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międzywojenne szlagiery

Foto: adamsobierajski.blox.pl

Koncert wypełnią – jak zapowiadają organizatorzy - „najpiękniejsze
melodie, które znamy i kochamy”.
Wyśpiewają je knurowianin Adam
Sobierajski (tenor) i Agnieszka Bochenek-Osiecka (sopran). Koncert
poprowadzi dy r ygent Sławomir
Chrzanowski.
Początek o godz. 17. Wstęp wolny.
W przypadku niekorzystnych
warunków atmosferycznych, koncert zostanie przeniesiony do sali
widowiskowej Rybnickiego Centrum
Kultury.
JB

Przez balkon

Scena balkonowa, do jakiej doszło
w czwartek, 21 lipca przy ul. Saperów,
nie miała nic wspólnego z tą opisaną
przez Szekspira w dramacie „Romeo i
Julia”. Żadnego romantyzmu – czysty
pragmatyzm. Późnym wieczorem,
około godz. 23, nieznany sprawca podważając drzwi balkonowe włamał się
do domu, skradł stamtąd dokumenty,
dwie damskie torebki oraz klucze, po
czym się ulotnił. Straty domowników
oszacowano na 2470 zł.
MiNa

Knurów

rysownik

Nie wiadomo – nuda, zawiść, czy
zwykła głupota kierowała działaniem
nieznanego jeszcze sprawcy, który
w czwartek, 21 lipca około godz.
16 porysował ostrym narzędziem
stojącego na parkingu volkswagena
passata. Przywrócenie pojazdowi
dawnej urody będzie kosztować jego
właściciela 3 tys. zł.

MiNa

www.slaskie.pl/sad

W ciepłe wakacyjne dni warto
zobaczyć miejsca, które są nietrwałym świadectwem dawnych
czasów. Wydział Kultur y Wo jewództwa Śląskiego stworzył
stronę z informacjami o szlakach
architektury drewnianej. Podróżnik ma do wyboru 6 wariantów.
Wszystkie obejmują głównie piękne, drewniane kościoły. Warto się
pospieszyć z wycieczkami, na
skutek złego użytkowania, pożarów i kradzieży, te perełki polskiej
architektury stają się powoli rzadkością. Z każdym rokiem jest ich
coraz mniej.
Przygotowana strona z pewnością
pomoże w poznawaniu świata
drewnianych dzieł sztuki.
JB
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Nie zapomnij
31

chudów

odkrywanie
tajemnic

31 lipca zamek w Chudowie
wypełnią tropiciele tajemnic. Celem
imprezy będzie odkrycie zagadki
dziwnej wyspy. To wymagające sprytu, refleksu i sprawności fizycznej
zadanie z pewnością spodoba się nie
tylko dzieciom, ale także ich rodzicom. Najlepsze wyłonione z publiczności drużyny zostaną nagrodzone.
Początek o godz. 15.
JB

gliwice

gliwice

zdrowe
dni

Przez kilka godzin zablokowane
były dwa pasy autostrady A-4 w
Gliwicach po tym jak zderzyły się
ciężarówka i samochód służby autostradowej. Konieczne było uprzątnięcie nie tylko dwóch pojazdów,
ale i... słoików z marmoladą, które
wysypały się z „dostawczaka”.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano na odcinku pomiędzy
zjazdami na ulice Rybnicką i Daszyńskiego. Kierujący obydwoma
pojazdami nie ucierpieli. Podczas
usuwania skutków kolizji ruch odbywał się pasem awaryjnym.

25 lipca o godz. 18:00 w Gliwickim Centrum Organizacji
Pozarządowych (przy ul Jagiellońskiej 21) odbędzie się spotkanie połączone z degustacją
zdrowej żywności w ramach
ogólnopolskich Dni Tradycyjnej Polskiej Wsi.
Spotkanie będzie poświęcone
promocji polskiej żywności oraz
przybliżeniu problematyki Organizmów Zmodyfikowanych Genetycznie (GMO). Zaproszeni goście,
rolnicy i wykładowcy będą mówić
o swojej pracy i o walorach zdrowej
żywności. Na spotkanie zaprasza
Koalicja Polska Wolna od GMO.
Wstęp wolny.

VII − Dzień Skar
bowości
1 VIII – Narodowy
Dzień
Pamięci Powstan
ia
Warszawskiego
2 VIII – Światow
y Dzień
Pamięci o Zagła
dzie
Romów

marmolada na
autostradzie

Źródło: internet

Knurów

Foto: bw

W sobotę, 30 lipca, polska piosenka międzywojenna
w wykonaniu Filharmonii Rybnickiej im. Braci
Szafranków, zabrzmi na scenie plenerowej rybnickiego
kampusu (ul. Rudzka 13). Okazją ku temu jest
rozpoczęcie polskiego przewodnictwa w Radzie Europy.

Helena Gasz już od 8
lat zajmuje się ogródk
iem przy bloku nr 5 prz
ulicy Wilsona. - Doglą
ydam go raz lub dwa raz
y w tygodniu, wszystko
zależy od pogody – wy
jaśnia pani Helena.

Marcelina Kozieł z
półrocznym synem
Filipem na spacerze. - Syn rośn ie
jak na drożdżach,
jeszcze niedawno
był taki malutki, a
już chwilkę nie będzie się mieścił w
wózku.

Bar tosz Kok oszk a to
miło śnik rybe k akw ariow ych. - To moje nowe
hobby, którym zajmuję
się od prze szło roku
– mówi. Spotkaliśmy go
w drodze do domu, gdy
niós ł ze sobą kole jne
rybk i, pow ięks zają ce
jego kolekcję.

/sisp, b/

/bw/

KoSzęcin

Piknik z zespołem

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zaprasza na II Rodzinny Piknik Łowiecko-Leśny „Cietrzewisko”. W programie oprócz pokazów mistrzów drwali
i wystaw trofeów łowieckich, zaplanowano również koncert na 100 rogów
myśliwskich oraz degustację specjałów z kuchni myśliwskiej. Na zakończenie
imprezy wystąpią zespoły Carrantuohill i Hopryna. Piknik potrwa od 30 do
31 lipca.

JB

POWIAT

Kandydaci do zgłoszenia
Do 18 sierpnia organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki
samorządu terytorialnego działające
na terenie powiatu gliwickiego mogą
zgłaszać kandydatów na członków
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych
Każda z instytucji może zgłosić
jednego przedstawiciela – kandydata. Pisemne zgłoszenie należy

przesłać pod adresem: Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 332
66 14 lub na stronie internetowej powiatu (www.starostwo.gliwice.pl) w
zakładce Komunikaty i ogłoszenia.
/sisp, b/

Dżeki był prezentem
urodzinowym dla
Gertrudy Piątek. Niejeden móg łby pomyśleć , że kupn o psa
jako prezent nie jest
dob rym pom ysłe m,
ale pan i G er tr uda
była bardzo zadowolona z niespodzianki
jaką sprawili jej wnukowie.

Not. Dawid Ciepliński
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Śmiertelny upadek

Wypadek przy pracy, do jakiego
doszło przy ul. Dworcowej, okazał się
tragiczny w skutkach
Foto: Mirella Napolska

Szyb do rozbiórki

Knurów

Nieczynny zakład
przeróbczy przestanie
„straszyć” jeszcze
w tym roku

Kompania Węglowa przeprowadziła przetarg na wykonanie
rozbiórki wieży i nadszybia szybu „Piotr” przy
ul. Kopalnianej. - Na swoją kolej czeka jeszcze zakład
przeróbczy na Polu Foch - dodaje rzecznik KWK
„Knurów-Szczygłowice” Zbigniew Gałkowski
Infrastrukturę Ruchu Knurów
czekają spore zmiany kosmetyczne.
Nieczynny i zasypany od 15 lat szyb
„Piotr” doczeka się wreszcie rozbiórki. - Stalowa konstrukcja niszczała
przez lata, stwarzając zagrożenie.
Koszt rozbiórki jest spory. Z pomocą
przyszedł nam Fundusz Likwidacji
Zakładów Górniczych - tłumaczy
Zbigniew Gałkowski.
Zakres robót przewiduje kompleksową rozbiórkę 42 metrowej
wieży wyciągowej szybu „Piotr”,
budynku nadszybia wraz z zabudowaniami pomocniczymi i pomostów
(dojściowego i transportowego).
Decyzje i pozwolenia na rozbiórkę
wydano już rok temu.
Od 8 lat nie działa Zakład Me-

chanicznej Przeróbki Węgla na Polu
Foch. Szpetna bryła dokona żywota
prawdopodobnie jeszcze w tym roku.
- Na razie nie ma mowy o rozbiórce
szybu „Foch I”, który nadal pracuje
i jest nam niezbędny. Oczywiście w
dalszej perspektywie i on zostanie
rozebrany - dodaje rzecznik.
To nie jedyne zmiany na Polu
Zachód (Foch). Kompania planuje
przebudować układ torowy z częściową likwidacją nieuży wanych
od lat torów i rozjazdów w rejonie
nastawni. Chce tym samym ubiec
złomiarzy, którzy coraz częściej biorą
na cel kopalniane mienie.
Przetarg na wykonanie projektu
i kosztorysu już ogłoszono. Otwarcie
ofert nastąpi 1 sierpnia.

Docelowo na Polu Zachód pozostanie plac materiałowy, a szyb „Foch
II” będzie pełnić rolę transportową
dla obydwu Ruchów KWK „KnurówSzczygłowice”.
- Co z szybem „Krywałd”? Nie
wiadomo - odpowiada rzecznik.
- Jest przewidziany do likwidacji,
ale nie wiemy kiedy to nastąpi, najprawdopodobniej pod koniec tego
dziesięciolecia.
Po zmianach knurowska część
kopalni pozostanie z trzema szybami: „Jan” i „Paweł” oraz „Foch II”
oraz wentylacyjnymi ,,Aniołki” i
,,Bojków”.
Tekst i foto:
Paweł Gradek

Nieszczęśliwe zdarzenie miało
miejsce w środę, 20 lipca, około
godz. 11.15. Trwał remont dachu
jednego z budynków mieszkalnych
przy ul. Dworcowej, administrowanego przez MZGLiA. Pracownik
firmy prowadzącej prace remontowe spadł z dachu dwupiętrowego
domu na chodnik. Jak podaje policja, 49-letni mężczyzna wskutek
upadku doznał obrażeń głow y.
Tuż po zdarzeniu był przytomny.
Przewieziono go do knurowskiego

szpitala. W trakcie udzielanej mu
pomocy medycznej mężczyzna
zmarł.
Prawdopodobnie 49-latek pracował na wysokościach bez koniecznych zabezpieczeń, jednak na
ostateczną odpowiedź na pytanie
o przyczyny tragedii trzeba będzie
poczekać. Okoliczności zdarzenia
bada Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
MiNa

Przyszowice

Skok na rower

Amatorów szaleństwa na dwóch kółkach nie brakuje – także wśród
złodziei. Po serii kradzieży, o jakiej pisaliśmy przed tygodniem, doszło do
kolejnej, tym razem w Przyszowicach. 22 lipca nieznany sprawca dostał się na
posesję przy ul. Floriana i skradł stamtąd rower wart 500 zł.
MiNa

reklama

Knurów. Policja na tropie kolejowych złodziei

Kolej na areszt?

Knurowski odcinek trakcji kolejowej stał się w ostatnich
tygodniach niezwykle popularny wśród... amatorów złomu.
Policja i Straż Ochrony Kolei nie dają za wygraną. Ostatnio
wpadły na trop kolejnych złodziei
Tydzień temu pisaliśmy o dwóch
mężczyznach, którzy połasili się na
mienie PKP. Działanie pod osłoną
nocy nie było dla nich szczęśliwe,
zauważył ich patrol policjantów.
Pościg zakończył się sukcesem
- mężczyźni wpadli w ręce funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.
Za swoje czyny odpowiedzą przed
sądem, a za kratkami mogą spędzić
nawet 5 lat.
Niecz y n ny sz la k kolejow y

Knurów Szczygłowice - Knurów
rozpa la w yobraźnię kolejnych
śmia ł ków. Na ich trop w pad li
ostatnio funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei w
Rybniku i VI Komisariatu Policji
w Gliwicach. 11 lipca o godz. 11.00
w trakcie kontroli punktu skupu
złomu w Knurowie ujawnili elementy sieci trakcyjnej. Złodzieje
spieniężyli 70 kg liny nośnej, którą
wcześniej pocięli na kawałki. Na
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podstaw ie prowad zonej przez
właściciela skupu dokumentacji
ustalono osobę sprzedającą. Dalsze czynności prowadzi VI Komisariat Policji w Gliwicach.
Właścicielom skupów, do których zgłaszają się złodzieje z towarem pochodzącym z kradzieży,
funkcjonariusze przypominają, że
za paserstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
/pg/



Foto: Bogusław Wilk
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Sesja Rady Miasta
Na wtorek, 2 sierpnia, zwołana
została w trybie pilnym sesja knurowskiej Rady Miasta. W harmo-

nogramie obrad, prowadzonych w
ratuszu, znajdzie się około 10 uchwał.
Początek o godz. 15.

/bw/

ogłoszenie

OgłOSZenie
OGŁOSZeNie PReZyDeNTA MiASTA kNURÓW
z dnia 28.07.2011 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta knurowa oraz miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego ulic Rakoniewskiego
i Wilsona zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta knurów
Nr LXVii/441/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. dla obszaru położonego w rejonie cmentarza po północnej stronie ulicy
Rakoniewskiego.

MAGiA W CARREFOURZE

Ser im starszy
tym świeższy...
Taką okazją wabi klientów Carrefour w Rybniku. To tam natknęliśmy
się na ser szwajcarski w plastrach,
który pierwotnie kosztował 5,67 zł, a
po przecenie już tylko 4 zł. Co więcej,

obniżka ceny nie była jedynym ukłonem w stronę kupujących. Być może
niektórzy z nich dostrzegli, że bonusem okazał się też okres przydatności
do spożycia. Najpierw został ustalony

Syzyfowa
robota?

która ledwie toczy się ze Szczygłowic
w stronę Knurowa, jadąc „30”-tką,
z rzadka „40”-tką. Podejrzewam, że
to przez rozkład jazdy nieprzystosowany do wakacji. Jest mniejszy ruch
na drogach, mniej pasażerów, więc
robią się luzy w terminarzu. Kierowcy
mają do wyboru albo przyjechać na
kolejny przystanek przed czasem i
tam czekać do zadeklarowanej godziny odjazdu, albo zwalniać jazdę.
Częściej wybierają ten drugi sposób.
Bywa, że za autobusem tworzy się
istna procesja samochodów, które np.
na Zwycięstwa nie bardzo chcą się
brać za wyprzedzanie (wstrzymuje ich
ograniczenie do 30 km/h i policjanci,
którzy od czasu do czasu stoją przy
stadionie). Czy nie byłoby sensownie
dostosować wakacyjny rozkład do
realnych warunków? Pasażerowie na
pewno by temu przyklasnęli.

- Piszecie, żeby nie
wchodzić do
wody po spożyciu alkoholu. Wszystko
fajnie, ale
jak ktoś pije,
to choćbyście
mu to na czole wypisali, to
pić będzie i po kielichu do wody wlezie.
Czy ktoś „pod wpływem” myśli rozsądnie? Nie znam takiego. Szkoda miejsca
w gazecie na takie uświadamianie. Ci,
o których i do których piszecie, tego nie
czytają. Pewnie piją... Co proponuję?
Kary i mandaty – tylko to skutkuje.
To moje zdanie. Macie inne – wasza
sprawa, ja jestem człowiekiem starej
daty i wiem, że rygor musi być.
Henryk

Żółwie tempo
autobusów
- Od paru dni jeżdżę popołudniami i wieczorami autobusami. Zauważyłem, że one snują się od przystanku
do przystanku. Zwłaszcza „120”,

4

Wakacyjny Pasażer T.k.

Szkoda
tych drzew
- Podzielam zdanie Czytelniczki,
która skrytykowała wycięcie choinek
przed ratuszem [Sygnały w PL nr
29/2011]. I nie ja jeden, bo my w
„Blaszaku” [funkcjonująca w żargonie nazwa jednego z knurowskich
lokali – dop. red.] od kilku dni o tym
gadamy. Nie podoba nam się to, że

na 24 lipca, co pokazuje pierwsza,
starsza naklejka. Przeceniając produkt dwa dni przed tym terminem
sklep wydłużył też okres o 18 dni - do
11 sierpnia.
Ciekawe jedynie, że wg pierwszej naklejki ser waży 218 g, a na tej
nowszej już 236 g. Zyskał na wadze,
czy przypadkiem został zważony z
opakowaniem?
Spotkaliście się z podobnymi
okazjami? Podzielcie się z nami i
innymi klientami (redakcja@przegladlokalny.eu).
/bw/

drzewa ścięto. Przecież one nikomu
nie wadziły. Przeciwnie – dodawały
kolorytu skwerowi przed ratuszem.
Na was też jestem zły, iż wcześniej
nie napisaliście, że choiny pójdą pod
topór. Trzymacie z urzędnikami, czy
się boicie... Jakbyście napisali, to
może byśmy wtedy coś zadziałali,
a urząd by się opamiętał. A tak to
już tylko zostaje nam złorzeczyć i
się wściekać. Teraz to niech zrobią
tak, żeby było naprawdę dobrze,
bo inaczej to będziemy zawsze wypominać...
knurowianin

Oszukańczy
„wnuczek”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały
Nr VIII/122/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta knurowa oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego ulic Rakoniewskiego i Wilsona zatwierdzonego Uchwałą
Rady Miasta knurów Nr LXVii/441/98 z dnia 18 czerwca 1998
r. dla obszaru położonego w rejonie cmentarza po północnej
stronie ulicy Rakoniewskiego wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko.
Celem zmiany planu jest dopuszczenie możliwości zlokalizowania
zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej oraz ustalenie zasad
zagospodarowania tego terenu.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej
zmiany miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w terminie do 21 dni od daty
ukazania się niniejszego zawiadomienia – to jest do dnia 29.08.2011 r.
(włącznie):
─ pocztą lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta
Knurów; 44-190 Knurów ul. F. Ogana 5, w godzinach pracy
Urzędu,
─ ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury,
Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych – Urząd Miasta
Knurów ul. Niepodległości 7, 44-190 Knurów,
─ za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
email: ua@knurow.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy (załącznik graficzny-mapa ewidencyjna, numer
ewidencyjny działki).
Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzenia wyżej
wymienionej zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dostępny jest na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Knurów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów
www.knurów.bip.info.pl/ .
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta
Knurów w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta
i Spraw Lokalowych, w godzinach pracy Urzędu pod numerem
telefonu: (32) 399-22-18 ÷19.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPcA PReZyDeNTA
nekrolog

- Mnie też oszuści próbowali
podejść „na wnuczka”. Zadzwonił mi
„wnuk”, że potrzebuje pieniędzy na
auto. Okazja, że ho ho, tylko mu 10
tysięcy brakuje. Może i uwierzyłbym,
gdyby nie to, że mój prawdziwy wnuk
tego samego dnia rano poleciał z
rodziną do Grecji. Nie, nie zgłosiłem
na Policję, bo się w emocjach wygadałem temu przebierańcowi, że jest
oszustem i się rozłączył. A szkoda,
może by go capnęli i jednego drania
byłoby mniej...
H.R.

Rodzinie i Najbliższym
ś.p. Romana

cZARkOWSkieGO

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
składa
Marek Węgorzewski z Rodziną.
Romku, dziekuję za wszystko…

Not. bw
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KnuRóW. gMinA pOMOże pROeKOlOgicZnYM

O więcej szczegółów na temat
warunków, jakie trzeba spełniać
starając się o dotacje, można pytać w
Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Knurów.

Kocioł do spółki
z miastem

FunDuSZe Z innYch ŹRóDeł

knurowianie mogą starać się w gminie o dofinansowanie
kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji, wymiany
starego kotła c.o. na nowy, energooszczędny czy też zakupu
baterii słonecznych

ZłOtY DO ZłOtegO

Uchwała precyzyjnie określa,
kiedy i na jak wysokie dofinansowanie możemy liczyć. Otóż dotacja
może być przyznana na:
- podłączenie budynku do sieci

cieplnej (jej w y- Zakup nowoczesnego kotła
sokość to 50 proc. to wydatek kilku tysięcy
kosztów, a le nie złotych - warto więc starać
więcej niż 1500 zł); się o dofinansowanie
- z a k u p i z gminy lub innych źródeł
montaż energooszczędnych kotłów
c.o. opalanych gazem, olejem opałow y m, biomasą
lub elektrycznych
z e s p r aw n o ś c i ą
cieplną nie mniejszą niż 85 proc.
(50 proc. kosztów,
lecz nie więcej niż
1500 zł);
- zakup i montaż niskoemisyjnego retortowego
kotła c.o. na paliwo stałe, z jednym
paleniskiem – retortą o sprawności
cieplnej nie mniejszej niż 78 proc. mieszkalnego (1500 zł);
- budowę przyłączy do sieci ka(1500 zł);
- zakup i montaż urządzeń do nalizacyjnej (80 zł do jednego przywytwarzania energii ze źródeł odna- łącza, zaś 200 zł do jednej studni
wialnych, dla potrzeb wytwarzania zabudowanej na przyłączu, lecz nie
ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania więcej niż 3000 zł łącznie).

źródło: Internet

Podczas ostatniej sesji Rady
Miasta Knurów przyjęto uchwałę,
dzięki której gmina może udzielać
finansowego wsparcia poszczególnym osobom i wspólnotom mieszkaniowym, które planują tego typu
proekologiczne działania.
Uchwała jest w dużym stopniu
związana z prowadzoną w Knurowie inwestycją, jaką jest budowa
kanalizacji sanitarnej. Chodzi o
to, aby odciążyć domowe budżety z
kosztów przyłączenia gospodarstw
domowych do sieci kanalizacyjnej.
Po drugie, miasto chce zachęcić
mieszkańców do wymiany zużytych
kotłów na piece niskoemisy jne.
Wnioski można już składać. Te,
które wpłyną do 30 września, mają
możliwość otrzy mania pomoc y
z tegorocznego budżetu. Złożone
później będą rozpatrywane w następnym roku.

KnuRóW

nowy zegar na wieży
widoczne z ziemi niedostatki uniemożliwiały jego dalsze użytkowanie. Nowy
czasomierz będzie ładny, ale i nieco
bardziej funkcjonalny.
- Zdecydowaliśmy się zamontować
małe diody, aby zegar był w nocy lepiej
widoczny – wyjaśnia ksiądz proboszcz.
W środę na wieży pojawili się
alpiniści. Na zdjęciach uwieczniliśmy
ich pracę.
Choć koszty wymiany zegara, ze
względu na prace wysokościowe, będą
spore, to rozłożą się w czasie - najbliższa
wymiana czasomierza pewnie dopiero
za kolejnych 40 lat.
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Justyna Bajko

Foto: Justyna Bajko

Foto: Justyna Bajko

We wtorek mieszkańcy Knurowa z
ciekawością spoglądali na wieżę kościelną parafii świętych Cyryla i Metodego.
- Gdzie podział się zegar? – zastanawiali
się niektórzy. Faktycznie, zegara nie
było, w oczy rzucały się okrągłe otwory
w murze.
- Wkrótce pojawi się nowy zegar
– uspokajał nas i zaintrygowanych wiernych proboszcz Andrzej Wieczorek.
– Pogoda krzyżuje nam plany. Czekamy
na bezwietrzny dzień, aby bez niepotrzebnych komplikacji wciągnąć nowe
tarcze na górę.
Stary zegar z lat 70. musiał zostać
zdemontowany. Zużyty mechanizm,
odpadająca farba z gzymsu – te niezbyt

- Zdajemy sobie sprawę, że proponowana dotacja to tylko część kosztów, jakie są potrzebne na realizację
inwestycji. Myślimy, że to niewielkie
dofinansowanie ułatwi mieszkańcom
przyłączenie się do sieci kanalizacji
sanitarnej lub zmianę sposobu ogrzewania z korzyścią dla środowiska
– mówi Anna Lewandowska, naczelnik GKRiOŚ. – Już wpłynął do nas
pierwszy wniosek, dotyczący niskoemisyjnego urządzenia grzewczego.
Gminne dotacje rzeczywiście
mogą się w ydawać stosunkowo
skromne, jednak dobra wiadomość
jest taka, że korzystanie z nich nie
wyklucza możliwości otrzymania
dof inansowania tak że z innych
źródeł, choćby z Banku Ochrony
Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy też
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska.

nAjpieRW pApieRY,
pOteM MOntAż

Chcąc skorzystać z gminnego
dofinansowania powinniśmy pamiętać o właściwej kolejności działań
– najpierw składamy wniosek i podpisujemy umowę, a dopiero potem
przeprowadzamy prace instalacyjne.
Przed złożeniem wniosku trzeba rzecz
przemyśleć, zdobyć potrzebną wiedzę na temat planowanej inwestycji,
zbadać możliwości zainstalowania
urządzenia w budynku, słowem –
trzeba wiedzieć, czego się chce. Tylko
wówczas nasz wniosek ma szanse na
pozytywne rozpatrzenie.
MiNa

Dawniej mieszkańcy również mogli
się starać o dofinansowanie do modernizacji centralnego ogrzewania,
jednak wszystko zmieniło się wraz z
wprowadzeniem w życie nowelizacji
ustawy Prawo ochrony środowiska
obowiązującej od 1 stycznia 2010 r.
Zlikwidowano wówczas powiatowe i
gminne fundusze ochrony środowiska, a tym samym uchwała będąca
podstawą pr zyznawania dotacji
straciła swoją moc. Po kolejnej nowelizacji ustawy finansowe wsparcie
proekologicznych działań mieszkańców stało się znowu możliwe.

ogłoszenie

OgłOSZenie
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie
Przyszowice w rejonie ul. Granicznej
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.
717 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XLVIII/383/2010 r.
Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 listopada 2010 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie
ul. Granicznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 4 sierpnia do 2 września 2011 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Gierałtowice, ul.Ks. Roboty 48, pokój nr 109, w godz. od
10.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2011 r. o godz. 14.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48.
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gierałtowice z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 16 września 2011 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w publicznie dostępnym wykazie zawierającym
informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie
ul.Granicznej,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy
Gierałtowice na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2011 r.
Z up. Wójta
Janusz korus
Zastępca Wójta
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Knurów w eterze

Posłuchajcie w Radiu 90
Foto: Archiwum Radia 90

O historii, kulturze i najbardziej popularnym knurowskim
sporcie mogli usłyszeć w środę 20 lipca słuchacze rybnickiego
Radia 90. W ramach wakacyjnego programu reporterzy
„Dziewięćdziesiątki” zawitali do Knurowa

O działalności Centrum Kultury opowiada Justyna Kosik,
słuchają red. Monika Turoń i Dorota Szendzielorz
kinematografii Centrum Kultury,
zapoznała słuchaczy z ofertą knurowskiego Centrum Kultury. Opowiadała o działalności wielu grup
zrzeszonych przy CK.
Z kolei Waldemar Jachimowski
i Marcin Polywka z MOSiR-u opowiadali o futsalu. Panowie przedstawili historię tego sportu w naszym
mieście, sięgającą 1990 roku. Wtedy
była to „liga dzikich szóstek”, potem
przyszły czasy sukcesów knurowian,

Nasz redakcyjny kolega
nie wspomniał, że Radio
9 0 z aprosi ł o do swojej
audycji również jego,
z nanego knurowski ego
kolekcjonera. Pasją Marka
Węgorzewskiego jest
zdobywanie autografów.
W swojej kolekcji ma
p r z e s z ł o 15 t ysi ę cy
sygnatur osób sławnych (a
bardzo często i bogatych).
W radiowej opowieści
pr zy wołał najciekawsze
momenty i sposoby
pozyskiwania autografów.
To h i s t o r i e , z k t ó r yc h
mógłby spisać książkę.
Na razie je opowiedział.
Dla zainteresowanych –
dostępne na radiowej stronie
„Dziewięćdziesiątki”.

Dni Norweskie

Kościół Nowe Życie zaprasza do udziału
w Dniach Norweskich, które odbędą się na
początku sierpnia w siedzibie wspólnoty przy
ul. Żwirki i Wigury 3



Bywa zabawnie

Zdarzyło się, że Marek poprosił
o autograf jednego z głównych
bohaterów popularnego serialu
filmowego. Aktor spacerował
wówczas z kilkuletnim synkiem.
Kiedy z Marek oddalał się z
podpisem artysty usłyszał za
plecami: - To tata znowu mandat
płaci?...

Komunikacja

Od sierpnia
droższe bilety
Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami, o których już
pisaliśmy, wchodzi w życie nowa
taryfa Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP
Nowa taryfa nową taryfą, ale co w
takim wypadku ze starymi biletami,
które niektórzy z nas mają jeszcze w
portfelu? Czy stracą swoją ważność,
trzeba będzie je wyrzucić do kosza, a
skasowanie takiego biletu i przejazd
na nim grozi nam mandatem?
Zapy ta liśmy A nnę Koteras,
rzecznika prasowego KZK GOP.
- Stare bilety będą jeszcze w
obiegu i do 14 sierpnia będzie można
na nich jeździć bez żadnych dodatkowych opłat – mówi pani rzecznik.
- Natomiast po 14 sierpnia obowiązywać będzie już tylko i wyłącznie
nowa taryfa. Jeśli jednak będą osoby
posiadające bilety z poprzedniej taryfy cenowej, będą one musiały dokupić
bilety po 0,10 gr lub 0,20 gr i skasować
je razem ze starymi biletami, tym
samym dobijając do nowych wartości
cennikowych.

Martwić nie muszą się posiadacze biletów wakacyjnych i kwartalnych. Jeżeli zakupili je w lipcu, to
nie będą musieli ponosić żadnych
dodatkowych kosztów, lecz będą
mogli korzystać do zakończenia ważności. Podobna sytuacja ma miejsce
w przypadku biletów na okaziciela,
autobusowo-tramwajowych (24-godzinnych, 48-godzinnych, 5-dniowych, 7-dniowych, 14-dniowych). Te
również skasowane jeszcze w miesiącu lipcu będą honorowane w sierpniu
przez kontrolerów KZK GOP-u.
Od sierpnia dostępne będą bilety
wyłącznie z nowej taryfy cenowej.
– Pojawią się już we wszystkich miejscach, gdzie do tej pory można było je
nabyć, m.in. obsługi pasażera, kolekturach czy to automatach biletowych
– mówi Anna Koteras.
Tekst i foto:Dawid Ciepliński

Nowy cennik biletów KZK GOP
(ważny od 1 sierpnia 2011):

Knurów

Od 1 do 8 sierpnia 2011 w Knurowie będzie gościła 15-osobowa
grupa chrześcijan z Norwegii. Celem
ich przyjazdu jest poznanie kultury
i życia codziennego mieszkańców

Marek Węgorzewski

Foto: Archiwum Radia 90

Ekipa Radia 90 pierwotnie miała
rozbić firmowy namiot przy ul. Ogana
w okolicy Estrady Plenerowej, jednak
z powodu deszczowej pogody zdecydowano o przeniesieniu „plenerowej
siedziby redakcji” do holu Ratusza
Miejskiego przy ul. Niepodległości.
To stamtąd po godzinie 13 popłynęły w eter pierwsze dźwięki z
Knurowa. W ciągu 4 godzin audycji
słuchacze mogli poczuć klimat miasta. Justyna Kosik, kierownik działu

także na arenie międzynarodowej.
Słuchacze Radia 90 usłyszeli m.in. o
ostatnich sukcesach na Słowacji.
Podczas wakacyjnego programu
nie zabrakło także opowieści związanych z historią Knurowa. Przedstawił
ją Bogusław Szyguła. Kustosz Izby
Tradycji zaprosił też słuchaczy do
muzeum promującego górnictwo,
gdzie jedną z atrakcji jest model szybu wykonany z makaronu.
Poprzez radio zachęcano też do
udziału w akcji, w której nagrodą
jest budowa nowego placu zabaw
dla dzieci.
Audycja do wysłuchania na stronie radia:
http://www.radio90.pl/radio-90w-knurowie.html

Knurowa.
- Oprócz zwiedzania miasta
mamy też w planach wycieczkę do
Krakowa i Wieliczki – mówi Jerzy
Stawinoga z Kościoła Nowe Życie.

W programie przewidziano spotkania z mieszkańcami miasta. Zaplanowano je na 4 sierpnia (godz. 19)
i 6 sierpnia (godz. 18). W niedzielę
7 sierpnia o godz. 10 odbędzie się
główne nabożeństwo.
- Podczas spotkań będzie można
dowiedzieć się więcej o życiu, historii
i kulturze norweskiej, a także posłuchać muzyki chrześcijańskiej. Będzie
też czas na wysłuchanie świadectw o
Bożym działaniu w życiu człowieka
oraz modlitwa o uzdrowienie chorych
– dodaje Jerzy Stawinoga.
Marek Węgorzewski

Bilet jednorazowy na jedno miasto – 2,8 zł.
Bilet jednorazowy na dwa miasta – 3,4 zł.
Bilet jednorazowy na trzy miasta – 4,2 zł.
Bilet 24-godzinny na okaziciela – 14 zł, ulgowy – 7 zł
Bilet 48-godzinny na okaziciela – 24 zł, ulgowy – 14 zł
Bilet 5-dniowy na okaziciela – 36 zł, ulgowy – 18 zł
Bilet 7-dniowy na okaziciela – 42 zł, ulgowy – 21 zł
Bilet 14-dniowy na okaziciela – 76 zł, ulgowy – 38 zł
Bilet miesięczny na okaziciela – 150 zł, ulgowy – 75 zł
Bilet miesięczny autobusowo – tramwajowy (jedno miasto) – 108 zł,
ulgowy – 54 zł
Bilet miesięczny autobusowo – tramwajowy (dwa miasta i więcej) – 128 zł,
ulgowy – 64 zł
Bilet miesięczny autobusowy (jedno miasto) – 96 zł, ulgowy – 48 zł
Bilet miesięczny autobusowy (dwa miasta i więcej) – 116 zł, ulgowy – 58 zł
Kwartalny bilet autobusowo – tramwajowy (jedno miasto) - 276 zł, ulgowy
– 138 zł
Kwartalny bilet autobusowo – tramwajowy (dwa miasta i więcej)
- 324 zł, ulgowy – 162 zł
Bilet miesięczny szkolny - 42 zł
Bilet wakacyjny - 220 zł, ulgowy – 110 zł
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Przedszkole „Wesołe Nutki” zmieniają się z dnia na dzień - termomodernizacja
zbliża się do finału

W szkołach robota wre
Knurów. Wakacyjne remonty

Ekipy remontowe uwijają się, by zdążyć przed pierwszym
dzwonkiem. Kują, malują, ocieplają... Powrót do
odnowionych szkół i przedszkoli powinien być dla uczniów
i nauczycieli czystą przyjemnością
Najwięcej prac modernizacyjnych
ma miejsce w budynku Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 2. Obejmują
one m.in. wykonanie nowych sani-

tariatów łącznie z wymianą instalacji
wodno-kanalizacyjnej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, remont klatki schodowej polegający na

Pieknieją wnętrza (zdjecie u góry) i otoczenie MSP-2

Boiska krywałdzkiej „Trójki” cieszą nie tylko oczy okolicznych
sportowców

wymianie balustrad, a także remont i
konserwację więźby dachowej.
Ponadto Gmina Knurów uzyskała dofinansowanie z rządowego
programu „Radosna szkoła” do
utworzenia szkolnego placu zabaw
przy MSP-2.
Natomiast w budynku Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 4 zakończono niedawno wymianę instalacji
centralnego ogrzewania. Wstępne
prace w szkole rozpoczęły się już w
połowie kwietnia, ale w taki sposób,
żeby nie przeszkadzać uczniom w
nauce.
Z początkiem lipca oddano również do użytku boisko wielofunkcyjne przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 3. Z nowego kompleksu
sportowego korzystają uczniowie
placówki i mieszkańcy Krywałdu.
Prace remontowe prowadzone są
również w knurowskich przedszkolach. W Miejskim Przedszkolu nr 2
odnawiana jest klatka schodowa, z
kolei w Niepublicznym Przedszkolu
Wesołe Nutki trwa termomodernizacja.
Wszystkie renowacje skończą się
wraz z rozpoczęciem roku szkolnego,
a całość zmian ma umilić i ułatwić
uczniom czas spędzany w szkołach.

Szczygłowicka „Czwórka” zyskała m.in. nową instalację c.o.
reklama

DC, JB
Foto: Dawid Ciepliński

Konkurs fotograficzny

Przyroda
w obiektywie
Przypominamy o konkursie fotograficznym, którego tematem
jest przyroda Knurowa i okolic. Do końca sierpnia można zgłaszać
swoje prace. Szczegóły i regulamin konkursu można znaleźć na stronie organizatora konkursu, firmy „Jaworex”: www.jaworex.com.pl (w
zakładce „konkurs”). Przypominamy też o wystawie fotograficznej
prac Grzegorza Jaworskiego, którą można oglądać w witrynie salonu
firmy (przy ul. Witosa). W tym tygodniu kolejna zmiana ekspozycji,
tym razem będą to pejzaże z nutką romantyzmu.
MiNa
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aktualności
„jadymy na Bogato”, czyli KnurowSKi aKcent w ProjeKcie ŚlĄzaK

melanż w kopalni

Foto: projektslazak.pl

Na bogato, czyli tancerki w sztolni ćwiczebnej KWK „Knurów-Szczygłowice”
Kiedy pod nazwą Projekt
Warszawiak pojawiła się w sieci odświeżona wersja piosenki
Stanisława Grzesiuka „Nie ma
cwaniaka nad warszawiaka”,
można się było spodziewać
naśladowców. Zgrabnie i z humorem nakręcony teledysk do
dziś bije rekordy popularności,
podobnie jak Projekt Trójząb.
Informacja o muzycznej odpowiedzi Ślązaków tylko zaostrzyła apetyty internautów.
W ubiegły czwartek odbyła się premiera klipu „Jadymy
na bogato”. Mariaż tradycyjnej
„Karolinki” z refrenem przeboju Kabaretu Rak „Moplik”
ubrano w elektroniczny podkład, a śląską gwarę prze-

mieszano z młodzieżowym
slangiem.
W teledysku nie brakuje
odniesień do współczesności:
stuningowany moplik, którym
górnik jedzie na szychtę lub...
dicho, melanż w klubie z djhajerem.
Autorka tek stu, na co
dzień dziennikarka TVP Katowice, Sabina Dyla mówiła
przed oficjalnym pokazem, że
chodziło o „wkręcenie” całej
Polski w Śląsk: - Bogactwo tego
regionu to nie tylko surowce,
ale ludzie - zakręceni, energiczni, z pomysłami.
Tych ostatnich nie brakowało. Do projektu zaproszono
Kazimierza Kutza (w teledy-

sku je tradycyjny śląski obiad),
rapera GrubSona i Kabaret
Młodych Panów. W „Jadymy
na bogato” nie zabrakło knurowskich akcentów. Zdjęcia
kręcono w sztolni ćwiczebnej
KWK „Knurów”.
- Po przejściu kopalnianej
bramy nie było odwrotu, no to
ciśniemy… jak to na grubie…
do przodku wystarczyło kilkanaście minut, a górnicy stali
się częścią ekipy, ich uwagi i
gościnność (dzielili się z nami
nawet sznuptabaką) podbiły
nasze serca – w ramach rewanżu zaprosiliśmy do udziału w
klipie elektryka Marka. To nie
żart. Naturszczyk! Genialny
w każdym calu! Dla odmiany

przy kombajnie postawiliśmy
kabareciarza. Łukasz Kaczmarczyk z Kabaretu Młodych
Panów bez problemu opanował obsługę urządzenia, górnicy wróżą mu wielką karierę
na dole - czytamy na stronie
projektu.
W dniu premiery klipu
przez internet przelała się
fala krytyki. Projekt okrzyknięto mianem kreciej roboty,
zarzucono mu utrwalanie
krzywdzących stereotypów,
kaleczenie gwary i brak poszanowania tradycji. Na Facebook.com powstała grupa
„Wstyd mi za Projekt Ślązak”,
która skupiła już przeszło 4
tys. niezadowolonych.
- Projekt Ślązak, od początku, z założenia miał być,
i jest, pastiszem, formą satyry
na naszą śląską rzeczywistość,
tą faktyczną, i tą która nadal
funkcjonuje – w stereotypach.

Foto: projektslazak.pl

- Wungiel na grubie przewroco sie ze wstydu - to jedna
z łagodniejszych opinii zamieszczonych w internecie pod
teledyskiem „Jadymy na bogato” Projektu Ślązak, czyli muzycznej
odpowiedzi na bijący rekordy popularności Projekt Warszawiak

Łukasz Kaczmarczyk z Kabaretu Młodych Panów
obsługiwał kombajn
To nasza odpowiedź, medialna
odpowiedź, na Projekt Warszawiak, a nawet bardziej, na
Projekt Trójząb, który pierwszy odpowiedział Warszawie,
z przymrużeniem oka. Jeżeli
jednak ktoś poczuł się urażony
spontaniczną akcją, mającą,
w gruncie rzeczy na celu poruszenie Śląska, wywołanie
szerszej dyskusji wokół regionu
i jego kultury … zapraszamy,
zachęcamy do kontaktu z nami
i współpracy: do dzieła! Projektu nie robiła żadna firma, korporacja, czy instytucja, a nasza

trójka z pomocą znajomych
i przyjaciół za przysłowiowy
uśmiech i dziękuję. Sabina
Dyla, Adrian Grad, Tomek
Pruszczyński. Jeżeli macie coś
do powiedzenia, pokazania,
podzielcie się tym z resztą
świata, przysyłając na nasz
adres: projektslazak@gmail.
com, albo, po prostu uruchomcie głowy i do roboty - czytamy
na stronie Projektu.
Theodore Roosevelt powiedział kiedyś: Błędów nie
popełnia ten, kto nic nie robi.
Paweł Gradek

reklama

Pozdrowienia
Z PRAGI
Tę widokówkę z malowniczym widokiem na Most Karola i Hradczany
nadesłali do redakcji PL Aniela i
Andrzej Nandzikowie, pozdrawiając
za naszym pośrednictwem mieszkańców Knurowa. Państwo Nandzikowie mają świetny sposób na
wakacje – rowerowe eskapady we
dwoje. Trzy lata temu opisywaliśmy
ich podróż do Wiednia. Tym razem
knurowskie małżeństwo wybrało
się do Pragi, dokąd – jak widać
– szczęśliwie dojechało. Przed
wyjazdem obiecali, że po powrocie odwiedzą naszą redakcję, aby
podzielić się z czytelnikami wrażeniami z praskiej przygody.
MiNa
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reklama

PrzySzowice. KrĄg Pod liPĄ witulĄ czeKa na turyStów

Foto: Stefan Skrzypczyk

gościu, siądź pod mym liściem,
a odpoczni sobie...

...Nie dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie. Słowa fraszki Jana
Kochanowskiego „Na lipę” jak ulał
pasują do uroczego zakątka w Przyszowicach
Nic dziwnego. Ozdobą zielonego
ustronia przy ul. Makoszowskiej jest
okazała lipa, powszechnie znana
jako Witula. Zdaniem internatów
zasługująca na piąte miejsce w ogólnopolskim konkursie na Drzewo
Roku 2011.
Witula niczym magnes ściąga turystów. Szczególnie w weekendy, gdy
podziwiać ją przyjeżdżają dziesiątki
rowerzystów. Od niedawna mają

okazję przysiąść na dłużej w cieniu
pięknego drzewa.
- Jeszcze dwa lata temu teren
zarastał chaszczami – mówi przyszowianin Stefan Skrzypczyk. – Jednak
dzięki staraniom członków Towarzystwa Miłośników Przyszowic zmienił
się nie do poznania. Stanowi jedno
z najbardziej urokliwych miejsc w
okolicy.
I tak jest w istocie. Przyszowianie
(na zdjęciu) nie tylko uporządkowali
teren, ale stworzyli z niego idealne
miejsce do biwakowania. Zamontowali ławki, a w centrum usytuowali
bezpieczne palenisko na ognisko.

- Rosnąca popularność tego zakątka sprawia nam niekłamaną satysfakcję – mówi Andrzej Biskup, prezes
TMP. – Szkoły, firmy, stowarzyszenia,
a nawet nieformalne grupki osób
coraz częściej zaglądają tutaj mile
spędzając czas.
Chętni do biwakowania mogą zarezerwować skwer po uprzedniej konsultacji z prezesem Biskupem (tel. 609
70 55 60). – Nikomu nie odmawiamy
– mówi prezes TMP. – Warto jednak
zadzwonić, by uniknąć sytuacji, kiedy
dwie czy trzy grupy będą chciały biwakować tu w tym samym czasie.
Bogusław Wilk

reklama

informacja
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aktualności
rozwiĄzanie KonKurSu o izBie łod StarKi...

tukej zatrzymoł sie czas
Róża Hanslik z Chudowa oraz
knurowianie Lidia Szymańska
i Damian Stanik wygrali płyty CD
ze słuchowiskiem o Izbie łod Starki
w Chudowie
Słuchowisko promujące chudowską Izbę Regionalną otrzymało wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie „Ludowe Oskary
2010”. Jurorzy byli zachw yceni
nagraniem. Podobne – wyrażane
w superlatywach – odczucia mają
zwiedzający Izbę łod Starki. Mieści
się ona w stuletnim budynku Starej

Szkoły (ul. Szkolna 54). Jej twórcą
jest Monika Organiściok, zwyciężczyni konkursu „Po naszymu, czyli
po śląsku” w 1993 r.
Izba mieści eksponaty XIX i
XX-wieczne. To przedmioty użytkowe służące niegdyś Ślązakom.
Większość z nich pochodzi z domu
pani Moniki, ale sporo przekazali

też mieszkańcy Chudowa. Wszystkie dary są wpisane do specjalnego
rejestru, by potomni wiedzieli, kto
jest darczyńcą.
Projekt Izba łod Starki zwyciężył w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” w edycji
z 2005 r. konkursu „Piękna Wieś
Województwa Śląskiego”.
/bw/

Izbę łod Starki można
zwiedzać w każdą
niedzielę
w godzinach 14-16.
Dodatkowe informacje
pod tel. nr. 603 337 743.

Foto: Mirella Napolska i Justyna Bajko

zoﬁa nowak z wilczy,

ur. 13.07.2011 r., 2525 g, 50 cm

julia wrońska z czerwionki-leszczyn
ur. 14.07.2011 r., 3300 g, 51 cm

łukasz Bomba z czerwionki-leszczyn

zuzanna wrońska z Knurowa

ur. 13.07.2011 r., 2890 g, 52 cm

filip gorzawski z czerwionki-leszczyn

zosia wierzbicka z Knurowa

milena zielińska z czerwionki-leszczyn

ur. 20.07.2011 r., 3390 g, 57 cm

Karol jakubiec z Knurowa

córka państwa jureczko z Bełku
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ur. 14.07.2011 r., 3730 g, 56 cm

alicja Skwara z Książenic

ur. 15.07.2011 r., 3500 g, 57 cm

ur. 20.07.2011 r., 3180 g, 53 cm

ur. 22.07.2011 r., 3250 g, 53 cm

natalia cholewińska z Przyszowic

ur. 22.07.2011 r., 2800 g, 50 cm

ur. 18.07.2011 r., 3980 g, 56 cm

ur.20.07.2011 r., 3870 g, 54 cm

Bartosz rusinek z Knurowa

ur. 23.07.2011 r., 3620 g, 53 cm

Krzysztof giołbas z Żor,

ur. 14.07.2011 r., 3080 g., 55 cm

Patryk natanek z gliwic

ur. 18.07.2011 r., 3300 g, 54 cm

marcel chowaniec z trachów

ur. 21.07.2011 r., 3400 g, 51 cm

jaś mołdoch z Knurowa

ur. 24.07.2011 r., 3810 g, 57 cm

henryk Piontek z ornontowic

ur. 14.07.2011 r., 3250 g, 50 cm

Kamil Szymkun z gierałtowic

ur. 18.07.2011 r., 3610g, 56 cm

zuzanna głowala z gliwic

ur. 22.07.2011 r., 2950 g, 51 cm

gustaw Szopa z Knurowa

ur. 25.07.2011 r., 2840 g, 48 cm
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Wakacje
bez nudy

28.07.2011 r.
CZWARTEK

Okoliczne instytucje dbają, by
dzieci ciekawie i zdrowo spędzały
letnią kanikułę
Melancholia
- godz. 19.45
29.07-11.08.2011 r.
PIĄTEK-CZWARTEK
Kino nieczynne
− przerwa wakacyjna
Zapowiedzi:
* Kac Vegas w Bangkoku
- od 12.08
* Auta 2, Larry Crowne
– Uśmiech losu - od 19.08
* Drzewo życia - od 2.09

Strefa X
- godz. 18.00

   

www.kinoscenakultura.pl

MOPP

Miejskie Ognisko Pracy
Pozaszkolnej poleca wycieczk i. Ucz est n ic y w y ja z dów
op ł ac ają je dy n ie w s t ę py,
resztę kosztów ( przejazd i
opiekę) pokrywa MOPP. Zapisy w sekretariacie MOPP (
Knurów, ul. Lipowa 12, tel.
32 235 27 13 w godz. 9-13).
Co ważne, rodzice muszą
wypełnić druk zawierający:
zgodę na w y jazd i PESEL
dziecka.

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA nr 30/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Wycieczki MOPP
(wszystkie w godz. 9-16)

9.08 – Bielsko - Biała:
tor saneczkowy. Schronisko
na Dębowcu
11.08 – Ustroń – Leśny Park
Niespodzianek
16.08 – Bielsko–Biała – Kozia
Góra (szlakiem do schro niska)
18.08 – Ochaby Wielkie – park
dinozaurów, park miniatur

LWSM

Lokatorsko–Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
zachęca do wzięcia udziału w
zajęciach stacjonarnych i wyjazdowych. Osiedlowe kluby
organizują warsztaty plastyczne,
gry i zabawy, oglądanie filmów,
czytanie bajek oraz – przy odpowiednich warunkach pogodowych − turnieje sportowe
na boiskach szkolnych. Ciekawym świata podróżnikom
LWSM umożliwia uczestnictwo
w jednodniowych wycieczkach.
Najbliższe wycieczki: 3.08.2011
– Ogrodzieniec, 10.08.2011
Krasiejów koło Ozimka (jurapark, warsztaty edukacyjne),
17.08.2011 – Ochaby ( park miniatur, oceanarium) i 24.08.2011
– Olsztyn koło Częstochowy
(szopka ruchoma, zwiedzanie
miasta). Nie zabraknie również
atrakcji dla kinomaniaków. 29
lipca i 12 sierpnia planowane
są wyjazdy do Cinema City w
Gliwicach. Ochłodę w upalne
wakacyjne dni, dzieci znajdą na

basenie w Paniówkach − 5 i 19
sierpnia. Więcej informacji w
klubach: Gama – tel.32 235 10
15, Lokatorek – tel. 32 235 19 08,
Maluch - tel. 32 235 17 65.

MOSiR

Ośrodek poleca „Wakacje
z ORLIK-iem”, relaks w aQuaRelaksie i Kąpielisku Leśnym
„Zacisze”. Program imprez
MOSiR-u na bieżąco publikujemy na stronach sportowych.

GOK Gierałtowice

Młodzi mieszkańcy gminy
Gierałtowice mają do wyboru
wyjazdy w terminach: 4 sierpnia do Wieliczki, 11 sierpnia
– opactwo Cystersów oraz w
czwartym tygodniu sierpnia do
Szyndzielni Bielsko-Biała. Należy pośpieszyć się z decyzją o
wzięciu udziału w wycieczkach,
zostały ostatnie wolne miejsca.
Szczegółowe informacje pod
numerem 32 30 11 511.
Justyna Bajko

źródło: Internet

Miś Yogi
- godz. 16.00

rozmaitości

Okazałe dinozaury zachęcają
do zwiedzania juraparku w Krasiejowie

Knurów. Spadek na 90 miejsce w staraniach o plac zabaw, ale...

Internauci nie
składają broni

Przez chwilę było nieźle, lecz entuzjazm nieco opadł. Ale nie
wszystko stracone – nadal trwa głosowanie na plac zabaw
w konkursie zorganizowanym przez firmę kosmetyczną Nivea

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

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 28/2011

30
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brzmiało: „Elegant”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Arkadiusz Wojdowski. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Przypomnijmy. Świętująca stulecie Nivea ogłosiła, że
ufunduje 100 placów zabaw.
Do udziału zaprosiła gminy,
które potrafiły wskazać miejsca
zarezerwowane pod budowę
takich placów. Knurów takie
ma – to plac między Miejskim
Przedszkolem nr 12 a szkolną
„Siódemką”. Teren jest już zagospodarowany, znajduje się
tam kilka urządzeń do zabawy,
ale urzędnicy chcieliby uczynić
z niego plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. O tym, które
miejscowości zostaną laureatami zdecyduje głosowanie.
Konkretnie: ilość głosów internautów przełoży się na miejsce
w klasyfikacji.
K nu r ow s c y i nt e r n au c i
ochoczo zabrali się do sprawy.
Na tyle, że chwilami Knurów
sytuował się w pierwszej „50”.
Potem troszkę entuzjazm opadł,
do roboty zabrali się też konkurenci. Przed dwoma tygodniami
12733 głosy dawały miastu 81
pozycję.
Niestety, trochę się obsuwa.
Obecnie 38-tysięczny Knurów
sklasyfikowany jest na 90 miejscu z liczbą 21051 głosów (stan
na środowe przedpołudnie). To
zaskakuje o tyle, że najlepszą

dwójkę tworzą gminy Myślibórz
i Czarny Bór, których łączna
liczba mieszkańców jest przeszło dwukrotnie mniejsza niż w
Knurowie.
Ale knurowianie nie składają broni. – Mamy już kilka
pomysłów, które mogą zmobilizować ludzi do głosowania, ale
na razie wszystko jest jeszcze we
wstępnych fazach przygotowania
– wyjaśnia Marcin Polywka,
znany knurowski działacz sportowy, na co dzień pracownik
magistratu, który wraz z nieformalną grupą znajomych mocno
zaangażował się w konkurs. – Ja
sam codziennie pomagam głosować najbliższym, m.in. babci i
dziadkowi, i namawiam innych,
żeby robili podobnie.
Pomocy nie odmawia Fundacja Cztery Pory Roku. Jej
wolontariusze na miejskim targowisku namawiali w sobotę
mieszkańców do głosowania.
Szefowa f undacji Aneta
Nowak myśli już o kolejnych
sposobach zachęcania do głosowania. – Dobrym pomysłem
byłoby dotarcie do uczniów,
kiedy już rozpocznie się rok
szkolny, bo to zapewniłoby kilkaset głosów codziennie więcej.
– mówi pani Aneta.

Akcję mocno wspiera miejska oświata. Aktywnie udzielają
się też sportowcy-amatorzy z
TKKF. - Kierownicy wszystkich
sekcji pływackich zawsze podczas prowadzenia zajęć namawiają uczniów do oddawania
głosów – zapewnia Piotr Owczorz z TKKF Szczygłowice. - W
wakacje dzieci jest nieco mniej,
ale jak rozpocznie się rok szkolny
osób oddających głosy powinno
być zdecydowanie więcej.
- Po prostu trzeba tu działania wszystkich Knurowian!!!
– nie ma wątpliwości internauta
marekdym na forum Wirtualnego Knurowa (w w w.wirtualnyknurow.pl). Wątek pt.
„Głosuj na nowy plac zabaw w
Knurowie” jest jednym z najpopularniejszych. - Uważam,
że nie głosowanie na plac zabaw
w Knurowie jest ciężkim wykroczeniem przeciwko lokalnemu
patriotyzmowi.
Tomek8811: - Koniec leniuchowania: DO GŁOSOWANIA!!!
- Klikać!!!
Dawid Ciepliński

Głosowanie ma 4 tury. Podsumowanie pier wszej - 31
lipca, następne co miesiąc
- w sierpniu, wrześniu i październiku
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ogłoszenia
Handel i Usługi

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

MOTORYZACJA

2-pokojowe w Szczygłowicach. AS. Tel.
501 533 977

30/11

2-pokojowe, os. 1000-lecia, po remoncie, dobra cena, 43 m 2 . LOKUS. Tel.
793 993 293

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

10-odw.

30/11

3-pokojowe, II piętro, Ułanów, nowe okna
– spr zedam. Nieruchomości M3. Tel.
603 773 313

30/11

3-pokojowe, os. WP I, 56 m2, 1 piętro. LOKUS. Tel. 793 993 293

30/11

Bełk. Działka o pow. 1500 m 2 , położona pod lasem. Cena 120 tys. AS. Tel.
501 533 977

30/11

B R U K A R S T W O G L I W ICE . P L ;
667 360 802, 32 270 00 10

Centrum. 4-pokojowe wynajmę, 950 zł +
media. AS. Tel. 501 533 977

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

Do wynajęcia lokale przy ul. Niepodległości. AS. Tel. 501 533 977

12-43/11

27-30/11

Autoskup. Tel. 602 342 826

18-37/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

Sprzedam Nissana Micrę 1999 r., czerwony, pięciodrzwiowy. Cena do uzgodnienia.
Tel. 604 598 050

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

Szukam pracy dor y wczej. Tel. 32 236
84 02

22-34/11

Szukam pracy w charakterze opiekunki do
dziecka lub osoby starszej (z doświadczeniem, po kursie opiekunki z certyfikatem).
Tel. 501 385 666

28-35/11

30/11

30/11

ZDROWIE I URODA

30/11

01-odw.

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

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

DAM PRACĘ

Do wynajęcia mieszkanie (60 m2), Knurów.
Tel. 509 831 333

30/11

01-odw.

Dom 430 tys. dobra lokalizacja. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

30/11

Dom w Gierałtowicach w stanie surowym,
215 tys. Atrium. Tel. 791 862 794
Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-51/52/11

E l e k t r y k – t a n i o i s o l i d n i e . Te l .
692 933 799

29-30/11

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

33-odw.

Kompleksowe docieplenia budynków, remonty mieszkań, łazienki, mycie elewacji,
klinkier. Tel. 665 639 146

29-34/11

30-31/11

Dom wolnostojący, dwurodzinny działka
1250 m2, 410.000. Nieruchomości M3. Tel.
603 773 313

30/11

Dom wolnostojący, nowy dach, okna, działka 3000 m2 – 335.000. Nieruchomości M3.
Tel. 603 773 313

30/11

Działka budowlana w Knurowie, 119 tys.,
Atrium. Tel. 791 862 794

30-31/11

Działki na Farskich Polach. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977

Masaż w domu klienta – leczniczy, akupresura, shiatsu. Tel. 607 961 721

30-31/11

EDUKACJA
Matematyka, fizyka, korepetycje. Tel.
692 845 849

28-32/11

30/11

Gierałtowice, lokal na działalność gospodarczą 120 m2 (I piętro). Tel. 604 497 626
27-34/11

Gierałtowice. Do wynajęcia lokal na działalność i do zamieszkania, 120 m2. AS. Tel.
501 533 977
REMONTY BUDOWLANE: kafelkowanie,
docieplenia, elewacje, gładzie, sufity, tynki,
malowanie, zabudowy płytami K-G, panele
itp. Tel. 609 707 419, 724 649 643

27-30/11

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

30/11

Kawalerka 36 m 2 . Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977
30/11

OFERTY nieruchomości: www.m3biuro.
pl, Gliwice ul. Raciborska 3/9. Tel. 32 234
24 81

30/11

3-odw.

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

Ok. kina. Kamienica 812 m2 na działce 2056
m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

30/11

29-34/11

Stolarstwo. Tel. 790 898 442

24-33/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-47/11

Us ługi remontowo - budowlane w pe ł nym zakresie oferuje firma WAGNERO
z tradycjami – Knurów i okolice. Tel.
608 335 372

PILNIE kupię dom lub działkę Knurów i
okolice. Tel. 792 496 905

30/11

SPRZEDAM
Komplet wypoczynkowy (sofa dwuosobowa, rozkładana + 2 fotele) w kolorze
beżowym, używany, zadbany. Cena 550
zł. Tel. 696 444 726

30-34/11

MEBLE (długa, niska półka pod RTV,
komoda z szufladami i barkiem, witryna,
dwie półki wiszące, stół), kolor ciemny
mahoń. Używane. Tel. 696 444 726

30-34/11

Sprzedam 2 wózki inwalidzkie (skutery na
prąd). Tel. 506 545 267, 32 235 20 70

30/11

Sprzedam tanio łóżko rehabilitacyjne. Tel.
506 545 267, 32 235 20 70

30/11

Stemple budowlane. Tel. 603 198 006

27-30/11

Poszukujemy mieszkań, domów, działek
do sprzedaży. AS. Tel. 501 533 977 lub
32 337 00 22

30/11

Przyszowice, dom o pow. 200 m , działka
1500 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
2

30/11

41-odw.

Sprzedam dom. Farskie Pola, 380 tys. AS.
Tel. 501 533 977

30/11

Sprzedam domek fiński. Tel. 506 545 267,
32 235 20 70
Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

33-odw.

Wybrukuję do 50 m2 – szybko, tanio i solidnie. Tel. 509 933 604

29-30/11

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

8-odw.

30/11

Sprzedam działkę rekreacyjną w Knurowie
przy ul. Szpitalnej. Cena 26 000 zł. Tel.
603 719 318

30/11

Środkowy szereg obok InterMarche. Stan
surowy, zamknięty. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977
30/11

ul. Lotników, 2-pokojowe, po remoncie.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
30/11

www.vigvam.pl

30/11

Wynajmę mieszkanie o pow. 45 m2, umeblowane. Tel. 601 528 689

30/11

Wynajmę parter domku jednorodzinnego.
Tel. 501 008 959, 699 456 345

29-30/11
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SZUKAM PRACY
Emerytka (umiarkowana grupa inwalidzka)
poszukuje pracy. Doświadczenie w prowadzeniu biura – kancelaria adwokacka. Tel.
506 216 181

26-31/11

Kobieta z doświadczeniem w charakterze
opiekunki dla dzieci (opiekowała się już
trojgiem dzieci) podejmie się opieki nad
kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

21-30/11

Urodziny w kinie

Twoja pociecha ma od 5 do 10
lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura daje
ci świetną okazję do zorganizowania
niepowtarzalnych urodzin dla dziecka
i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina,
pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry
i zabawy z animatorem, prezenty dla

solenizanta i uczestników zabawy.
To nie wszystko, bowiem w zanadrzu
jest jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina zadzwonić
(32 332 63 81) lub napisać (e-mail: info@
kinoscenakultura.pl).
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Foto: Fight Club

Szymon Masarczyk gościł
już na naszych łamach przy
okazji pierwszej edycji Biegu
Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Dzisiaj wracamy do tego
tematu, bowiem knurowianin
wystartował w tej imprezie po
raz drugi.
- W pierwszym dniu rywalizacji odbyły się biegi eliminacyjne na 4 km – relacjonuje
Szymon Masarczyk. – Była
to trasa „sucha”, bez wody i
błota, jedynie z przeszkodami
terenowymi. W swoim biegu za-

Trening ze zwycięzcą
K-1 World Grand Prix

W trakcie seminarium,
które złożone było głównie z
technik stójkowych Alistair
Overeem przekazał też swoją
filozofię walki.
Obok repre z ent a ntów
knurowskiego Fight Clubu
w seminarium brali udział
m.in. dwukrotny mistrz olimpijski w boksie – Jerzy Kulej,
były trener Tomasza Adamka
– Andrzej Gmitruk, a pokazowy sparing z mistrzem odbył
Marcin Najman.
- Alistair Overeem okazał
się bardzo miłym i wesołym
człowiekiem, który pozbawiony jest syndromu gwiazdorstwa – zauważa Grzegorz
Sobierajski, który nie ukrywa,
że techniki zademonstrowane przez mistrza na pewno
będzie można wykorzystać w
trakcie treningów, a przede
wszystkim, podczas występów
w ringu.

trafiło do szpitala z rozciętymi
kończynami. Dla mnie też był
to najtrudniejszy bieg, w jakim
dotychczas startowałem i bardzo się cieszę, że udało mi się go
ukończyć.
Dodajmy, że Szymon Masarczyk na co dzień reprezentuję barw y klubu biegacza
Endurance Solidarni Knurów.
Poza biegami ulicznymi startuje w biegach ekstremalnych.
Jednym z nich był opisany
wyżej bieg w Złotoryi.
PiSk

Szymon Masarczyk na trasie wyczerpującego biegu
informacja

PiSk

Foto: Fight Club

htera, który ma na swym koncie
zawodowe mistrzostwo świata
dwóch wyodrębnionych sportów
walki, jakimi są MMA i K1.
Czarnoskóry zawodnik o
przydomku „Demolition Man”
przeprowadził w Częstochowie
solidny trening. Prezentował
swoje ulubione techniki bazujące na wykorzystywaniu
siły, masy oraz dynamiki. Nie
zabrakło oczywiście morderczych kolan i dewastujących
sierpów, bitych z pełnym skrętem. Techniki wykonywane
były w parach, a sam mistrz
był otwarty na wszelkie pytania dotyczące prawidłowej
techniki wykonywania danej
kombinacji. Mistrz bacznie
obserwował uczestników na
bieżąco korygując błędy, jakie
popełniali.
Na prośbę ćwiczących zaprezentował też swoją koronną
technikę, jaką jest gilotyna z
pozycji stojącej.

jąłem 4. miejsce, co pozwoliło mi
startować w pierwszej grupie w
biegu głównym, który odbył się
w drugim dniu zawodów. Podszedłem do tego startu bardzo
humorystycznie, biorąc udział w
konkursie przebierańców i startując w przebraniu... zebry. 11kilometrową trasę pokonałem w
czasie 1 godzina 56 minut. Taki
czas dał mi 176. miejsce.
Po biegu uczestnicy zgodnie
twierdzili, że bieg pod względem
trudności przebił popularnego „Katorżnika”. Kilka osób

Foto: archiwum Szymona Masarczyka

Fight Club

Alistair Overeem jest idolem dla miłośników kickboxingu oraz MMA i jednocześnie wzorem do naśladowania
dla zawodników uprawiających te dyscypliny.
31-letni Holender (urodził
się w Wielkiej Brytanii) ma na
swym koncie wiele sukcesów,
w tym zwycięstwo w prestiżowym turnieju K-1 World
Grand Prix 2010.
Mistrz odwiedził w lipcu
trzy nasze miasta: Warszawę,
Olsztyn i Częstochowę. W
każdym z nich prowadził seminaria i treningi.
- Tak wyjątkowej okazji na
spotkanie z tej klasy zawodnikiem nie mogliśmy zaprzepaścić
więc 10 lipca udaliśmy się do
Częstochowy – mówi podekscytowany tym wydarzeniem
Grzegorz Sobierajski, trener z
knurowskiego Fight Clubu. W hali Polonii mieliśmy okazję
trenować u boku wybitnego fig-

W przebraniu zebry
na Szlaku Wygasłych
Wulkanów

Foto: archiwum Szymona Masarczyka

Alistair Overeem bacznie przyglądał się ćwiczącym

Pamiątkowe zdjęcie knurowskich fighterów z holenderskim mistrzem.
W górnym rzędzie od lewej: Daniel Matras, Grzegorz Sobierajski,
Alistair Overeem, Mateusz Szopiński, Dawid Kolarczyk. Poniżej od
lewej: Daniel Kwieciński i Adrian Siudak

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

Na razie nikt o tym głośno nie mówi, ale patrząc na ruchy
kadrowe, jakie są dokonywane tego lata w Concordii, wydaje
się, że zespół prowadzony przez Wojciecha Kempę będzie
faworytem rozgrywek w swojej grupie klasy okręgowej

Podokręg czeka
na kopie przelewów

KS Concordia

Tworzy się
ciekawy zespół

Foto: Piotr Skorupa

kręgu czytamy, że w razie nie
dostarczenia wspomnianego
dowodu dokonania przelewu,
kluby nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.
PiSk

Nie chcą grać
w Pucharze Polski
Tylko dwie drużyny z naszego terenu występujące na
co dzień w rozgrywkach klasy
„A” i „B” zdecydowały się
wziąć udział w rozgrywkach
Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Zabrze. Są to LKS
35 Gierałtowice i Gwiazda

Pierwszą bramkę tego lata strzelił dla
Concordii Damian Tkocz (z lewej)
na listę strzelców wpisał się nym boisku Stadionu MiejJarosław Kupis, a następnie skiego rywalem Concordii była
na 3:0 podw yższył Łukasz Jedność Grabownia. W tym
spotkaniu nasz zespół stracił
Żyrkowski.
Trener Jedności Przyszo- pierwszą bramkę tego lata, jednak w ostatecznym rozrachunku odniósł drugie zwycięstwo.
W porównaniu ze składem
ze środy, w sobotę nie zagrali:
Żyrkowski i Mikulski. Trener
Wojciech Kempa mógł się z
kolei przyjrzeć takim zawodnikom, jak Grodoń (wznowił
treningi po kilkumiesięcznej
przerwie), Paśnicki (powrót
po kilkuletniej nieobecności
w kraju), Jaroszewski (wychowanek – rocznik 1994), Gołębiewski i Osmański, który ma
już za sobą występy w zespole
seniorów, a ostatnie miesiące
spędził w okręgowej lidze
juniorów.
Podobnie, jak w meczu z
Przyszowicami, tym razem
również padły trzy bramki.
Trzech zawodników doznało
Dwa mecze, dwie bramki - to bilans
też typowo bokserskich uraJarosława Kupisa (z prawej)
zów. Reprezentant Grabowni
nek), Tkocz, Flis, Szymoniak wice – Eugeniusz Kołtko w rozciął skórę na policzku, Paś(ostatnio Unia Kosztow y), potyczce z Concordią miał do nickiemu pękł łuk brwiowy,
Send lewsk i, Piwowa rcz yk dyspozycji 13 zawodników: natomiast Gałach po zderze(ostatnio LKS 35 Gierałtowi- Tomeczek, Hutka, Lokwenc, niu z rywalem musiał zmagać
ce), Przesdzing.
Pastor, Swoboda, Szołtysek, się z krwotokiem z nosa.
Pierwsza odsłona potyczki Dudek, Hajok, Mnochy, Sikora,
W spotkaniu z Grabownią
toczonej na boisku Miejskiego Pezelt, Jałowiecki, Szypucki.
pierwszego gola dla Concordii
Ośrodka Sportu i Rekreacji
strzelił Gołębiewski, a kolejneze sztuczną trawą zakończyła Krwawy sparing
go, dającego zwycięstwo - tuż
się jednobramkowym prowaZ Jednością Przyszowice przed zakończeniem meczu
dzeniem Concordii. Na listę knurowianie zagrali w środę, – Jarosław Kupis.
strzelców wpisał się Damian natomiast w sobotę, na boczPiotr Skorupa
Tkocz, a po przerwie na boisko wybiegli: Mossakowski,
PLAN LETNICH SPARINGÓW
Kasprzyk, Mikulsk i, Pilc,
CONCORDII KNURÓW:
Wieliczko, Salwa, Kempa,
20 lipca - Jedność Przyszowice 3:0
Żyrkowski (ostatnio Energe(Damian Tkocz, Jarosław Kupis, Łukasz Żyrkowski)
tyk ROW Rybnik), Spórna,
23 lipca – Jedność Grabownia 2:1
Karwowski (ostatnio LKS 35
(Mateusz Gołębiewski, Jarosław Kupis)
27 lipca - Przyszłość Ciochowice (wynik podamy za tydzień)
Gierałtowice), Kupis.
30 lipca - Szombierki Bytom
W czasie drugich 45 mi3 sierpnia - Wilki Wilcza
nut knurowianie dwukrotnie
6 sierpnia - Carbo Gliwice
zmieniali wynik. Najpierw
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Ów apel dotyczy następujących klubów z naszego
terenu: Concordia Knurów,
Tempo Paniówki, Gwiazda
Chudów, LKS 35 Gierałtowice
i Victoria Pilchowice.
W komunikacie Podo-

Piłka nożna
Foto: Piotr Skorupa

Po pierwszym sparingu
trudno snuć jakieś daleko idące
prognozy, jednak warto odnotować, że Concordia pokonała
Jedność Przyszowice 3:0.
Ważniejsze od wyniku jest
to, że zgodnie z zapowiedziami, do Knurowa wracają Łukasz Pilc, Łukasz Żyrkowski i
Piotr Karwowski.
- To były dwie różne połowy – ocenia trener Wojciech
Kempa. – W pierwszej zagrało
kilku piłkarzy testowanych,
którzy starają się o angaż w
naszym zespole. Po przerwie
zagrali ci, których na pewno
będę miał do dyspozycji w nowych rozgrywkach.
Wy j ś c i o w a j e d e n a s tka Concordii złożona była z
następujących zawodników:
Mossakowski, Niewiedział,
Gałach, Wiercioch (wychowanek), Wiszniowski (wychowa-

Podokręg Zabrze apeluje do działaczy niektórych
klubów piłkarskich, by te dostarczyły kopie przelewów
dokonanych na poczet wykonania tzw. kart chipowych dla
zawodników.

Chudów. Mecze I rundy zaplanowano na 14 sierpnia. Zestaw
par na ten dzień przedstawia
się następująco: LKS Start
Kleszczów – LKS Gwiazda
Chudów, LKS 45 Bujaków –
LKS 35 Gierałtowice, LKS Naprzód Świbie – LKS Młodość

Rudno, FC Kłodnica Gliwice
– KS Sokół Łany Wielkie.
W kolejnej rundzie powinniśmy zobaczyć w pucharowych
rozgrywkach m.in. Concordię
Knurów, Tempo Paniówki, i
Jedność Przyszowice.

PiSk

Zadzwoniłbym
do Pawła Zarzyckiego

W Knurowie tworzy się
ciekawa drużyna piłkarska.
Do Concordii wracają ci,
którzy przed laty zaczynali
stawiać tu pierwsze piłkarskie
kroki. Ci, którzy pamiętają,
jak ogromną wagę przywiązywano kiedyś przy Dworcowej do tego, by juniorzy
występowali w najwyższej
klasie rozgrywkowej i na co
dzień mogli rywalizować z
takimi firmami, jak Górnik
Zabrze, Ruch Chorzów, Gwarek Zabrze, GKS Katowice,
Polonia Bytom czy Zagłębie
Sosnowiec. Nacisk ówczesnych działaczy na to, by w
Knurowie była tak zwana
„emka” (Śląska Liga Juniorów
Starszych) pozwalał wielu wychowankom na ogranie się w
doborowym towarzystwie, co
w późniejszym efekcie przekładało się na rychły awans
do zespołu seniorów. Taką
drogę przebyło w Knurowie
wielu piłkarzy. Jednym z nich
jest Łukasz Pilc. To dzięki
jego bramkom Concordia
przed laty awansowała do
wspomnianej „emki”, a kilka
sezonów później trenerzy
drużyny seniorów od niego
rozpoczynali układanie bloku

defensywnego na dany mecz
ligowy. Dzisiaj Łukasz Pilc
wraca do Knurowa. Wraca
bogatszy o doświadczenia
zdobyte m.in. na boiskach
3. ligi, gdzie reprezentował
barwy Victorii Chróścice. W
jego CV wpisuje się również
dzisiejszy 1-ligowiec Ruch
Radzionków.
Do Knurowa wraca też
inny Łukasz. Jeszcze bardziej
doświadczony, bo mający za
sobą wiele występów w młodzieżowych reprezentacjach
Polski. Mowa oczywiście o
Łukaszu Żyrkowskim, który
swego czasu przechodząc do
Piasta Gliwice uratował budżet Concordii, wszak kwota,
jaka wpłynęła wtedy na konto
knurowskiego klubu pozwoliła domknąć finansowo nie
tylko jeden sezon.
Gdy w meczu z Jednością
Przyszowice przyglądałem się
Łukaszowi Pilcowi i Łukaszowi Żyrkowskiemu, miałem
wrażenie, że oglądam zawodników z innej „bajki”. Wiem,
to był tylko sparing. Ale i tak
uważam, że ci panowie są w
stanie diametralnie zmienić
jakość Concordii. Oczywiście
na lepszą, bo to są zawodnicy,

którzy potrafią zrobić tak
zwaną różnicę. Tym bardziej,
że nie są osamotnieni wśród
młokosów. Obok nich będą
przecież na boisku: kolejny
Łukasz – Spórna, Jarosław
Kupis, Marcin Salwa, Wojciech Kempa, być może Piotr
Karwowski. Młodzież będzie miała się od kogo uczyć.
Szkoda mi tylko młodego
knurowskiego bramkarza Kamila Mossakowskiego, bo ten
utalentowany chłopak został
praktycznie sam między słupkami. Jemu przydałby się na
treningach i w szatni starszy
kolega po fachu.
Gdybym odpowiadał za
politykę kadrową klubu, zadzwoniłbym do Pawła Zarzyckiego. Przed kilkoma
sezonami wykonał w Knurowie kawał dobrej roboty,
dokładając swoją cegiełkę
do awansu do 4. ligi, a kilka
dni temu został bez pracy,
bowiem nie przedłużył kontraktu z beniaminkiem 1. ligi
– Olimpią Grudziądz.
Skoro w Knurowie nastał
czas powrotów, to może i on
zgodziłby się na ponowne założenie trykotu Concordii.
Piotr Skorupa
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sport

Piłkarz na trasie
dobrodzieńskiej dychy
„Bagno” – jeżeli tylko czas
mu na to pozwa la – stara
się uczestniczyć w biegach
ulicznych. Ostatnio zaliczył
dobrodzieńską dychę.
Na starcie 10-kilometrowej
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wając tę konfrontację 1:0.
W turnieju wzięło udział 20
drużyn, a nasz zespół zakończył wakacyjne zmagania na
pozycji 6.
Barw Concordii bronili:
Kacper Idziaszek, Bartosz Lewandowski, Michał Kopczyński (zdobywca 2 goli), Marcin
Bociek, Patryk Lipka (strzelec
3 bramek), Patryk Hałas i Armin Trymbulak.
PiSk

PiSk

Paweł Szkatuła
ucieka rywalom

wśród knurowskiej młodzieży.
Zapraszam na następne zawody 11 sierpnia – powiedział
koordynator imprezy, Zbigniew Rabczewski.
Klasyfikacja Grand Prix
po trzech turniejach:
- kategoria starsza - 1.
Paweł Szkatuła (23 pkt), 2.
Marcin Jaskuła (19 pkt), 3.
Sławomir Kaźmierczak (17
pkt), 4. Miłosz Dąbrowski (17

grupowych. Młodzi knurowianie wygrali 3:0 z RSO, 2:1
z Wirkiem oraz zanotowali
dwa remisy – 0:0 z Piekarami
Śląskimi i Demo Soslandią.
Osiem punktów dało Concordii pierwsze miejsce w
grupie i w ćwierćfinale trafiła na Jastrząb Bielszowice.
Jak się później okazało, był
to ostatni mecz knurowian,
bow iem r y wa l ok a z a ł się
minimalnie lepszy, wygry-

trasy stanął z numerem 375, a
na linii mety został sklasyfikowany na 290. miejscu (czas: 47
minut 9 sekund).

Koszykówka

Po raz trzeci miłośnicy
koszykówki rywalizowali w
organizowanym przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Knurowie Grand Prix. W
kategorii starszej najlepszym
okazał się duet Paweł Szkatuła
– Marcin Jaskuła, wygrywając
wszystkie pojedynki. Dla tego
pierwszego była to już druga
wygrana w trzecich zawodach.
Co ciekawe Paweł Szkatuła w
każdym turnieju występował
w parze z innym zawodnikiem, co nie przeszkadza mu
przewodzić w klasyfikacji generalnej. Ta prowadzona jest
indywidualnie dla każdego
uczestnika, a punkty zdobyte
przez każdą parę dzielone są
przez dwa.
– Pomimo wakacyjnego
okresu udało się przeprowadzić
kolejny turniej. Cieszę się, że
poza najbardziej popularnymi
grami zespołowymi, jak piłka
nożna czy siatkówka, również
koszykówka ma swoich fanów

Grupę wygrali.
Zastopował ich Jastrząb
Młodzi piłkarze Concordii
Knurów (rocznik 1997) skorzystali z okazji i wzięli udział
w turnieju zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Kibiców
Górnika Zabrze – „Wakacje z
Górnikiem”.
Podopieczni Da mia na
Meh licha t y m ra zem w ystąpili pod opieką kierownika drużyny – Jarosława
Idziaszka i znakomicie zaprezentowali się w meczach

Michał Bagiński startował z numerem 375

Jakiś czas temu informowaliśmy na naszych łamach
o zamiłowaniu piłkarza Concordii Michała Bagińskiego
do biegania. I to nie tylko
z piłką u nogi. Popularny

KS Concordia

W reprezentacji Śląska roiło się od byłych piłkarzy knurowskiego klubu. Stoją od
lewej: Siwiec, Geschlecht, Bodzioch, Sulski, Ignacek, Benedik, Cichoń, Podolski,
Czerwiński, Szołtysik, Stopa, Gzel. W dolnym rzędzie od lewej: Gałach, Sobczak,
Jonas, Krettek, Węglicki, Wala, Kuczyński

Piłka nożna

Z wizytą u trenera
Jerzego Ignacka

pkt), 5. Łukasz Bułka (9 pkt),
6. Krzysztof Danek (8 pkt), 7.
Maciej Pawlik (8 pkt), 8. Mateusz Kwiatkowski (8 pkt),
- kategoria młodsza - 1.
Hubert Młynarski (15 pkt),
2. Dominik Borczyk (15 pkt),
3. Mateusz Tobiasz (8 pkt), 4.
Michał Wojtaszek (8 pkt), 5.
Daniel Dymek (6 pkt), 6. Maciej Wtorkowski (6 pkt).

W ubiegłym roku były
trener piłkarzy ówczesnego
Górnika – Jerzy Ignacek obchodził na knurowskim Stadionie Miejskim swoje 70. urodziny. Życzenia dostojnemu
jubilatowi składali wtedy m.in.
tacy piłkarze, jak Jerzy Dudek,
Kamil Kosowski czy Tomasz
Wałdoch. Wymienione trio
wraz z innymi zawodnikami
(m.in. Dariusz Dudek, Marcin
Brosz, Roman Skorupa, Janusz
Bodzioch, Józef Dankowski i
Waldemar Waleszczyk) zagrali

też w urodzinowym meczu,
by – jak na piłkarzy przystało
– udanymi akcjami i bramkami dostarczyć solenizantowi i
kibicom wielu niezapomnianych chwil.
Od tamtego wydarzenia
minął rok i przyjaciele Jerzego Ignacka odwiedzili go w
Niemczech, gdzie mieszka od
lat. Odwiedziny połączyli z
rozegraniem meczu pomiędzy miejscową drużyną SV
1911 Bottrop a Reprezentacją
Śląska, którą tworzyli prze-

de wszystkim byli piłkarze
knurowskiego klubu: m.in.
Krettek, Siwiec, Kuczyński,
Podolski, Bodzioch, Gałach.
Polacy wygrali to spotkanie
2:0 po bramkach Benedika i Cichonia, a dodajmy, że na ławce
trenerskiej obok Jerzego Ignacka zasiadł Zygfryd Szołtysik.
Warto wspomnieć również
o tym, że do Niemiec pofatygował się Jerzy Dudek, który
kilka tygodni temu zakończył
występy w Realu Madryt.
PiSk

WJ

Trenera Jerzego Ignacka (czwarty z lewej) odwiedzili m. in. Tomasz Wałdoch
(drugi z lewej) i Jerzy Dudek (trzeci z prawej)
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Gmina Pilchowice. Półkoloniści na półmetku

Kolekcjonerzy pięknych wrażeń

Pierwsze dwa tygodnie lipca
up ł y nę ł y m łody m m ie sz k a ńcom gminy Pilchowice pod znakiem zabaw i wycieczek. Dzięki
Gminnej Bibliotece Publicznej
i Gminnemu Ośrodkowi Kultu-

ry w Pilchowicach dzieci mogły
skorzystać z różnorodnych zajęć,
rozwijających sprawność ruchową
i kreatywność. W czasie półkolonii
zajęcia świetlicowe przeplatały się
z wyjazdami do położonych bliżej

i da lej miejscowości. Koloniści
odwiedzili knurowskie Kino Scenę
Kulturę, gliwickie kąpielisko Leśne.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyły dzieciom odwiedziny m.in.
Rezerwatu Żubrów w Jankowicach

ora z Mu zeu m Prasy Ślą sk iej w
Pszczynie. Wspaniale w ich pamięci
zapisze się też wędrówka górskimi
szlakami.
Organizatorzy zapowiadają, że
to nie koniec atrakcji i już zaprasza-

ją na kolejne turnusy półkolonii.
Więcej informacji można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Kultury w
Pilchowicach.

Rodzinnie
bez procentów

niedziela”. Właśnie podczas pikniku
jurorzy będą degustować poszczególne drinki. Autorzy najlepszych
napojów otrzymają Złoty, Srebrny i
Brązowy Shaker, a także ufundowany
przez sponsorów sprzęt AGD. Poza
tym wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają nagrody rzeczowe – samo
propagowanie smacznej alternatywy
dla alkoholu jest warte nagrodzenia.
W ramach piknikowej promocji
zdrowia każdy będzie mógł bezpłatnie
poddać się badaniom w kierunku odtytoniowym (m.in. spirometrii), a także skorzystać z konsultacji na temat
możliwości skutecznego poradzenia
sobie z nałogiem palenia papierosów.
Będzie też możliwość zmierzenia ciśnienia, zbadania tkanki tłuszczowej,
glukozy, cholesterolu – łączna opłata
za wszystkie te badania to symboliczne 5 zł.
Podczas niedzielnej imprezy nastąpi uroczyste zakończenie miesięcznych półkolonii w gminie Pilchowice.
– W tym roku organizujemy półkolonie po raz drugi – mówi Ewa
Lukoszek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach,
współorganizatora pikniku. – Trwają

przez cały lipiec, bierze w nich udział
około 250 dzieci ze szkól podstawowych
i gimnazjów z terenu naszej gminy.
Dzieci mają zapewnione atrakcje
– możliwość różnorodnych zajęć,
wycieczki, wyjazdy do kina. Zwieńczeniem miesiąca rekreacji będzie Piknik
Rodzinny.
Organizatorzy liczą, że ich propozycja zyska zainteresowanie mieszkańców gminy Pilchowice i innych
pobliskich miejscowości.
- Bardzo mnie ucieszyło i podbudowało, że już teraz, przed imprezą, mamy mnóstwo pozytywnych,
życzliwych sygnałów z różnych stron
– mówi Jolanta Kowol. – Szpital w
Pilchowicach sam zaoferował nam
pomoc. Niedawno zgłosił się do nas

zespół Ferajna, który koniecznie chce
wystąpić na naszym pikniku.
Honorowy patronat nad imprezą
objęli: eurodeputowani Małgorzata
Handzlik i Bogdan Marcinkiewicz,
posłowie Tomasz Tomczykiewicz i Jan
Kaźmierczak, wójt gminy Pilchowice
Joanna Kołoczek-Wybierek, starosta
gliwicki Michał Nieszporek, wicestarosta gliwicki Waldemar Dombek.
G łów ny orga nizator imprez y to
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Pilchowicach, zaś współorganizatorami
są: Gminna Biblioteka Publiczna w
Pilchowicach, sołtys i Rada Sołecka
wsi Nieborowice oraz Koło Gospodyń
Wiejskich z Żernicy.

Nieborowice. Zaproszenie

Ten, kto w najbliższą niedzielę chciałby spędzić
aktywnie popołudnie, powinien namówić
rodzinę na wspólny wypad do Nieborowic
– organizowany tam Piknik Rodzinny zapowiada
się nader ciekawie
Tego typu familijne imprezy organizowane są stosunkowo często,
jednak ta w Nieborowicach będzie nietypowa, bo promująca zdrowy tryb życia, a co za tym idzie – bezalkoholowa.
Bo też chcąc aktywnie i kreatywnie
spędzić wolny czas w gronie bliskich i
przyjaciół, doskonale można się obyć
bez napojów wyskokowych. Niedzielny Piknik Rodzinny rozpocznie się o
godz. 15 i potrwa do późnego wieczora. Organizatorzy zadbali, by atrakcji
nie brakowało.
- Będzie dużo muzyki, oprawę
zapewni Joanna Libera, a także inne
zespoły – zapowiada Joanta Kowol,
przewodnicząca Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilchowicach, głównego
organizatora pikniku. – Dzieci ucieszą
się z dmuchanych zjeżdżalni i trampoliny, które będą bezpłatne. Przewidujemy sztafety rodzinne, konkurs taneczny
i plastyczny dla dzieci i dorosłych (ten
ostatni pod hasłem „Moja rodzina”).
Będzie też można spróbować
lepienia w glinie, a figurki, które powstaną w efekcie tych glinianych zabaw, zostaną wypalone w piecu i będą
świetną pamiątką po tej rodzinnej
niedzieli. Impreza odbędzie się w sąsiedztwie kortu, toteż wszystkie dzieci
będą mogły skorzystać z okazji spotkania z rakietą tenisową. Być może
część z nich odkryje w ten sposób
nową sportową pasję. Młodzieżówki
OSP z Żernicy i Wilczy zaprezentują
pokazy strażackie. Będzie można za-

życzyć sobie niebanalnego makijażu
(malowanie twarzy) i sfotografować
się z misiem.
Podczas pikniku zostanie rozstrzygnięty konkurs pod hasłem
„Drink 0 %”. Do rywalizacji o miano
najlepszego bezalkoholowego drinka
zgłoszono 10 napojów, którym autorzy
pomysłów nadali intrygujące nazwy.
Będzie więc „orzeźwiający ufoludek”,
„promień słońca” czy też „trzeźwa
informacja

informacja
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