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KNuRów

Podtopienia po burzy

Foto: Marcin Ś.

W ubiegłą środę burza, która przeszła nad
Knurowem, przyniosła obfite opady deszczu
zalewając ulice, posesje i piwnice wielu
budynków, m. in. MSP nr 9. – Kiedy padają
deszcze zawsze mamy problemy z zalanymi
piwnicami – mówi dyrektor „Dziewiątki”
Marzena Rudzewicz

KNuRów

Skwer pod wodą

- Teren pomiędzy al. Lipową a ul. Kapelanów
Wojskowych po deszczu zmienia się w jeziorko, co nie
służy dopiero co posadzonym tam drzewom i roślinom
– zauważa nasz Czytelnik – pan Marcin
Potwierdzeniem słów knurowianina jest wykonane przezeń zdjęcie.
– Miało być tak pięknie, a wygląda na to, że ponad 400 tys. zł to pieniądze
dosłownie wyrzucone w błoto... – nie kryje rozczarowania nasz rozmówca.
Sprawę zgłosiliśmy do Wydziału Inwestycji Miejskich w knurowskim
Urzędzie Miasta. – Znamy ten problem – mówi naczelnik wydziału Ewa
Szczypka. – Obfite ulewy, jakie przeszły nad miastem w ubiegłym tygodniu,
nader wyraźnie uwidoczniły niekorzystną – w tym przypadku – cechę tego
terenu, czyli mocne nawodnienie. Jest kilka sposobów odprowadzenia wody,
jednak oprócz plusów mają minusy, np. wykonanie drenażu mogłoby zaszkodzić
drzewkom. Trzeba je dobrze rozważyć.

Szkoła jest położona nieco niżej
niż plac 700-lecia. W czasie intensywnych opadów woda spływa do
studzienek na terenie placówki, które
nie nadążają z odprowadzaniem
deszczówki. – Problem pojawia się
już od kliku lat – mówi dyrektor Rudzewicz. – Jesteśmy bardzo na niego
uczuleni, tym bardziej że w naszych
piwnicach znajduje się sprzęt zespołów działających w Hard Rocku i przy
Centrum Kultury w Knurowie.
Podczas środow ych opadów
ponownie konieczna była pomoc
strażaków, którzy w czasie półtoragodzinnej akcji wypompowali 80 m3
wody. – Gdyby nie telefon naszych gospodarzy, którzy są wyczuleni na tego

typu sytuacje, do Straży Pożarnej,
to woda prawdopodobnie zalałaby
sprzęt, który znajduje się w piwnicach
szkoły i spowodowałaby duże straty.
MSP nr 9 nie było jedynym miejscem, w którym interweniowali knurowscy strażacy. – Podjęliśmy działania m.in. na ulicy Ułanów, Wilsona i
Przemysłowej – informuje Wojciech
Gąsior, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie. Pełne ręce
roboty strażacy mieli również następnego dnia, głównie w Nieborowicach,
gdzie zalanych zostało pięć domostw.
W akcjach wypompowywania wody
brała udział także Ochotnicza Straż
Pożarna w Knurowie.
DC

Przed
wiekami

Festyn z Kamratami

Występ kapeli Kamraty będzie okrasą sobotniego
festynu w Chudowie. Do wspólnej zabawy
zaprasza dyrekcja miejscowej szkoły i Rada
Rodziców przedszkola

/bw/

D a r c z y ń c y, c h c ą c y w s p o m ó c
pr zedszkole, mogą to uc zynić
wpłacając pieniądze na konto nr
21 8454 0001 2073 0036 1619
0008 – z dopiskiem „darowizna dla
przedszkola”.

INFoRMAcjA
Wójt Gminy Gierałtowice informuje o zamieszczeniu na stronie www.
bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48 wykazu nieruchomości
położonych w sołectwie Chudów, przeznaczonych do oddania w
dzierżawę w trybie bezprzetargowym.. Termin wywieszenia wykazu
od 15.06.2012 r. do 5.07.2012 r.
nekrolog

Lustro za kratami

Lustro na ul. Szpitalnej ma
pomagać wyje żdżającym z
ul. Floriana.
Niestety, niedawno spotkało
się z zainteresowaniem wan
dali, któr zy je
rozbili. Lustro wymieniono.
Jednak tym razem, by zapo
biec podobnej
sytuacji, dodatkowo zost ało
zabezpieczone krat ą.

jb

DC

rycerska miłość

Rajmonda − to romantyczna opowieść o miłości dziewczyny pochodzącej
z arystokratycznego rodu i dzielnego rycerzu. Na kanwach tej historii powstał
balet, który już 24 czerwca o godz. 16.45 zostanie wyświetlony w kinie Amok w
Gliwicach. Transmisja na żywo prosto z moskiewskiego Teatru Balszoj. Bilety
− 50 zł (normalny) i 45 zł (ulgowy) do nabycia w kasie kina.

MAM
P Y TA NIE

jb

nekrolog

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy
Pana

ROMANA SZCZERBAKA

Przewodniczącego Rady Osiedla
przy al. Piastów i ul. Sztygarskiej
Lokatorsko–Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie
Rodzinie i Bliskim składamy
wyrazy głębokiego współczucia
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie
2

Jak to dawniej bywało?
Jak żyli mężczyźni i kobiety
w epoce kamienia, brązu i
żelaza? Jakie nosili stroje i
ozdoby, czym się zajmowali? O życiu
przed wiekami 22 czerwca o godz.
12 w Zamku Piastowskim opowie
Radosław Zdaniewicz. Równolegle
do prowadzonych zajęć, będzie można oglądać wyjątkową wystawę −
prezentację biżuterii oraz elementów
uzbrojenia, pochodzące z polskich
ziem z różnych okresów pradziejów.
Wstęp wolny, wymagana wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu: 32 335 44 03.

GlIwIcE

ogłoszenie

- Każdy dom był dla mnie obrazem człowieka. Miejscem codziennych
powrotów, azylem wytchnienia po
udrękach i radością każdego, kolejnego etapu tej wędrówki − centrum
świata – tak o swoich fotografiach
mówiła Zofia Rydet, która podróżując od Suwalszczyzny po Śląsk,
wykonała tysiące zdjęć mieszkańców
polskiej wsi. Wystawę jej prostych
formalnie dzieł można oglądać w
Czytelni Sztuki już od 22 czerwca.
Wernisaż − 22.06 o godz. 18. Wstęp
wolny.

GlIwIcE

chuDów

korzystane na doposażenie ogródka
przedszkolnego – usłyszeliśmy w
chudowskiej placówce.
Dyrekcja, nauczyciele i rodzice
liczą na wielu gości. – Serdecznie
zapraszamy. Nikt, kto przyjedzie do
Chudowa w sobotę, nudy nie zazna
– zapewniają.

Balsamowanie
czasu

jb

/bw/

Impreza rozpocznie się o godzinie 16. Potrwa do późnego wieczora.
- Koncert znanych i lubianych
Kamratów poprzedzą sceniczne popisy naszych uzdolnionych artystycznie dzieci – mówi Anna Nocoń,
przewodnicząca Rady Rodziców
przedszkola w Chudowie. – Będzie
też dużo dobrej muzyki. Wszystko w
atmosferze biesiadnej zabawy.
Impreza przysłuży się nie tylko
dobrej zabawie uczestników. Ma
szczytny cel. – Fundusze zgromadzone podczas festynu zostaną wy-

GlIwIcE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17
czerwca 2012 r. odeszła od nas przeżywszy 75 lat

JANINA WICHARY
Msza święta żałobna odbędzie się w sobotę 23
czerwca 2012 r. o godz. 16 w kościele
pw. św. Antoniego w Krywałdzie.
Pogrążona w smutku Rodzina

C o pan myś la ł, gdy Polac y
przegrali z Czechami i tym samym nie wyszli z grupy?
Jan z Knurowa: - Jak wszyscy
byłem rozczarowany. Ale nie należy rozpaczać, przecież nie byliśmy
faworytami. Mamy dobrą drużynę, dużo indywidualności. Trener
Smuda zbudował solidny zespół,
nie powinien odchodzić. Na pewno
zawiodła lewa strona. Chłopcy z
pewnością jeszcze niejedno pokażą. Teraz trzeba się skupić na eliminacjach do mistrzostw świata.

Not. jb
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Knurów. wandal wPadŁ w rĘce POlicJi

rozładował nerwy
na lusterkach

Twierdzi, że niewiele pamięta. Przypomniał
sobie coś, co go zdenerwowało i wyżył się na
lusterkach samochodowych. Efekt? Właściciele
oszacowali straty na ponad 1400 zł

KNuRów

Foto: Dawid Ciepliński

śmierć na Fochu
We wtorkowy poranek czekający na autobus na
przystanku przy ul. Szpitalnej byli świadkami śmierci
knurowianina. Na miejscu zdarzenia pojawił się
prokurator
Do zdarzenia doszło ok. 7 rano. Z
relacji świadków wynika, że na ławce
siedziała trójka mężczyzn. – Prawdopodobnie spożywali alkohol – mówią.
– Jeden z nich siedział skulony i
wszyscy myśleli, że śpi. Nie okazywał
jednak oznak życia i ktoś zadzwonił
po karetkę.
Na miejscu pojawiło się Pogotowie Ratunkowe i stwierdziło zgon.

Wkrótce potem przyjechała Policja
i prokuratura.
– Policja i prokuratura pojawiły
się w celu ustalenia, czy w przypadku
zgonu nie było ingerencji osób trzecich
– wyjaśnia komisarz Marek Słomski,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
Z informacji, które udało nam
się uzyskać, zgon nastąpił z powo-

dów naturalnych. Mężczyzna miał
przy sobie dokumenty, więc nie było
problemów z ustaleniem jego tożsamości. Wbrew opiniom, które można
usłyszeć wśród mieszkańców Knurowa, mężczyzna nie był bezdomny,
jednak prawdą jest, że nie stronił od
alkoholu...

gieraŁTOwice

Knurów. zaginĘŁa naSTOlaTKa

DC

Gdzie jest Natalia?

nie był
jaroszem

Mowa o złodzieju, który włamał
się do domu przy ul. Karola Miarki.
Mężczyzna wyniósł telewizor LCD
i telefon. Nie pogardził nawet 20
kilogramami mięsa i 5 męskimi koszulami. Koszt całego asortymentu
oszacowano na 750 zł.
/g/

KNuRów

Jak śliwka
w kompot
Patrol Straży Miejskiej i Policji
udał się do jednego z mieszkań przy
ul. Mieszka I, gdzie trwała domowa
awantura. W trakcie legitymowania
awanturnika okazało się, że jest
poszukiwany listem gończym. Mężczyzna trafił do Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach, a na Mieszka I
zapanował w końcu spokój.
/g/

Samochody zaparkowane wzdłuż
ul. Mieszka I raz po raz ktoś dewastuje. A to urywa lusterka boczne, a to
wgniata karoserię. W ubiegłą środę
kosa trafiła wreszcie na kamień...
Około godz. 3.40 patrol zatrzymał na gorącym uczynku 26-letniego
chuligana. Knurowianin kopniakami
zniszczył boczne lusterka w dwóch
samochodach. Wandal działał pod
wpływem alkoholu.
- Nie za bardzo pamiętał, dlaczego
to zrobił. Powiedział tylko, że przypomniał sobie coś, co go zdenerwowało.
Całą złość wyładował na lusterkach
- mówi komendant knurowskiego
Komisariatu Policji podinspektor
Maciej Kawa.
Krewkiemu mężczyźnie grozi
do 5 lat pozbawienia wolności. Na
poczet przyszłych kar zabezpieczono
u niego 1000 zł. Jednak już wiadomo,
że na tym się nie skończy. Właściciele
oszacowali straty na ponad 1400 zł.
O losach chuligana zdecyduje
sąd.
Takich chuligańskich wybryków
jest coraz więcej. Ostatnio na parkingu przy ul. Roboty w Gierałtowicach
nieznany sprawca zarysował fiata
pandę. Skrupulatności nie można
mu odmówić - właściciel samochodu
zostawi u lakiernika 4 tys. zł.
Co kieruje tymi ludźmi? Zemsta?
Zazdrość? Głupota? Komendant
Kawa nie chce generalizować. Każdą
sprawę policja rozpatruje indywidu-

alnie. - Sprawa z Gierałtowic to typowy chuligański wybryk. Jest młodzież,
która gromadzi się wieczorami w jednym miejscu. Będziemy ją rozliczali z
udowodnionych win.
Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach komisarz
Marek Słomski zauważa, że 50 proc.
stanowią chuligańskie w ybryki.
Reszta tłumaczona jest zawiścią,
zazdrością, a czasem nawet chorobą
psychiczną. Ktoś np. nienawidzi
samochodów.
- Na jednej z ulic w Gliwicach
ktoś nagminnie rysował karoserię samochodów. Przeprowadziliśmy wielodniową obserwację okolicy. Naszą
uwagę zwrócił pan z pieskiem, który
przechadzał się bardzo blisko aut.
Kiedy wyszliśmy z samochodu, zobaczyliśmy rysę na jednym z pojazdów.
Przeszukaliśmy mężczyznę. Miał przy
sobie gwóźdź, którym rysował lakier.
Nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego
to zrobił. Takie hobby. A był to mężczyzna piastujący wysokie stanowisko
w jednej z większych gliwickich firm
- opowiada rzecznik.
Wróćmy do Knurowa. W poniedziałek około godz. 15.00 właściciel
daewoo lanosa zauważył rysy na
karoserii. Usunięcie ich będzie go
kosztować 600 zł. W niedzielę na ul.
Spółdzielczej ktoś zarysował lakier
opla zafiry. Właściciel musi przełknąć stratę 500 zł.
/pg/

reklama

We wtorkowe popołudnie 14-letnia Natalia
Kapłanek opuściła mury Miejskiego
Gimnazjum nr 2 i do tej pory nie nawiązała
kontaktu z bliskimi
Policjanci z Komendy Miejskiej
w Gliwicach rozpoczęli poszukiwania i proszą o pomoc wszystkich
świadków.
Dziewczynka zaginęła ok. godz.
16. Knurowianka ma 172 cm wzrostu,
szczupłą budowę ciała, długie do
ramion ciemne blond włosy i oczy
koloru zielonego. W momencie zaginięcia ubrana była w białą bluzkę na
krótki rękaw w szare grochy, czarny
sweter do ramion bez guzików, niebieskie jeansowe spodnie, tzw. rurki,
oraz granatowe tenisówki. Miała przy
sobie torbę na ramię z materiału.
Wszyscy, którzy mogą pomóc w
ustaleniu miejsca pobytu zaginionej
proszeni są o kontakt z Komendą
Miejską Policji w Gliwicach, Ko-

misariatem Policji w Knurowie lub
najbliższą jednostką policji pod numerem telefonu 997.
oprac. DC

reklama

KNuRów

INFoRMAcjA

ze stratą

2,5 tys. zł kosztował kierowcę
postój przy ul. Prusa. Ktoś wyłamał
wkładkę w zamku i zerwał korek
wlewu paliwa w samochodzie, spuścił
ze zbiornika 150 l oleju napędowego i
skradł komplet kluczy ślusarskich.

/g/

Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 20.06.2012 r.
do 10.07.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dwie części działki
nr 1700 stanowiące fragment targowiska miejskiego.
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Knurów. Lokator w sporze ze spółdzielnią, czyli...

Foto: Dawid Ciepliński

Kto zapłaci za fuszerkę?
Pod nieobecność Zbigniewa Grutzmachera robotnicy
zamontowali w jego łazience wodomierz. Ich pracę
nadzorowała jego niedowidząca żona. Trzeba było zobaczyć
minę knurowianina, kiedy zapoznawał się z efektem ich prac
- Od razu mi się to nie podobało.
Licznik zamontowali przy samej
muszli, a mieli przecież jeszcze tyle
miejsca do ściany - pan Zbigniew odmierza w powietrzu spory odcinek.

Dureń nie fachowiec

kryje rozżalenia.
Czarę goryczy przelała odpowiedź LWSM na kolejne jego pismo.
Spółdzielnia informuje w nim, że podejmie się przesunięcia wodomierza,
ale za kwotę 150 zł +Vat.
- Tyle lat mnie zwodzili. A teraz
od prezesa Litwina słyszę, że nic nie
ma za darmo. Dlaczego mam płacić
za naprawę tego, co ktoś spieprzył? Nie
zapłacę - zarzeka się pan Zbigniew.
Kolejne spotkanie z prezesem

Poszedł do sąsiadów zobaczyć jak
to u nich wygląda. Każdy miał wodomierz przy ścianie. Grutzmacher jest
przekonany, że robotnicy wykorzystali fakt, że jego żona niedowidzi.
Kiedy wezwał fachowca z
Lokatorsko-Własnościowej Sprawa
z wodomierzem
Spółdzielni Mieszkaniowej,
ciągnie się kilka lat
miał usłyszeć: ale dureń! i nic nie wskazuje
Gdzie to zamontował?
na jej szybki
Od tamtego czasu minę- i zadowalający
ło ładnych kilka lat. Grut- obydwie strony finał
zmacherowie powoli przyzwyczaili się do tej fuszerki.
Mimo to pan Zbigniew regularnie odwiedzał spółdzielnię z pytaniem, kiedy
ta poprawnie zamontuje wodomierz.
- Administratorka i jeden
z pracowników obiecywali,
że to zrobią. Zawsze jednak
coś stało na przeszkodzie:
brak czasu, pieniędzy, ludzi
do pracy - wylicza knurowianin.
Jego wizyty w spółdzielni
stały się częstsze, kiedy zepsuł się górnopłuk w łazience, a nieczystości cała rodzina zmuszona była spłukiwać
wodą gromadzoną w wannie.
Okazało się wtedy, że zamontowanie dolnej spłuczki
w toalecie jest niemożliwe
- przeszkodą nieudolnie zamontowany wodomierz.

Obietnice bez pokrycia

Grutzmacher postanowił wówczas wyegzekwować od spółdzielni
naprawienie błędu. Przekazał administratorce stosowne pismo. Po kilku
tygodniach bezowocnego oczekiwania na odpowiedź, pofatygował się
do LWSM raz jeszcze. - Usłyszałem,
że żadne pismo do nich nie wpłynęło.
Mój błąd, bo nie wziąłem wtedy potwierdzenia. Wcześniejsze rozmowy
też nic nie dały. Dużo obiecywali, ale
nie na papierze - Grutzmacher nie

spółdzielni zaowocowało obietnicą
znalezienia tańszego rozwiązania
problemu. To jednak nie satysfakcjonuje knurowianina. - Płacę za czynsz,
opłacam fundusz remontowy, powinni mi to zrobić za darmo! Po kolejnej
wizycie w administracji usłyszałem,
że nie życzą sobie, abym ich nachodził. Grozili, że za to nachodzenie
założą mi sprawę w sądzie...
W kuchni czek a na monta ż
zapakowana w karton nowa muszla

klozetowa, w pokoju o ścianę stoi
oparta śnieżnobiała wanna. Cały
ten bałagan pan Zbigniew tłumaczy odwlekanym w czasie remontem łazienki. Sam, choćby chciał,
nie naprawi błędu robotników, bo
wodomierz zabezpiecza plomba.
Oczami wyobraźni widzi co by się
działo, gdyby ją zerwał i pozbawił
wody cały pion.

Remont na raty

P re z e s LWSM B ogd a n
Litwin przedstawia sprawę
w nieco innym świetle. - Pan
Gr utzmacher daw no mógł
to zrobić, ale nie wpuszczał
wykonawców do mieszkania.
Kiedy wszyscy w y mieniali
górnopłuki, jemu to się nie podobało. Kiedy już zapowiadał
remont, powiedziałem, aby
dał znać, kiedy go rozpocznie,
to wyślę pracowników i mu to
zrobią. Teraz słyszę, że to za
drogo. Nie wiem, czy znajdzie
taniej. Niech szuka.
Pewne jest to, że ludzie w
całym wieżowcu bez wody zostać nie mogą. Remont łazienki
trzeba przeprowadzić tak, aby
nie zakłócał odbioru wody u
innych. - Pan Grutzmacher
chce go ewidentnie przeprowadzić naszym kosztem, a na
to zgodzić się nie mogę, bo tak
chciałby każdy. Stawka za tę
usługę nie jest wygórowana,
w każdej chwili mogę zrobić
szczegółową kalkulację. Mogę
też rozłożyć mu tę kwotę na raty
- proponuje prezes.
Przyznaje, że w trakcie
swojej długiej kadencji zdążył
zapa miętać Grutzmachera
jako bardzo roszczeniowego lokatora, któremu z trudem
przychodzi dostosowanie się do
ogólnych zasad. - Nawet robotnicy
nie chcieli u niego pracować, bo się
go bali...
Wannę Grutzmacherów wypełnia brudna woda - pozostałość po
praniu. Ubywa jej po każdej wizycie
w toalecie. Pan Zbigniew nie ma pojęcia ile ten absurd rodem z filmów
Barei jeszcze potrwa.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Knurów. Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Te śmieci już nie zaszkodzą
Knurowianie z każdym rokiem coraz
chętniej korzystają z możliwości
utylizacji śmieci, które zagrażają
środowisku. Świadczą o tym wyniki
tegorocznej akcji
Wiosenna zbiórka odpadów
niebezpiecznych, zorganizowana
przez knurowski Urząd Miasta,


spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Przełożyło się
to na wyniki.

Rondo czy sygnalizacja świetlna? Skrzyżowanie
na pewno zmieni swoje dotychczasowe oblicze

Projektanci opracują projekt przebudowy
skrzyżowania

Będzie rondo
w Szczygłowicach?
Urząd Miasta wybrał wykonawcę,
który ma opracować projekt przebudowy
skrzyżowania ulic Zwycięstwa i Lignozy.
Jedną z opcji branych pod uwagę jest
rondo. Jednak od projektu do jego realizacji
pozostała jeszcze daleka droga
Przetarg na opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy
skrzyżowania drogi wojewódzkiej
nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy
został ogłoszony pod koniec maja.
– Generalnie skłaniamy się ku
temu, by w tym miejscu powstało rondo – mówi Ewa Szczypka, Naczelnik
Wydziału Inwestycji Miejskich UM
w Knurowie. – Oferta ma jednak
przedstawiać trzy warianty, oprócz
ronda również skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, a jego wybór będzie
przyjęty w porozumieniu z Zarządem
Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
który jest zarządcą ulicy Zwycięstwa.
Do urzędu wpłynęły cztery oferty.
Najwyżej oceniono firmę Marek Myrcik Meritum Projekt z Mikołowa.
Jednak od projektu do realizacji
jeszcze daleka droga. Zw ycięska
firma ma teraz pięć miesięcy na
przedstawienie koncepcji przebudowy skrzyżowania. Zadanie niełatwe,
ponieważ musi zawierać m.in. przy-

gotowanie dokumentacji geodezyjnej, wstępny szacunek kosztów dla
każdego z wariantów, a dodatkowo
uwzględniać możliwość nabycia
nieruchomości niezbędnych pod
planowaną przebudowę.
- Po dokonaniu wyboru wariantu
realizacji przebudowy skrzyżowania
trzeba będzie sporządzić dokumentację projektową, a po niej przyjdzie czas
na wykonanie zadania – wyjaśnia naczelnik Szczypka. – Przewidujemy, że
prace rozpoczną się nie wcześniej niż
w 2014 roku.
Koszt robót i realizacji na pewno
nie będzie należał do małych. - Koncepcja przebudowy skrzyżowania w
Szczygłowicach jest realizowana na
podstawie porozumienia zawartego
pomiędzy Gminą Knurów a Województwem Śląskim – informuje naczelnik
Szczypka. - W takich wypadkach
minimum 20 proc. kosztów pochodzi z
budżetu gminnego, natomiast reszta z
wojewódzkiego.
DC

ogłoszenie

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych:
- o pow. 12,45 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (II piętro),
- o pow. 16,99 m2 przy ul. Staszica 1 (I piętro),
Szczegóły zawierają zaproszenia do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA (pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.
reklama

Jak się dowiedzieliśmy w magistracie, zebrano dokładnie 5186
kg, czyli o ponad 2 tony więcej
niż w zeszłym roku. Poddano
utylizacji około 3065 kg sprzętów
elektronicznych, olejów, tonerów,
dekoderów. Ponadto 2096 kg lakierów, rozpuszczalników, opakowań
po substancjach niebezpiecznych,
opon oraz 25 kg leków.
jb
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Knurów. Jak ujarzmić śmieci, czyli...

Drugie życie odpadka

Rok pozostał do wdrożenia ustawy śmieciowej rewolucjonizującej
dotychczasowy system gospodarowania odpadami
Polska nie radzi sobie z odpadami
– to nie ulega wątpliwości. I nie tylko
dlatego, że w lasach łatwiej natknąć
się na śmieci niż na grzyby (choć to
jeden z wyrazistych przejawów tej
bezradności). Chodzi głównie o sposób
gospodarowania śmieciami – ten, który
stosuje się obecnie, był może i dobry, ale
za króla Ćwieczka. W naszym kraju aż
73 proc. odpadów składuje się na wysypiskach. Tymczasem w Austrii, Szwecji i
Holandii na składowiska trafia ledwie 1
proc. śmieci, a w Niemczech... zero. Do
recyklingu potrafimy wykorzystać 18
proc. odpadów, a Niemcy pożytkują ponownie prawie połowę (48 proc.). Kiedy
Szwedzi i Duńczycy spalają niemal 50
proc. odpadów, w Polsce tą metodą
likwiduje się zaledwie 1 proc.

Już te liczby pokazują, że nasi bezpośredni i nie tak dalecy sąsiedzi nie
traktują śmieci jak śmieci, lecz widzą
w nich surowiec, któremu można dać
drugie życie. Polska chce dołączyć do
nich. W ubiegłym roku została przyjęta
ustawa, popularnie zwana śmieciową,
która jest formalną podstawą do wprowadzenia nowego systemu. Wejdzie w
życie 1 lipca 2013 r. Pozostał rok na jej
wdrożenie. Wbrew pozorom, to nie tak
wiele czasu, bowiem zakres zmian jest
ogromny.
Ich celem jest osiągnięcie do końca 2020 r. minimum 50-procentowego (wagowo) poziomu recyklingu
papieru, metali, tworzyw sztucznych
i metali kolorowych. W przypadku
odpadów budowlanych i rozbiór-

Nagradzana segregacja

Foto: Bogusław Wilk

O zmianach, jakie czekają nas w związku
z wprowadzeniem w życie nowego systemu
rozmawiamy z Bogdanem Pasko, głównym
specjalistą w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Na przygotowanie się do nowej sytuacji gminy mają jeszcze rok.
- To wcale nie tak dużo czasu - przekonywał knurowskich radnych
Bogdan Pasko

Bogusław Wilk: - Jakiego
rodzaju nieruchomości dotyczy
system - tylko nieruchomości zamieszkiwanych czy także tych, na
których są prowadzone różne rodzaje działalności gospodarczej?
Bogdan Pasko: - Gmina
obowiązkowo musi zorganizować
odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli zamieszkiwanych nieruchomości. Rada gminy może podjąć uchwałę, w której postanowi o
odbieraniu odpadów komunalnych
od właścicieli niezamieszkiwanych
nieruchomości, na których powstają
odpady komunalne. Podejmując decyzję, należy jednak mieć na uwadze
to, że opłata celowa będzie ponoszona
na rzecz gminy przez tych właścicieli
nieruchomości, dla których gmina
zorganizowała odbieranie odpadów
komunalnych.
- Czy gmina odbierze od mieszkańców wszystk ie w y tworzone
przez nich odpady - wśród nich
także wielkie gabaryty, odpady
niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny, gruz? Czy pobierana przez
gminę opłata będzie uwzględniała
te wszystkie odpady?
- Gminy na podstawie art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach są zobowiązane do prowadzenia we wskazanym zakresie
selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytych baterii i
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
wielkogabarytowych, budowlanych i
rozbiórkowych, zużytych opon i odpadów zielonych. Dla realizacji ustawowych celów związanych z osiągnięciem
wymaganych poziomów recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia
oraz odzysku, a także ograniczenia
komunalnych odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania konieczne będzie ustanowienie
i wdrożenie na szerszą skalę selektywnego zbierania na terenie gminy
papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła oraz odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych
powinno również obejmować opakowania wielomateriałowe. Zakres
i sposób prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów komunalnych powinien zostać wskazany w gminnym
regulaminie utrzymania czystości i
porządku.
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kowych (innych niż niebezpieczne)
pułap ten ustalono na co najmniej
70 proc. Ograniczyć też trzeba masę
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, przekazywanych do
składowania. Do 16 lipca 2013 r.
– do nie więcej niż 50 proc. całkowitej masy, a do 16 lipca 2020 r. – do
maksymalnie 35 proc. (punktem
odniesienia do tych liczb będzie masa
odpadów wytworzona w 1995 r.).
Odpowiedzialność za osiągnięcie takich rezultatów nowe przepisy
nakładają na gminy. To właśnie
gminy od połowy przyszłego roku
staną się właścicielami śmieci (teraz
są nimi „producenci” odpadów, czyli
mieszkańcy). One też muszą przygotować i wdrożyć cały system od-

bioru i zagospodarowania odpadów.
Mieszkańcy będą płacić stałą stawkę
niezależnie od tego jak dużo śmieci
wyprodukują.
Wdrożeniu nowego systemu w
Knurowie poświęcona była nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Temat
wywołał ożywioną dyskusję [pisaliśmy o tym w PL nr 21 z 24 maja
2012 r. – artykuł pt. „Znikną dzikie
wysypiska”].
– W jaki sposób i na jakiej podstawie zostanie ustalona opłata za
wywóz śmieci – dociekali wówczas
radni.
- O tym zdecydują gminy, ale w
przypadku zamieszkałych nieruchomości najczęściej brane jest pod uwagę
„pogłówne”, czyli stawka uzależniona

od liczby mieszkańców w nieruchomości – odpowiadał Bogdan Pasko z
Urzędu Marszałkowskiego, główny
specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska. W grę może też wchodzić
np. powierzchnia lokalu mieszkalnego czy ilość zużytej wody. Opłata
za pojemnik byłaby uwzględniana
tylko w przypadku niezamieszkałych
nieruchomości.
- Czy będzie możliwość zróżnicowania opłaty – dopytywano,
argumentując, że jej uśrednienie
wzbudzi kontrowersje. – Już dzisiaj
są osoby, które twierdzą, że prawie nie
wytwarzają śmieci...
Pasko: - Słyszałem już nawet
takie opinie: „Nie wytwarzam śmieci,
bo je... palę!”. Oczywiście, że każdy
je wytwarza. Niestety, ale nie da
się określić różnicy. Konieczna jest
społeczna solidarność. Kwoty trzeba
uśrednić. To nie jest sprawiedliwe, ale
inaczej się nie da.
Wedle wstępnych szacunków
specjalistów, pełne wdrożenie nowego systemu może do 2020 roku dać
72 mld euro oszczędności i 400 tys.
nowych miejsc pracy.
Bogusław Wilk

- Czy zostanie ustalona maksy- łowych wymagań techniczno-techno- wanie, co z kolei przeczy zasadności
malna ilość odpadów przypadająca logicznych powinno zapewnić wysoki zniesienia obowiązku meldunkowego.
na nieruchomość, którą odbierze standard przetwarzania tych odpa- Myślę, że dopiero czas pokaże, które
gmina w ramach pobieranej od dów i przyczyniać się do realizacji rozwiązanie jest właściwe w odniesiemieszkańców opłaty?
ustawowych zadań własnych gminy niu do wprowadzonych przepisów.
- Zgodnie z art. 6r ust. 3 rada w zakresie gospodarki odpadami ko- Czy właściciele nieruchomości
gminy określi między innymi ilość od- munalnymi. W okresie przejściowym, muszą wypowiedzieć dotychczasopadów komunalnych, które będą od- do czasu powstania wystarczającej we umowy zawarte z firmą odbierabierane od właścicieli nieruchomości ilości regionalnych instalacji do prze- jącą odpady i zawrzeć nową umowę
za uiszczoną opłatę. Ustalając tą ilość, twarzania odpadów komunalnych z gminą?
należy pamiętać, że powinna ona dopuszcza się przetwarzanie odpa- Tak, właściciele zamieszkiwarównież obejmować tą masę odpadów, dów w instalacjach zastępczych, które nych nieruchomości muszą wypowiektóre do tej pory były poza systemem, spełniają wymagania środowisko, lecz dzieć dotychczas zawarte umowy i o
a które w wyniku wprowadzenia zry- nie spełniają wymagań dla regional- tym fakcie gminy, prowadząc akcję
czałtowanej opłaty ponoszonej przez nych instalacji.
edukacyjną, muszą poinformować
właściciela nieruchomości niezależnej
- Czy w przypadku okresowego społeczeństwo. W przypadku nieruod ilości przekazywanych odpadów do przebywania na nieruchomości chomości niezamieszkiwanych, jeżeli
tego systemu trafią. Określona ilość opłata będzie niższa?
rada gminy nie podjęłaby decyzji o
odbieranych odpadów za uiszczoną
- Przepisy znowelizowanej usta- odbieraniu z nich odpadów komuopłatę nie może ograniczać mieszkań- wy nakazują przy ustalaniu stawki nalnych, dotychczas zawarte umowy
ca w zamiarze przekazywania odpa- opłaty również uwzględnić fakt nie- nadal będą wiążące.
dów, ponieważ w przeciwnym razie regularnego wytwarzania odpadów
- Jakie korzyści będzie miał
znowu będziemy mieli do czynienia z przez właścicieli nieruchomości oraz mieszkaniec, który segreguje odpapozbywaniem się odpadów w sposób ich sezonowe powstawanie.
dy i czy mieszkaniec, który nie bęniekontrolowany do środowiska.
- Kto – jeśli w ogóle - może być dzie segregował odpadów poniesie
- Czy konieczna będzie segrega- zwolniony z uiszczania opłaty za jakieś konsekwencje?
cja odpadów już w domu na kilka odpady?
- To pytanie, na które odpowiedź
frakcji?
- Z posiadanej przeze mnie wie- mogłaby być bardzo rozwinięta, w
- Konieczność osiągnięcia wy- dzy wynika, że obowiązek uiszczenia szczególności w zakresie korzyści
maganych poziomów recyklingu, opłaty dotyczy każdego, na rzecz dla środowiska, jakie niewątpliwie
przygotowania do ponownego użycia i
daje właściwe postęodzysku odpadów matepowanie z odpadami
instalacja – zakład gospodarowania odpadów (dla
riałowych bez wątpienia Regionalna
komunalnymi. Jednak
obszaru zamieszkanego przez 120 tys. mieszkańców) spełniawymusza konieczność jący wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, tutaj odnosimy się wys e g re g o wa n i a o d p a - oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub: a) łącznie do przepisów
dów. Musimy pamiętać, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów znowelizowanej ustaże zebranie odpadów komunalnych i wydzielanie z nich frakcji do odzysku, (lub), b) wy, które nakazują
przetwarzanie selektywne zebranych odpadów zielonych i innych
najbliżej miejsca ich po- bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach gminie obniżyć stawkę
wstania i tym samym nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, (lub), opłaty za zagospodazapobiegnięcie ich zmie- c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno- rowanie odpadów, w
szaniu, będzie obniża- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych przypadku ich selekoraz pozostałości z sortowania.
ło koszty ich dalszego
tywnego gromadzeprzetworzenia. Niestety,
nia . Niższa stawka
istniejąca infrastruktura nie pozwala, którego świadczona jest usługa odbie- powinna zachęcać do prawidłowego
aby w każdym z mieszkań wstawić rania odpadów komunalnych.
postępowania z odpadami komudodatkowe pojemniki. Dlatego też,
- Czy opłata będzie pobierana w nalnymi. Nowym przepisem jest to,
tam gdzie są na to warunki, należy zależności od ilości osób zameldo- że odbierający odpady komunalne
szeroko rozwijać selektywną zbiórkę wanych czy faktycznie przebywają- od właściciela nieruchomości, w
odpadów tak, aby sumaryczny efekt cych na nieruchomości?
przypadku stwierdzenia, że odpady,
był wystarczający dla wywiązania się
- Ustalenie stawki opłaty w przy- które powinny zostać zebrane selekprzez gminę z tego zadania.
padku nieruchomości zamieszkiwanej tywnie w rzeczywistości stanowią
- Gdzie będą trafiały odpady może zostać uzależnione między inny- odpady zmieszane, powiadamia o
wytworzone przez mieszkańców, a mi od liczby mieszkańców zamieszku- tym fakcie gminę i przyjmuje je jako
odebrane przez gminę?
jących nieruchomość. Bez wątpienia zmieszane odpady komunalne, za
- Nowy system gospodarowania powstawanie odpadów zawsze wiązało zagospodarowanie których właściodpadami komunalnymi zakłada się z bytowaniem człowieka. Wydaje ciel nieruchomości powinien ponieść
przekazywanie odbieranych odpadów się, że ustalenie ilości osób faktycznie znacznie wyższą opłatę niż za odpado regionalnych instalacji, które mu- przebywających na nieruchomości dy odebrane selektywnie.
szą spełniać określone wymagania. może być trudne, jeżeli w ogóle możRozmawiał Bogusław Wilk
Spełnienie przez te instalacje szczegó- liwe. Raczej istotne będzie zameldo

aktualności
SOSnOwiec. KOncerT inny niŻ zwyKle...

Zagrali za kratami

Honorowi krwiodawcy od lat robią
dobra reklamę Knurowowi

Foto: Archiwum HDK

Duża scena i tłumny widzów, kameralne występy dla
mniejszej grupy osób. Ale bywają wyjątki, gdy koncerty
odbywają się w dość nietypowych miejscach. Przekonała
się o tym knurowska grupa Starvin’ Marvin, która zagrała
w... areszcie śledczym

Knurów, świeSzynO. SuKceSy KrwiOdawców

czerwona róża
z pucharami

Po tym koncercie tylko muzycy wrócili do
domów...

Knurowscy krwiodawcy uczestniczyli w 36.
Ogólnopolskim Rajdzie Honorowych Dawców
Krwi „Czerwona Róża”. Z sukcesami
– w Świeszynie w zachodniopomorskim
uzbierali stos nagród
Świeszyno leży koło Miastka. To
piękna okolica, więc nic dziwnego, że
krwiodawcy upatrzyli ją sobie na coroczną imprezę. Tym razem spotkali
się w pierwszym tygodniu czerwca.
- Tegoroczny rajd był już piętnastym w historii naszego klubu
– informuje Adam Pobłocki, prezes
klubu Honorowych Dawców Krwi
im. dra Floriana Ogana w Knurowie.
– Rajd możemy zaliczyć do bardzo
udanych, ponieważ członkowie naszego klubu zajęli kilka czołowych miejsc
konkursach.
Krwiodawcy nie oszczędzali się
w konkurencjach w ymagających
sporego w ysiłku. – Jak na nasz
wiek, to poszło nam dobrze – śmieje
się Pobłocki. Natomiast za sprawą
Stanisława Bogumiła, honorowego
prezesa klubu, klub zdobył puchar za
pierwsze miejsce w konkursie wiedzy
o rejonie świeszyńskim. Honorowi
dawcy krwi z Knurowa stanęli rów-

nież na najwyższym stopniu podium
w konkursie na najlepszą kronikę
klubu. – Oceniany był między innymi
wygląd kroniki, estetyka wykonania.
Nasze wykonanie spodobało się jury
najbardziej – mówi prezes Pobłocki.
Specjalną nagrodę otrzymała Krystyna Marciniak.
Knurowianie wzięli udział w
Przowskim Rajdzie Samochodowym
„Pomoc Powodzianom”. Klub HDK
wystawił dwie załogi. Za kierownicą
usiedli Piotr Dylnicki i Adam Trząsalski z czteroosobowymi załogami.
– Rajd trwał cały dzień. Jego trasa
wiodła po całym powiecie, a konkurencje były typowo... strażackie – wyjaśnia
Adam Pobłocki. – To był debiut naszych zawodników, dlatego nie poszło
tak jakbyśmy chcieli i dostaliśmy tylko
puchary za udział. Liczymy jednak, że
następnym razem uda nam się poprawić tegoroczny rezultat.
DC

W niedzielę Starvin’ Marvin wystąpił w Areszcie
Śledczym w Sosnowcu. – Zaprosili nas miejscowi wychowawcy – wyjaśnia Kuba Skorupa, gitarzysta zespołu.
– To była ciekawa propozycja, nie zastanawialiśmy się
długo nad nią.

Knurowianie chwalą sobie niedzielny występ. - To
był jeden z naszych lepszych koncertów – mówi Kuba.
– Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym przyjęciem i cieszy
nas, że spodobała im się nasza muzyka. Może na początku
była lekki strach, bo nigdy nie występowaliśmy w takim
miejscu, jednak w miarę upływu czasu przekonaliśmy się,
że nie ma się czego obawiać.
Zespół miał również okazję do zwiedzenia cel, a
po występie do rozmowy z więźniami. – Pytali głównie
o to, jak sobie radzimy na scenie muzycznej – zdradza
Kuba. - To było naprawdę mocne i zapadające w pamięć
doświadczenie.
Warto dodać, że był to pierwszy koncert z nowym
klawiszowcem grupy – Michałem Paduchem, który zastąpił Dawida Szymałę.
Starvin’ Marvin będzie można usłyszeć na tegorocznych Dniach Knurowa. Muzycy wystąpią drugiego dnia,
w niedzielę o godzinie 16.
DC

ogłoszenie

„���O��WE I �����WE �Ą ���PET�N�JE ��U���WE”
��L���A ��Y��A P��J�K�U
P���IE �A ���I

Foto: arch. MZJOś

reklama

Dobiega końca druga edycja projektu „Odlotowe
i bombowe są kompetencje kluczowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie knurowskich szkół podstawowych oraz gimnazjów od stycznia do czerwca tego roku uczęszczali na
zajęcia pozalekcyjne - kółka zainteresowań rozwijające
ich wiedzę i umiejętności z przedmiotów humanistycznych
i ścisłych, a także świadomość i ekspresję kulturalną
w zakresie muzyki, plastyki oraz tańca etc.
W kwietniu oraz maju uczniowie uczestniczyli
w interesujących wyjazdach edukacyjnych. Szkoły
podstawowe odwiedziły Muzeum Chleba i Szkoły
w Radzionkowie oraz Zabytkową Kopalnię Srebra
w Tarnowskich Górach. Gimnazja z kolei wybrały się
do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl „Balladyna” oraz
„Oskar i Pani Róża”, zwiedziły Muzeum Energetyki oraz
Elektrownię w Łaziskach Górnych, a także uczestniczyły w warsztatach „Prognozowanie pogody” i „Rozpoznawanie skał” organizowanych przez Muzeum Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.
W ramach projektu na zakończenie II edycji zaplanowano także konkursy wiedzy dla uczestników projektu.
Najlepsi uczestnicy konkursów otrzymają nagrody.
Nowa, III edycja zajęć startuje już we wrześniu 2012.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Foto: arch. MZJOś

Beneficjent: Gmina Knurów
Realizator: Miejski Zespół
Jednostek Oświatowych
Budżet projektu: 1 359 270,00 zł
Czas realizacji: 1.08.2011 r. – 31.07.2013 r.

�Z���I�K – ���L��S�A ��W�S�Y��A

Biuro projektu: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych
ul. Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów
tel./fax.: 032 235 27 07
e-mail:odlotowe@knurow.edu.pl
www.odlotowe.knurow.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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wywiad
Z DZIEjów hIsToRII KNuRowA: KINo cAsINo

seans za klocek

Foto: archiwum rodzinne Aleksandra Konopki

- „Casino” to nazwa wymyślona przez dziadka. Skąd
się wzięła, nie wiem. Chyba na fali mody lat 30.
– wspomina początki knurowskiego kina Aleksander
Konopka, wnuk Franciszka (Franza) Konopki,
założyciela i właściciela kina „Casino”.

Kino „Casino” trwale wpisało się w historię Knurowa - stara
fotografia pokazuje jak wyglądało około 70 lat temu

- Postać pana dziadka wpisuje
się barwnie w historię Knurowa
i miejscowego kina. Mieszkańcy
pamiętają, jak obładowany rolkami
taśmy filmowej jeździł na rowerze
na dworzec kolejowy. Może raczej
należałoby powiedzieć „na kole”
- tak zwykło się o tym mówić. odwoził te, które już zostały wykorzystane i odbierał nowe.

Aleksander Konopka

- Był zafascynowany kinem, filmem. Przed wojną był w posiadaniu
tutejszego kina. W czasie wojny
Niemcy, wkraczając na tereny polskie,
zabrali mu je. Jako że był Niemcem,
otrzymał je z powrotem. Potem odebrali mu je Polacy. Z czasem był już
tylko jego kierownikiem. Otrzymał
pewien ekwiwalent pieniężny za
wyposażenie, ale kto chciałby być na
jego miejscu... Był pracownikiem we
własnym, przez siebie założonym, interesie. Ironia losu czy raczej historii.
Miał także kino w Czuchowie. O ile mi
wiadomo – posiadał chyba trzy kina.
Zanim mógł wrócić do pracy w „Casinie”, kierował kinem objazdowym.
- To były lata ...
- ...pięćdziesiąte. Powstała nawet
kronika filmowa na jego temat, na
temat tej objazdówki. Mam ją, ale nie
podam pani numeru kroniki.(śmiech)
Musiałbym wyciągnąć rolkę i zobaczyć.
- Może kiedyś można będzie ją
zobaczyć na jakimś pokazie w knurowskim kinie?
- Jeśli ją odnajdę, to myślę, że tak.
Mówiąc szczerze - nie wiem co jest
na tej taśmie. Też chętnie ją zoba-

czę. „Casino” - to nazwa wymyślona
przez dziadka. Skąd się wzięła, nie
wiem. Chyba na fali mody lat 30.
kiedy to kino powstało. Jeśli chodzi
o dokumenty z tamtych czasów, to
niewiele się zachowało. Między Bogiem a prawdą - czasy były takie, że
nie należało tego trzymać. Niedobrze
było pewne rzeczy wiedzieć. Pozostały
jakieś wizytówki, umowy leasingu
na sprzęt kinowy, który był tu przed
wojną używany.
- Z jaką firmą podpisane?
- Z Philipsem w Warszawie.
- dziadek zatrudniał operatora,
czy sam się tym zajmował?
- Chyba jedno i drugie.
- Jakim go pan pamięta?
- Jak już mówiłem - zakochanym
w kinie. A jakim był dziadkiem?
Takim jakim być powinien. W pozytywnym słowa tego znaczeniu jest
tylko jeden rodzaj dziadka. Był człowiekiem zamkniętym, ale to zapewne
z powodu kolei życiowych.
- Możemy coś więcej o tym powiedzieć?
- Losy typowe dla wielu ludzi tego
pokolenia na tym terenie. Zaczyna
się o tym głośno mówić, ale kiedyś
milczało się na ten temat. Niemieckie
obywatelstwo, wojna, niemieckie wojsko. Komplikacje wynikające z tych
faktów. Niełatwa decyzja o powrocie
do Knurowa. Był już mój tata, była
babcia – miał tu rodzinę. Zresztą, nie
od razu mógł wrócić . Potem się rehabilitował, jakieś takie nieprzyjemne
sprawy.
- Konopka – nazwisko takie nie
niemieckie...
- Tak, ale rocznik 1904, a skoro pochodził z Tarnowskich Gór, a
dokładnie ze Starych Tarnowic, to
był obywatelem niemieckim. W październiku 1943 roku wysłano go na
front. Służył w Holandii i we Francji.
Dzięki jakiemuś „życzliwemu” został
ukarany, kiedy rozdał margarynę
miejscowym Holendrom – gdy okazało się, że wojska niemieckie muszą
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się wycofywać. Margaryna była przeznaczona na zniszczenie, więc i tak
by się zmarnowała. Gdy jednostka
się przemieszczała musiał iść pieszo
zamiast jechać – taki rodzaj kary.
Potem niewola brytyjska na terenie
Niemiec. Do Polski wrócił dopiero
w 1946 roku. Kinem zajmowała się
wtedy babcia.
- Co pan zapamiętał z rozmów z
dziadkiem o kinie?
- Generalnie to chyba... zawód.
Jeśli ktoś oddaje się czemuś z pasją,
podporządkowuje temu całe swoje
życie, a zawirowania historii niweczą
wszelkie plany - to trudno się dziwić
rozgoryczeniu.
- do końca pozostał przy tym
„swoim” kinie.
- Tak. Umarł w 1996 roku, ale
pamiętam, że w 1986 jeszcze w nim
pracował.
- dziadek we wspomnieniach
rodziny.
- Cały czas pracujący, nieobecny
w domu, zabiegany. Wpadający żeby
coś zjeść i wybiegający z powrotem na
kolejny seans. Myślę, że w życiu mojego taty nieobecność ojca była mocno
odczuwalna. Pracował codziennie do
późna, a w niedzielę zaczynał pracę z
rana, przed porankiem.
- Jak to jest być dzieckiem kiniarzy? Praktycznie mieszkać i wychowywać się w kinie. Chyba rówieśnicy zazdrościli panu możliwości
oglądania filmów bez konieczności
kupowania biletów.
- Mnie czy mojemu tacie? Pewnie nie tylko on mógł wchodzić za
darmo.
- a tak, słyszałam o klockach
jako walucie kinowej.
- Wciąż jeszcze spotykam ludzi,
którzy wspominają jak to – gdy brakowało pieniędzy - wchodzili na seans
za klocek drewna.
- Mówimy o czasach, gdy górnik
po szychcie przynosił z kopalni do
domu klocek na opał. Klocek drewna, jako bilet wstępu do kina, krąży
w opowieściach knurowian. wspominają też, że często była to „przechodnia” waluta, za którą zamiast
jednej wchodziło kilka osób...
- Podawali go sobie. Myślę, że
dziadek doskonale zdawał sobie z tego
sprawę i przymykał na to oko.
- w prowadzeniu kina pomagała mu babcia.
- Pracowała jako bileterka, wypisywała afisze, ale najbardziej zapamiętałem robione przez nią szybki.
Przed filmem była obowiązkowa
kronika filmowa. Zapowiedzi kolejnych seansów pisało się piórkiem i
tuszem na szkiełkach. Żeby się nie
zranić oklejano płytki plastrem. Kaligrafowała na nich tytuły, ozdabiała
kolorowym tuszem. Wkładało się je
do rzutnika na zasadzie slajdów. Pojawiały się na ekranie przed projekcją
filmu. Potem były myte i ponownie
wykorzystywane. Taka reklama, bo

Wizytówka kina z czasów wojny

plakaty przychodziły zwykle w ilości
sztuk trzech. I jeszcze się je potem
zdawało i wędrowały dalej.
- dziś trudno to sobie wyobrazić, ale stało się tu w długich kolejkach po bilety. Czasami odchodziło
się z kwitkiem. nie było potrzeby
jeżdżenia do zamiejscowych kin,
bo wszystkie nowości trafiały tu na
bieżąco.
- A niedzielne poranki były wpisane w życie wielu rodzin. Kiedy
tatusiowie brali dzieci do kina - mamy
zaczynały gotować obiad.
- Jak się mieszka w kinie? Był
pan ostatnim z rodziny, zajmującym mieszkanie na pięterku.
- Widzi się ludzi wchodzących na
seans, wychodzących po nim. Drzwi
mieszkania były naprzeciwko wejścia
na balkon, więc na widownię miałem
blisko.
- Trochę mi żal, że w trakcie
remontu zlikwidowano ten balkon.
Tworzył niezapomniany klimat tego
wnętrza. Pani Maria grzelewska,

nauczycielka historii, opowiadała
mi o czasach jeszcze wcześniejszych.
Jej nauczycielka muzyki - Maria Palenga - była taperem, czyli przygrywała na pianinie na seansach filmu
niemego. Jak wspomina, to nieme
kino w Knurowie miało swoją siedzibę w domu Związkowym. nieistniejący już budynek znajdował
się mniej więcej tam gdzie dzisiejszy
urząd Miasta przy ul. ogana.
- Ta k d a l e k o n i e s i ę g a m
pamięcią.(śmiech)
- liczę raczej na pana rodzinne
wspomnienia. Zresztą nie tylko
pańskie, bo do historii kina w
Knurowie jeszcze powrócimy. Być
może zachowały się jakieś pamiątki z nim związane. wszystkich,
którzy chcieliby przekazać lub
wypożyczyć je Centrum Kultury,
które dzisiaj zarządza kinem - zapraszamy do kontaktu pod nr. tel.
32 332 63 81.
Rozmawiała Urszula Makselon

reklama
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Knurów. 40-lecie mieJSKieJ SzKOŁy POdSTawOweJ nr 6

Szkoła na szóstkę

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 powstawała w czasach trudnych.
Przetrwała upadek komunizmu, liczne mniej lub bardziej udane
reformy edukacji, zmagania z nową dynamiczną rzeczywistością. W
ciągu 40 lat zmieniło się wiele. W salach pojawiły się komputery, a
zniknęły portrety przywódców partii. Jedno pozostało niezmienne
− zaangażowanie nauczycieli i pasja dyrektorów
Na początku lat 70. zapadła decyzja o wybudowaniu nowej szkoły.
Szybki rozwój Knurowa, zwiększająca się liczba mieszkańców zmusiła
władze miasta do utworzenia nowej
placówki na osiedlu 1000-lecia. W
latach 80. do „Szóstki” uczęszczało
ponad 1000 uczniów, klasy liczyły po
30 osób. Dzisiaj szkoła jest bardziej
kameralna. W czasie świętowania
jubileuszu szkoły mało kto potrafił
uwierzyć, że minęło już 40 lat.

„sZósTKA” wcZoRAj

Na początku był chaos, a raczej
bajorko po którym pływali budowlańcy. Potem stała się światłość. Tekli
Siwek, późniejszej dyrektor szkoły,
powierzono obowiązek dopilnowania budowy. To dzięki jej uporowi
i odwadze placówka miała szansę
powstać, na przekór systemowi i
niezbyt chętnym do współpracy pracownikom budowy.

— To dawne dzieje sięgające aż
do 1971 roku. Budowałam szkołę od
fundamentów — opowiada Tekla
Siwek, pierwsza dyrektorka MSP-6
— Musiałam użerać się z budowlańcami i różnymi kierownikami, a nie
lubili słuchać!
Udało się. 1 września 1971 roku
próg nowo powstałej placówki przekroczyło 582 uczniów i 23 nauczycieli. Jeszcze wtedy część zajęć odbywała
się w pobliskiej SP-5. Na ostateczne
otwarcie szkoły trzeba było poczekać
do 7 lutego 1972 roku. Wspólnymi siłami nauczycieli i uczniów placówkę
powoli wyposażano.
− Zdobywaliśmy wszystko sami,
od najmniejszego krzesła po tablice.
Po meble jeździło się do Bytomia
i Rybnika. Miałam takiego ucznia
Władka Stanisławskiego, który na
własnych plecach nosił wszystkie stoliki — wspomina Tekla Siwek.
Wszystkim zależało, by szko-

ła była piękna. Rodzice uczniów
własnoręcznie szorowali płytki w
szkole, młodzież sprzątała. Nikt nie
narzekał.
— Jako jedyna placówka w Knurowie mieliśmy kolorowy telewizor,
niezły był z tego ubaw! Jak pewnego
dnia zobaczyłam obcych ludzi, którzy
przyszli na telewizję, to nie wiedziałam co z nimi począć − śmieje się
pierwsza dyrektorka „Szóstki”.
Problem pojawił się także przy
nadawaniu szkole imienia.
− To były inne czasy. Chciałam
za patronkę szkoły obrać Marię Konopnicką, bliskie mi były jej
słowa: „Pójdź,
dziecię! ja cię
uczyć każę!”.
Niestety, władze się nie zgodziły. Narzucono nam Pawła

Findera. Pamiętam, że na uroczystości nadania imienia szkole pojawiła
się matka Findera, na fortepianie grał
Piotr Paleczny, wspaniały muzyk −
opowiada Siwek.
Każdego roku „Szóstkę” opuszcza
kilkaset dzieci, zmieniają się nauczyciele. W latach 70. w szkole na Batorego uczyła obecna minister edukacji
narodowej Krystyna Szumilas.
− Krysia uczyła jeszcze za moich
czasów. Mówię jej: „Krysia tyś jest ministrem, ale dla mnie zawsze będziesz
Krysią” − mówi pani dyrektor.
W „Szóstce” przez wiele lat prężnie rozwijało się harcerstwo do
którego należała prawie cała szkoła.
Mnożyły się sukcesy sportowe.
− Nauka, sport i patriotyzm − to
było najważniejsze. Dla mnie polskość
znaczy więcej niż ja sama. Dbaliśmy,
by nasza młodzież kochała Polskę,
żeby nauczyła się żyć w społeczności i
dla społeczności. By umiała pracować
dla ogółu nie tylko dla siebie − podsumowuje dyrektor Siwek.

„sZósTKA” DZIsIAj

Teraźniejsza MSP-6 diametralnie
różni się od tej sprzed 40, a nawet 20

Dyrektor MSP-6 Eugeniusz Szybiak za wkład w
rozwój placówki podziękował pierwszej dyrektorce
szkoły Tekli Siwek, minister edukacji Krystynie
Szumilas oraz wiceprezydentowi Piotrowi Surówce

Najmłodsi uczniowie z „Szóstki” zachwycili dynamicznym tańcem. Po ich występie długo nie milkły
oklaski...

8

lat. Staraniem miasta oraz obecnego
dyrektora szkoły Eugeniusza Szybiaka zostało wykonane ocieplenie
budynku i nowa elewacja. Zmodernizowano wejście główne, odremontowano wszystkie pomieszczenia
oraz nastąpiła komputeryzacja całej
szkoły. „Szóstka” ma również jeden
z najnowocześniejszych w mieście
kompleksów sportowych. W 2005
roku placówka zyskała nowego patrona − królową Jadwigę, wzór pracowitości i niezłomności w dążeniu
do celu.
Mijająca 40 rocznica powstania
szkoły zmusza do podsumowań. 18
czerwca uczniowie „Szóstki” zabrali

Piotr Surówka,
zastępca prezydenta Knurowa:
- 40 lat to piękny
jubileusz podsumowujący cztery
dekady działalności Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
6 na rzecz społeczności naszego
miasta. Dyrekcji, kadrze pedagogicznej i wszystkim pracownikom
należą się nie tylko gratulacje, ale
i szczególnie serdeczne wyrazy
podziękowania za dydaktyczny i
wychowawczy trud, jaki podejmują
na rzecz edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży. Czynię
to z ogromną przyjemnością nie
mając wątpliwości, że uczniowie
„Szóstki” – absolwenci i aktualni
wychowankowie – podzielają to
przekonanie.
Not. bw

gości przybyłych na uroczysty jubileusz placówki w sentymentalną
podróż przez dzieje szkoły. Nie zabrakło wzruszających wspomnień,
gratulacji i zapewnień, że ideały
którymi kierowała się szkoła przez 4
dekady, będą pielęgnowane w następnych latach.
Urodzinowa akademia zaskoczyła różnorodnością. Uczniowie recytowali specjalnie przygotowane na
jubileusz wiersze, tańczyli hip-hop,
ale przede wszystkim wyśpiewywali
swojej szkole życzenia. Na scenie pojawiła się też obecna patronka MSP-6
− królowa Jadwiga.
W auli „Szóstki” zebrali się dawni dyrektorzy i nauczyciele szkoły
oraz byli uczniowie, kiedyś rozrabiaki – jak przyznają niektórzy - a dziś
szanowani obywatele Knurowa. Na
40-leciu szkoły nie zabrakło przedstawicieli oświaty - kuratorium i
dyrektorów innych knurowskich
placówek. Samorząd miasta reprezentowali przewodniczący Rady
Miasta Jan Trzęsiok i zastępca prezydenta Knurowa Piotr Surówka. Do
gratulacji dołączyła się też minister
Szumilas.
− Przypomniały mi się czasy, gdy
zaczynałam tutaj pracować. To powrót do czasów młodości, kiedy było
tyle marzeń i całe dorosłe życie przez
nami. To w „Szóstce” uczyłam się miłości do zawodu nauczyciela – wspominała, nie kryjąc wzruszenia.
Dyrektor szkoły Eugeniusz Szybiak podziękował uczniom, nauczycielom dawnym i obecnym za 40 lat
wspólnej, żmudnej pracy dla dobra
szkoły i młodzieży, obiecując, że
„Szóstka” zawsze była, jest i będzie
na szóstkę.
Tekst & Foto: Justyna Bajko
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aktualności
Knurów

Foto: arch. Bricomarché

Na zakupy do... Paryża

Laureatka loterii Mirosława Boryna wraz z prezesem
spółki Cecylią Matusiak oraz kierownictwem
i pracownikami firmy Koimbra Bricomarché

ogłoszenie własne wydawcy

W ogólnopolskiej loterii urodzinowej Bricomarché
szczęście dopisało knurowiance Mirosławie Borynie. Laureatka z niedowierzaniem odebrała z rąk prezes spółki Cecylii
Matusiak główną nagrodę - zaproszenie na wycieczkę do
Paryża. Radość była tym większa, że to nie pierwsza wygrana
pani Mirosławy w konkursach organizowanych przez sklep.
- My również bardzo cieszymy się, że to w naszym markecie padła główna wygrana, ale też kilkanaście mniejszych.
Dziękujemy naszym klientom za udział w loterii - mówią
pracownicy.
/-/

reklama

reklama
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Kto pierwszym wśród
równych
Będą śpiewać, tańczyć, grać i...
żonglować. Kto wygra wojewódzki
Przegląd Talentów „Pokaż co
potrafisz!”? To okaże się w piątek
11 osób zakwalifikowało się do
finału tegorocznej edycji konkursu.
Zostali wybrani przez jurorów – Arkadiusza Trzebuniaka, Agnieszkę
Czechmann i Joannę Kowalczyk
– spośród 68 uczestników z 40 śląskich podstawówek i gimnazjów.
- Uczniowie zaprezentowali przeróżne talenty, m.in. ewolucje na
hulajnodze, żonglowanie flowerstickami, grę na saksofonie, akrobacje
gimnastyczne, a także recytację,
taniec, śpiew, grę aktorską, sztuki
walki i beat-box – wylicza Trzebuniak, pomysłodawca i organizator

konkursu.
Finał odbędzie się w piątek, 22
czerwca, w pilchowickim Zespole
Szkół. Utalentowana jedenastka
powalczy o mistrzostwo i atrakcyjne
nagrody. Gwiazdą imprezy będzie
Monika Marcol – wokalistka zespołu The Chance i finalistka drugiej
edycji TVN-owskiego programu „X
Factor”.
Przypomnijmy, że konkursowi
patronują m.in. minister edukacji
Krystyna Szumilas, wojewoda śląski i
marszałek województwa śląskiego.

Pokaż co potrafisz! - finaliści
Sylwia Maria Lipka (MG-3 Knurów, śpiew), Julia Lisoń (MG-4 Knurów, śpiew),
Korneliusz Świtała (SP4 Bytom, żonglerka), Nina Matyjas (SP 40 Tychy,
gimnastyka), Bartłomiej Kardyś (SP 36 Gliwice, śpiew), Karolina Cesarz (SP
Poraj, aktorstwo), Bartłomiej Kaszuba (MSP-7 Knurów, śpiew), Zespół Czelodka (ZS Rydułtowy, śpiew), Wojciech Krzywy i Aleksander Młynarski (SP
20 Gliwice, taniec), Tomasz Biadacz (ZS Pilchowice, gra na instrumencie),
Elżbieta Kiszka (ZS Pilchowice, śpiew i gra na gitarze).

OrnOnTOwice. POmóŻmy maŁeJ dziewczynce

wiktoria lgnie do życia

To zdarza się raz na 10 tysięcy. Trafiło na
Wiktorię z Ornontowic. Dwulatka cierpi na
rdzeniowy zanik mięśni. Walczy o każdy
kolejny dzień życia

Foto: Archiwum rodzinne p. Kobielskich

PilcHOwice. POKaŻ cO POTraFiSz!

Los bywa okrutny – cóż zawiniła mu malutka Wiktoria, że skazuje ją
i jej najbliższych na cierpienie...

- Byliśmy szczęśliwi, gdy dowiedzieliśmy się, że na świat przyjdzie
nasza mała kruszynka. Wiktoria
urodziła się w maju 2010 r. Została
oceniona na 10 punktów w skali Apgar – wspominają rodzice, Renata i
Janusz Kobielscy z Ornontowic.
Dziewczynka rosła i przybierała
na wadze. Jednak po kilku tygo-

dniach rodzice zauważyli, że nie
podnosi główki. Trafili do lekarzy.
Diagnoza była niczym wyrok: rdzeniowy zanik mięśni (SMA), typ I.
- W tym momencie zawalił się
nam świat – mówi pani Renata.
SMA to nieuleczalna choroba.
Przejawia się osłabieniem mięśni
(tzw. zespołem wiotkiego dziecka),

zaburzeniami mowy, utrudnionym
połykaniem. Powoduje zaburzenia
oddychania, a w ich konsekwencji
śmierć.
Wiktorii przytrafiła się jej najgorsza odmiana – czas przeżycia chorego zwykle nie przekracza 2 lat...
Współczesna medycyna nie potrafi wyleczyć z SMA. Walka z chorobą polega na rehabilitacji – na
zapobieganiu deformacji kręgosłupa
i powstawaniu przykurczy w stawach.
To, niestety, sporo kosztuje.
Rodzice Wiktorii cieszą się z
każdego dnia ze swoją córeczką. Nie
ustają w wysiłkach, by podtrzymać
jej życie.
- Prosimy o pomoc finansową na
dalszą rehabilitację i leczenie ortopedyczne – apelują.
Można to uczynić wpłacając darowiznę na konto fundacji Stonoga z
Mikołowa (dane w ramce). – Z góry
dziękujemy za każdą okazaną pomoc
finansową, życzliwość i otwartość...
/bw/

Jeśli ktoś mógłby i chciałby pomóc,
może to uczynić wpłacając darowiznę na konto: PKO BP, nr: 74 1020
2528 0000 0702 0277 3166 – z
dopiskiem „darowizna dla Wiktorii
Kobielskiej”.
Więcej o fundacji można dowiedzieć się na stronie www.fundacjastonoga.pl.

Foto: Justyna Bajko i Dawid Ciepliński

igor Pląskowski z gliwic

ur. 6.06.2012 r., 4280 g, 60 cm

igor mikołajewski z Knurowa

ur. 9.06.2012 r., 3200 g, 52 cm

Julia urbanek z Żernicy

ur. 11.06.2012 r., 3390 g, 55 cm

0

marcel nieradzik z gierałtowic
ur. 7.06.2012 r., 3950 g, 53 cm

Magdalena Biskup z czuchowa
ur. 10.06.2012 r., 3140 g, 55 cm

lena Kuczyńska z Knurowa

ur. 12.06.2012 r., 3030 g, 51 cm

Jan Buliński z Knurowa

ur. 8.06.2012 r., 2450 g, 46 cm

Paweł cupok z Knurowa

ur. 10.06.2012 r., 3810 g, 57 cm

lena olczak z leszczyn

ur. 12.06.2012 r., 3400 g, 53 cm

Izabela lewicka z czerwionki

milena Skuczik z gierałtowic

ur. 8.06.2012 r., 2700 g, 50 cm

ur. 8.06.2012 r., 2890 g, 51 cm

lena Bartosz z Knurowa

wanessa Kręplewska z Knurowa

ur. 11.06.2012 r., 3500 g, 55 cm

janusz Pieczka z Trachów

ur. 12.06.2012 r., 3410 g, 54 cm

ur. 11.06.2012 r., 4010 g, 55 cm

dominik Kuﬁeta z Knurowa

ur. 13.06.2012 r., 3810 g, 57 cm
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rozrywka

ROZRYWKA nr 25/2012

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Knurów. Wakacyjna propozycja dla dzieci

Lato z Teatrem Figur

Krakowski Teatr Figur przyjedzie do Knurowa
w połowie lipca. Jego aktorzy przez ponad dwa
tygodnie będą zdradzać tajniki różnych form
sztuki teatru

Zajęcia będą się odbywać
w Klubie Kultury Lokalnej
Sztukateria. Rozpoczną się 16
lipca, potrwają do 2 sierpnia.
Udział wezmą dzieci w wieku 7-11 lat. W ostatni dzień
aktorzy i dzieci pochwalą się
efektami kilkunastodniowych
warsztatów.
O przyjazd Teatru Figur
zadbało knurowskie Centrum
Kultury. Uczyniło to, biorąc
udział w projekcie „Lato w
Teatrze”.

Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł od osoby. To obniżona
stawka – resztę dopłaca Instytut Teatralny. Dodatkowe

informacje można uzyskać
telefonicznie pod nr. 32 332 63
81 (w godz. 15-20).

/bw/

Lato w Teatrze – atrakcyjna oferta teatralna dla uczniów,
którzy z różnych przyczyn spędzają wakacje w swojej miejscowości. Między 30 czerwca a 31 sierpnia 2012 roku w 26
miastach i miasteczkach w całej Polsce odbywają się teatralne półkolonie i warsztaty, podczas których młodzi widzowie
poznają teatr pod opieką profesjonalnych artystów, wspólnie
przygotowując spektakl. Dzięki projektowi teatr staje się
atrakcyjnym ośrodkiem działań twórczych i edukacyjnych
również w czasie wakacji. Lato w teatrze jest projektem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego koordynowanym
przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie.

Knurów

Emocje w kolorze

Do końca czerwca w szczygłowickim Domu
Kultury można podziwiać i przeżywać „Kolorowe
emocje” – wystawę malarstwa, rzeźby i ciekawych
artystycznych instalacji
dra Pietrasik, Piotr Zieliński
i Klaudia Kujawska.
- Powstałe dzieła to ich
wielkie twórcze zaangażowanie, zmaganie z emocjami,
kształtowanie i budowanie
osobistych wypowiedzi o tym,
jakimi są i jakim jest ich świat
Foto: Marzena Klimowicz

Autorami prac są: Paulina Domagała, Wiktoria Kołodziejczyk, Jagoda Otremba,
Martin Taboł, Kewin Zając,
Sz y mon Kujawsk i, A n it a
Rozwora, Bartosz Przywara,
Dawid Lewandowski, Alicja
Czerwińska, Julia Mróz, San-

Foto: Wojciech Pukocz

Do niedawna dziecięcą twórczość można było podziwiać
w Sztukaterii; na zdjęciu moment z wernisażu wystawy

– mówi mgr sztuki Marzena Klimowicz, pod której
fachowym okiem powstały
wszystkie prezentowane na
ekspozycji prace. – W każdej z prac dzieci pozostawiły
cząstkę siebie...
Wystawa powstała w ramach projektu Stypendium
Ministerialnego.

nia się numeru (decyduje
data stempla pocztowego).
Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 23/2012

brzmiało: „Trójnik ”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Maria Szylaj. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

25

/bw/

Gliwice

Zrealizowano w ramach
stypendium z budżetu
Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

Marzena Klimowicz (ur. 1983 w Knurowie) – absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (dyplom z malarstwa).
Uczestniczka wystaw zbiorowych i indywidualnych krajowych
i zagranicznych. Zdobywczyni II nagrody 8. Triennale Małych
Form Malarskich (Wozownia, Toruń). Jej prace z wystawą
Animalis były prezentowane m.in. w Chorzowie, Kielcach i
Mielcu.
- Inspiruje mnie życie. Tytuły „Rozłąka”, „Nieporozumienie”,
czy „Tęsknota” wiele mówią o chwili czy sytuacji. Obrazy są
odzwierciedleniem zmagania z kolejnym dniem, choć nie są
przedstawieniem wprost – tłumaczy malarka. – Moje malarstwo jest w pewnym sensie autoportretem, troską o zachowanie spokoju, ciepła i ciszy...

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie informuje, że zostało
jedno wolne miejsce na kolonie nad morzem (Chłapowo) w terminie od 1-15
lipca 2012 r.. Koszt wyjazdu 1150 zł. Informacje w sekretariacie MOPP, tel.
32 2352713 lub 509300592. Szczegóły na stronie: www.mopp.ovh.org
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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 ukaza-

Noc w rytmie
disco polo
Tegoroczna Noc Świętojańska to nie lada gratka dla
miłośników prostych melodii
i chwytliwych refrenów. 22
czerwca na scenie na Placu Krakowskim pojawią się gwiazdy
muzyki disco polo: Classic,

Masters oraz zespół Boys. Po
koncertach − pokaz sztucznych
ogni. Z pewnością będzie to
szalony i niezapomniany wieczór! Początek imprezy o godz.
19. Wstęp wolny.

jb

informacja

21-27.06.2012 r.
CZWARTEK-ŚRODA

KINO NIECZYNNE.
ZAPRASZAMY
NA DNI KNUROWA
www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

11

ogłoszenia
Handel i Usługi

Komunie, urodziny, stypy, catering, korytka.
Pilchowice. Tel. 664 981 205, 795 456 584

22-25/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118
1-51/52/12

Spr zedam dom 320 m 2 , działka 150 0
m 2 w K nurowie, w dobrej c enie. Tel.
512 292 478

21-25/12

Sprzedam dom w Krywałdzie. 320.000 zł.
Tel. 667 619 797 (19.00-20.00)

25/12

Sprzedam fiński domek do remontu. Tel.
502 595 512

25-26/12

Sprzedam garaż murowany, ul. Mieszka I.
Tel. 32 236 57 75

24-25/12

Nowość! Specjalna oferta dla górników i
emerytów górniczych, kredyty gotówkowe,
konsolidacyjne, hipoteczne oraz chwilówki. Bez zgody współmałżonka, bez opłat
wstępnych, max do 40 lat. Gliwice, tel. 32
230 03 79, 793 07 02 34
25/12

Sprzedam kawalerkę. Tel. 512 393 052;
www.as.silesia.pl

Przyjmę do pracy piekarza tel. 608 476 732

25/25

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 609 606 641

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

25-27/12

16-odw.

25/12

Sprzedam lub zamienię na mniejsze mieszkanie (46 m 2) własnościowe na Wojska
Polskiego (parter). Tel. 880 749 457
25/12

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 42 m2,
ul. Wilsona w Knurowie. Tel. 517 292 325
24-27/12

Azbest, demontaż, dekarstwo 10 lat gwarancji, okna. Tel. 792 013 569

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe. Tel.
518 274 238

15-44/12

25-26/12

Brukarstwo, chodniki, tarasy. Tanio i solidnie. Tel. 509 933 604
22-26/12

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237
1/12-odw.

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988
1-48/12

Chwilówka na oświadczenie. Pożyczka od
1 000 zł do 4 000 zł. Minimum formalności.
Tel. 698 036 547

24-27/12

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

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

21-26/12

Transpor t, pr zeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521
1-25/12

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

Sprzedam mieszkanie M-3 w Knurowie,
cena 140.000 zł. Tel. 664 948 087
25-26/12

Sprzedam mieszkanie przy ul. Mieszka I, II piętro, 2 pokoje z kuchnią. Tel.
507 845 581
24-27/12

Szczygłowice. Dwu i trzypokojowe sprzedam. Tel. 512 393 052; www.as.silesia.pl
25/12

Wynajmę dwupokojowe. Tel. 512 393 052;
www.nieruchomosciknurow.pl

25/12

ŻERNICA dom wolnostojący na działce 1500
m2, 220.000 zł. Biuro M3, tel. 603 773 313

25/12

1/12-odw.

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

MOTORYZACJA

1/12-odw.

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253
9/12-odw.

Dachy, ciesielstwo, dekarstwo, papy termozgrzewalne, gont, blachy. Profesjonalna
firma z tradycjami. Tel. 693 197 539
22-25/12

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

6-26/12

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
4 pokojowe, 140.000 zł. Biuro M3, tel.
603 773 313

Do wynajęcia budynek piętrowy w Gierałtowicach, 2 x 40 m2: działalność, mieszkanie.
Tel. 604 497 626

21-26/12

20-26/12

25-30/12

Kupię Matisa, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

25-30/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

25/12

Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie w
Knurowie. Tel. 663 602 692

25-26/12

Docieplenie budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

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

Do wynajęcia sklep na ul. Koziełka. Tel.
662 281 335
25-27/12

Do wynajęcia w Gierałtowicach 120 m 2,
I piętro: działalność, mieszkanie. Tel.
604 497 626
21-26/12

Działka 1100 m2 w Żernicy sprzedam. Biuro
M3, tel. 603 773 313

25/12

ZDROWIE I URODA
Masaże, porady dietetyczne, świecowanie
uszu. Tel. 666 154 763

24-25/12

SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy. Sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

24-26/12

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

1/12-odw.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej zostały podane do publicznej
wiadomości wykazy:
- nr 5/GB/12 nieruchomości położonej w Knurowie przy
ul. Ułanów zabudowanej budynkiem użytkowym przeznaczonej
do przeniesienia własności w drodze bezprzetargowej,
- nr 12/GB/12 nieruchomości położonej w Knurowie przy
ul. Kilińskiego zabudowanej garażem przeznaczonej do oddania
w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/12-odw.

Szukam pracy – pomoc domowa, sprzątanie mieszkań, domów. Tel. 501 385 666
19-43/12

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl

Kawalerka, ul. Spółdzielcza, II piętro.
Pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka. Tel.
32 236 57 75

Instalacje gazowe, próby szczelności. Tel.
601 922 685

Kawalerkę sprzedam. Tel. 728 946 697

1/12-odw.

24-26/12

24-25/12
24-25/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
25-26/12

Kupię pilnie mieszkanie, 4-pokoje, piętro I
– IV. Tel. 660 969 382

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

2-odw.

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

1/12-odw.

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

11–odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka lub osoby starszej (doświadczenie, cer tyfikat, dyspozycyjna). Tel.
501 385 666
19-43/12

24-26/12

Lokale na działalność, wynajmę. Tel. 512
393 052; www.as.silesia.pl

25/12

DAM PRACĘ

Kafelkowanie, remonty, montaż kominków.
Tel. 781 020 414

Parter domu sprzedam. Tel. 512 393 052;
www.nieruchomosciknurow.pl

21-40/12

25/12

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

Kompleksowe remonty, łazienki z projektem
i materiałem, gwarantowana jakość. Tel.
666 852 100, kuchnie i szafy na wymiar.

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 32 337 00 22, 512 393 052;
knurow@as.silesia.pl

Praca w barze na weekendy. Gierałtowice.
Tel. 510 119 325

25-28/12

12

25/12

24-27/12

23-26/12
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Najbardziej utytułowani w tym roku pięściarze BKS-u wraz z trenerami (stoją od
lewej): Bogdan Danielak (trener), Daniel Sierotowicz, Sebastian Szkatuła, Dawid
Kostrubała, Łukasz Ligara, Bogdan Wyrzychowski (trener)

Dwóch olimpijczyków

tworzy obecnie sztab szkoleniow y wraz ze Zbigniewem
Kicką i Bogdanem Danielakiem. Ich najbliższym marzeniem jest zdobycie przez podopiecznych medalu w czasie
wspomnianej Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży.
Piotr Skorupa

Zamkowym szlakiem
Niedaleko czeskiej Opavy
odbywa się cykliczna impreza
biegowa „Zamkowym szlakiem”, w której od kilku lat
uczestniczą m.in. zawodnicy
knurowskiego Sokoła. Nie
inaczej było tym razem. – Nie
mogło być inaczej, bo to dobrze
zorganizowane zawody w miejscowości, która nie jest zbyt
oddalona od Knurowa – mówi
trener Sokołów, Marek Lewczuk. – Impreza odbywa się
we wspaniałej scenerii wokół
zamku i pola golfowego. Bieg
główny rozegrano na dystansie
8800 metrów i jako ciekawostkę należy podać, że organizatorzy nagradzają nie tylko
pierwszych, drugich i trzecich
zawodników, ale i tych, którzy zajmują miejsce czwarte,

a więc te, którego sportowcy
szczególnie nie lubią.
Owe czwarte – nagradzane – miejsce zajął nasz Piotr
Bieliński (czas: 30 minut 36
sekund), natomiast na najniższym stopniu podium stanął
Arkadiusz Połeć (czas: 30 minut 6 sekund).
Na dwunastym miejscu
sklasyfikowany został Kamil
Klonowski (32.40), a na czternastym - Sebastian Połeć (33.00).
Za południową granicą
rywalizowała też młodzież.
W biegu na 1800 metrów wystąpili: Kamil Danowski (10
miejsce), Karolina Fatalska
(12 miejsce), Iwona Bielińska
(13 miejsce), Anna Marcol (14
miejsce).
PiSk

uwagę na kilka sukcesów. Brązowy medal mistrzostw Polski
juniorów wywalczył Dawid
Kostrubała, kwalifikacje do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży wywalczyli natomiast
Daniel Sierotowicz i Sebastian
Szkatuła. Tegoroczna olimpiada
odbędzie się od 20 do 27 lipca
w Wieliczce i mam nadzieję,
że nasz duet zaprezentuje się

Foto: UKS Eugen

Zdobywczynie Pucharu Polski Seniorek
w wyciskaniu sztangi

W pucharowej rywalizacji, obok Pauliny Mularczyk
- srebro zdobyła Sandra Pyka
(kat. 52 kg, wynik - 62,5 kg,
rż), z kolei z brązowym medalem do Knurowa wróciła
Karolina Szczot (kat. 57 kg,
wynik - 47,5 kg).
Swoją „cegiełkę” do zwycięstwa drużynowego dołożyła
też Katarzyna Smykała, zajmując w klasyfikacji indywidualnej czwarte miejsce (kat.
63 kg, wynik – 70 kg).
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tam z dobrej strony. W ramach
przygotowań do tego ważnego
startu nasi zawodnicy wyjadą 5
lipca na zgrupowanie do Zakopanego, a następnie przez cztery
dni szlifować będziemy formę
u siebie.
Wspomniani Sierotowicz,
Szkatuła i Kostrubała to również
mistrzowie Śląska w swoich kategoriach wiekowych, a brązowy
medal na tym turnieju wywalczył Łukasz Ligara – wylicza
sukcesy swych podopiecznych
Bogdan Wyrzychowski.
Trener knurowskich nadziei bokserskich ma olbrzymie
doświadczenie zawodnicze.
Jako zawodnik był związany z

Zdecydowane zwycięstwo
odniosły knurowskie siłaczki
w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w wyciskaniu
sztangi do lat 20. Reprezentantki UKS „Eugen” wyprzedziły w
wyścigu o złote medale Azory
Kraków i Pover Chorzów.
Na sukces drużynowy pracowały: Paulina Mularczyk
(złoty medal w kat. 43 kg, wynik – 47,5 kg), Emilia Flis (złoty
medal w kat. 47 kg, wynik
– 52,5 kg, rekord życiowy),
Sandra Pyka (złoty medal w
kat. 52 kg, wynik – 62,5 kg, rż),
Karolina Szczot (srebrny medal
w kat. 57 kg, wynik – 47,5 kg),
Sara Kociołek (srebrny medal w
kat. 72 kg, wynik – 57,5 kg, rż),
Anna Gawlik (srebrny medal

Foto: UKS Eugen

Mistrzostwo do lat 20

Puchar Polski
wrócił do Knurowa

Po 11 latach zawodniczki knurowskiego „Eugena”
w y walczyły Puchar Polski
Seniorek. Prestiżowe trofeum
zostało przywiezione do naszego miasta z Sosnowca, gdzie
podopieczne Eugeniusza Mehlicha pokonały m.in. Nike Żagań i Wiking Starachowice.
W rywalizacji indywidualnej doszło m.in. do ciekawej rywalizacji dwóch knurowianek,
w której Emilia Flis (wynik 52,5
kg – rekord życiowy) pokonała
mistrzynię świata – Paulinę
Mularczyk (47,5 kg).

być trenerem w Concordii. Irek
zachęcił mnie do spróbowania
swych sił w pracy z młodzieżą,
bo – jak mówił – dostrzegł we
mnie cechy, które powinien
mieć trener. Poszedłem więc na
kurs i tak ta przygoda trwa już
kilkanaście lat.
Bogd a n Wy rz ychowsk i

W kategorii do 72 kg miejsca trzy, cztery i pięć
wywalczyły zawodniczki Eugena Knurów: Sara Kociołek,
Dorota Tomaszewska i Nikola Zaborowska

w kat. +84 kg, wynik – 75 kg,
rż), Dorota Tomaszewska (4.
miejsce w kat. 72 kg, wynik

Mistrzostwo
i rekord Polski
Eugeniusza Mehlicha
Foto: UKS Eugen

Na razie emocjonujemy się
polsko-ukraińskimi piłkarskimi Mistrzostwami Europy, a
już niebawem siądziemy przed
telewizorami, by dopingować
naszych reprezentantów w czasie Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Słowo „olimpiada” ma
też swoją „wagę” w przypadku
dwóch zawodników Bokserskiego Klubu Sportowego Concordia. Nie chodzi tu co prawda o
londyńską imprezę, a jedynie o
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, jednak udział w niej to
również olbrzymi sukces młodych knurowskich pięściarzy.
Na czele sztabu szkoleniowiego Concordii stoi od
pewnego czasu Bogdan Wyrzychowski. – Cieszę się z tego,
że mamy obecnie kilkunastu
zawodników, którzy regularnie
startują we wszelakich turniejach – mówi szkoleniowiec.
– Podsumowując pierwsze półrocze 2012 roku warto zwrócić

naszym miastem od 1975 roku.
Na swym koncie ma stoczonych
198 walk, a po stronie sukcesów
zapisa ł m.in. młodzieżowe
wicemistrzostwo Polski z 1980
roku, wicemistrzostwo Turnieju
Siedmiu Stolic (1978), mistrzostwo Śląska seniorów (1983).
– W 1980 roku byłem najlepszym zawodnikiem MZKS-u
Górnik Knurów w rozgrywkach
ligowych – przypomina Bogdan
Wyrzychowski. – Wywalczyliśmy wtedy awans do I ligi, a ja
przegrałem tylko jedną walkę z
Kozakiem z Bielska-Białej.
Walczyłem w kategoriach
od papierowej do lekkiej, a indywidualnie zdobyłem jeszcze trzy
razy młodzieżowe mistrzostwo
Śląska i trzy razy młodzieżowe
wicemistrzostwo Śląska.
Bogda n Wy rz ychowsk i
opuścił Knurów na czas odbywania służby wojskowej. Został
wtedy zawodnikiem Olimpii Poznań, z którą wywalczył awans
do I ligi. Z kolei na zakończenie
zawodniczej kariery bronił barw
Walki Zabrze.
O szkoleniu m łod zież y
zaczął myśleć w 2000 roku.
– Stało się to za namową Ireneusza Przywary, z którym
razem walczyliśmy w Górniku
Knurów, a później on zaczął

Trwa fantastyczna seria
startów reprezentantów Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Eugen”. W czasie Mistrzostw
Polski Weteranów w Sosnowcu, rekord Polski ustanowił
Eugeniusz Mehlich. Knurowianin startował w kategorii
masters do 74 kg, a ustanowienie rekordu Polski było
jednoznaczne z wywalczeniem
tytułu mistrza Polski. Wspomniany rekord Eugeniusz
Mehlich poprawił o aż 17 kg i
obecnie wynosi 162,5 kg.
- W ciągu pół roku udało mi
się zredukować wagę ciała o 10
kg i tym samym zaistnieć w nowej dla siebie kategorii wagowej

– 50 kg) i Nikola Zaborowska
(5. miejsce w kat. 72 kg, wynik
– 47,5 kg).
PiSk

Eugeniusz Mehlich
do mistrzowskiego tytułu
dołożył rekord Polski

– mówi nowy rekordzista kraju.
– Dostosowanie wagi ciała do
nowej kategorii było największym problemem, ale teraz mogę
już skoncentrować się na sile, by
jak najlepiej przygotować się do
kolejnych startów.
Tytuł mistrza Polski jest
dla knurowskiego siłacza przepustką do październikowych
mistrzostw Europy, które odbędą się w Czechach.
Dodajmy, że z medalem z
Sosnowca wyjechał też Arkadiusz Wesoły, który w kategorii 93 kg wycisnął 175 kg i
wywalczył trzecie miejsce na
podium mistrzostw Polski.
PiSk
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Piotr Skorupa

Radość piłkarzy z Przyszowic
po awansie do 4. ligi

Foto: Jerzy Miszczyk

18 zwycięstw, 8 remisów
i 4 porażki – taki bilans wystarczyło mieć na zakończenie
sezonu w IV grupie k lasy
okręgowej, by móc się cieszyć
z awansu do 4. ligi. I taki
właśnie bilans miała Jedność
Przyszowice, która zapisała
na zielonej murawie najnowszą i najwspanialszą kartę w
dot ychczasowej 90-letniej
historii klubu.
Sezon 2011/2012 był dla
Jedności szczególny. Rozpoczą ł się „ta k sobie”, bo
po trzech kolejkach zespół
z Przyszowic miał na swym
koncie zaledwie dwa punkty.
Otwarcie sezonu nie napawało zatem optymizmem i nikt
nie myślał wtedy o awansie.
Większość swą uwagę skupiała na dolnych rejonach
tabeli, bo dwupunktowy dorobek bardziej gwarantował
walkę o utrzymanie, aniżeli
rywalizację o szczyt tabeli.
Po tych wspomnianych
trzech kolejkach coś drgnęło.
I to na tyle, że Jedność stała się
„maszynką do robienia punktów”. Podopieczni Eugeniusza
Kołtki zanotowali kapitalną
serię 17 meczów bez porażki,
która wywindowała ich na
pierwsze miejsce.
Jak wiadomo, każda seria
ma swój początek i koniec. Ta
wspomniana – 17-meczowa
zakończyła się w spotkaniu
przed własną publicznością,
gdy do Przyszowic przyjechała Fortuna Gliwice i wygrała
2:0. Jak się później okazało,
koniec serii Jedności oznaczał jednocześnie początek
rewelacyjnej postaw y Fortuny, która nie przegrała już
do końca sezonu. Przyszowiczanie przeżywali w tym
czasie prawdziwy kryzys. Po
porażce z Fortuną, a więc w
ostatniej fazie rozgr y wek,
Jedność uległa jeszcze Silesii
Miechowice oraz rezerwom
Polonii Bytom i cztery razy
zremisowała.
Efekt tych potknięć był
taki, że na dwie kolejki przed
zakończeniem sezonu zespół z
Przyszowic miał już tylko dwa
punkty przewagi nad Fortuną
Gliwice.
Na szczęście dla Jedności,
ostatnie dwa mecze zakończyły się wywalczeniem kompletu
punktów, a to oznacza, że już
za kilka tygodni drużyna z
Przyszowic zanotuje debiut
w 4. lidze.

Foto: Jerzy Miszczyk

Po trzech kolejkach
mieli tylko dwa punkty

30 „kroków” z klasy okręgowej do 4 ligi:
1 kolejka:
2 kolejka:
3 kolejka:
4 kolejka:
5 kolejka:
6 kolejka:
7 kolejka:
8 kolejka:
9 kolejka:
10 kolejka:
11 kolejka:
12 kolejka:
13 kolejka:
14 kolejka:
15 kolejka:
16 kolejka:
17 kolejka:
18 kolejka:
19 kolejka:
20 kolejka:
21 kolejka:
22 kolejka:
23 kolejka:
24 kolejka:
25 kolejka:
26 kolejka:
27 kolejka:
28 kolejka:
29 kolejka:
30 kolejka:

Gwarek Zabrze – Jedność Przyszowice
KS 94 Rachowice – Jedność Przyszowice
MKS Kończyce – Jedność Przyszowice
Jedność – Tarnowiczanka Stare Tarnowice
Sparta Zabrze – Jedność Przyszowice
Fortuna Gliwice – Jedność Przyszowice
Jedność Przyszowice – Tempo Paniówki
Jedność Przyszowice – Płomień Połomia
Orzeł Miedary – Jedność Przyszowice
Jedność Przyszowice – Silesia Miechowice
ŁTS Łabędy – Jedność Przyszowice
Jedność Przyszowice – Ruch II Radzionków
Polonia II Bytom – Jedność Przyszowice
Jedność Przyszowice – Piast II Gliwice
Carbo Gliwice – Jedność Przyszowice
Jedność Przyszowice – Gwarek Zabrze
Jedność Przyszowice - KS 94 Rachowice
Jedność Przyszowice - MKS Kończyce
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Jedność
Jedność Przyszowice - Sparta Zabrze
Jedność Przyszowice - Fortuna Gliwice
Tempo Paniówki - Jedność Przyszowice
Płomień Połomia - Jedność Przyszowice
Jedność Przyszowice - Orzeł Miedary
Silesia Miechowice - Jedność Przyszowice
Jedność Przyszowice - ŁTS Łabędy
Ruch II Radzionków - Jedność Przyszowice
Jedność Przyszowice - Polonia II Bytom
Piast II Gliwice - Jedność Przyszowice
Jedność Przyszowice - Carbo Gliwice

Końcowa tabela grupy IV klasy okręgowej:
1. Jedność Przyszowice
2. Fortuna Gliwice
3. Tempo Paniówki
4. Gwarek Zabrze
5. Piast II Gliwice
6. MKS Kończyce
7. Orzeł Miedary
8. Tarnowiczanka T. St.
9. Sparta Zabrze
10. ŁTS Łabędy
11. Polonia II Bytom
12. Płomień Połomia
13. KS 94 Rachowice
14. Silesia Miechowice
15. Ruch II Radzionków
16. Carbo Gliwice

62
60
52
50
45
43
39
38
37
37
36
35
34
33
30
30

1:1
3:1
0:0
2:1
0:4
1:2
2:2
3:2
0:3
2:0
1:3
4:3
0:0
4:2
0:4
3:1
1:0
5:2
0:1
2:1
0:2
0:0
1:2
1:1
1:0
1:1
2:2
1:2
0:7
3:0

64:30
82:43
57:40
45:32
53:62
54:43
39:38
41:54
45:52
41:43
59:55
51:63
45:60
49:55
45:69
35:66

W zabrzańskim Muzeum
Górnictwa Węglowego odbyło się
spotkanie z piłkarskimi legendami Górnika Zabrze - Stanisławem
Oślizło oraz Zygfrydem Szołtysikiem. Wielokrotni reprezentanci
Polski, piłkarze, którzy w sezonie
1969/70 dostąpili zaszczytu wy-

kiedy grałem w Knurowie. Była tu
wówczas bardzo dobra drużyna,
której trenerem był Marcin Bochynek. Awansowaliśmy do II ligi
i pamiętam, że na mecze chodziło
bardzo dużo kibiców i panowała
świetna atmosfera.
Dodać należy, że popularny

stępów w pamiętnych meczach
Pucharu Zdobywców Pucharów
przeciwko AS Roma i Manchesterowi City wspominali najlepszy
okres w dziejach Górnika i odpowiadali na pytania zgromadzonej
publiczności.
Warto tutaj przypomnieć,
szczególnie młodszym fanom
piłki nożnej, że Zygfryd Szołtysik po kilkunastu latach grania
w zabrzańskim klubie przeniósł
się do Knurowa, gdzie w latach
1978-84 reprezentował barwy
miejscowego zespołu zwanego
wówczas jeszcze Górnikiem
Knurów. Zapytany o ten właśnie
okres jego kariery powiedział: Bardzo mile wspominam ten czas,

„Zyga” przez swoją wrodzoną
skromność nie wspomniał, iż
wielu z tych kibiców chodziło
na mecze głównie po to, aby
naocznie obserwować jego znakomitą technikę. Złoty medalista
olimpijski z Monachium uchylił
jednak w tym temacie rąbka
tajemnicy: – W pucharowych
meczach z Manchesterem United
w 1968 roku przyszło mi grać
przeciwko mojemu piłkarskiemu
idolowi, którym był słynny Bobby
Charlton, mistrz świata z 1966
roku. Byłem przez niego niemiłosiernie ogrywany ciągle tym
samym zwodem. Postanowiłem
wówczas nauczyć się tego zwodu i
ćwiczyłem go przez kilka miesięcy

Zygfryd Szołtysik
wspomina Knurów

Dla Concordii
sezon wciąż trwa
Zgodnie z naszymi zapowiedziami sprzed t ygodnia,
Concordia Knurów i GKS II
Katowice muszą rozegrać baraż,
którego stawką jest awans do
IV ligi. Baraż jest następstwem
niezwykle wyrównanej rywalizacji wspomnianych drużyn z
1. grupy klasy okręgowej, wszak
zespoły Concordii i „GieKSy” zakończyły rozgrywki z identyczną
liczbą punktów i remisowym bilansem bezpośrednich meczów
(w Knurowie 3:1 dla gospodarzy,
w Katowicach 3:1 dla GKS-u).
Wyd zia ł Gier Ślą sk iego
Związku Piłki Nożnej na ubiegłotygodniowym posiedzeniu

zdecydował, że o awansie do IV
ligi zadecyduje dwumecz.
- Dodatkowe mecze z GKS-em
są dla nas sporym wyzwaniem,
bowiem w tym sezonie rozegraliśmy już 37 meczów o stawkę. Na tę
liczbę składa się 30 gier ligowych,
6 pucharowych i towarzyski, ale
niezwykle prestiżowy występ przeciwko Górnikowi Zabrze – wylicza trener knurowian, Wojciech
Kempa. – 37 meczów to bardzo
dużo biorąc pod uwagę, że większość naszych zawodników pracuje
w kopalni. Osobiście wolałbym
zagrać w GKS-em jeden mecz na
neutralnym terenie, ale skoro zdecydowano, że mają to być dwa spot-

Zygfryd Szołtysik
z przyjemnością wraca
pamięcią do występów
w Górniku Knurów

systematycznie dzień w dzień,
aż opanowałem go do perfekcji.
Kiedy zacząłem go stosować, w
meczach ligowych nie było na
mnie mocnych.
Warto dodać, że Zygfryd
Szołtysik mając już 42 lata ciągle
występował jeszcze w Górniku
Knurów i uchodził za gwiazdę
drugoligowych boisk, a pytany
o współczesnych idoli przyznał,
iż według niego najlepszym
piłkarzem świata jest obecnie
Lionel Messi.
WJ

kania to trzeba się z tym pogodzić i
jak najlepiej przygotować drużynę
do tej rywalizacji. Ubolewam nad
tym, że nie mogliśmy rozegrać tych
meczów od razu po lidze, bo i my, i
katowiczanie wypadliśmy z rytmu
meczowego, a to nie służy utrzymaniu odpowiedniej dyspozycji.
Dodatkowym zmartwieniem jest
nieobecność naszego najlepszego
napastnika Jarka Kupisa, który
już wcześniej zaplanował urlop i
nie może nam pomóc w tych dwóch
meczach z GKS-em.
Pierwszy mecz piłkarze mają
już w nogach, bowiem wczoraj
(środa) Concordia podejmowała
rywala przed własną publicznością (spotkanie zakończyło się po
zamknięciu tego wydania „PL”).
Ostateczne rozstrzygnięcie poznamy jednak w sobotę (23 czerwca).
Rewanż prawdopodobnie odbędzie się na stadionie w Kostuchnie
o godzinie 11.00.
PiSk

Finałowa porażka z „miedziowymi”
O l d b oj e C oncordii Knurów zajęli
drugie miejsce w turnieju „Auder Cup”
im. Alfreda Olka. W
finale ulegli Zagłębiu
Lubin, a w końcowej
klasyfikacji okazali
się lepsi od Górnika
Zabrze, Piasta Gliwice, Polonii Bytom,
Korony Kielce i Podbeskidzia BielskoBiała.
Szczegóły znajdziecie na naszych
łamach za tydzień.
PiSk

Organizator turnieju Herbert Kaschek
gratuluje dobrego występu kapitanowi
Concordii – Markowi Wierciochowi

Foto: Piotr Skorupa

Jedność Przyszowice w 4. lidze

Foto: Waldemar Jachimowski
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Knurowskie akcenty
na UEFA EURO 2012

KLASA A i B
Podokręg Zabrze

Foto: Archiwum

Radość w Żernicy i Stanicy oraz smutek w Gierałtowicach - tak w skrócie można
podsu mować z a kończone
rozgr y wk i w zabrzańsk iej
klasie „A” i „B”. Innymi słowy awans do klasy „A” wywalczyli piłkarze Naprzodu
Żernica i Orła Stanica, natomiast do klasy „B” został
zdegradowany LKS 35 Gierałtowice.

W drodze do Wrocławia
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Foto: Michalina Cieplińska

Kciuki za „biało-czerwonych” trzymali
też uczniowie MSP-2 w Knurowie

Foto: Archiwum MSP-2

Foto: Archiwum MSP-2

Robert Wolsztyński był zachwycony widokiem stadionu
we Wrocławiu, a jego żonę Katarzynę ucieszyło
spotkanie w strefie kibica Kamila Durczoka

Foto: Archiwum

PiSk

Dla wielu osób, największa piłkarska impreza rozgr y wana w naszym k raju
zakończyła się w minioną
sobotę. Jej „koniec” oznajmił
ostatni g wizdek sędziego
mecz u Pol sk a – Cz echy.
Meczu – nie jak to zazwyczaj bywało – o honor, ale
meczu o być albo nie być w
fazie pucharowej finałowego
turnieju UEFA EURO 2012.
„Biało-czerwoni” przegrali sobotnią konfrontację z
sąsiadami z południa 0:1 i
wypadli z gry.
Ci co od początku nie
w ier z y l i w su kc e s ek ipy
Franciszka Smudy zacierają
ręce i krytykują wszystko i
wszystkich. Inni mówią, że
dzięk i bramkom Rober ta
Lewandowskiego (w meczu
z Grecją) i Kuby Błaszczykowskiego (przeciwko Rosji)
przeżyli wzruszające chwile,
k tór ych nie z apom ną do
końca życia. Twierdzą też,
że nie są źli, nie są załamani i nie mają powodów
do tego, by cokolwiek, czy
też kogokolwiek „mieszać
z błotem”, bo przecież nie
od dziś wiadomo, że nasza
reprezentacja była najniżej
sklasyfikowaną w rankingu
FIFA z grona uczestników
UEFA EURO 2012. Nadzieje
na wyjście „ze słabej polskiej
grupy” mogli mieć zatem
tylko niepoprawni optymiści. Idąc tym tokiem myślenia, dwa punkty wywalczone
w meczach z Grecją i Rosją
należy uznać za wyniki na
miarę naszych aktualnych
możliwości.
Oczy wiście, że w każdy m k ibicu siedzi gdzieś
głęboko taka typowo sportowa złość. Bo nie gra liśmy przecież z Hiszpanią,
Francją czy Niemca mi, a
i t a k poleg l i śmy. Bo t a k
w ielu z na s pr z em ier z ało setki kilometrów, by na
żywo kibicować, a tu znowu
klapa. Bo niby reprezentantom nie brakowało nawet
„ptasiego mleczka”, a i tak
zakończyli ry walizację na
ostatnim miejscu w grupie.
Długo, by tak można było
wymieniać, ale my chcemy
dzisiaj skoncentrować się na
knurowskich akcentach w
tym wciąż trwającym prze-

cież turnieju. A trochę się
ich nazbierało. Knurów na
czas gry naszych zrobił się
przecież bardziej kolorowy,
a konkretnie biało-czerwony
od n ie z l icz onych chor ągiewek powiewających na
samochodach i balkonach
naszych mieszkań.
Knurów miał też swego
przedstaw iciela w reprezentacji Polski. Tak to nie
pomyłka. Ci, którzy są stałymi naszymi czytelnikami
pamiętają zapewne wywiad
sprzed roku z Remigiuszem
Rzepką. To knurowianin,
który kilkanaście miesięcy
temu znalazł się w gronie
najbliższych współpracowników Franciszka Smudy i w
pocie czoła przygotowywał
kadrowiczów do występów
na Euro.
Z naszym miastem jest
też w pewnym stopniu związany – uwaga – Sebastian
Boenisch. To przecież jego
ojciec – Piotr Pniowski walczył w latach 80. ubiegłego
stu lecia o miejsce w ówczesnym Górniku Knurów,
gdy jego barw bronili m.in.
Zenon Gałach i Bronisław
Siwiec.
Z K nu rowe m by ł t e ż
z w ią z a ny przez k i l k a lat
ojciec innego uczest ni ka
UEFA EURO 2012. Mowa
oczywiście o Łukaszu Podolskim, którego tata Waldemar strzelał bramki dla
knurowian w ystępujących
w II lidze. Łukasz, a raczej
Lukas w niedzielę wystąpił
w reprezentacji Niemiec po
raz setny i sam zrobił sobie
prezent w postaci bramki
zdobytej w meczu z Danią.
Knurów miał też swoich
przedstawicieli w sobotę, we
Wrocławiu. O atmosferze
panującej w strefie kibica
może coś powiedzieć nasz
reda kcy jny kolega Dawid
Ciepliński. W stolicy Dolnego Śląska byli też Katarzyna i
Robert Wolsztyńscy, których
fotki publikujemy obok.
Oj d zia ło się, i wcią ż
się dzieje, bo przed nami
przecież faza pucharowa. A
w niej należy się spodziewać
nie lada emocji. Poleją się i
łzy radości, i łzy ze sportowej złości.

klasa „A”
30. kolejka
Wilki Wilcza - Przyszłość II
Ciochowice 2:0, MKS Zaborze - LKS 35 Gierałtowice
3:0 (vo), Tęcza Wielowieś
- Gwiazda Chudów 3:2, Zryw
Radonia - Amator Rudziniec
7:1, Stal Zabrze - Sokół Łany
Wielkie 2:2, Górnik II Zabrze
- MKS II Kończyce 5:0, Orły
Bojszów - Zamkowiec Toszek
1:2, Czarni Pyskowice - Społem Zabrze 3:0.

klasa „b” grupa i
22. kolejka

klasa „b” grupa II
22. kolejka

Victoria Pilchowice - Napr zód Żer nic a 1:4, St ar t
Przezchlebie - Ruch Kozłów
0:3, Leśnik Łącza - Naprzód
Świbie 0:4, KS Bojków - Pogoń Ziemięcice 2:3, Olimpia
Pławniowice - Piast Pawłów
4:3, Orzeł Paczyna - Sośnica Gliwice 0:1.

Tempo II Paniówki - Orzeł
Stanica 2:3, Start Kleszczów
- Drama Kamieniec 7:0, Quo
Vadis Makoszowy - Młodość
Rudno 1:1, Naprzód Łubie
- LKS 45 Bujaków 0:4, Walka
Makoszowy - Korona Bargłówka 2:2, Kłodnica Gliwice
- UKS Biskupice 6:1.

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 12 czerwca:
1. Władysław Kogut
2. Piotr Arent
3. Jerzy Niewiadomski
4. Zdzisław Mral
5. Edward Nowak
6. Jerzy Makselon
7. Bogumił Wolny
8. Kazimierz Fąfara
9. Ryszard Piszczelok
10. Bogdan Litwin

- 2.573 pkt
- 2.255 pkt
- 2.040 pkt
- 1.997 pkt
- 1.949 pkt
- 1.838 pkt
- 1.837 pkt
- 1.704 pkt
- 1.663 pkt
- 1.647 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Arent
- 28.311 pkt
2. Zdzisław Mral
- 26.925 pkt
3. Tadeusz Wodziczko
- 26.314 pkt
4. Mieczysław Polok
- 25.496 pkt
5. Ginter Fabian
- 24.956 pkt
6. Czesław Antończyk
- 24.826 pkt
7. Bernard Musiolik
- 24.737 pkt
8. Dariusz Skowron
- 24.509 pkt
9. Henryk Brola
- 24.280 pkt
10. Kazimierz Fąfara
- 23.668 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 26 czerwca o godzinie 16.00
w klubie LWSM „Gama”.

ZAPROSZENIE
30 czerwca o godzinie 9.00 w klubie LWSM
„Gama” przy ul. Kapelanów Wojskowych 2 odbędzie
się turniej skata sportowego o puchar Prezydenta
Miasta Knurowa.
Turniej zorganizowany zostanie z okazji Dni Knurowa i będzie to zarazem V Grand Prix O/Zabrze.
Serdecznie zapraszamy.
Zarząd sekcji skata przy LWSM Knurów
informacja

Piotr Skorupa
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rozstrzygniĘto KonKurs „Knurów znany i nieznany”

spacer po niewydeptanych ścieżkach
Tę umiejętność do perfekcji opanował Tomasz Buczak. Na konkurs nadesłał aż
3 propozycje wycieczek: „Ze
Szczygłowic do lasu szczygłowickiego - siła zieleni w
krajobrazie przemysłu wydobywczego”, „Krywałdzkie
ścieżki” i „Śladami szczygłowickich biegaczy”. Scenariusze wycieczek pan Tomasz
ok rasił kompletem zdjęć.

Foto: Tomasz Buczak

Organizatorzy konkursu
na wirtualną wycieczkę po
mieście postanowili udowodnić na pohybel malkontentom,
że urokliwych miejsc w Knurowie nie brakuje. Uczestnicy
konkursu dostrzegli w swoich
pracach to, co uchodzi naszej
uwadze w codziennym zabieganiu. By wygrać, wystarczyło tylko uważnie rozejrzeć się
dookoła.

Ju ror z y (pr z ed st aw ic iele
Urzędu Miasta, Centrum
Kultury i Przeglądu Lokalnego) zgodnie przyznali mu
nagrodę rzeczową o wartości
1000 zł.
U w a d z e j u r o r ów n i e
uszł y ar t yst yczne zdjęcia
Małgorzaty Cyprys, składające się na wycieczkę zatytułowaną „Miscytyzm mojego
miasta”. Pani Małgorzata

otrzymała za swoją pracę
wyróżnienie.
Nikt nie zdecydował się
powalczyć o zwycięstwo w
kategorii wirtualna wycieczka przedstawiona za pomocą
klipu video.
Konkurs objął honorowym patronatem prezydent
Knurowa Adam Rams.
/g/

Foto: Małgorzata Cyprys

Szczygłowice i Krywałd są, zdaniem Tomasza Buczaka
- laureata konkursu na wirtualną wycieczkę po mieście,
miejscami godnymi polecenia i odwiedzenia

Foto: Zenobia Gardias

informacja własna wydawcy

Nie, to nie jest kadr z filmowego „Dnia Niepodległości”.
To niebo nad Knurowem przed
burzą w ubiegłą środę uchwycone przez naszą Czytelniczkę
– Zenobię Gardias. Więcej
zdjęć pięknego i groźnego zarazem przedstawienia Natury
nad miastem znaleźć można na
forum Wirtualnego Knurowa
(www.wirtualnyknurow.pl,


wątek „Burze”, foto autorstwa
internauty Danirada).

/bw/
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