.
Zastanówmy się czasami nad tym, czym jest laska dla niewidomego, wózek
dla osoby niepełnosprawnej, czym są wreszcie ręce dla osoby głuchoniemej?
Bardzo ważne jest, abyśmy uświadomili sobie potrzeby osób niepełnosprawnych, a także wczuli się w ich sytuację. Zadajmy sobie pytanie: co ja sam mogę
zrobić? Są osoby, które czekają na pomoc, na osoby, które przyjdą, poświęcą
swój czas, będą potrafiły podzielić się sobą i swoimi doświadczeniami.
Większość niepełnosprawnych to osoby otwarte. W ich myśleniu nie ma
żadnych „górek”, cieszą się z najmniejszych przyjemności, nie zastanawiają
się, co by było gdyby… Najważniejsza jest otwartość, optymizm i radość ze
współistnienia.
Jedno z przysłów z dalekich Chin mówi: „Osoba, która twierdzi, że coś jest
niemożliwe nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi”. Myślę,
że to świetny komentarz dla osób zaangażowanych w KDI, a szczególnie osób
niepełnosprawnych. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy chcieć.
Podejmują kolejne wyzwania, pokonując coraz to nowe bariery, skłaniają nas
do refleksji: kto tu jest niepełnosprawny? Oni czy my?
W czasie tegorocznych Dni sami niejednokrotnie mieliśmy okazje zadać sobie
to pytanie.
Thomas Edison kiedyś powiedział: „Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które
jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie”. Niestety,
wiele pomysłów i planów nie zostało zrealizowanych, bo nawet nie zaczęliśmy w
ich kierunku patrzeć. W czasie VIII KDI mieliśmy to szczęście, że spotkaliśmy
obok siebie ludzi z zapałem, podejmujących różne zadania, które wywoływały
u nas jednocześnie podziw i zdumienie. Ludzi, którzy dali nam lekcję życiowego
optymizmu, radości i docenienia drugiego człowieka.
Knurowskie Dni Integracji odbywają się pod hasłem „Bądźmy razem”. Wyjaśnia ono całą prawdę o zamyśle naszego święta. Mamy być razem. Razem
pracować, razem się bawić, razem żyć - tak zwyczajnie, po prostu, stale,
każdego dnia być otwartym na drugiego człowieka. Mam przekonanie, że
w ciągu tych kilku dni wielu z nas doświadczyło tego, że jest to możliwe.
W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób, nawet najmniejszy, zaangażowali się w KDI.
Mam nadzieję, że przesłanie, jakie pozostawili nam goście honorowi, Michał Ziomek i Henryk Czich, czyli: „Rób to, co kochasz” oraz „Nigdy nie
mów nigdy” zachęcą nas do tego, by czynić starania, aby każdego dnia
podejmować trud pomocy drugiemu człowiekowi w zwykłych codziennych
czynnościach. A jak to zrobić? Podpowiedź w wierszu niepełnosprawnej
poetki Marty Dąbkowskiej.

Pytasz - co mogę zrobić
Skoro człowiekiem tylko jestem
Mówisz nie mam nic
Pytasz gdzie jest sens
Lecz otwórz oczy szeroko
I zobacz
Jest tyle do zrobienia w około
Masz ręce które do słabszych wyciągasz w potrzebie
Którymi podejmujesz dźwigania trud
Masz uśmiech który świat rozjaśnia gdy słońca brak na niebie
Znasz słowa co najgrubszy stopią lód

Publiczność nie szczędziła dłoni, gromkimi brawami nagradzając artystów
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Masz serce z otwieranym wiekiem
Otwórz je więc szeroko a wszystko się uda
Jesteś tylko człowiekiem i aż człowiekiem
Zdolnym małymi rzeczami czynić wielkie cuda
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Docieplanie domów, malowanie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190
18-21/16

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
poddasza, mozaiki. Tel. 785 948 716

18-21/16

Montaż samochodowych instalacji gazowych – haków holowniczych. Gwarancja 5
lat. AUTO GAZ Serwis, Knurów ul. Szpitalna
21A. Tel. 506 581 748
19-22/16Y
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Wynajmę mieszkanie o pow. 33 m² w Szczygłowicach. Tel. 509 632 926

20-21/16

MOTORYZACJA
Auto -skup za gotówkę każdy stan.
Tel. 507 572 625
17-26/16

Skup samochodów
Tel. 791 544 346

–

gotówka.
3-22/16

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1-21/16

Skup skorodowanych, rozbitych, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625
RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-21/16

17-26/16

Złomowanie samochodów. Tel. 791 544 346

21-30/16

Szukam pracy w ogrodnictwie: porządkowanie ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem,
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel.792 848 084
16-43/16

DAM PRACĘ
Myjnia Podgór przyjmie panie do obsługi
na myjnię samochodową w K nurowie.
Tel. 32 236 60 42

KTO PRZYGARNIE?
Wspólna akcja z gliwickim oddziałem
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
„Bezpieczna Łapa” przynosi efekty. Ostatnio
Bond, pies ze schroniska znalazł nowy dom.
Czy inne czworonogi będą miały tyle szczęścia?

21/16

Skarlet jest suczką mającą około 3
lat. Pracownicy schroniska mówią,
że jest wcieleniem dobroci i miłości.
Spokojna, przyjazna. Sporo przeszła.
Wylizała się ze złośliwego raka.
Teraz w hoteliku czeka na dobrego
pana i spokojny dom.

Pizzeria Gruby Benek zatrudni kierowcę
i barmankę. Tel. 608 327 604

20-21/16

Przyjmę pracownika na docieplanie budynków. Tel. 602 407 190

21/16

Sprzątaczkę przyjmiemy do pracy w restauracji. Tel. 664 040 345
20-21/16

EDUKACJA
Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów. Tel.
784 02 78 17

ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ LUB STAŻYSTKĘ. Salon KOKILOKI. Tel. 733 334 550

Amir gasł w schronisku patrząc,
jak inne psy znajdują nowy dom.
Kumulacja samotności i stresu odbiły się na jego zdrowiu. Doszedł do
siebie w hoteliku, gdzie zajął się nim
weterynarz. Pies ma piękne umaszczenie. Temu, kto go przygarnie,
odwdzięczy się ciepłem.

17-22/16Y

21/16

SZUKAM PRACY
M ężc z y zna lat 4 4 pilnie szuka pracy.
Tel. 601 654 010
1/16-odw.

Podejmę się opieki nad kolejnym dzieckiem.
Duże doświadczenie, od września 2016 r.
Tel. 501 385 666

NIERUCHOMOŚCI

Sonik ma około 3 lat, jest wykastrowany i gotowy na adopcję. Z
pozoru zwykły pies, w kontakcie
z człowiekiem ujmuje radosnym
usposobieniem. Idealny towarzysz
długich spacerów. Zrewanżuje się za
odrobinę domowego ciepła.

13-39/16

Podejmę się opieki nad osobą starszą
w sobotę i niedzielę oraz posprzątam.
Tel. 501 385 66
13-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę.
Tel. 664 847 725
1/16-odw.

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 721 292 214

Gucio ma około 4 lat. Pies o długiej,
jedwabistej sierści uwielbia się przytulać. Jest jak niedźwiadek. Kiedyś
był kanapowcem, los zaprowadził go
do klatki w schronisku, gdzie w wielkim napięciu czeka na nową szansę.

14-39/16

Szukam pracy w charakterze opiekunki
d l a d z i e c i (1 5 l a t d o ś w i a d c z e n i a) .
Tel. 664 134 399
1/16-odw.

DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY o pow. około 80 m2. KNURÓW, UL. KS. KOZIEŁKA 12, PARTER,
PARKING. 1200 zł (do negocjacji – zależne od wkładu finansowego w remont).
Tel. 696 444 726

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
1/16-odw.

17-28/16Y

Duszek może nie jest zbytnio urodziwy, ale za to ujmuje spokojem.
Czas rozgonić smutek, jaki towarzyszy mu w schronisku. Pies szuka
przyjaciela na dobre i złe, takiego,
którego będzie mógł obdarzyć miłością.

Do wynajęcia pomieszczenie na działalność
handlową w Szczygłowicach 25 m2, parter,
ul. M. Konopnickiej 5F (obok kwiaciarni).
Tel. 696 453 299
20-21/16

Sprzedam działkę rekreacyjną o powierzchni
400 m 2 , na terenie Ogródków Działko w ych „Goździk ” (Kr y wałd – Jagielnia).
Tel. 793 020 824

19-21/16

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 49 m2
w Knurowie, IV p. Tel. 669 654 795

Niewielka, 3-letnia Nelka z nadzieją
czeka na dom. Sunia, na przekór
losowi, wciąż potrafi ufać ludziom.
To mała kuleczka szczęścia, miłości
i radości. Czy znajdzie się ktoś, kto
ja pokocha?

21-22/16

Zainteresowani adopcją psów
proszeni są o kontakt
(tel. 606 302 223),
Więcej szczegółów na stronie:
www.bezpiecznalapa.pl
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rozrywka nr 21

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Maciej Pluta z Tarnowskich Gór
ur. 16.05.2016 r., 3100 g, 51 cm

Kamil Arendt z Pilchowic

ur. 18.05.2016 r., 3400 g, 51 cm

Bartłomiej Waliczek z Kozłowa
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).

Wiktor Sadkowski z Knurowa

ur. 16.05.2016 r., 3520 g, 52 cm

Mikołaj Kalnik z Pilchowic

ur. 18.05.2016 r., 3660 g, 57 cm

Jakub Wiśniowski z Pilchowic

ur. 18.05.2016 r., 2935 g, 50 cm

ur. 19.05.2016 r., 3090 g, 53 cm

Aleksandra Ziółkowska z Gliwic

Ignacy Ostrowski z Gierałtowic

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 18/2016 brzmiało: „ŁYŻWIAR K A”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Jacek
Janecki. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy
do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Angry Birds 3D dubbing
- 19.00
Nice Guys. Równi Goście
- godz. 20.15
26.05.2016 r.
CZWARTEK

28-30.05.2016 r.
SOBOTA- PONIEDZIAŁEK

Dzielny kogut Maniek 2D dubbing
- godz. 16.00
Dzień Matki napisy
- godz. 18.00
Nice Guys. Równi goście napisy
- godz. 20.15

Angry Birds 3D dubbing
- godz. 15.30
Angry Birds 2D dubbing
- 17.15, 19.00

ur. 19.05.2016 r., 2690 g, 47 cm

ur. 20.05.2016 r., 3800 g, 54 cm
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27.05.2016 r.
PIĄTEK

Nice Guys. Równi Goście
- godz. 20.45

Angry Birds 2D dubbing
- godz. 15.30, 19.00

31.05-1.06.2016 r.
WTOREK-ŚRODA
Angry Birds 2D dubbing
- godz. 15.30, 19.00
Angry Birds 3D dubbing
- 17.15
Nice Guys. Równi Goście
- godz. 20.45

Kacper Dzienis z Knurowa

ur. 21.05.2016 r., 3940 g, 58 cm

Antosia Bezpalko z Knurowa

ur. 22.05.2016 r., 3570 g, 53 cm

informacja własna

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Promyk przed Zameczkiem i DPS-em

W

ramach VIII Knurowskich Dni Integracji, w hali MOSiR odbył się zunifikowany
turniej piłkarski.
Do rywalizacji przystąpiło
sześć zespołów.

- Turniej był zunifikowany,
co oznacza, że w każdej drużynie na boisku musiał przebywać
jeden opiekun - informuje organizator Tomasz Rzepa. - Graliśmy systemem każdy z każdym,
a mecze trwały dwa razy po 5

Solenizant Jacek Krzemiński
otrzymał od organizatorów
pamiątkowy puchar i dyplom

minut. Cieszę się, że na nasze
zaproszenie odpowiedziały również zespoły spoza Knurowa.
Głównym trofeum piłkarskiej rywalizacji był puchar
prezydenta Knurowa, po który
sięgnął Promyk Rybnik. Dru-

gie miejsce zajął Zameczek
Kuźnia Nieborowska, a trzecie
DPS Caritas Knurów.
Na kolejnych miejscach
uplasowały się następujące
druży ny: Gumisie Zabrze,
Zespół Szkół Specjalnych Knu-

rów, Fair Play Rybnik.
Przed pierwszym gwizdkiem sędziego uczestnicy zaśpiewali „Sto lat”, a specjalny
puchar i dy plom otrzymał
solenizant - Jacek Krzemiński.
Wracając do piłkarskiej

rywalizacji dodajmy, że najlepszym bramkarzem turnieju
został Eugeniusz Gembalczyk
(Zameczek), a po koronę króla
strzelców sięgnął jego kolega z
zespołu - Janusz Szwiet.

Tekst i foto: Piotr Skorupa

Drugie miejsce w turnieju zajął Zameczek z Kuźni Nieborowskiej...

Knurów. Olimpiada „Sport na wesoło”

Więcej nas łączy niż dzieli

Przedszkolaki
z MP-13
dały z siebie
wszystko

- Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć,
niech będę dzielny w swym wysiłku – słowa przysięgi
rozpoczęły olimpiadę „Sport na wesoło”. W zmaganiach
na precyzję i siłę to nie wynik był najważniejszy, ale
dobra zabawa i integracja

P

ani Kr ysia nie mówi,
ale kiedy odbierała medal, jej piękny uśmiech
znaczył więcej niż słowa. Pan
Sebastian potrzebuje pomocy
z codziennością, ale gdy kopie
piłkę jest zwyczajnym chłopakiem, któremu z całego serca
zależy, by trafić do bramki.
Olimpiada „Sport na wesoło”
to czas niezwykły; czas, kiedy
zostaje zawieszona granica
między normalnością a niepełnosprawnością. Moment,
kiedy jedni dla drugich potrafią być niebem.
Zmagania rozpoczęło uroczyste wejście drużyn na arenę
olimpijską. Przy burzy braw
i d źw iękach muz yk i przez
drzwi sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr
2 wkroczyli uśmiechnięci i
odrobinę zestresowani uczestnicy: Miejskie Przedszkole nr
13, Zespół Szkół Specjalnych,
Miejska Szkoła Podstawowa
nr 2, Miejskie Gimnazjum nr
16

2, Dom Pomocy Społecznej
„Zameczek” oraz drużyny z
Ośrodka Matka Boża Uzdrowienie Chorych „Caritas” –
Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy
i Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Obecnych przywitał Tomasz
Rzepa, organizator Knurowskich Dni Integracji.
– Życzę wam wspaniałej
zabawy i dobrych wyników –
mówił. – Najważniejsze jest to,
że możemy być razem, wspólnie
cieszyć się i bawić.
Olimpijczycy r y walizowali w kilku konkurencjach,
m.in. sprawdzali celność przy
strzałach na bramkę, testowali
precyzję przy zrzucaniu puszek i szybkość podczas biegu
z przeszkodami. Finał, polegający na przeciąganiu liny, miał
wskazać najsilniejszych. Paradoksalnie wygrali najsłabsi,
czyli przedszkolaki. Dlaczego?
Bo okazało się, że najsilniejszy
jest ten, który ma najwięcej

przyjaciół obok siebie. Osób,
które, gdy widzą, że słabniesz,
chwycą twoją linę.
Najprzyjemniejszym momentem olimpiady było wręczenie medali i dyplomów. Te,
m. in. z rąk Tomasza Rzepy i
Krzysztofa Stolarka, dyrektora
MOSiR-u, otrzymali wszyscy,
bo wszyscy byli zwycięzcami.
Olimpijczykom kibicowali
koledzy i nauczyciele. Nieocenionym wsparciem była również obecność wolontariuszy
- uczniów z ZSZ nr 2. Młodzież
cierpliwie tłumaczyła olimpijczykom zasady wyzwań, pomagała przy ich pokonywaniu oraz
dodawała otuchy.

dy ze zdumieniem stwierdzamy,
że więcej nasz łączy, niż dzieli.
Potrafimy tak samo się śmiać i
przeżywać porażki. Tak samo
się bawić i kibicować. I tak samo
boimy się odrzucenia.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Główna konkurencja
olimpiady, czyli
przeciąganie liny

Ważna integracja

Na co dzień jesteśmy jak dwa
światy – zdrowych i niepełnosprawnych. Czasami nie rozumiemy swoich języków, czasami
boimy się swojej obecności. Podczas Knurowskich Dni Integracji
nasze drogi się przecinają. I wtePrzegląd Lokalny Nr 21 (1210) 25 maja 2016 roku

www.przegladlokalny.eu

Przygotowania
idą pełną parą

Knurowska Liga
Piłki Siatkowej
MOSiR Knurów – mistrz Knurowskiej
Ligi Piłki Siatkowej

SPORT

Foto: Anna Wojnowska

Nad formą Damiana
Durkacza cały
czas czuwa trener
Ireneusz Przywara

A

ż trzy z czterech meczów
ostat niej kolejk i K nurowskiej Ligi Piłki Siatkowej
kończ ył y się po pięciu setach. Emocji nie brakowało,
a zespół TKKF Blue postarał
się o niespodziankę sporego
kalibru w postaci zwycięstwa

nad liderem i jednocześnie
mistrzem ligi – MOSiR-em
Knurów.
Świadkami ostatnich zagrań w kończącym się sezonie
byli m.in. Jerzy Pach (zastępca
przewodniczącego Rady Miasta) i Joachim Machulik (prze-

WYNIKI OSTATNIEJ KOLEJKI:
JRG Knurów -Znajomi Sędziego 3:2 (19, -17, 21, -20, 11)
TKKF Juniors RED - FORFAN 1:3 (10, -13, 19, 15)
Ekipa Czwartkowa - SALVATOR 2:3 (21, -26, 21, 19, 13)
TKKF Blue - MOSiR Knurów 3:2 (-14, 8, -26, 15, 15)

wodniczący Komisji Sportu),
którzy wspólnie z Krzysztofem Stolarkiem (dyrektorem
MOSi R) w ręcz yl i nag rody
uczestnikom ligow ych rozgrywek.
PiSk

1. MOSiR Knurów
2. Ekipa Czwartkowa
3. SALVATOR
4. FORFAN
5. TKKF Juniors Blue
6. TKKF Juniors Red
7. Znajomi Sędziego
8. JRG Knurów

Do 27 maja (piątek) trwa
kolejne zgrupowanie bokserskiej Młodzieżowej Kadry Narodowej Mężczyzn, w którym
uczestniczy Damian Durkacz
ze Spartana Knurów.
Zgrupowanie odbywa się
w Grudziądzu, gdzie główne-

mu trenerowi – Stanisławowi
Łakomcowi pomaga knurowianin Ireneusz Przywara.
Sztab szkoleniowy przygotowuje zawodników do startu
w cz er wcow ych M i st r z o stwach Europy, które odbędą
się w Rosji.

Damian Durkacz do tego
prestiżowego startu przygotowuje się od kilku miesięcy.
Nastolatek z Knurowa ma
za sobą kwietniowy obóz we
Frankfurcie nad Odrą oraz
zgrupowanie w Zakopanem.
PiSk

18
16
12
12
12
8
3
3

Foto: Sławomir Mirecki

Foto: Spartan

Medaliści
mistrzostw
Śląska

Foto: prywatne

Mistrzowie znaleźli
pogromców

Z

awodnicy Spartana Knurów wywalczyli
pięć medali w czasie mistrzostw Śląska w
MMA, które odbyły się w Świętochłowicach.
- Wszyscy nasi podopieczni pokazali charakter, wolę zwycięstwa i wrócili do Knurowa
z wieloma sukcesami - relacjonuje trener Sławomir Tokarz. - Tak naprawdę liczy się jednak
to, że młodzież chce trenować i pożytkować
energię na pracę nad sobą. Wizja zwycięstwa
zawsze jest największą motywacją.
Mistrzem Śląska MMA został Michał
Poziomek. Złoto w BJJ wywalczył Adam Witkowski, który został również wicemistrzem
naszego regionu w MMA. Srebrny medal w
BJJ zdobył Adam Długaszek, z kolei po brąz
sięgnął Krzysztof Zacherniak.
PiSk

Medaliści „Copa Kids BJJ”
Udany start w Chorzowie,
gdzie odbyły się kolejne zawody
Brazylijskiego Ju Jitsu „Copa
Kids BJJ” zanotowali zawodnicy knurowskiego Fight Clubu.
W międzynarodowej obsadzie (Austriacy, Węgrzy, Czesi,

Spartanie wiedzą jak
smakuje zwycięstwo

Słowacy) podopieczni Pawła
Bańczyka i jego brata Jacka
seryjnie zajmowali miejsca na
podium. W poszczególnych
kategoriach wagowych Bartosz
Kata zajął I miejsce, Grzegorz
Mirecki zakończył rywalizację

na pozycji drugiej, natomiast
miejsca na najniższym stopniu
podium zajęli: Jakub Dziekanowski, Krzysztof Sieprawski,
Michał Młynarczyk i Szymon
Szymczyk.
PiSk

T

renerzy i zawodnicy knurowskiego Spartana skorzystali z
zaproszenia i udali się na urodziny
sklepu Leroy Merlin w Gliwicach.
K lub przygotowa ł specja lny

pokaz umiejętności sw ych podpieczonych, który wzbudził spore
zainteresowanie wśród klientów.

Przegląd Lokalny Nr 21 (1210) 25 maja 2016 roku
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Foto: Spartan

Spartan
na niecodziennych
urodzinach
Spartan zaprezentował swych zawodników
w niecodziennej scenerii, co nie przeszkodziło
im pokazać się z jak najlepszej strony
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IV liga

Klasa okręgowa

4, 3, 2, 1 i wakacje

Spójnią Landek, radość tego zawodnika po ostatnim gwizdku
sędziego była jak najbardziej
uzasadniona.

Dzisiaj (środa, 25 maja) czwartoligowcy
rozegrają 27 kolejkę spotkań. Rozpoczyna się
zatem końcowe odliczanie. Przed piłkarzami
już tylko cztery mecze. A później wakacje...

Zwycięstwo
i kontuzja

Concordia w sobotę pokonała na wyjeździe 2:0 Przyszłość Ciochowice. Spotkanie dobrze rozpoczęło się dla
Tomasza Młynka, który dał
knurowianom prowadzenie.
Niestety w drugiej połowie napastnik Concordii doznał poważnie wyglądającej kontuzji.
- Nie wyglądało to dobrze
więc nie czekając na ostatni gwizdek sędziego pojechałem z Tomkiem do knurowskiego szpitala.
Po wstępnych badaniach wiemy,
że nastąpiło skręcenie stawu kolanowego i prawdopodobnie naciągnięcie więzadeł - informuje
nas prezes knurowskiego klubu,
Wojciech Górka.

Ojciec nie widział
bramki syna

Gdy Wojciech Górka pojechał z Tomaszem Młynkiem
do szpitala, wynik meczu wciąż
brzmiał 1:0. Ostatecznie skończyło się na dwubramkowym
zwycięstwie knurowian, a na
listę strzelców wpisał się Grzegorz Górka. To z kolei oznacza,
że ojciec nie widział gola strzelonego przez syna...

Pierwsze traﬁenie,
ale jak ważne

Jedność 32 Przyszowice
wygrała trzy z czterech ostatnich meczów i tym samym
sytuacja w tabeli z każdym
tygodniem się poprawia. W

26. KOLEJKA, GRUPA I:
Przyszłość Ciochowice - Concordia Knurów 0:2
0:1 Młynek (8), 0:2 Górka (82)
Concordia: Kuczera, Michał Mi1. Gwarek T.G.
kulski, Szczurek, Bąk, Gałach
2. Radzionków
(65. Czajka), Górka, Buchalik,
3. Grodziec
Mawo, Szewczyk (89. Bociek),
4. Myszków
Pstuś, Młynek (52. Gajek).
5. Sarmacja
Unia Ząbkowice - Przemsza
6. Poraj
7. GKS II K.
Siewierz 0:3 (walkower), Górnik
8. Slavia
Piaski - Raków II Częstochowa
9. Concordia
2:2, RKS Grodziec - Sarmacja
10. Przemsza
Będzin 0:0, Ruch Radzionków
11. Raków II
- GKS II Katowice 3:0, Górnik
12. Piaski
Wesoła - Zieloni Żarki 1:1, MKS
13. Wesoła
Myszków - Polonia Poraj 3:1,
14. Żarki
Gwarek Tarnowskie Góry - Sla15. Ciochowice
via Ruda Śląska 2:2.
16. Ząbkowice

61
56
51
50
50
41
40
39
37
36
33
28
25
19
3
19

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

Wygrał i awansował
na podium

Dariusza Skowrona przed
turniejem z 17 maja na próżno
było szukać w pierwszej „10”.
W tym dniu okazał się jednak
najlepszy, a na dodatek szturWYNIKI
Z 17 MAJA:

1. Dariusz Skowron – 2.675
2. Edward Nowak
– 2.333
3. Piotr Luberta
– 2.279
4. Bogdan Litwin
– 2.206
5. Kazimierz Fąfara – 2.080
6. Michał Szczecina – 2.064
7. Janusz Myszka
– 1.978
8. Henryk Brola
– 1.830
9. Józef Antończyk
– 1.728
10. Michał Foit
– 1.727
Kolejny turniej odbędzie się 31
LWSM „Gama”.

mem wdarł się nie tylko do
czołowej „10”, ale i na podium
klasyfikacji generalnej. To się
nazywa awans.
PiSk

KLASYFIKACJA
GENERALNA

1. Zbigniew Ciszewski – 28.266
2. Wojciech Napierała – 25.091
3. Dariusz Skowron – 24.528
4. Piotr Palica
– 24.526
5. Janusz Nowak
– 24.024
6. Stefan Wroblowski – 23.874
7. Bernard Wróbel
– 23.402
8. Czesław Antończyk – 23.305
9. Tadeusz Kamczyk – 23.293
10. Konrad Sobieraj – 23.271
maja o godzinie 16.30 w klubie

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

miniony weekend swojego
pierwszego gola w tym klubie
strzelił Łukasz Spórna, a że była
to jedyna bramka w meczu ze

Piłkarska środa

W ramach kolejnej serii
spotkań, 25 maja w Knurowie
dojdzie do konfrontacji Concordii z RKS-em Grodziec. Zespół
z Przyszowic wyjedzie z kolei do
Rybnika, by zagrać z rezerwami
ROW-u. Oba te mecze rozpoczną się o godzinie 18.00.

KS 27 Gołkowice - Polonia
Łaziska Rybnickie 0:3, Wawel Wirek - Tempo Paniówki
1:1, Górnik Pszów - Naprzód
Czyżowice 0:4, Orzeł Mokre
- Gwiazda Skrzyszów 5:1,
Naprzód Zawada - Gwarek
Zabrze 2:0, Rymer Rybnik
- Jastrząb Bielszowice 6:0,
Polonia Marklowice - Nap r zó d S y r y ni a 3:2, Pr z y szłość Rogów - Urania Ruda
Śląska 0:0.

PiSk

26. KOLEJKA - GRUPA III:

26. KOLEJKA, GRUPA II:
Jedność 32 Przyszowice - Spójnia Landek 1:0
1:0 Spórna (87)
Jedność: Szindler, Zabawczuk (46. Beker), Szaruga, Pilc, Wolniewicz (80. Pastor), Mrozek,
Przybylski, Szoł tysek (75.
1. Turza Śląska
58
Rozumek), Spórna, Hajok,
2. Polonia Ł.G.
48
Kozdroń (65. Gogolok).
3. Pszczyna
42
4. Radziechowy
42
GKS II Tychy - GTS Bojszo5. Tychy II
41
wy 0:1, Forteca Świerklany
6. Landek
38
- Radziechowy Wieprz 0:2,
7. Ruptawa
38
Unia Turza Śląska - Polonia
8. Drzewiarz
37
Ł a zi s ka G ó r n e 1:1, I s k r a
9. Krupiński
36
Pszczyna - Granica Ruptawa
10. Szczakowianka
34
2:2, Szczakowianka Jaworz11. Racibórz
34
no - ROW II Rybnik 4:1, Unia
12. Przyszowice
31
Racibórz - Krupiński Suszec
13. Bojszowy
30
14. Ornontowice
29
2:1, Drzewiarz Jasienica 15. Świerklany
21
Gwarek Ornontowice 0:0.
16. ROW II
20

To jest ten dzień
25 maja. Większość z Was
powie zapewne, dzień jak każdy inny. Ci, którzy mnie znają
wiedzą jednak, że dla mnie to
dzień szczególny i chciałbym,
by ta „szczególność” udzieliła
się innym. Przede wszystkim
tym, którzy kreują w Knurowie
wizerunek piłki nożnej, a więc
tym, którzy na co dzień pracują
m.in. w Concordii. Bo ten dzień
powinien być szczególny nie tylko
dla mnie, ale przede wszystkim
dla tego klubu.
Już tłumaczę, dlaczego przyczepiłem się do tego 25 maja. Bo
11 lat temu wychowanek Concordii - Jerzy Dudek był na ustach nie
tylko kibiców, ale i osób, które futbol traktują zupełnie obojętnie.
Interwencje naszego bramkarza
pokazywały stacje telewizyjne
na całym świecie. I to nie tylko w
serwisach sportowych.
25 maja 2005 roku Jerzy
Dudek wraz ze swymi kolegami
z Liverpoolu dokonał rzeczy
wręcz niemożliwej, bo ze stanu
0:3 po pierwszej połowie finałowego meczu Ligi Mistrzów z AC
Milan, doprowadził do pasjonującej dogrywki i niezapomnianej

26. KOLEJKA - GRUPA II:

serii rzutów karnych. Krótko mówiąc, nasz Jurek wygrał Champions League. I to w jakim stylu.
Dzień finału tych elitarnych
rozgrywek pamięta zapewne
pani Renata Dudek, mama Jurka. Trudno, by nie pamiętała,
skoro sukces syna był jednocześnie fantastycznym prezentem
na Dzień Matki, który rozpoczął
się tuż po tym, jak Jurek w geście
triumfu całował puchar i pamiątkowy medal.
No właśnie, jutro Dzień Matki. Bądźcie dumne ze swych pociech. Wszystkiego najlepszego.
A do nowego zarządu
Concordii apeluję, by był tym
pierwszym po 2005 roku, który
wreszcie zacznie celebrować 25
dzień maja. To przecież świetna
okazja m.in. do tego, by zorganizować turniej upamiętniający
tamte wydarzenia z finału w
Stambule. A przy okazji odkryć
kolejnego Jerzego Dudka, który
sprawi, że Dzień Matki będzie
dla kogoś dniem jeszcze bardziej
szczególnym.
Apeluję, ale i chętnie pomogę.
Piotr Skorupa

Czarni Pyskowice - ŁTS Łabędy 1:3, Jedność Jejkowice
- LKS 1908 Nędza 3:4, Wilki
Wilcza - Naprzód Rydułtowy
3:0, Zr y w Radonia - Zuch
Orzepowice 4:2, Zameczek
Czernica - Fortuna Gliwice
(nie odbył się - goście nie dojechali), LKS Krzyżanowice
- Rafako Racibórz 1:1, KS 94
Rachowice - Dąb Gaszowice
4:4, Silesia Lubomia - Naprzód Borucin 4:1.

1. Mokre
2. Rogów
3. Czyżowice
4. Marklowice
5. Rymer
6. Polonia Ł.R.
7. Skrzyszów
8. Urania
9. Gołkowice
10. Paniówki
11. Syrynia
12. Zawada
13. Wawel
14. Pszów
15. Jastrząb
16. Gwarek

52
51
49
43
42
41
41
40
35
35
33
32
32
18
16
14

1. Wilcza
2. Łabędy
3. Gaszowice
4. Lubomia
5. Nędza
6. Borucin
7. Rafako
8. Pyskowice
9. Rachowice
10. Krzyżanowice
11. Rydułtowy
12. Jejkowice
13. Czernica
14. Orzepowice
15. Radonia
16. Fortuna

63
60
51
46
45
40
39
39
35
33
31
30
30
22
12
7

1. Łany Wielkie
2. Rudno
3. Carbo
4. Zaborze
5. Ornontowice II
6. Stal
7. Kamieniec
8. Żernica
9. Toszek
10. Przyszowice II
11. Wielowieś
12. Kozłów
13. Społem
14. Chudów
15. Pawłów
16. Walka

64
61
45
43
43
42
42
36
35
34
34
32
29
27
19
24

1. Rudziniec
2. Pławniowice
3. Borowa Wieś
4. Sierakowice
5. Bujaków
6. Kleszczów
7. Ziemięcice
8. Kozłów II
9. Świbie
10. Quo Vadis
11. Concordia II
12. Łącza
13. Pilchowice
14. Bojków

50
50
46
43
41
38
29
29
28
26
24
21
6
10

1. Bujaków II
2. Sośnica
3. Stanica
4. Wilcza II
5. Łubie
6. Kłodnica
7. Kamieniec II
8. Bycina
9. Rudno II
10. Bargłówka

42
39
37
25
24
22
19
13
9
4

Klasa A
27. KOLEJKA:
Tęcza Wielowieś - Naprzód
Żernica 3:1, Drama Kamieniec - Ruch Kozłów 3:2, Piast
Pawłów - Carbo Gliwice 3:1,
MOSiR Stal Zabrze - MKS
Zaborze Zabrze 0:0, Jedność
32 II Przyszowice - Młodość
Rudno 2:3, Gwiazda Chudów - Walka Makoszowy 3:0
(wo), Społem Zabrze - Sokół
Łany Wielkie 1:1, Zamkowiec
Toszek - Gwarek II Ornontowice 1:3.

Klasa B
22. KOLEJKA:
Ruch II Kozłów - Concordia
II Knurów 3:5, LKS 45 Bujaków - Burza Borowa Wieś
2:8, Leśnik Łącza - Quo Vadis Makoszowy 2:1, Olimpia
Pławniowice - Naprzód Świbie 3:1, Victoria Pilchowice
- Start Kleszczów 4:7, Amator
Rudziniec - Pogoń Ziemięcice
1:0, KS Bojków - Start Sierakowice 0:3 (vo).

Klasa C
16. KOLEJKA:
Ślązak Bycina - Kłodnica Gliwice 4:1, LKS 45 II Bujaków
- Sośnica Gliwice 0:2, Orzeł
Stanica - Drama II Kamieniec
4:1, Korona Bargłówka - Naprzód Łubie 0:3, Wilki II Wilcza - Młodość II Rudno 1:0.
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Sukces Piotra
Adaszyńskiego

Sylwia Mularczyk:

Żyję chwilą, ale na pewno
nie przestanę trenować
je chłodny klimat, ludzie są tam
bardzo życzliwi i pełni ciepła.
Z pewnością pobyt w tej części
Europy był dla mnie bardzo
owocnie spędzonym czasem.
- Co w Twojej ocenie powoduje, że w Eugenie swoją przygodę rozpoczynają późniejsi
medaliści najważniejszych
imprez?
- Główną rolę spełnia tre-

ner, który jest niesamowitym
zawodnikiem z bardzo dużym
doświadczeniem i każdy jego
podopieczny ma w nim wielkie
wsparcie.
- Czym się zajmujesz na
co dzień?
- Uczę się w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Knurowie. Jestem
uczennicą trzeciej klasy. Poza
nauką spędzam czas z przyja-

ciółmi, no i oczywiście zajmuje
się ciężką pracą na treningach.
- Jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
- Teraz mam przed sobą wybór szkoły ponadgimnazjalnej,
a o dalszej przyszłości nie myślę.
Żyję chwilą, ale na pewno nie
przestanę trenować.
Rozmawiał Piotr Skorupa

foto-migawka

Do 18 czerwca pozostał już niespełna
miesiąc, a to oznac za,
że przebudow ywane kąpielisko w Knuro
wie jest już niemal
gotowe na przyjęcie gości.
Więcej zdjęć na www.przegladlokalny.e
u

informacja
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Foto: Piotr Skorupa

- Srebrny medal mistrzostw
świata to spełnienie jednego z
moich z sportowych marzeń. I
mam nadzieję, że to początek
drogi do osiągnięcia jeszcze
bardziej prestiżowych tytułów usłyszeliśmy w odpowiedzi.
- Co spowodowało, że pewnego dnia trafiłaś na siłownię,
a następnie rozpoczęłaś profesjonalne treningi?
- Moja przygoda z siłownią
zaczęła się poprzez moją siostrę
Paulinę, która już wcześniej trenowała na siłowni i ma na swoim koncie wiele osiągnięć sportowych. Dzięki niej rozpoczęłam
profesjonalne treningi u boku
trenera Eugeniusza Mehlicha.
- W ubiegłym roku startowałaś w Szwecji, teraz w
Danii. Skandynawia to dla
Ciebie szczególne miejsce.
Jakie wrażenia, oprócz tych
sportowych, wywiozłaś z tej
części Europy?
- Jechałam tam w celach
czysto sportowych więc nie było
wiele czasu na zwiedzanie czy
inne atrakcje turystyczne, ale
mogę powiedzieć, że byłam pod
wielkim wrażeniem kultury i
sympatii dla obcokrajowców.
Mimo, że w Skandynawii panu-

W

Kamieniu koło Rybnika odbyły się Mistrzostwa Polski Niesłyszących
w piłce nożnej. Chociaż w
turnieju nie brała udziału
drużyna z naszego terenu,
mamy powód, by poświęcić
tej imprezie trochę miejsca na naszych łamach. Już
wyjaśniamy dlaczego. Otóż
w zespole Spartan Lublin,
który został mistrzem Polski,
występuje Piotr Adaszyński
z Pilchowic. 20-latek jest synem Tomasza Adaszyńskiego, byłego pięściarza Concordii Knurów, ma dość duży, bo
około 70-procentowy ubytek
słuchu. Nie przeszkadza mu
to jednak, by odnosić sportowe, a konkretnie piłkarskie sukcesy.
P iot r Ad a s z y ńsk i gra w piłkę od
czterech-pięciu lat
i pre z ent uje na
t y le w y so k ie umiejętności,
ż e je s t re prezenta ntem Polsk i i
przygotowuje
się do sierpniow ych Mistrzostw Europy, które odbędą
się we Wrocławiu.
We wspomnianych
wcz eśniej m ist rzostwach Polski w Kamieniu nasz bohater
został uznany najlepszym
zawodnikiem turnieju, a ponadto sięgnął po koronę króla
strzelców.
Piotr Adaszyński ma też
w swej kolekcji tytuł halowego
mistrza Polski.
Na co dzień 20-latek zdobywa wiedzę i umiejętności

z zakresu rehabilitacji i masażu. Jednym słowem chce w
przyszłości pomagać innym.
Nie da się jednak ukryć, że
sam teraz potrzebuje wsparcia. Jeżeli ktoś z Was chciałby
mu pomóc, prosimy o kontakt
z redakcją.
PiSk

Foto: prywatne

Foto: Eugen

Sylwia Mularczyk z Uczniowskiego Klubu
Sportowego Eugen sięgnęła kilka tygodni
temu po srebrny medal mistrzostw świata
w wyciskaniu sztangi leżąc. Podopieczną
Eugeniusza Mehlicha zapytaliśmy m.in. czy
tytuł wicemistrzyni świata to spełnienie jej
sportowych marzeń, czy raczej początek
drogi do osiągnięcia jeszcze bardziej
prestiżowego tytułu?

Piotr Adaszyński po
ostatnich mistrzostwach
Polski niesłyszących
miał powody do
zadowolenia, bo do
sukcesu drużynowego
dołożył indywidualny,
zdobywając tytuły
najlepszego zawodnika
i króla strzelców

informacja
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I zabawa może być nauką

Honorowi dawcy krwi
nigdy nie zawodzą...

Foto: Adam Pobłocki

Knurów

Justyna i Katarzyna Urbanek sprawdziły wiedzę knurowian
o powstaniach. Zorganizowały grę miejską i połączyły
przyjemne z pożytecznym
Kilka minut po godz. 10 grupy
wyruszyły w teren na poszukiwanie pytań. Kierunek wskazywały strzałki. Po odnalezieniu
wszystkich 7 kopert drużyny
wróciły do „Sztukaterii”, gdzie
odpowiadały na zagadki. Pytania dotyczyły tematyki powstań
śląskich i miały ciekawą formę
- od rebusów po krzyżówki.
- Jesteśmy mile zaskoczone
wiedzą uczestników - mówią
Justyna i Katarzyna. - Różnice
między pierwszymi miejscami
były niewielkie.
Po wyrównanej walce najwyższe miejsce na podium zajęła drużyna z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 9.
- Dziękujemy wszystkim
za pomoc i wsparcie. Bez was
realizacja naszych planów byłaby niemożliwa - podkreślają
dziewczyny.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Wszystkie drużyny biorące udział w grze
miejskiej z organizatorami

Knurów

Oddali krew
dla Polski

4,5 litra pełnej krwi zebrali
knurowscy krwiodawcy w ramach
dorocznej akcji „Krew dla Polski”

K
Uczestnicy, prowadzeni
przez strzałki, szukali
zagadek

olejna odsłona godnej szacunku inicjatywy odbyła
się w sobotę w pobliżu knurowskich marketów Intermaché i
Bricomarché.
- Jak zwykle nasi sympatycy nie zawiedli – mówi Adam
Pobłocki, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra
Floriana Ogana w Knurowie.
Organizatorzy zadbali o
dodatkowe atrakcje: pokaz
pierwszej pomocy, konkursy
plastyczne. Wszyscy krwio-

Knurowscy krwiodawcy
podczas sobotniej akcji

dawcy zostali obdarowani apteczkami samochodowymi.
- To symboliczne podziękowanie za ten prawdziwy dar
serca – mówi prezes Pobłocki.
– Za pośrednictwem Przeglądu
Lokalnego chciałbym dotrzeć
do tych, na których te upominki
czekają: Marka Szymury, Daniela Pyki, Anny Maślińskiej,
Dawida Świderskiego, Jana
Matusika i Przemysława Jurko.
/bw/
Foto: Archiwum Adama Pobłockiego

B

liźniaczki są uczennicami Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Zespole
Szkół nr 1 w Knurowie. Przeszły
trudną rekrutację do Sejmu
Dzieci i Młodzieży i 1czerwca
będą reprezentować rówieśników na Wiejskiej. Zadanie, jakie
postawiono przed przyszłymi
posłami, dotyczyło miejsc pamięci. Dziewczyny skupiły się
na pomniku Powstańców Śląskich przy ul. Dworcowej. Zbadały, jak pomnik funkcjonuje
w świadomości mieszkańców i
wskazały sposoby jego wypromowania.
18 maja w K lubie Kultury Lokalnej „Sztukateria”
gimnazjalistki przy wsparciu
Młodzieżowej Rady Miasta i
dyrekcji ZS nr 1 zorganizowały grę miejską „Uwolnić od
zapomnienia”. Udział wzięło 5
drużyn ze szkół podstawowych.

Informacja własna wydawcy
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