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Knurów

Po kielichu

Foto: Internet

Ludzie po alkoholu zachowują się
różnie. Niektórym się zdarza
potrzebować pomocy, inni mają
czelność zasiąść za kierownicą
i ruszyć

W

Dniu Dziecka partol straży miejskiej pomógł obywatelowi, który
zagubił się w rejonie ronda „Zacisze”.
Po spożyciu alkoholu mężczyzna stracił
orientację w terenie. Nie wiedząc, jak

trafić do domu, poprosił o pomoc strażników. Ci doprowadzili go pod wskazany adres i oddali pod opiekę córce.
6 czerwca, około 9 rano patrol
SM zauważył, że na boisku szkolnym

Ważne

Rozstrzygnięcie
coraz bliżej

Ostatnie posiedzenie sądu nie rozstrzygnęło sprawy odebrania górniczym emerytom deputatu węglowego za 2015 rok.
- Wyrok ma zapaść 30 czerwca - informuje Franciszek Szafarz z grupy
inicjatywnej. - Liczymy, że będzie po naszej myśli.
Rozprawa odbędzie się 30 czerwca o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym w
Gliwicach (sala 28). O rozstrzygnięciu poinformujemy na naszych łamach.
/g/

reklama

MSP nr 6 dwóch mężczyzn pije piwo.
Ciekawe, czy o tej porze panowie pili
„jeszcze” czy „już”. W każdym razie
– zostali pouczeni przez strażników.
Podobnie jak ci, którzy następnego
dnia pili alkohol przy bloku na ul.
Spółdzielczej.
W minioną niedzielę, nocą, straż
miejska odebrała zgłoszenie o pobiciu
mężczyzny. Gdy strażnicy dotarli na
miejsce, zastali tam człowieka, który
najwyraźniej pił wcześniej alkohol.
Mężczyzna oświadczył, że został pobity przez dwóch mężczyzn, którzy w
międzyczasie zdążyli zniknąć. Strażnicy pouczyli go, co należy dalej zrobić.
Dużo bardziej groźni, zarówno dla
siebie, jak i dla otoczenia byli panowie,
którym po alkoholu zachciało się siąść
za kierownicą. W miniony piątek, pod
wieczór, policjanci z drogówki zatrzymali 32-latka z Gierałtowic, który z 1
promilem alkoholu prowadził seata
cordobę. Do zdarzenia doszło na ul.
Lignozy w Knurowie.
Z kolei w niedzielę wczesnym
r a n k iem n ie t r z e ź w y 4 5 -l atek z
Chudowa (1,6 promila) wsiadł na
motorower. Jechał w najlepsze ul.
Dworcową swojej rodzinnej miejscowości, kiedy został zatrzymany przez
gliwicką drogówkę.
MiNa

Knurów

Jeż za
kratkami

Knurów

Dzień palenia trawy

C

iągle są na świecie – także w
Knurowie – amatorzy wypalania
traw. We wtorek, 2 czerwca, straż
miejska dwukrotnie interweniowała
w zdarzeniach mających związek z
tym procederem. Najpierw, o godz.
20.45, przy ul. Rakoniewskiego, gdzie
właściciel jednej z posesji wypalał trawę na swojej działce, zadymiając przy
tym teren sąsiadów. Strażnicy pouczyli mężczyznę i polecili, aby czym
prędzej ugasił ogień. Niedługo po
tym, o godz. 21.50, patrol ponownie

zauważył płonącą trawę, tym razem
przy stawie na ul. Bojowej. Konieczne
było wezwanie straży pożarnej, która
ugasiła pożar.
Niektórym wypalanie traw wydaje
się tanim i skutecznym sposobem na
pozbycie się chwastów. Tymczasem
szkodliwość tego procederu dla roślin
i zwierząt, uciążliwość dymu i niebezpieczeństwo pożaru czynią z takich
praktyk akt wandalizmu i totalnej
bezmyślności.
MiNa

Wycieczki
na każdą kieszeń

D

użo szczęścia miał pewien jeż,
który 1 czerwca wszedł między
kratki do czyszczenia butów i utknął.
Ta przygoda przytrafiła mu się przed
wejściem do jednego z budynków przy
ul. Kochanowskiego. Zwierzę, zablokowane pomiędzy prętami, nijak nie
mogło się uwolnić, toteż po interwencji
straży miejskiej wezwano na pomoc
straż pożarną. Knurowscy strażacy
zdemontowali kratkę – dzięki nim jeż
wyszedł na wolność.
MiNa

Knurów

Bez smyczy

W ubiegły wtorek przy jednym
z bloków przy ul. Lotników pies
wyprowadzony na spacer bez smyczy zaatakował inne psy. Właściciel
napadniętych czworonogów zgłosił
sprawę straży miejskiej. Okazało się,
że wolno biegający pies nie był szczepiony. Jego pan został za to ukarany
mandatem.
MiNa

Do rozpoczęcia wakacji jeszcze trochę czasu,
jednak już dziś warto zapoznać się z bogatą
ofertą wycieczkową Miejskiego Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Knurowie, by zaplanować
pociechom letni wypoczynek. Zapisy już się
rozpoczęły

14

lipca odbędzie się wycieczka do
Bielska-Białej (22 zł). W programie zwiedzanie Domu Przyrodnika i Studia Filmów Rysunkowych.
16 lipca MOPP zaprasza do Brennej
- Chaty Grabowej (20 zł), gdzie dzieci
odwiedzą ogród bajek i otrzymają
słodki poczęstunek. 21 lipca wyjazd
do Rud Raciborskich (22 zł). W planie wizyta w parku linowym dla dzieci i przejazd kolejką. 23 lipca dzieci
pojadą do Katowic i Zawiercia (23
zł), by zobaczyć fabrykę cukierków
i hutę szkła. 28 lipca zaplanowano
wycieczkę do Międzybrodzia i na
Górę Żar (20 zł). Wśród atrakcji m.in.
przejazd kolejką i tor saneczkowy.
30 lipca - Ogrodzieniec (18 zł), czyli

park miniatur, park doświadczeń i
park rozrywki.
4 sierpnia Kraków (10 zł). W
planie zwiedzanie rynku, parku
doświadczeń i Muzeum Inżynierii
Miejskiej. 6 sierpnia wycieczka do
opolskiego zoo (10 zł).
Zbiórki na parkingu kościoła
pw. MB Częstochowskiej o godz.
9.00. Powroty zaplanowano na godz.
16.00. Wyjątek stanowi wycieczka
do Krakowa (powrót o godz. 17.00).
Płatności w dniu wyjazdu na
daną wycieczkę.
Informacje i zapisy przyjmuje
sekretariat MOPP przy al. Lipowej
12, tel. 32 235 27 13.
/g/

nekrolog

Serdeczne podziękowanie wszystkim,
którzy uczestniczyli we Mszy Św.
i ceremonii pogrzebowej

Krystyny ŚMIEJA
Rodzinie, Księżom, Sąsiadom,
wszystkim Znajomym za okazaną pamięć
reklama

składa

Mąż z Rodziną
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Ważne

Czyj to rower?

Komisariat Policji w Knurowie
zabezpieczył porzucony w parku przy
ul. Szpitalnej rower górski. Teraz szuka
jego właściciela

Kuźnia Nieborowska. Troje poszkodowanych w wypadku samochodowym

Zignorował znak „stop””
Mimo że jednoślad znaleziono
26 kwietnia, to dotychczasowe próby
odszukania właściciela spełzły na
niczym. Policja liczy, że to się zmieni
dzięki pomocy naszych Czytelników.
Rower górski marki Merida jest
koloru grafitowego. Ma wygrawero-

wany na ramie numer AD08I08392 i
nie posiada przedniego koła.
Więcej informacji można uzyskać
w Komisariacie Policji w Knurowie przy
ul. Dworcowej 1A. Sprawą zajmuje się st.
asp. Piotr Słowiński (tel. 32 337 25 06).
/g/

Knurów

Weselne śmieci

Z ustaleń gliwickiej drogówki wynika, że kierowca
volkswagena polo nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu kierującej alfą romeo

S

krzyżowanie w Kuźni Nieborowskiej nie należy do bezpiecznych.
Niestety, co jakiś czas kierowcy
odczuwają to na własnej skórze.
Tak było w niedzielę, po godz.
17.00, kiedy 72-letni zabrzanin, kierowca volkswagena polo, zignorował
znak „stop”. Samochód uderzył w
prawidłowo jadącą alfę romeo.
W wypadku ucierpiał nie tylko
kierowca volkswagena, ale też jego
70-letnia pasażerka oraz 39-letnia
kierująca alfą. Stan jednej z kobiet
był na tyle ciężki, że podjęto decyzję o
niezwłocznym przetransportowaniu
jej do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W akcji ratowniczej wzięli udział
strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie. Do czasu uprzątnięcia jezdni, ruch na trasie Gliwice
- Rybnik był utrudniony.
Postępowanie w sprawie wypadku
prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
/g/, foto: JRG Knurów

Szybka interwencja straży
miejskiej i pomoc mieszkańców
pozwoliły błyskawicznie ustalić,
skąd pochodzą śmieci porzucone
przy ul. Granicznej

W

e wtorek, 9 czerwca, straż miejska otrzymała zgłoszenie, że w
rowie przy ul. Granicznej leżą porzucone śmieci. Rzeczywiście – patrol bez
trudu zauważył we wskazanym miejscu trzy wielkie worki wypełnione
potłuczonym szkłem i porcelaną. Były
tam butelki, talerze, filiżanki, a nawet
fragmenty porcelany sanitarnej, słowem – wszystko, co da się rozbić. Nietrudno było wpaść na trop właściciela
porzuconych odpadów – najwyraźniej były one „skutkiem ubocznym”
przedślubnej tradycji tłuczenia szkła.
Dzięki pomocy mieszkańców udało
się błyskawicznie dotrzeć do sprawcy.
Okazał się nim mieszkaniec domu na
Farskich Polach, w pobliżu ul. Granicznej. Natychmiast przyznał się do
winy, tłumacząc przy tym jednak, że
to nie on porzucił śmieci w rowie. Gospodarz posesji twierdzi, że przekazał

odpady osobie, która miała wtórnie je
wykorzystać, ta jednak najwyraźniej
zmieniła zdanie. Niezależnie od tych
tłumaczeń, odpowiedzialność za los
śmieci spoczywa na gospodarzach
posesji, z której one pochodzą.
– Osoba ta zobowiązała się do usunięcia odpadów i jeszcze tego samego
dnia rozpoczęła porządkowanie terenu
– informuje Andrzej Daroń, komendant Straży Miejskiej w Knurowie.
Mieszkańcy osiedla Farskie Pola
wraz z radnym tego rejonu Andrzejem
Poradą są wdzięczni straży miejskiej
za szybką i skuteczną interwencję.
Tym bardziej że całkiem niedawno, w
kwietniu, po kilkudniowych pracach
udało się oczyścić rów przy Granicznej. Szkoda by było, gdyby w krótkim
czasie został zamieniony w dzikie
wysypisko.
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Knurów

Złodziej
-cyklista
Kolejna kradzież jednośladu –
przestępca znowu grasował w rejonie
ul. Wilsona. W środowe popołudnie,
3 czerwca, zwinął tam rower marki
BTwin wart 799 zł.

Knurów

Groźby
karalne
Nocą z czwartku na piątek policja
zatrzymała 23-latka, który interweniującemu funkcjonariuszowi groził
pozbawieniem życia. Groźby nie odniosły skutku – nikogo nie przestraszyły, za to hardy mężczyzna odpowie
za swoje słowa.
MiNa
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Na lipy
Knurów. Dwa drzewa – do wycinki

Dziurawy most

Pragnę zwrócić uwagę na dramatyczny stan przejścia (a właściwie
mostu kolejowego) nad Bierawką
w Krywałdzie. Co prawda most
ten znajduje się na skraju lasu, nie
oznacza to jednak, że nie korzystają
z niego ludzie. W części osobowej
są ubytki, dzięki którym np. dziecko
czy pijany przechodzień mogą spaść
w kilkunastometrową przepaść.
Szymon Stańczyk

Od redakcji: Kiedy pojechaliśmy na miejsce, okazało się, że od
ponad tygodnia ekipa remontuje
most. Zapewniono nas, że prace
niebawem zostaną ukończone.

Bez dzieci, ale parkuje

Na parkingu przy sklepie NETTO
jest tylko jedno miejsce do parkowania z małymi dziećmi i właśnie
to miejsce od dłuższego czasu
upatrzyła sobie młoda dziewczyna, mieszkająca w najbliższym wieżowcu. Zapewne ona nawet jeszcze
nie ma dzieci. Kilka razy widziana
była, jak wsiada lub wysiada ze
swojego samochodziku sama, tam
nawet nie ma fotelika dziecięcego.
Wiem, że tu trudno o miejsce, ale
żeby być aż tak bezczelnym?
Kierowca

Kto posprząta?

Nazajutr z po fest ynie pr zy
Gwarku, chodzi mi o ten pierwszy
- bodaj z okazji Dnia Matki, wybrałam się poćwiczyć do siłowni. Na
kręgu leżała rozbita butelka po piwie. Pomyślałam, że ktoś to po imprezie pewnie posprząta. Myliłam
się, bo po festynie z okazji Dnia
Dziecka ze zgrozą stwierdziłam, że
szkło nadal tam leży. Proszę iść i
sprawdzić, a przekonacie się państwo, że od ponad 2 tygodni nikt
tego nie sprzątnął. Obawiam się,
czy przy kolejnym festynie albo na
spacerze jakieś dziecko nie zrobi
sobie przez to krzywdy.
Alina
not. /g/
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- Jak to tak można wycinać
zdrowe drzewa? – alarmuje
Czytelnik z ulicy Wilsona. Lipy
utrudniają kierowcom parkowanie
– uchwaliła większość głosujących
mieszkańców

C

zęsto przyczyną wycinki osiedlowych drzew jest to, że ich
rozłożyste korony zacieniają
mieszkania. Jednak drzewa, o których
mowa, rosną na tyle daleko od budynków, że nikomu nie zabierają światła.
Przeszkadzają za to kierowcom. Dwie
bujne lipy, wysokie na parę metrów,
rosną pechowo między osiedlową ulicą a parkingiem. To teren Wspólnoty
Mieszkaniowej Wilsona 18. Wszystko
wskazuje na to, że drzewa wkrótce zostaną wycięte – tego chcą mieszkańcy,
choć nie wszyscy.
- Człowieka serce boli – tyle lat tu
były, rosły już jak żeśmy się wprowadzili. I teraz mają być wycięte, zdrowe
drzewa! – mówi rozgoryczony pan
Edward, który odwiedził w tej sprawie
nasza redakcję. - Niedawno na tych
lipach zawieszono domki dla ptaków.
Szpaki tam urzędowały. Jest czerwiec,
więc szpaki wyfrunęły, ale teraz tam są
cukrówki. Kiedyś, jak wycięliśmy topole, to na ich miejsce od razu posadzono
iglaki. Teraz na miejsce lip nikt nic nie
posadzi, przez ten parking.
Na wspólnotowym zebraniu w
tej sprawie nie było jednomyślności,
doszło nawet do sprzeczki. Jednak
mieszkańcy Wilsona 18 demokratycznie ustalili, że chcą, aby lipy zostały
wycięte – większość uczestnicząca
w zorganizowanym głosowaniu była
„za”. Jak informuje administrator

terenu wspólnoty, Miejski Zespół
Gospodarki Lokalowej i Administracji, uzasadnieniem dla takiej decyzji
był argument, że lipy przeszkadzają
parkującym. Były podobno przypadki
uszkodzenia samochodów właśnie z
powodu drzew rosnących w niefortunnym miejscu.
Po uchwale podjętej przez wspólnotę mieszkaniową ostateczna decyzja
należy do Starostwa Powiatowego w
Gliwicach. Jego przedstawiciele dokonali już oględzin lip. Administracja
czeka na orzeczenie starostwa.
Pan Edward nie rozumie sąsiadów – przecież pnie obu drzew są
oddalone od siebie na tyle, że nawet
szerokie auto zmieści się pomiędzy
nimi. Wysokie lipy są doskonale widoczne, także we wstecznym lusterku,
więc co to za kierowcy, którym one
przeszkadzają?
Oprócz zwolenników i przeciwników wycinania lip są też osoby, które
nie brały udziału w głosowaniu.
– Nie słyszałem o żadnych planach
wycinki, ale jeśli chodzi o lipy, to na
pewno o te dwie – wskazuje jeden z
mieszkańców. – Bo teren Wilsona 18
sięga do tej białej kreski.
Za kreską namalowaną na asfalcie
parkingu też rosną lipy, w podobnym
szyku, ale to już obszar innego właściciela.

ogłoszenie

PORZĄDEK OBRAD SESJI
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17.06.2015r. o godz. 1500
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów.
Przedstawienie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
15.04.2015 r. oraz 20.05.2015 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie
Miasta Knurów opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w
Gliwicach,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania osobom ﬁzycznym i wspólnotom mieszkaniowym
dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów
na doﬁnansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej,
3) w sprawie udzielenia pomocy ﬁnansowej oraz wyrażenia
zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim
na realizację zadania na drodze powiatowej w 2015 r.,
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka,
ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi
miasta wraz z rejonem „III Kolonii”,
5) w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących
własność Gminy Knurów,
6) w sprawie nadania nazwy drodze usytuowanej w rejonie
ul. Stawowej w Knurowie,
7) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Centrum Kultury w Knurowie za 2014 r.,
8) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
9) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
11) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
12) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
13) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
14) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
15) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
16) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
17) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok,
18) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/37/14 Rady Miasta
Knurów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu
Gminy Knurów na 2015 rok z późn. zm.,
19) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów.
10. Rozpatrzenie sprawozdań i podjęcie uchwał w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Knurów za 2014 rok oraz rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania ﬁnansowego Gminy Knurów
za 2014 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta
Miasta Knurów za rok 2014:
1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Knurów za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego
oraz sprawozdania ﬁnansowego za 2014 rok,
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
3) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
4) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za 2014 rok,
5) dyskusja,l
6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów
za 2014 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
ﬁnansowego Gminy Knurów za 2014 r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta Knurów za rok 2014.
11. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Tomasz Rzepa
informacja własna wydawcy

MiNa
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Knurów. Przymiarki do budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola

Najpierw uzgodnienia, później projekt kanalizacji
Przedstawiciele biura projektowego z Bielska-Białej odwiedzają mieszkańców Farskich
Pól, by uzgodnić przebieg przyłączy kanalizacyjnych na ich posesjach

Foto: arch. UM Knurów

P

o pierwszych wizy tach rozdzwoniły się telefony, a zdezorientowani mieszkańcy zasypują pytaniami radnego Andrzeja
Poradę. Niektórzy, co zrozumiałe,
boją się wpuszczać obcych na posesje.
W takich sytuacjach należy poprosić
przedstawiciela biura, aby się wylegitymował i okazał stosowne pełnomocnictwo, wydane przez prezydenta
Knurowa.
Obecność przedstawicieli biura
projektowego związana jest z przymiarkami Urzędu Miasta do budowy
kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola. 30 kwietnia 2015 roku podpisano umowę na opracowanie projektu kanalizacji z Biurem Projektowania
i Realizacji Inwestycji Ekologicznych
„Środowisko” z Bielska-Białej.
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma zapewnić odbiór ścieków
z posesji przy ulicach: Wyspiańskiego,
Emilii Plater, Dębowej, Astrów, Granicznej, Kruczej, Poprzecznej i Rybnej,
w odcinku ul. Dworcowej (numery
nieparzyste począwszy od budynku
41 do ul. Granicznej, numery parzyste
od budynku 70 do 110) oraz na odcinku ul. Przemysłowej (od skrzyżowania
z ul. Dworcową do torów kolejowych).
– Niezbędne będzie zaprojektowanie kolektora tłocznego oraz grawitacyjnego, który zapewni odprowadzenie
ścieków do pompowni zlokalizowanej
w rejonie boiska treningowego przy ul.
Dworcowej – informuje Ewa Szczypka,
naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich knurowskiego magistratu.
Zanim to się stanie, przedstawiciele biura muszą w uzgodnieniu z mieszkańcami w ytyczyć przebieg trasy
przyłączy kanalizacyjnych na poszczególnych posesjach. Od właściciela
zależy, czy zaakceptuje proponowany
wariant, czy wybierze inny. Należy
przy tym pamiętać, że późniejszy
koszt budowy przyłącza będzie zależeć
od jego długości.
Za budowę kolektora głównego
i odgałęzień kanalizacji do granic posesji zapłaci inwestor, sfinansowanie
budowy przyłączy na prywatnych nieruchomościach muszą wziąć na siebie
ich właściciele. Na razie nie wiadomo,
czy mieszkańcy Farskich Pól będą
mogli liczyć na dofinansowanie, ponieważ obowiązujący obecnie gminny
program, który to umożliwia, wygasa
z końcem 2015 roku.
Do końca października biuro
z Bielska-Białej opracuje wstępny

projekt sieci kanalizacji. Ponieważ
zakres prac jest duży, na wykonanie
ostatecznej dokumentacji ma czas
do lipca 2016 roku. Później jeszcze
tylko uzyskanie pozwoleń na budowę
i realizacja, ale to – zdaniem naczelnik
Szczypki – już w ramach dostępnych
środków.

– Obecnie nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do inwestycji
z funduszy unijnych, ale na pewno
będziemy starać się w miarę możliwości
pozyskać wsparcie ze źródeł zewnętrznych – dodaje.
Pierwsze prace budowlane mogą
rozpocząć się najwcześniej w 2017 roku.

Kuźnia Nieborowska
Ruszyły prace przy wymianie nawierzchni

Asfalt zastąpi piasek
Ulicę Kasztanową pokrywa piasek. – Wystarczy
cieplejszy dzień i szybszy samochód, a już
wzbijają się tumany kurzu – mówi pan Andrzej,
mieszkaniec Kuźni Nieborowskiej. Kilka dni temu
rozpoczęły się pierwsze prace – Kasztanową
w końcu pokryje asfalt

Naczelniczka Wydziału Inwestycji Miejskich zachęca mieszkańców
Farskich Pól, by wszelkie wątpliwości
dotyczące planowanej sieci kanalizacyjnej wyjaśniali na bieżąco z przedstawicielami biura projektowego. Okazji do tego będzie co najmniej kilka,

bo po ustaleniu przebiegu przyłączy,
projektant zwróci się o uzgodnienie
ich usytuowania wysokościowego.
Ewentualne uwagi lub pytania
w sprawie kanalizacji sanitarnej można również zgłaszać Wydziałowi Inwestycji Miejskich.

/pg/

ogłoszenie

INFORMACJA
Urząd Miasta Knurów informuje, iż 20 czerwca br. będzie
możliwość zwiedzania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów
Komunalnych przy ul. Szybowej 44 w godzinach:
10.00 – 11:00; 11.00 – 12.00; 12.00 – 13.00.
Chętni mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnego dojazdu
autokarem, który będzie odjeżdżał z siedziby PPHU Komart przy
ul. Szpitalnej 7 w następujących godzinach:
9.30; 10.30; 11.30.
Możliwy jest także dojazd do instalacji własnym transportem
na wyznaczone godziny zwiedzania.

Ulica Kasztanowa czeka na nową nawierzchnię

U

lica Kasztanowa łączy Kuźnię
Nieborowską z Nieborowicami.
Wielu mieszkańców Kuźni, jadących
w stronę Gliwic, korzysta z tej drogi.
– Ale tylko ci, którym nie żal samochodów – śmieje się pan Andrzej.
Kasztanowa to cicha i spokojna
ulica: budynków niewiele, wzdłuż
drogi rosną drzewa i rozciągają się
pola. Czasami można spotkać spacerujących mieszkańców. Niedaleko
znajduje się karczma i nowo otwarty
szpital chirurgiczny.
Droga jest administrowana przez
gminę Pilchowice. W połowie maja
rozstrzygnięto przetarg na przebudowę Kasztanowej. Wygrała firma z Boronowa, która zaproponowała kwotę
678 tys. złotych.
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Prace ruszyły w zeszłym tygodniu.
Najważniejszym etapem będzie wymiana nawierzchni – piaskową zastąpi
asfaltowa.
– Powstanie także chodnik z kostki
brukowej – mówi Joanna Kruczyńska
z Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Pilchowice.
Ze względów bezpieczeństwa gmina planuje również wykonać progi
zwalniające z kostki granitowej.
Nowa droga będzie powyżej istniejącej. Powód? Rosnące wzdłuż
kasztanowce. Podniesienie ulicy to jedyny sposób, aby uchronić korzenie
drzew przed uszkodzeniem.
Przebudowa powinna potrwać
osiem tygodni.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Natomiast w niedzielę 21 czerwca br. zapraszamy na plac
700-lecia przy alei Lipowej w Knurowie na warsztaty ekologiczne
z zakresu segregacji odpadów w godzinach 14.00 – 19.00 (przeprowadzenie EKO AKCJI dla dzieci i młodzieży – warsztaty ekologiczne
na wyznaczonych stanowiskach, akcja EKO FOTO – zrób sobie zdjęcie
w fotobudce z napisem „Segreguję” lub „Jestem EKO” – 1 zdjęcie na
własność + 1 zdjęcie na tablicę EKO).
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Śląsk. Rośnie liczba zatruć substancjami psychoaktywnymi

Uszkadzają nerki, wątrobę, mózg i coraz częściej
prowadzą do śmierci. Mowa o dopalaczach

P

Do bidetu i do piachu

Dopalacze to prawdziwa randka
w ciemno. Na etykiecie nie ma podanego składu. Składniki pochodzą
zwykle z Chin, są konfekcjonowane
(mniej lub bardziej wprawnie) w Belgii
lub Holandii, stamtąd dopiero trafiają
do Polski.
– Jeśli ktoś kupuje regularnie dopalacz pod taką samą nazwą i w takim
samym opakowaniu, może być pewien,
że za jedenastym razem kupuje coś zupełnie innego niż za pierwszym – mówi
6

ordynator Kłopotowski
Handlarze dopalaczami używają rozmaitych nazw maskujących,
wykazując się niezłą fantazją. Dla
własnego bezpieczeństwa umieszczają
na opakowaniach napis: „nie do spożycia”. Wtajemniczeni i tak wiedzą,
o co chodzi.
– Środki zastępcze [dopalacze
– przyp. red.] wprowadzane są najczęściej w obiektach deklarujących
sprzedaż upominków, amuletów i talizmanów, środków odświeżających
zapach powietrza w pomieszczeniach,
zagranicznych środków czystości, olejków eterycznych i kadzidełek – wymienia Arleta Mrugała z Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
w Katowicach. – Podczas kontroli
udaremnione zostaje wprowadzanie
do obrotu produktów będących imitacją „rozpałki do pieca” (oferowanych
w różnych wersjach kolorów), „dodatku do piasku” (oferowanych w różnych wersjach kolorów) jak również
w postaci „odświeżacza do bidetu”,
„kadzidełka zapachowego”, „środków
do czyszczenia szkła”, „indiańskiego
tytoniu”, „kadzidła ziołowego”.
Sanepid od prawie pięciu lat prowadzi ostrą walkę z handlarzami

dopalaczami. Umożliwia mu to zmiana w ustawie o przeciwdziałaniu
narkomanii, wprowadzona w 2010
roku, która przewiduje kary pieniężne
za produkcję i handel „środkami zastępczymi”. Jeśli po kontroli Sanepidu
okaże się, że próbki sprzedawanych
produktów zawierały zakazane substancje, kara może wynosić od 20
tysięcy do 1 miliona złotych. W województwie śląskim w ramach nadzoru
nad dopalaczami w ubiegłym roku
przeprowadzono 68 kontroli (w tym
4 na terenie nadzorowanym przez
gliwicki Sanepid). Kontroli poddano
23 sklepy. Wymierzono 41 kar pieniężnych na łączną sumę 1 550 000 złotych.
Kary chyba nie dość dotkliwe,
by odstraszyć, bo zgłoszeń o domniemanym handlu dopalaczami przybywa. O podejrzeniach Sanepid jest informowany przez policję, ale także dzięki
e-mailom od anonimowych osób.
Do końca kwietnia br. inspektorzy
sanitarni województwa śląskiego przeprowadzili 40 kontroli (w tym 6 w powiecie gliwickim) w 24 sklepach (2 na terenie
naszego powiatu). Jak często kontrole
okazują się bezzasadne? W gliwickim
Sanepidzie dowiadujemy się, że nie było
tu przypadku fałszywego alarmu.

Kodeks karny i prewencja

Walka z dopalaczami nie jest
łatwa. Jest jednak możliwość pociągnięcia handlarza do kary dotkliwszej
niż grzywna – co pewien czas stróże
prawa sięgają po artykuł 165 kodeksu karnego (niedawno, w kwietniu,
zrobili to śledczy z Wrocławia). Par.
1 pkt 2 tego artykułu mówi: „Kto
sprowadza niebezpieczeństwo na życie
lub zdrowie wielu osób, wyrabiając lub
wprowadzając do obrotu szkodliwe
substancje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8
lat”. Na mocy tego artykułu policja
i prokuratura mogą wszczynać śledztwo, oskarżać i doprowadzić do tego,
że diler dopalaczy spędzi trochę czasu
za kratkami.
Sam Knurów wydaje się raczej spokojnym terenem, jeśli chodzi o handel
dopalaczami.
– Współpracujemy z tutejszym szpitalem i owszem, zdarzają się przypadki
pacjentów po narkotykach, ale nie po dopalaczach – informuje podinsp. Maciej
Kawa, komendant Komisariatu Policji
w Knurowie. – Nie mamy także wiedzy,
by ktoś na terenie Knurowa sprzedawał
dopalacze. Cały czas monitorujemy sytuację, weryfikujemy uzyskiwane informacje.

Foto: Mirella Napolska

roblem pojawienia się na rynku
substancji psychoaktywnych,
zwanych dopalaczami, pojawił
się w 2008 roku. Kiedy w 2010 roku
wprowadzono przepisy pozwalające
na zamykanie sklepów z dopalaczami,
spadła liczba zatruć tymi substancjami. Jak się okazało – na krótko.
Mało tego – druga fala popularności
dopalaczy przynosi śmiertelne ofiary.
Najczęściej są to młodzi, między 16.
a 35. rokiem życia.
Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2014 roku
w Polsce zanotowano 2424 przypadki zatruć dopalaczami. To ponad
dwukrotnie więcej niż w roku 2013
(wówczas odnotowano ich 1079). Śląsk
jest pod tym względem w niechlubnej czołówce. Jak informuje śląski
Sanepid, w 2014 r. w województwie
zanotowano 602 przypadki podejrzeń
zatruć dopalaczami (w tym 37 w powiecie gliwickim). 4 z nich okazały się
śmiertelne. Wszystko wskazuje na to,
że w tym roku zatruć może być więcej
– do 21 maja na Śląsku odnotowano aż
527 zgłoszeń podejrzeń zatruć (z czego
22 w powiecie gliwickim). Obecnie prowadzone są 3 postępowania
wyjaśniające przyczyny zgonu osób
podejrzanych o zażycie środków zastępczych.
Ci z najostrzejszymi zatruciami,
z województw śląskiego i opolskiego,
trafiają do Sosnowca.
– W ciągu ostatnich lat na terenie
tych dwóch województw zanotowaliśmy 5 przypadków zgonów spowodowanych zażyciem dopalaczy – mówi
lek. med. Tomasz J. Kłopotowski,
ordynator Regionalnego Ośrodka
Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej. – Dochodziło
do nich albo w miejscu zatrucia, albo
już po przewiezieniu pacjenta do naszego ośrodka. Trudno powiedzieć, czy
śmiertelnych ofiar dopalaczy nie było
więcej, wiemy tylko o tych zgłoszonych.
Zatrucie niekoniecznie jest nauczką dla amatorów substancji psychoaktywnych. Wiadomo o przypadkach
pacjentów, którzy z powodu dopalaczy
trafiali do szpitali wielokrotnie. Osoby po dopalaczach są też poważnym
problemem dla szpitali, zarówno dla
personelu, jak i przebywających tam
chorych. Toksykolodzy narzekają,
że pacjenci po dopalaczach są szalenie
pobudzeni, agresywni, trudni do opanowania.

Dopalacze wyglądają niepozornie, ale potrafią zabić

Foto: Justyna Bajko

Taka randka w ciemno
może być śmiertelna

Jak dotąd, żadne podejrzenia
policji się nie potwierdziły, ale nie
można całkowicie wykluczyć, że jednak gdzieś w mieście można nabyć
substancje psychoaktywne. Poza tym,
niestety, coraz popularniejszą formą
sprzedaży środków psychoaktywnych
jest internet.
W walce z narkotykami i dopalaczami bronią nie do przecenienia jest
prewencja. Stąd w Knurowie od lipca
do grudnia będzie działał punkt konsultacyjny, przybliżający ten problem
młodzieży i dorosłym.
– Wiemy, że jest taka potrzeba
– mówi Piotr Grzelak, pełnomocnik
ds. profilaktyki i promocji zdrowia
Urzędu Miasta Knurów. – Mamy nadzieję, że punkt w nowej formie spotka
się z dużym zainteresowaniem.
W ubiegłym roku miasto podjęło
się już takiego przedsięwzięcia, ale
punkt (mieszczący się przy ul. Dworcowej 38 a) był stacjonarny. Tym razem
psychoterapeuci, aby trafić do większej grupy odbiorców, zamierzają
prowadzić pogadanki w szkołach,
będzie także możliwość umówienia się
na indywidualne spotkania.
Mirella Napolska

Knurów

Na ryby!
W najbliższą niedzielę,
14 czerwca na stawie
Moczury zostaną
rozegrane zawody
wędkarskie o Puchar
Prezydenta Miasta
Knurów

Z
Knurów

Oznacz, zanim ukradną
Straż Miejska w Knurowie prowadzi akcję znakowania rowerów

W

środowe popołudnia straż
miejsk ą odw ied z ają rowerzyści w różnym wieku. Tym razem
pierwsza w kolejce jest siedmioletnia
Agatka. Kilka dni wcześniej pisaliśmy
o tym, że zgubiła swój rower. Zguba
się znalazła i przy pierwszej okazji
zostaje oznaczona.
– Po tym wszystkim chyba nikt
nie odważy się go ponownie ukraść,
ale na wszelki wypadek warto go dodatkowo zabezpieczyć – mówi mama
Agatki.

Aż do końca września, co tydzień,
w środy między godz. 14.00 z 17.00
knurowska straż miejska prowadzi
w swojej siedzibie (ul. Niepodległości
5) akcję znakowania rowerów.
Oprócz jednośladu trzeba zabrać
ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem, paragon lub fakturę potwierdzająca zakup roweru (w razie braku
takiego dowodu trzeba będzie złożyć
na miejscu pisemne oświadczenie
na temat zakupu). Dziecku musi towarzyszyć dorosły opiekun. Pojazd

otrzy ma numer w ygrawerowa ny
i oznaczony tak, że będzie widoczny
tylko w promieniach ultrafioletowych. Dostanie też naklejkę informującą o tym, że został oznakowany
– to powinno odstraszyć potencjalnego złodzieja. Znakowanie jednego
roweru trwa niedługo – w sumie
około kwadransa – i jest bezpłatne.
W razie dodatkowych pytań można dzwonić pod numery telefonów:
32 339 22 37 lub 32 330 15 59.

apisy wanie zawodników rozpocznie się już o godz. 6.30,
zaś same zawody ruszą o godz. 8.00
i potrwają do 11.00.
Metoda wędkowania jest dowolna
– z wyjątkiem spinningu oraz połowu
na żywą i martwą rybę.
Zawodnicy w wieku do 15 lat nie
płacą za udział w zawodach, ci starsi
powinni się przygotować na uiszczenie
wpisowego (15‒18 lat – 5 zł, od 19 lat
wzwyż – 10 zł).
Po zakończeniu zawodów rybie
trofea zostaną zważone, a nagrody
– wręczone. Przewidziany jest też poczęstunek – łatwo się domyślić, jaki.
Organizatorzy, Koło Wędkarskie nr
28 w Knurowie, zapraszają!
Bliźniacze zawody organizuje
w tym dniu także Koło Wędkarskie
przy KWK „Szczygłowice”. Zostaną
one rozegrane nad stawem Jaskinia, początek o godzinę wcześniej
– o 7.00.
MiNa

MiNa
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Knurów. Wspomnienia Stefana Gierzoka o Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i grze w zespole L4

On nawet w Opolu był, na gitarze grał...

Gitary w kształcie gwiazdy, wzorowanej na instrumencie AC/DC, zazdrościły mu w latach
80. całe Szczygłowice. Do dziś młodsi koledzy chwalą się, że pracują z gościem, który grał
na festiwalu w Opolu. – A starsi pytają w sms-ach, czy przed pyndzyjom, czyli emeryturą,
zdążymy jeszcze coś zagrać – śmieje się Stefan Gierzok z Knurowa. – Nigdy nie mówię nigdy...
po mieście kabrioletem i czują się jak
dorośli. Naszym zadaniem było mycie
samochodu pod hotelem Victoria InterContinental. Ktoś nie dogadał szczegółów,
bo gdy zaczęliśmy myć przednią szybę,
wyszedł boy hotelowy i zaczął straszyć nas
milicją. Jak to było za komuny, łapówka
załatwiła sprawę.
Teledysk emitowany w programie
„Przeboje Dwójki” przysporzył L4 popularności. Kiedy knurowianin jeździł autobusem do huty, ludzie go rozpoznawali
i gratulowali. Wydawało się, że kapela
jest na najlepszej drodze do osiągnięcia
komercyjnego sukcesu. Miał jej w tym
pomóc występ w Opolu...

Początek końca

– Występ w Opolu miał pomóc zespołowi osiągnąć sukces komercyjny– mówi Stefan Gierzok
(pierwszy z prawej)

J

est 21 czerwca 1984 roku. Na scenę
Teatru im. Jana Kochanowskiego
w Opolu wychodzi znany prezenter,
Krzysztof Szewczyk, by zapowiedzieć
występ kolejnego debiutanta: – Oto
kartka formatu L4. Po jej drugiej stronie
mam informację o zespole L4, dość długą,
ale wydaje mi się, że zespół jest już tak
znany, że nie muszę tego wszystkiego czytać. Powiem, że obecnie są na I miejscu
listy przebojów Programu III ze swoją
piosenką „Super Para”.
Publiczność nagradza tę zapowiedź
gromkimi oklaskami. Perkusista nabija
rytm, odzywa się bas, a po chwili wokalista wyśpiewuje pierwszą zwrotkę
popularnego hitu: Ja mam dziesięć lat
i ty masz dziesięć lat, siedzimy ciągle
w I klasie...
Stefan Gierzok z ciekawością wsłuchuje się w nagranie sprzed 31 lat. Na stole leży czarno-białe zdjęcie, jedyna
pamiątka z występu w opolskich Debiutach.
– Byliśmy faworytami – wspomina
basista z Knurowa. – Jeszcze przed występem dziennikarze i krytycy przychodzili
do nas z prośbą o autografy dla swoich
pociech, gratulowali i utwierdzali w przekonaniu, że znajdziemy się w finałowej
trójce...

Mr ZOOB zaprasza

Przygodę z muzyką rozpoczął w VII
klasie od nauki gry na gitarze w rybnickim ognisku muzycznym. Szybko
znudziły go etiudy, wolał grać repertuar
rozrywkowy. Podobnych sobie zapaleńców znalazł w Domu Kultury Huty
Silesia. Po ukończeniu technikum zespół
rozwiązał się.
– Krótko po tym poznałem dobrych
gitarzystów: Jurka Kruszynę i Benedykta
Bischofa oraz perkusistę Bogdana Furmańskiego. Nasze próby odbywały się
w słynnej Jaskini (restauracja pod wodą
w Szczygłowicach – przyp. red.).
Życie artystyczne koncentrowało się

jednak w Domu Kultury, gdzie kopalnia
stworzyła wręcz cieplarniane warunki dla młodych kapel. Inwestowała
m.in. w markowe instrumenty i sprzęt
nagłaśniający. Właśnie z szafy Domu
Kultury pochodziło „wiosło”, na którym
grał Stefan Gierzok. Na prośbę kolegi
z zespołu „przesiadł się” na gitarę basową, a że zawsze miał ciągoty do spraw
technicznych, zaprojektował sobie gitarę
w kształcie gwiazdy, na wzór instrumentów zespołów zachodnich. Lutnik z Chorzowa wcielił pomysł w życie: stworzył
ją z gryfu gitary klasycznej, a gwiazdę
wyciął z płyty fortepianu. Instrument
był niemal identyczny jak ten, którym
posługiwał się muzyk AC/DC.
– Wszyscy w Szczygłowicach zazdrościli mi tej gitary – śmieje się pan Stefan.
– Chałtury na balach karnawałowych,
Barbórkach, a później w Tip-Topie na ul.
Kosmonautów nie były spełnieniem moich marzeń. Graliśmy wszystko, ale sztuki
w tym nie było.
Kiedy spaliła na panewce próba dostania się do Jarocina, a granie wciąż tych
samych numerów zaczęło nużyć, Stefan
Gierzok w tajemnicy przed kolegami
zamieścił ogłoszenie w piśmie „Jazz
Forum”. Niedługo po tym przyszedł list
z Poznania – zespół Mr ZOOB zaprasza
na przesłuchanie.
Knurowianin pojechał, ale już wtedy
wiedział, że przeprowadzka nie wchodzi
w grę.
– Zagrałem z nimi „Kartkę dla Waldka” i „Mój jest ten kawałek podłogi”.
Poszło mi średnio, a mimo to chcieli mnie.
Podziękowałem i wróciłem do Szczygłowic – opowiada.

Opinia pana Manna

Minął tydzień, kiedy listonosz przyniósł drugi list. Tym razem z Dąbrowy
Górniczej od zespołu L4. Po kilkukrotnym zagraniu na przesłuchaniu „Super
Pary” Stefan Gierzok dołączył do kapeli.
– Wcześniej zapragnąłem profesjo-
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nalnego instrumentu. Oryginały były
nie na moją kieszeń. Znalazłem lutnika
we Wrocławiu, który miał gitarę wykonaną na zamówienie dla Oddziału
Zamkniętego. Nikt jej nie odebrał, więc
ją kupiłem. Była to gitara basowa long
scale – wspomina.
Odtąd knurowianin musiał godzić
pracę w Hucie Silesia z grą w zespole.
Codziennie o godz. 18.00 stawiał się
na próbie w Dąbrowie Górniczej. Ciekawe propozycje, jakie L4 zaczął otrzymywać, rekompensowały Gierzokowi
uciążliwości związane z dojazdami.
Najpierw Telewizja Katowice zaproponowała udział w programie „Mr
ZOOB na L4”. Była to 20-minutowa
składanka piosenek obu zespołów. Pan
Stefan wspomina, że kręcenie recitalu
trwało cały dzień. Wieczorem trzeba
było dojechać z Bytkowa do Szczygłowic.
– Jadę, a ludzie w autobusie patrzą
na mnie dziwnie. Odsuwają się. Nie
wiedziałem, o co im chodzi. Było ciepło,
więc przetarłem twarz, rozmazując
cały makijaż! Rzęsy i brwi były czarne.
Jak to w telewizji, wszystko musiało być
wyostrzone. Ludzie myśleli, że coś jest
ze mną nie tak – śmieje się knurowianin.
O zespole było coraz głośniej. Nic
dziwnego, że kilka tygodni po nagraniu
nadeszła propozycja z Warszawy, by nakręcić teledysk do „Super Pary”.
Wyjazd stał pod znakiem zapytania,
bo Stefan Gierzok nie mógł wziąć urlopu.
Zwrócił się więc z pismem do dyrekcji
huty. Kiedy ujawnił powód wyjazdu
do stolicy, dyrektor zaniemówił. Zgodził
się, ale poprosił też, by na wizji pozdrowić dyrekcję i pracowników Huty Silesia.
Teledysk realizowała agencja Interpress. W domu reżysera kapela poznała
zleceniodawcę przedsięwzięcia, popularnego dziennikarza Wojciecha Manna.
– Kiedy zobaczył recital z Katowic,
stwierdził, że Warszawa zrobiłaby to lepiej – wspomina Gierzok. – Pomysł
na teledysk był taki, że dwoje dzieci jeździ

uruchomiłem z kolegą serwis sprzętu rtv
w Szczygłowicach.
Na Targach Poznańskich Gierzok
nawiązał kontakt z przedstawicielem
Warszawskich Zakładów Telewizyjnych,
co zaowocowało współpracą. Odtąd nie
Rubiny, a sprzęt marek Sharp, Schneider
i Philips pan Stefan serwisował dla Balton i Pewexów. Przemiany gospodarcze
w latach 90. zweryfikowały również
tę działalność.
Pan Stefan jako inżynier nadal
pozostaje wierny elektronice i elektryce,
chociaż dziś jego głównym zajęciem jest
praca w kopalni (jest sztygarem zmianowym).
Muzyczna przeszłość nie daje jednak
o sobie zapomnieć.
– Raz w pracy usłyszałem jak młodszy kolega anonsował mnie komuś: słuchaj, chłopie, on wszystko wie, on nawet
w Opolu był. Chłopie, na gitarze grał,
w telewizji występował – knurowianin
nie kryje rozbawienia.
Niedawno zespół reaktywował się
pod nazwą eL-4 w częściowo odmłodzonym składzie. „Super Para” w nowej
odsłonie nie przemawia jednak do pana
Stefana.
Nie zarzeka się, że już nigdy nie weźmie do ręki gitary basowej. Zwłaszcza
że co jakiś czas odbiera sms-y od kolegów z lat młodości, którzy pytają, czy
przed pyndzyjom, czyli emeryturą,
zdążą jeszcze wspólnie zagrać.
Teledysk i recital L4 leżą na półkach
archiwum TVP. Stefan Gierzok chciałby
je zdobyć, by pokazać synom, a kiedyś
może wnukom. Opole ogląda z przyzwyczajenia. Twierdzi, że impreza nie ma tej
rangi, co kiedyś.
Przykład laureatów Debiutów sprzed
31 lat pokazuje, że nawet wtedy sukces
w Opolu nie gwarantował przepustki
do kariery.

O nagrodę im. Anny Jantar rywalizowało 20 uczestników (solistów i zespołów). Ponadto jury miało przyznać 3
wyróżnienia, które gwarantowały udział
w koncercie laureatów w amfiteatrze.
Werdykt był ciosem dla L4. Zespół
znalazł się poza finałową stawką, zajmując IV – najbardziej znienawidzone
– miejsce.
– Zapachniało skandalem, bo ni
stąd ni zowąd lepsza od nas okazała się
jakaś dziewczyna znikąd. Jak to zwykle
bywa, dorobiliśmy do tego teorię spiskową
i wkurzeni wyjechaliśmy z Opola – opowiada pan Stefan.
Występ miał być przepustką do kariery, a stał się początkiem końca zespołu
L4.
– Spotykamy się na próbach, ale jest
cisza. Nikt nie dzwoni, nikt nie proponuje
nagrań. Podłamało mnie to. Nie ukrywam, że byłem wtedy żądny sukcesu.
Wkurzyłem się, że dojeżdżam na próby
i nic z tego nie wynika – tłumaczy knurowianin. – Pieniądze z grania wystarczały na taksówki i markowe struny, które
co dwa miesiące kupowałem za dolary
Paweł Gradek
w warszawskim Pewexie. Co prawda zaFoto: arch. Stefana Gierzoka
grałem jeszcze z L4
na Dniach Tychów
jako kapela rozbiegowa przed Lady Pank,
ale krótko po tym podziękowałem chłopakom i odszedłem.
Dziś pan Stefan
żałuje tej decyzji, ale
tylko z jednego powodu. Po jego odejściu zespół otrzymał
propozycję nagrania dwóch piosenek
na s k ł ad a n k ę pt .
„Sztuka latania”. Koledzy nie mogli skontaktować się z knurowianinem, więc
zaangażowali do sesji
nowego basistę.
– Czuję zawód,
bo mogłem zagrać
na tej płycie i miałbym po latach piękną
pamiątkę – przyznaje.
– Zespół i tak niedługo później się rozwiąDo dziś radiowa Trójka emituje największy
zał, a ja sprzedałem
hit L4 pt. „Super Para”
gitarę i w 1987 roku
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Młodzież wychodzi z cienia
Knurów. Wielkie finały projektów „Korby”

Zamiast narzekać na wszechobecny banał i ograniczającą rutynę, zmieniają rzeczywistość
wokół siebie. Uczestnicy projektu „Korba” nie czekają, aż ktoś da im szansę, przeciwnie
- sami tę szansę tworzą

K

orba jest inicjatywą tworzoną
przez młodych i dla młodych.
Zachęca młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym swojego regionu.
Uczniowie Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego od trzech lat uczestniczą w „Korbie”.
– W każdym roczniku są osoby
chętne, aby coś zrobić – wyjść naprzeciw
możliwościom i pokazać siebie – mówi
Iwona Szczygieł, nauczycielka w „Paderku” i opiekunka „korbowiczów”.
– „Korba” uczy młodzież samodzielności w myśleniu i działaniu. Muszą walczyć o swoje pomysły, a potem zadbać
o ich realizację. Czasami na własnej
skórze przekonują się, że w życiu nie
zawsze jest z górki.
Do tegorocznej „Korby” szkoła
zgłosiła trzy projekty: „Mała Pomaga”,
„Bakcyl” oraz „First Blood Festival”.
Dwa pierwsze zakończyły się w zeszłym tygodniu, finał trzeciego był
w sobotę.

Odwaga dogoniła pasję

Ada Lepiorz to artystyczna dusza:
śpiewa, fotografuje świat, tylko z tańca
jest noga. Nigdy nie zależało jej, aby
stać w pierwszym rzędzie. Projekt
„Bakcyl” stworzyła dla takich jak
ona – nieco nieśmiałych, chowających
swoje pasje w domowej szafie. 30 maja
w czasie finału „Bakcyla” zaprezentowali się pasjonaci muzyki, fotografii
i rysunku.
– Chciałam dać szansę tym, którzy
jeszcze tej szansy nie dostali – mówi
Ada.
Na scenie w Technikum nr 1 wystąpiły trzy wokalistki: Andżelika
Urbanik, Karolina Kempa i Oliwia
Duraj – każda inna, każda wyjątkowa.
– Cieszę się, że się odważyły, że pokonały tremę – dodaje Ada. – Znam
trochę ich historię i wiem, że nieraz
słyszały nieprzyjemne słowa.
Karolina Kempa to nieoczekiwane odkrycie projektu. Knurowianka,

Uczestniczki i organizatorki „Bakcyla”
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Foto: arch. M. Porembskiej

Mała w otoczeniu tych, którym pomaga

właścicielka ciekawego niskiego głosu,
zachwyciła bezpretensjonalnością i luzem scenicznym.
– Bałam się przyjść na casting
do „Bakcyla”, ale przyjaciółka mnie
namówiła. Uwielbiam scenę – na scenie daję radość innym i zapominam
o swoich problemach – tłumaczy Karolina, która w przyszłym roku zdaje
do szkoły aktorskiej.
Miesiące spędzone w projekcie
„Korba” zmieniły Adę.
– Jestem bardziej śmiała, pewniejsza siebie. Kiedyś było mi ciężko stanąć
na scenie, stres mnie zżerał – opowiada
knurowianka. – Teraz już nie myślę
o tym, co ludzie powiedzą, czy spodoba
im się, jak się ruszam, jak śpiewam.
Mam to gdzieś, to jestem ja i nie chcę
się ukrywać.
Ada już myśli o kolejnej edycji.
Po co to robi?
– Chciałabym zostawić coś po sobie, nie chcę zginąć w szarym tłumie
– odpowiada bez wahania.

Pomoc i frajda

Zobaczy wszy pla kat „Korby”
Marta Porembska pomyślała, że to jest
to. Wiadomo też było, że w swoim projekcie będzie chciała komuś pomóc.
Na początku miało to być schronisko,
ale internauci w ankiecie podpowiedzieli jej, że może to być dom
dziecka. Marta jest niewysoka, ale
przy swoich 146 cm potrafi naprawdę
wiele. Ma niespożytą energię. – Jest
taka, że jak ją wyrzucą drzwiami,
to wejdzie oknem – mówi o niej Iwona
Szczygieł. Dzięki jej projektowi „Mała
pomaga” udało się zebrać 1000 zł dla
Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach. Ale
nie tylko o pieniądze tu chodziło.
– Chciałam, żeby dzieciaki miały frajdę ze wspólnej zabawy. I to się udało
– mówi.
Po cotygodniowych lekcjach zumby, które Marta prowadziła wraz
z Aleksandrą Szymkowiak, przyszedł
czas na finałowe imprezy. Pierwsza
to koncert charytaty wny. W piątkowe popołudnie, 22 maja w hali
gimnastycznej technikum wystąpili
młodzi wykonawcy, którzy chętnie
i bez wahania wsparli projekt: zespoły Dust i The Last Room, Julia
Lisoń (z akompaniamentem Dawida
Grychtoła), Aleksandra Śmieja (akompaniament – Aleksandra Kutypa),
Szymon Chudy, Paulina Kaleta z Piotrem Kaczkowskim, Agnieszka Kusyk
i sama Marta Porembska. Publiczność
była hojna – tego dnia udało się zebrać około 600 złotych. W czwartek,
28 maja, w drugiej odsłonie finału
projektu, rozegrano turniej piłkarski
„Zgrajmy się! ” Rywalizowały ze sobą
drużyny gimnazjalistów z Knurowa,
Gierałtowic i Pilchowic, a także piłkarze z „Paderka” – i to oni okazali się
zwycięzcami turnieju. W całej imprezie bardziej niż rywalizacja liczyła się
dobra zabawa. Mieli ją także wychowankowie domu dziecka, którzy rozegrali dwa mecze przyjaźni z drużyną
wolontariuszy „Małej…” Oba zresztą

Prowadzący i organizatorzy „First Blood Festival”:
Mateusz Surówka, Tomasz Lewusz, Iza Mierzwa

wygrali – dwukrotnie pokonali swoich
starszych kolegów.
– Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona, że to się tak udało – mówi
Marta. – Ale to wszystko dzięki pomocy
wolontariuszy, którzy bardzo dużo
zrobili, i wsparciu nauczycieli.
Projekt się zakończył, ale Mała nadal będzie pomagać. – Razem z panią
Anetą Kowalską, nauczycielką WF,
dostałyśmy już propozycję współpracy
z domem dziecka. Będziemy tam regularnie przyjeżdżać, być może znowu
zorganizujemy jakąś większą imprezę
– mówi z zapałem Marta.

Pierwsza krew

Izabela Mierzwa i Tomasz Lewusz
wspólnie pracowali nad projektem
„First Blood Festival”. Stworzyli zgrany duet, choć są do siebie zupełnie
niepodobni. Tomek lubi pierwszy plan,
Iza woli trzymać się w cieniu, peszą
ją publiczne wystąpienia. Połączył ich
przypadek. Tomek planował zorganizować imprezę na placu 700-lecia.
W trakcie przygotowań okazało się,
że jego pomysł wymaga zbyt dużo
pracy i środków finansowych. Knurowianin dołączył do projektu Izy,
czyli muzycznego festiwalu młodych
talentów.
Zaczęło się od castingów. Knurowianie szukali talentów wokół siebie:
w szkole, mieście, na facebooku.
– Nie tylko my szukaliśmy, ale i nas
szukano – śmieją się. – Nasz najmłodszy uczestnik, 8-letni pianista Kacper
Pinocy, zgłosił się do nas sam.
„First Blood Festival” zorganizowali dla młodych i zdolnych muzyków.
– Chcieliśmy, aby mieli szansę
pokazać się szerszej publiczności. Wystąpić na profesjonalnej scenie, a nie
tylko w szkolnych salach – tłumaczą
Iza i Tomek.
Koncert wymagał wielogodzin-

Chudy x HBR

nych przygotowań, ale uczestnicy
Korby tylko wzruszają ramiona na pytanie, czy było ciężko.
– Wystarczy chcieć – mów ią
z uśmiechem.
Finał „First Blood Festival” był
w sobotę. Na scenie Domu Kultury
w Szczygłowicach wystąpili przedstawiciele różnych gatunków muzycznych: od muzyki klasycznej po piosenkę poetycką i mocnego rocka.
Wysoki poziom zaprezentowali przede
wszystkim instrumentaliści – pianiści
Kacper Pinocy i Stanley Christoph
Widowski oraz gitarzystka Aleksandra Kutypa. W DK pojawili się także
młodzi gniewni – zespół The Last
Room i hip-hopowy skład Chudy x
HBR oraz wokalistki: Andżelika Urbanik, Oliwia Duraj i Karolina Kempa.
Iza i Tomek nie snują dalekosiężnych planów, żyją chwilą.
– Nie staram się układać sobie
życia. Nie lubię planować, a potem żyć
według ustalonego schematu. To nudne
– mówi Tomek. – Wolę żyć spontanicznie. W końcu każdy dzień przynosi coś
nowego.
Knurowianie nie planują kolejnych projektów, choć, kto wie, może
w przyszłych roku wesprą kogoś swoim doświadczeniem.
jb, MiNa
Foto: Justyna Bajko

Stanley Widowski
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Knurów. Międzyszkolny Festiwal Podróżniczy „Carpe Diem”

Świat
od kuchni
A

dam Ziaja, nauczyciel geografii, od lat zabiera młodzież
w świat. Wybiera szlaki nieprzetarte przez turystów i miejsca nieznane
książkowym przewodnikom. Podróże
z plecakiem zmuszają do baczniejszego
przyglądania się rzeczywistości.
– Widzimy więcej, więcej doświadczamy – mówi Adam Ziaja. – Zauważamy rzeczy niewidoczne zza szyby
turystycznego autokaru. Poznajemy
świat od kuchni.
Ziaja zaraził innych pasją do podróżowania. Efekt – Pierwszy Międzyszkol-

ny Festiwal Podróżniczy „Carpe Diem”.
W festiwalu, wspólnym przedsięwzięciu Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie i Zespołu Szkół
w Pilchowicach, uczestniczyło ponad
300 uczniów z powiatu gliwickiego. Już
od progu gości witały stoiska z profesjonalnych sprzętem i ciastem, upieczonym
przez uczniów „Paderka” pod wodzą
Iwony Szczygieł.
W sali Technikum nr 1 wiedzą
o świecie dzielili się z młodymi doświadczeni globtroterzy.
– Jacek Czech pokazał niesamowite

Foto: Adam Ziaja

Warto wyruszyć bez ustalonego
planu, dotknąć różnorodności
świata z perspektywy podróżnika,
a nie tylko turysty
– przekonywali uczestnicy Festiwalu
Podróżniczego „Carpe Diem”

– Wystarczy plecak i trochę zapału, aby wyruszyć w podróż – mówili goście festiwalu

zdjęcia z zimowego wejścia na Eiger
i Matterhorn i motywował młodych
ludzi do działania i osiągania swoich
prywatnych „szczytów” – bo to my tworzymy historię! – opowiada Adam
Ziaja. – A Marita Kolanko opowiadała
m.in. o brazylijskich fawelach i pięknej
Patagonii. Zaskoczyła wszystkich poczęstunkiem – mrówkami przywiezionymi
z Ameryki Południowej.
W drugiej, konkursowej, części
głos oddano początkującym podróżnikom. Młodzież rywalizowała na slajdy,
fotografie i filmy. W kategorii slajdy

zwyciężyły Zofia Młotkowska, która
zajmująco opowiadała o turystyce
harcerskiej oraz Anna Długosz, która
przybliżyła perypetie szkolnej wyprawy na Florydę. Jurorów urzekł
także film Klaudii Jezusek o podróży
do Londynu.
Pierwszy festiwal podróżniczy
zakończył pomysłodawca imprezy –
Adam Ziaja zdradził uczniom sekret
tanich wyjazdów bez sztywnego harmonogramu.
– Serdecznie dziękujemy wszystkim
nauczycielom i uczniom obu szkół orga-

nizatorów za ogromny wkład w przygotowanie festiwalu – mówią organizatorzy. – Dziękujemy także nauczycielom,
którzy podjęli wyzwanie i przygotowali
swoich uczniów do pokazów. Kawał dobrej roboty! Przekonaliśmy się, że mamy
bardzo zdolną młodzież! Na koniec
dziękujemy dyrekcji za zaangażowanie
i wspaniałe nagrody!
Kolejna edycja święta podróżników
już w listopadzie. Tym razem miłośnicy
wypraw wszelakich rozbiją obóz w Zespole Szkół w Pilchowicach.
jb

Warszawa. Knurowianie w Sejmie Dzieci i Młodzieży

Młodzi przejmują Wiejską
Marzą o lepszym świecie dla siebie i swoich rówieśników. Dominika Żmuda
i Dawid Puchalski, uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3, uczestniczyli
w XXI posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży. – Chcemy, aby nas usłyszano,
aby głos liczył się w debacie publicznej – podkreślają

Dominika Żmuda i Dawid Puchalski w sejmie

przeprowadzały referenda wśród młodych na temat przestrzeni publicznej,
dzięki temu młodzież uświadomi sobie,
że jej głos jest ważny – dodaje Dawid.
Gimnazjalistom zależy na Knurowie. Są idealistami – wierzą, że wspólne działanie i oddanie sprawie przyniosą w końcu efekty.
– Musimy pokazać władzy, że nam
zależy. Planujemy już kolejne akcje

foto-migawka

D

roga do sejmu była długa i wyczerpująca. Zanim knurowianie
zasiedli w poselskich ławach, przeszli
wieloetapowy proces rekrutacyjny:
stworzyli projekt badawczy dotyczący placu 700-lecia i zaproponowali
zmiany. Jurorzy z 525 dwuosobowych
zespołów wybrali 460 nowych parlamentarzystów.
Posiedzenie SDiM tradycyjnie
rozpoczęło się w Dzień Dziecka. Dorosłych posłów zastąpili ci trochę młodsi
i trochę bardziej wyluzowani.
Dominikę i Dawida zaskoczył
rozmiar sejmu.
– W telewizji wydaje się większy
– śmieje się Dawid.
Parlamentarzyści w trampkach
dyskutowali o tym, jakiej przestrzeni

publicznej potrzebuje młodzież. Było
gorąco od emocji – młodzi posłowie
nie przebierali w słowach. Dostało się
przede wszystkim partii rządzącej.
Dawid z mównicy sejmowej przedstawił poprawkę do ustawy oraz apelował
o zgodę.
– Tutaj mamy dyskutować o sprawach dla nas ważnych, a nie nawzajem
się obrażać – po słowach knurowianina zerwały się brawa.
SDiM przypominał ten dorosły.
– Sporo osób spało w trakcie posiedzenia – śmieją się uczniowie. – Jeszcze
brakowało, aby ktoś jadł sałatkę...
Po obradach młodzież zwiedzała
sejm i rozmawiała z politykami. Partie
kusiły młodych gadżetami i gładkimi
słówkami.
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– Tylko rzecznik praw dziecka
mówił naszym językiem, reszta jak
typowi politycy: sztucznie i oficjalnie
– wspominają.
Co w ięc spodoba ło im się w
SDiM?
– Głosowanie – stwierdzają bez
wahania. – To była najlepsza część!
Gimnazjaliści planują skorzystać
z doświadczeń zdobytych w Warszawie i aktywnie uczestniczyć w życiu
miasta, wspólnie tworząc przestrzeń
wokół siebie.
– Brakuje nam młodzieżowej rady
miasta, czyli organu konsultacyjnego
przy „dorosłej” radzie. Kto ma decydować o tym, co dotyczy młodzieży, jeśli
nie młodzież? – tłumaczy Dominika.
– Chcemy, aby urzędy gmin i miast

społeczne. Marzy nam się prawdziwy
park na osiedlu Wojska Polskiego II
– mówią.
Póki co, knurowianie nie zamierzają wracać do sejmu.
– Myślę, że wolałbym bardziej żywiołową pracę – śmieje się Dominika.
– To jednak bardzo nudne zajęcie
– nie ma wątpliwości Dawid.

jb, foto: arch. Dawida Puchalskiego

Foto: Justyna Bajko

Przy Kinie Scenie Kulturze
powstał mural zapowiadający
tegoroczne
Dni Knurowa.
– Stworzenie go zajęło nam trzy
dni. Pracowaliśmy po kilka god
zin dziennie – mówią Rafał i Fra nek, auto
rzy naściennego ma low idła.
Uda ło nam się uchwycić uliczny
ch artystów przy pracy.
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rozrywka nr 23
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Witold Filipowicz z Gliwic

ur. 26.05.2015 r., 3300 g, 56 cm

Krzysztof Knapek z Czerwionki

Malwina Kasperek z Rybnika

ur. 27.05.2015 r., 3750 g, 56 cm

ur. 28.05.2015 r., 3290 g, 53 cm

Zoﬁa Redosz z Czerwionki

Łucja Redzimska z Czerwionki-Leszczyn

Aleksander Tkocz z Zabrza

Hubert Dworczyński z Knurowa

Edyta Karaś z Knurowa

Adam Wiśniewski z Czerwionki-Leszczyn

Mikołaj Krawczyk z Knurowa

Tymoteusz Ginalski z Knurowa

ur. 28.05.2015 r., 3310 g, 53 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).

Jakub Gorzawski z Leszczyn

ur. 26.05.2015 r., 4200 g, 58 cm

ur. 1.06.2015 r., 3490 g, 55 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 21/2015 brzmiało: „WŁÓCZNIA”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Grażyna Leonarczyk-Frąc. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
12-14.06. 2015 r.
PIĄTEK -NIEDZIELA

ur. 1.06.2015 r., 3260 g, 54 cm

ur. 2.06.2015 r., 3300 g, 54 cm

Jurassic World 2D napisy
- godz. 15.30, 20.00

11.06.2015 r.
CZWARTEK

Jurassic World 3D napisy
- godz. 17.45
15-17.06.2015 r.
PONIEDZIAŁEK- ŚRODA

23

Kapitan Szablozęby i skarb
piratów
- godz. 16.00

ur. 2.06.2015 r., 4060 g, 55 cm

ur. 3.06.2015 r., 3400 g, 53 cm

Rechotek 2D
- godz. 16.30
Rozumiemy się bez słów
- godz. 18.15
Mad Max. Na drodze gniewu 2D
napisy
- godz. 20.00

Jurassic World 3D napisy
- godz. 17.45
Jurassic World 2D napisy
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 5.06.2015 r., 3290 g, 52 cm

ur. 6.06.2015 r., 2760 g, 50 cm
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Kuźnia Nieborowska. Festyn integracyjny „Z sercem dla ludzi”

Fajne miejsce na ziemi
Mało jest miejsc, gdzie wystarczy tylko być, aby nie
być samemu. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”
od 25 lat chroni przed samotnością tych, którzy
potrzebują opieki

Zabawy nie popsuła nawet ulewa

K

DPS z Sośnicowic zaśpiewał „sto lat”

ażdy z nich jest inny, każdy
wyjątkowy, każdy tak samo
ważny – mieszkańcy „Zameczku” żyją normalnie, mają stały
rytm dnia: posiłki, obowiązkowa
kawa, rozmowy z kolegami, zajęcia
terapeutyczne. W pokojach tworzą
swój mały świat wypełniony zdjęciami
bliskich, ulubionymi przedmiotami,
pamiątkami. Próbują pięknie żyć, choć
nie zawsze jest łatwo.
30 maja mieszkańcy i pracownicy
„Zameczku” zorganizowali Rodzinny
Festyn Integracyjny „Z sercem dla
ludzi”. Zaprosili wszystkich: mieszkańców okolicznych miejscowości
i innych domów opieki, znajomych,
przyjaciół oraz samorządowców.

– Nasi podopieczni najbardziej
jednak czekali na rodziny – mówi Ewa
Zamora, dyrektor DPS. – Choć czasami próbowali to przed nami ukryć, widzieliśmy, że wyglądają najbliższych.
Świętowanie z okazji 25-lecia istnienia DPS-u rozpoczęła msza święta,
w trakcie której poświęcono figurkę
Matki Bożej – zostanie umieszczona
w kapliczce tuż przed „Zameczkiem”.
Po nabożeństwie goście przenieśli
się na plac przed DPS-em. Dla świętujących wystąpili m.in. Rafał Mutz,
nauczyciel hip-hopowiec oraz Teresa
Welerjańska. Były zabawy, konkurs
karaoke oraz świetnie zaopatrzony
bufet. Plany organizatorom trochę
pokrzyżowała pogoda. Nagle niebo

zasnuły ciemne chmury i lunął rzęsisty deszcz. Na szczęście zabawa,
prowadzona przez zespół „Wadam”,
trwała w najlepsze.
– W końcu nie jesteśmy z cukru
– nie roztopimy się – śmiali się uczestnicy pikniku.
Pan Eryk przyjechał z całą rodziną
aż z Siemianowic. Odwiedza syna.
– Jestem co roku i zawsze jest bardzo fajnie – mówi.
DPS otwiera drzwi przed światem.
– Chcemy, aby do naszego zakątka
przychodziło jak najwięcej osób, aby
widzieli, że dom pomocy jest jak każdy
inny dom, że to także może być fajne
miejsce na ziemi – dodaje Ewa Zamora.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Ruda Śląska

Drużyna na niejeden medal J
160 niepełnosprawnych rywalizowało w XVIII
Olimpiadzie Radości. Drużyna z Knurowa
ma powód do dumy, bo wróciła z rozgrywek
z tarczą i... 39 medalami

Medaliści nie kryli radości

ak na olimpiadę przystało, nie
mogło zabraknąć uroczystego zawieszenia f lagi i zapalenia znicza.
Zawodnikom przyświecało coś jeszcze
– duch gry fair play.
– Jak co roku wzięliśmy udział
w przygotowanych dla zawodników
konkurencjach, ale ta olimpiada była
dla nas szczególnie emocjonująca – nie
ma wątpliwości Ewelina Maj, trenerka
i opiekunka reprezentacji Środowiskowego Domu Samopomocy przy
Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie
Chorych w Knurowie. – Zdobyliśmy
aż 39 medali!
Organizatorzy przygotowali dla
zawodników nietypowe konkurencje:
układanie puzzli, minigolf, sprinter,
przeciąganie liny, budowanie wieży
z kartonów. Z każdym nowym wyzwaniem ry walizacja ustępowała
miejsca dobrej zabawie, a sportowcy
z Knurowa sięgali po kolejne medale.

Wśród konkurencji był m.in. połów ryb

Informacja własna

/g/, foto: Caritas Knurów

Pszów

Byli lepsi
Załoga z Knurowa,
biorąca udział
w samochodowym
Rajdzie Honorowych
Dawców Krwi – PCK,
nie miała w tym roku
szczęścia

N

a 8 startujących drużyn zajęła
ostatnie miejsce i nie zdobyła
pucharu Dyrektora Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
– Mimo wszystko to była świetna
zabawa – mówi prezes Klubu HDK
Knurów im. dra F. Ogana, Adam
Pobłocki, zarazem kierowca drużyny.
Z kronikarskiego obowiązku należy
odnotować, że załodze pilotował
Stefan Wolny, zaś Ryszard Krygiel
i Wiktoria Reda byli pasażerami.

/g/, foto: archiwum HDK Knurów

Krwiodawcy z HDK Knurów chętnie uczestniczą w rajdach,
zawodach i piknikach
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AZBEST – dofinansowanie do demontażu
i utylizacji. Tel. 792 013 569, 509 055 051

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

13-25/15

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

22-25/15

C z ys z c z e n i e d y w a n ów i t a p i c e r e k .
Firma CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

6-25/15

RÓŻNE

1/14-odw.

Na terenie Knurowa zaginęła legitymacja
studencka o numerze 52227. Znalazcę
proszę o kontakt. Tel. 506 603 311

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

23/15

19-25/15

SZUKAM PRACY
DEK A RST WO 10 lat gwarancji, r ymy,
kominy. Tel. 792 013 569, 509 055 051.
22-24/15

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

K nur ów S p r ze dam n owe, mi e s zkani e
3 pokoje 76 m2. Tel. 602 638 719
22-24/15

Mieszkanie do wynajęcia 101 m 2 po generalnym remonc ie, w ysoki st andard,
na ul. Niepodległości. Tel. 510 238 269
22-23/15

2-25/15

Mieszkanie do wynajęcia w Knurowie. 1000
zł + media. Tel. 781 843 893

23-25/15

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

Sprzedam mieszkanie 63 m , 4 pokoje.
Tel. 510 567 231
2

Emer ytka szuka pracy jako opiekunka,
niania. Tel. 793 953 727

18/15-odw.

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

18/15-odw.

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

Podejmę prace ogrodnicze: porządkowanie
ogrodów, grabienie liści, koszenie trawy
(kosą spalinową, kosiarką oraz traktorkiem),
przycinanie krzewów i drzew, karczowanie
zarośli. Tel. 792 848 084
20-43/15

21-25/15

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

23-30/15

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968
3/15-odw.

Sprzedam tanio nowy dom. Tel. 508 192 750
23/15

DAM PRACĘ
ZDROWIE I URODA
Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie,
panele. Tel. 501 815 416
21-25/15

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

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

Przyjmę pracownika z umiejętnością gipsowania, malowania itp. Tel. 515 234 488

6-26/15

21-23/15

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

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego.
Praca na cały etat. Mile widziane doświadczenie. Tel. 608 073 212

19-25/15

23-24/15

Zatrudnimy kucharkę. Tel. 664 040 345

23-25/15

OCIEPNIA, remont budynków, okna, drzwi.
Tel. 792 013 569, 509 055 051
22-24/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201
19-25/15

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-25/15

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

FINANSE
A l e p o ż y c z k a n a w e t w 2 4 g o d z i n y.
Tel. 667 999 414

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, powypadkowe, do
wyrejestrowania, osobowe, ciężarowe. Tel.
507 572 625
13-30/15

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

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

23-25/15

13-25/15

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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Z

akończyła się największa
przygoda koszykarska gimnazjalistek z Knurowa w historii
rozgrywek międzyszkolnych.
Podopieczne Sylwii Surówki z
Miejskiego Gimnazjum nr 2
najpierw awansowały do półfinału rozgrywek wojewódzkich,
a następnie, w gronie czterech
zespołów uplasowały się na
trzecim miejscu. Półfinały odbyły się w Piekarach Śląskich i
to właśnie z uczennicami tamtejszego gimnazjum o profilu
sportowym, nasze zawodniczki
przegrały rywalizację o prawo

gry w spotkaniu o pierwsze miejsce. Ostatecznie knurowianki
zakończyły rozgrywki na
miejscu trzecim, pokonując rówieśniczki z Tarnowskich Gór.
Miejskie Gimnazjum nr 2 reprezentowały: Katarzyna Szczepanik,
Nikola Grosek, Paulina Ponikiewska, Julia Modrzejewska,
Julia Kuśmierska, Kinga Roman, Marta Grychtoł, Natalia
Kowalik, Małgorzata Mirecka i
Dominika Kulczycka.
PiSk

Foto: MG-2

Koniec pięknej
przygody

Puchar dla
Józefa Lipoka
Zakończyła się wiosenna
seria turniejów skata sportowego
o Puchar Prezydenta Knurowa.
Trofeum zdobył Józef Lipok.
Drugie miejsce zajął Ginter Fabian, a na trzeciej pozycji został
sklasyfikowany Alfred Wagner.
Członkowie Klubu Skatowego informują, że kolejną,

tym razem jesienną edycję
turniejów rozpoczną w pierwszy poniedziałek września.
Spotkania i rozgr y wk i odbywają się w poniedziałki o
godz. 16.00 w restauracji Dolce Vita w Knurowie-Szczygłowicach.
PiSk

Sylwia Surówka ze swą podopieczną i jednocześnie
kapitan drużyny - Nikolą Grosek

W „Spodku” wywalczony, w Knurowie eksponowany

Z

godnie z naszymi zapowiedziami, już niebawem, bo od 16 do 18
czerwca w Knurowie będzie
można zobaczyć najcenniejsze
siatkarskie trofeum - puchar
świata wywalczony przez naszą
męską reprezentację. Trofeum,
które „biało-czerwoni” zdobyli w katowickim „Spodku”,
podczas ubiegłorocznego Mundialu będzie eksponowane w
szczygłowickiej hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Siatkarze poprzez swoją
postawę na parkiecie, zaskarbili

sobie serca kibiców praktycznie
w każdym zakątku naszego
kraju. Jednym z takich zakątków bez wątpienia jest Knurów,
w którym nie ma co prawda
drużyny występującej na najwyższych szczeblach ligowych,
jednak popularność tej dyscypliny jest ogromna. Ogromne
powinno być też zainteresowanie ekspozycją pucharu świata.
- O ściągnięcie tego trofeum
do Knurowa staraliśmy się od
dłuższego czasu i cieszymy się,
że już za kilka dni będziemy go
mieć u siebie - mówi Krzysztof
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Stolarek, dyrektor knurowskiego MOSiRu. - Chcemy przy tej
okazji nie tylko pokazać puchar,
ale popularyzować siatkówkę,
bo to sport dla osób w każdym
wieku. Dlatego w programie
ekspozycji pucharu świata zaplanowaliśmy szereg turniejów
siatkarskich. Taki program spotkał się z aprobatą Polskiego
Związku Piłki Siatkowej i mamy
nadzieję, że znajdzie uznanie
również wśród mieszkańców
naszego miasta.
Krzysztof Stolarek zdradził
nam, jak rodził się pomysł

ściągnięcia pucharu do Knurowa. - Nie jest tajemnicą, że
amatorsko gram w siatkówkę i
w czasie jednego ze spotkań z
Markiem Budzikiem pojawił się
ten pomysł. Marek oprócz tego,
że gra w siatkówkę, jest również
sędzią prowadzącym mecze
PlusLigi, a na co dzień pracuje,
jako zastępca komendanta w
naszym komisariacie Policji.
Marek Budzik jest związany z siatkówką od 30 lat. Kiedyś
m.in. jako zawodnik klubu z
Jastrzębia, teraz jako sędzia i
wciąż czynny siatkarz. - Jestem

szczęśliwy, że wspólnymi siłami
udało się zaplanować to wydarzenie - mówi pan Marek. - To
będzie znakomita promocja tej
pięknej dyscypliny, którą można uprawiać w kilku odmianach. Jest przecież tradycyjna
siatkówka, jest też jej plażowa
odmiana. Zachęcam wszystkich
do jej uprawiania, tym bardziej,
że mogą w nią grać przedstawiciele kilku pokoleń bez względu
na płeć.
Ubolewam natomiast nad
tym, że nie będę mógł wziąć
udziału w tym knurowskim

święcie, bowiem puchar przyjedzie tu akurat w czasie mojego
urlopu.
Najcenniejsze siatkarskie
trofeum waży 9 kg i mierzy
niecałe 43 cm. Puchar swoim w yglądem nawiązuje do
siatkarskich wartości. Tworzy
go 12 elementów, każdy symbolizuje zawodnika drużyny,
a szczegółowy opis trofeum
zamieszczamy obok.
Patronat nad siatkarskim
wydarzeniem roku w Knurowie
objął prezydent Adam Rams.
PiSk
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D

o z a kończ en ia s ezonu pozostała już
tylko jedna kolejka.
Większość zespołów zagra
o „pietruszkę”, a le w t y m
gronie nie będzie Concordii,
która potrzebuje punktów, by
uniknąć gry w ewentualnych
barażach.
Strona sportowa to jedno, a
organizacyjna to zupełnie inny
temat. Przed meczem z rezerwami Rakowa, knurowski klub
pochwalił się porozumieniem
zawartym z byłym trenerem
Wojciechem Kempą.
- (...) w siedzibie klubu
Prezes Andrzej Michalewicz
spotkał się z byłym trenerem
Wojciechem Kempą - czytamy
w oświadczeniu zamieszczony m na of icja lnej st ronie
klubu. - Prezes poinformował
trenera , że zawieszenie w
obowiązkach dobiegło końc a w zw ią z ku z w ybore m
nowego szkoleniowca oraz
wyjaśnieniu sytuacji w klubie
(w szczególności zachowania
niektórych zawodników).
Obie strony doszły do porozumienia i Wojtek Kempa
rozpoczął treningi, jako zawodnik KS Concordia, gdyż do
30 czerwca jest zawodnikiem
KS Concordia zgłoszonym do
rozgrywek i chce dotrzymać
uzgodnień ustalonych przez
obie strony. Prezes Zarządu
zaproponował także rozwiązanie wypłacenia zaległych trenerowi świadczeń w układzie
ratalnym i takie porozumienie
jest możliwe do podpisania

Baraże źle mi się kojarzą

po 30 czerwca 2015. Prezes
Zarządu zaproponował Panu
Kempie nowe obowiązki w
klubie od 1 lipca 2015, o których poinformujemy jak tylko
strony ustalą wszelkie niezbędne szczegóły. (...)
Wojciech Kempa w rozmowie telefonicznej z naszą
redakcją przyznał, że do spotkania z prezesem doszło w
miniony piątek.
- Rozmowa się odbyła i
stanęło na tym, że zawarliśmy ustne porozumienie.
Teraz czek am na pi smo z
zakresem obowiązków do 30
czerwca. O tym, co będzie po
1 lipca też rozmawialiśmy, ale
moje stanowisko jest takie,
by najpierw zamknąć temat
związany z kontraktem, który
obowiązuje do 30 czerwca tak komentuje ostatnie spotkanie z prezesem Wojciech
Kempa, który zagrał w sobotę
ca łe spot k a nie przeciwko
Rakowowi II Częstochowa.
Spotkanie przegrane 2:3, po
któr ym zespół z Knurowa
stracił do końca sezonu Łukasza Żyrkowskiego ukaranego czerwoną kartką.
Przed ostatnią kolejką
t r u d no pr z e w id z i e ć , j a k
skończy się ten sezon d la
Concordii i czy zadecyduje
o tym postawa na boisku,
bo nie od dziś wiadomo, że
knurowianie mają problem
z ot rz y ma n iem 4 -l igowej
licencji na nowy sezon.

Im więcej rozmawiam z zawodnikami i działaczami Concordii na temat obecnej sytuacji w
klubie, tym trudniej jest mi zrozumieć decyzje, które zapadają przy
Dworcowej. I odnoszę wrażenie,
że niektórzy nie mają odwagi
powiedzieć sobie prosto w oczy,
co leży im na wątrobie. A to zły
znak. Tym bardziej, że z każdym
tygodniem sytuacja drużyny staje
się coraz trudniejsza. Ba, po kolej-

Już po raz 4. ruszyły rozgrywki Ligi Orlika, których
organizatorem jest Miejsk i
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Knurowie.
Wyniki 1. kolejki z 8 czerwca:
ZZ Kadra – Concordia 99
10:8 (P. Jędrzejczak 4, K. Paczkowski 4, P. Rolnik, A. Zakrzewski – K. Mucharski 3, K.
Wesoły, G. Mierzwa, A. Mirow-

28. KOLEJKA, GRUPA II:
GKS II Katowice - GTS Bojszowy 3:0, Czarni-Góral Żywiec Krupiński Suszec 0:3, Radziechowy Wieprz - Iskra Pszczyna 4:2, Jedność Przyszowice
- Podlesianka Katowice 2:1,
Unia Turza Śląska - Górnik
Pszów 7:0, LKS Bełk - Gwarek
Ornontowice 5:0, Drzewiarz
Jasienica - Forteca Świerklany
3:0, Unia Racibórz - Szczakowianka Jaworzno 2:3.

14

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

73
55
51
45
43
41
40
40
40
38
37
37
32
26
19
11

ski, W. Kostelecki, D. Jasiński)
Veritax Gumiland – CC
Gliwice 9:3 (J. Nowosielski 4,
K. Guliński 2, R. Nowosielski
2, P. Hałas – M. Świątek 2, M.
Jarzynka)
TS 10ka.pl Zabrze - TKKF
Mistral Intermarche 5:2 (A.
Mnochy 4, M. Andrecki – K.
Smętek, A. Niewiedzia ł).
WJ

Klasa okręgowa
28. KOLEJKA:
Buk Rudy Wielkie - Wyzwolenie
Chorzów 1:2, KS 94 Rachowice
- MKS Zabrze-Kończyce 0:3,
Orzeł Mokre - Tempo Paniówki
5:0, Czarni Pyskowice - ŁTS
Łabędy 0:3, Zuch Orzepowice - Zamkowiec Toszek 4:3,
Energetyk ROW II Rybnik Wilki Wilcza 0:3, Wawel Wirek
- Urania Ruda Śląska 2:2, Sokół
Orzesze - LKS 1908 Nędza 0:1.

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

67
61
58
51
49
41
41
40
38
36
36
28
28
28
17
14

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

62
56
52
49
46
44
44
39
37
36
35
34
30
25
20
8

Klasa A
28. KOLEJKA:

Concordia Knurów - Raków II Częstochowa 2:3
0:1 Płatkowski 15 min, 0:2 Żurawski 33 min, 0:3 Nocoń 48 min, 1:3
Szewczyk 62 min, 2:3 Mawo 89 min
Concordia: Widera, Zabawczuk, Śliwa, Jaroszewski, Karwowski,
Spórna 82 min Kcharchenko,
Kempa, Żyrkowski, Gałach 50
1. Ruch
60
min Mawo, Szewczyk, Młynek.
2. Sarmacja
45
Górnik Piaski - MLKS Woźniki
3. Zieloni
43
5:0, Polonia Poraj - Sarmacja
4. Przyszłość
42
5. Raków II
41
Będzin 0:1, RKS Grodziec
6. Gwarek T.G.
40
- pauza, Przyszłość Ciocho7. Polonia
38
wice - Slavia Ruda Śląska
8. Grodziec
37
2:4, Zieloni Żarki - Fortuna
9. Unia
37
Gliwice (mecz się nie odbył,
10. Górnik
37
go śc ie nie pr z yjec hali do
11. Slavia
35
Żarek), Ruch Radzionków
12. Concordia
34
- Pilica Koniecpol 5:2, Unia
13. Pilica
28
Ząbkowice - Gwarek Tarnow14. Woźniki
27
skie Góry 2:0.
15. Fortuna
4

Piotr Skorupa

Ruszyła Liga Orlika

PiSk

28. KOLEJKA, GRUPA I:

nych przetasowaniach w składzie
i sobotniej porażce, zespół usiadł
na tak zwanym gorącym krześle.
Bo tak nazywane jest dwunaste
miejsce w tabeli, które może za
kilka dni oznaczać, że drużyna
na nim sklasyfikowana rozegra
baraże o utrzymanie.
A baraże to przekleństwo
knurowskiego klubu. Ale to już
temat na inne opowiadanie.

Foto: prywatne

Co przyniesie
sobota?

Zza biurka

Wymarzone
zakończenie
sezonu

Stal Zabrze - Orły Bojszów
2:1, Gwarek Zabrze - Carbo
Gliwice 2:2, Gwiazda Chudów
- Salveo Drama Kamieniec 4:0,
MKS Zaborze Zabrze - Społem Zabrze 3:2, Ruch Kozłów
- Naprzód Żernica 1:3, Zryw
Radonia - Walka Zabrze 3:0,
Tęcza Wielowieś - Jedność 32
II Przyszowice 0:0, Sokół Łany
Wielkie - Młodość Rudno 4:3.

Klasa B
25. KOLEJKA
Concordia II Knurów - Piast Pawłów 1:2
Bramka dla pokonanych: Malinowski.
Concordia II: Burliga, Bylak, Smętek, Wiszniowski, Krusiński,
Przesdzing, Walentynowicz, Kutypa, Zakrzewski, Malinowski. W
II połowie zagrali również
Niedbała i Tasak.
1. Gwarek II
53
Quo Vadis Makoszowy - Victoria
2. Pawłów
50
Pilchowice (przerwany w 23
3. Świbie
49
minucie przy stanie 0:1 z po4. Burza
48
5. Pławniowice
wodu problemów zdrowotnych
48
6. Concordia II
44
jednego z zawodników), Start
7. Quo Vadis
36
Kleszczów - LKS 45 Bujaków 6:1,
8. Amator
35
Amator Rudziniec - Przyszłość II
9. Ciochowice II
34
Ciochowice 3:1, Pogoń Ziemięci10. Kleszczów
30
ce - Naprzód Świbie 3:3, KS Boj11. Ziemięcice
26
ków - Gwarek II Ornontowice
12. Bujaków
21
0:7, Olimpia Pławniowice - Burza
13. Victoria
19
Borowa Wieś 0:1.
14. Bojków
8

Knurowska ekipa na finale Ligi Europy.
Od lewej: Marcin Brosz, Dariusz Dudek,
Jerzy Ignacek, Bronisław Siwiec, Jerzy
Dudek, Zenon Gałach

Coraz mniej pytań dotyczących sezonu piłkarskiego
2014/2015 pozostaje bez odpowiedzi. Większość najważniejszych rozgrywek dobiegła
końca, a skoro mowa o tych
topowych to nie sposób nie
wspomnieć o finale Ligi Europy, który odbył się na Stadionie
Narodow ym w Warszawie.
Tym bardziej, że brała w nim
udział dość liczna reprezentacja osób, które były bądź w
dalszym ciągu są związane z
Knurowem. Na jej czele stał
Jerzy Dudek, w ychowanek
Concordii, który pełnił rolę
Ambasadora Ligi Europy. To
na jego zaproszenie pojechali
do stolicy inni byli zawodnicy
knurowskiego klubu: Marcin
Brosz, Dariusz Dudek, Zenon

Gałach i Bronisław Siwiec. Towarzyszył im trener Jerzy Ignacek, dla którego był to prezent z
okazji 75. urodzin.
- To było dla mnie wielkie
przeżycie, za co bardzo dziękuję
Jurkowi Dudkowi. Z kilkoma
byłymi zawodnikami - Bronkiem Siwcem i Zenkiem Gałachem spotykam się dość często,
natomiast tym razem miałem
olbrzymią przyjemność spotkać
się z Marcinem Broszem i Darkiem Dudkiem. Wszyscy z nich
to wspaniali ludzie, z którymi
przeżyłem niezapomniane chwile
- mówi wzruszony Jerzy Ignacek.
Knurowska ekipa nie ukrywa, że wyjazd do Warszawy był
wymarzonym zakończeniem
sezonu.
PiSk

Piłkarskie propozycje
13 CZERWCA, GODZ. 17.00
4 liga, grupa I
Concordia Knurów - Gwarek Tarnowskie Góry
4 liga, grupa II
Jedność 32 Przyszowice - GTS Bojszowy
Klasa okręgowa
Tempo Paniówki - KS 94 Rachowice
Wilki Wilcza - Zamkowiec Toszek
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Orły Bojszów - Gwiazda Chudów
Jedność 32 II Przyszowice - Sokół Łany Wielkie
Młodość Rudno - Naprzód Żernica

14 CZERWCA, GODZ. 17.00
3 liga kobiet
Wilki Wilcza - Gimnazjum Istebna
Klasa „B” Podokręg Zabrze
Victoria Pilchowice - Concordia II Knurów
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.
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z siebie wszystko - relacjonuje
Emilia Flis. - Brązowy medal
dedykuję swojej rodzinie, a
przede wszystkim rodzicom,
którzy wspierają mnie i wierzą
w moje umiejętności. Ponadto
dziękuję trenerowi, któremu
mogę powiedzieć, że jestem
zadowolona i zdeterminowana
do dalszej walki.
Na podeście stanęło ponad
dwieście zawodniczek i zawodników.
- Mistrzostwa były objęte
pełną kontrolą antydopingową
- sygnalizuje trener knurowianek, Eugeniusz Mehlich. - Największe problemy mieliśmy ze
sprzętem, który otrzymaliśmy
dopiero tuż przed startem. Nie
dość, że był bardzo drogi, to
na dodatek, pasy były grube,
twarde i raniły ciało zawodniczek... Mimo tych niedogodności
dziewczęta zaprezentowały się
bardzo dobrze, czego efektem są
dwa medale.
Wyniki uzyskane przez zawodniczki UKS Eugen Knurów:
- Paulina Mularczyk (mistrzyni świata w kategorii wiekowej 19-23 lata, waga 43 kg,
wynik 50 kg),
- Emilia Flis (brązowy medal w kategorii wiekowej 14-18
lat, waga 52 kg, wynik 57,5 kg),
- Nikola Zaborowska (debiutantka w mistrzostwach

świata, IV miejsce w kategorii
wiekowej 14-18 lat, waga 72
kg, wynik 70 kg - wyrównany
rekord życiowy),
- Sylwia Mularczyk (najm łodsza zawod niczka mistrzostw, V miejsce w kategorii
wiekowej 14-18 lat, waga 47 kg,
wynik 45 kg).
Knurowianki stanowiły
połowę reprezentacji Polski i
przyczyniły się do tego, że w
kategorii do 18 lat „biało-czerwone” zajęły czwarte miejsce
(wygrały Rosjanki, a kolejne
lokaty zajęły USA i Kazachstan), natomiast w kategorii
do 23 lat Polska uplasowała się
na drugim miejscu za Rosją, a
przed Szwecją i Japonią.
Udział w mistrzostwach
świata to nie tylko olbrzymie
wyzwanie sportowe, ale i organizacyjne.
- Na pok onanie dwóch
tysięcy kilometrów potrzebowaliśmy 32 godzin. Najwięcej „kłopotów” sprawiło
nam przejechanie samochodem
około 700 kilometrów drogami
ekspresowymi i autostradami,
które pozbawione były dziur i
wydawały się nudne czy wręcz
senne - opisuje żartobliwie Eugeniusz Mehlich i na poważnie
dziękuje gminie Knurów, która od lat przeznacza dotacje na
rozwój sportów siłowych oraz

Foto: UKS Eugen

W

szwedzk iej miejscowości Sundsvall
zawodniczki knurowskiego Eugena osiągnęły
historyczny wynik, zdobywając
dwa medale mistrzostw świata
w wyciskaniu sztangi (federacja
IPF). Na podium w Tonhallen
stanęły: Paulina Mularczyk
(złoty medal w kategorii wiekowej 19-23 lata) i Emilia Flis
(brązowy medal w kategorii
wiekowej 14-18 lat).
- Złoty medal dedykuję mojej córeczce Poli, która interesowała się moim startem i na swój
sposób mnie wspierała - mówi
Paulina Mularczyk. - Cieszę
się, że zaliczyłam trzy podejścia i po raz drugi mogłam
stanąć na najwyższym stopniu
podium mistrzostw świata. Z
tej okazji dziękuję trenerowi
Eugeniuszowi Mehlichowi za
przygotowanie do tego startu, jak i wieloletnią owocną
współpracę.
Dla Mularczyk jest to kolejne mistrzostwo globu, bowiem
złotą medalistką była również
w 2012 roku, gdy światow y
czempionat odbywał się w Czechach. Z kolei Flis zanotowała
progres formy, bowiem trzy lata
temu uplasowała się na miejscu
czwartym.
- To był bardzo duży stres,
ale wzięłam się w garść i dałam

Foto: UKS Eugen

Promem po historyczny sukces

SPORT

Eugeniusz Mehlich
może być dumny ze
swych podopiecznych

Powszechnej SKOK w Knurowie, za pomoc w organizacji
wyjazdu do Szwecji.
Miłe słowa pod adresem
trenera i zawodniczek, a także
władz samorządowych Knurowa
skierował trener kadry narodowej Mirosław Łukasiuk, doceniając kapitalny start „Eugenek”.
Piotr Skorupa

Medalistki mistrzostw świata: Emilia Flis
(z lewej) i Paulina Mularczyk

P

lan przebudow y kąpieliska Leśne Zacisze
przewiduje, że za rok
o tej porze obiekt powinien
być do dyspozycji mieszkańców, którzy w ciepłe dni
uwielbiają zażywać kąpieli
wodno-słonecznych. Pók i
co, ogłoszono kolejny przetarg. Tym razem na budowę
budynku obsługi basenowej
kąpieliska mieszczącego się
przy ul. Niepodległości 109.
Budynek składać się będzie z dwóch prostokątnych
odd ziel nych cz ęści ustawionych względem siebie
pod kątem prostym, połączonych dachem w formie
wiaty, zadaszającym wejście
główne na kąpielisko.
W ramach prac w ykonane zostaną wewnętrzne
instalacje budynku, tj. elektryczna, wodna, kanalizacyjna oraz niskonapięciowa.
Budynek zostanie wyposażony w instalację solarną
do podgrzewania wody w

pr y sz n ic ach z najdując ych
się wew nąt rz . W ra mach
kolejnego etapu przebudowy
kąpieliska zostanie zagospodarowane całe otoczenie budynku, tarasów, zadaszenia i
przebieralni. Obiekt zostanie
w yposażony w 4 kołowrotki dostępowe, 2 stanowiska
kasjerskie oraz kasę samoobsługową.
Ekipy budowlane zajmą
się również rozbudową boisk a do beach soccera (na
obiekcie będą też dwa boiska
do siatkówki plażowej), budową placu zabaw dla dzieci
o nawierzchni poliuretanowej
wraz z w yposażeniem oraz
w ybu rzeniem ist niejącego
budynku socjalnego.
W ramach ogłoszonego
pr z et a rg u , pr z ed st aw iony
zosta nie projek t nasad zeń
drzew.
Warto dodać, że ratownicy dbający o bezpieczeństwo
korzystających z obiektu, wyposażeni zostaną w sześć ra-

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

diotelefonów o podwyższonej
wytrzymałości, dopuszczonych
do swobodnego używania bez
żadnych opłat i dodatkowych
licencji.
Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwać będzie
również monitoring składający się m.in. z ośmiu kamer
zewnętrznych.
Przypomnijmy, że przebudowa k ąpieliska zosta ła
podzielona na cztery etapy.
Pierwszy, drugi i trzeci obejmują budowę stacji filtrów,
przebudowę niecek basenowych, wykonanie ciągów pieszych oraz jezdnych, wykona nie wszel k ich prz yłącz y
oraz w ykonanie parkingów
i og rod z en ia terenu . Etap
czwarty to budowa budynku
socjalnego. I właśnie na ten
etap ogłoszono kilka dni temu
przetarg. Zakończenie prac
z w ią z a nych z t y m etapem
przebudowy wyznaczono na
16 maja 2016 roku.
PiSk

Wizualizacja: MOSiR

Czas na IV etap

DLA PRZEGLĄDU:
Piotr Surówka (zastępca prezydenta Knurowa):
- Cieszymy się, że ta jakże potrzebna dla mieszkańców inwestycja przebiega zgodnie z planem. Na terenie przebudowy kąpieliska cały czas
trwają prace, a niebawem rozpocznie się tam kolejny ich etap związany
z budową budynku, w którym znajdą się m.in. pomieszczenia dla ratowników, toalety i natryski.
W tym sezonie letnim obiekt będzie jeszcze wyłączony z użytku, jednak
jestem przekonany, że za rok powiemy: warto było czekać, bo teraz
mamy funkcjonalne i bezpieczne kąpielisko, na którym mogą wypoczywać całe rodziny.
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Baba Jaga u dentysty
Pomogli Etiopii

W

kinie Amok na scenie Bajka
odbył się koncert charytatywny
pod hasłem „SOS Etiopii”. Publiczność dopisała i z wielkim aplauzem
przyjęła występy artystów: uczniów
i absolwentów Prywatnego Studium
Muzycznego „Gama”, tenorów Kamila
Rocha Karolczuka, Marcina Grzesiczka, pianistów Michała Głowackiego,
Tomasza Marcola, Barbarę Kożluk
oraz absolwentów Ogólnokształcącej
Szkoły Baletowej z Bytomia. Gwiazdą
wieczoru był tenor i aktor Sylwester
Targosz-Szalonek, zaś gospodarzem
Kazimierz Mazur - aktor znany z se-

rialu „Na Wspólnej”.
Inicjatywie przyświecał piękny
cel - pomoc dzieciom etiopskim. Przybyli na koncert ochoczo wsparli akcję
charytatywną.
„SOS Etiopii” zorganizowały:
Stowarzyszenie Muzyczne „Chopin” z
Sośnicowic, Stowarzyszenie Muzyczne
„Mozart”, Polsko-Etiopskie Stowarzyszenie „Nadzieja” oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Sztuk Kompletnych.
Za przygotowanie muzyczne odpowiadały: Mirosława Sander i Angelika Mosiężna-Rutkowska.
/-/

okazji Dnia Dziecka na scenie
Kina Sceny Kultury w nietypowej
dla siebie roli, bo aktorów, wystąpili
rodzice z Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1. Sztuka o intrygującym
tytule „Dentystyczna przygoda pewnej

Baby Jagi” rozbawiła publiczność.
Amatorzy o wielkim sercu zagrali
brawurowo. Salę po brzegi wypełnili
uczniowie z MSP-1, zachwyceni, że
poważni na co dzień rodzice potrafią
wygłupiać się na scenie. Rodzice nie

tylko zagrali, ale także sami przygotowali dekorację i kostiumy. Zależało
im tylko na jednym - uśmiechniętych
dziecięcych buziach.
jb, foto: arch. MSP-1foto

foto-migawka

- Sto lat! – niosło się z domu działkowca „Pod Różą”. Adresatkami życzeń
były panie, członkinie Koła nr 3 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów, a okazją do ich składania niedawny Dzień Matki. – Szczególnie
ciepłe przyjęcie uczestnicy zabawy zgotowali Anieli Krasnożon, wdowie po
trenerze boksu, mamie czwórki dzieci – usłyszeliśmy od przewodniczącej
koła Lucyny Kobryń. Świetna zabawa trwała do późnej nocy.

/b/

Foto: Iwona Kobryń

Foto: Iwona Kobryń
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Z

Prawie 80 osób z Klubu Seniora działającego przy LWSM znakomicie się bawiło w klubie Lokatorek. Okazją był Dzień
Matki. Członkowie klubu, któremu przewodniczą Józef Żuber i Marian Nowak, nie schodzili z parkietu do późnych
godzin nocnych. Duża w tym zasługa zespołu Duet Centrum, serwującego seniorom przeboje znane i lubiane.

/b/
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