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Żyj zdrowo
i aktywnie
Gotówka
i karta? Nie
ma znaczenia
- automat
przyjmie
jedno i drugie,
w zamian
wydając bilety

KNURÓW

W ŚKUP bilet kup

Od ubiegłej środy działa pierwszy w Knurowie
automat Śląskiej Karty Usług Publicznych
Automat stoi na przystanku
„Wojska Polskiego” przy ul. 1 Maja.
Można w nim kupić wszystkie rodzaje biletów, a zapłacić za nie gotówką lub kartą płatniczą. To jedno
ze 109 urządzeń, które będą funkcjonować na terenie 21 miast aglomeracji śląskiej. W Knurowie docelowo

będą dwa automaty – drugi stanie
obok targowiska przy ul. Szpitalnej.
System ŚKUP nadal znajduje
się w fazie testów. Jego twórcy przypuszczają, że cały projekt zostanie
uruchomiony w drugiej połowie
roku.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

nekrolog

Serdeczne podziękowania
za słowa otuchy i wsparcia
oraz za udział w uroczystościach pogrzebowych
ś. p.

EUGENIUSZA PRUSIK
składa
Żona, Córka z Rodziną
i Synowie z Rodzinami

Porzuć złe nawyki
i zbędne kilogramy,
żyj zdrowo i aktywnie
– zachęca Centrum
Fizjoterapii Fizjofit
Znajdujące się o rzut kamieniem
od Knurowa – bo w Bojkowie – Centrum zaprasza do udziału w bezpłatnym programie prozdrowotnym.
Kieruje go do osób pełnoletnich, które czują, że czas najwyższy pozbyć się
złych przyzwyczajeń żywieniowych.
Do chcących stracić obciążającą
„oponkę”, a w zamian zyskać witalność i sportową aktywność.
Program obejmuje m.in. bezpłatną konsultację lekarską i fizjoterapeutyczną z oceną wstępną i przygotowaniem indywidualnego planu
treningowego, gratisowe doradztwo
dietetyczne z analizą masy i składu
ciała, wraz z odpowiednio przygotowaną dietą.
Uczestnicy przejdą 12 treningów
obejmujących funkcjonalne ćwiczenia korekcyjne, wzmacniające i
poprawiające wydolność organizmu.
Będą mieć też zapewnioną 30-dniową
opiekę dietetyka i trenera-fizjoterapeuty. Możliwy będzie również dostęp do Strefy Regeneracji Centrum.
Zainteresowani mogą uzyskać
informacje dzwoniąc pod nr. 32 234
07 25.
/bw/

Nie zapomnij

1 V Święto Prac y
2 V Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
3 V Święto Narodowe
Trzeciego Maja
Międzynarodowy Dzień
Wolności Prasy
5 V Dzień Godności Osoby
z Niepełnosprawnością
Intelektualną

GÓRNICTWO

Kompania Węglowa
z nowym zarządem
Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej
zdecydowała: firmą kierować będzie
zarząd pod przewodnictwem prezesa
Mirosława Tarasa
Nowy prezes KW SA przez wiele
lat kierował spółką Lubelski Węgiel
Bogdanka. Za jego kadencji Bogdanka zadebiutowała na giełdzie.
Ostatnio Taras był szefem Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej.
Decyzja zapadła po rozmowach
kwalifikacyjnych, przeprowadzonych przez RN KW SA w piątek i
sobotę (25-26 kwietnia).

Rozstrzygnięcia wejdą w życie
z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KW SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
Spółki za 2013 rok.
Głównym zadaniem nowego
zarządu będzie w y prowadzenie
firmy z największego w jej historii
kryzysu.
/bw/

Nowy zarząd KW SA
Mirosław Taras – prezes zarządu, Władysław Kulczycki - wiceprezes ds.
ekonomiki i finansów, Michał Sobel - wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu, Marek Uszko – wiceprezes ds. produkcji, Piotr Rykala - wiceprezes
ds. pracy, Tomasz Jakubowski - wiceprezes ds. restrukturyzacji i rozwoju.

ZAPROSZENIE

Spotkajmy
się!
- To już dwunaste takie spotkanie! - nie kryją radości Franciszek
Szołtysek i Czesław Kuźma. Panowie odwiedzili naszą redakcję, by
zaprosić wszystkich byłych pracowników PRUK Koksorem na obchody
Dnia Hutnika.
9 maja o godz. 16.30 spotkają się
w restauracji Kredens Śląski (dawny
Kosmos).
- Będziemy wspominać stare
dzieje - zachęcają.
/g/

foto-migawka

w samo południe wyruszyli do Rzymu.
Pielgrzymi z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w piątek
czuwanie modlitewne w oczekiwaniu
nocne
potem
podróż,
ującą
wyczerp
i
długą
Mieli przed sobą
ich zabraknąć na Placu św.
mogłoby
że
jednak,
sobie
ali
wyobraż
Nie
na mszę kanonizacyjną.
pielgrzymki. – Blisko ludzi
tor
organiza
Larysz,
Piotr
ks.
mówił
–
Piotra. – Jedziemy, aby być blisko
której przez cały tydzień knurowianie
i Papieża. Pielgrzymi zabrali ze sobą księgę intencyjną, do
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t wybity przez Mennicę Górnośląską,
wpisywali swoje prośby i podziękowania, oraz numizma
pielgrzymów za wspólne zdjęcie na
przedstawiający czterech papieży. Udało nam się namówić
parę minut przed wyjazdem do Rzymu.

Tekst i foto: Justyna Bajko
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KNURÓW

Mazdą
w krawężnik

Być może ślady zabezpieczone na miejscu
zdarzenia pozwolą Policji zatrzymać
napastników

Pijani kierowcy zabijają wiele osób.
Sprzyja temu społeczne przyzwolenie
– malejące, ale nadal – na siadanie za
kółkiem po kilku głębszych. Ale nie
tym razem... Obywatelską czujnością
wykazała się knurowianka

Nietrzeźwy kierowca mazdy najpierw uderzył w krawężnik, uszkadzając koło pojazdu,
by po chwili jakby nigdy nic
zaparkować samochód przy ul.
Ogrodowej.
Zachowanie mężczyzny
zaniepokoiło knurowiankę,
która z okna swojego mieszkania przyglądała się jego
ekscesom. Kobieta opowiedziała o swoich podejrzeniach

Bandyckie
porachunki?
KNURÓW. BRUTALNY NAPAD NA UL. MIESZKA I

na twarz). Kiedy skończyli bić, rzucili
się do ucieczki. Z relacji świadków
wynika, że oddalili się samochodem
w kierunku starego Knurowa.
Audi, oprócz zbitej szyby, ma też
uszkodzony błotnik. Pokrzywdzony
nie złożył jednak doniesienia o zniszczeniu mienia. Sprawców pobicia
Policja ściga z urzędu.
- Przesłuchaliśmy poszkodowanego oraz świadka. Sprawdzamy
monitoring - informuje zastępca
komendanta Komisariatu Policji w
Knurowie, podinsp. Janusz Górka.
- Za wstępną kwalifikację prawną
postępowania przyjęliśmy art. 258
kodeksu karnego (udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym - przyp. red.).
Przyznaje, że poszkodowany
32-latek znany jest policji ze swoich
wcześniejszych dokonań.

Czyj to rower?
W ubiegłym tygodniu przy ul. Łokietka 7 znaleziono rower. Teraz policjanci z knurowskiego komisariatu
poszukują jego właściciela. Jednoślad
marki Mirage typu damka jest koloru

błękitnego. Na ramie widnieje numer
YT 01234.
Właściciel roweru proszony jest
o kontakt z dyżurnym jednostki (tel.
32 337 25 00).
/g/

Foto: Archiwum Policji

audi poszkodowanego do czasu
przyjazdu technika kryminalistyki.
Ten do godz. 22.00 fotografował
zniszczony samochód oraz zabezpieczał ślady mogące pomóc w ustaleniu
sprawców napadu.
Świadkowie nie mieli wątpliwości - zdarzenie wyglądało na gangsterskie porachunki.
Z ustaleń policji wynika, że około godz. 18.00 dwóch mężczyzn
podjechało audi pod blok przy ul.
Mieszka I. Udali się do mieszkania
jednego z nich. Po godzinie wrócili
do samochodu. Kiedy 32-letni kierowca zauważył, że przednia i tylna
opona są przebite, do audi podbiegło
3 mężczyzn w kominiarkach. Jeden
z nich uderzył kijem bejsbolowym w
przednią szybę, pozostali otworzyli
drzwi i wywlekli kierowcę z samochodu. Okładali go kijami po nodze
i przedramieniu (kilka ciosów zeszło

jb

WAŻNE

Na oczach przechodniów rozegrały się sceny rodem z filmów
gangsterskich. Zamaskowani bandyci wywlekli z samochodu
mężczyznę, pobili go kijami bejsbolowymi, a następnie oddalili
się w kierunku starego Knurowa
W poniedziałek, kilka minut po
godz. 19.00, na ulicy Mieszka I rozległ się huk. Chwilę później grupa
mężczyzn w kominiarkach rzuciła
się do ucieczki. Przechodnie stali
jak wryci, widząc leżącego na trawniku, zakrwawionego mężczyznę.
Zwijał się z bólu. Nie potrafił wstać.
Pomógł mu dopiero oszołomiony
sytuacją kolega.
Świadkowie zauważyli jak mężczyźni przekazywali sobie myśliwski
nóż. Nie wiadomo czy należał do nich
czy do napastników.
Z grupy gapiów pracow nica
pobliskiej restauracji zdecydowała
się wezwać pogotowie. Ratownicy
przybyli krótko po Policji. Zaopatrzyli mężczyznę w jego mieszkaniu. Usztywnili mu lewą nogę i
ramię, a następnie przewieźli do
szpitala.
Funkcjonariusze zabezpieczyli

patrolowi Straży Miejskiej i
wskazała mężczyznę.
Strażnicy zatrzymali kierowcę. Woń alkoholu unosiła
się w powietrzu. Nietrzeźwego delikwenta przekazano
funkcjonariuszowi Wydziału
Ruchu Drogowego. Do zdarzenia doszło 23 kwietnia
około godz. 21.

reklama

Jar

Nie byli obojętni
KNURÓW

Niedawno pisaliśmy o mężczyźnie, który zmarł,
bo nie otrzymał na czas pomocy. Bezdomny
knurowianin umierał na oczach przechodniów.
− Zabiła go znieczulica − mówił wtedy Andrzej
Daroń, komendant Straży Miejskiej. Tym razem
świadkowie zareagowali
23 kwietnia o godz. 18.40 patrol
Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie
o nieprzytomnej kobiecie, leżącej na
ziemi tuż za garażami. Na miejscu
strażnicy zastali kobietę i osoby
zgłaszające.

− Po pewnym czasie kobieta oprzytomniała. Wyczuwalna była od niej
woń alkoholu – informują funkcjonariusze. − Przekazała patrolowi, że zażyła opakowanie tabletek, najprawdopodobniej nasennych, i popiła alkoholem.
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Nieznane są motywy działania
niedoszłej samobójczyni. Została
zabrana do knurowskiego szpitala.
Trzy dni później, około godz.
11, znowu dzięki reakcji świadków
uda ło się uratować leżącego na
ziemi człowieka. Mężczyzna miał
najprawdopodobniej atak padaczki. Chorego zauważył mieszkaniec
ul. Szpitalnej i natychmiast powiadomił Straż Miejską. Ta wezwała
ambulans, który odwiózł mężczyznę do szpitala.
jb
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śladem naszych publikacji

Co dwie siostry, to nie jedna

- Mam kuratora, nie piję, a i tak w oczach innych zawsze będę
najgorsza - żaliła się w październiku matka samotnie wychowująca
4 dzieci, której sąsiadka zalała mieszkanie. Minęło pół roku. Pani
Iwona dostała nowe lokum, mimo że jej postawa pozostawia wiele
do życzenia

SAMOWOLKA

Kiedy umowa na
tymczasowy najem
lokalu traciła ważność, pracownice MZGLiA odwiedziły panią Iwonę. W kuchni rzuciła im się w oczy pralka ustawiona
w miejscu zlewozmy waka. Pani
Iwona podłączyła zlew i wannę do
pionu kanalizacji WC. Nad wanną
zamontowała bojler bez zasilania
elektrycznego.
Na poddaszu, które również zajmowała 7-osobowa rodzina, nie było
mebli. Na podłodze leżały worki z
rzeczami. Świeżo pomalowane ściany
były pobrudzone.
- Siostry nie chciały się przed
nami tłumaczyć - mówi pracownica
MZGLiA. - Twierdziły, że „musiały
jakoś żyć w tym mieszkaniu”.

Problemy zaczęły się, kiedy zbliżał się termin przeprowadzki. Kobiety zwlekały ze zdaniem mieszkania
zastępczego. Po kilku nieudanych
próbach, pracownica MZGLiA ustaliła z panią Iwoną dzień i godzinę
spotkania. W mieszkaniu jednak
nikogo nie zastała - od siostry lokatorki dowiedziała się, że ta jest... na
zakupach.
Zwodzenie administracji trwało
1,5 miesiąca. W końcu 14 kwietnia
panie zdały lokal. Jeszcze w gorszym
stanie, niż poprzednio. Co prawda
zdemontowały samowolki i przemalowały ściany, jednak zrobiły to tak
niechlujnie, że zalały farbą wykładzinę, stolarkę drzwiową i okienną.

SZANTAŻ

- Panie w ogóle
nie dbały o to mieszkanie. Ani razu nie
umyły okien, paliły w
piecu czym popadnie
- twierdzi pracownica
MZGLiA. - Mieszkały
tam krótko, a zdążyły
w tym czasie zniszczyć
m.in. drzwi i posadzkę
w ubikacji.
Kierownik referatu lokalowego, Ewa
Piskorz, nie uważa, by współpraca
z panią Iwoną należała do łatwych.
- Czekała z dziećmi na odrębny
lokal. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskował, by poprawić ich
warunki mieszkaniowe. Wydawało
nam się, że pozostawienie pań z
dziećmi w przestronnym lokalu przy
ul. Żwirki i Wigury będzie dobrym
pomysłem.
Pani Iwona była jednak odmiennego zdania. Zaproponowała, by jej
siostra wróciła do wyremontowanego
lokalu przy ul. Zwycięstwa, zaś ona
i jej dzieci zostaną na ul. Żwirki i
Wigury. Próbowała nawet szantażu
wobec urzędników.

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

„Dobrze” lepsze
od „nieźle”

- Kilka t ygodni temu zgłaszał em
potrzebę naprawy chodnika przy ul.
1 Maja, przy przejściu dla pieszych
w rejonie drogi w stronę cmentarza. I powiem, że jest nieźle, bo ten
najbardziej zdewastowany fragment
został zreperowany. Ale w myśl zasady „lepsze jest wrogiem dobrego”
uważam, że warto byłoby zająć się
całym tym chodnikiem. Nawet nie
muszę tego uzasadniać – wystarczy
się przejść, by przekonać się, że ten
trotuar w tym stanie nie służy najlepiej przechodniom. Wiem, wiem,
że były roboty kanalizacyjne, że nie
wszystko od razu, ale mimo wszystko
polecam pamięci właściwych instytucji to miejsce...
Mieszkaniec
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- W czasie wizji w lokalu powiedziała nam, że jeśli nie pozwolimy
jej siostrze wrócić na Zwycięstwa, o
wszystkim powiadomi prasę i telewizję
- mówi Ewa Piskorz. Stara się zrozumieć logikę myślenia sióstr, zwłaszcza
że przepisy mówią, że po remoncie
lokalu na ul. Zwycięstwa panie miały
prawo do niego wrócić, jeśli wcześniej
nie doszło do wypowiedzenia umowy
najmu. A nie doszło.
Siostra pani Iwony wróciła do
wyremontowanego mieszkania na
ul. Zwycięstwa. Matka czwórki dzieci
dostała mieszkanie o niskim standardzie przy ul. Niepodległości.
Lokal przy ul. Żwirki i Wigury był
za duży i zbyt kosztowny, by pani
Iwona mogła go utrzymać z dodatku
mieszkaniowego.
Dyrektor MZGLiA, Mieczysław
Kobylec, zapowiada, że dopilnuje,
aby panie zapłaciły za dewastację
tymczasowego lokalu.
- Będziemy im się teraz baczniej
przyglądać - dodaje.

- W piecu palono czym popadnie
- twierdzą pracownicy lokalówki

Malowanie ścian
zdecydowanie
nie udało się...

Paweł Gradek,
foto: arch. MZGLiA

Źródło: materiały inwestora

Prz y pom n ijmy. Pod kon iec
października mieszkanie przy ul.
Zwycięstwa w Krywałdzie, które
zajmowała pani Iwona, jej 4 dzieci
i siostra, zalała sąsiadka. Samotna
matka obawiała się nadchodzącej
zimy. Mieszkanie w takich warunkach odbijało się na zdrowiu jej dzieci
(często chorowały na zapalenie płuc
i oskrzeli).
- Kij z nami, dorosłymi, niech
zrobią coś dla tych dzieci. Dadzą im
ciepły kąt - apelowali sąsiedzi pani
Iwony.
W styczniu Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
przystąpił do remontu lokum pani
Iwony. Ona zaś z dziećmi i siostrą
otrzymała na ten czas
odświeżone i przestronne mieszkanie
zastępcze przy ul.
Żwirki i Wigury.
- Było tam wszystko, co jest niezbędne do życia - uważa
pod i nspek tork a z
MZGLiA.

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, nowy
obiekt zostanie otwarty późną jesienią

KNURÓW. LADA DZIEŃ RUSZY BUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO PRZY MACHOCZKU

32 332 63 77

Prośba
o pętelkę

- Od czasu do czasu mam potrzebę
wyjazdu do Rybnika. Po likwidacji linii
PKS pomiędzy Knurowem a Rybnikiem
dotarcie do Wielopola to komunikacyjne wyzwanie. Trzeba na to czasu,
cierpliwości, pieniędzy i obeznania się
w rozkładach kilku przewoźników. A
wystarczyłoby namówić PKS Gliwice,
by ich autobusy zjeżdżały z trasy DK78
(Gliwice – Rybnik) na ul. Szpitalną.
Choćby do Intermarché, gdzie nawracałyby, by z powrotem kontynuować jazdę. Taka pętelka to w obie strony jakieś
1,5 km, czyli 2-3 minuty dłuższej jazdy
dla autobusu. Przecież to tyle co nic dla
przewoźnika, a dla pasażerów byłoby to
naprawdę realne udogodnienie.
A.

Not. bw

Galeria przed zimą

- Z początkiem maja wbijamy pierwsze łopaty – zdradza
Tomasz Rąba, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu DL Invest
Group, inwestora projektu

Wedle pierwotnych planów Galeria Knurów miała powstać na wiosnę
2014 roku. Przedłużające się formalności opóźniły początek robót.
- Mogę zdradzić, że z początkiem
maja wbijamy pierwsze łopaty i
zaczynamy budowę galerii – mówi
dyrektor Rąba. – Otwarcie zaplanowaliśmy pod koniec roku. Najbardziej prawdopodobną datą jest w tej
chwili 30 listopada.

Obiekt jest już w większości skomercjalizowany.
– W tym momencie 70 proc.
powierzchni jest już zarezerwowane
– informuje Rąba. – Prowadzimy
rozmowy – także z miejscowymi
przedsiębiorcami - w sprawie wynajmu pozostałej części. Liczymy,
że do otwarcia galerii obiekt będzie
już skomercjalizowany w 100 proc.
Nasz rozmówca nie ujawnia, kto

będzie operatorem spożywczym,
z ajmując y m najw ięk sz ą cz ę ś ć
galerii.
– Jesteśmy na etapie finalizacji
umowy – wyjaśnia dyrektor Rąba.
– Mamy taką politykę, że póki
wszystko nie będzie dopięte na ostatni guzik, nie zdradzamy szczegółów
rozmów. Tę informację podamy, gdy
sprawa będzie przesądzona.
DC
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Obecnie na placu z trudem
mieści się kilka aut, wkrótce
do dyspozycji kierowców
będzie 36 stanowisk

KNURÓW. NA OSIEDLU WP II TRWA WYMIANA SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Wykopki na sieć

Zanim miasto przystąpi do przebudowy ul. Lotników, Zakład
Cieplny wymieni na osiedlu Wojska Polskiego II ponad 4 tys. km
sieci ciepłowniczej na preizolowaną

KNURÓW. ZWIĘKSZY SIĘ LICZBA MIEJSC
POSTOJOWYCH W SĄSIEDZTWIE ORLIKA

Najtrudniej o miejsce od strony
bloków. Oprócz mieszkańców korzystają z nich sportowcy. Wielu z
przyjezdnych woli zaparkować jak
najbliżej głównego wejścia.
- A przecież mają wolne miejsca
od strony skweru i szkolnej „Siódemki”, wzdłuż al. Lipowej – zauważają
lokatorzy. – Ale tych 100 metrów to
już im się nie chce przejść.
- To ogólnie dostępny parking, a
nie prywatna własność – argumentują
przyjezdni. – Nie ma zakazu zatrzymywania się na nim.
Sytuacja frustrująca. Stąd preten-

sje, a bywało, że i mocniejsze scysje
pomiędzy zmotoryzowanymi mieszkańcami i użytkownikami boisk.
Jest szansa na złagodzenie problemu. Samorząd miasta zdecydował
o budowie 36 miejsc parkingowych.
Powstaną w rejonie małego ronda, pobliskiej placówki handlowej i kącika
gospodarczego. Zakres prac obejmuje
tez wykonanie chodnika z kostki brukowej, budowę kanalizacji deszczowej
i montaż ulicznego oświetlenia.
Rozpisany został przetarg, który
ma wyłonić wykonawcę robót.
DC

KNURÓW. WSPÓLNA AKCJA SKARBÓWKI I MAGISTRATU

Wygoda
dla podatników
Kilkuset knurowian skorzystało
z okazji i złożyło rozliczenia
podatkowe na specjalnym
stanowisku skarbówki
w knurowskim magistracie

24 kwietnia rozpoczęła się wspólna akcja Urzędu Miasta w Knurowie
i II Urzędu Skarbowego w Gliwicach.
W jej ramach pracownicy skarbówki
przyjmowali od mieszkańców rozliczenia podatkowe na specjalnie
wydzielonym stanowisku. Nie ograniczali się przy tym do gromadzenia
PIT-ów, lecz – w razie potrzeby
– udzielali informacji, tłumaczyli
podatkowe zawiłości i pomagali wypełnić formularze.
Coroczna akcja spotkała się ze
sporym odzewem knurowian.
− Przede wszystkim odwiedziły
nas te osoby, które z jakichś powodów
nie mogą dojechać do Gliwic − mówi
Małgorzata Pawlak, pracownik II US.

Nowoczesną sieć buduje się
szybciej niż tradycyjną, kanałową.
Mniejsze są też koszty i uciążliwość
prac ziemnych. Sieć preizolowana
pozwala znacznie zmniejszyć straty
ciepła w czasie przesyłu, odporna
jest też na korozję i zarastanie kamieniem.
Na osiedlu WP II Zakład Cieplny chce wymienić 4170 km rurociągu oraz zlikwidować komory
ciepłownicze w ystające z ziemi.
Firma FRIB-EX z Rudy Śląskiej,
odpowiedzialna za wymianę sieci,
Zasadniczym powodem, dla którego knurowianie tak chętnie biorą
udział w akcji jest wygoda.
− Boję się wysyłać zeznanie pocztą
czy przez internet. A do Gliwic trzeba
się tłuc autobusem, a potem jeszcze iść
kawałek do urzędu. To nie na moje
nogi − tłumaczy starsza knurowianka
czekająca w kolejce. − W zeszłym roku
też składałam w Knurowie. Mam blisko
i nie muszę nigdzie jeździć.
Termin składania zeznań podatkowych mija 30 kwietnia (środa). Do
tego też dnia trwa akcja magistratu i
skarbówki. Pracownik dyżuruje od
godz. 8 do 14.30 w pokoju nr 02 (niski
parter, wejście od strony bankomatu).

- Akcja cieszy się olbrzymim
zainteresowaniem - potwierdzają
sekretarz miasta Piotr Dudło
i Małgorzata Pawlak. - Do wtorku
rozliczenia złożyło 600 osób...
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Roboty ziemne w rejonie ul. Marynarzy

Justyna Bajko
Foto: Bogusław Wilk

Więcej samochodów niż miejsc parkingowych.
Tak zazwyczaj bywa przy Orliku. Szukają ich
sportowcy i lokatorzy bloków nr 3 i 7 przy
ul. Ułanów. Wkrótce powinni mieć łatwiej. Miasto
przymierza się do budowy 36 stanowisk dla aut

Foto: Paweł Gradek

Większe szanse
na zaparkowanie

rozpoczęła prace pod koniec lutego.
W ciągu pół roku poprowadzi
preizolowane rurociągi w sąsiedztwie
około 70 budynków.
Pierwsze widoczne efekty można
zauważyć przy ul. Witosa. Robotnicy
starają się, aby prace ziemne były jak
najmniej uciążliwe dla mieszkańców

tej części miasta.
O wszelkich niedogodnościach
związanych z przestojami w dostawach ciepłej wody Zakład Cieplny
będzie informować z dużym wyprzedzeniem.
/g/

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Knurów 25.04.2014 r.
PWiK sp. z o.o. w Knurowie informuje, że przekazane zostały
do eksploatacji nowo wybudowane przewody kanalizacji sanitarnej
w następujących rejonach i ulicach Knurowa:
ul. Wolności i boczne (ul. Dymka, Kardynała A. Hlonda i Jagły),
ul. 1 Maja, ul. Wilsona, rejon Fińskich Domków, rejon Osiedla Redyna,
rejon ul. Niepodległości od wiaduktu kolejowego do ronda przy
Zaciszu Leśnym, ul. Wrzosowa, ul. Moniuszki, ul. Kossak-Szczuckiej, ul. Brzechwy, ul. Karłowicza, ul. Kwitka, ul. Spacerowa oraz
ul. Księdza A. Koziełka.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku m.in. poprzez przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Mieszkańcy Knurowa, których nieruchomości zlokalizowane są w
ww. rejonach i przy ww. ulicach, które do tej pory nie zostały przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej, winni niezwłocznie wystąpić
do PWiK z wnioskiem o określenie i wydanie warunków przyłączenia (wzór wniosku można uzyskać na stronie internetowej Przedsiębiorstwa: www.pwik.knurow.com.pl lub w biurze podawczym
Przedsiębiorstwa przy ul. Szpitalnej 11 w Knurowie). Wydanie tych
warunków jest niezbędne do rozpoczęcia procesu budowy przyłącza
kanalizacyjnego.
PWiK informuje jednocześnie, że zgodnie z cytowaną powyżej
ustawą, nieprzyłączenie nieruchomości przez jej właściciela do nowo
wybudowanej sieci kanalizacyjnej, podlega karze grzywny.
reklama
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Połączenie
coraz bliżej?
Foto: Dawid Ciepliński

Gmina Knurów wygrała sądową batalię ze Śląskim
Kuratorem Oświaty o utworzenie Zespołu Szkół nr 1.
Zespół miałby powstać z połączenia Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 9 i Miejskiego Gimnazjum nr 3

Na początku 2013 roku knurowscy radni zdecydowali o zespoleniu
MSP-9 i MG-3 w Zespół Szkół nr 1.
Projekt zyskał aprobatę rad pedagogicznych obu placówek oraz związków zawodowych. Na połączenie
szkół nie zgodził się Śląski Kurator
Oświaty tłumacząc, że stworzenie
jednej placówki może niekorzystnie
wpłynąć na warunki kształcenia oraz
na bezpieczeństwo dzieci.
Knurowscy urzędnicy zaskarżyli
opinię Kuratora Oświaty. Batalia
przeniosła się na salę sądową Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Gliwicach. Wyrok był niekorzystny dla Knurowa. Sąd przyznał rację
Kuratorium.
Gmina nie dała za w ygraną.
Odwołała się od decyzji gliwickiego
sądu do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 9 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny,
uwzględniając skargę Gminy Knurów, uchylił wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach i opinię Kuratora Oświaty.
− Jednocześnie Sąd zasądził od
Śląskiego Kuratora Oświaty na rzecz
Gminy Knurów zwrot kosztów proce-

foto-migawka

Foto: Dawid Ciepliński

su − informuje Tomasz Lewicki, zastępca dyrektora Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych.
Szkoły od lat funkcjonują w jednym budynku. Wspólna nazwa i
administracja byłaby więc jedynie
formalnością przez uczniów ledwo
zauważalną.
− Korzyści z formalnego połączenia są oczywiste: jeden dyrektor to
sprawniejsza i tańsza administracja
(m.in. w zakresie prac remontowych,
zakupów, zamówień publicznych)
oraz sprawniejsze zarządzanie kadrą
nauczycielską, poprzez uzupełnianie
wymiaru zajęć w jednej szkole zajęciami w drugiej − argumentuje Tomasz
Lewicki. − Również wspólna baza
pedagogiczna i dydaktyczna wpłynie
korzystnie na realizację podstawy programowej. Nie należy także bagatelizować prognoz demograficznych oraz
zalet ciągłości procesu dydaktycznego.
Wyrok jest prawomocny i potwierdza, że Gmina Knurów działała
zgodnie z prawem, decydując się na
połączenie szkół.
Kiedy powstanie ZS nr 1?
− Wyrok nie przesądza jeszcze o
tym, że do utworzenia zespołu szkół
na pewno dojdzie. Śląski Kurator
Oświaty będzie musiał ponownie
ustosunkować się do wniosku Gminy
Knurów i wydać opinię w sprawie
utworzenia zespołu. Zaznaczyć należy, że przepisy prawa wymagają
w tym przypadku pozytywnego stanowiska tego organu − tłumaczy
Tomasz Lewicki. − Gmina zajmie
stanowisko w tej sprawie dopiero po
analizie wyroku NSA i po zapoznaniu
się z nową opinią ŚKO.
Justyna Bajko

Foto: Jerzy Miszczyk

KNURÓW KONTRA KURATORIUM OŚWIATY. NSA PRZYZNAJE RACJĘ MIASTU

Spotkanie było dla jego uczestników okazją do zaprezentowania
walorów swoich krajów; na pierwszym planie młodzi goście
z Turcji

PRZYSZOWICE. PROJEKT COMENIUS ZACIERA GRANICE...

Europa to my!
Przedstawiciele ośmiu krajów spotkali
się w Przyszowicach. Międzynarodowy
„szczyt” związany jest z udziałem
miejscowego Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w projekcie Comenius
„Europa poza klasą, edukacja w
plenerze” – to oficjalny tytuł projektu. Uczestniczą w nim nauczyciele i uczniowie z Polski, Anglii,
Francji, Szwecji, Hiszpanii, Turcji,
Irlandii Północnej i Niemiec.
W gościnne przyszow ick ie
progi zjechało 22 pedagogów i
10 uczniów z partnerskich szkół.
Była to trzecia wymiana w ramach
projektu.
- Polegała na zorganizowaniu
życia szkolnego w takich sposób, aby
jak najwięcej skorzystać z obecności
gości – mówi wicedyrektor placówki Violetta Kunkiewicz. – Odbyło
się wiele lekcji i spotkań, podczas
których przyjezdni nauczyciele i
uczniowie prezentowali walory swoich krajów i kultur.
Zorganizowano też wycieczki.
Goście mieli okazję pozwiedzać
i podziwiać m.in. Kraków, Wisłę

KNURÓW

Wkrótce „klima” w kinie

Prof. Jerzy Buzek, były premier i przew
odniczący Parlamentu Europejskiego był gościem Zespo łu Szkół im. I.
J. Pader ewskiego. Wygłosił prelekcję, podkr eślając rolę sportu dla zdrow
ia. Temat nie był przypadkow y.
„Paderek” bierze bowiem udział w konku
rsie Fundacji Alchemia Sportu
pod hasłem „Kręci mnie zdrowie”. Ucznio
wie pochwalili się działaniami w
ramac h konkursu, przypominając m.in. udział
w Otyliadzie, uczestnictwo
w biegac h długodystansowych i w akcji
„Szko ła w ruchu”. Aktywność tę
uwiec znili na filmie, który wyświetlili podcz
as środowego spotkania z
politykiem.

DC
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Foto: Dawid Ciepliński

Po cyfrowej i estetycznej rewolucji w Kinie
Scenie Kulturze przyszła pora na kolejną zmianę.
Wkrótce sala będzie klimatyzowana

i kopalnię Guido. Nawiązały się
ciepłe więzi. Tym bardziej serdeczne, że goście zamieszkali u swoich
polskich przyjaciół. „Czym chata
bogata, tym rada” – przyjęli pod
swoje dachy przyjezdnych państwo
Andrzej i Aleksandra Spyrowie,
Grzegorz i Brygida Jędrusiejko, Salih i Joanna Kalkanowie, Wojciech
i Agnieszka Wilczkowie oraz Jarosław i Dorota Karwowscy.
Nad całością projektu w szkole
czuwa koordynator Anna Madeja.
- Jesteśmy bardzo wdzięczni
sponsorom, którzy wsparli nasze
starania – podkreśla wicedyrektor
Kunkiewicz. – Szczególnie mocno
dziękujemy państwu Markowi i Jolancie Błaszczykom, wójtowi gminy
Gierałtowice Joachimowi Bargielowi
i księdzu proboszczowi.
Bogusław Wilk

Cyfryzacja kina sprawiła, że
kinomani chętniej zaglądają do
knurowskiej placówki.
Rewolucja technologiczna to
nie wszystko, czym w ostatnim
czasie mile zaskakuje Kino Scena
Kultura. W ubiegłym roku gruntownie zmieniło się – po modernizacji – jego wnętrze. Niebawem
w obiekcie zostanie zamontowana
klimatyzacja.
Jak się dowiedzieliśmy, wszczęta została procedura mająca wyłonić wykonawcę prac. Jeśli nic nie
stanie na przeszkodzie, inwestycja
zostanie sfinalizowana w ciągu
kilku tygodni. Dzięki temu w sali
będzie rześkie powietrze nawet w
najbardziej upalne letnie dni. A
jeśli na zewnątrz powieje chłodem,
system pozwoli ogrzać powietrze
w kinie do odpowiedniej, bardziej
komfortowej, temperatury.
DC
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Dom Kultury lśni nowością
SZCZYGŁOWICE. EFEKTOWNY FINAŁ GRUNTOWNEJ MODERNIZACJI

Niespełna dwa lata trwała gruntowna przebudowa szczygłowickiego Domu Kultury. Prawie
wszystko jest nowe – od sceny przez widownię po garderoby. - To piękna inwestycja
w przyszłość, to piękna promocja miasta – nie ma wątpliwości prezydent Knurowa Adam Rams
Ci, którzy pierwszy raz postawili
nogę w nowej sali mogli przeżyć lekki
szok. Salę widowiskową zbudowano
niemal od podstaw. Wyburzono
wszystkie stare elementy.
Zainstalowano m.in. specjalne
materiały dźwiękochłonne na ścianach i suficie, nowe oświetlenie i nagłośnienie oraz filtry oczyszczające
powietrze. Na nowo wybudowano
widownię i wyremontowano scenę.
Nowe są też garderoby i reżyserka.
Oficjalne otwarcie w Domu Kultury odbyło się w sobotnie popołudnie. Honory gospodarza pełnili
wspólnie dyrektor Centrum Kultury Jerzy Kosowski i kierownik
Domu Kultury Jolanta Szafraniec.
Widownię wypełnili goście, wśród
nich przedstawiciele szeroko pojętej
kultury i oświaty, społecznicy i sa-

morządowcy. Miasto reprezentowali
prezydent Adam Rams wraz z zastępcą Piotrem Surówką.
– Jestem głęboko przekonany, że
w tym nowoczesnym Domu Kultury,
w naprawdę dobrych warunkach
regularnie będą się odbywać prace
artystyczne, treningi i próby. Wierzę,
że z obiektu korzystać będzie coraz
liczniejsza grupa naszych mieszkańców – mówił podczas otwarcia
prezydent Rams.
- Powszechna jest opinia, nie tylko
wśród budowlańców, że takie obiekty
lepiej budować od podstaw niż remontować. Jednak, jeśli popatrzymy
sobie dzisiaj na tę salę, ta opinia jest
bezpodstawna – przekonywał Zbigniew Majchrzyk, wiceprezes firmy
Janta, która przeprowadziła prace
modernizacyjne.

W finale koncertu
otwierającego Dom Kultury
zaśpiewali wspólnie Martyna
Wolsztyńska i Michał Gasz

Agnieszka Witomska

Solistom w czasie występów
towarzyszyła Orkiestra KWK „Knurów”

Uroczystości okrasiły sceniczne
występy. Zagrała Orkiestra KWK
„Knurów” pod dyrekcją Mariusza
Kowalczyka, wystąpiły zespoły działające przy Centrum Kultury, m.in.
zespoły tańca Marzenie, grupy Happy Band oraz Bez Nazwy, Majoretki
„Iluzja”. Świetnie zaprezentowali się
soliści: Wiktoria Sikotowska, Ersad
Kamiński, Sylwia Lipka, Martyna
Wolsztyńska, Łukasz Dogoński,
Agata Żyła, Agnieszka Witomska, a
także Michał Gasz.
Z efektu modernizacji zadowolona jest kierownik Szafraniec.
– To piękne dzieło, które robi

znakomite wrażenie – nie kryje satysfakcji. – Została nam do zrobienia
tylko kosmetyka. To co najważniejsze,
już za nami.
Kierownik Szafraniec zapowiada, że w odnowionym obiekcie będzie
tętnić kulturalne życie.
– Już w maju i czerwcu będzie się
dużo działo. Przede wszystkim odbędą się imprezy, których nie udało się
zorganizować wcześniej, ze względu
na trwający remont – informuje pani
kierownik, zachęcając do śledzenia
imprezowych zapowiedzi.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Grupa Bez Nazwy

foto-migawka

ogłoszenie

− Dla chrześcijanina nie ma sytuacji bezna
dziejnych, bo chrześcijanin jest człowiekiem
nadziei − słowa Jana Pawła
II otwor zyły obchody Białego Dnia w Miejsk
im Gimnazjum nr 1. W poniedziałek, dokład
nie w południe, boisko
przy MG-1 wypełnili knurowianie ubrani
na biało. Powód nietypowy − bicie rekord
u w ilości osób odmawiających
„Anioł Pański”. Na wezwanie do wspólnej
modlit wy odpowiedzieli młodsi i starsi -praw
ie 400 osób. − Jest radość
− śmiała się jedna z sióstr zakonnych przyby
łych na obchody. Po wysłuchaniu słów Papież
a-Polaka i odmówieniu
modlit wy, zebrani zaśpiewali ukochaną pieśń
Jana Pawła II − „Barkę”. Biały Dzień zakoń
czył obchody kanonizacji
Jana Pawła II w MG-1.

Tekst i foto: Justyna Bajko
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W czasie podróży po Maroku jedną z najbardziej oryginalnych atrakcji była
przejażdżka na wielbłądach ...

... z kolei w Sri Lance podróż na słoniu

Z plecakiem po świecie
PROJEKT SZKOLNA EKSPEDYCJA

Mapa, przewodnik, trochę gotówki, niewielki bagaż i w drogę. Z takim
ekwipunkiem nastolatki z pilchowickiego gimnazjum zwiedziły już
trzy kontynenty. O pomyśle i podróżach w ramach Szkolnej Ekspedycji
rozmawiamy z Adamem Ziają, nauczycielem w Zespole Szkół
w Pilchowicach, pomysłodawcą tego ciekawego przedsięwzięcia

Dawid Ciepliński: - Skąd pomysł na Szkolną Ekspedycję?
Adam Ziaja: - Pojawił się na
początku mojej pracy w Zespole
Szkół w Pilchowicach. Na kółku geograficznym pokazywałem zdjęcia i
opowiadałem m.in. o swojej czteromiesięcznej podróży do Azji i kilku
krótszych do Afryki. Ktoś zapytał:
„A kiedy nas pan zabierze?”. Szybko
sprawdziłem loty. Okazało się, że jest
świetna oferta. Za 450 zł można było
polecieć do Maroka i z powrotem.
Oczywiście z przesiadkami! Promocje wiecznie nie trwają, więc szybko
przedstawiłem propozycję dyrekcji
szkoły – Pani Agnieszce Lotkowskiej
– prosząc o decyzję... na następnej
przerwie. Pamiętam jak dziś, kiedy to na przerwie poprosiłem jedną
z uczennic, by zebrała wszystkich z
kółka w sali, bo mam kilka spraw do
omówienia. Przyszli prawie wszyscy,
brakowało tylko jednej z dziewczyn -

Eli. Początkowo źli, że zabiera im się
międzylekcyjną przerwę, a po chwili
niedowierzający i dociekający, czy to
żart. Po dzwonku na lekcję usłyszałem głośny pisk połączony z krzykiem
– i już wiedziałem, że informacja doszła do Eli! Nazajutrz spotkałem się
z rodzicami jedenastki uczęszczającej na kółko. Sześcioro rodziców odważyło się podjąć niełatwą – nie ma
co ukrywać – decyzję, by puścić swoje
dzieci na daleką wyprawę.
- Czym kieruje się pan wybierając cel podróży?
- Założeniem projektu Szkolna
Ekspedycja jest tanie podróżowanie
do jak najdalszych miejsc na świecie. Kosztuje nas to nawet cztery razy
mniej niż klientów biur podróży. Zazwyczaj połowę ceny pożerają bilety
na samolot, dlatego wpływ na wybór
miejsca mają promocje lotnicze. Wychodzę z założenia, że warto jechać
tam, gdzie akurat można zrobić to

tanio, a kiedyś i tak zwiedzimy cały
świat.
- Miał pan obawy przed pierwszym wyjazdem?
- Nie, gdyż w Maroku bywałem
już kilkakrotnie. To bardzo dobry
kierunek na rozpoczęcie przygody z
turystyką backpackingową – plecakową. W niepewności czekałem jedynie
na decyzje rodziców. Na pewno przeżywali rozterki.
- Co mogło krzyżować plany?
- Przy takich wyjazdach największe obawy wiążą się z opóźnieniami
lotniczymi. Chodzi o to, by zdążyć na
przesiadki w lotach łączonych tanimi
liniami. W takim przypadku bilet
przepada! Dlatego staramy się już
dzień wcześniej przylecieć do miasta
przesiadkowego. Dzięki temu mamy
trochę czasu na zwiedzanie. W ten
sposób obejrzeliśmy m.in. Rzym,
Brukselę i Londyn. Druga obawa to
choroby. Jadąc do krajów egzotycz-

Grupa pierwszej „Szkolnej Ekspedycji” tuż po przylocie do Maroka
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nych, trzeba liczyć się z możliwością
zachorowania, toteż zawsze mamy
wszystkie wymagane szczepienia.
Zdarzają się jednak zagrożenia, na
które nie ma szczepionek, np. malaria. Wtedy najważniejsze są profilaktyka i zdrowy rozsądek podczas
wyjazdu.
- Młodzież garnie się do tego
typu podróży, czy ochotników
trzeba szukać na siłę?
- Wyjazdy mają specyficzny charakter: zakupy biletów lotniczych,
brak rezerwacji noclegów i przejazdów na miejscu. To przesądza,
by podróżować w małych grupach,
liczących 8-10 uczestników i 2 opiekunów. Liczniejsza stwarzałaby
problemy, np. w zakupie biletów na
komunikację lokalną. Korzystanie z
niej to warunek konieczny, gdyż tylko tak podróżując jesteśmy w stanie
poznać ludzi, ich zwyczaje i kulturę.
Wynajem osobnego transportu jest
ostatecznością, kiedy nie ma innej
możliwości lub ogranicza nas czas.
Do tej pory nikomu nie musieliśmy
odmawiać, natomiast zainteresowanie projektem jest coraz większe.
Zapewnie będziemy musieli ustalić zasady decydujące o kolejności
uczestnictwa.
- Kto może brać udział w wyprawach?
- Sam projekt jest kierowany do
uczniów klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Pilchowicach. Od
jego czwartej edycji, dzięki decyzji
nowego dyrektora Pana Łukasza
Kwiotka, także do absolwentów naszej szkoły. Duże zainteresowanie
turystyką w naszej gminie skłoniło
nas do napisania kolejnego projektu
– Innowacji Edukacyjnej - „Edukacja turystyczna”. Dzięki pozytywnej
opinii wójt Gminy Pilchowice Joanny
Kołoczek-Wybierek 15 kwietnia rozpoczął się nabór do klasy pierwszej
pilchowickiego gimnazjum, w której

Adam Ziaja

edukacja będzie poszerzona o zagadnienia związane z turystyką, kulturą
i językiem angielskim w podróży. To
pierwsza taka klasa w Powiecie Gliwickim, więc oferta skierowana jest
także do mieszkańców Knurowa i
okolicznych miejscowości. Szczegóły można znaleźć na stronie szkoły:
www.zs.pilchowice.pl.
- Rodzice mają duże opory
przed puszczeniem dzieci w świat?
- Jak już powiedziałem: to niełatwa decyzja. Z jednej strony dzieci,
które rwą się do jazdy, z drugiej długa lista obaw. Na zebraniu staram
się przedstawić pozytywne aspekty
wyjazdu, ale także zagrożenia, jakie
niesie ze sobą ekspedycja. Na koniec
zawsze proszę rodziców, by przemyśleli plusy i minusy wyjazdu. Jeśli
przeważą obawy, niech się wstrzymają od wyjazdu. Na decyzję jest
zazwyczaj tydzień. Podczas wyprawy
uczniowie mają stały kontakt telefoniczny z rodzicami dzięki abonamentowi skype’a. Rodzice mogą śledzić
nasze losy na profilu ekspedycji na
Facebooku – oczywiście, gdy jest dostępny internet.
- Jak się przygotowujecie do
wyprawy?
- Najpierw jest zebranie z rodzicami. Ustalamy wówczas maksymalny koszt. Potem opiekunowie
podpisują zgodę na zakup biletów
lotniczych w obszarze całego świata,
po uprzednim poinformowaniu tele-
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CO NAJBARDZIEJ
UTKWIŁO CI W PAMIĘCI?

Jedną z największych zalet podróżowania jest poznawanie
lokalnej kuchni. W Gruzji globtroterzy mieli okazję
posmakować chinakli – gruzińskich pierożków

fonicznym o kraju docelowym oraz
wpłaceniu umownej zaliczki na bilety. Tu zaczynają się poszukiwania
okazji cenowych. Nieraz trwają całe
godziny. Oczywiście pomagają mi
w tym też uczniowie. Kiedy trafi się
okazja cenowa, dzwonię do dyrektora
szkoły. Jeśli jest zgoda na dany kierunek, to obdzwaniam rodziców. Zazwyczaj jest tylko godzina na decyzję.
Szybko więc krystalizuje się grupa
uczestników. Wówczas kupujemy bilety, o ile oczywiście jeszcze są w okazyjnej cenie. No i potem zaczyna się
organizowanie wyjazdu. Ustalamy
główny cel ekspedycji, przeszukujemy internet, czytamy, kompletujemy
niezbędne dokumenty, szczepimy się,
wykupujemy ubezpieczenie, planujemy wstępny zarys wyjazdu, rejestrujemy wyjazd w kuratorium oświaty,
szukamy firm, które chcą być partnerami wyjazdu oraz patronów medialnych itd. Od kilku dni do kilkunastu
godzin przed wyjazdem organizujemy odprawę, na której rodzice podpisują niezbędne dokumenty, a uczniowie prezentują zarys wyjazdu. Bywa
też, że pakujemy wspólny bagaż. Na
spotkanie zaproszone są także media.
- A na miejscu?
- Ogranicza nas tylko bilet powrotny, więc stosujemy się do zasady „Carpe diem”, czyli cieszymy
się chwilą. To nasze motto i logo od
drugiej ekspedycji. Spontanicznie
decydujemy, co będziemy robić w
kolejnym dniu. Staramy się osiągnąć
główny cel ekspedycji, ale bywa, że
nie jest to możliwe z przyczyn od nas
niezależnych. Gdy mamy dostęp do
internetu, to publikujemy na naszym
profilu fb.com/ekspedycja.
- Po powrocie też nie próżnujecie.
- Prawda. Organizujemy spotkanie na podsumowanie projektu. Każdy może na nie przyjść. Prezentujemy
slajdy z wyjazdu, jest premiera ekspedycyjnego filmu, organizujemy wystawę fotograficzną, gotujemy dania
regionalne z kraju, w którym byliśmy
i częstujemy nimi wszystkich przy-

byłych gości. Symbolicznymi dyplomami dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji ekspedycji. Młodzi pilchowiccy podróżnicy
piszą artykuły do gazet i portali informacyjnych, dają wywiady do radia i
telewizji, prezentują swoje zdjęcia na
wystawach fotograficznych. Po takim
podsumowaniu zaczyna się wszystko
od nowa, zebranie z rodzicami itd.
- Co was zaskoczyło najbardziej
podczas wypraw?
- Dla mnie najprzyjemniejszym
zaskoczeniem jest to, jak szybko młodzież dostosowuje się do warunków
na miejscu. Gdy przed wyjazdem wyliczam różne możliwe sytuacje, nastolatki patrzą z niedowierzaniem.
Zwłaszcza te, które uchodzą za bardzo wymagające. Ale już na miejscu
wystarczy kilka dni, by spanie na lotnisku, gotowanie wody w lotniskowej
łazience za pomocą grzałki, pająki,
jaszczurki, karaluchy, a czasem i myszy w pokojach, brak bieżącej wody
przez kilka dni, podróż w przepełnionych autobusach, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
i często pomaganie także innym towarzyszom podróży stają się dla nich
chlebem powszednim. Nie narzekają,
a szybko stają się kolektywem. Hasło:
„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” jest w stu procentach uzasadnione. Aż miło patrzeć...
- Były jakieś nieprzewidziane
sytuacje, wypadki, problemy?
- Szkolna ekspedycja generuje
same niespodziewane sytuacje. Pozytywne i negatywne. Nigdy nie wiemy,
czego możemy się za chwilę spodziewać. To jest chyba najciekawsze w
tym wszystkim. To wszystko daje nam
ogromny bagaż doświadczeń, kształtuje osobowość i myślę, że będzie
procentowało w przyszłości. Z takich
pozytywnych sytuacji przypominam
sobie Saharę Zachodnią, gdzie pod
meczetem rozegraliśmy mecz z miejscowymi chłopakami. Kilka godzin
później jeden z nich – 10-letni Sidi
– zaprosił nas do rodzinnego domu.
Tam przyjęła nas cała jego rodzina.

Zostaliśmy poczęstowani obiadem.
Nie sposób zapomnieć spotkania z
psami pasterskimi w Kaukazie Południowym w Armenii. Ponad pół
godziny staliśmy na szlaku z kamieniami w ręce, otoczeni przez trzy psy,
czekając na pasterzy. Później okazało
się, że te pasterskie owczarki są całkiem przyjaźnie nastawione, o ile w
pobliżu jest ich opiekun.
- Jak was odbierali tubylcy?
- Ludzie na całym świecie są tacy
sami: ciekawi innych ludzi, uśmiechnięci, bardzo pomocni. Zdarzają się
także tacy, którzy chcą naciągnąć
turystów, wykorzystać ich niewiedzę,
oszukać, ale jest ich zdecydowana
mniejszość. Uważam, że pozytywne, uśmiechnięte osoby, takie jak
my, przyciągają ludzi o podobnym
usposobieniu. I nawet nieznajomość
wspólnego języka nie przeszkadza,
by się porozumieć. Wystarczy chęć, a
sposób się znajdzie. Faktycznie zdarza się, że miejscowa ludność dziwi
się, że młodzież szkolna przebywa
na obozie właśnie w ich kraju. Najbardziej zaskoczeni byli spotkani na
szlaku... Polacy. Nie dowierzali, że
szkolny obóz wędrowny może być w:
Maroku, Norwegii, Gruzji, Armenii
na Sri Lance lub Saharze Zachodniej.
- Kiedy następna wyprawa?
- Już w ostatnim tygodniu czerwca czeka nas VII odsłona projektu

Szkolna Ekspedycja. Celem kraj, o
którym marzyliśmy od półtora roku,
al zawsze trafiały się lepsze oferty
cenowe w inne strony świata. Na pomysł wpadliśmy w Gruzji, gdy w trafiliśmy na filmową ekipę z Bollywood.
To oczywiście Indie. Szóstka uczniów,
dwoje absolwentów (uczestników
poprzednich ekspedycji) oraz dwoje
opiekunów to ekipa kolejnego wyjazdu. Szczegóły podróży oczywiście już
niedługo na naszym fb.
- Szkolna Ekspedycja się kiedyś
skończy?
- Mam nadzieję że nigdy. Od
tego roku mamy salę geograficzną,
w której namalowaliśmy konturową
mapę polityczną świata z zaznaczonymi krajami, które odwiedziliśmy.
Plan jest taki, by kiedyś ta mapa była
zamalowana w całości! Szkolna Ekspedycja to choroba, którą łatwo się
zarazić. Wtedy jest już nieuleczalna!
Sam już dzisiaj widzę, że są osoby,
które połknęły bakcyla i myślą tylko
o tym, by znowu jechać. Nieważne
gdzie, ale ważne, by przeżyć przygodę, poznać ciekawych ludzi i dobrze
się bawić. Mam nadzieję, że już niedługo opiekunami na naszych wyjazdach będą pierwsi wychowankowie
naszego gimnazjum i projektu Szkolna Ekspedycja.

Patrycja Honysz – Sahara Zachodnia: - Dzień, kiedy miałam
okazję zjeść obiad u osoby, którą
poznałam pod meczetem podczas
gry w pikę. Z Sahary nie mogę
zapomnieć długich kilometrów pustyni ciągnącej się za horyzont, gdy
przemieszczaliśmy się między miastami. Oprócz tego w pamięć wbiły
mi się częste kontrole policji i wojska
oraz wspaniała zabawa podczas
kręcenia filmu i poszukiwań miejsc
pasujących do „Małego Księcia”.

Karolina Wieczorke – Sri Lanka: - Każda chwila na wyspie
pozwalała poznać, zobaczyć oraz
zrobić coś, czego nigdy dotąd się
nie robiło. Z podróży na Sri Lankę
najbardziej zapamiętałam krajobraz plantacji herbaty, wizytę w jej
fabryce, liczne Dagoby, tuk-tuki,
safari na słoniach i naukę surfowania. W pamięci utkwiły mi uśmiechnięte twarze Lankijczyków. Fantastyczni ludzie - życzliwi, serdeczni
i spokojni - pozwalali robić sobie
zdjęcia. Kraj sam w sobie bardzo
egzotyczny, ma wiele twarzy.

Rozmawiał Dawid Ciepliński

Obóz rozbity na wzgórzach Armenii

Hanna Młotkowska – Gruzja: Niezwykłą gościnność Gruzinów,
muzeum Stalina w Gori, niezapomniany smak chinkali, widok
z góry na Tbilisi, no i oczywiście
męczące i satysfakcjonujące zdobywanie góry Kazbek. A i z tego
samego dnia - konie, które próbowały dostać się do naszego
namiotu i jajecznicę z grzybami, w
której więcej było grzybów, niż jajek. Także ostrą jazdę gruzińskich
kierowców, ekipę z Bollywood i
monastyry.

Przesiadki pomiędzy poszczególnymi lotami sprawiają,
że dużą część czasu spędza się na lotniskach

– Podróżowanie w ten sposób to niesamowita przygoda –
twierdzą zgodnie uczestnicy Szkolnych Ekspedycji
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Just yna Reginek – Maroko:
- Wspominam soczysty i niepowtarzalny smak soku pomarańczowego, poznawanie nowej kultury
przez przebywanie codziennie w
ich środowisku, picie marokańskiej
miętowej herbaty, jedzenie tamtejszych potraw. Także paradę w
Marrakeszu, kobry, targowanie się
o wszystko i ogromną frajdę z tym
związaną. Nie sposób zapomnieć
też wyprawy i noc na pustyni, ogniska – taki egzotyczny raj w nowym,
nieznanym wydaniu...
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rozrywka nr 18

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko

Ewa Konopka z Knurowa

ur. 22.04.2014 r., 3410 g, 54 cm

Mikołaj Brzęczek z Rybnika

ur. 23.04.2014 r., 3700 g, 56 cm

Natalia Philipczyk z Gliwic

ur. 23.04.2014 r., 3270 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 (decydu-

Antoni Leśnik z Gliwic

ur. 22.04.2014 r., 3200 g, 51 cm

Agata Kocuj z Rud

ur. 23.04.2014 r., 3750 g, 52 cm

Oskar Strzyżewski z Czerwionki-Leszczyn
ur. 24.04.2014 r., 3350 g, 52 cm

je data stempla pocztowego). Wśród
autorów praw id łow ych odpow iedzi
rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

18

Rozwiązanie krzyżówki świątecznej
Prawidłowe rozwiązanie brzmiało: „BARANEK WIELKANOCNY”.
Nagrody otrzymują:
Renata Wrycza – zabieg kosmetyczno upiększający (mikrodermabrazja
diamentowa i paznokcie żelowe) + upominek
Marta Król – 10-wejściowy karnet na Pływalnię Wodnik + upominek
Jerzy Kaczmarczyk – 8-wejściowy karnet na Siłownię Wodnik + upominek
Maria Haba-Wysocka – zaproszenie dla dwóch osób na koncert operetkowy
+ upominek
Jerzy Jarząb – karnet na obiekty MOSiR Knurów + upominek
Grzegorz Kania - karnet na obiekty MOSiR Knurów + upominek
Natalia Cwienk - karnet na obiekty MOSiR Knurów + upominek
Małgorzata Losza - karnet na obiekty MOSiR Knurów + upominek
Ewa Dziopa - karnet na obiekty MOSiR Knurów + upominek
Krystyna Pacewicz – podwójny bilet do Kina Scena Kultura + upominek
Rajmund Bonk – płyta zespołu KAMRATY + upominek
Bożena Bernas - płyta zespołu KAMRATY + upominek
Werner Grieger - płyta zespołu KAMRATY + upominek
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji.

Sponsorzy krzyżówki
URZĄD
MIASTA
KNURÓW

Zespół
Kamraty

KNURÓW
PŁYWALNIA

Zoﬁa Szukała z Chudowa

ur. 24.04.2014 r., 3320 g, 49 cm

Aleksandra Długoszewska z Leszczyn
ur. 26.04.2014 r., 3420 g, 54 cm

5-6.05.2014 r.
PONIEDZIAŁEK- WTOREK
1. 05.2014 r.
CZWARTEK
Niesamowity Spider-Man 2 3D
dubbing
− godz. 15.15
Niesamowity Spider-Man 2 3D
napisy
− godz. 18.00, 20.30

Imigrantka
− godz. 18.00
Niesamowity Spider-Man 2 2D
napisy
− godz. 20.00
7.05.2014 r.
Środa
Niesamowity Spider-Man 2 2D
napisy
− godz. 20.00

2 - 4. 05.2014 r.
PIĄTEK
Niesamowity Spider-Man 2 3D
dubbing
− godz. 15.15
Imigrantka
− godz. 18.00
Niesamowity Spider-Man 2 3D
napisy
− godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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aktualności
KNURÓW. PRZEDSZKOLNA OLIMPIADA

Szybciej, wyżej, mocniej!
Rzucali do celu, toczyli piłkę
do bramki, skakali przez płotki
– mowa o malcach, uczestnikach
Olimpiady Gier i Zabaw Ruchowych
dla Przedszkolaków

Impreza odbyła się w ubiegły
czwartek. Rozpoczęła się od... defilady. Do hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Szczygłowicach
dumnie wkroczyły rozentuzjazmowane dzieci z przedszkoli nr 2, 3,
5, 7, 12 oraz z przedszkola „Wesołe
Nutki”. Zawody otworzył wiceprezydent Knurowa Piotr Surówka. Zaraz
potem zabrzmiał hymn olimpiady
autorstwa Beaty Wapińskiej.

Konkurencji było 10. Dzieci
m.in. mierzyły się z drabinką koordynacyjną, skakały przez ławeczkę
gimnastyczną czy kręciły hula-hop.
Rodzice na trybunach i nauczyciele szybko ochrypli od okrzyków
wsparcia. Radość z bycia pierwszym
była ogromna! Dzieci krzyczały i
unosiły ręce do góry jak najprawdziwsi sportowcy.
– Nie liczył się jednak wynik, ale

dobra zabawa! – podkreśla Zbigniew
Rabczewski z MOSiR. – Staraliśmy
się, aby dzieci były zadowolone i
szczęśliwe.
Każdy ze startujących otrzymał
upominek, bo wszyscy byli zwycięzcami. Dzieci dumnie pokazywały
rodzicom złote medale i nagrody,
wręczane przez Adama Augustowskiego, nauczyciela MSP-4, Krzysztofa Stolarka, dyrektora MOSiR i
instruktorów MOSiR.
– Szczególne podziękowanie kierujemy do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie oraz opiekuna
Adama Augustowskiego za pomoc w
przeprowadzeniu Olimpiady – mówi
Zbigniew Rabczewski.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Konkurencje wymagały od przedszkolaków dokładności i szybkości

KNURÓW. GIMNAZJALIŚCI POSPRZĄTALI ULICĘ KOZIEŁKA

Posprzątane, tylko
na jak długo...

Wydawać by się mogło, że gimnazjaliści
z „Jedynki” sprzątający ul. Koziełka nie będą
mieli w tym roku za wiele do roboty. Wszak
od lipca obowiązuje ustawa śmieciowa...

Dzieci rywalizowały, świetnie
się przy tym bawiąc

KNURÓW

Szczęśliwej drogi już czas
W piątek abiturienci z Zespołu Szkół im. Paderewskiego
w Knurowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Przed
nimi podróż trudniejsza. Podróż, której nie da się powtórzyć
ani zresetować – dorosłość

Ustawa śmieciowa miała sprawić, że znikną dzikie wysypiska.
Tylko na przykładzie pobocza drogi
prowadzącej od skrzyżowania ulic
Jęczmiennej z Koziełka w kierunku
Szybu I można wysnuć wniosek, że
niektórzy mieszkańcy Knurowa za
nic mają obowiązujące prawo.
Niedawno, po godzinach lekcyjnych, 20-osoba grupa gimnazjalistów wraz z nauczycielami zabrała się za sprzątanie tego zakątka
miasta - tak chętnie odwiedzanego
przez miłośników nordic walkingu.
Efekt przerósł ich najśmielsze
oczekiwania. W 50 studwudziestolitrowych workach zmieścili pozostałości ludzkiej krótkowzroczności
i głupoty.
- Przeważały odpady po rozbiórkach samochodów, śmieci z gospodarstw domowych, porozbijane

telewizory i butelki - relacjonują
uczestnicy sprzątania. - Znajdowaliśmy worki ze skoszoną trawą. Najwidoczniej okoliczni mieszkańcy dbają
wyłącznie o własne ogrody. Szkoda
tylko, że ich wzrok nie sięga dalej.
Mimo że od lipca 2013 roku
każdy mieszkaniec Knurowa nie
powinien mieć problemu z odbiorem odpadów, proceder podrzucania śmieci nadal istnieje.
Gimnazjaliści, w miarę swoich
możliwości, usuwają dowody nieodpowiedzialności dorosłych. Czy
wnioski z tej lekcji wykorzystają w
dorosłym życiu, czas pokaże.
Organizatorzy akcji dziękują
Teresie Golbie z referatu ds. ochrony
środowiska, która jak co roku dostarczyła gimnazjalistom niezbędne
rękawice i worki na śmieci.
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Pożegnanie murów szkoły to czas
na podsumowania. W czasie uroczystości w odnowionym Domu Kultury
w Szczygłowicach uczniowie dziękowali pedagogom za lata twórczej
pracy i zaangażowanie. Nauczyciele
także nie szczędzili ciepłych słów
swoim wychowankom, szczególnie
wyróżniając tych, którzy przez okres
nauki wybili się ponad przeciętność. Nagrody książkowe i dyplomy
uczniowie otrzymali za w ysokie
wyniki w nauce, działalność na rzecz
innych, wzorową frekwencję oraz
pracę nad własnym charakterem.
Dyrektor szkoły Dorota Gumienny
od lat przyznaje osobistą nagrodę
zwaną „Paderem”. W t y m roku
przypadła ona Emilii Kruszkiewicz
i Danielowi Grychtołowi. Emilia jest
społeczniczką. Przy pomocy niewielkiej grupki przyjaciół zorganizowała
m.in. Dzień Sportu w Knurowie i
koncert charytatywny dla chorej
dziewczynki. Knurowianka posiada
niezwykłą cechę – potrafi przekonać
do swojej pasji innych, pozostając
przy t ym sk romną dziewczyną.
Daniel otrzymał nagrodę za m.in.
„absolutny artyzm w wypełnianiu
roli drugoplanowej, nienarzucającą
się ekspresję i niewiarygodny talent
do czarnobiałej klawiatury, za nie-

Prezydent Adam Rams pogratulował uczniom wysokich
wyników w nauce i podziękował za działalność społeczną

wrażliwość na próżne gratulacje i
oślepiające światła sceny”.
Kończąc kolejny etap edukacji,
młodzi knurowianie rozpoczynają
nowy rozdział w swoim życiu.
– Mam dla was kilka rad na tę
nową drogę życia – mówiła Dorota
Gumienny, dyrektor „Paderka”. –
Twórzcie porządek tego świata, nie
pytając, co inni mogą zrobić dla was,
ale co wy możecie zrobić dla nich.
Bądźcie silny, abyście potrafili sprostać wyzwaniom dorosłości. Bądźcie
optymistami, wszak wiara góry przenosi. Bądźcie dzielni.

Już za parę dni większość tegorocznych abiturientów zmierzy się
z egzaminem dojrzałości. 5 maja
uczniowie przystąpią do matury
pisemnej z języka polskiego. Potem
kolejno matematyka, język obcy i
przedmioty dodatkowe. Sesja maturalna zakończy się 23 maja.
Powodzenia na egzaminach życzył maturzystom prezydent Adam
Rams, namawiając jednocześnie do
kontynuowania edukacji i pielęgnowania swoich marzeń.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
50 000 RATA 369 ZŁ . Tel. 43 423 56 17

11-18/14

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

1/14-odw.

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 43
m2, I piętro, os. 1000-lecia. Bardzo dobra
lokalizacja (szkoła, przedszkole, przystanki
autobusowe, taxi, kościół). Mieszkanie
słoneczne. Do remontu. Cena 130 tys.
Tel. 32 236 97 86, 889 838 767 BEZ POŚREDNIKÓW!

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

OGŁOSZENIE

Zatrudnimy sprzątaczkę (emerytka). Tel.
664 040 345

Urząd Miasta Knurów informuje że w dniach od 9 do 27 maja
2014 roku odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,
oraz odpadów niebezpiecznych z terenu zabudowy jednorodzinnej.

18-22/14

18-20/14

16-25/14Y

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe. Tel.
669 151 112
15-18/14

Sprzedam pilnie tanio dom. Tel. 508 192 750
18/14

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

SPRZEDAM

1/14-odw.

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

3/14-odwM.

SZUKAM PRACY
Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

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

1/14-odw.

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

15/14-odw.

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

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

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

13/14-odw.

1-22/14

w w w.BRUK ARST WOGLIWICE .pl
Tel. 502 611 988, 509 962 089

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

13/14-odw.

8-48/14

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

7/14-odw.

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

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

13/14-odw.

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

13/14-odw.

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

DAM PRACĘ

MOTORYZACJA

Producent stolarki alu MBB w Pilchowicach
zatrudni: kierownik/czka, magazynier/ka.
Od 20 - 40 lat. Dok: CV, kopie świadectw
pracy. Tel. 32 235 69 28, metall-bau.
bujok@wp.pl
18/14

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

6-22/14

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

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

10-18/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

5-22/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

14-22/14

NIERUCHOMOŚCI
Mieszkanie do wynajęcia 70 m 2 , c.o.,
gaz, gładzie. Stan bardzo dobr y. Tel.
601 771 672
18-20/14

Pokój do wynajęcia. Tel. 662 046 523

18/14

Sprzedam dom częściowo wykończo ny – Jęczmienna. Tel. 32 236 58 10,
784 752 570
18/14

Sprzedam dom dwurodzinny. Knurów, ul.
Wolności. Cena 495 tys. – do negocjacji.
Tel. 601 462 766

18-20/14

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
w Knurowie ul. Szpitalna 11
przyjmie do pracy:
- osobę na stanowisko konserwator przepompowni i oczyszczalni
ścieków - ślusarz
Wymagania: wykształcenie zawodowe o kierunku mechanicznym,
prawo jazdy kat. B
Podania i CV wraz ze zdjęciem należy składać osobiście
w siedzibie przedsiębiorstwa (Dział Kadr) w godz. 7.00-15.00
do dnia 16.05.2014 r.

OGŁOSZENIE

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

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

Odbiór zostanie przeprowadzony w kolejności określonej w przedstawionym poniżej harmonogramie.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców zabudowy jednorodzinnej
wymienionej w harmonogramie, o wystawienie w godzinach wieczornych
dnia poprzedzającego wywóz lub w dniu wywozu do godziny 7:00 rano
przed posesję odpadów wielkogabarytowych. Dla osób, które spóźnią się
z wystawieniem odpadów nie przewidujemy dodatkowych terminów w ramach
prowadzonej akcji.
Wystawione rzeczy nie mogą tarasować dróg, przejść dla pieszych lub
utrudniać normalnego funkcjonowania ciągów komunikacyjnych jak też
zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub ich mienia.
Nie będą odbierane odpady pochodzące z rozbiórek, gruz budowlany, styropian, papa, odpady komunalne niesegregowane i odpady podlegające segregacji.
Wszystkie odpady zostaną zebrane przez PP-H-U Komart Sp. z o.o.
a następnie poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Miasta Knurów
Rejon 1A
9.05.2014 r. - ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
26.05.2014 r. - ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
OPONY, ODPADY NIEBEZPIECZNE
ul. Szpitalna
ul. Dąbrowskiego
ul. Chopina
ul. Paderewskiego
ul. Słowackiego
ul. Chrobrego
ul. Wieniawskiego
ul. Szymanowskiego
ul. Ziętka
ul. Saperów
ul. Legionów

ul. Jesienna
ul. Deszczowa
ul. Letnia
ul. Wiosenna
ul. Przedwiośnia
ul. Zimowa
ul. Broniewskiego
ul. Rakoniewskiego
ul. Ustronie Leśne
ul. Wzgórze
ul. Polna

Rejon 1A (wąskie dojazdy)
9.05.2014 r. - ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
26.05.2014 r. - ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
OPONY, ODPADY NIEBEZPIECZNE
ul. Wilsona boczne
ul. Rakoniewskiego 19, 19a, 19b, 19e, 21b, 27, 35, 35b,37b, 39
ul. Matejki
ul. Grunwaldzka
ul. Cicha
ul. Wzgórze 14b, 16, 28a, 35, 35a
Rejon 1B
dnia 12.05.2014 r.- ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
dnia 26.05.2014 r. - ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
OPONY, ODPADY NIEBEZPIECZNE
ul. Wilsona
ul. Rybnicka
ul. Sadowa
ul. Powstańców
ul. Jordana
ul. Michalskiego
ul. Zwycięstwa
ul. Bojowa

ul. Stawowa
ul. Krótka
ul. Leśna
ul. Zielona
ul. Słoneczna
ul. Graniczna
ul. Wieczorka

Rejon 2A (wąskie dojazdy)
13.05.2014 r. - ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
27.05.2014 r. - ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, OPONY,
ODPADY NIEBEZPIECZNE
ul. Niepodległości boczne
ul. Jęczmienna boczne
ul. Kwiatowa
ul. Stokrotki

ul. Różana
ul. 1 Maja 8, 10a, 12a, 16a
ul. Wolności 5b

Rejon 2A
13.05.2014 r. - ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
27.05.2014 r. - ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, OPONY,
ODPADY NIEBEZPIECZNE
ul. Niepodległości
ul. Dworcowa
ul. Astrów
ul. Dębowa
ul. Plater

ul. Wyspiańskiego
ul. Przemysłowa
ul. 1 Maja
ul. Dymka
ul. Jęczmienna

Rejon 2B
14.05.2014 r. - ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
27.05.2014 r. - ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, OPONY,
ODPADY NIEBEZPIECZNE
ul. Sienkiewicza
ul. Kwitka
ul. ks. Koziełka
Al. Spacerowa
ul. Karłowicza
ul. Brzechwy
ul. Moniuszki
ul. Wrzosowa

ul. Łubinowa
ul. Jaśminowa
ul. Chmielna
ul. Akacjowa
ul. Wolności
ul. Klasztorna
ul. Plebiscytowa
Plac Powstańców Śl.

Rejon 2B (wąskie dojazdy)
14.05.2014 r. - ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
27.05.2014 r. - ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, OPONY,
ODPADY NIEBEZPIECZNE
ul. Sienkiewicza boczne
ul. ks. Koziełka boczne
ul. Kossak Szczuckiej
ul. Akacjowa

ul. Chmielna boczne
ul. Wolności boczne
ul. Jagły
ul. Hlonda

Do Filii nr 1 oraz Filii nr 3 można - przez cały czas trwania remontu
– zwracać wypożyczone z naszych placówek książki.
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Foto: UKS Eugen

sport
Członkowie knurowskiej
drużyny mieli po
mistrzostwach Polski
powody do radości

Klasa okręgowa
22. KOLEJKA:
Unia Świerklaniec - Tempo
Paniówki 0:2, Orzeł Mokre
- Gwarek Zabrze 2:5, ŁKS
Łagiewniki - Sokół Orzech
3:3, ŁTS Łabędy - Czarni
Pyskowice 2:0, Orzeł Miedary - Tęcza Wielowieś 5:2,
Silesia Miechowice - KS 94
Rachowice 1:0, Orzeł Nakło
Śląskie - Wilki Wilcza 2:0,
Fortuna Gliwice - Odra Miasteczko Śląskie 1:1.

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

46
41
39
36
33
31
30
30
29
29
29
27
23
23
17
15

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

48
46
42
42
38
36
34
32
31
29
27
25
23
19
17
10

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

48
46
42
40
33
32
28
27
23
18
16
11
11
4

Klasa A
22. KOLEJKA:

Nie tylko wyciskanie sztangi
O t y m, że domeną rep r e z e n t a n t ó w Uc z n i o w sk iego K lubu Spor towego
Eugen K nu rów jest w yciskanie sztangi wiedzą nie
t y l ko m i ło ś n ic y s p or tów
si łow ych. Nie t a k d aw no
Eugeniusz Mehlich i spółka
udowod n i l i, ż e zna kom ic i e r a d z ą s o b i e r ów n i e ż
w i nnych kon ku rencjach.
Po t w i e r d z e n i e m t e g o s ą
meda le mistrzostw Polsk i
w y wa lczone w trójboju
si łow y m, na któr y sk łada
się prz ysiad ze szta ngą ,
w yciskanie sztangi leżąc i
martw y ciąg.
– Odbyły się one w Mińsku Mazowieckim i rozg r y wa n e b y ł y w s y s t e mi e
klasycznym, a o medale
r y wa l i z o wa ł o 2 3 0 k o b i e t
i mężczyzn w kategoriach
junior do lat 20 i 23 oraz
weteran – relacjonuje Euge-

niusz Mehlich, który zdobył t y tu ł mistrza Polsk i i
pobił rekord Polski w trójboju. Wynik knurowianina
to 400 kg.
Ostatecznie reprezentacja
Eugena wywalczyła trzy medale, a rekord Polski ustanowiła również Dorota Tomaszewska uzyskując w martw ym
ciągu 115 kg.
- Przygotowania do tego
startu trwały w moim przypadku
kilka miesięcy – zdradza Dorota
Tomaszewska. – Od początku
byłam nastawiona na pobicie
rekordu Polski w martwym ciągu
i choć konkurencja była spora,
udało mi się zrealizować plan. W
ten sposób zrealizowałam jedno
ze swoich marzeń. Dziękuję mojemu chłopakowi i trenerowi za
pomoc i wysiłek, jaki wkładają
w moje treningi. Teraz muszę
wyznaczyć sobie kolejny cel i
ciężko trenować, by go osiągnąć.

Powołania na mistrzostwa świata

Eugeniusz Mehlich i Jerzy Więzik zostali powołani do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata, które odbędą się w Republice Południowej Afryki (Johannesburg).

Wyniki i miejsca knurowian:
- Eugeniusz Mehlich –
wynik 400 kg, mistrz Polski
i rekordzista Polski masters
50-59 lat w wadze 74 kg,
- Dorota Tomaszewska –
wynik 230 kg, wicemistrzyni
Polski juniorek do lat 20 w
wadze 63 kg oraz 4 miejsce w
juniorkach do lat 23,
- Jerzy Więzik – wynik
392,5 kg, wicemistrz Polski
masters 60-69 lat w wadze 83 kg,
- Tomasz Tomaszewski –
wynik 342,5 kg, 6 miejsce w juniorach do lat 23 w wadze 83 kg.
- To były bardzo udane
zawody, stojące na wysokim
poziomie organizacyjnym i
sportowym – podsumowuje
kierownik knurowskiej dru-

ży ny, Robert Czechmann.
– Cały nasz zespół świetnie
się spisał, a indywidualnie
praktycznie każdy zaliczył
wspaniały występ bijąc rekordy życiowe, a nawet rekordy
Polski. Serdecznie gratuluję
im tych sukcesów i bardzo się
cieszę, że mogłem im towarzyszyć w tych zawodach.

Zapisy

UKS Eugen prowadzi zapisy
na zajęcia fitness i z wyc i s k a n i a s z t a n g i, k t ó r e
adr esowane s ą zar ówno
do dziewcząt, jak i chłopców (najmłodszy rocznik
– 2000). Zajęcia odbywają
się we wtorki i w czwartki od
godziny 15 do 18 w Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 7.

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
- 19.748
2. Jerzy Makselon
- 19.276
3. Joachim Makselon
- 19.242
4. Piotr Luberta
- 18.652
5. Michał Foit
- 18.613
6. Leonard Spyra
- 18.493
7. Bernard Wróbel
- 18.428
8. Henryk Brola
- 18.298
9. Jacek Zacher
- 18.293
10. Wojciech Napierała
- 18.025
Kolejny turniej odbędzie się 6 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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19 KOLEJKA:
Naprzód Świbie - FC Kłodnica Gliwice 4:2, Walka Zabr ze - Piast Pawł ów 3:1,
Olimpia Pławniowice - Victoria Pilchowice 2:3, Amator
Rudziniec - Start Kleszczów
0:2, KS Bojków - Quo Vadis
M a ko s z o w y 2: 2 , Ko r o n a
Bargłówka - Gwiazda Chudów 1:4, Pogoń Ziemięcice
- LKS 45 Bujaków 1:2.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KNUROWIE

GODZINY OTWARCIA OBIEKTÓW MOSIR KNURÓW
W OKRESIE DŁUGIEGO WEEKENDU MAJOWEGO
tj. w dniach od 1-4.05.2014 r.

Klasa C
20 KOLEJKA:
Ślązak Bycina – Concordia II Knurów 0:1
Bramka: Paśnicki.
Concordia: Wasilewski, Smętek 68’ Niedbała, Klimasara, Paśnicki, Gałach, Malinowski,
Goncerzewicz, Filip, Sucho1. Concordia II
51
cki, Kozdroń, Bajer 45’ Losza.
2. Gwarek II
39
Gwarek II Ornontowice –
3. Burza
31
4. Leśnik
25
Burza Borowa Wieś 1:0, Na5. Młodość II
14
przód Łubie – Młodość II Rud6. Naprzód
12
no 1:1, Leśnik Łącza – pauza.
7. Ślązak
2

WYNIKI Z 22 KWIETNIA:
- 2.203
- 2.166
- 2.132
- 2.056
- 1.910
- 1.869
- 1.830
- 1.786
- 1.673
- 1.638

Klasa B

PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
1. Bogdan Litwin
2. Leonard Spyra
3. Jerzy Niewiadomski
4. Alojzy Kopiec
5. Emil Kasperek
6. Joachim Makselon
7. Dariusz Skowron
8. Piotr Palica
9. Kazimierz Fąfara
10. Tadeusz Wodziczko

Ruch Kozłów - Zamkowiec
To s ze k 3:1, S p o ł e m Z a br ze - Or ł y Bojszów 3:1,
Zryw Radonia - Przyszłość
II Ciochowice 5:1, KS MOSiR Stal Zabrze - MKS Zabrze-Kończyce 2:2, Carbo
Gliwice - Naprzód Żernica
3:3, MKS Zaborze Zabrze
-Jedność 32 II Przyszowice
3:1, Salveo Drama Kamieniec - Młodość Rudno 4:4,
Orzeł Stanica - Sokół Łany
Wielkie 0:7.

PŁYWALNIA KRYTA
i KASA,
Knurów ul. Górnicza 2
1.05. – 14.00 – 22.00
2.05. – 14.00 – 22.00
3.05 – 10.00 – 20.00
4.05. – 10.00 – 20.00
(godziny ogólnodostępne
zgodnie z harmonogramem)
SIŁOWNIA
czynna od otwarcia KASY do 1
godz. przed zamknięciem KASY
SALKA DO TENISA
czynna w godzinach pracy KASY
MOSiR Knurów.

SAUNA
czynna godzinę po otwarciu
KASY do zamknięcia KASY
MOSiR Knurów
HALA SPORTOWA
czynna codziennie
po wcześniejszej rezerwacji
i wykupieniu biletu w KASIE
MOSiR Knurów

PŁYWALNIA KRYTA
„aQuaRelax” i KASA
Knurów ul. Szpitalna 23
1.05. – 10.00 – 22.00
2.05. – 10.00 – 22.00
3.05 – 10.00 – 22.00
4.05. – 10.00 – 22.00

„Bodek”
w Bostonie

Knurowianin Bogdan
Leśniowski wystąpił w biegu maratońskim w Bostonie. Znany w środowisku
bie gacz y ja ko „ B o dek ”,
osiągnął czas: 3 godziny 24
minuty i 27 sekund.
W tym miejscu warto

dodać, że bostoński maraton jest najstarszym tego
typu biegiem na świecie, a
przed rokiem doszło tam
do zamachu, w których zginęły 3 osoby, a 264 zostały
ranne.

PiSk
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Szalony
mecz

Po czterech
meczach przerwy,
między słupki
knurowskiej
bramki wrócił
Paweł Krasoń

Rzadko zdarza się, by zespół, który strzela trzy bramki
nie wygrał meczu. W sobotę
do takiej sytuacji doszło w
czasie potyczki Przyszłości
Ciochowice z Concordią Knurów. Gospodarze prowadzili
2:0 i 3:1, jednak ostatecznie
skończyło się na remisie 3:3.
Biorąc pod uwagę porażkę
lidera - Górnika Piaski - można stwierdzić, że knurowianie
odrobili do niego jeden punkt,
ale tak naprawdę marne to pocieszenie, bowiem Concordia
wciąż pozostaje w tym roku
bez zwycięstwa.

Rafał Wolsztyński
w czasie rozgrzewki
przed październikowym
meczem Concordia
Knurów – Górnik II
Zabrze

dniach 24-25 kwietnia wychowanek Concordii zagrał
w dwumeczu z Rumunią,
rozegrany m w Lublinie i
Che ł mie. Pier wsz y mecz
„bia ło-cz er woni ” zremisowali 3:3, a dzień później
wygrali 5:4. W spotkaniach
tych uczestniczył również
inny piłkarz rodem z Knurowa – Rafał Krzyśka.

Kto z kim,
gdzie i kiedy

WJ

Oprac. PiSk

3. LIGA KOBIET
4 maja, godz. 12
UKS Gamów - Wilki Wilcza

4. LIGA, GRUPA I
3 maja, godz. 17
Gwarek Tarnowskie Góry - Concordia Knurów

4. LIGA, GRUPA II
4 maja, godz. 15
Jedność Przyszowice - Wisła Ustronianka

KLASA OKRĘGOWA, GRUPA IV
3 maja, godz. 17
Silesia Miechowice - Wilki Wilcza
Tęcza Wielowieś - Tempo Paniówki

KLASA A
3 maja, godz. 17
Orzeł Stanica - Młodość Rudno
Naprzód Żernica - Jedność II Przyszowice

KLASA B
3 maja, godz. 17
Gwiazda Chudów - Amator Rudziniec
Victoria Pilchowice - KS Bojków

KLASA C
4 maja, godz. 17
Concordia II Knurów - Naprzód Łubie
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.

Przyszłość Ciochowice - Concordia 3:3
1:0 Wasil 26’, 2:0 Wasil 29’, 2:1 Modrzyński 48’, 3:1 Grzyb 53’,
3:2 Spórna 60’ (karny), 3:3 Mawo 64’
Concordia: Krasoń, Wieliczko, Krzysztoporski, Kempa, Bączkiewicz 76’ Kruk, Karwowski
46’ Modrzyński, Żyrkowski
1. Piaski
46
21’ Maciejewski, Spórna,
2. Grunwald
46
Jaroszewski, Rozumek (żk),
3. Sarmacja
39
Mawo (żk) 82’ Pilc.
4. Concordia
36
Grunwald Halemba - Gwarek
5. Slavia
35
Tarnowskie Góry 2:1, Lot Ko6. Raków II
33
7. Kamienica Polska
32
nopiska – RKS Grodziec 0:5,
8. Pilica
31
Slavia Ruda Ślaska - Zagłę9. Gwarek
31
biak Dąbrowa Górnicza 3:2,
10. Woźniki
30
Górnik Piaski - Zieloni Żarki
11. Przyszłość
30
1:3, Wyzwolenie Chorzów 12. Zieloni
28
MLKS Woźniki 0:3, Sarmacja
13. Wyzwolenie
25
Będzin – Pilica Koniecpol 1:1,
14. Grodziec
22
Raków II Częstochowa - LKS
15. Lot
14
Kamienica Polska 1:1
16. Zagłębiak
7

22. KOLEJKA, GRUPA II:
Czarni-Góral Żywiec - Podlesianka Katowice 5:3, AKS
Mikołów - GKS 1962 Jastrzębie 0:8, Drzewiarz Jasienica
- Górnik Pszów 1:2, Krupiński
Suszec - KS Wisła 4:0, Unia
Racibórz - Forteca Świerklany 1:1, GTS Bojszowy - GKS
II Katowice 2:1, Iskra Pszczyna - Spójnia Landek 1:2, Jedność Przyszowice - Gwarek
Ornontowice 0:4

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

Jedyny
taki turniej
Henryk Bałuszyński był
nie tylko piłkarzem z najw yższej krajowej „półki ”,
ale i człowiekiem, który nie
przechodził obojętnie obok
problemów innych. Angażując się w wiele działań charytatywnych zjednał sobie przyjaciół, którzy pamiętają o nim
również teraz, gdy Henia nie
ma już wśród nas. Dowodem
na to jest m.in. organizacja
niecodziennego turnieju piłkarskiego, w którym zagrają i
gwiazdy rodzimego futbolu, i
wychowankowie domu dziecka. Te niezwykłe rozgrywki
od lat organizuje gliwicki
Dom Dziecka nr 2, na czele z
Wojciechem Kijewskim.
Kolejna edycja turnieju
im. Henryka Bałuszyńskiego
odbędzie się 5 maja na boisku
przy ul. Zygmunta Starego w

60
44
43
41
37
35
33
30
26
26
24
23
23
19
16
10

Foto: Piotr Skorupa

Tomasz Dura
mistrzem
Polski

14

Sukces
wychowanków
Concordii

22. KOLEJKA, GRUPA I:

PiSk

K nu row ia ni n Tomasz
Dura wraz ze swoją drużyną - Rekordem Bielsko-Biała
- wywalczył tytuł mistrza
Polski w futsalu. Nie jest
to jedyny sukces Tomasza
Dury w jego piłkarskiej karierze. Już w ubiegłym roku
wywalczył on z Rekordem
Puchar Polski, a od kilku lat
znajduje uznanie u selekcjonerów kadry narodowej. W

Foto: Piotr Skorupa

IV liga

Sta ra my się nie t racić
z pola widzenia tych sportowców, którzy swe kariery
rozpoczynali w Knurowie.
Przed tygodniem pisaliśmy o
aktualnej sytuacji bramkarza
młodego pokolenia Mateusza
Michalskiego, który swą piłkarską przygodę rozpoczynał
w A kademii Pił k i Nożnej
Marcina Brosza, a obecnie
otrzymuje szansę trenowania
z ekstra k lasow y m Górnikiem Zabrze.
Dzisiaj informujemy o
sukcesie dwóch wychowanków Concordii – Łukasza
Wolsztyńskiego i jego brata

bliźniaka Rafała, którzy wraz
z rezerwami Górnika Zabrze
sięgnęli po Puchar Polski na
szczeblu Podokręgu Zabrze.
W f i na le t ych rozg r y wek
„trójkolorowi” pokonali Fort u nę Gl iw ice 4:0. W t y m
miejscu warto dodać, że w
półfinale „górnicy” wyeliminowali Concordię Knurów.
Mecz ten odbył się 2 października ub. roku. Zespół
Wojciecha Kempy przegrał
wtedy 0:3, a po jednej bramce dla Górnika strzelili…
Łukasz i Rafał Wolsztyńscy.
PiSk

informacja

Gliwicach, a wezmą w nim
udział następujące drużyny:
- grupa A - Reprezentacja
Polski w futsalu 1996-2002,
Górnik Zabrze, Gwarek Zabrze, Reprezentacja Oldbojów
Śląska, Drużyna dzieciaków,
- grupa B - GAF Eurotech
Gliwice, Piast Gliwice, IPA
Gliwice, Przyjaciele Domu
Dziecka, Gwiazda Chudów.
Przypomnijmy, że Henryk Bałuszyński był piłkarzem m.in. Concordii Knurów i Gwiazdy Chudów. W
tym drugim k lubie pełnił
również rolę trenera i działacza. Popularny „Balu” grał
w reprezentacji Polski oraz
w Bundeslidze, gdzie bronił
ba r w m.in. Vf L Bochu m.
Zmarł 1 marca 2012 roku
mając niespełna 40 lat.
(Piotr)
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W atmosferze piłkarskiego święta
Kompleks piłkarski przy
„Orliku” gościł w sobotnie
popołudnie reprezentację
Polski. Ba. Na zielonej murawie rywalizowały również
m.in. ekipy Brazylii, Argentyny, Hiszpanii, Jamajki,
Niemiec i Holandii. Nie były
to oczy wiście prawdziwe
kadry wymienionych krajów,
ale i tak można było odnieść
wrażenie, że w Knurowie
trwa wielkie piłkarskie święto. Wszystko to za sprawą
„Deichmann Minimistrzostwa 2014”.
– Debiutujemy wśród organizatorów tego jednego
z największych turniejów
piłkarskich w naszym kraju
i cieszymy się, że przez kilka
tygodni gościć będziemy młodych piłkarzy, którzy marzą o
wielkich karierach – mówił w
czasie uroczystego otwarcia
Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa, życząc 9- i
11-latkom sukcesów, a trenerom i rodzicom wielu emocji.
Rozgrywki zostały tak
przygotowane, że przez siedem weekendów zespoł y
rywalizować będą w formule ligowej, po czym 14 i 15
czerwca rozegrane zostaną finały miejskie. Po dwie

najlepsze drużyny z każdej
kategorii wiekowej awansują
do ogólnopolskiego Finału
Finałów, który odbędzie się w
dniach 27-29 czerwca.
W Knurowie rywalizacja
przebiega na czterech boiskach.
O awans do Finału Finałów
rywalizuje 30 drużyn, a najlepszych poznamy po 210 meczach.
W kategorii 9-latków nasz
region reprezentują: Akademia
Piłki Nożnej Knurów (Brazylia, Hiszpania, Paragwaj), Akademia Piłki Nożnej Paniówki
(Niemcy), Concordia Knurów
(Chorwacja, Nigeria), Gierałtowice (Holandia, Portugalia).
W grupie starszej – 11-latków – grają m.in.: Concordia
Knurów (Nigeria, Brazylia,
Portugalia), Akademia Piłki
Nożnej Knurów (Paragwaj,
Jamajka, Chorwacja) i Gierałtowice (Holandia, Hiszpania).
Rywalizację w wykonaniu najmłodszych sportowców cechuje olbrzymie zaangażowanie, gigantyczna
ambicja i spora dawka emocji. Na uwagę w czasie knurowskich zmagań młodych
piłkarzy zasługuje również
postawa rodziców, którzy
dopingują swe pociechy. W
sobotę jedną z najbarwniej-

szych grup tworzyli kibice
Jamajki, a więc rodzice zawod n i ków z k nu rowsk iej
Akademii Piłki Nożnej. To
ich doping spowodował, że
Jamajka w meczu otwarcia
z Hiszpanią walczyła o korzystny wynik do ostatniej
sekundy, zdoby wając gola
na 2:2 tuż przed ostatnim
gwizdkiem sędziego. Chwilę
później zawodnicy usłyszeli
od swych kibiców gromkie:
Dziękujemy! Dziękujemy!
Szczegółowe w y ni k i
pierwszego dnia „Deichmann
Minimistrzostwa 2014” oraz
terminarz dalszych rozgrywek
publikowane są na stronie
www.kochamsport.pl
Tekst i foto: Piotr Skorupa

Fragmenty
knurowskich
meczów

Jamajka miała
kibiców wśród
najmłodszych i tych
nieco starszych

Uroczystego otwarcia niecodziennego turnieju dokonał Piotr Surówka
(zastępca prezydenta Knurowa) w towarzystwie Krzysztofa Stolarka
(dyrektora MOSiR-u)

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

W niedzielę, 11 maja, w Kinie Scenie Kulturze
zabrzmią słynne arie i duety miłosne oraz przepiękne
pieśni neapolitańskie i latynoskie. Na wyjątkowy
wieczór zaprasza tenor Adam Sobierajski, który tego
dnia obchodzić będzie 10-lecie pracy artystycznej.
Zapytaliśmy artystę o majowy koncert

Możliwości nie brakuje. Wybraliśmy
kilka, które – naszym zdaniem – warto
wziąć pod uwagę

KOCHASZ PIĘKNĄ MUZYKĘ – NA MAJÓWKĘ ZAPLANUJ SOBIE...

Knurów: festyn rodzinny

Centrum Kultury w Knurowie zaprasza na festyn rodzinny. Impreza odbędzie się w niedzielę, 4 maja, na estradzie
przy ul. 1 Maja. Początek o godz. 17.

Gliwice: Power of Winds

1 Maja o godz. 20 na Placu Krakowskim odbędzie koncert z okazji 10-lecia Polski w UE. Zagra Akademicka Orkiestra Dęta Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyrekcją
Krzesimira Dębskiego. Znane motywy muzyki filmowej wykonają soliści, m.in. Anna Jurksztowicz. Koncertowi towarzyszyć będzie projekcja audio i pokaz tańczących fontann.

Majówka w Leszczynach

1 maja w Parku Leśnym wystąpią: The October Leaves
(18.30), PomaU (20.00) i Bob One & Bas Tajpan (21.30).
Wstęp wolny.

Wisła: rodzinny piknik

Od 1 do 4 maja potrwa Wiślański Rodzinny Piknik Majowy. Warto zajrzeć na plac Hoffa i do Amfiteatru, bo atrakcji nie zabraknie. W programie m.in.: w czwartek Pierwszomajowy Pochód Kijkowy (godz. 9), szachowa symultana
(15.00), koncert zespołu Enej (18.00), w piątek animacje dla
dzieci i zabawa taneczna z zespołem Fire Voice, w sobotę
rowerowy rajd retro (od 14.00) i zabawa taneczna z zespołem
Tirol Band, w niedzielę występy zespołów regionalnych.

Mona Lisa w bazylice

Gwiazdy „Listy Śląskich Szlagierów” wystąpią w Piekarach Śląskich na specjalnym koncercie z okazji kanonizacji
Jana Pawła II (3 maja, godz. 20). W parafii NMP i św. Bartłomieja dadzą koncert całkowicie odmienny twórczości, którą
parają się w ramach swojej „zwykłej” działalności. W bazylice
wystąpią m.in. Bajery, Natalia, Mona Lisa, Mariusz Kalaga,
Stanisław Witta, Jula i Kola.

Chudów: strażackie pokazy

Ruszył sezon imprez plenerowych przy zamku w Chudowie. Na niedzielę, 4 maja, organizatorzy zaplanowali pokaz
sprawności straży pożarnych. W akcji strażacy-ochotnicy z
jednostek OSP w gminie Gierałtowice. Oczywiście warto też
zwiedzić zamek i jego muzeum, pospacerować po malowniczej okolicy. Początek imprezy o godz. 15.30.

I Wieczór z Operą
i Operetką
Bogusław Wilk: - Zaprasza pan na „I Wieczór z Operą
i Operetką”. Pierwszy, czyli
zakładany jest ciąg dalszy?
Adam Sobierajski: - Mocno w to wierzę.
- W celu?...
- Ideą, która przyświeca tej
inicjatywie, jest propagowanie
muzyki operowej i operetkowej. Mam nadzieję, że uda mi
się w Knurowie zdobyć grupę
sympatyków, która pokocha
ten rodzaj muzyki. Byłaby to
znakomita zachęta dla słuchaczy do wyjazdów na pełne
spektakle operowe do Opery
Śląskiej w Bytomiu oraz operetkowe w Gliwickim Teatrze
Muzycznym, gdzie na co dzień
sam występuję.
- Jak chce to pan osiągnąć?
- Jeśli takie wieczory się
przyjmą, w każdym następnym będzie występować inny
duet solistów. Zawsze będą
to artyści uznani, śpiewający na największych scenach
muzycznych w Polsce. Ale nie
tylko Polacy, lecz i wykonawcy
zagraniczni, z którymi miałem przyjemność do tej pory
występować.
- Nie zapomina pan o
sobie?
- S k ą d ż e . Z a ś p i e wa m
kilka znanych utworów, a
przede wszystkim wczuję się
w rolę konferansjera-gospo-

darza, wprowadzając słowem
w operowo-operetkowe klimaty, okraszając je ciekawymi
anegdotami i muzycznymi
dowcipami.
- Na I Wieczór zaprosił
pan Iwonę Sochę i Dariusza
Stachurę.
- Tak, gdyż to duet znakomitych i uznanych solistów. Iwona
Socha – sopran – to czołowa
solistka Opery Krakowskiej, w
której kreuje główne sopranowe
partie. Jest laureatką wielu nagród na międzynarodowych konkursach wokalnych. Na co dzień
gościnnie występuje na scenach
operowych i filharmonicznych
w całym kraju. Współpracuje
z największymi dyrygentami i
reżyserami w Polsce. Są wśród
nich Jerzy Maksymiuk, Krzysztof Penderecki, Kazimierz Kord,
Laco Adamik i Mariusz Treliński. Przed rokiem została laureatką Teatralnej Nagrody im. Jana
Kiepury w kategorii „Najlepsza
śpiewaczka 2013 roku”.
- Dariusz Stachura również cieszy się powszechnym
uznaniem...
- I to jakim! To solista Opery Narodowej w Warszawie
i Teatru Wielkiego w Łodzi,
ulubieniec publiczności. Jest
honorowym obywatelem Łodzi
i rodzinnych Brzezin. Na jubileuszu 100-lecia opery G. Pucciniego „Cyganeria” w Turynie

wstępował z Wielkim Luciano
Pavarottim – obydwaj kreowali
tę samą partię Rudolfa. Słynny
tenor rzekł o nim: „Il grande
tenore Pollacco” – tego chyba

nie trzeba tłumaczyć. Dariusz
Stachura ma w swoim dorobku wiele niezapomnianych
tenorowych kreacji, za które
otrzymał mnóstwo nagród i
wyróżnień. Od 1993 r. występuje z Bogusławem Morką i
Adamem Zdunikowskim w
koncercie „Trzech Polskich
Tenorów”. Jest też dyrektorem
artystycznym Festiwali Muzycznych w Ciechocinku oraz
we Włocławku.
- Co zaprezentują pańscy
goście?
- W bogatym programie zabrzmią m.in. najpiękniejsze arie
i duety miłosne, znane i lubiane
pieśni kiepurowskie, a także
neapolitańskie i latynoskie.
Naprawdę będzie co posłuchać.
Serdecznie zapraszam.
Rozmawiał Bogusław Wilk

informacja

informacja

Gliwickie Spotkania Teatralne

We wtorek rusza 25. edycja GST (6-18 maja). W Ruinach
Teatru Victoria będzie okazja zobaczyć m.in. „Misję” Teatru Łaźnia Nowa (6.05), „Nastasję Filipowną” Teatru Ateneum (10.05)
i „Proroka Ilję” Teatro Tatro (Słowacja). Z kolei w Gliwickim
Teatrze Muzycznym wystawione zostaną: „Wiśniowy sad”, „Ich
czworo”, „Iwona, księżniczka Burgunda”, „Mistrz i Małgorzata”. GST potrwają do 18 maja. Teatr zagości również na Scenie
Bajka – Kino Amok, na gliwickim rynku, a nawet... w Areszcie
Śledczym. Szczegółowy program na stronie www.teatr.gliwice.pl.

Fontanna znów pluska
rwie. Woda tryska z 25 dysz.
Szczególnie efektownie wygląda po zmroku...

/bw/

Foto: Dawid Ciepliński

Dzieci mają frajdę. Fontanna na skwerze przy ul.
Dworcowej została uruchomiona po zimowej prze-
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