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ZAMACH NA ŚWIĘTOŚĆ

Pierwsza runda dla emerytów
Zdaniem Sądu Rejonowego w Gliwicach Kompania
Węglowa powinna przywrócić górnikom węgiel odebrany
z przysługującego im wymiaru deputatu
W ubiegłym tygodniu zapadł
pierwszy wyrok w głośnej na całą
Polskę sprawie.
Przypomnijmy. Zmniejszenie o
jedną tonę deputatu dla emerytów
i rencistów jest jednym z punktów
porozumienia między zarządem
Kompanii Węglowej a zakładowymi
organizacjami związków zawodowych. Zostało ono zawarte 6 lutego.
Jego przyjęcie zakończyło opiniowanie projektu „Programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata
2014-2020”.
Byli górnicy są rozgoryczeni.
Czują się oszukani. Mają pretensje do
organizacji związkowych.
- Decyzję o ograniczeniu deputatu

podjęto za naszymi plecami. Nikt się
nas o to nawet nie zapytał – zauważa Henryk Hankus, przez lata szef
jednego ze związków zawodowych.
– Jako wieloletni związkowiec mam
prawo czuć niesmak i zażenowanie...
Górniczy emeryci postanowili
walczyć o swoje. Skrzyknęli się za pośrednictwem środowisk emeryckich i
działkowców.
- W sumie jest nas ponad 3 tysiące
emerytów, którzy zdecydowali się na
kroki prawne – mówi radny Franciszek Szafarz, jeden z wielu poszkodowanych. – Daliśmy przykład, za
nami idą inni.
Emeryci wyłonili grupę inicjatywną. Skontaktowali się z prawni-
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Funkcjonariusze z Komisariatu
Policji Autostradowej zatrzymali w
ubiegły czwartek na ul. Dworcowej
32-latka z Gliwic, który prowadził
samochód pod wpływem alkoholu
(0,6 promila). Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Dalsze postępowanie
prowadzi Wydział Kryminalny KMP
w Gliwicach.

lentowanej artystki Barbary Sałygi. − Z
dniem 23 maja otwieramy cykl wernisaży − mówią właściciele Grzejnik Cafe.
− Chcemy być miejscem, gdzie artyści
plastycy, fotografowie, rzeźbiarze i inni
tacy owacy mieli możliwość prezentowania i sprzedaży swoich dzieł.
Barbara Sałyga po raz pierwszy
pokaże swoje obrazy knurowskiej widowni.
− Wszystkich szczerze zapraszamy.
Będzie to szansa na zdobycie ciekawego
płótna do swej kolekcji, tudzież na prezent − zachęca Grzejnik Cafe.

kiem, mecenasem Michałem Zapartem. Za pośrednictwem knurowskiej
kancelarii prawnej złożyli pozwy do
sądów w Gliwicach i Rybniku.
Pierwszy wyrok jest po myśli
emerytów górniczych. Gliwicki Sąd
Rejonowy orzekł, że KW SA powinna przywrócić górnikom deputat w
pierwotnym wymiarze i wypłacić
ewentualne odsetki.
- Co prawda dotyczy tylko siedmiu
osób, ale pozostałe sprawy są identyczne, więc jesteśmy dobrej myśli – mówi
Szafarz. – Póki co, jesteśmy bardzo
zadowoleni z rostrzygnięcia.
Wyrok jest nieprawomocny.
/bw/

Na podwójnym Sztuka w Grzejniku
Grzejnik Cafe przy ul. Szpitalnej
gazie
zaprasza na wystawę prac młodej i uta-

DC

GIERAŁTOWICE

Zapolował
na kanarki

jb

CHUDÓW

W ubiegły czwartek nieznany
sprawca z pomieszczenia gospodarczego na jednej z posesji dokonał
dość nietypowej kradzieży. Jego
łupem padło... 30 kanarków. Właściciel wycenił straty na kwotę 1500
zł. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w
Knurowie.
DC

KNURÓW. ZAPROSZENIE NA
DZIEŃ OTWARTY

Gimnazjaliści
mile widziani

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego (I
Liceum Ogólnokształcące - ul. 1
Maja 21 - oraz Technikum nr 1 - ul.
Szpitalna 25) zapraszają uczniów III
klas gimnazjów na drzwi otwarte w
dniach 22 i 23 maja (czwartek-piątek)
w godz. 12-14.
- Przewidziano prezentację tegorocznej oferty edukacyjnej, ale też
specjalne pokazy robotów i efektownych eksperymentów chemicznych,
wykonywane przez współpracujące
ze szkołą Wydziały Chemiczny i
Elektryczny Politechniki Śląskiej – zapowiada Dorota Gumienny, dyrektor
placówki.
/b/

2

Festyn przy szkole

Szkoła Podstawowa w Chudowie zaprasza na
festyn rodzinny. Impreza odbędzie się w sobotę,
24 maja
Początek o godz. 15.30. W programie dla najmłodszych występy
przedszkolaków i uczniów (15.3016.30), gry i zabawy (16.30-18.30).
Wiele dodatkowych atrakcji, m.in.
jazda na koniu, trampoliny, dmuchańce, malowanie twarzy, hulajnogi
i rowerki. I sporo smakołyków: wata
cukrowa, lody, popcorn, gofry.
Dorośli też nie będą narzekać.
Będzie co przekąsić – kawa, kołocz,
dania z grilla – i posłuchać.
O godz. 16.45 zaplanowano mecz
piłki nożnej. O zwycięstwo zagrają
rodzice uczniów klas I-III i rodzice

uczniów klas IV-VI. O godz. 17.15 pokaz umiejętności dadzą strażacy OSP
Chudów. Będzie sporo piany, więc zabranie ręcznika (dzieci zapewne nie
odpuszczą takiej okazji do zabawy)
będzie dobrym pomysłem. Od godz.
19 publiczność bawić będzie lider
zespołu B.A.R. Eugeniusz Loska.
Organizatorzy zachęcają do
udziału w loterii fantowej. Do wygrania m.in. karnety do SPA, fryzjera
i kosmetyczki, kolacje przy świecach,
biżuteria i rośliny ozdobne.

Ścigani

Kryminalni z knurowskiego komisariatu
apelują do naszych Czytelników o pomoc
w ustaleniu miejsc pobytu Marioli Giszter
i Zbigniewa Gugały

Zbigniew Gugała

Mariola Giszter

Knurowianka ścigana jest
listem gończym, jaki 22 października 2012 roku w ydał
za nią gliwicki Sąd Rejonowy
(sygn. akt III K 1042/07).
Kobieta popełniła przestępstwo z art. 278§1 kodeksu
karnego: - Kto zabiera w celu
przywłaszczenia cudzą rzecz
ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.
Ostatnio Mariola Giszter
mieszkała przy ul. Słoniny 4/11.
31 października 2011 roku
list gończy za Zbigniewem
Gugałą wydał Sąd Rejonowy
w Gliwicach (sygn. akt III K
457/06).
Knurowianin ścigany jest
za przestępstwo z art. 286§1
kodeksu karnego: - Kto, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do
niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem
za pomocą wprowadzenia jej
w błąd albo wyzyskania błędu
lub niezdolności do należytego

pojmowania przedsiębranego
działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8.
Oprócz tego, za Gugałą
wydane zostały jeszcze 2 listy
gończe.
Ostatnie miejsce zamieszkania poszukiwanego to ul.
Piłsudczyków 16D/9.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, powinien
zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Za ukrywanie ich lub
pomoc w ucieczce grozi kara
pozbawienia wolności do lat 5.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie
informacje mogące przyczynić
się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanych, bądź ich
zatrzymania, należy kierować
pod numery telefonu: 32 337
25 37, 32 337 25 38, 32 337 25
00, 997 lub 112, ewentualnie na
adres: knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl
/g/

foto-migawka

/bw/
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się w ogólMiejskie Przedszkole nr 12 w Knurowie aktywnie włączyło
dydaktycznych
h
zajęciac
Na
−
wodę”.
pij
tato
„Mamo,
akcję
nopolską
a, aktywnie
dzieci eksperymentowały z wodą w różnych stanach skupieni
ielki z MP-12.
ćwiczyły i rozwijały zdolności plastyczne − mówią nauczyc
, koordyno− Poznały również rolę wody w codziennej diecie. Program
kształtowaniu
wany przez dyrekcję przedszkola, miał pomóc rodzicom w
enie zajęć,
u pociech prawidłowych nawyków żywieniowych. Na zakończ
y album
dzieci wspólnie z rodzicami wykonał y zadania, m.in. stworzył
rodzinny i... morze zamknięte w butelce.
Oprac. jb, foto: arch. MP-12
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Lekarzom z Centrum Leczenia Oparzeń
w Siemianowicach Śląskich nie udało się
uratować 42-letniego mężczyzny, poszkodowanego
w wypadku w kopalni „Knurów-Szczygłowice”

KNURÓW. TRAGEDIA W DOMU PRZY UL. JANTY

Kobieta zginęła
w pożarze
Foto: Sebastian Baron/www.facebook.com/Gliwice112

KNURÓW. WYPADEK W KOPALNI

− Usłyszałam tylko rąbanie do drzwi i krzyk policjantów,
że mamy natychmiast wychodzić na zewnątrz, bo grozi
wybuchem gazu − opowiada mieszkanka z ul. Janty.
Była noc, około 2.20. Dom obok płonął
Poż a r w y buch ł z sobot y na
niedzielę na pier wszy m piętrze
dw u kondygnac y jnego budy n ku
przy ul. Janty.
− Strasznie się dymiło, ogień
wychodził przed dach − opowiada
świadek zdarzenia, mieszkanka sąsiedniego domu. − Do tej pory jestem
w szoku. Przecież mogliśmy stracić
wszystko, cały dobytek życia. Mieszkam tu już 44 lata i pierwszy raz coś
takiego się zdarzyło.
Służby ewakuowały 20 osób.
Obawiano się wybuchu gazu.
− Policja kazała nam szybko wychodzić. Byliśmy przerażeni! Spodnie
włożyłam na piżamę, dziecko otuliliśmy kocem i na dwór. Dopiero koło
4.30 pozwolili nam wrócić do domu
− opowiada knurowianka.
− Ja chwyciłam komórkę − dodaje
jej sąsiadka.
Pożar gasiły cztery jednostki
straży pożarnej: z Gliwic, Knurowa i
strażacy ochotnicy.

Z mieszkania na pier wszy m
piętrze strażacy wynieśli 86-letnią
kobietę. Podobno ratownicy medyczni jeszcze reanimowali knurowiankę.
Było jednak za późno. Pani Maria
zmarła w wyniku zaczadzenia.
− To była bardzo spokojna i czysta
pani. Panna. Codziennie chodziła na
7 do kościoła. Ostatnio chorowała.
Ktoś z opieki ją odwiedzał − wspominają sąsiedzi.
Dom przy Janty składa się czterech mieszkań. Dwa na górze i dwa
na dole. Jeden z lokali na górze był
pusty. Na dole mieszka matka z trzema córkami, obok − samotny mężczyzna. W pożarze, oprócz mieszkania zmarłej 86-latki, najbardziej
ucierpiał lokal zajęty przez kobiety.
Runął sufit, który prawdopodobnie
nie wytrzymał naporu wody użytej
go gaszenia pożaru. Sąsiedni lokal
miał więcej szczęścia.
− Niestety ciężko tam zajrzeć, bo
pan, który go zamieszkuje trafił do

szpitala. Ale chyba nie ma to związku
z pożarem. Ma problem z cukrzycą −
wyjaśniają sąsiedzi.
O losy pogorzelców zadbał administrator budynku - Miejski Zespół
Gospodarki Lokalowej i Administracji.
− Już przygotowaliśmy lokale
zastępcze dla osób, które ucierpiały w
pożarze − informuje Artur Lisowski,
kierownik działu technicznego z
MZGLiA. − A budynek przy ulicy
Janty czeka gruntowny remont.
Mnożą się spekulacje na temat
przyczyn pożaru. Od paru dni na
miejscu działa prokurator.
− Ciągle ktoś tu się kręci. Pytają,
czy czegoś nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy. A my? Nic nie wiemy! Przecież
to był środek nocy. Wszyscy spali −
mówią mieszkańcy ulicy Janty.
Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że wśród tropów sprawdzanych przez prokuraturę pojawił
się wątek podpalenia.

Poparzony
nie przeżył

Tragedia rozegrała się w środę, na powierzchni w rejonie szybu
Foch, około 150 m od rozdzielni.
O godz. 12.30 pracownik specjalistycznej firmy z Rudy Śląskiej
naprawiał w kanale uszkodzony
kabel 6 kV. Kiedy zaprasowa ł
od strony rozdzielni końcówki
przeciętej linii, oparzył go łuk
elektryczny.
Wyładowanie było tak silne,
że na mężczyźnie spłonęła cała
odzież. Od ognia zajął się wiszący
nad kanałem baldachim, a jego
resztki oblepiły poszkodowanego.
Mężczyzna doznał oparzeń III
stopnia, czyli około 70 proc. powierzchni ciała. Natychmiast został
przewieziony do Centrum Leczenia
Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Tam przez kilka dni lekarze
walczyli o jego życie. Niestety, w poniedziałek mężczyzna zmarł.
Dyrektor urzędu górniczego
przesłuchał świadków zdarzenia.
Konieczne będzie skonfrontowanie
ich ze sobą, ponieważ w zeznaniach
jest sporo rozbieżności.

- Do takich wypadków dochodzi
bardzo rzadko - przyznaje rzecznik
prasowa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Jolanta Talarczyk. - Podczas ostatniej narady
dyrektor zapowiedział kontrole we
wszystkich zakładach górniczych.
Chce sprawdzić, jak pracownicy
radzą sobie z lokalizacją symulowanych uszkodzeń.
Prawdopodobną przyczyną
wypadku było błędne rozpoznanie
uszkodzonego kabla. Z wiązki
przewodów pracownik naprawiał
nie ten, który powinien, tylko kabel
bez wyłączonego napięcia.
- Bulwersujące, zwłaszcza że
prace wykonywała specjalistyczna
firma, a jej pracownik miał 22-letnie
doświadczenie - ocenia Talarczyk.
Okręgow y Urząd Górniczy
w Gliwicach wyjaśnia m.in. kto
odpowiada za rozpoznanie uszkodzonego kabla i czy poszkodowany
w trakcie pracy miał asekurację.
Wnioski powinniśmy poznać
w ciągu najbliższych 2 miesięcy.
Paweł Gradek

reklama
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Pobił, teraz
posiedzi?
Do 3 lat pozbawienia wolności grozi 20-letniemu mężczyźnie, który pobił 22-letnią
kobietę , powodując u n iej
stłuczenie głow y w okolicy
potylicy oraz stłuczenie klatki
piersiowej. Do zdarzenia doszło na ul. Sokoła, kilka chwil
po północy, z poniedziałku
na wtorek. Dodatkowo knurowianin groził kobiecie pozbawieniem życia i zdrowia.
Da lsze postępowanie w tej
sprawie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.
DC
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Foto: Bogusław Wilk
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Zmiany były
potrzebne

ogłoszenie

OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW Z DNIA 10 KWIETNIA 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1, art. 61b oraz art. 186 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z art. 15 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy
wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVII/408/12 Rady
Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Knurów na stałe obwody głosowania, Uchwały
Nr XLIV/627/14 Rady Miasta Knurów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
Zarządzenia Nr 71/OR/2014 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej
komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego podaję do wiadomości wyborców
INFORMACJĘ
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych ze wskazaniem, obwodowej komisji wyborczej
wyznaczonej dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Nr obwodu
głosowania

Zmiany były potrzebne – ocenili zgodnie (od lewej)
Waldemar Dombek, Piotr Dudło, Stanisław Dąbrowa
i Zbigniew Wawrzykowski

- To pożytecznie zainwestowane pieniądze – tak
wicemarszałek województwa śląskiego Stanisław
Dąbrowa skomentował wydatkowanie miliona złotych
z funduszy unijnych na przebudowę knurowskiego
targowiska
Dąbrowa odwiedził Knurów w czwartek po południu.
Zajrzał na knurowski targ,
choć nie na zakupy, bo to nie
ta pora... W towarzystwie sekretarza miasta Piotra Dudło,
wicestarosty gliwickiego Waldemara Dombka i zarządcy
obiektu Zbigniewa Wawrzy-

kowskiego obejrzał przebudowaną część targowiska.
- Widać różnicę. Jest zdecydowanie bardziej estetycznie
– zauważył wicemarszałek.
– Myślę, że i praktycznie,
choć tu ważniejsza od mojej jest ocena handlujących i
klientów.

Wykonane do tej pory prace to I etap inwestycji. Kosztowały 3,87 mln zł. „Okrągły”
milion z tej kwoty to dofinansowanie ze środków unijnych,
pozyskany przez miasto za
pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.
/bw/

Obszar objęty I etapem wynosi 4827 m2. Wybudowano wiatę (1366 m2) i budynek gospodarczo-sanitarny (160 m2) z biurami zarządcy targowiska, pomieszczeniem warsztatowo-gospodarczym, węzłem sanitarnym dla sprzedających i ogólnodostępnymi toaletami. Plac targowy został
wybrukowany (4,5 tys. m2). Znajdują się na nim miejsca do handlu obwoźnego, a pod wiatą
zostały ustawione metalowe stragany.
Od strony ul. Szpitalnej wzniesiono ogrodzenie z nową bramą wejściową, przy której zaprojektowano przestrzeń dla 8 kiosków handlowych. Od ulicy do wejścia prowadzi nowy chodnik. Po
jego obu stronach znajdują się miejsca postojowe. W obrębie przebudowanej części targowiska
wydzielona została dodatkowa przestrzeń dla osobnych kiosków handlowych.
Targowisko wyposażono w sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Wybudowano nowe przyłącze
elektryczne i wodociąg, cały teren oświetlono. Obiekt jest monitorowany. Objęto go nowym
systemem nagłaśniającym.

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Grzać
z rozsądkiem

- Mam znajome go, k tór y
mieszka „na blokach”. Mówi,
że ciepłownia raz grzeje, to
znów w ył ąc za ogr zewanie.
Wydaje mi się, że jeśli tak jest,
to nie jest to dobry sposób
na oszczędzanie. Wyziębione
mieszkanie trudniej ogrzać.
Lepiej byłoby utrzymać niższą,
ale stałą temperaturę.
P.

Partii nie żal

− Jestem byłym górnikiem.
Kiedyś bardzo mnie chcieli
wziąć do par tii, ale się nie
dałem. Nawet premii mi raz
nie przyznano, bo cztery litery [PZPR] zabroniły. Mało już
chodzę po Knurowie, zdrowie
już nie to, ale cieszę się, że
dożyłem czasów, kiedy nasze miasto tak wypiękniało. I
żadna partia nam w tym nie
pomogła! Jesteśmy wolnym
krajem. Obserwuję co się dzieje w mieście, dlatego uważam,
że Straż Miejska jest potrzebna
w Knurowie. Pan komendant
Daroń to wspaniały człowiek.
Znam go jeszcze z dawnych lat.
Czesław Domański
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Boli mnie...

- Czytam, że pobyt w nowym
ośrodku dla osób starszych
pr zy ul. Dworcowej będzie
kosztować 120 zł za dzień.
Jak dla mnie to gigantyczny
ko s z t. A l e c h c ę z a u waż yć
coś innego, choć to właśnie
ta informacja dała mi powód
do przemyśleń. Jestem byłym górnikiem. Pamiętam jak
przed laty własnymi rękoma
i kosztem mniejszych zarobków budowaliśmy w Knurowie
pralnię w szpitalu, remontowaliśmy szpitalne piwnice i
pomieszczenia, stawialiśmy
budynk i pr z y Dwor c owej i
ośrodki wypoczynkowe w górach. No i gdzie to wszystko
jest? Posprzedawano tu i tam.
Nic z tego nie dostaliśmy. Na
naszej, górniczej, krwawicy
dorabiają się teraz inni. Boli
mnie to. Tak samo jak stan
„Matysiaków” przy szpitalu,
dawne go komis ariatu pr z y
ul. Kopalnianej, wspomnianej
pralni. I jak jeszcze słyszę, że
musiałbym dać 3600 zł za pobyt w ośrodku, który – można
tak powiedzieć – współfinansowałem, to ten ból jeszcze
bardziej mi doskwiera...
Emeryt górniczy

- Mieszkam na osiedlu Wojska Polskiego II i mam spore
dopłaty do ogrzewania. Moi
sąsiedzi dostają zwroty. Jak
to możliwe? Jeśli ktoś został
sam na trzech pokojach, bo
dzieci rozjechały się po świecie, to wystarczy, że ogrzeje
najmniej s z y p okój. Tak ic h
przypadków cwaniactwa na
osiedlu jest mnóstwo. Skąd
się później bierze ta wilgoć
i grzyb?
Sąsiad z parteru odkręci kaloryfer na kilka minut i już
ma ciepło w pokoju. Zanim
gorąca woda dotrze do mojego kaloryfera, odda po drodze
ciepło pozostałym sąsiadom.
Rury nie są przecież izolowane. Zwracałem na to uwagę
p r e ze s owi s p ó ł dzi e l n i, al e
odniosłem wrażenie, że to do
niego nie dociera.
Dlaczego ankiety, które dostaliśmy od spółdzielni, nie zawierają wyliczeń, ile będziemy
płacić przy ogrzewaniu z metra
kwadratowego?
Kazimierz
Not. pg, jb, bw

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

26 Stycznia, Marynarzy, Piłsudczyków, Wincentego
Witosa

2

Lotników

3

Aleja Lipowa, Deszczowa, Dywizji Kościuszkowskiej,
Generała Jerzego Ziętka, Jesienna, Legionów, Letnia,
Przedwiośnia, Saperów, Wiosenna, Zimowa

4

Generała Władysława Sikorskiego, Ułanów

5

Szarych Szeregów, Szpitalna od nr 23 do końca

6

Armii Krajowej, Jedności Narodowej

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Jedności Narodowej 5 (lokal Nr 1)

7

Kapelanów Wojskowych

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Jedności Narodowej 5 (lokal Nr 2)

8

Kosmonautów, Władysława Jagiełły

9

Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego,Władysława
Łokietka

10

Kazimierza Wielkiego

11

Mieszka I

12

Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopina, Jarosława
Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Józefa Lompy,
Ignacego Paderewskiego, Aleksandra Puszkina,
Władysława Stanisława Reymonta, Juliusza
Słowackiego, Pawła Stalmacha, Wita Stwosza, Szpitalna
od nr 1 do 22, Karola Szymanowskiego, Targowa,
Henryka Wieniawskiego

13

Cicha, Floriana, Grunwaldzka, Jana Kochanowskiego,
Jana Matejki, Niepodległości, dr. Floriana Ogana,
Polna,Walentego Rakoniewskiego, Sokoła,Ustronie
Leśne,Thomasa Woodrowa Wilsona od nr 19 do końca,
Wzgórze

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Wilsona 22

14

1-go Maja, Władysława Broniewskiego, Chabrowa,
Jana Dymka, Jęczmienna, Kardynała Augusta
Hlonda, Kopalniana, Ks. Józefa Jagły, Kwiatowa, Plac
Powstańców Śląskich, Plebiscytowa, Różana, Stokrotki,
Thomasa Woodrowa Wilsona od nr 1 do 18, Wolności

Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego
L.O. ul. 1-go Maja 21, (lokal Nr 2)

15

Akacjowa, Aleja Spacerowa, Jana Brzechwy, Chmielna,
Dworcowa od nr 1 do 21, Jaśminowa, Mieczysława
Karłowicza, Klasztorna, Zofii Kossak-Szczuckiej, Ks.
Alojzego Koziełka, Jana Kwitka, Łubinowa, Stanisława
Moniuszki, Wrzosowa

Miejskie Gimnazjum Nr 1
ul. Ks. Alojzego Koziełka 7

16

Józefa Janty, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Pocztowa,
Henryka Sienkiewicza, Antoniego Słoniny, Spółdzielcza

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Słoniny 1

17

Astrów, Beksza, Konstantego Damrota, Dębowa,
Dworcowa od nr 22 do końca, Mikołaja Kopernika,
Tadeusza Kościuszki, Krucza, Karola Miarki, Emilii
Plater, Stanisława Poniatowskiego, Poprzeczna,
Bolesława Prusa, Przemysłowa, Rybna, Wagowa,
Stanisława Wyspiańskiego, Żwirki i Wigury

Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
ul. Dworcowa 38 a

18

Bojowa, Graniczna, Jagielnia, dr Henryka Jordana,
Wojciecha Korfantego, Krótka, Leśna, Juliusza Ligonia,
Feliksa Michalskiego, Nowy Dwór, Powstańców,
Rybnicka, Sadowa, Słoneczna, Starowiejska, Stawowa,
Szkolna, Szybowa, Piotra Ściegiennego, Zielona,
Zwycięstwa

19

Aleja Piastów

20

Górnicza, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Lignozy,
Stanisława Staszica, Sztygarska,
Józefa Wieczorka

21

Jana Kilińskiego, Książenicka, Parkowa, Stefana
Żeromskiego

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kilińskiego 6

22

Szpital

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. w budynku głównym
Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8

32 332 63 77

Skończyć
z cwaniactwem

Granice obwodu głosowania

Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Piłsudczyków 4
Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Lotników 2
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9, Aleja Lipowa 12
Miejskie Gimnazjum Nr 3, Aleja Lipowa 12
Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Armii Krajowej 5

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Stefana Batorego 5 (lokal Nr 2)
Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Stefana Batorego 7
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Stefana Batorego 5 (lokal Nr 1)
Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego
L.O. ul. 1-go Maja 21 (lokal Nr 1)

Świetlica PPHU „KOMART”, ul. Szpitalna 7

Zespół Szkolno - Przedszkolny
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. Michalskiego 27

Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Kilińskiego 6
Dom Kultury, ul. Górnicza 1

- symbol oznaczający obwody, w których lokale wyborcze dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
- symbol oznaczający obwód wyznaczony Zarządzeniem Nr 71/OR/2014 Prezydenta Miasta Knurów z dnia
21.03.2014 r. dla celów głosowania korespondencyjnego.
Wyborca niepełnosprawny może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych do dnia 12 maja 2014 r. w Biurze Obsługi Interesanta
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy
75 lat, może w terminie do 15 maja 2014 r. złożyć wniosek o głosowaniu za pośrednictwem pełnomocnika.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, może
zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 5 maja 2014 r.
Uwaga:
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego,
głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Informacje w sprawie rejestru i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego
oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miasta Knurów, przy ul. dr. Floriana Ogana
5, pok. Nr 112, nr telefonu (32) 339-22-81, pok. Nr 111, nr telefonu (32) 339-22-57 lub w formie elektronicznej,
adres e-mail um@knurow.pl
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania
25 maja 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji
wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
PREZYDENT MIASTA
ADAM RAMS
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KNURÓW. NADZÓR SKONTROLUJE BUDOWĘ GALERII KNURÓW

Bloki drżą w posadach
- Od 2 tygodni kafar ubija ziemię pod Galerię Knurów, a okoliczne
bloki aż się trzęsą - alarmuje pan Witold. On też się trzęsie - ze
strachu o stan techniczny bloku przy ul. Marynarzy

Foto: Paweł Gradek

Kafar ubija teren za Machoczkiem,
a każde jego uderzenie odczuwają
mieszkańcy okolicznych bloków

Z początkiem maja ruszyła budowa
długo wyczekiwanej Galerii Knurów. Na
działce za Machoczkiem pracę rozpoczął kafar - urządzenie do wbijania pionowych pali
w niedostatecznie stabilny grunt. Krótko po
tym mieszkańcy okolicznych bloków zaczęli
odczuwać drgania.
- Mieszkam naprzeciwko Machoczka, w
bloku na 4 piętrze, i ostatnio strasznie trzęsie
chałupą. Czy ktoś z mojego bloku też czuje
wibracje? - pytał na forum Wirtualnego Knurowa internauta psiduch.
Z odpowiedzią pospieszył mu kain:
- Potwierdzam, każde uderzenie kafara
wprowadza budynek w wibrację, a było już
ich kilkadziesiąt w ciągu tych dni... prawie
jak tąpnięcie. Nie wiadomo w jakim stopniu
te naprężenia mają wpływ na nasze ściany...
Pan Witold, mieszkający nieco dalej od
placu budowy, bo w bloku przy ul. Marynarzy, też odczuwa drgania. Jego żona próbowała nawet zainteresować tematem Urząd
Miasta. Twierdzi, że bezskutecznie.
- Ludzie się boją. Nie jest przecież tajemnicą, że te bloki budowano kiedyś z byle
czego - mówi knurowianin. - Żona słyszała,
że komuś na Kapelanów Wojskowych ściana
pękła.

Kierownik administracji Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Lech Apryasz, nie potwierdza tych rewelacji.
Przyznaje, że było kilka telefonów w sprawie
drgań, ale tylko w pierwszych dniach pracy
kafara.
Zarówno on, jak i pracownicy administracji LWSM nie odczuli wstrząsów, mimo
że stacjonują nieopodal budowy.
- Jeśli mieszkańcy mają wątpliwości,
proponuję, by zwrócili się do miasta, które
wydało zgodę na budowę - radzi kierownik.
Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw
Lokalowych, Krystyna Kostelecka, otrzymała kilka zgłoszeń od zaniepokojonych
drganiami mieszkańców. Podzieliła się nimi
z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Gliwicach. Ten już na miejscu
sprawdzi ewentualny wpływ pracy urządzenia na okoliczne budynki.
- Na razie nie dzieje się nic niepokojącego
- uważa naczelnik Kostelecka. - Taką technologię inwestor założył w dokumentacji. Teraz
decyzja należy do PINB w Gliwicach.
Inwestor przedsięwzięcia, DL Invest
Group, od nas dowiedział się o obawach
mieszkańców i krokach, jakie poczynił
Urząd Miasta. Stwierdził, że formalnie budowa galerii jeszcze się nie rozpoczęła.
- Wszystko, co się tam obecnie dzieje, to
jedynie przygotowania - informuje Tomasz
Rąba z DL Invest Group. - Jeden z podwykonawców testował maszynę. Pisemnie poinformowaliśmy go, by wziął pod uwagę skargi
mieszkańców.
Zapowiada, że budowa rozpocznie się na
dobre pod koniec tygodnia. Wtedy też inwestor będzie śledzić jej przebieg i reagować na
ewentualne zastrzeżenia.
/pg/

KNURÓW

Nowa siłownia jeszcze
przed wakacjami

Ostrzeżenia
są ważne, ale
nic nie zstąpi
samokontroli
- orzekli
członkowie
komisji

Możliwość ćwiczenia na wolnym powietrzu przypadła do gustu
mieszkańcom Knurowa. Dwie siłownie zewnętrzne cieszą się tak
dużym zainteresowaniem, że już powstaje kolejna – na placu przy
ul. Stefana Batorego 16 i Kosmonautów 12
Siłownie „pod chmurką” zyskują na popularności, także wśród
mieszkańców Knurowa, którzy
licznie i chętnie ćwiczą na powietrzu. Pierwszy obiekt powstał w
rejonie ul. Ułanów, przy tzw. Oczku
Wodnym, drugi w parku przy ul.
Ogana. Obydwie siłownie zbudowano z pieniędzy z budżetu miasta.
Trzecia miejska powstanie wparku
NOT w Szczygłowicach.
Zainteresowanie spędzaniem

aktywnie czasu jest na tyle duże, że
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa postanowiła sfinansować budowę kolejnej.
Prace rozpoczęły się już w ubiegłym tygodniu.
– Przed końcem czerwca powinny się zakończyć – informuje Lech
Apryasz z LWSM.
Siłownia ma być ogólnodostępna i ogrodzona. Do dyspozycji
mieszkańców oddanych zostanie

W miejscu boiska powstanie siłownia pod chmurką
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12 stanowisk, w tym 6 podwójnych.
Dodatkowo obok siłowni ma powstać małe boisko do koszykówki
i siatkówki.
- Obiekt ma być otwarty od rana
do wieczora, oczywiście w takich
godzinach, by nie zakłócać spokoju
okolicznym mieszkańcom – dodaje
Apryasz.
Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

KNURÓW. BEZPIECZNIE NAD WODĄ

Rozsądek przede
wszystkim
Zbliża się lato. Wiele osób będzie chciało
spędzić gorące dni nad wodą. Czy to dla nich
bezpieczne sprawdziła w ubiegłym tygodniu
specjalna komisja
Kontrola została przeprowadzona w ubiegłą środę. Komisję
tworzyli: Jerzy Pach – honorowy
prezes Oddziału Miejskiego WOPR
w Knurowie, a zarazem członek
zarządu wojewódzkiego WOPR w
Katowicach, mjr Jarosław Wiewiura – kierownik referatu zarządzania
kryzysowego UM w Knurowie, Andrzej Dobrowolski – zastępca komendanta Straży Miejskiej, Leszek
Rejkowicz - prezes Koła Wędkarskiego przy KWK „Szczygłowice”
i Damian Chlubek - prezes Koła nr
28 Polskiego Związku Wędkarskiego w Knurowie.

Uwaga komisji skupi ła się
przede wszystkim na akwenach
niestrzeżonych, m.in. na stawie
Moczury oraz zbiornikach w Szczygłowicach i na Zaciszu. Nie wolno
się w nich kąpać, o czym informują
specjalne tablice (nawiasem mówiąc: wkrótce zostaną wymienione
na nowe).
- Znaki to jedno, natomiast
najważniejszy jest zdrowy rozsądek
– mówi prezes Pach. – Mam nadzieję, że wypoczywający nad wodą będą
się kierować zasadą: bezpieczeństwo
nade wszystko.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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Foto: Bogusław Wilk

OŚWIATA. RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Technikum na liście

Knurowskie LO nie załapało się do najlepszej pięćsetki liceów w Polsce.
Zostało sklasyfikowane na 87 miejscu w województwie. Na 36 miejscu
w województwie i 284 w Polsce ujęto Technikum nr 1
W najnowszym rankingu szkół ponadgimnazjalnych wg portalu Perspektywy nasze województwo
nie wypada celująco. Dopiero na 55 miejscu znalazła
się najlepsza placówka – VI LO w Bielsku-Białej. W
pierwszej setce jest raptem pięć liceów z regionu – trzy z
Bielska-Białej i po jednym z Cieszyna i Katowic. Wśród
pół tysiąca wyróżnionych w skali kraju tylko 46 to licea
z województwa śląskiego.
W ocenie twórców rankingu knurowskie LO z
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego zasługuje na 87
lokatę w województwie. Ze szkół po sąsiedzku najwyżej
oceniono gliwickie V LO (7 w województwie, 109 w
kraju), II LO w Rybniku (10 w województwie i 144 w
kraju) i LO Filomata w Gliwicach (miejsca odpowiednio: 11 i 146).
W tym roku za najlepsze polskie LO uznano Liceum
Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na drugim miejscu jest XIII LO w Szczecinie, a
na trzecim XIV LO w Warszawie.
W rankingu techników na 284 miejscu (przed

KONKURS RADIA PLUS I UM KNURÓW

Czy znasz dziecięce
marzenia?
Gmina Knurów i Radio Plus
zapraszają do udziału w konkursie
pt. „Dziecięce marzenia”. Do
wygrania atrakcyjne nagrody

Konkurs odbywać się będzie w dniach 26-30 maja na
antenie Radia Plus. Jego uczestnicy usłyszą codziennie
jedno pytanie o to, gdzie dzieci lubią jeździć na wakacje
i spędzać wolny czas. Będzie ono emitowane dwukrotnie
każdego dnia w godzinach 16-18. Zadaniem słuchaczy jest
zadzwonienie do redakcji radia i udzielenie odpowiedzi.
Dla zwycięzców UM Knurów przewiduje nagrody.
Zostaną one wręczone podczas festynu z okazji Dnia
Dziecka – 1 czerwca, około godz. 17 – zorganizowanym
przez Centrum Kultury w parku przy ul. Dworcowej.
Oczywiście na festynie mile widziani będą nie tylko laureaci, ale wszyscy chcący spędzić w miły sposób
niedzielne popołudnie. Z myślą o posiadaczach karty
„Rodzina 3+” organizatorzy przewidzieli specjalne zniżki przy zakupach na stoiskach z lodami, watą cukrową
oraz przy wstępie do wesołego miasteczka. Regulamin
konkursu dostępny będzie na stronach internetowych
radia Plus (www.radioplus.pl) i UM Knurów (www.
knurow.pl).
/b/

informacja własna wydawcy
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rokiem 152) w skali kraju i 36 w województwie sklasyfikowane zostało Technikum nr 1 z ZS im. I. J. Paderewskiego.
Tegoroczny ranking wygrywa Technikum Zawodowe nr 7 w Nowym Sączu, drugie jest krakowskie Technikum Łączności, a trzecie Technikum Elektroniczne
w Lublinie. Za najlepsze w województwie uchodzą:
Technikum nr 1 w Cieszynie (21 w kraju), Technikum
nr 17 w Katowicach (23 w kraju) i Technikum nr 4 w
Jastrzębiu Zdroju (26 w kraju). Z placówek w ościennych
miejscowościach najwyżej sklasyfikowano rybnickie
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (4 w województwie i 44 w kraju) oraz gliwickie Technikum nr 1 w ZS Techniczno-Informatycznych
(odpowiednio 8 i 65).
W Polsce działa prawie 1900 „ogólniaków” i niemal
1800 techników.
/bw/

Pełny ranking
dostępny jest na stronie www.perspektywy.pl.

informacja własna wydawcy

W imieniu samorządu miasta gratulacje Adamowi Wali
i Maciejowi Jaśkiewiczowi składa wiceprezydent Piotr
Surówka

KNURÓW

Dają dobry
przykład

Adam Wala z koła TRION
i Uczniowski Klub Sportowy
Eugen zostali laureatami konkursu
„Knurów – dobre przykłady”
Inicjatywa ma na celu honorowanie osób i organizacji pozarządowych działających na rzecz
mieszkańców. Analizując zgłoszenia organizatorzy z miejskiego
samorządu wzięli pod uwagę m.in.
zakres i zasięg działań środowiskowych, nowatorskość rozwiązań,
ich efektywność, wysokość pozyskanych dotacji, a nawet dbałość o
wizerunek Knurowa.
W tym roku w kategorii „Lider organizacji samorządowej”
zwycięzcą został Adam Wala, szef
knurowskiego Koła TRION. Oceniający docenili jego umiejętność
zebrania i scalenia sporej grupy
osób niewidomych i słabowidzących, aktywność i skuteczność
wszechstronnej działalności osobistej i w ramach koła.
W kategorii „Organizacja pozarządowa” nagroda trafiła do
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Eugen. W tym przypadku jurorzy
szczególnie mocno podkreślali
zarówno świetne wyniki klubu

(wiele medali mistrzostw świata,
Europy i Polski), ale też jego starania przyczyniające się do wzrostu świadomości prozdrowotnej,
służące popularyzacji rekreacji i
aktywnego trybu życia.
Publiczne ogłoszenie wyników
konkursu odbyło się w środę podczas inauguracji Knurowskich Dni
Integracji. Adresatami powinszowań byli Adam Wala i – w imieniu
UKS Eugen - wicemistrz świata
Maciej Jaśkiewicz. Gratulacje złożyli im wiceprezydent Knurowa
Piotr Surówka, Tomasz Rzepa pomysłodawca i organizator KDI,
a zarazem społecznik i miejski
radny, oraz inspektor Krystian Pluta z knurowskiego Urzędu Miasta,
koordynujący współpracę miejscowych organizacji pozarządowych
w imieniu samorządu. Słowom
uznania towarzyszyły brawa, którymi zebrana w kinie publiczność
nagrodziła laureatów konkursu.
/bw/

reklama
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Foto: arch. Klub Byłych Pracowników P. R. U. K. „Koksorem”

Krew dla Polski

Po raz siódmy PCK, Klub HDK im. dra Ogana
i Grupa Muszkieterów zapraszają do akcji
„Zbieramy krew dla Polski”

Koksoremowcy
podtrzymują
przyjacielskie więzi
i zbierają pamiątki po
dawnym pracodawcy

- Specjalny ambulans stanie w
sobotę, 24 maja, na parkingu przed
Intermarché przy ul. Szpitalnej 42
– informują organizatorzy. – Akcja
potrwa w godzinach 8-14.30.
Każdy, kto odda krew, uzyska
bezpłatnie wyniki swoich badań laboratoryjnych. Wśród krwiodawców
rozlosowane zostaną profesjonalne
apteczki samochodowe. Poborowi
krwi w Knurowie towarzyszyć będą
dodatkowe atrakcje, a wśród nich
pokazy pierwszej pomocy i akcji

strażackiej oraz konkurs rysunkowy
dla dzieci.
Krwiodawcy muszą spełnić kilka
podstawowych warunków: być w
wieku 18-65 lat, ważyć co najmniej
50 kg i posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem. Nie mogą dzień
wcześniej spożywać alkoholu oraz
innych używek. A w dniu akcji powinni zjeść lekki posiłek i napić się
trochę wody - w czasie upałów krew
jest gęściejsza.
/bw/

reklama

KNURÓW

Przyjaźń się nie starzeje
Choć zakład P.R.U.K. „Koksorem” zamknięto w 2001
roku, pracownicy wciąż pielęgnują przyjaźnie powstałe
wśród hutniczych maszyn. − Byliśmy wielką zakładową
rodziną − podkreślają
Po rozwiązaniu zakładu los pracowników był niepewny. Sporo osób
przeszło na emeryturę, niektórzy
wyjechali za granicę: do Australii
czy Niemiec. Pomimo upływu lat
koksoremowcy nie zapominają o
sobie. Co roku, w drugi piątek maja,
spotykają się, aby wspólnie świętować Dzień Hutnika i... wspominać.

− Opowiadamy sobie, co tam
u nas nowego, przywołujemy lata
spędzone w „Koksoremie” − mówi
Franciszek Szołtysek. − Inne zakłady
nam zazdroszczą, że nasza przyjaźń
się nie starzeje.
Koksoremowcy zbierają pamiątki po dawnym pracodawcy. Jak
podkreślają, z miłości do zakładu

chcą zachować materialne ślady po
„Koksoremie”. Pracownicy mają nadzieję, że będą spotykać się co roku.
− Chcielibyśmy podtrzymywać
więzi jak najdłużej, choć wielu osobom już wiek nie pozwala na udział
w święcie − tłumaczy Franciszek
Szołtysek.
Jb

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Knurów informuje, że w dniach od 26 do 28 maja 2014 roku odbędzie się wywóz
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych
opon, oraz odpadów niebezpiecznych z terenu zabudowy wielorodzinnej.
Odbiór zostanie przeprowadzony
w kolejności określonej w przedstawionym poniżej harmonogramie.
W związku z powyższym prosimy
mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, wymienionej w harmonogramie, o wystawienie w godzinach
wieczornych dnia poprzedzającego
wywóz lub w dniu wywozu do godziny
6:30 rano wymienionych odpadów
w obrębie placyków gospodarczych

oraz przed posesję w przypadku
kamienic. Dla osób, które spóźnią
się z wystawieniem odpadów nie
przewidujemy dodatkowych terminów
w ramach prowadzonej akcji.
Wystawione rzeczy nie mogą
tarasować dróg, przejść dla pieszych
lub utrudniać normalnego funkcjonowania ciągów komunikacyjnych, jak
też zagrażać bezpieczeństwu ludzi
lub ich mienia.

Nie będą odbierane odpady pochodzące z rozbiórek, gruz budowlany, styropian, papa, odpady komunalne niesegregowane i odpady
podlegające segregacji.
Wszystkie odpady zostaną zebrane przez PP-H-U Komart Sp. z o.o.,
a następnie poddane odzyskowi lub
unieszkodliwieniu.

HARMONOGRAM
ODBIORU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO,
WIELKICH GABARYTÓW ORAZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
RODZAJ ODPADU
Rejon
ZSEiE
GABARYTY
NIEBEZPIECZNE
Rejon pomiędzy ul. Kosmonautów
do ul. 26 Stycznia, w tym:
Ułanów, Sikorskiego, Ziętka, Szpitalna
Os. Wojska Polskiego I
Os. Wojska Polskiego II
26 maja
26 maja
26 maja
TBS
Rejon III i IV kolonia + zabudowa
wielorodzinna ul. Koziełka, Sienkiewicza,
Wolności, Dworcowa, Pocztowa,
Spółdzielcza
Rejon pomiędzy ul. Kosmonautów do
ul. Niepodległości, w tym:
ul. 1 Maja 2,6 i TBS 1 Maja,
27 maja
27 maja
ul. Szpitalna 20, 22,
27 maja
ul. Wilsona 22, 45, 96
ul. Niepodległości 10, 26
Zabudowa wielorodzinna ul.:
28 maja
28 maja
Michalskiego, Powstańców Śl., Zwycięstwa
Os. Szczygłowice
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Symboliczny klucz do bram miasta przekazał
organizatorom i uczestnikom imprezy
wiceprezydent Piotr Surówka

KNURÓW. NIE NA DZIEŃ, DWA, LECZ NA ILE SIĘ DA...

Bądźmy razem

Piękna muzyka, porywający taniec,
fascynujące opowieści i łzy wzruszenia
– to z pewnością zapamiętają
uczestnicy inauguracji VI Knurowskich
Dni Integracji „Bądźmy razem”

Katarzyna
Błoch i Marek
Zaborowski
urzekli
publiczność
porywającym
tańcem

Oficjalne otwarcie szóstej edycji imprezy odbyło się w środowe popołudnie w
Kinie Scenie Kulturze. Widzowie wypełnili salę do ostatniego miejsca. Spędzili
w niej półtorej godziny. Na pewno nie
żałowali ani chwili.
- Niepełnosprawność? Zaprzeczamy jej
każdym swoim czynem – dowodziła Beata
Nartowska, prowadząca, wraz z Tomaszem Rzepą, uroczystość.
Nie rzucała słowa na wiatr. Gdy na
scenie pojawili się tancerze Katarzyna
Błoch i Marek Zaborowski, gorące rytmy
i żywiołowe tańce z miejsca podniosły
temperaturę w sali. Wrzenie przeszło w
owację.
Brawa nagrodziły koncert niewidomej pianistki Kai Kosowskiej i skrzypaczki Anny Kasprzykiewicz.
- Jakim cudem nauczyła się pani grać
,nie widząc klawiszy? – dociekał Tomasz
Rzepa.
- Nie potrzebujesz wzroku, gdy czujesz

muzykę – usłyszał od Kai.
Że „chcieć to móc”, dowodzą od
lat Michał Woroch i Maciej Kamiński.
„Kulawi podróżnicy” – jak o sobie mówią
– zwiedzili pół świata. I nadal im mało.
Przymierzają się do kolejnej, tym razem
zaoceanicznej, eskapady. Celują w Amerykę Południową.
Uroczystość okazała się świetnym
pretekstem do publicznego uhonorowania
zwycięzców konkursu „Knurów - dobre
przykłady”. W tegorocznej edycji imprezy
gratulacje i słowa uznania oraz brawa publiczności zebrali Adam Wala, szef Koła
TRION, i Uczniowski Klub Sportowy
Eugen.
Utartym zwyczajem uczestnicy Dni
Integracji otrzymali symboliczny klucz
do miasta. We władanie na czas imprezy
przekazał im je wiceprezydent Knurowa
Piotr Surówka.
Tekst i foto: Bogusław Wilk

Prowadzący imprezę Beata
Nartowska i Tomasz Rzepa

Kaja Kosowska i Anna
Kasprzykiewicz

Widzowie, wśród których nie zabrakło samorządowców i społeczników, nie szczędzili dłoni nagradzając występujących gromkimi brawami

Idź

Dla Przeglądu

Tomasz Rzepa, inicjator i organizator Knurowskich Dni Integracji:
- Idea naszego przedsięwzięcia
polega na otwarciu się na drugiego
człowieka. Niezależnie od tego, czy
jest sprawny czy niepełnosprawny.
Chodzi o docenianie ludzi za to, co
robią.
Osobę niepe ł nosprawną tr zeba
przede wszystkim dostrzec i zbliżyć
się do niej. Dopiero wówczas można zobaczyć w niej zwyczajnego
człowieka, który - tak samo jak
my - ma uczucia, talenty, ambicje,
różne potrzeby i bardzo chce, żeby
go normalnie traktować.

8

Za bardzo koncentrujemy się na
ograniczeniach osób niepełnosprawnych, a powinniśmy zwracać uwagę
pr zede wszystkim na potencjał
każdego człowieka. Traktować go
podmiotowo, dbać o jego godność.
Może to brzmi górnolotnie, ale jak
mówimy o równym traktowaniu, nie
może oznaczać to zobojętnienia na
potrzeby drugiej osoby.
Integracja niepełnosprawnych nie
ma polegać na dopasowywaniu ich
do życia w niezmienionym środowisku, lecz do wzajemnego połączenia
się światów niepełnosprawnych i
sprawnych w nową całość, gdzie
każda ze stron musi dokonać pewnej
zmiany. Trzeba sobie uzmysłowić, że
nie tylko osoby „zdrowe” mogą wiele
ofiarować niepełnosprawnym, ale
i niepełnosprawni mogą ich czymś
wzbogacić. Mieliśmy tego dowód w
czasie minionych dni, gdy mogliśmy
obserwować tancerzy, sportowców
i artystów niepełnosprawnych. Zapominaliśmy wówczas o ich ułomnościach, przede wszystkim podziwiając ich kunszt.
Dni integracji to nie tylko pięć dni

w roku, o których szybko zapominamy. Staramy się, żeby przyniosły
one dla wszystkich korzyści w ciągu
całego roku. Zmieniając myślenie
wielu ludzi już ten cel osiągamy.
Dodatkowo w czasie każdych KDI
staramy się przybliżyć mieszkańcom stowarzyszenia, organizacje i
fundacje działające na rzecz osób
niepełnosprawnych. W tym roku
jest to Fundacja Promyczek, która
m.in. c hc e pomagać r odzinom,
bezpośrednio po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego. Wsparcie
szczególnie w pierwszych dniach czy
miesiącach po urodzeniu jest nie do
przecenienia (m.in. pomoc psychologiczna i doradztwo). Wszystkich
zainteresowanych zapraszam na
stronę internetową fundacji (www.
fundacja-promyczek.pl), gdzie jest
także kontakt.
W imieniu organizatorów składam
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy dołożyli swoich „pięć
groszy”, by Knurów stał się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym i
sprzyjającym integracji.

Idź - nawet gdy ci mówią że chodzić nie
umiesz
Idź - przed siebie – nawet bez powodu
Idź – odważnie w tłumie
Idź – uparcie brnij do przodu
Idź swoim własnym krokiem
Tak jak umiesz –noga za nogą
Nie zniechęcaj się wzgardliwym
wzrokiem
Nie zaliczaj się do tych co nie mogą
Idź – aż do granic siły
Choćby nie wierzono w ciebie wcale

Choćby wszystkie znaki - nie mówiły
Choćby burza – ty idź dalej
Idź – na tych co siadają nie
zważaj
W miejscu już zostało wielu
Ty idź – zmęczeniu się nie
poddawaj
Idź dzielnie aż do celu
Idź - własny szczyt zdobyć
Nawet gdy nazywają cię kaleką
Idź - nie trzeba umieć chodzić
By zajść daleko

Marta Dąbkowska
z Krzeszowic

Not. bw
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Siłą woli można wygrać ze słabościami ciała - dowodzą
Michał Woroch i Maciej Kamiński

Chcieć
znaczy móc

Anna Koppa, Marcin Chrobok (z lewej) i Krzysztof
Matuszewski talentem i profesjonalizmem dorównują
absolwentom Akademii Sztuk Pięknych

Warto podejmować
ryzyko - taką lekcję
wyniosły ze spotkania
z podróżnikami
knurowskie nastolatki

Choroba dotknęła ich, gdy wkraczali w dorosłe życie. Guz kręgosłupa
u Maćka i rdzeniowy zanik mięśni u
Michała sprawiły, że odtąd poruszali
się na wózkach.
Poznali się w szpitalu. Od razu
znaleźli wspólny język.
Michał czerpał siłę z wypraw w
nietypowe miejsca. Odwiedził m.in.
Indie, Mongolię, zdobył Spitsbergen.
Zaraził tą pasją Maćka.
2 lata temu wybrali się do najdalej
wysuniętego na zachód punktu Europy - przylądka Cabo da Roca.
W 3 miesiące przejechali 18 tys.
km, odwiedzili 13 państw na 2 kontynentach. Ich domem i środkiem

lokomocji był samochód wyposażony
w windę dla niepełnosprawnych.
Michał i Maciek zdani byli wyłącznie
na siebie.
Knurowskiej młodzieży opowiedzieli m.in. o przygodach, jakie spotkały ich w podróży, o serdecznych
ludziach, poznanych w europejskich
miastach i przeszkodach, jakie musieli pokonać.
Opowieść uzupełnili pokazem
zdjęć.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że warto podejmować ryzyko,
że strach przed nieznanym bierze się
tylko z niewiedzy.
/pg/

Zdjęcia z wyprawy
można zobaczyć
pod adresem: www.
michalworoch.com

Przegląd Lokalny Nr 21 (1107) 22 maja 2014 roku

To wszystko
jestem ja!

Anna Koppa, Marcin Chrobok i Krzysztof Matuszewski
z przejęciem obserwowali reakcje gości piątkowego
wernisażu ich grafik. - Jesteśmy dumni, że możemy
innym pokazać nasze zdolności - mówili krótko po
otwarciu wystawy w knurowskiej Sztukaterii
Grafiki są owocem kilkumiesięcznej, żmudnej, pracy w ramach
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Unikat”. Troje niepełnosprawnych artystów pokazało w nich swoje światy.
Prace Anny to pamiętnik z podróży z tatą. W przeciwieństwie
do Marcina i Krzysztofa stosuje w
swoich linorytach kolor. Stworzenie
jednej grafiki zajmuje jej 3 miesiące.
Marcin zafascynowany jest światem zwierząt.
- Lubię je rysować, bo one mają
ciekawe warunki życia - tłumaczył
w czasie wernisażu. - Wprowadzają
uspokojenie w tych czasach. Dużo jest
złych rzeczy, a zwierzęta są piękne,
naturalne, mają uczucia, miłość w
sobie.
Zwierzęta na linorytach Marcina
często przybierają ludzkie cechy: potrafią się zakochać, zajść w ciążę, podróżować. Są też odzwierciedleniem
pragnień autora, który chce stworzyć
rodzinę. Szuka wybranki, dla której
mógłby być dobry.
Krzysztof, mimo swojej niepełnosprawności, radzi sobie w każdej
sytuacji. Czuje się pełnoprawnym
mieszkańcem miasta. Sam się po nim
porusza, zna różne ciekawe miejsca.
Lubi podróżować. Fotograficzna wręcz
pamięć pozwala mu tworzyć intrygujące grafiki śląskiego pejzażu. Techniką
suchej igły tworzy wieżowce, kominy
fabryczne, kopalniane szyby.

Na spotkanie ze sztuką przybyli m.in. podopieczni Caritasu

Foto: Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

Żartobliwie nazywają siebie kulawymi
podróżnikami. Przejechali samochodem
18 tys. km po Europie i Afryce. Zdani
na siebie i ludzi, których spotkali po
drodze. Maciej Kamiński i Michał Woroch
opowiedzieli knurowskiej młodzieży
o swojej podróży

W grafikach Anny, Marcina i
Krzysztofa na próżno szukać ludzi.
- My jesteśmy w tych pracach
- tłumaczył Marcin. - Zwierzęta,
które rysuję, są we mnie. To wszystko
jestem ja!
Małgorzata Gwiazdonik, instruktor w pracowni plastycznograficznej, nie miała wątpliwości, że
język sztuki wolny jest barier. Jej podopieczni biorą udział w konkursach
dla niepełnosprawnych, ale też dla
nieprofesjonalnych artystów, którzy
nie ukończyli szkół artystycznych.
- Dyrektorka Muzeum Śląskiego była przekonana, że autorami

tych grafik są osoby pełnosprawne
- wspominała instruktorka. - Prace
Krzysztofa to poziom Akademii Sztuk
Pięknych.
Dostrzegają to jurorzy kolejnych
konkursów i festiwali, nagradzając
niepełnosprawnych autorów, ale nie
tylko. Muzeum Śląskie zakupiło do
swoich zbiorów grafiki Anny, Marcina i Krzysztofa.
Wernisaż zorganizowany przez
Caritas dostarczył autorom wiele
radości. Szkoda tylko, że tak mało
knurowian skorzystało z zaproszenia
do Sztukaterii.
/pg/
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rozrywka nr 21

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko

Emil Cebernik z Zabrza

ur. 11.05.2014 r., 3140 g, 51 cm

Jagna Zalewska z Gliwic

ur. 12.05.2014 r., 2860 g, 48 cm

informacja

Litery z pól oznaczonych kropką,
czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do
redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10
dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród
autorów praw id łow ych odpow iedzi

rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 19/2014 brzmiało: „SOŚNICA”.
Podwójny bi let do k i na ot rz y muje
MONIKA SZPADA. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Transcendencja
− godz.18.00

22.05.2014 r.
CZWARTEK

23-28.05. 2014 r.
PIĄTEK-ŚRODA
Listonosz Pat i wielki świat
− godz.17.00

21

Sąsiedzi
− godz.16.15

Sąsiedzi
− godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

10

KUŹNIA NIEBOROWSKA

Piknik w Zameczku

Sceniczne występy, gry, konkursy
i zabawy złożą się na Rodzinny Piknik
Integracyjny na terenie Domu Pomocy
Społecznej Zameczek
Impreza odbędzie się w sobotę. Rozpocznie ją nabożeństwo o
godz. 15. Po mszy św., około godz.
16, zaplanowano oficjalne otwarcie
pikniku.
W programie przewidziano
występy mieszkańców Zameczka
oraz gry i konkursy dla dzieci i
dorosłych.
- Dobrą zabawę gwarantuje zespół Wadam – zapewnia dyrektor
DPS Ewa Zamora.

Nie samym duchem człowiek
żyje, więc organizatorzy nie zapominają o potrzebach podniebienia.
Zadba o to odpowiednio zaopatrzony bufet z grillem.
Piknik jest wspólnym przedsięwzięciem DPS Zameczek, Powiatu Gliwickiego i Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat.
/bw/
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Uśmiechnij się! − zachęcali
tancerze

KNURÓW

Bariery? Jakie bariery!
Przełamywali uprzedzenia razem tańcząc i śpiewając, bo nic tak
nie integruje jak wspólna zabawa! Sobotni festyn integracyjny
udowodnił, że granica między zdrowymi a niepełnosprawnymi
przebiega tylko w ludzkich umysłach

Grupa „Zakręceni” w tańcu „My Słowianie”.
Tańczono na scenie i pod nią

Na scenie przy kompleksie handlowym Merkury zaprezentowali
się m.in. podopieczni ośrodków
zajmujących się pomocą osobom
niepełnosprawnym oraz zespoły z
Centrum Kultury.
Aplauz publiczności wzbudził
występ grupy tanecznej „Zakręceni”
ze Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną. Pozytywnej energii
mógłby „Zakręconym” pozazdrościć
niejeden profesjonalista. W każdy
ruch wkładali tyle zaangażowania
i radości, że pod sceną w tany ruszyli schowani pod parasolkami
knurowianie. Przy dźwiękach „My
Słowianie” czy nieśmiertelnych „Kaczuszek” tancerze rozruszali największych ponuraków.
W deszczowy dzień serca publiczności skutecznie rozgrzała Dorota Osińska.
− Bardzo się cieszę, że mogę być
dzisiaj tutaj z państwem − mówiła ze
sceny artystka.
Finalistka programu „The Voice
of Poland” i aktorka teatru „Rampa”
wyśpiewywała poważne piosenki o
miłości i zawadiackie utwory z zaskakującą puentą.
− Przyszłam specjalnie na występ
Doroty Osińskiej − mówi pani Stefania. − Oglądałam ją w programie telewizyjnym i bardzo mi się spodobała.
Pięknie śpiewa!
− Tylko szkoda, że pogoda nie
dopisała. Już zastanawialiśmy się
z mężem, czy cokolwiek będzie, czy
czasem nie odwołali festynu − dodaje
knurowianka.

Liryczna Dorota Osińska wzbudziła
zachwyt knurowian

Stoisko MOPS z rękodziełami podopiecznych

Imprezę poprowadził Tomasz
Rzepa, organizator Knurowskich
Dni Integracji. Sporo działo się na
scenie i pod nią. Rękodzieła zaprezentowali m.in. podopieczni MOPS.
Zadbano również o najmłodszych.
Wolontariusze pokazywali jak stworzyć ciekawe dzbanuszki i malowali
twarze dzieci w różnobarwne wzory.
− Ja chciałam motylka, w brat
tygrysa − mówiła 5-letnia Ania.

− Mam tylko nadzieję, że to da
się zmyć − śmiała się mama knurowianki.
Festyn był przedostatnim akcentem VI Knurowskich Dni Integracji.
KDI, jak co roku zakończyła niedzielna msza święta w kościele pod
wezwaniem św. Cyryla i Metodego, w
czasie której modlono się w intencji
organizatorów i uczestników.
Tekst i foto: Justyna Bajko

XI INTEGRACYJNE SPOTKANIA TEATRALNE

Bo teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd
Osoby niepełnosprawne stanowiły większość
aktorów. Za swój występ nie dostaną prestiżowych
nagród, nie trafią na okładki magazynów, ich gry
nie będą oceniać krytycy. I wcale im na tym nie
zależy.
Większe znaczenie ma dla nich przełamanie
lęków i wewnętrznych barier. Wyjście na scenę stanowi znakomitą formę terapii. Największą nagrodą
są brawa od publiczności.
W piątek przed widzami zaprezentowało się
sześć grup pracujących z osobami niepełnosprawnymi.
Jako pierwszy wystąpił zespół „Ogniki” z
Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi z przedstawieniem „Zagubiony czas”.
Kółko Teatralne „Promyk” z Zespołu Szkół zagrało
bajkę o Królu Maciusiu I, pokazując, że dzieci też
Przegląd Lokalny Nr 21 (1107) 22 maja 2014 roku

mają swoje prawa i dorośli powinni liczyć się z ich
zdaniem. Klasa IIIa integracyjna z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
zaprezentowała spektakl pt. „12 miesięcy”.
Następnie uczniowie z Miejskiego Gimnazjum
nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przenieśli widzów w świat wierszy Jana Brzechwy. W tej sferze
pozostawiła ich także grupa „Alternatywa” ze Środowiskowego Domu Samopomocy Ośrodka M.B.
Uzdrowienia Chorych Caritas, inscenizując wiersz
poety pt. „Lokomotywa.
Na koniec wystąpił zespół „Boys Dance” z
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”. Jego muzycy wcielili się w znane postaci polskiej estrady
– m.in. Maryli Rodowicz, Czesława Niemena i
Natalii Kukulskiej. Nic dziwnego, że całą widownię
porwali do wspólnej zabawy.
DC

Foto: Dawid Ciepliński

W piątek w Kinie Scenie Kulturze uczestnicy
Integracyjnych Spotkań Teatralnych pokazali, że na
scenie niepełnosprawność nie musi ograniczać

Teatr jest lubiany, bo na scenie wszystko jest możliwe, tu nie
ma żadnych barier - zapewniali uczestnicy IST

11

ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Brukarstwo. Tel. 601 472 791

21-45/14Y

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

1/14-odw.

SPRZEDAM
Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799

SZUKAM PRACY

1/14-odw.

1/14-odw.

Docieplanie elewacji, podbitki, malowanie
elewacji, ankrowanie, gładzie, malowanie,
sufity podwieszane. Adaptacja poddaszy,
kafelkowanie. Remonty kompleksowe. Tel.
602 407 190, 785 948 716

Emerytka szuka pracy mycie okien, sprzątanie. Tel. 793 953 727

15/14-odw.

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727
15/14-odw.

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 798 620 720

19-22/14

13/14-odw.

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

Emerytka szuka pracy w charakterze niani.
Tel. 798 620 720

3-52/14

Ocieplenia, tynki żwirowe, zwykłe. Tel.
607 991 043
20-23/14

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

1-22/14

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl Tel.
502 611 988, 509 962 089

8-48/14

WYPOŻYCZENIE: AREATOR – WERTYKULATOR DOBA 90 zł. TEL. 507 055 665

Restauracja Mała Toscania poszukuje
kucharza lub kucharki z doświadczeniem.
Tel. 531 450 009

21-22/14

Spawacz 141/111 z doświadczeniem na
kotłach energetycznych, 13-20 zł/godz. w
zależności od doświadczenia, zapewnione
zakwaterowanie i obiadokolacja, umowa o
pracę. Tel. 787 581 756

21/14

Zatrudnimy kucharza lub kucharkę. Tel.
664 040 345, 660 420 077

18-22/14

Zatrudnimy, na podstawie umowy zlecenie
na stanowisko: pielęgniarka dyplomowana,
opiekun osób starszych, salowa. Kontakt
32 236 71 67

21/14

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399
6/14-odw.

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

13/14-odw.

ZRB Budremus. Profesjonalne wykończenia wnętrz, domów, biur, mieszkań,
łazienek. Wykończenia pod klucz. Tel.
881 654 584

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

MOTORYZACJA

20-22/14

13/14-odw.

19-22/14

20-23/14

Przyjmę panią do opieki nad dzieckiem w
godz. 13.00 – 16.30. Tel. 503 805 153

3/14-odwY.

Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

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

DAM PRACĘ

13/14-odw.

Szukam pracy dorywczej. Tel. 32 793 66 14
15-22/14

Szukam pracy w charakterze ślusarza,
ukończony kurs wózków widłowych, uprawnienia suwnicowego. Tel. 698 418 129
20-35/14

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

6-22/14

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
6-22/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza drugi przetarg na najem lokalu użytkowego
o pow. 43,33 m2 przy ul. Targowej 2 b (pawilon wolnostojący).
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na
stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

19-26/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

5-22/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

14-22/14

NIERUCHOMOŚCI
Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 505 873 748
21-22/14

Sprzedam dom w Knurowie na ul. Jęczmiennej, rok budowy 2013, podpiwniczony.
Tel. 733 627 067

21-26/14

Sprzedam dom. Tel. 508 192 750

21/14

Sprzedam działkę budowlaną 12,5 a –
Krywałd. Szczegóły internet olx.pl Tel.
513 661 470

21-22/14

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 60 m2, os. WP. Tel. 509 041 270

19-22/14

Sprzedam M-3, 46 m2, IV p., os. 1000-lecia.
Tel. 535 056 535
21-24/14

Sprzedam M-5 WP II, II p., 70,8 m2. Tel.
509 842 310

19-22/14

S p r z e d a m m i e s z k a n i e 5 3 m 2 . Te l .
510 567 231

19-21/14

S p r z e d a m m i e s z k a n i e 6 3 m . Te l .
514 793 833
2

19-21/14

Wynajmę lokal 120 m w cenie 2000 zł.
Doskonały na salon fryzjerski, gabinety,
usługi. Tel. 733 627 067
2

21-26/14
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OGŁOSZENIE

W związku z planowanym generalnym remontem
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 (al. Lipowa 12)
placówki te będą otwarte dla Czytelników
do 30 maja 2014 roku.

O dalszych planach funkcjonowania Bibliotek
poinformujemy w odrębnych ogłoszeniach na łamach
„Przeglądu Lokalnego”, na stronie internetowej MBP
oraz facebook`u.
Podczas remontu bez zmian będą funkcjonowały:
Filia nr 1
Filia nr 3
ul. Dworcowa 10a
ul. Górnicza 1
44-190 Knurów
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-92
tel. (32) 332-63-96
Do Filii nr 1 oraz Filii nr 3 można - przez cały czas trwania remontu
– zwracać wypożyczone z naszych placówek książki.

Zaproszenie

Dom Kultury w Szczygłowicach zaprasza 7 czerwca na wyjątkowy spektakl
- „Andropauza 2” w reżyserii Macieja Damięckiego. W obsadzie plejada gwiazd:
Marek Siudym, Jacek Kawalec, Dariusz Gnatowski, Matylda Damięcka.
Spektakl rozpocznie się o godz. 19.00. Bilety w cenie 60 zł do nabycia
w sekretariacie Domu Kultury w Szczygłowicach. Więcej informacji pod
numerem tel. 32 332 63 84.
Przegląd Lokalny Nr 21 (1107) 22 maja 2014 roku
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O rywalizacji fair play
zapewniała Mariola Mateja

Integracja poprzez sport

Sport jest jedną z dziedzin życia, która osobom
p ok r z y wd z ony m pr z e z
los pozwala zapomnieć o
ka lect w ie. Dzięk i spor-

towej r y wa lizacji osoby
niepełnosprawne stają się
też, jakby bardziej akceptowane przez środowisko
w jakim żyją. Sport daje im

kontakt z innymi i jednocześnie pozwala spełniać
marzenia. Może już nie te
sprzed wypadku, ale równie ważne, mające swoją

wartość i niosące nadzieję
na lepsze jutro.
PiSk
Foto: Piotr Skorupa

GoalBall to dyscyplina skierowana do osób słabo widzących
i niewidomych. W hali MOSiR gościliśmy m.in. wicemistrzów Polski
z Katowic, którzy mimo poważnych wad wzroku udowodnili, że
poprzez trening znakomicie można się poruszać po boisku, bronić
strzały i zdobywać gole

Foto: Dawid Ciepliński

Udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych
wzbudził wiele pozytywnych emocji. Tu nie
liczył się czas, wynik, czy celny strzał.
Na pierwszym miejscu była znakomita
zabawa i integracja

Uśmiech na twarzach i przysłowiowa
„piątka” - o to chodzi organizatorom
knurowskich Dni Integracji

Przegląd Lokalny Nr 21 (1107) 22 maja 2014 roku

W czasie Dni Integracji
królowała m.in. piłka
nożna, wszak swoje
mecze rozegrali nie tylko
główni aktorzy imprezy,
ale również organizatorzy
i sponsorzy
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W niecodziennej wycieczce do Warszawy uczestniczyli
młodzi piłkarze Akademii
Piłki Nożnej Marcina Brosza. To nie był jeszcze wyjazd
na mecz ligowy z Legią, ale...
Na celowniku „akademików”
znalazł się m.in. Stadion Narodowy.
- Plan wycieczki zawierał
jeszcze kilka innych ciekawych
pozycji, ale nie da się ukryć, że
zwiedzanie Stadionu Narodowego wraz z przewodnikiem
było, jak to się mówi „gwoździem programu” - relacjonuje
jeden z opiekunów i jednocześnie trenerów, Michał Bagiński.
Występ na warszawskiej
a renie to prag nienie nie
tylko ukształtowanych już
piłkarzy. O grze na tym pięknym obiekcie marzą również
najmłodsi. Adepci futbolu
z Knurowa mieli na razie
okazję zasiąść na trybunach,
zobaczyć szatnie, spojrzeć
na murawę z loży VIP, czy
też przyjrzeć się gabinetowi
odnow y biologicznej. Ci,
którzy myślą nie tylko o grze,
ale i pracy komentatora sportowego mieli okazję zobaczyć

stanowiska tych, któr ych
głos znamy z transmisji telewizyjnych bądź radiowych.
Podopieczni
Michała Bagińskiego i Adama
Pawlasa prz ebywali w stolicy
kilka godzin, a
oprócz Stadionu Narodowego
zwiedzili Zamek
Królewski oraz
Centrum Nauki
„Kopernik”.
- To był dzień
pełen emocji. Z
Knurowa wyjechaliśmy o szóstej
rano, by wrócić
już po północy.
Mimo napiętego
planu zwiedzania
oraz deszczowej
pogody wróciliśmy uśmiechnięci i zadowoleni.
W drodze powrotnej zawodnikom nie brakowało sił, ani
energii, czego dowodem były
śpiewy i dobry humor naszych
chłopaków - podkreśla Michał
Bagiński.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 13 MAJA:
1. Zdzisław Mral
2. Piotr Luberta
3. Tadeusz Wodziczko
4. Jerzy Kampa
5. Alfred Wagner
6. Jerzy Hadrawa
7. Jacek Zacher
8. Joachim Makselon
9. Jan Pikus
10. Wojciech Napierała

- 2.131
- 2.120
- 2.007
- 1.946
- 1.925
- 1.851
- 1.850
- 1.847
- 1.798
- 1.686

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
- 24.823
2. Piotr Luberta
- 24.005
3. Joachim Makselon
- 23.936
4. Leonard Spyra
- 23.809
5. Michał Foit
- 23.276
6. Henryk Brola
- 23.040
7. Jacek Zacher
- 22.906
8. Bernard Wróbel
- 22.905
9. Jerzy Makselon
- 22.582
10. Bogumił Wolny
- 22.468
Kolejny turniej odbędzie się 27 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Foto: Magdalena Bagińska

Na murawie i w szatni narodowego

Reprezentanci Akademii Piłki Nożnej,
niczym reprezentanci Polski na murawie
i w szatni Stadionu Narodowego

IV liga

Nokaut
i niespodzianka
Grunwald Halemba zdeklasował Concordię i niczym
sędzia bokserski wyliczył rywala do ośmiu. W sobotę przekonamy się, czy knurowianie
wstaną po tym nokaucie i
zakończą sezon z twarzą, czy
też pozostaną na deskach i
ostatnie cztery mecze oddadzą
bez walki.

Zwycięstwo
i porażka

Uczniow ie Miejsk iego
Gimnazjum nr 2 w Knurowie
uczestniczyli w półfinałowych
rozgrywkach piłkarskich na
szczeblu wojewódzkim.
- W pierwszym meczu pokonaliśmy gimnazjum z Ożarowic 4:1 i awansowaliśmy do
finału, w którym przegraliśmy
1:4 z klasą sportową Górnika
Zabrze z gimnazjum nr 29 - informują opiekunowie knurowskiej drużyny, Dawid Dybcio i
Wojciech Kempa.

Nad Knurowem zbierają się
czarne chmury, z kolei w Przyszowicach mogą się cieszyć z
pokonania lidera i jednocześnie
drużyny, która zapewniła już
sobie awans do 3. ligi. Warto
odnotować, że GKS Jastrzębie
doznał w Przyszowicach pierwszej porażki w sezonie.
PiSk

26. KOLEJKA, GRUPA I:

W ten sposób rozgrywki
w Zabrzu-Helence k nurowianie zakończyli na drugim
miejscu.
W zespole Miejsk iego
Gimnazjum nr 2 wystąpili:
Daniel Witkowski, Sebastian
Pawlik, Mateusz Bogumiło,
Bartek Czopek, Mikołaj Nowakowski, Przemysław Rostkowski, Hubert Młynarski,
Adam Zawadzki, Krzysztof
Bochniak i Krzysztof Wesoły.
PiSk

Klasa C
24. KOLEJKA
Concordia II – Leśnik Łącza 3:0
Bramki: Gałązka, Malinowski, Kozdroń
Concordia II: Krasoń, Niedbała, Klimasara, Lipka, Smętek,
Kruszyna, Goncer zewicz,
Krusiński, Malinowski, Ko1. Concordia II
57
zdroń, Gałązka. Ponadto:
2. Gwarek II
46
Bajer, Suchocki, Losza.
3. Burza
40
Ślązak Bycina – Naprzód
4. Leśnik
32
Łubie 1:2, Burza Borowa Wieś
5. Młodość II
17
- Młodość II Rudno 6:0, Gwa6. Naprzód
15
7. Ślązak
2
rek II Ornontowice - pauza.

Grunwald Halemba - Concordia 8:3
1:0 Ciołek 3’, 2:0 Kot 11’, 3:0 Jagodziński 24’, 4:0 Jagodziński
37’, 4:1 Wieliczko 38’, 4:2 Krzysztoporski 42’ (głową), 5:2 Kot
55’, 6:2 Ciołek 66’, 6:3 Szczygieł 68’ (samobójcza), 7:3 Kot 69’,
8:3 Szpoton 75’ (rzut karny).
Concordia: Krasoń, Pilc, Krzysztoporski (żk), Kempa (żk),
Bączkiewicz, Maciejewski,
Salwa, Wieliczko, Rozumek
1. Grunwald
56
62’ Mawo, Suchiński 60’ Ja2. Piaski
53
roszewski (żk), Mikulski.
3. Sarmacja
42
RKS Grodziec - Zagłębiak
4. Kamienica Polska
40
Dąbrowa Górnicza 3:0, Gwa5. Przyszłość
40
rek Tarnowskie Góry - Zieloni
6. Concordia
39
Żarki 2:3, Lot Konopiska 7. Slavia
38
MLKS Woźniki 0:3, Pr zy8. Pilica
38
szłość Ciochowice - LKS
9. Zieloni
37
10. Gwarek
37
Kamienica Polska 0:0, Slavia
11. Woźniki
36
Ruda Śląska - Pilica Ko 12. Raków II
36
niecpol 4:2, Górnik Piaski
13. Grodziec
32
- Sarmacja Będzin 2:1, Wy14. Wyzwolenie
29
zwolenie Chorzów - Raków II
15. Lot
14
Częstochowa 4:1.
16. Zagłębiak
10

26. KOLEJKA,
GRUPA II:
Unia Racibórz - AKS Mikołów
3:0, GTS Bojszowy - Gwarek
Ornontowice 1:4, Krupiński
Suszec - Czarni-Góral Żywiec
1:2, GKS II Katowice - KS
Wisła 6:0, Drzewiarz Jasienica - Podlesianka Katowice
(przełożony), Spójnia Landek
- Górnik Pszów 4:3, Iskra
Pszczyna - Forteca Świerklany 3:2, Jedność Przyszowice
- GKS 1962 Jastrzębie 2:0.

1. Jastrzębie
2. Iskra
3. Czarni Góral
4. Gwarek
5. Krupiński
6. Bojszowy
7. Jedność
8. GKS II
9. Pszów
10. Unia
11. Podlesianka
12. Drzewiarz
13. Forteca
14. Wisła
15. Mikołów
16. Spójnia

69
54
47
45
44
43
42
34
31
29
29
27
24
24
19
17
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sport

Spotkanie
z mistrzem

1. Fortuna
2. Łagiewniki
3. Orzech
4. Rachowice
5. Wilki
6. Tempo
7. Odra
8. Nakło Śląskie
9. Silesia
10. Mokre
11. Łabędy
12. Czarni
13. Unia
14. Miedary
15. Gwarek
16. Tęcza

56
51
45
43
39
37
37
37
35
34
34
29
26
25
21
18

towarzystwie m.in. prezesa
BKS Concordia Mieczysława Gołębia pojawił się na
mszy świętej w kościele pod
wezwanie świętych Cyryla i
Metodego, a po niej udał się
na osiedle do „Częstochowskiej”, gdzie pierwszą komunię
przyjmował wnuczek trenera
Ireneusza Przywary. To z nim
w narożniku, toczył walki w
barwach Concordii, a następnie w ringu zawodowym.
Tomasz Adamek odwiedził Knurów w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.
PiSk

26. KOLEJKA:
KS MOSiR Stal Zabrze - Zamkowiec Toszek 4:1, Carbo
Gliwice - Ruch Kozłów 6:2,
Jedność 32 II Przyszowice
- Orły Bojszów 2:2, Salveo
Drama Kamieniec - Przyszłość II Ciochowice 1:0,
Orzeł Stanica - MKS Zab o r ze Z a b r ze 2: 2 , Z r y w
Radonia - Społem Zabrze
4:0, Młodość Rudno - MKS
Zabrze-Kończyce 2:0, Sokół Łany Wielkie - Naprzód
Żernica 2:3.

1. Kończyce
2. Zamkowiec
3. Carbo
4. Zaborze
5. Zryw
6. Młodość
7. Jedność II
8. Orły
9. Sokół
10. Drama
11. Społem
12. Naprzód
13. Stal
14. Ruch
15. Przyszłość II
16. Orzeł

54
49
46
46
45
41
37
37
37
36
36
35
29
26
24
11

1. Walka
2. Gwiazda
3. Świbie
4. Olimpia
5. Bujaków
6. Quo Vadis
7. Amator
8. Bojków
9. Start
10. Pawłów
11. Pogoń
12. Victoria
13. Kłodnica
14. Korona

57
55
48
43
39
38
33
29
24
22
21
14
11
10

Klasa B
22. KOLEJKA:
Victoria Pilchowice - Walka
Zabrze 0:3, Quo Vadis Makoszowy - Pogoń Ziemięcice
2:0, Start Kleszczów - Naprzód Świbie 0:5, Korona
Bargłówka - FC Kłodnica
G liwic e 2:0, A mator Ru dziniec - KS Bojków 2:1,
Piast Pawłów - LKS 45 Bujaków 2:3, Gwiazda Chudów
- Olimpia Pławniowice 5:0.

Cracovia
Maraton

Udało się! - tak w wielkim skrócie podsumował
swój st a r t w ma raton ie
krakowskim były piłkarz
Concordii - Marcin Grzegorzyca. Radość wiązała się ze
„złamaniem” trzech godzin:
2.57.15, co dało 23 miejsce w
kategorii M-30 i 66 w open.

Skawina

Klasa A

Foto: Piotr Skorupa

Spotkać Tomasza Adamka, uścisnąć jego mistrzowską
dłoń, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie - to była bez
wątpienia wielka gratka dla
k nurowsk ich sympatyków
boksu. Były zawodowy mistrz
świata, zgodnie z obietnicą,
zjawił się w niedzielę w parku
przy ulicy Dworcowej. Przez
kilkadziesiąt minut był do
dyspozycji zarówno młodych
sportowców, byłych pięściarzy, jak i przechodniów, którzy
na spotkanie z mistrzem trafili
przypadkowo.
Kilka minut przed godziną 10 Tomasz Adamek w

26. KOLEJKA:
KS 94 Rachowice - Wilki
Wilcza 0:2, Orzeł Miedary Tempo Paniówki 0:0, Orzeł
Nakło Śląskie - Czarni Pyskowice 3:2, Unia Świerklaniec
- Sokół Orzech 3:1, Fortuna
Gliwice - ŁTS Łabędy 1:1,
Orzeł Mokre - ŁKS Łagiewniki
3:4, Tęcza Wielowieś - Odra
Miasteczko Śląskie 3:2, Silesia Miechowice - Gwarek
Zabrze 0:0.

Tomasz Adamek, jako były pięściarz
Concordii na wspólnym zdjęciu z obecnymi
reprezentantami knurowskiego klubu

Z biegowych tras

Klasa okręgowa

W biegu na 10 k m w
ekipie Sokoła najlepszy czas
uzyskał Piotr Bieliński - 34
minuty i 30 sekund - co dało
mu 10 miejsce w klasyfikacji
open. Dawid Gołyś z czasem
39.27 zajął w swej kategorii
wiekowej (M-16) 4 miejsce,
natomiast Monika Bielińska
była trzecia w K-30 i szósta w
open (czas: 41.27).

Łaziska
Górne

Wszysc y na podium!
- ta k ie hasło obow ią z ywało wśród „Sokołów” w
czasie biegu w Łaziskach
Górnych, gdzie rywalizacja
przebiegała na dystansie
5 km. Pierwsze miejsce w

open (i oczywiście w swojej
kategorii wiekowej) zajęła
Monika Bielińska z czasem
19.58. Na drugim miejscu w
open oraz w swojej kategorii
wiekowej sklasyfikowany
został Piotr Bieliński (czas:
16.47), z kolei Dawid Gołyś
był 18 w open (czas: 18.35)
Drugie miejsce zają ł
również Kamil Danowski
w biegu młodzieży na 1500
metrów.

Endurance
Solidarni

Z awod nic y K B Endura nce Solidarni K nurów mają za sobą starty w
Cieszynie i Gliwicach. W
pierwszym z nich - na 10
k m - Tomasz Wojtaszek
uzyskał czas 44 minuty i
21 sekund, co dało mu 261
miejsce w open i 67 w M-16.
W Gliwicach rywalizowano również na dystansie
10 km. Artur Bujnowski z
czasem 39.54 zajął 12 miejsce w open i 5 w M-20. Czesław Kostrzak (czas: 45.45)
był 97 w open i 8 w M-50,
natomiast Zbigniew Kołodziejczyk (czas: 52.20) został
sklasyfikowany na 233 miejsce w open i 4 w M-60.

Kto z kim,
gdzie i kiedy

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
25 maja, godz. 16
Mitech II Żywiec - Wilki Wilcza

4. LIGA, GRUPA I
24 maja, godz. 17
Zagłębiak Dąbrowa Górnicza - Concordia Knurów

4. LIGA, GRUPA II
24 maja, godz. 17
Podlesianka Katowice - Jedność Przyszowice

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
24 maja, godz. 17
Wilki Wilcza - Tempo Paniówki

Zespoły oldbojów Gwarka (z lewej) i Concordii

Grad goli oldbojów

Kilkanaście goli padło
w towarzyskim meczu pomiędzy zespołami oldbojów
Concordii Knurów i Gwarka
Zabrze. Do potyczki doszło
w minionym tygodniu na

sztucznej murawie przy „Orliku”. Knurowianie ulegli
rywalom 4:12, a w drużynie
popularnej na Śląsku szkółki
piłkarskiej zagrali m.in. znani z występów w Concordii

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

– Arkadiusz Butrykowski,
Marcin Domagała i Krzysztof
Nieradzik. – Dwadzieścia lat
temu kilku z nas zdobyło z
Gwarkiem wicemistrzostwo
Polski juniorów, a obecnie

Foto: Piotr Skorupa

KLASA A
24 maja, godz. 17
Jedność II Przyszowice - Zamkowiec Toszek
Naprzód Żernica - Młodość Rudno
25 maja, godz. 17
Zryw Radonia - Orzeł Stanica

KLASA B
24 maja, godz. 17
Piast Pawłów - Gwiazda Chudów
25 maja, godz. 17
Pogoń Ziemięcice - Victoria Pilchowice

tworzymy drużynę oldbojów – mówi Butrykowski,
który obok Kamila Kosowskiego i Adriana Sikory był
najlepszy na boisku.

PiSk

KLASA C
25 maja, godz. 17
Gwarek II Ornontowice - Concordia II Knurów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.
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KNURÓW. JUBILEUSZ Z „CUDOWNĄ LAMPĄ ALLADYNA”

Baśniowa dwudziestka

Tytuł najlepszej
studentki otwiera wiele
drzwi - Monika Młynek
już otrzymała pierwszą
propozycję pracy

Foto: Paweł Gradek

Foto: arch. MP-3

Teatr „Bąbel” od dwudziestu lat bawi i wzrusza.
Jubileusz świętował jak na prawdziwy teatr
przystało − przedstawieniem dla najmłodszych

KNURÓW. MONIKA MŁYNEK NAJLEPSZĄ STUDENTKĄ
NA ŚLĄSKU

„Cudowna lampa Alladyna” to 25 sztuka
wystawiona przez Teatr Bąbel

Teatr „Bąbel” powstał z inicjatywy dyrektorki Miejskiego Przedszkola nr 3, Marii Kamińsk iej-Mosio. To ona namówiła rodziców
przedszkolaków do zabawy w teatr i
współpracę dla dobra dzieci.
7 maja w na deskach Domu
informacja własna wydawcy

Kultury w Szczygłowicach teatr wystąpił po raz 25. Na bajkę „Cudowna
Lampa Alladyna” tłumnie przybyli
mali widzowie z Knurowa i okolicznych miejscowości. Nad całością
bajkowego świata czuwała Krystyna
Grzesik, reżyserka 19 spektakli, a

na co dzień nauczycielka MP-3.
− Wkładam w to całe moje serce −
podkreśla Krystyna Grzesik.
Przygody Alladyna wzbudziły
z achw y t publ iczności. Ba r w na
oprawa sceniczna, z dużym rozmysłem uszyte stroje, sprawiły, że
już na wstępie widz odczuł powiew
wielkiego teatru.
W spektaklach „Bąbla” występują
rodzice przedszkolaków. Próby wymagały wyrzeczeń. Rodzice wracali
z pracy, zdejmowali garnitury i - ku
uciesze dzieci - przebierali się w baśniowe stroje.
− Przez trzy miesiące nie żałowali starań, wprawiając się ambitnie w wybrane role, by dostarczyć
widzom niesamowitych przeżyć i
niezapomnianych wrażeń − mówi
Krystyna Grzesik. − Jest to duże
poświęcenie z ich strony, ponieważ
przygotowanie takiego przedstawienia pochłania dużo czasu, ale
oklaski i radość dzieci rekompensują
im wszelki trud.
Każde z przedstawień „Bąbla” to
sukces. Życzymy teatrowi kolejnych
„baśniowych” dwudziestu lat!
Oprac. jb
Obsada „Cudownej L ampy
A lla dyna”: A lla d y n − Dani e l
Sorys, matka − Małgorzata Bielicka, księżniczka − Dorota Sorys,
czarodziej − Paweł Ratuszniak,
sułtan − Andrzej Jankowski, wezyr
− Tomasz Mazur, dama I i złoty
duch − Katarzyna Czapla, dama
II − Bożena Ratuszniak, dama
III − Zuzanna Kowal, dama IV−
Ewa Dąbrowska, złoty wąż − Anna
Dyrbuś, Błękitny duch, dworzanin
− Karol Dąbrowski, herold − Sebastian Bielicki, narrator − Maciej
Szczęch, aktor kabaretu „Łowcy
kropka B”.
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3 x naj

W konkursie „Studencki Nobel
2014” Monika Młynek z Knurowa
nie miała sobie równych.
- Przyszłam na galę po jeden
dyplom, a zgarnęłam wszystko!
- nie kryje radości najlepsza
studentka na Śląsku
Z ga l i „ St udenck i Nobel ”
przywiozła do domu trzy tytuły:
branżowego laureata regionalnego, laureata uczelnianego i I laureata regionalnego w konkursie na
najlepszego studenta RP.
Monika Młynek nie spodziewała się aż tylu wyróżnień. Gdy emocje już opadły, uzmysłowiła sobie,
że to ukoronowanie 6 lat studiów i
działalności organizacyjnej.
Knurowianka jest absolwentką
specjalności handel międzynarodowy i studiów magisterskich na
kierunku zarządzanie. Obecnie
kończy specjalność International
Bussines na kierunku stosunki
międzynarodowe.
- Wszystko oscyluje wokół
przedsiębiorstw międzynarodowych
- podsumowuje. - Była to dla mnie
czysta przyjemność. Robiłam to, co
lubię i realizowałam się w tym.
Studia dla Moniki były przede
wszystkim okazją do rozwoju. Nie
interesowały jej dyplom czy tytuł.
Postawiła na zainteresowania - to
zaprocentowało. Uczestniczyła
w dwóch zagranicznych wymianach studenckich, wzięła udział
w k rajow ych i z ag ra nicznych
konferencjach, działała w kołach
naukowych, odbyła praktykę w
knurowskim magistracie.
Przez to więcej czasu spędza w

Dąbrowie Górniczej, gdzie mieści
się Wyższa Szkoła Biznesu, niż w
rodzinnym Knurowie.
- Koleżanka śmiała się, że ona z
dużego miasta i tak się stresowała, a
tu przyszła mała, niepozorna dziewczynka z Knurowa, wygłosiła to, co
miała wygłosić przed audytorium i
miała to za sobą - Monika wspomina swoje uczelniane początki.
Podkreśla, że nie jest prymuską. Sporo wysiłku kosztowało ją
przebrnięcie przez zmorę ekonomistów, czyli statystykę.
Wbrew pozorom Monice udaje
się wygospodarować sporo wolnego
czasu na rozwiązywanie zagadek
kryminalnych, badanie różnic
kulturowych czy podróże. Nie lubi
bezczynności, dlatego już planuje
wakacje.
Tytuł najlepszej studentki na
Śląsku otwiera wiele drzwi. Knurowianka zdradza, że już otrzymała
pierwszą propozycję pracy. Przyznaje, że chciałaby związać swoją
przyszłość z uczelnią.
- Ale nie jako belfer, ale jako
praktyk - zastrzega.
30 czerwca okaże się, który z
regionalnych laureatów zdobędzie
zaszczytny tytuł najlepszego studenta RP.
/pg/
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