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odurzył?
Po serii zatruć dopalaczami, do jakich doszło
w ostatnich dniach na Śląsku, stróże prawa i lekarze
mają wzmożoną czujność w tej kwestii
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Pytanie o... drewno

Lepiej się nie częstować
– Co stanie się z drewnem, które zostało po powalonych przez nawałnicę
drzewach – docieka pan Andrzej. – Widzę, że pocięte kawałki leżą ułożone
w stosy. Może można się poczęstować?...
Foto: Bogusław Wilk

Jedna ze stert drewna znajduje się przy ul. Niepodległości;
jednych kłuje w oczy, inni chętnie by ją „zagospodarowali”
własnym sumptem...

O

dradzamy. To mogłoby zostać
potraktowane jako kradzież. Nie
jest bowiem tak, że drewno jest niczyje,
zazwyczaj ma właściciela bądź kogoś, kto
w jego imieniu nim dysponuje.
Tak jest w przypadku drzew powalonych w szczygłowickim lesie. Ich
zagospodarowaniem zajmuje się Nadleśnictwo Rybnik. Osoby, które chcą kupić
np. gnotki (pieńki), mogą to uczynić
w szkółce nadleśnictwa w Rybniku przy
ul. Wielopolskiej.
A co się dzieje z drewnem z obszarów
gminnych?
– Zostaje ono zagospodarowane przez

firmę, która na zlecenie miasta zajmuje
się przycinką i wycinką drzew – słyszymy
w magistracie w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska. – Jego wartość uwzględniana
jest w rozliczeniach.
Jeszcze przed kilku laty drewno
pochodzące z wycinki na terenach miejskich było sprzedawane lub przekazywane na opał osobom, wskazanym przez
pomoc społeczną, które wyraziły chęć
otrzymania takiej formy wsparcia.
– Obecnie nie sprzedajemy już drewna
– informują urzędnicy.
Nie jest ono też rozdawane. Pra-

foto-migawka

Szczygłowice

Czym się odurzył?

Po serii zatruć dopalaczami, do jakich doszło
w ostatnich dniach na Śląsku, stróże prawa
i lekarze mają wzmożoną czujność w tej kwestii

W

cownicy UM i MOPS do dziś pamiętają
pana, któremu przydzielono drewno
na opał. Na koszt miasta zostało ono doń
zwiezione. Niebawem musiało zostać
zabrane, bo obdarowany wściekł się, że...
nie jest ono pocięte na szczapy i odmówił
przyjęcia.
Uwagę Czytelnika zwróciła sterta
drewna naprzeciw bramy szpitala, po
drugiej stronie ul. Niepodległości
– Leży tak sobie, leży. Może jakby tak
jakiś pieniek wziąć, to nikt się nie doczepi?... – waha się nasz rozmówca.
Lepiej nie.
– To własność zarządców dróg, oni
decydują, jak takie drewno zagospodarować – informują knurowscy urzędnicy.
Z ich doświadczeń wynika, że większość
okolicznych instytucji obiera podobny
sposób co gmina: – Zazwyczaj, choć
to oczywiście nie reguła, takie drewno
wchodzi w zakres rozliczeń z firmami
świadczącymi usługi na rzecz danej
instytucji.
Tak czy inaczej, najpierw warto
zorientować się, do kogo należy drewno.
Potem można próbować coś wynegocjować. Samodzielne „częstowanie się” lepiej
z myśli odrzucić. O usiłowaniu nawet nie
wspominając...
/bw/

Knurów

Mandat
za afisze

Nie wszędzie wolno umieszczać
afisze, ale wszędzie można próbować.
Tyle tylko, że trzeba się liczyć z konsekwencjami. Pewien mężczyzna wpadł
na oryginalny pomysł, aby porozwieszać
afisze na znakach drogowych. 7 lipca
pooblepiał znaki na ul. Kosmonautów.
Gdy do akcji wkroczył strażnik miejski,
pomysłowy mężczyzna nie tylko musiał
usunąć to, co zawiesił, ale został ukarany
mandatem w wysokości 400 zł.
MiNa

środowy wieczór, 8 lipca, straż
miejska odebrała zgłoszenie
o tym, że na ul. Kofantego leży jakiś mężczyzna. Gdy patrol przybył
na wskazane miejsce, był kwadrans
po 22. Okazało się, że nawiązanie
jakiegokolwiek kontaktu z leżącym
mężczyzną jest mocno utrudnione.
Strażnicy wezwali zatem pogotowie
ratunkowe.
Po wstępnych oględzinach lekarz
stwierdził, że mężczyzna może być
pod wpływem jakichś podejrzanych
substancji. Podejrzenie, że mógł tu być
w użyciu dopalacz, było tym większe, że w pewnym momencie jedna
z osób towarzyszących badanemu
tego wieczora podała lekarzowi wo-

Zaczęły się wakacje, ale Laura nie odpoczywa.
– Koniec szkoły nie oznacza końca rehabilitacji –
śmieje się Oriona Zawada, mama knurowiank i.
Laurze niedawno przybyło obow iązków: została
starszą siostrą.
Nie zwalnia także Nakrętkoma nia. Do naszej redak
cji co rusz przychodzą czytelnicy z worka mi po brzegi wypełniony mi
tysiącami plasti kowych
prezentów. We wtorek zajrza ł Kazim ierz Szym
kowia k. Przyw iózł kilka
worków i bardzo się zdziw ił, że chcemy zamieścić
jego zdjęcie w gazecie.
– Przecież to nic takiego – mówił skromnie.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Kolejne wyróżnienie dla powieści
pisarza z Pilchowic!
Tym razem „Morfina” Szczepana
Twardocha została nominowana do Prix
du Livre Européen/European Book
Prize. Nagroda, przyznawana przez stowarzyszenie Esprit d’Europe, ma na celu
promowanie literatury ukazującej różnorodność kulturową krajów Unii Europejskiej. Wśród trzynastu nominowanych
powieści znalazła się jeszcze jedna pozycja z Polski – „Ziarno prawdy” Zygmunta
Miłoszewskiego. Laureatów poznamy
w grudniu. W poprzednich latach Prix
du Livre Européen dwukrotnie przypadło autorom z Polski. W 2009 roku
otrzymał ją Mariusz Szczygieł za „Gottland” (w kategorii „powieść”), a w 2011
Anna Bikont za „My z Jedwabnego”
(w kategorii „esej”).
MiNa
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Knurów

Obok przychodni
i przy kościele

Nietrzeźwi są dla strażników miejskich chlebem
powszednim, a strażnicy dla nich często okazują
się zbawieniem

B

yć może niektórym wydaje się,
że piwko wychylone przed placówką służby zdrowia jest zdrowsze.
W każdym razie we wtorkowy wieczór, 6 lipca, patrol straży miejskiej
został wezwany w rejon przychodni na Kazimierza Wielkiego, gdzie
ktoś zauważył osoby pijące alkohol.
Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze ukarali mandatem jedną osobę
pijącą piwo, drugą zaś pouczono
w związku z tym, że zanieczyściła moczem miejsce publiczne (wszak piwo
jest napojem moczopędnym).
Następnego dnia zmotoryzowany
patrol SM przybył do mężczyzny,
który będąc pod wpływem położył się
w plenerze na ul. Piłsudczyków. Został
odprowadzony do domu i oddany pod
opiekę mamy.

Knurów

Twardoch
nominowany

reczek z jakąś substancją. Według
towarzyszy, mężczyzna zażył tego
wieczora substancję z woreczka. Lekarz zabezpieczył nieznaną substancję,
a pacjent trafił do szpitala. Sprawę
przejęła policja. Gdy podejrzany środek został przebadany, okazało się,
że nie jest to żaden „Mocarz” ani nic
pokrewnego.
– Zabezpieczona substancja nie
była środkiem odurzającym – informuje nadkom. Marek Budzik, zastępca komendanta Komisariatu Policji
w Knurowie.
Policja nie wyklucza, że mężczyzna był pod wpływem jakiegoś dopalacza, jednak nie była to zawartość
zdeponowanego woreczka.

Z kolei mężczyzna „na promilach”, który w środę, 8 lipca, leżał
na trawniku przy ul. Kazimierza Wielkiego, został zaprowadzony do domu,
gdzie zajęła się nim żona.
W sobotę, 11 lipca, strażnicy przerwali sen nietrzeźwemu, który usnął
na trawniku przy ul. Kwitka. Obudzony, o własnych siłach ruszył do domu.
Świątobliwe miejsce na sen – rejon
kościoła – wybrał sobie pijany mężczyzna, który 12 lipca zdrzemnął się przy
ul. Zwycięstwa. Również on został
przekazany przez straż miejską pod
opiekę czekającej w domu żony. Tego
samego dnia, wieczorem, dwie osoby
zostały przyłapane przez patrol SM
na piciu alkoholu przed jednym z bloków przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Skończyło się na pouczeniu.
MiNa

podpatrzone

Zakończyły się prace przy przebudowie ul. Słowackiego. Na jezdni w miejsce
asfaltu położono kostkę brukową. Przebudowano także chodniki i wjazdy do
posesji. Wykonawcą prac była firma Skanska.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Knurów. Nieszczęśliwy finał „zabawy” przy ul. Sienkiewicza

13-latek spadł z komina
Nieprzytomny chłopiec trafił do szpitala w Gliwicach
po upadku z komina osiedlowej kotłowni. – Komin był
tak zabezpieczony, że osoby postronne nie powinny
się na niego dostać – zapewnia kierownik techniczny
Zakładu Cieplnego w Knurowie, Wojciech Szaruga

N

iedziela, tuż przed godz. 21.
Czterech nastolatków wdrapało się po drabince komina
na dach czteropiętrowego bloku. Kiedy próbują zejść, 13-latkowi obsuwa
się noga. Chłopak upada na blaszany
dach budynku technicznego. Jest nieprzytomny, gdy pogotowie odwozi go
do szpitala w Gliwicach. Na miejscu
pojawiają się dwa zastępy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie
i patrol Policji.
Miejscowi od dawna przeczuwali,
że prędzej czy później ktoś zrobi sobie
krzywdę, włażąc dla zabawy na kilkunastometrowy komin. Tym bardziej
że dach kotłowni to jedyna, choć
niebezpieczna, atrakcja, ale też ideal-

ny punkt widokowy dla nastolatków.
Jeszcze niedawno komin był wyższy,
mierzył 26 metrów, a dostęp do niego
nie stanowił problemu.
To się zmieniło po sygnałach,
które spływały do Zakładu Cieplnego
w Knurowie.
– W ubiegłym roku odcięliśmy
drabinę do takiej wysokości, że osoby
postronne nie powinny się dostać
na komin – tłumaczy Wojciech Szaruga, kierownik techniczny zakładu.
Dodaje też, że od pewnego czasu toczą
się rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Knurowianka” w sprawie
wymiany komina. Komina nie można
zlikwidować, ponieważ jest niezbędny
w działaniu kotłowni, dostarczającej

ciepło 3 budynkom. Spółdzielnia
miała pomysł, by ustawić go w innym
miejscu.
– Ściana bloku została ocieplona,
a przytwierdzony do niej komin tylko
ją niszczy i obniża jej wartość – twierdzi kierownik działu technicznego
„Knurowiank i ”, Ewa Stasiowska.
– Chcieliśmy komina wolnostojącego,
określiliśmy nasze warunki i przekazaliśmy je Zakładowi Cieplnemu. Ten
jednak ich nie przyjął. Wymiana korespondencji trwa od wielu lat, a jedyny
jej efekt to wymiana górnej wkładki
komina i skrócona drabinka.
K ierow niczka nie ma wątpliwości, że ustawienie komina wolnostojącego nie w yeliminuje nie-

WAŻNE

ŚCIGANI ZA KRADZIEŻ I FAŁSZERSTWO

Dla kryminalnych z knurowskiego komisariatu miejsca pobytu
Eweliny Baranowskiej i Dariusza Bilaszewskiego nadal pozostają
zagadką. Liczą, że z pomocą naszych Czytelników uda się ją
w końcu rozwiązać

Jak widać na archiwalnym zdjęciu, komin był jeszcze wyższy, a budynek
techniczny (po lewej stronie u dołu) należał do ulubionych miejsc zabawy
okolicznych dzieci

bezpieczeństwa dla dzieci. Zawsze
znajdzie się ktoś, kto będzie chciał
zaimponować rówieśnikom i po-

Knurów. Prokuratura wyjaśnia
przyczyny śmierci 57-latka

Zgon w łazience
Policja nabiera wody
w usta, a prokuratura
czeka na wyniki badań
toksykologicznych, ponieważ
sekcja zwłok 57-latka nie
wykazała, by do jego śmierci
ktoś się przyczynił

W

nocy z czwartku na piątek w mieszkaniu
przy ul. Mieszka I wywiązała się awantura między ojcem a synem. Wezwany na miejsce
patrol przewiózł młodzieńca do szpitala psychiatrycznego.

Knurów

Ewelina Baranowska
Wizerunki Eweliny Baranowskiej i Dariusza Bilaszewskiego publikowaliśmy już na
naszych łamach w ubiegłym roku. Niestety, poszukiwani nadal cieszą się wolnością, a powinni
jak najszybciej zostać rozliczeni z popełnionych
przestępstw.
Być może ktoś z naszych Czytelników
dysponuje informacjami, które pomogą policji
doprowadzić sprawy do finału?
28 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w
Gliwicach wydał list gończy za Eweliną Baranowską (sygn. akt II K 23/14). Knurowianka
popełniła przestępstwo z art. 278 § 1 kk: Kto
zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz
ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
Ostatnie znane miejsce zamieszkania Baranowskiej to ul. Krasickiego 3/11.
Dariusz Bilaszewski ma na sumieniu
przestępstwo z art. 271 § 1 kk: Funkcjonariusz
publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim
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Dariusz Bilaszewski
nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie
prawne, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód
bezskutecznie próbuje rozliczyć knurowianina
od 26 lutego 2009 roku (sygn. akt 3Ds-847/02).
Bilaszewski mieszkał ostatnio przy ul. Żeromskiego 1A/3.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, powinien zawiadomić najbliższą
jednostkę policji. Za ukrywanie ich lub pomoc
w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności
do lat 5.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanych, bądź ich zatrzymania, należy kierować
pod numery telefonu: 32 337 25 37, 32 337 25 38,
32 337 25 00, 997 lub 112, ewentualnie na adres:
knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl.

Droga kąpiel
250

zł kosztowała pewnego mężczyznę
kąpiel w stawie Zacisze w miejscu
zabronionym. Amatora wodnej zabawy na

kona zabezpieczenia. Przykładem
ostatni wypadek.
/pg/

– Kiedy policjanci odjeżdżali, 57-latek był
cały i zdrów – mówi kom. Marek Słomski, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. – W nocy jego sąsiedzi zostali zalani.
W łazience za ścianą znaleziono zwłoki
57-latka.
– Przyczyna zgonu mogła być naturalna
– mówi Marcin Dulba, zastępca prokuratora
Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód. – Nie
stwierdziliśmy na miejscu śladów, które świadczyłyby o udziale osób trzecich.
Z relacji rodziny wynikało, że w przeszłości
ktoś mężczyźnie groził, dlatego zarządzono
sekcję zwłok. Wynik autopsji wykluczył zabójstwo.
Prokurator czeka jeszcze na wyniki badań
toksykologicznych. Dopiero wtedy będzie
mógł potwierdzić lub wykluczyć wersję o samobójstwie.
Jar

łamaniu prawa – i urąganiu zdrowemu
rozsądkowi - przyłapali w ubiegły wtorek
knurowscy strażnicy miejscy. Przy okazji
pouczyli dwie inne osoby, które – niewykluczone – też miały chętkę na ryzykowną
kąpiel.

/bw/

reklama

/g/
Foto: Archiwum Policji
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Górnictwo. Sądowe zmagania górniczych emerytów o deputat za 2015 rok

Bitwa przegrana, ale walka trwa
Sąd Rejonowy w Gliwicach oddalił powództwo
górniczych emerytów w sprawie deputatu za 2015
rok. – Pierwszą bitwę przegraliśmy, ale broni jeszcze
nie składamy – słyszymy od knurowian, którzy liczą,
że ostateczny wyrok będzie po ich myśli

B

atalia o przywrócenie deputatu
należnego górniczym emerytom za bieżący rok toczy się
w salach sądowych od wiosny. Pozwy
trafiły do ośmiu okolicznych sądów
rejonowych, ze względu na miejsce
pracy powodów.
– Dowodziliśmy między innymi,
że po stronie Kompanii Węglowej wystąpiły uchybienia w wypowiedzeniu
górniczym emerytom deputatu za 2015
rok, dlatego też prawo do tego deputatu
nie wygasło – wyjaśnia Michał Zapart
z reprezentującej powodów knurowskiej Kancelarii Radców Prawnych
Urban i Zapart.
Pod koniec czer wca z apad ł y
pierwsze wyroki. Wydał je Sąd Rejonowy w Gliwicach.
– Sąd oddalił powództwo. Co prawda stwierdził, że od strony formalnej
można mówić o wadliwości wypowiedzenia (poprzez uchybienie terminowi
wypowiedzenia), jednak nie jest ona
zawiniona przez Kompanię Węglową,
lecz przez jeden ze związków zawodowych – tłumaczy mecenas Zapart.
– Co istotniejsze, sąd podniósł, iż

emerytom i rencistom można wypowiedzieć prawo do deputatu niezależnie
od treści porozumienia ze związkami
zawodowymi.
Wyrok gliwickiego sądu nie oznacza w praktyce, że identyczne będą
rozstrzygnięcia w pozostałych sądach.
Prawnicy biorą pod uwagę możliwość
ich odmienności. Jeśli tak by się stało, wówczas ujednolicenie wyroków
możliwe byłoby na poziomie Sądów
Okręgowych.
– Decydując się na ten – mówiąc
językiem batalistycznym – bój o trzy
tony deputatu za rok 2015, braliśmy
pod uwagę rosnącą skalę trudności
– przyznaje mecenas Zapart. – Jesteśmy jednak przygotowani na ten,
niepomyślny z początku, scenariusz,
a zarazem uzbrojeni w argumenty,
które chcemy przywołać na kolejnych
etapach postepowania.
Jednym z argumentów, które zdaniem byłych górników mogą mieć
znaczenie, jest nierówne traktowanie
emerytów górniczych.
– Emeryci z kopalń, które zostały
niegdyś zlikwidowane, mają deputat

w pełnym zakresie, gdyż państwo przejęło jego wypłatę w imieniu zamkniętych zakładów – wyjaśnia Henryk
Hankus z Knurowa, były wieloletni
przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce w KWK
„Szczygłowice”. – Tymczasem nasza
kopalnia działa, a my zostaniemy pozbawieni deputatu. Czym się różnimy
od tamtych kolegów? Tak samo pracowaliśmy... Dlaczego państwo – poprzez
decyzje spółki, której jest właścicielem
– na to pozwala?
Przypomina czasy, kiedy przyjmował się do kopalni.
– To była wręcz łapanka – śmieje się, ale natychmiast poważnieje.
– W całej Polsce szukano ludzi do pracy
w kopalniach. Kto wie, czy zdecydowałbym się, gdyby nie zachęty, jakie
wówczas stosowano. Były one składnikami umowy, którą zawierało się
z kopalnią. Jednym ze świadczeń był
deputat. I również dlatego nie godzę się
na nieuczciwe traktowanie, na wręcz
łupienie z praw nabytych, których
gwarantem było państwo. Bo przecież
kopalnie były państwowe...

Knurowscy emeryci górniczy nie składają broni, starając się
przed sądem dochodzić sprawiedliwości; na zdjęciu jedno
ze spotkań poświęconych działaniu o odzyskanie utraconego
deputatu

– Nierówne traktowanie to istotny
argument – uważa mecenas Zapart.
– Jednak najpierw chcemy wyczerpać
możliwości, jakie daje dochodzenie
swoich racji przed sądami powszechnymi. Dopiero potem, gdyby wyroki
w kolejnych instancjach nie były dla
nas korzystne, należałoby zwrócić się
do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą ze względu na naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.
Przed tym jednak mecenas Zapart
widzi jeszcze jedną ścieżkę postępowania.
– To możliwość skargi do Sądu
Najwyższego na niezgodność z prawem
prawomocnego orzeczenia – tłumaczy.
Emeryci górniczy, z którymi rozmawialiśmy, przyjęli niekorzystny
werdykt gliwickiego sądu bez specjal-

nych negatywnych emocji.
– Jak się powiedziało „a”, to „b” też
się powinno – słyszymy. – Gwarancji
na wygraną nie ma, ale bez walki się
nie poddamy.
– Źle czułbym się ze świadomością,
że jestem ograbiany w biały dzień,
w białych rękawiczkach, i nic z tym
nie robię – mówi twardo Henryk Hankus. – Będę walczyć do końca, nawet
jeśli trzeba będzie wyczerpać wszystkie
drogi sądowe.
Mecenas Zapart podkreśla determinację byłych górników.
– Uważam, że zasługują na szacunek, bo też dają przykład szacunku
dla prawa – mówi. – Niezależnie
od ostatecznych wyników starań, warto je docenić.
/bw/

Gierałtowice

Razem przeciw powodzi
To było pierwsze takie spotkanie, ale na pewno
nie ostatnie – do Gierałtowic zjechali
przedstawiciele pobliskich, miast, gmin, kopalń,
aby porozmawiać o tym, jak wspólnie chronić się
przed powodzią w zlewni Kłodnicy

Foto: Archiwum UG Gierałtowice

– Lepiej na zimne dmuchać niż się gorącym sparzyć – ta dewiza
przyświecała uczestnikom spotkania w gierałtowickim Urzędzie Gminy

P

owódź jest nieuchronnym zjawiskiem, jednak można zmniejszyć
ryzyko jej wystąpienia i ograniczyć
potencjalne straty, jakie za sobą pociąga. Ważne, aby działać racjonalnie
i stworzyć jak najszerszą platformę
współdziałania.
Krokiem w tym kierunku było
spotkanie zorganizowane 30 czerwca
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Gierałtowice. Razem zawsze można
zdziałać więcej, toteż minikonferen4

cja, na której samorządowcy i specjaliści od wody mogli w ymienić
spostrzeżenia i wspólnie opracować
plan wzajemnej współpracy, na pewno
była potrzebna.
Oprócz gospodarzy, wzięli w niej
udział przedstawiciele miast i gmin,
z których wody spływają do Kłodnicy – Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej,
Ornontow ic, a ta k że dy rek torz y
i pracownicy kopalń „Sośnica”, „Makoszowy”, „Knurów-Szczygłowice”,

Tak wygląda wizualizacja zbiorników retencyjnych na potoku Cienka przy A1

fachowcy z Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach
oraz Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urz ąd zeń Wod nych o/Gliw ice.
Reprezentantem świata nauki był
prof. Marek Pozzi z Politechnik i
Śląskiej. Zaproszonych gości powitał
i spotkanie podsumował wójt Gierałtowic Joachim Bargiel.
Uczestnicy mieli m.in. okazję
zapoznać się z koncepcją budow y

zbiorników retencyjnych na potoku
Cienka w rejonie autostrady A1, czy
też poznać miejsce gminy Gierałtowice w planach zarządzania ryzykiem
powodziowym.
– O kwestiach powodziowych
w zlewni Kłodnicy w tak szerokim
gronie debatowano po raz pierwszy,
ale nie ostatni – informuje Krzysztof
Sierantowicz z Zespołu Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Gminy Gierałtowice. – Uczestnicy spotkania wyrazili

konieczność kontynuowania tego typu
spotkań. Służą one wymianie informacji, ale, co najistotniejsze, pozwalają
poznać problemy powodziowe sąsiednich gmin i przez to zdać sobie sprawę
z wzajemnego oddziaływania w kwestii
ochrony przed powodzią.
Spotkanie było tak konstruktywne, że gmina Gierałtowice planuje
je powtórzyć w II półroczu.
oprac. MiNa
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Knurów. Abonenci Orange bez biura obsługi. Na razie...

śladem naszych publikacji

Operator szuka
miejscówki

Furgonetki pewnej firmy
regularnie parkują tu
nieprzepisowo

Foto: Mirella Napolska

Niezły numer wykręciła sieć Orange swoim
abonentom. Najpierw „z powodu choroby pracownika”
zamknęła do odwołania salon przy ul. Kazimierza
Wielkiego, a niedługo później go zlikwidowała. Teraz,
by wyjaśnić kwestie z operatorem, knurowianie
muszą fatygować się do Gliwic
Był salon, nie ma salonu - najbliższy
w Gliwicach...

Knurów

Foto: Paweł Gradek

I gdzie tu parkować?

Parkowanie w strefie zamieszkania jest dopuszczalne
tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Ale co ma
zrobić osoba udająca się na zakupy, jeśli przysklepowy
parking jest zastawiony autami mieszkańców pobliskich
bloków – zastanawia się Czytelnik

P

racownice z jedynego salonu
Orange w Knurowie nie mogły
narzekać na nudę. Nie było dnia, by
abonenci nie ustawiali się do nich w
długiej kolejce. A to, by zapoznać się
z ofertą operatora, wyjaśnić kwestie
abonamentu czy uzyskać pomoc w
obsłudze i konfiguracji smartfonów,
modemów i innych akcesoriów.
Kiedy salon przy ul. Kazimierza
Wielkiego zamknięto do odwołania
z powodu choroby pracownika,
nikt nie przypuszczał, że będzie to
początek końca obecności operatora
w mieście.
Dziś po punkcie obsługi nie ma
śladu. Pomieszczenie zostało opróżnione, a klientom zostawiono kartkę
w drzwiach, że najbliższego salonu
powinni szukać w Gliwicach.
- Bez sensu - uważa pan Krystian. - Jakoś pozostali operatorzy nie
tracą zainteresowania Knurowem, a
Orange zwinęło się i cześć. A co z abo-

Foto: Paweł Gradek

Może nowy sposób na parkingu przy Netto
okaże się skuteczny

N

iedawno na naszych łamach
porusza liśmy sprawę nagminnego parkowania na ul.
Kazimierza Wielkiego, między skrzyżowaniami z ul. 1 Maja i z ul. Mieszka
I- [„I bez znaku stawać nie wolno” - PL
nr 25/2015]. Parkowanie tam jest nielegalne z dwóch powodów – po pierwsze, ten teren należy do strefy zamieszkania, gdzie można parkować tylko
w miejscach do tego wyznaczonych.
Drugi powód też jest mocny – otóż
przepisy zakazują zatrzymywania się
w odległości mniejszej niż 10 metrów
od skrzyżowania.
Po publikacji jeden z Czytelników
zwrócił naszą uwagę na inny aspekt
sprawy.
– Dotychczas zdarzało mi się tam
stawać, bo często robię zakupy w Netto
– mówi knurowianin. – Problem w tym,
że na sklepowym parkingu, który nie
jest duży, wiecznie parkują mieszkańcy.
A jak ktoś rzeczywiście przyjeżdża na
zakupy, to się okazuje, że nie ma gdzie
postawić auta. I gdzie tu parkować?
Przy parkingu sklepu od pewnego
czasu stała tabliczka informująca o
ograniczeniu dopuszczalnego czasu

nentami telefonów stacjonarnych? To
w większości starsi ludzie. W każdej
błahej sprawie muszą teraz dzwonić
na infolinię i trwonić majątek. Jak był
salon, można było podejść i wszystko
wyjaśnić.
Skontaktowaliśmy się z biurem
prasowym Orange i dowiedzieliśmy
się, że 31 maja salon w Knurowie
„utracił autoryzację z powodu braku
możliwości wynajmowania lokalu, w
którym się znajdował”.
- W planach mamy uruchomienie
salonu w Knurowie w innym miejscu,
ale musimy znaleźć odpowiednio
atrakcyjną lokalizację - informuje
Maria Piskier, rzecznik prasowy
Orange Polska.
Nie potrafiła jednak podać terminu otwarcia salonu, zapewniając,
że Orange dokłada wszelkich starań,
aby stało się to jak najszybciej.
/g/
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parkowania do 1 godziny. Był to zapewne zabieg mający ułatwić parkowanie
klientom i odstraszyć tych, którzy nie
przyjechali na zakupy. Widocznie problem nie zniknął, bo ostatnio każde z
miejsc na sklepowym parkingu zostało
opatrzone napisem: „Parking tylko dla
klientów Netto, max. 3h”.
- W niektórych miejscowościach
wprowadzamy takie rozwiązania, właśnie po to, aby parking służył klientom
– mówi Mariola Skolimowska z biura
prasowego sieci Netto. – Widocznie
kierownictwo sklepu uznało, że jest
problem z parkowaniem. Należy się
spodziewać, że jeśli takie środki nie
pomogą, następnym krokiem może być
wprowadzenie opłat za parkowanie.

Na Kapelanów – to samo

Do tekstu o parkowaniu na ul.
Kazimierza Wielkiego nawiązał też
inny Czytelnik, wskazując, że podobny problem istnieje na ul. Kapelanów
Wojskowych, w pobliżu bloków 8 i
10. Czytelnikowi szczególnie rzucają
się w oczy samochody pewnej firmy
budowlanej, które regularnie stoją na
ulicy. Droga jest dwukierunkowa, a
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w pobliżu znajduje się supermarket,
więc samochody pozostawione w tym
miejscu są dla innych kierowców i
niewygodne, i niebezpieczne.
Na miejscu okazuje się, że Czytelnik miał rację – mimo że na parkingu
tuż obok są wolne miejsca, dwa samochody dostawcze parkują na jezdni.
- Ta droga leży w strefie zamieszkania, więc parkowanie jest tu niedopuszczalne – potwierdza Andrzej Daroń,
komendant Straży Miejskiej w Knurowie. – To ogranicza widoczność i może
stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego. Mieliśmy
niedawno interwencję w tej sprawie,
chodziło o samochód dostawczy.
Przy okazji interwencji strażnicy
zauważyli, że pobliski znak drogowy
informujący o miejscach postojowych
został zasłonięty przez gałąź drzewa. Polecono zarządcy terenu, aby ten uczynił
znak „P” ponownie widocznym.
Jak zapowiada komendant, Straż
Miejska będzie patrolować ten teren,
co powinno oduczyć kierowców parkowania na ulicy.
MiNa
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Knurów

Wspólnota z werwą
Jest świeżo po remoncie – szary,
z czerwonym wykończeniem,
stonowany, ale widoczny.
Budynek Koziełka 39, na tle
innych, a nawet i bez tła, robi
wrażenie. Może inne wokół też
wkrótce się zmienią?

W

spólnota mieszkaniowa
tego budynku jest niewielka. To ledwie 12 rodzin,
za to świetnie potrafią współdziałać
i mają inicjatywę. Właśnie przeprowadziły termomodernizację swojego
wspólnego budynku. Przy okazji wymieniły oświetlenie, wyremontowały
klatkę schodową i strych, który służy
za suszarnię. Wszystko we własnym
zakresie finansowym, a czasem i własnymi rękami.
- W 2010 roku przeprowadziliśmy
gruntowny remont dachu – wspomina
Czesław Stolarczyk z zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Koziełka 39, który
wraz z Mirosławem Morciszkiem
(również z zarządu), podjął się pilnowania formalnych spraw związanych z
inwestycją. – Od tego czasu pojawiały
się głosy, aby dążyć do ocieplenia
naszego budynku. Do zeszłego roku
spłacaliśmy kredyt na dach, a w międzyczasie powoli doprowadzaliśmy do
skutku pomysł ocieplenia. Zrobiliśmy
audyt, by się zorientować, jakie będą
koszty tego przedsięwzięcia. Ludzie

wiedzieli, że szykuje się inwestycja, więc
przygotowywali się do tego.
W tym roku członkowie wspólnoty zdecydowali też, że wypowiedzą
umowę firmie zajmującej się zielenią
wokół budynku i sami zaczną o nią
dbać. Wycięli kilka drzew (wkrótce
posadzą nowe), zasiali trawę.
Dla członków wspólnoty tak wielka inwestycja jak termomodernizacja
to zupełnie nowe doświadczenie.
Trudno się obejść bez pomocy doświadczonych fachowców. Wielkim
wsparciem był tu administrator budynku, MZGLiA, który służył profesjonalną pomocą i radą. Dzięki temu
podczas prac właściwie nie było żadnych przestojów.
To pierwsza taka inwestycja w tym
rejonie.
– Jesteśmy pionierami – przyznaje
Czesław Stolarczyk. – Jednak to, co
zrobiliśmy, wzbudza powoli zainteresowanie sąsiednich wspólnot mieszkaniowych i niewykluczone, że będziemy
mieć naśladowców.
Głosy o tym, że Koziełka 39 staje

podziękowania

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia
oraz udział w ceremonii pogrzebowej

się inspiracją dla innych, docierają
także do administratora budynku,
MZGLiA.
- Mam głęboką nadzieję, że inne
wspólnoty wezmą z tego wzór – mówi
Mieczysław Kobylec, dyrektor Miejskiego Zespołu Jednostek Lokalowych
i Administracji. – Cieszyłbym się, gdy-

by te wszystkie budynki wspólnot tak
wyglądały. Są zresztą sygnały, że inne
wspólnoty mieszkaniowe też chcą się
podjąć termomodernizacji, niektóre są
nawet bardzo mocno zainteresowane.
Wspólne działanie przynosi efekty
widoczne gołym okiem. Mało tego –
tworzy więzi społeczne i poczucie od-

powiedzialności za wspólną własność.
- Im ludzie są lepiej zorganizowani
jako wspólnota, tym mniej jest wokół
wandalizmu – mówi pan Czesław. – Jeżeli wkładam w coś wysiłek i finanse, to
tym bardziej o to dbam. Łatwiej wtedy
o poczucie, że to jest moje, nasze, a nie
niczyje.
MiNa

Knurów. Urzędnicy liczą na opinie mieszkańców

Wpłyń na rozwój miasta

Jaki będzie Knurów za 5 lat? To zależy również od Ciebie. Magistrat
zaczyna pracować nad nową strategią rozwoju miasta. Wyraź swoją opinię

W

ładze miasta rozpoczynają prace nad przygotowaniem nowej
„Strategii Rozwoju Gminy Knurów”.
To dokument, w którym wyznaczone
zostaną kierunki rozwoju Knurowa
na co najmniej 5 lat. Jego wykonaniem, na zlecenie miasta, zajmie się
Fundacja Kreatywny Śląsk z Rybnika.
Nowa „Strategia...” powinna
w możliwie największym stopniu
odpowiadać na potrzeby mieszkańców i spełniać ich oczekiwania.
Dlatego też magistrat liczy na udział
knurowian w procesie opracowania
dokumentu.
W tym celu w UM przygotowana
została ankieta, która pomoże –

urzędnicy mają taką nadzieję – zebrać
opinie mieszkańców na temat rozwoju Knurowa. Jej wyniki zostaną wykorzystane w pracach planistycznych
nad nową „Strategią...”.
- Będziemy wdzięczni za odpowiedzi na pytania: w jakim kierunku ma
rozwijać się Knurów, jakie potrzeby
oraz problemy jej mieszkańców są
najistotniejsze – mówi Krystyna Kostelecka z Urzędu Miasta, naczelnik
Wydziału Urbanistyki, Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw
Lokalowych. - Chcemy też poznać
propozycje dotyczące projektów oraz
inwestycji, których realizacja pozwoli
poprawić jakość życia w Knurowie i

podnieść atrakcyjność gospodarczą
miasta.
Ankietę można pobrać ze stron
www.kreatywnyslask.pl i www.knurow.pl (zakładka: ogłoszenia urzędu)
- Prosimy o wypełnienie ankiety
i przesłanie jej elektronicznie pod
adresem mejlowym: konsultacje@
kreatywnyslask.pl lub ua@knurow.
pl – zachęca naczelnik Kostelecka.
- Chętnie ją też przyjmiemy w wersji
tradycyjnej, papierowej. Prosimy o
dostarczenie do ratusza przy ul. Niepodległości 7, pokój nr 3
Termin wypełniania ankiet upływa 7 sierpnia 2015 roku.
/bw/

Ś.P.
składa Rodzina
W imieniu Zmarłej dziękujemy za opiekę i wsparcie
personelowi Oddziału Internistycznego oraz
Laboratorium Analitycznego Szpitala w Knurowie
i Oddziału Hematologicznego Szpitala w Chorzowie
6
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Małe historie wielkich ludzi
Lata 20. były dla knurowian czasem zmian. Po wyczerpującej
I wojnie światowej, tragicznych powstaniach śląskich do wsi wracało życie, wracała codzienność. Zajrzeliśmy do protokołów Rady

Gminy, aby sprawdzić, czym żyli ówcześni mieszkańcy Knurowa,
z jakimi zmagali się problemami, o co prosili.
Wybrała i opracowała: Justyna Bajko

Walka o rząd dusz

W budowaniu tożsamości odrodzonego państwa polskiego dużą rolę przykładano do pracy
u podstaw - języczkiem uwagi stały się szkoły. 23 marca 1920 roku gminni radni uchwalili
obowiązkową naukę języka polskiego (dziesięć głosów za, przeciw - trzy)
Już miesiąc po w prowadzeniu uchwały na spotkaniu
gminnej rady rozmawiano o
strajku szkolnym. Dzieci uczące
się języka polskiego czuły się
szykanowane przez niemieckich
nauczycieli.
Dr uga inter wencja radnych była związana z kalendarzem szkolnym rozdawanym
uczniom przez ówczesnego
kierownika szkolnego Henricha
Gottfrieda.
- Radni energicznie zaprotestowali przeciwko rozdawaniu
kalendarza ludowego dzieciom
szkolnym przez nauczycieli w
szkole i z pożałowaniem stwierdzają, że pewni nauczyciele
przez rozdzielanie kalendarza,
dziką agitację pod nadużywaniem religii toczą. Rada gminna
z tego zatruwania dziecięcego
ducha się wyprasza i żąda usunięcia kierownika szkolnego czytamy w protokole.
W ka lendarzu ludow y m
niepokój radnych wzbudził
fragment odezwy do górnoślą-

skich katolików, aby w dzień
plebiscytu głosowali za pozostaniem przy niemieckiej
macierzy. Wiedząc, jak ważna
jest dla Górnoślązaków wiara,
autorzy kalendarza przekonywali, że tylko Niemcy uchronią
Kościół.
- W Polsce stoi u steru partia
radykalno-socjalistyczna. Jakie
prawa przyzna ona Kościołowi
katolickiemu nie wiemy jeszcze,
gdyż Polska, choć już rok istnieje
nie posiada jeszcze żadnej konstytucji. Zwykłym obietnicom
pod tym względem ufać nie można - pisano w kalendarzu. - Do
rządu niemieckiego i pruskiego
możemy mieć pełne zaufanie,
ponieważ do obydwóch rządów
należą dzielni mężowie katoliccy, którzy są również praktykującymi katolikami, spełniającymi
obowiązki kościelne.
Czy protest radnych przyniósł efekt? Pewnie niewielki,
skoro kierownik Gottfried opuścił szkołę dopiero w 1922 roku.

Podatek
od uciechy
Po przyłączeniu Knurowa do Polski, administracja
znalazła się w rękach Polaków. Radni, w nowej dla
siebie roli, nieźle sobie radzili.
Aby zdobyć pieniądze na
rozwój gminy, uchwalili podatki m.in. od zabaw uciesznych, wielkiego przemysłu
i ... psów. Pod koniec 1920
roku rachunek gminny był na
plusie. Dochód wyniósł 179
690 marek, wydano tylko 153

373 marek.
W latach 20. pojawienie
się samochodu było nie lada
sensacją. Gminę nie było
stać na tak luksusowy środek
transportu, dlatego radni
wnioskowali o zakup... roweru służbowego. Zdecydowano także o wypłaceniu
radnemu Szendzielorzowi
odszkodowania w wysokości
50 zł za używanie własnego
roweru.
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Zbudujmy
nową
szkołę
Wraz z rozwojem kopalni rosła liczba mieszkańców
Knurowa. W poszukiwaniu
lepszego życia przyjeżdżali
ze wszystkich stron świata,
przywożąc całe rodziny. Na
zebraniu w 1920 roku radni
uchwalili potrzebę wybudowania nowej szkoły. W marcu
1921 roku zdecydowano, że będzie trzypiętrowa, głosowano
również nad miejscem.
- Większością głosów wybrano miejsce - parcelę będącą
własnością Skarbu Państwa
położoną przy ul. Wilsona
pomiędzy kolonią robotniczą i
dworem - czytamy w protokole.
Budowa szkoły ruszyła w
1928 roku. Kosztowała gminę
około miliona złotych. Wykonanie planu powierzono inżynierowi Olszewskiemu.

Mościcki musiał
poczekać
Do stałego wystroju sal w
których obradowali radni, należały obrazy z wizerunkiem
obecnie panujących. Na posiedzeniu 16 czerwca 1926 toku
knurowscy włodarze uchwalili:
„portret prezydenta Rzeczpospolitej Mościckiego zakupić
później, ponieważ obecny stan
kasy na ten wydatek nie pozwala”.

Krywałd chce
do Knurowa

Zadbać o ubogich
O tym, że nie wszystkim w Knurowie dobrze się wiodło,
świadczą wnioski zgłaszane na posiedzeniach Rady Gminy.
Protokoły wspominają o istniejącym w Knurowie Związku dla ubogich. Prawie co roku związkowi przyznawano
subwencje.
W 1921 roku wypłacono
zapomogi gospodarcze sługom gminnym oraz wydano
„pozwolenie na wypłatę jednorazowych zapomóg powstańczych dla 4 osób” - urzędników. Osoby, które otrzymały
zapomogi powstańcze musiały
zwrócić 20 proc. tej kwoty.
Zdecydowano także o utworzeniu kuchni amerykańskiej dla

dożywienia dzieci szkolnych.
W czasie posiedzenia w 1929
roku stóż poprosił o przyznanie
„pensji na starość z łaski”. Prośbę przyjęto. Na tym samym posiedzeniu Związek Inwalidów
Górniczo-Hutniczych zgłosił
wniosek o „bezpłatne furmanki
mające zwieść ubogim ziemniaki do domu”. Radni przychylili się do prośby inwalidów.

W protokołach Rady Gminy,
spisanych pod koniec lat 20.,
pojawia się informacja, że na
jednej z sesji knurowscy radni
rozpatrywali wniosek o przyłączenie Krywałdu do... Knurowa.
- Rada Gminy, respektując
wniosek w sprawie połączenia
gminy Krywałd do Knurowa,
wyraża swą zgodę i przychyla się
do życzenia większości obywateli
Krywałdu i upoważnia Zarząd
Gminy Knurów do poczynienie
odpowiednich kroków do władz
miarodajnych celem złączenia
tych dwu gmin w jednostkę
administracyjną - czytamy w
protokołach.
Chęci radnych nie wystarczyły. Krywałd co prawda został połączony, ale z gminą
Szczygłowice - 1 kwietnia 1929
roku. Na wcielenie do Knurowa
musiał poczekać 20 lat.
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Knurów. Gdzie wypoczywamy z biurami podróży?

Jak nie Tunezja, to co?

Jedni właśnie wypoczywają na słonecznych plażach, inni już
się pakują. Tymczasem kraje dotychczas chętnie wybierane na
wypoczynek – Tunezja i Grecja – znalazły się w niecodziennej
sytuacji. Czy zamach terrorystyczny lub kryzys odstraszyły
turystów? Zapytaliśmy o to w knurowskich biurach podróży

Foto: Mirella Napolska

Inicjatorką utworzenia „Izby łod Starki” była przed
kilkunastu laty Monika Organiściok z Chudowa, Ślązaczka
Roku 1993

Chudów

Zajrzyj do Izby łod Starki

O

d lat jednym z najpopularniejszych kierunków zagranicznych wczasów all inclusive
była Tunezja. Pogoda, piaszczyste
plaże, a przede wszystkim stosunkowo
atrakcyjna cena przyciągały wielu turystów z Polski. Tymczasem niedawny
zamach w tunezyjskiej Susie, który
przyniósł 38 śmiertelnych ofiar to fakt,
który wiele osób może zniechęcić do
podróży w tamtym kierunku.
Czy knurowianie unikają Tunezji?
– Oczywiście, że tak – mówi Katarzyna Wenda z Biura Podróży Trypolis. – Afryka Północna nie cieszy się
dawną popularnością. W tym sezonie
knurowianie prawie w ogóle nie wylatują ani do Tunezji, ani do Egiptu.
Wybierają się tam tylko ci, którzy już
wcześniej, w przedsprzedaży wykupili
wczasy.
Tym, którzy wybrali niebezpieczne rejony, organizatorzy wyjazdów
dają możliwość zmiany miejsca wypoczynku. Jednak to często wiąże się
z dodatkowym kosztem, bo wczasy w
innych krajach z reguły są droższe.
Niektórzy oszczędnie pozostają przy
pierwotnie wybranym Egipcie czy
Tunezji, jednak nie jest to częste.
Innym argumentem, aby mimo
wszystko wybrać się do Egiptu, jest
pasja nurkowania. Nurkowie zdecydowanie odstają od ogólnych tendencji. I
nic dziwnego – to, co można zobaczyć

Gliwice

Bułgaria popularniejsza

Z kolei pogrążona w gospodarczym chaosie Grecja nadal, mimo
wszystko, cieszy się popularnością.
– I słusznie, bo informacje medialne na jej temat są nieco przesadzone
– uważa Katarzyna Wenda. – Owszem,
jest tam kryzys, ale w żaden sposób nie
wpływa on na wypoczynek turystów.
Bankomaty w Grecji nie wypłacają
większych sum, ale dotyczy to na razie
kont banków greckich. Jednak warto
posłuchać rady MSZ, aby wybierając
się do Grecji brać gotówkę.
- Najczęściej jadący na wczasy do
Grecji wybierają opcję all inclusive,
więc pieniądze nie są aż tak niezbędne
– dodaje Katarzyna Wenda. – Klienci
niezmiennie wracają z Grecji bardzo
zadowoleni.

Także wśród klientów Dive Tour
Grecja mimo kryzysu funkcjonuje
normalnie.
– Nikt nie zrezygnował ani nie
zmienił kierunku podróży – informuje
Dagmara Stychno.
Poza tym, jak co roku, wśród zagranicznych kurortów prym wiedzie
Turcja. Co prawda MSZ ostrzega przed
podróżowaniem w rejony pogranicza
Turcji z Syrią i Irakiem, jednak turystyczna Antalya i Alanya cieszą się
niezmiennym zainteresowaniem. Jak
się okazuje, dużą popularność tak u
knurowian, jak w całym kraju zyskała
także Bułgaria, co ma zapewne związek ze spadkiem popularności Afryki
Północnej.
– Bułgaria jest optymalnym kierunkiem, nic się tam złego nie dzieje,
więc jest ostatnio chętnie wybierana
– mówi Dagmara Stychno.
Jednak przez to Bułgaria stała
się także droższa niż w poprzednich
sezonach.
Jeśli chodzi o inne kraje Unii
Europejskiej atrakcyjne wypoczynkowo, jak Hiszpania czy Portugalia,
to są one dość drogie. All inclusive
na Majorce to poprzeczka finansowa
zawieszona ciągle zbyt wysoko dla
średnio majętnego Kowalskiego.

Zobacz, jakimi przedmiotami otaczali się nasi
ojcowie i dziadkowie. Przyjedź do Chudowa
i zajrzyj do „Izby łod Starki”. Regionalne
minimuzeum mieści się w budynku byłej szkoły
przy ul. Szkolnej 54.

P

odczas wakacji izba czynna jest
w niedziele w godzinach 15-17.
Wstęp bezpłatny.
Przypomnijmy, że inicjatorką
Izby Regionalnej jest Monika Organiściok, Ślązaczka Roku 1993.
Dzięki niej i życzliwemu odzewowi
wielu okolicznych mieszkańców,

uda ło się zebrać ciekaw y zbiór
dawnych mebli, strojów, narzędzi,
pieniędzy i przedmiotów, których
na co dzień (i od święta) używali
nasi przodkowie.
/bw/

Foto: Archiwum

Niektóre z eksponatów
maja sporo ponad 100 lat

MiNa

Knurów. Rodzi się Domowe Hospicjum

Sztuka
na ulicy

Zostań wolontariuszem miłosierdzia

Trwa Międzynarodowy Festiwal
Artystów Ulicy „Ulicznicy”. W weekend kolejna zaskakująca odsłona
festiwalu. Tym razem w Parku Chopina w Gliwicach wystąpią artyści z
Hiszpanii. Grupa Los Galindos zaprezentuje spektakl „Maiurta”, czyli
mieszankę pyłu, strachu, sztuczek i
śmiechu. Spektakle w piątek o godz.
19 oraz w sobotę i niedzielę o godz.
17 i 19. Wejściówki do odebrania w
Centrum Informacji Kulturalnej i
Turystycznej, ul Dolnych Wałów 3 –
tel. 32 231 38 55. Więcej informacji na
stronie www.ulicznicy.pl.
jb
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pod wodą Morza Czerwonego, jest
niezapomniane.
- Przed wyjazdem do Egiptu nurków nic nie powstrzyma – zapewnia
Dagmara Stychno z Biura Podróży
Dive Tour, specjalizującym się w organizacji wyjazdów dla pasjonatów
nurkowania. – Jest bezkonkurencyjny.
W tej chwili mam tam bardzo dużo
rezerwacji, aż do listopada. Do Tunezji
nie sprzedałam nic od 5 lat. Turystów
przyciągała tam cena, ale nurkowie
raczej tam nie wylatywali, bo dla nich
to nie jest atrakcyjny kraj.

Na marcowym spotkaniu ksiądz Mirosław Pelc, proboszcz parafii pw. świętych Cyryla i Metodego
mówił, że chciałby, aby w Knurowie powstało domowe hospicjum. Aby to marzenie się spełniło,
potrzebni są wolontariusze

C

iężka choroba spada jak grom z jasnego nieba.
Dla każdego jest taka sama - nie zwraca uwagi
na płeć, wiek, zawód, status materialny. Domowe
hospicjum zawiązuje się z myślą o cierpiących
wśród czterech ścian: chorych i tych, którzy codziennie towarzyszą im w chorobie - najbliższej
rodzinie.
Hospicjum, aby działać, potrzebuje wolontariuszy - ludzi, którzy chcieliby poświęcić swój czas
dla innych.
- Wolontariusze są po to, żeby człowiek chory
był mniej samotny, żeby także rodzina nie była

przygnieciona tą opieką - podkreślał na marcowym
spotkaniu ks. Piotr Krakowiak, duszpasterz krajowy
hospicjów. - Żeby to miłosierdzie, które głosimy z
ambon, było w praktyce realizowane w naszym życiu.
Anna Remiorz, knurowianka, która zaangażowała się w rodzące się hospicjum, zaznacza,
że wolontariuszem może zostać każdy, ale nie
każdy trafi do pacjentów. Pracy przy hospicjum
jest sporo: ktoś musi zająć się sprawami organizacyjnymi czy pomóc przy zbiórce datków. Ci,
którzy zdecydują się na bycie przy osobie chorej,
przejdą szkolenie.

Domowe hospicjum najprawdopodobniej ruszy po wakacjach.
- Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy
chcieliby ofiarować cząstkę siebie - mówi knurowianka.

jb

Osoby, chcące włączyć się w to dzieło miłosierdzia, mogą zgłaszać się już teraz. Zgłoszenie przyjmuje oraz dalszych informacji
udziela Anna Remiorz (nr tel. 795 403 623).
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Szczygłowice. Współczesny misjonarz z MSP-4

Rap nie z tego świata

Aby dotrzeć do źródeł, trzeba iść pod prąd. Buntować się przeciwko temu, co wydaje się
zbyt łatwe, zbyt powierzchowne. Rafał Mutz mówi o sobie, że jest chrześcijańskim raperem,
czyli tym, który podąża za Jezusem. Ma jeszcze jedną misję – uczy języka angielskiego
w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 w Szczygłowicach

R

afał Mutz odkąd pamięta,
szukał odpowiedzi na wiele
pytań: kim jest, kim będzie,
jak budować relacje z innymi, gdzie
odnaleźć siebie. Droga, którą podążał
przez czas dorastania, nie sprawdziła
się. Raper mówi wprost: „Doszedłem
do ściany”. Wszystko zmieniło się w
pewne słoneczne popołudnie. To był
zwyczajny dzień. Akurat czytał książkę, kiedy doznał olśnienia.
- Poczułem ogromną wdzięczność
za to, co mam: za dach nad głową,
za rodziców, za zdrowie – opowiada
wzruszony. – Wdzięczność skierowaną
ku górze, ku Bogu.
W Słowie Bożym znalazł to, czego
szukał – odpowiedzi. Dzisiaj o swoich
doświadczeniach opowiada innym. W
dosyć nietypowy sposób…

Na początku był bunt

Rafał Mutz najpierw był raperem,
a dopiero potem został poważnym nauczycielem. Fascynacja rapem zrodziła
się, kiedy miał niespełna 15 lat. Metodą
chałupniczą nagrali w kolegami kilka
utworów.
- Pisałem wtedy proste teksty, opisujące codzienność szarego licealisty
– pisze na swojej stronie internetowej.
– Własnym sumptem wydaliśmy album „Ukryte furie”, którego kilkanaście
egzemplarzy wciąż kurzy się na półkach
oddanych oldschoolowych wyjadaczy

Szkoda
było
wracać

podziemnych brzmień.
Na parę lat raper zawiesił artystyczną twórczość. Był to czas
poszukiwań, czas wewnętrznych
rewolt, zmierzania ku Bogu. Dzisiaj
rapuje, bo - jak sam mówi - śpiewać
nie potrafi, o tym, co go dotyka: o
swoich problemach, o laicyzującym
się świecie, który zapomina o chrześcijańskich wartościach. Przygląda
się rzeczywistości i nie bardzo mu się
ona podoba.
- Ludzie dbają o ciało i umysł, ale
zapominają o rozwoju duchowym.
Żyją od jednego treningu do drugiego,
od wykładu do wykładu, od jednego
zaszczytu do drugiego, gubiąc ducha,
zapominając o współczuciu – podkreśla nauczyciel.
Rafał Mutz odkrywa się przed
światem. Występuje coraz częściej,
nie biorąc za to pieniędzy. Czy czuje
strach przed występami?
- Pewnie. Jestem tylko człowiekiem. Ale w momencie, kiedy staję na
scenie, wiem, że to jest moje zadanie,
moja misja. Mam świadomość, że
robię to szczerze dla Jezusa. I strach
muszę zostawić pod sceną – opowiada.

Dać świadectwo
prawdzie

Elmer, bo taki raperski pseudonim przyjął nauczyciel, nie pisze
do szuflady, chce, aby ludzie mogli

usłyszeć to, co ma do powiedzenia.
Inspiracje do tekstów czerpie z literatury i z tej najważniejszej księgi
– z Biblii. Pracuje nad szóstą płytą.
Może któryś z jego utworów zabrzmi
w MSP-4? Mutz chciałby, aby kiedyś
tak się stało, choć nie kryje, że ma
pewne obawy, jak uczniowie przyjmą
jego twórczość.
- Dla młodych ważna jest szczerość. Czasami nawet do bólu. Ja szczerzę mówię o tym co trzyma mnie w jednym kawałku – podkreśla pan Rafał.
– Nikt za młodych nie wybierze drogi,
ale dorośli powinni dawać świadectwo.
Młody niedoświadczony kierowca
życiowy, jeśli nie ma drogowskazów,
może wjechać w ślepą uliczkę.
Rap chrześcijański dopiero się
kształtuje. Środowisko raperskie różnie odbiera rapowanie o wierze.
- Jesteśmy rebeliantami. Alternatywą dla rapu „ze świata”. Gramy na ulicach, nie w klubach. Choć
niekoniecznie tęsknimy za klubami,
bo tamtejsza atmosfera nie sprzyja
refleksji – opowiada Elmer. – Wierzę,
a nawet mam taką pewność, że kiedyś
będziemy normą, a nie ewenementem.
Nadchodzi duchowa rewolucja!
Jb, foto: arch. Rafała Mutza

Więcej o Elmerze na jego stronie internetowej: www.elmerbookz.jimdo.com.

Foto: Arch. MOPP

Rafał Mutz ewangelizuje na ulicy.
- Nadchodzi duchowa rewolucja
- mówi

W

szystko, co dobre, szybko się kończy. Tak też było z
dwutygodniowymi koloniami w Rowach. W wyprawę nad morze z Miejskim Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej
wybrało się 45 młodych knurowian. Pogoda dopisywała im
na każdym kroku, dzięki czemu zażywali kąpieli w Bałtyku,
budowali rzeźby z piasku, grali w piłkę nożną i siatkową.
Organizator wypełnił beztroski czas wakacji licznymi
atrakcjami.
- Rejs statkiem w Ustce, zwiedzanie zoo i parku rozrywki
w Dolinie Charlotty, kąpiele w parku wodnym w Radzionkowie - wylicza dyrektor MOPP, Jolanta Leśniowska.
Wielu wrażeń dostarczyły kolonistom wędrówki po
Słowińskim Parku Narodowym i ruchomych wydmach
w Czołpinie. Był też czas na zabawę podczas wieczornego
ogniska, dyskoteki i gry sportowe.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że był to przyjemnie i
pożytecznie spędzony czas.
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rozrywka nr 28
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Kacper Bywalec z Knurowa

ur. 7.07.2015 r., 2460 g, 48 cm

Dawid Boruta z Czerwionki-Leszczyn
ur. 10.07.2015 r.,3710 g, 53 cm

Ignacy Kapałka z Gliwic

ur. 11.07.2015 r., 2665 g, 54 cm

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

W głowie się nie mieści 2D dubbing
- godz. 10.00, 18.00
W głowie się nie mieści 3D dubbing
- godz. 16.00
Lost River
- godz. 20.00

Antoni Mahoń z Zabrza

ur. 11.07.2015 r., 3700 g, 56 cm

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Jakub Wyżga z Knurowa

ur. 11.07.2015 r., 2870 g, 49 cm

ur. 11.07.2015 r., 3320 g, 51 cm

Adam Dwulatek z Knurowa

Paulina Wistel z Czerwionki-Leszczyn

W głowie się nie mieści 2D
dubbing
- godz. 16.45
Magic Mike XXL
- godz. 18.30, 20.30
21.07.2015 r.
WTOREK
W głowie się nie mieści 3D
dubbing
- godz. 10.00
W głowie się nie mieści 2D
dubbing
- godz. 16.30
Magic Mike XXL
- godz. 18.15, 20.15

28

Patryk Nazaruk z Knurowa

ur. 10.07.2015 r., 4220 g, 55 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 26/2015 brzmiało: „SZCZERBA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Julia
Kaniowska. Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.

Marta Wybierek z Czerwionki-Leszczyn

16.07.2015 r.
CZWARTEK

Marta Konsek z Leszczyn

ur. 7.07.2015 r., 4100 g, 55 cm

ur. 12.07.2015 r., 3560 g, 54 cm

ur. 13.07.2015 r., 3065 g, 51 cm

22.07.2015 r.
ŚRODA

17-20.07.2015 r.
PIĄTEK - PONIEDZIAŁEK
W głowie się nie mieści 3D dubbing
- godz. 15.00

W głowie się nie mieści 3D
dubbing
- godz. 15.00
W głowie się nie mieści 2D
dubbing
- godz. 16.45
Magic Mike XXL
- godz. 18.30, 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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Laura Grotnik z Czerwionki-Leszczyn
ur. 14.07.2015 r., 2910 g, 49 cm

Borys Morawin z Pilchowic

ur. 14.07.2015 r., 3150 g, 54 cm
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Knurów. Lato w teatrze

Kronlojter, zonynbrele, zicherka
i inne śląskie strachy

- Będziemy oswajać strachy, zbierać archiwalne zdjęcia i historie,
przygotujemy spektakl, a na koniec „śląski bestiariusz” – zapowiadają
organizatorzy „Lata w teatrze”. Na jego realizację Centrum Kultury
w Knurowie pozyskało dofinansowanie. Dzięki temu udział w programie
jest bezpłatny

L

ato w teatrze to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego w Warszawie,
realizowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jego celem jest wspieranie idei pedagogiki teatralnej. Program składa się
z konkursu grantowego na realizację
dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży,
szkoleń dla pedagogów teatru oraz
artystyczno-edukacyjnych projektów
objazdowych w namiocie cyrkowym.
W aktualnej ósmej edycji programu dofinansowanie otrzymało
41 ośrodków z całej Polski – w tym
Centrum Kultury w Knurowie.
W tegorocznym programie weźmie udział w całej Polsce ponad 1500
uczestników. Autorskie warsztaty
przygotowywane przez pedagogów
i artystów są dla dzieci i młodzieży
szansą na poznanie i samodzielne
wykorzystanie teatralnego języka, a
przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie.
Centrum Kultury w Knurowie
otrzymało dofinansowanie na re-

alizację projektu Lata w teatrze pn.
„Kronlojter, zonynbrele, zicherka i
inne śląskie strachy”.
Tematem naszej pracy będzie gwara śląska – zapomniane słowa, frazy,
piosenki. W gwarze jest wiele ciekawie
brzmiących słów i zwrotów (jak np.
„zicherka” – agrafka, „szczylać afy” –
robić miny, „kronlojter” – żyrandol),
które w coraz większej ilości knurowskich domów przestają funkcjonować,
odchodzą w zapomnienie. Gwara jest
niemodna. Dlatego postanowiliśmy
ją dowartościować: stworzyć „śląski
bestiariusz” – zbiór „strasznych wyrazów”, od których knurowianie, szczególnie ci młodzi, tak uciekają. Chcemy
pokazać gwarę w sposób zabawny,
atrakcyjny, zapadający w pamięć.
Z uczestnikami zajęć przygotujemy dwie akcje teatralne „oswajania
strachów” (monidła gwarowych potworów oraz „gwarowy pokój strachów” – cieniową instalację teatralną),
przeprowadzimy wywiady z najstarszymi mieszkańcami, zbierzemy stare
zdjęcia i ciekawe historie, przygotujemy spektakl poświęcony „strasznym

w yrazom”. Pracować będziemy w
trzech grupach: aktorskiej, dziennikarskiej i plastycznej.
Dzięki dofinansowaniu tego projektu przez Instytut Teatralny, możemy zaprosić uczestników na zajęcia
bezpłatnie! Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat. Zajęcia będą się
odbywały od 3 do 16 sierpnia w godz.
9.00 – 15.00 w klubie Sztukateria (ul.
Kosmonautów) oraz w Miejskim Gimnazjum nr 1 (ul. Koziełka), które jest
partnerem w realizacji tego projektu
i dzięki któremu mogliśmy zapewnić
wszystkim trzem grupom świetne
warunki do działań artystycznych.
Zaprosiliśmy również do współpracy,
wspaniałych, pełnych doświadczenia
i wizji twórczych artystów z różnych
stron Polski, których temat gwary śląskiej zainspirował do działania.
Zapisy przyjmujemy pod adresem
info@kinoscenakultura.pl, lub telefonicznie 32 332 63 81. Pamiętajcie, że
liczba miejsc jest ograniczona, możemy pracować jedynie z trzydziestoma
uczestnikami!
/ck/

Gierałtowice

A może na rower?

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach zaprasza na Rodzinny Rajd
Rowerowy po Gminie Gierałtowice i okolicach. Przejażdżka w sobotę, 18
lipca. Start o godz. 10 sprzed Urzędu Gminy. Wpisowe 10 zł (dziecko 5 zł).
Trasa – około 25 km.
Gdy zamykaliśmy to wydanie PL w środowe popołudnie, mijał termin
zapisów do rajdu. Warto jednak sprawdzić, czy nie zostało wolne miejsce,
dzwoniąc pod nr. tel. 32 301 15 11.
/bw/

foto-migawka

Czas em słoń ce, czas em desz
cz - Prze syła my serd eczn e
pozdro wien ia dla Knu rowa pisz e do nas Jola nta Cyb
ulsk a,
instr ukto rka Akad emii Tańc
a Perf ect. Z grup ą 80 podo
piec z-
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foto: arch. Akademii Tańca Perfect

nych wyp rawi ła się w Tatr y,
do miej scow ości Ząb. - Tańc
zymy,
chod zimy po góra ch, odw iedz
iliśmy Tatr alan dię - refe ruje
. Pogoda byw a kapr yśna, jedn ak
nie krzy żuje plan ów kolo nistó
w.

Zres ztą wys tarc zy obej rzeć
ich face bookową gale rię, by
się
prze kona ć, że hum ory wszy
stkim dopi sują.
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

1/14-odw.

Docieplenia budynków, wykonanie i mycie
elewacji, klinkier. Tel. 665 639 146

24-34/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-30/15

www.przegladlokalny.eu

NIERUCHOMOŚCI

SZUKAM PRACY

Knurów. Sprzedam 3 pokoje, 76 m 2. Tel.
602 638 719

Emerytka szuka pracy jako opiekunka, niania. Tel. 793 953 727

Lokal wolnostojący 25 m na osiedlu WP I
na działalność gospodarczą wynajmę lub
sprzedam. Tel. 725 221 779

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

27-29/15

18/15-odw.

2

18/15-odw.

27-30/15

Mężczyzna lat 44 pilnie szuka pracy. Tel.
601 654 010

Sprzedam 2 pokoje Knurów. Tel. 535 056 535
23-34/15

2/15-odw.

Sprzedam tanio zakończony nowy dom. Tel.
508 192 750

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

27-30/15

20-43/15

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę. Tel.
664 847 725

MOTORYZACJA

27/15-odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
dla dzieci (15 lat doświadczenia). Tel.
664 134 399

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

25/15-odw.

13-30/15

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

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan
obojętny. Tel. 507 572 625
13-30/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010
13-30/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006
13-30/15

3/15-odw.

Sprzedam mieszkanie do remontu, 47 m , ul.
Spółdzielcza. Tel. 004915781547726
2

informacja własna wydawcy

23-30/15

Knurów – sprzedam dom 1-2 rodzinny,
działka 6a, garaż wolnostojący, możliwość
adaptacji na różne cele. Bardzo dobra lokalizacja. Tel. 608 427 995
24-30/15

FINANSE
Kredyty dla firm również na oświadczenie,
skutecznie, szybka decyzja, wnioski telefoniczne. Tel. 733 116 502
25-28/15C

Szybka decyzja, kredyt 15 000 rata od 250zł,
skutecznie, wnioski telefoniczne, dojazd do
klienta. Tel. 731 500 901
25-28/15Y

ZDROWIE I URODA

Sprzedam działkę budowlaną 12,5 a. Krywałd. Tel. 507 925 080
28-29/15

EDUKACJA
M AT EM AT Y K A . Korepet yc je dla stu d e n t ó w, m a t u r z y s t ó w, u c z n i ó w. Te l .
692 845 849
27–31/15

DAM PRACĘ
Przyjmę do pracy mechanika samochodowego. Tel. 502 215 904

Urodziny
w kinie

Twoja pociecha ma od 5 do 10
lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura daje
ci świetną okazję do zorganizowania
niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i
jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla
solenizanta i uczestników zabawy.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina zadzwonić
(32 332 63 81) lub napisać (e-mail: info@
kinoscenakultura.pl).

Gierałtowice

Brzezina bez dziur

Gierałtowice i Chudów łączy na pół polna droga.
Ulica Brzeziny biegnie wśród lasów
i pól. - Trasa piękna, tylko te dziury - skarżą się
zmotoryzowani. Dla wszystkich niezadowolonych
stanem nawierzchni drogi mamy dobrą
wiadomość: ulica Brzeziny przejdzie remont

M

ieszkańcy obu miejscowości
często korzystają z ulicy Brzeziny, skracając sobie czas podróży.
Popularnością cieszy się także wśród
rowerzystów - samochodów tutaj
niewiele, wzdłuż całej trasy rozciągają się pola, można odpocząć w cieniu
drzew. Gmina Gierałtowice, z myślą
o użytkownikach ul. Brzeziny, zdecydowała o remoncie drogi. Istniejąca
nawierzchnia zostanie oczyszczona,
ubytki wyrównane mieszanką mi-

neralno-bitumiczą, całość robotnicy
skropią emulsją asfaltową. W miejscach, gdzie brakuje nawierzchni
zostanie wykonana nowa.
Obecnie gmina Gierałtowice rozpisała przetarg na remont. Oferenci
mogą zgłaszać swoje propozycje do
17 lipca. Po wyłonieniu wykonawcy, na ulicy Brzeziny ruszą prace.
Najprawdopodobniej jeszcze w tym
roku.
jb

informacja własna wydawcy

27-28/15

Zatrudnię do palenia w piecu c.o. Tel.
32 235 22 52

24-30/15

Zatrudnię operatora koparko-ładowarki. Tel.
609 775 488

28-29/15

Zatrudnię pracownika z umiejętnością
kafelkowania, malowania, gipsiarza. Tel.
515 234 488, 501 421 239
27-29/15

I N F O R M A C J A

W związku z trwającymi pracami remontowymi
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 nasze placówki

od dnia 13 maja będą zamknięte do odwołania.
O terminie otwarcia Biblioteki w nowych, wyremontowanych
pomieszczeniach poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu
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Zapraszamy do:

Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92
Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96
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Knurów. Hobby z wędką

Relaks, ale i sport

Jedni słuchają muzyki lub czytają książki, inni chodzą
po górach, jeżdżą na rowerze i zwiedzają. Są wśród nas i tacy,
którzy chcąc oderwać się od codziennych obowiązków, łapią
za wędkę i ruszają po taaaką rybę.

głowice powstało w 1968 roku
z inicjatywy zmarłego niedawno Józefa Świtały, byłego pracownika kopalni – przypomina
obecny prezes Leszek Rejkowicz informując jednocześnie,
że koło utrzymuje się ze składek
członkowskich. A członków jest
230. Głównie są to pracownicy
kopalni i emeryci oraz renciści.

Nie brakuje wśród nich przedstawicieli innych zawodów, wszak
wędkarstwo to nie tylko domena
braci górniczej.
– Gospodarujemy na zbiornikach wody przemysłowej kopalni Szczygłowice, a siedzibę mamy
w pomieszczeniach, które pozostały po kompleksie „Neptun”.
To wszystko dzięki przychylności
kierownictwa kopalni, a w zamian nasi członkowie dbają
o czystość i porządek na terenie
tych zbiorników – informuje
prezes.
Stawy zarybiane są cztery
razy w roku, a wędkarze „moczą kije” rekreacyjnie, ale nie
stronią od rywalizacji w czasie
zawodów.
– Jest kilka cyklicznych im-

prez, w tym zawody z okazji otwarcia sezonu, a także o Puchar
Prezydenta Knurowa. Z grona
startujących wyłaniamy mistrza Koła i popularyzujemy ten
sport wśród najmłodszych. Służą
temu m.in. zawody organizowane
wspólnie z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji – kontynuuje
Leszek Rejkowicz, który sprawuje w Knurowie również funkcję
radnego Rady Miasta.
Najmłodsi mogą starać się
o tak zwane karty wakacyjne,
które umożliwiają im wędkowanie w czasie letniej kanikuły.
Oczywiście za zgodą rodziców.
Dodajmy, że Leszek Rejkowicz stoi na czele szczygłowickiego Koła od dziewięciu
lat, a pomagają mu członkowie

Zarządu – Czesław Piórek i Sławomir Bejnarowicz oraz oddani
wędkarze: Czesław Wojtanek,
Jerzy Rzymski, Artur Duda,
Sylwester Rejkowicz, Mariusz
Mazur i Jerzy Iglewski.
Obaj prezesi podkreślają, że wzorowo układa się ich
współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, którym
dowodzi Krzysztof Stolarek.
Wędkarze mają również swych
sympatyków w Radzie Miasta
i w tym przypadku wymienia
się m.in. Jerzego Pacha. A niemal tysiąc zrzeszonych osób
świadczy o tym, że wędkarstwo
to niezwykle popularny sposób
na spędzanie wolnego czasu
wśród mieszkańców Knurowa.
Tekst i foto:Piotr Skorupa

Pan Ginter już nie pomoże...
Damian Chlubek kieruje
knurowskim Kołem
nr 28...

W

A wędkarstwem zacząłem się
interesować w 1974 roku, z kolei
w latach 80. koledzy z pracy namówili mnie, bym wstąpił do knurowskiego Koła. Miał w tym swój
udział również mój teść. Wędkowanie dla mnie to taka typowa
odskocznia od codziennych obowiązków. Dlatego wciąż z wielką
radością łapię za wędki, siadam
na brzegu, wpatruję się w wodę
i słucham ptaszków. Bo dla mnie
najważniejsze jest obcowanie
z przyrodą, a jak jeszcze uda
się coś złapać, to jestem w pełni
usatysfakcjonowany.
Pan Damian nie ukrywa,
że swą pasją zaraził syna Krzysztofa i podkreśla, że Koło nr 28
zrzesza około 740 osób.
Mniej liczna, ale prężnie
działająca jest grupa wędkarzy
ze Szczygłowic.
– Koło przy kopalni Szczy-

Tuż przed wakacjami, Akademia Piłki Nożnej zorganizowała w Paniówkach serię turniejów dla najmłodszych adeptów futbolu. Owe turnieje były
okazją do tego, by uhonorować
okolicznościową koszulką jedną
z osób, która przez wiele lat pomagała tamtejszym drużynom
APN-u prowadzonym przez
trenera Michała Bagińskiego.
Tą osobą był Ginter Hawlicki,
który służył pomocą nie tyl-

PiSk

PŁYWALNIA KRYTA i KASA
Knurów-Szczygłowice, ul. Górnicza 2
- do 31 lipca:
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-22.00
w soboty i niedziele w godzinach 10.00-20.00
KASA - SIŁOWNIA, SAUNA, SALKA FITNESS, HALA
SPORTOWA
Knurów-Szczygłowice, ul. Górnicza 2
od 1 do 31 sierpnia czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 12.00-20.00
w soboty i niedziele - nieczynna.
SIŁOWNIA
czynna od otwarcia KASY do jednej godziny przed
zamknięciem KASY MOSiR Knurów

Foto: Romana Gozdek

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

Pod koniec czerwca Ginter Haliwcki odebrał
pamiątkową koszulkę z rąk Marcina Brosza
i Michała Bagińskiego

Godziny otwarcia obiektów MOSiR
Knurów w okresie do 31.08.2015 r.

Szymon Kaliszewski, Jakub Krawczyński i Jakub Szczepanik
z knurowskiej Akademii Piłki Nożnej otrzymali powołania na
zgrupowanie reprezentacji Podokręgu Zabrze.
Obóz dla zawodników urodzonych w 2003 roku odbędzie się
od 26 lipca do 2 sierpnia na obiektach „Rekordu” w Bielsku-Białej.

Rada Sportu Powiatu Gliwickiego w towarzystwie wicestarosty Ewy Jurczygi
i naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
– Anetty Krzemińskiej

w Radzie Sportu Powiatu Gliwickiego. Gminę Gierałtowice w tym
gremium reprezentuje Paweł Szołtysek, z kolei przedstawicielem
Pilchowic jest Dawid Sadecki.

PiSk

„Akademicy” wyjadą na
zgrupowanie kadry
Podokręgu

Powołano Radę Sportu
Powiatu Gliwickiego

Patryk Pietraczyk, który
na co dzień jest pracownikiem
Działu Organizacji Imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
został przedstawicielem Knurowa

ko chłopcom z Akademii, ale
również przez olbrzymią część
swojego życia był związany
z Tempem Paniówki.
W minionym tygodniu najpierw Michał Bagiński, a następnie Marcin Brosz przekazali nam smutną wiadomość o śmierci tego cenionego
i szanowanego działacza. Jego
pogrzeb odbył się w sobotę
w Paniówkach.

Foto: APN

akacje wydają się doskonałą okazją do tego,
by przypomnieć sobie o tym
sposobie na relaks, ale i na rywalizację, bowiem wędkarstwo
to również sport. Potwierdza
to Damian Chlubek, prezes Koła
Wędkarskiego nr 28 w Knurowie.
– Wśród naszych członków
mamy utytułowanych wędkarzy. Tytuł mistrza Polski kadetów ma na swym koncie Marcin
Walczyk, który razem z bratem
Mariuszem startowali też w mistrzostwach świata. Mamy też
wicemistrza Polski, Łukasza
Stawiarskiego – wylicza Damian
Chlubek, który od ośmiu lat kieruje Kołem.
Obecny prezes jest emerytowanym górnikiem.
– Emerytowanym i szczęśliwym. Od 16 lat – dodaje. –

...a na czele
szczygłowickich
wędkarzy stoi Leszek
Rejkowicz

Patryk Pietraczyk pełni w powiatowej Radzie Sportu funkcję
wiceprzewodniczącego, natomiast
na jej czele stoi Marcin Kwaśniok
z Toszka.
PiSk

SAUNA
czynna godzinę po otwarciu KASY do zamknięcia
KASY MOSiR Knurów

Zmarł

Guntram Geppert
9 lipca odbyły się uroczystości pogrzebowe Guntrama
Gepperta. Zasłużonego i wieloletniego ratownika Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także sędziego
oraz wychowawcę dzieci i młodzieży, żegnali m.in. przedstawiciele Oddziału Miejskiego
WOPR Knurów.
Guntram Geppert zmarł 6
lipca br.
PiSk

HALA SPORTOWA
czynna codziennie po wcześniejszej rezerwacji
i wykupieniu biletu w KASIE MOSiR Knurów
UWAGA!
W sierpniu pływalnia kryta w KnurowieSzczygłowicach będzie NIECZYNNA.
PŁYWALNIA KRYTA „aQuaRelax” i KASA
Knurów, ul. Szpitalna 23
- do 19 lipca - NIECZYNNA
- od 20 lipca do 31 sierpnia
- czynna od godziny 10.00 do 22.00
KOMPLEKS BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
Knurów, Aleja Lipowa 12
- czynny codziennie od godziny 6.00 do 22.00
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Tempo i Wilki rozdzielone

Jedyni rozpoznawalni
zawodnicy biorący udział
w pierwszym po letniej
przerwie treningu
to (od lewej) Gałach,
Młynek, Szewczyk,
Maciejewski i Gajewski

Licencja przyznana, trwa
montowanie drużyny
W
Concordii odetchnięto
z ulgą, bowiem przedłużający się proces przyznania
klubowi licencji na grę w IV
lidze zakończył się sukcesem.
I jak podkreśla prezes knurowskiego klubu Andrzej Michalewicz, ów sukces był możliwy
dzięki współpracy z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Krzysztofem
Stolarkiem.

Jakub, syn Józefa

N i e m a l r ów n o c z e ś n i e
z przyznaniem Concordii licencji poznaliśmy podział na grupy, jaki obowiązywać będzie
w nowym sezonie (szczegóły
w materiale poniżej – Ciekawa
inauguracja w Przyszowicach).
Tymczasem przy Dworcowej trwa montowanie druż y ny. Dla trenera Micha ła

Budnego to nie lada wyzwanie, tym bardziej, że na pierwszych zajęciach było t yl ko
pięciu zawod ni ków z pods t awowe go s k ł adu . Mow a
tu o Gajewskim, Szewczyku,
Młynku, Gałachu i Maciejewskim. Resztę z 13-osobowej
grupy ćwiczących stanowili
juniorzy.
– Proszę mnie zrozumieć,
ale dzisiaj jest zdecydowanie
za wcześnie, by określić, którzy zawodnicy u nas zostaną,
a jacy ewentualnie zasilą –
mów i ł na m na pier wsz y m
treningu Michał Budny.
Jak udało nam się dowiedzieć, zainteresowanie grą
w Concord ii w y ra ż a m.in.
Jakub Dankowski, syn Józefa
– byłego zawodnika i trenera
w knurowskim klubie, a obecnie szkoleniowca Górni k a
Zabrze.

IV liga

Ciekawa inauguracja
w Przyszowicach
Z każdym tygodniem coraz
mniej jest znaków zapytania
w temacie nowych rozgrywek
IV ligi. Wiemy już na pewno,
że na tym szczeblu nie zagrają
rezerwy Piasta Gliwice, które
pierwotnie zostały zdegradowane z III ligi, jednak po wycofaniu
się Swornicy Czarnowąsy „Piastunki” wróciły tam, gdzie grały
w minionych rozgrywkach. Tym
samym zwolniło się jedno miejsce w lidze IV. Zajmie je zwycięzca barażowego dwumeczu,
w którym zmierzą się Pilica
Koniecpol i GKS Radziechowy–
Wieprz. Mecze te zaplanowano
na 25 lipca i 1 sierpnia.
Wynik barażu zdecyduje,
w której grupie zagra drugi zespół katowickiej GieKSy, tymczasem Śląski Związek Piłki
Nożnej podał terminarz na run-
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dę jesienną. Wynika z niego,
że na inaugurację sezonu dojdzie
do ciekawej konfrontacji w Przyszowicach, gdzie miejscowa Jedność podejmie Gwarka Ornontowice. W tym samym terminie,
czyli 8 sierpnia, Concordia zagra
na wyjeździe z Polonią Poraj.
Pierwsze spotkanie w Knurowie
odbędzie się w ramach drugiej
kolejki, gdy na Dworcową przyjedzie Slavia Ruda Śląska.
Przypomnijmy, że mecz
Concordii ze Slavią będzie
pierwszym po dwumiesięcznej
karze, która obligowała knurowian do rozrywania spotkań bez
udziału publiczności (następstwo przerwanego 2 maja meczu
z Ruchem Radzionków).
Zestaw par I kolejki – 8
sierpnia – w dwóch grupach IV
ligi przedstawia się następująco:

Z Kameruńczykiem,
ale bez Ukraińca

Jesienią w Knurowie nie zobaczymy bramkarza Bartłomieja
Krzywickiego, który nie ukrywa,
że ma ambicje pokazania się
na wyższym ligowym szczeblu.
Golkiper był widziany na treningach w ROW-ie Rybnik, gdzie
testy przechodzi również Paweł Jaroszewski – nominalny
lewy obrońca, który minione
rozgrywki kończył na pozycji
środkowego defensora.
Wiele w sk a z uje na to,
że w Concordii nie zobaczymy
Marcina Rozumka, Łukasza
Pilca, Mateusza Mikulskiego,
a niewykluczone, że i Mateusza
Cieślika oraz Sylwestra Gładkowskiego. O chęci sprawdzenia się w nowym klubie mówi
bramkarz Mateusz Widera. Nie
wiadomo z kolei, jaką decyzję
podejmie Łukasz Żyrkowski.
Pewne wydaje się pozostanie
w Knurowie Solomona Mawo,
natomiast prezes Andrzej Michalewicz zrezygnował z Ukraińca Ivana Kharchenki.
PiSk

GRUPA I
LKS Unia Turza Śląska –
Tyski Sport II S.A., LKS Forteca
Świerklany – LKS Drzewiarz
Jasienica, MKS Iskra Pszczyna
– KS Unia Racibórz, JSP Szczakowianka Jaworzno – GKS
Krupiński Suszec, LKS Jedność
32 Przyszowice – GKS Gwarek
Ornontowice, GTS Bojszowy –
KS Polonia Łaziska Górne, KS
Spójnia Landek – GKS GieKSa
II lub GKS Radziechowy, KS
ROW II 1964 Rybnik – LKS
Granica Ruptawa,
GRUPA II
LKS Przyszłość Ciochowice
– MKS Myszków, RKS Grodziec – KS Unia Ząbkowice, KS
Ruch Radzionków – KS Górnik
Piaski, KS Górnik Wesoła –
RKS Raków II Częstochowa
S.A., TS Gwarek Tarnowskie
Góry – LKS Przemsza Siewierz,
LKS Polonia Poraj – KS Concordia Knurów, KS Slavia Ruda
Śląska – BKS Sarmacja Będzin,
LKS Zieloni Żarki – Pilica Koniecpol lub GKS GieKSa II.
PiSk

Śląski Związek Piłki Nożnej przy podziale drużyn na poszczególne grupy Klasy
okręgowej zastosował następujący „klucz” geograficzny. Czy słuszny? Oceńcie
sami

Po pier wsz y m podzia le
drużyn na grupy Klasy okręgowej dwóch przedstawicieli
na sz ego reg ionu – Tempo
P a n i ów k i i W i l k i W i l c z a
– zna lazło się w grupie II.
Identycznie, jak w ubiegłych
rozg r y wk ach. Dzia łacz om
niektór ych k lubów ów podział się nie spodobał i Śląski
Zw iązek Piłk i Nożnej musiał dokonać korekty. W ślad
z a n i ą n a s t ą pi ł „ ro z wó d ”
Te mp a z W i l k a m i i t e r a z
obie d r u ż y ny są prz y pisane do różnych grup. Zespół

z Paniówek pozostał w grupie II i ry walizować będzie
z na stę pując y m i k luba m i:
LKS Polonia Łaziska, KS 27
G o ł kow ic e , L K S Gw ia z d a
S k r z y s z ów, L K S Napr z ó d
Cz y ż ow ice, KS Prz yszłość
Rogów, LKS Naprzód 46 Zawada, TS Górnik Pszów, KS
Polonia Marklowice, KS Rymer Rybnik, SKS Gwarek Zabrze, MKS Zabrze-Kończyce,
TP Jastrząb Bielszowice, GKS
Wawel Wirek, GKS Urania
Ruda Śląska i LKS Orzeł Mokre.

Z kolei Wilki Wilcza zosta ł y prz y pisa ne do g r upy
III. Ich ry walami będą: KS
Naprzód Borucin, KS Rafako
Racibórz, LKS 1908 Nędza,
LKS Krzyżanowice, LKS Silesia Lubomia, LKS Zameczek Czernica, KS Naprzód
Rydułtowy, GKS Dąb Gaszowice, LKS Jedność Jejkowice,
T K K F Z u c h O r z e p ow ic e ,
KS 94 Rachowice, RKS Fortuna Gliwice, ŁTS Łabędy,
M K S R C z a r n i P y s k ow ic e
i LKS Zryw Radonia.
PiSk

Orzeł wraca, Wilki faworytem
Na 8 sierpnia zaplanowano pierwsze mecze nowej edycji rozgrywek o Puchar Polski
na szczeblu Podokręgu Zabrze.
W tym dniu na boisko wybiegną
m.in. reprezentanci Orła Stanica,
a to oznacza, że w klubie tym
reaktywowana jest drużyna seniorów. Faworytem I rundy wydaje się być m.in. zespół Wilków
Wilcza, który ma za sobą udany
sezon ligowy.

Pełny zestaw par I rundy przedstawia się następująco:
– 8 sierpnia
LKS 45 II Bujaków – KS Zamkowiec Toszek
PKS Ruch Kozłów – MKS Zaborze Zabrze
KS Sośnica Gliwice – KS Start
Sierakowice
LKS Orzeł Stanica – LKS Salveo
Drama Kamieniec
LKS 45 Bujaków – LKS Naprzód
Żernica

GKS Gwarek II Ornontowice –
LKS Gwiazda Chudów
– 12 sierpnia
MKSR Czarni Pyskowice – ŁTS
Łabędy
LKS Wilki Wilcza – KS 94 Rachowice
MKS Zabrze Kończyce – LKS
Tempo Paniówki
Dodajmy, że zwycięzcą ubiegłej
edycji tych rozgrywek był Piast II
Gliwice, który w finale pokonał
Gwarka Ornontowice.
PiSk

Nie tylko Klasa A i B, ale również C
Roz g r y w k i pi ł k a r sk iej
K la s y A w Podok ręg u Z abrze ruszą 15 sierpnia. Tyd zień późn iej r y wa l i z ację
o punkty rozpoczną zespoły
w y s t ę puj ą c e w K l a s a c h B
i C.
W K l a sie A na sz teren
r e p r e z e nt ow a ć b ę d ą t r z y
k luby: LKS Gw ia zda Chudów, LKS Naprzód Żernica
i LK S Jed noś ć 32 II Prz ys z ow ic e . Pon a dt o n a t y m
szczeblu w ystąpią: KS Orły
Bojszów, MKS Zaborze Zabr z e , K S S p o ł e m Z a br z e ,
KS Zamkowiec Toszek, KS
S okó ł Ł a ny Wiel k ie , L K S
M łodoś ć Rud no, K S Pia st

P a w ł ó w, K S M O S i R S t a l
Zabrze, KS Carbo Gliwice,
GKS Gwarek II Ornontowice, GKS Walka Makoszow y,
PKS Ruch Kozłów, KS Salveo
Drama Kamieniec.
W Klasie B naszymi
przedstawicielami będą „rez er w iści ” Concord i i K nurów i Victoria Pi lchow ice,
a stawkę uzupełnią: LKS 45
Bujaków, KS Burza Borowa
Wieś, PKS Ruch II Kozłów,
LKS Sta r t K leszczów, LKS
Leśnik Łącza, LKS Olimpia
Pł aw n iow ic e , L K S Po go ń
Z iem ię c ic e , L K S Napr z ód
Świbie, LKS Tęcza Wielowieś,
UKS Quo Vadis Makoszowy,

LKS Amator Rudziniec i LKS
Przyszłość II Ciochowice.
W o d ró ż n ien iu do p o prz ed n iego sez onu , w now y m będ ziemy m ieć swoich przedstawicieli również
w K lasie C, a będą to: LKS
Orzeł Stanica i LKS Wilki II
Wilcza. Ponadto w najniższej lidze rywalizować będą:
LKS Korona Bargłówka, LKS
45 II Bujaków, LKS Ślązak
B yc i n a , FC K ło d n ic a , K S
Sośn ic a Gl iw ice, LK S Naprzód Łubie, LKS Młodość
II Rudno, KS Start Sierakowice i KS Salveo Drama II
Kamieniec.
PiSk
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Wychowanek APN-u medalistą
Mistrzostw Polski
skrzydle, gdzie gram do dzisiaj – kontynuuje Mateusz.
Koniec edukacji na szczeblu
szkoły podstawowej jest dla
młodych adeptów piłki nożnej i ich rodziców, pierwszym
trudnym okresem, gdy trzeba
podjąć decyzję. Zostajemy, czy
zmieniamy środowisko i przechodzimy do innego klubu,
do innego miasta? W przypadku Mateusza Cybulskiego
zwyciężyła ta druga opcja, czyli
zmiany.
– Po skończeniu szkoły podstawowej razem z kilkoma kolegami z Knurowa dostaliśmy się
do MSPN-u Górnika Zabrze.
Razem ze mną przeszli tam
Krzysztof Przydatek, Radosław
Jachimowski z APN-u i Dominik Bartoszewicz z Concordii – wspomina nasz bohater.
– W zabrzańskim klubie był
już wtedy nasz inny kolega
z APN-u, Mateusz Michalski.
Naszym trenerem został
Janusz Piekarski, który jest zna-

Wychowanek APN
Knurów - Mateusz
Cybulski z pucharem za
wicemistrzostwo Polski
wywalczone w barwach
Górnika Zabrze

komitą osobą nie tylko na treningach i meczach, ale również
poza boiskiem. Trenując i grając w MSPN-ie uczęszczaliśmy
do klasy sportowej w Gimnazjum nr 21 w Zabrzu.
Gimnazjum to trzy lata
edukacji, a po nich pojawia się

wego GKS-u Tychy, jako asystent trenera Tomasza Hajty
– relacjonuje Mateusz.
– Naszą drużynę objął Sławomir Kapciński i to pod jego
wodzą kontynuowaliśmy ten
udany sezon. W makroregionie
nie było już słabych drużyn.
Każda reprezentowała bardzo
duże umiejętności i niestety
na osiem zespołów tylko jeden
mógł awansować do Mistrzostw
Polski.
W makroregionie przegraliśmy jeden mecz, raz zanotowaliśmy remis, a 12 meczów
wygraliśmy, co dało nam pierwsze miejsce w lidze i upragniony
awans na Mistrzostwa Polski.
W rozgrywkach na szczeblu makroregionu „górnicy”
okazali się lepsi m.in. od lokalnego i utytułowanego rywala
– Gwarka Zabrze. Z kolei wyjeżdżając na Mistrzostwa Polski musieli być przygotowani
do trudnej rywalizacji z takimi
markami, jak Lech Poznań czy
Polonia Warszawa. Rywalem
Górnika była też Akademia
Sportu Progres Kraków, której
patronuje wychowanek Concordii – Jerzy Dudek.
– Mistrzostwa nie rozpoczęły się po naszej myśli, bo prze-

graliśmy 0:2 z Lechem Poznań.
To był ciężki mecz, a rywale byli
tego dnia lepsi od nas. Następne
spotkanie rozegraliśmy z Progresem Kraków i tym razem
to my cieszyliśmy się z wygranej
2:1. Ostatni występ był meczem
o wicemistrzostwo z Polonią
Warszawa, bo wcześniej Lech
Poznań wygrał swój drugi mecz
i zapewnił sobie tytuł mistrza
Polski.
W konfrontacji z Polonią
Warszawa mądrze operowaliśmy piłką i wykorzystaliśmy
swoje szanse na strzelenie goli.
No i pokonaliśmy „Czarne koszule” 4:1. W ten sposób zostaliśmy wicemistrzami Polski –
mówi z dumą w głosie Mateusz
Cybulski zaznaczając, iż atmosfera po meczu była niebywała,
bo nie codziennie zdobywa się
srebro.
Po wyczerpującym sezonie
Mateusz miał okazję wypocząć
i zregenerować siły, bo jak sam
przyznaje nowe rozgr y wk i
będą również trudne i ważne.
A że apety t rośnie w miarę
jedzenia – twierdzi, że wraz
z drużyną będzie chciał wygrać
wszystko, co będzie do w ygrania.
Piotr Skorupa

Przerażający
brak wyobraźni
i o godzinie 13.00 (lubimy narzekać i krytykować, ale niektórzy z nas są też przesądni),
dokładnie dzień przed Świętem
Zmarłych, a więc 31 października Concordia zagra u siebie
z Ruchem.
Zastanawiam się, czy określenie tego typu działań, przerażającym brakiem wyobraźni, nie jest określeniem zbyt
łagodnym.
Piotr Skorupa

Z Knurowa via Olsztyn
do Kadry Narodowej Juniorów
– taką drogę przebył ostatnio Tomasz Sosna zrzeszony
w Sekcji Pł y wack iej TKKF
Szczygłowice.
By z Knurowa „dopłynąć”
do reprezentacji potrzebny był
dobry występ w Mistrzostwach
Polski Juniorów (14 lat).
– Mój podopieczny sprawił
w Olsztynie wiele radości, udanie reprezentując nasze miasto
i klub – relacjonuje trener Sebastian Dąbrowski. – W pierwszym dniu mistrzostw Tomek
wywalczył awans do Finału
A na 100 metrów stylem motylkowym, a następnie uplasował
się na wysokim piątym miejscu.
To niezwykle ważne osiągnięcie,
bowiem piąte miejsce zapewniło
Tomkowi powołanie do Kadry
Narodowej Juniorów. Nie ukry-

wam, że wspólnie z zawodnikiem jesteśmy z tego powodu
szczęśliwi. Bardzo nam na tym
zależało, bo pozwoli to Tomkowi rozwinąć swój talent.
W dalszej części mistrzostw
poprawił jeszcze swój rekord
życiowy na 50 metrów delfinem,
co dało mu awans do Finału
B. Z kolei rywalizacja na 200
metrów stylem motylkowym
odbyła się w ostatnim dniu
mistrzostw i dały o sobie znać
wcześniejsze przeżycia oraz
wysiłek, jaki Tomek włożył
w starty.
Knurowskie środowisko
pł y wack ie ma zatem kolejne powody do dumy, bowiem
codzienna praca przyniosła
pożądane efekty.
Sukces Tomka Sosny to jedno, a postawa w tegorocznych
zawodach Martyny Surówki

Foto: TKKF

Tomek w kadrze narodowej.
Martyna na szczycie

Zza biurka

Sebastian Dąbrowski z podopiecznym Tomaszem
Sosną – członkiem Kadry Narodowej Juniorów

to kolejny powód do satysfakcji. O sukcesach 11-latki
w Mistrzostwach Śląska już
pisaliśmy, jednak wracamy
do tych w ystępów, bowiem
w opublikowanym niedawno ogólnopolskim rankingu,
Martyna plasuje się na drugim

miejscu. Ów ranking obejmuje
tegoroczne starty na 50 metrów
stylem klasycznym. Utalentowana knurowianka osiągnęła
w nich czas 39.99 i ustępuje
jedynie Zofii Kłos z Ciechocinka, która może pochwalić się
czasem 39.50.
PiSk

Boks pod chmurką
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Kilkanaście lat temu, tuż przed powołaniem do życia Bokserskiego Klubu Sportowego Concordia, w Knurowie odbyła się
gala pięściarska pod gołym niebem, a ring
ustawiono wtedy w sąsiedztwie piłkarskiego
boiska treningowego przy ul. Dworcowej.
Od tamtego wydarzenia minęło już sporo
czasu, natomiast walki bokserskie pod
gołym niebem odbywają się co jakiś czas
w różnych zakątkach kraju, ale i poza jego
granicami. Tak było ostatnio w Czechach,
gdzie w Kucicach rozegrano Severmorawską Galę Boksu. – W ramach tej imprezy
stoczono trzynaście pojedynków w trzech
kategoriach wiekowych – informuje nas
Adam Spiecha, trener Gardy Gierałtowice,

która była reprezentowana przez kadetów,
Tomasza Otworowskiego (66 kg) i Marcina
Trybalskiego (75 kg).
– Walki toczyły się w 30-stopniowym
upale, co nie przeszkodziło naszym zawodnikom zaprezentować boks na wysokim
poziomie – kontynuuje szkoleniowiec z Gierałtowic. – Rywalami Tomka i Marcina byli
wicemistrzowie Czech. Pierwszy z naszych
pięściarzy już w pierwszej rundzie pokonał
przez KO Romana Wolaka, natomiast Marcin Trybalski stoczył pasjonujący pojedynek
z Markiem Frycem, zwyciężając jednogłośnie
na punkty. Ta walka została uznana przez
organizatorów najładniejszym pojedynkiem
gali.
PiSk

Trener Adam Spiecha
przyznał, że jego zawodnik
Marcin Trybalski ustępował
rywalowi warunkami
fizycznymi, jednak
taktycznie i sportowo
był lepszy od czeskiego
przeciwnika

Foto: Garda

Prezes Gardy Adam Firlit
z dumą wskazuje na swego
podopiecznego Tomasza
Otworowskiego, który
powalił wicemistrza Czech
na deski

Foto: Garda

W takich żyjemy czasach
– i chyba takie mamy charaktery – że lubimy sobie pod
nosem ponarzekać. Lubimy
też krytykować. Ale, jak tu nie
krytykować, skoro niektóre
decyzje, osób wydawałoby się
rozsądnych i umiejących kojarzyć pewne fakty, wzbudzają
kontrowersje. Mam tu na myśli m.in. skład grup IV ligi
na nowy sezon piłkarski.
Nim Śląski Związek Piłki Nożnej opublikował swoją
decyzję, wydawało mi się niemal pewne, że po tym, co wydarzyło się 2 maja w czasie
i po meczu Concordii Knurów
z Ruchem Radzionków, oba te
kluby w nowych rozgrywkach
ze sobą już nie zagrają. Wydawało mi się, że po przerwaniu
meczu, zamieszkach na stadionie i poza nim, a przede
wszystkim po śmierci jednego
z uczestników tego meczu, nikomu nie przyjdzie do głowy,
by po raz wtóry przydzielać oba
kluby do tej samej grupy.
Tak mi się tylko wydawało…
Kilka dni temu czy tam
komunikat związany z nowymi rozgrywkami i co widzę?
Concordia i Ruch w jednej
grupie. I co za zbieg okoliczności, że w ramach 13 kolejki

Foto: prywatne

17-letni Mateusz Cybulski
jest kolejnym młodym piłkarzem, który rozpoczynał swą
sportową przygodę w Knurowie, a następnie sięgnął po medal Mistrzostw Polski.
– Moja przygoda z piłką
zaczęła się jak miałem 7 lat –
opowiada Mateusz Cybulski.
– Ojciec chrzestny zaprowadził mnie na pierwszy trening
do knurowskiej Akademii Piłki
Nożnej. Zajęcia, które prowadził trener Marcin Brosz bardzo
mi się spodobały i zacząłem
na nie regularnie uczęszczać.
Nastolatek nie uk r y wa,
że w APN-ie prowadziło go kilku trenerów, jednak najdłużej
piłkarskiego abecadła uczył go
Mirosław Gmyz.
– To t e n t r e n e r u c z y ł
mnie i moich kolegów podstaw piłki nożnej. Najczęściej
w A PN-ie g rałem na le wej
obronie, dopiero w późniejszych latach trenerzy ustawiali
mnie na prawym bądź lewym

kolejne pytanie i wyzwanie.
Z racji tego, że Mateusz Cybulski należał w MSPN-ie do wyróżniających się zawodników,
jego przyszłość wydawała się
oczywista. Z MSPN-u najbliżej jest do Górnika Zabrze
SSA.
– Z G ór nikie m Z ab r z e
SSA rywalizowaliśmy w lidze
i po jednym z meczów rozmawiałem z ich trenerem, który zaprosił mnie na sparingi.
Po meczach kontrolnych trener powiedział mi, że chciałby
abym przeszedł do ich drużyny
oraz rozpoczął naukę w liceum.
Zgodziłem się. I nie żałuję –
przyznaje nastolatek z Knurowa. – Do Górnika Zabrze SSA
przeszedłem razem z moim kolegą z APN-u i z MSPN-u Mateuszem Michalskim uczestniczącym w naborach dla bramkarzy.
Miniony sezon był dla młodego knurowianina szczególny.
– W Górniku Zabrze zawsze
były duże wymagania i oczekiwania. W rundzie jesiennej wygraliśmy ligę wojewódzką i weszliśmy do makroregionu razem
z Gwarkiem Zabrze. Przez całą
jesień naszą drużynę prowadził
trener Kamil Zieleźnik, który
zimą odszedł do pierwszoligo-
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Tydzień pięknych wrażeń
Knurów, Kalety. Młodzi knurowianie na parafialnych koloniach

Gry, konkursy, zabawy, plażowanie, wycieczki, a nawet tropienie bobrów – to jeszcze
nie wszystkie atrakcje, jakimi przez tydzień żyli młodzi knurowianie podczas kolonii
charytatywnych zorganizowanych przez parafię świętych Cyryla i Metodego

Foto: Archiwum Paraﬁi św. Cyryla i Metodego

D

okładnie 46 dzieci spędziło ciekawy wakacyjny turnus
w Zielonej w Kaletach. Większość z nich na co dzień
uczęszcza do szkolnej „Jedynki” i „Dwójki”. Kolonistom
towarzyszyło sześcioro opiekunów.
Choć turnus trwał tydzień, dzieciom zdawało się, że przemknął jak z bicza strzelił. Nie zaznały nawet krzty nudy.
Czas wypełniały gry, konkursy i zabawy. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała do kąpieli i plażowania. Wieczory upływały równie
ciekawie, była m.in. dyskoteka i kolonijny show „Mam talent”.
– Ogromną frajdę sprawił młodzieży spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną i próba wytropienia śladów bobrów – mówi jeden
z rodziców. – Dodajmy, że udana próba. Dzieci na własne oczy
widziały, jaki bobry potrafią zrobić użytek ze swoich ostrych zębów...
Spore wrażenie zrobił na dzieciach park miniatur w Częstochowie. Odmienny, bo podniosły, nastrój towarzyszył modlitwie
na Jasnej Górze.
Organizatorzy doceniają zaangażowanie i troskliwość opiekunów. Byli wśród nich oazowicze, wychowawcy z ochronki,

ratownik medyczny i policjant.
– Wszyscy zgodzili się objąć opieką dzieci z dobroci serca, jako
wolontariusze – słyszymy w parafii. – Wkładali wiele energii,
pomysłowości i sił, zapewniając nie tylko bezpieczeństwo, ale też
wypełniając czas atrakcjami.
Miłą niespodziankę sprawił dzieciom prezydent Knurowa
Adam Rams, odwiedzając je w jedno popołudnie. Prezydent nie
przyjechał z pustymi rękoma – każde z dzieci mogło cieszyć się
z upominku.
– To były udane kolonie: piękna pogoda, mnóstwo atrakcji,
a przede wszystkim uśmiechnięte i zadowolone dzieci – podsumowują organizatorzy. – Miały dużo miłych przeżyć, z pewnością
pozostaną im miłe wspomnienia.
O podsumowanie kolonii poprosiliśmy ks. proboszcza Mirosława Pelca.
– Najbardziej miarodajnym komentarzem są odczucia dzieci,
ich radość i wdzięczność – odparł knurowski kapłan.
/bw/

Dzieci na własne oczy przekonały się, jaki
użytek z ostrych zębów potrafią zrobić bobry...

foto-migawki
Foto: Archiwum Klubu

/bw/

/bw/

Foto: Archiwum organizatorów

Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi im.
dra Floria na Ogana w Knurowie zdobyli
drugie miejsce podczas VI Turnieju Piątek Piłkar
skich o Puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
Zawody odbył y się w Rydułtowach. O zwycięstwo rywalizowa ło 11 ekip. – Konkurencja była
mocna, ale nasz zespół jej sprostał, dzięki czemu
cieszyliśmy się z wicemistrzostwa – nie kryje satysf
akcji prezes klubu Adam Pobłocki. – Co więcej,
najlepszym zawodnikiem turnieju został okrzyknięty
nasz kolega , Przemysław Jędrzejczyk.

Efektowna zumba i pełne emocji rodzinne konku
rsy były okrasą niedzielnej zabaw y plenerowej przy kręgu. – Zumba okazała się prawdziwym
hitem. Gorące rytmy przyciągały niczym
magnes. Chętnych do dynamicznego tańca nie brako
wało – nie kryje satysfakcji Marian Gruszka,
inicjator – wraz z Piotrem Barchańskim i Włodzimie
rzem Gwiżd żem – imprezy w plenerze.

