aktualności
Knurów

jaK sPęDZamy
wAKACJE?

śnią pod chmurką
W ubiegły wtorek po godz. 16
strażnicy natknęli się na nietrzeźwego mężczyznę, śpiącego na chodniku przy ul. Kilińskiego. Dwa dni
później, o tej samej porze, uwagę
funkcjonariuszy zwrócił pan, który
zaległ na chodniku obok przystanku

Gliwice

letnia
przygoda
z bachem

W najbliższe lipcowe
wieczory gliwickie kościoły
będą rozbrzmiewać muzyką
dawną, inspirowaną
Janem Sebastianem
Bachem. Okazją ku temu
jest XII Gliwicki Festiwal
Bachowski (14-28 lipca)
Wystąpią najwybitniejsi wirtuozi
muzyki barokowej. Festiwal otworzy
koncert zespołu Ensemble Diderot.
Muzycy w kościele św. Bartłomieja
zaprezentują repertuar złożony głównie z kompozycji Bacha oraz osób z
jego najbliższego otoczenia. W czasie
występu będzie można posłuchać
dźwięku słynnych skrzypiec z 1713
roku. Początek koncertu w czwartek
o godz. 19.
Bilety do nabycia w Centrum
Informacji Turystycznej i Kulturalnej
bądź w miejscu koncertu na godzinę
przed jego rozpoczęciem. Ceny wahają się od 12 do 30 zł.
Justyna Bajko

PKM przy ul. Lignozy. Też był „pod
wpływem”.
We wczesny sobotni wieczór
konieczna była kolejna interwencja.
Tym razem na chodniku przy ul.
Szpitalnej, tuż obok przystanku autobusowego. Jak się okazało, nietrzeźwy mężczyzna stracił przytomność.
Strażnicy wezwali pogotowie, które
zawiozło mężczyznę do szpitala.
Ostatnią interwencję podjęto w
niedzielne popołudnie. Tym razem
nietrzeźwy pan zasnął na ławce przy
ul. Szpitalnej. Strażnicy pomogli mu
dotrzeć do miejsca zakwaterowania
w hotelu.
/bw/

Pilchowice

lepsza droga

Powiat Gliwicki zapowiedział
przystąpienie do remontu 3,5-kilometrowego odcinka Drogi Wojewódzkiej 921 pomiędzy Pilchowicami i Stanicą. Przewidywany koszt
robót to 2,5 mln zł.

Foto: Dawd Ciepliński

Panowie, zmorzeni za dnia sporą ilością
wypitego alkoholu, byli powodem kilku
interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskiej

Ul. Marynarzy przeobraziła się w plac budowy

Knurów

marynarzy w remoncie
Plany obróciły się w czyn – ruszyły
prace remontowe na ulicy Marynarzy
W przetargu na przebudowę
ul. Marynarzy wyłoniono wykonawcę – zosta ło ni m przedsiębiorstwo budowlane Skanska. 7
lipca odebrano organizację ruchu
i rozpoczęto realizację I z trzech
etapów prac. Zakończenie przebudowy według planu ma nastąpić 4

Dni toszka
Organizatorzy Dni Toszka, mających
pierwotnie odbyć się 2 lipca, ustalili nowy
termin miejskiej imprezy – zapraszają gości
na zamek w sobotę, 16 lipca
Kabaret Chwilowo Kaloryfer,
Kabaret Noł Nejm. Wieczorem
zaplanowano zabawę taneczną w
rytm największych światowych
przebojów. Dodatkową atrakcją
będzie możliwość zwiedzenia
wieży zamkowej z przewodnikiem.
Wstęp wolny.

Zachował się
jak świnia

Mowa o mężczyźnie, który na skwerze
przy ul. Dworcowej porzucił szczeniaka.
Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek po
południu. Po interwencji knurowskiej Straży Miejskiej na miejsce przybył pracownik
schroniska dla zwierząt. Tam też młody
pies został zabrany.
Nazajutrz do schroniska zostały zabrane też bezpańskie kotki. Zwierzętami zaopiekowała się – do przybycia pracownika
schroniska – jedna z knurowianek.

2

Michał Zadorski: - Tegoroczne
wakacje planujemy spędzić z
synem w Knurowie chodząc na
place zabaw i do fikolandu. Podczas słonecznej aury będziemy
też zaglądać na basen, bo syn lubi
się kąpać.

/bw/

stanica

festiwal
żuru
Portal skupiający ludzi chcących
podzielić się swoją wiedzą na
temat zw yczajnych i zupe łnie
niecodziennych spraw i tych, którzy mają potrzebę z tych porad
skorzystać.
Na stronie odnajdziemy wiadomości na każdy temat (m.in. ekonomia, elektronika, moda, zdrowie).
Serwis jest tworzony przez samych użytkowników. Informacje,
w formie tekstowej bądź krótkich
filmów video, przekazywane są w
sposób prosty i jasny, zrozumiały
nawet dla laika.
To jedyny portal w Polsce umożliwiający otrzymywanie wynagrodzenia za udzielenie trafnej porady. Użytkownicy zapewniają, że
nie ma takiego problemu, którego
razem nie dałoby się rozwiązać.
JB

Agnieszka Zając: - Jesteśmy już
po dwutygodniowych wakacjach,
a teraz będziemy jeździć na weekendowe wycieczki, np. do Ustronia,
do Chorzowa.

MiNa

JB

Zaradni.pl

miesiące po jej rozpoczęciu – 27
października br.
– Koszt samych robót jest niższy
od zakładanego kosztu inwestorskiego i wyniesie około 2,6 mln zł – informuje Ewa Szczypka, naczelnik
Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta
Knurów.

/b/

Start o godz. 14. Godzinę
później widzowie zostaną przeniesieni w świat japońskiej sztuki
walki mieczem Shinkendo oraz
będą mogli podziwiać zmagania
na torze łuczniczym. Około godz.
17 na scenie opodal zamku pojawi
się plejada polskiego kabaretu.
Wystąpią: Kabaret Kałasznikow,

Kasia Urbańska: - Za tydzień jadę
do babci do Łodzi, a resztę wakacji
chcę spędzić w Knurowie z przyjaciółmi. Jak będzie ładna pogoda,
to wybierzemy się na basen na
Zacisze albo na Kąpielisko Leśne
w Gliwicach.

Festiwal żuru już na stałe wpisał
się w kalendarz wydarzeń w Stanicy.
Tegoroczną imprezę zaplanowano
na sobotę, 16 lipca. W tym roku w
konkursie wezmą udział m.in. Koła
Gospodyń Wiejskich oraz inne zgłoszone organizacje. W końcowym
rozstrzygnięciu jury będzie brało
pod uwagę nie tylko smak przygotowanego żuru, ale również sposób
jego prezentacji. Uczestnicy w strojach ludowych, z iście śląską swadą,
zachwalać będą stworzony przez
siebie wywar. Zwycięscy konkursu
zostaną nagrodzeni Złotą Warzechą
oraz otrzymają tytuł Pierwszego
Żurowara.
Początek imprezy o godz. 15 w
muszli koncertowej na ulicy Sportowej.
Justyna Bajko

Michał Cajdler: - Na wakacje
zostaję w Knurowie. Sporo czasu
spędzam na świeżym powietrzu
wychodząc na dwór z przyjaciółmi,
grając w piłkę nożną i siatkówkę.

Not. Dawid Ciepliński

Pragi… na rowerach.
ikowie wybrali się do
Aniela i Andrzej Mandz
przy Intermarchè. – W
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zie
będ
myśleliśmy, że
nocy jeszcze padało i
zyja i teraz już świeci
spr
na szczęście aura nam
ale
,
rek
wto
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wy
wrócą to odwiedzą nas
ikowie obiecali, że jak
słońce. Państ wo Mandz
.
wy
i ze swojej wypra
i podzielą się wrażeniam
Not. Dawid Ciepliński

Daria Ciupidro: - W tym roku
wakacje spędzę w Knurowie. Mam
w planach jeździć na baseny i spotykać się z przyjaciółmi.

Not. Dawid Ciepliński
i Justyna Bajko
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Knurów. Drakońskie kary za wycinkę drzew

Knurów. Policja chwali strażników miejskich

Profesjonaliści
w mundurach

Drzewna samowolka

Co zrobić z drzewem, które nam przeszkadza? Najłatwiej
– wyciąć. Tyle że trzeba mieć na to pozwolenie, a działanie
na własną rękę może nas naprawdę słono kosztować

Foto: Straż Miejska w Knurowie

Złodzieje aut zatrzymani na gorącym
uczynku, złapani sprawcy pobicia
i demolujący okolicę wandale – to
między innymi za takie efekty Policja
chwali dwójkę strażników miejskich.
Umiejętności docenił prezydent miasta
– funkcjonariusze otrzymają nagrody

Usuwanie drzew czy krzewów
z reguły wymaga urzędowego pozwolenia. Za samowolną wycinkę
ustawa o ochronie przyrody przewiduje wysokie kary. Nie każdy jest tego
świadom, toteż regularnie zdarzają
się przypadki wycinek na własną
rękę. Bodajże większość tego typu
działań dotyczy prywatnych posesji,
ale zdarza się także, że ten czy ów
podniesie siekierę na drzewo rosnące na terenie gminnym. Ostatnio w
Knurowie zanotowano kilka takich
właśnie przypadków. W krótkim
czasie Straż Miejska aż trzykrotnie
interweniowała po zgłoszeniach nielegalnych wycinek lub niszczących
przycinek.
- Po takich zgłoszeniach naszą
rolą jest zebranie materiału dowodowego – sporządzenie zdjęć i notatek,
które następnie przekazujemy do
urzędu – mówi Andrzej Daroń,
komendant Straży Miejskiej w Knurowie. – Gdy właścicielem terenu jest
gmina, decyzje o wymierzaniu kar
pieniężnych określonych ustawowo
podejmuje starostwo powiatowe.

Grube tysiące

W maju jedna z knurowianek nie
starając się o wymagane zezwolenie
zleciła wycięcie klonu jesionolistnego. Jak tłumaczyła, drzewo szkodziło
mieszkającemu tam choremu na
alergię dziecku, było też siedliskiem
mszyc i kleszczy. Kara wymierzona
kobiecie za usunięcie tego drzewa bez
zezwolenia to aż 4 803 zł i 9 gr.
O niebo wyższą karę naliczono
jednej ze wspólnot mieszkaniowych.
81 986 zł i 47 gr – tyle ma kosztować
niewłaściwe przycięcie pięciu drzew
– dwóch brzóz i trzech olch. Przyczyną przycinki, jaką podali członkowie
wspólnoty, było między innymi to,
że system korzeniowy drzew mógł
uszkadzać fundamenty budynku
i siec kanalizacyjną. Wspólnota
przyjęła stosowną uchwałę, jednak
nie zwróciła się z wnioskiem o zezwolenie do gminy. Na szczęście jest
szansa, że okaleczone drzewa zdołają
się odrodzić, toteż kara została odroczona na 3 lata.
W innym rejonie miasta doszło

do usunięcia świerku. Zgłoszona
sprawa została jednak umorzona, bo,
jak się okazało, drzewo miało 8 lat
– na drzewa poniżej 10 lat zezwolenie
nie jest wymagane.

Do kogo po decyzję?

O to, kto u kogo powinien zabiegać o pozwolenie na usunięcie
drzewa lub krzewu z danego terenu,
zapytaliśmy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
- Sam wniosek powinien złożyć
administrator terenu, na którym rośnie dane drzewo lub krzew – informuje Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa. – Zatem osoba, która z
pewnych powodów jest zainteresowana usunięciem rośliny, powinna się
zwrócić z tym problemem do administratora. Jeśli jest to właściciel lub
użytkownik wieczysty, wówczas to on
występuje do starosty z wnioskiem o
zgodę. Z kolei, jeżeli administrator
jest jedynie dzierżawcą (lub też mamy
do czynienia z jeszcze inną formą
użytkowania), konieczne jest wystąpienie do właściciela o opinię, którą
należy załączyć do wniosku.
Jak dodaje naczelnik, sprawa się
komplikuje, gdy teren jest własnością wspólnoty gruntowej. Wówczas
pierwszym i koniecznym warunkiem
do rozpoczęcia działań w kierunku
uzyskania decyzji na usunięcie rośliny z terenu jest stosowna zgoda
członków wspólnoty.
Jeśli wycinka dotyczy prywatnego terenu, wówczas z wnioskiem o
decyzję należy zwrócić się do wójta,
burmistrza lub prezydenta. Kiedy
rzecz odnosi się do terenu gminy,
wniosek kierujemy do starostwa.

Kiedy zgody nie potrzeba?

Nie zawsze zgoda na wycinkę
jest potrzebna. Od tej konieczności
jesteśmy zwolnieni między innymi
w wypadku drzew owocowych oraz
wszystkich drzew w wieku do 10 lat.
W innych przypadkach zazwyczaj
trzeba postarać się o decyzję. Warto
zaznaczyć, że pozwolenia wymaga
nie tylko samo wycięcie, ale także
każde przeniesienie rośliny z terenu
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nieruchomości. Za usunięcie drzewa
lub krzewu przewidziane są opłaty,
jednak są one stosunkowo nieznaczne w zestawieniu z wysokością kar,
jakie można zapłacić za brak zgody.
Wpłacane środki płyną do budżetu
gminy i przeznaczane są na ochronę
środowiska.

Uświadamiania nigdy dość

Wiele osób dopuszczających się
wycinki nie zdaje sobie sprawy z konieczności uzyskania na to pozwolenia. Ostatnie knurowskie przypadki
dotyczyły terenów gminnych, jednak
w poprzednich latach zdarzały się
również samowolki na prywatnych
posesjach. Niektórym nie przychodzi
nawet do głowy, że wycinając drzewo zasadzone osobiście na własnej
posesji, powinny pytać kogokolwiek
o zgodę. Inni chcą uniknąć opłat,
co jest unikiem dość absurdalnym,
bowiem osoby fizyczne działające na
własnym terenie są z opłat ustawowo
zwolnione, za to kary za samowolkę
idą w tysiące złotych. Można się wpakować w niezłe tarapaty finansowe.
- Kary są naliczane w zależności
od obwodu pnia i gatunku rośliny, wynoszą od kilku tysięcy złotych do nawet
kilkunastu tysięcy – mówi Mariusz
Dyka. – W dodatku właściwie nie ma
sposobu, aby odstąpić od egzekucji
tej kary. Prawo jest tu bezwzględne.
Czasami widzimy coś krzywego albo
dużego, co nam przeszkadza. A że
w naszym klimacie rośliny rozwijają
się dość szybko i bujnie, wydaje nam
się, że nic takiego się nie stanie, jeśli
po prostu usuniemy tę roślinę. Stąd
nieustannie trzeba przypominać, że
ustawa o ochronie przyrody zabrania
samowolnych działań na tym polu.
Podobnego zdania jest komendant knurowskiej Straży Miejskiej.
- Należy docenić świadomość ekologiczną mieszkańców, którzy zgłaszają nam takie przypadki – mówi
Andrzej Daroń. – Jednak widać, że
ciągle trzeba przestrzegać potencjalnych sprawców, często nieświadomych, że ich zamiary są niezgodne z
prawem.

Franciszek Kostelecki
Do komendanta Straży Miejskiej
w Knurowie Andrzeja Daronia trafiło pismo z Komisariatu Policji. Jego
komendant, nadkomisarz Maciej
Kawa dziękuje funkcjonariuszom
Szymonowi Kiesiowi i Franciszkowi
Kosteleckiemu, ponieważ ich „zaangażowanie, profesjonalizm w wykonywaniu swych obowiązków służbowych
przyczynił się do zatrzymania dwóch
sprawców pobicia osoby na ul. Kosmonautów w Knurowie”.
Starszy specjalista Szymon Kieś
uczestniczył w akcji wspólnie z
policjantami. Skuteczną współpracą doprowadzili do zatrzymania
sprawców, którzy nie unikną sprawiedliwości. Mający ten sam stopień
Franciczek Kostelecki obsługiwał
wówczas monitoring. Komendant
Kawa docenił jego „prawidłową
analizę zauważonej sytuacji, szybkie
przekazanie informacji do wspólnego
patrolu i umiejscowienie zdarzenia”.
To nie jedyne w ostatnich dniach
sukcesy obydwu strażników. Szymon

Szymon Kieś
Kieś zatrzymał też – ponownie podczas wspólnej akcji z Policją – sprawców usiłujących skraść samochód.
Dzięki temu udało się namierzyć
sprawców posiadających profesjonalny sprzęt do dokonywania kradzieży
i podejrzewanych o wiele innych
przestępstw. Z kolei Franciszek Kostelecki przyczynił się do zatrzymania wandali niszczących przystanek
przy ul. Lignozy oraz sprawców
dewastacji latarni, ogrodzenia cmentarza i znaków drogowych na ul.
Rakoniewskiego w Knurowie.
- Choć tego typu działanie to
nasza praca, to jednak warto i trzeba
doceniać szczególne zaangażowanie
i profesjonalizm naszych strażników
– mówi komendant Andrzej Daroń.
Nie poprzestaje na słowach uznania
– przed kilkoma dniami zwrócił
się do prezydenta Knurowa Adama
Ramsa z wnioskiem o przyznanie nagród pieniężnych dla Szymona Kiesia
i Franciszka Kosteleckiego.
Bogusław Wilk

Knurów

Za dużo decybeli

W sobotnie popołudnie patrol Straży Miejskiej interweniował przy ul.
Jęczmiennej. Powód? Jeden z działkowców... zbyt głośno puszczał muzykę,
zakłócając spokój pobliskim mieszkańcom.
Kilka godzin później (po godz. 22) strażnicy zostali poproszeni o reakcję
w podobnej sytuacji. Tym razem chodziło o zbyt wiele decybeli w jednym z
lokali.
Po niespełna dwóch godzinach znowu doszło do podobnej sytuacji – ciszę
nocną zakłócono w innym z lokali. Skończyło się na pouczeniu personelu
przez funkcjonariuszy wspólnego patrolu Straży Miejskiej i Policji.

/bw/

reklama

Mirella Napolska
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reklama

OgłOsZenie
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
„zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gierałtowice” dla terenu położonego
w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.) oraz art.29, art.39 ust.1 pkt.2 art.54
ust.2, art.55 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu
„Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice
dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców
Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”
w dniach od 1 sierpnia 2011 r. do 13 września 2011 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Gierałtowice, Referat Budownictwa i Architektury,
ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium
i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 11 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice (sala
sesyjna), ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany
studium. Uwagi i wnioski 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 7 października 2011 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla
terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców
Śląskich”
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt zmiany studium
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art.
54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie
do Wójta Gminy Gierałtowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia
7 października 2011 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków jest Wójt Gminy Gierałtowice.
Wójt Gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel
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Plan zagospodarowania
miasta przewiduje, że
w budynku mają być
prowadzone wyłącznie
usługi medyczne

prywatyzacja,
ale rozsądna

KnuRóW. cO DAlej Z buDYnKieM pRZYchODni pRZY ul. KAZiMieRZA WielKiegO

Pacjenci przychodni przy ul. Kazimierza Wielkiego są zaniepokojeni
– po mieście krążą wieści, jakoby gmina miała sprzedać budynek,
w którym placówka się znajduje. Czy to oznacza, że przychodnia
zostanie zlikwidowana?
Od pewnego czasu po mieście
krąży wieść, że budynek, w którym
mieści się Przychodnia Rejonowa nr
2 w Knurowie, może zmienić właściciela. Temat był poruszany podczas
zeszłotygodniowej sesji Rady Miasta
Knurów. Jak się okazuje, nie są to
czcze pogłoski – gmina rzeczywiście
czyni pewne przymiarki do sprzedaży tej nieruchomości. Nie ogłoszono
jeszcze przetargu – sprawa jest na
razie na etapie wstępnych zamierzeń. Jeśli nawet dojdzie do zmiany
właściciela, wcale nie oznacza to
likwidacji przychodni.
- Plan zagospodarowania przewiduje, że mają tam być prowadzone
wyłącznie usługi medyczne – mówi
Barbara Zw ierz y ńska, zastępca
prezydenta Urzędu Miasta Knurów.
– Natomiast czy to będzie placówka
ZOZ, czy inna forma własności – na
to już nie mamy wpływu.
Jak dodaje Barbara Zwierzyńska,
przykładem, że prywatyzacja budynku placówki medycznej nie musi kończyć się źle, jest przychodnia przy ul.
Koziełka. W jej przypadku również
było sporo obaw o to, czy przychodnia przetrwa po przejęciu budynku
przez prywatnego właściciela. Tymczasem placówka istnieje nadal i ma
się dobrze – właściciel obiektu dba o
jego stan, aktualnie prowadzony jest
tam remont.

cach. Tam zapytaliśmy o plany wobec
przychodni.
– W przeszłości starostwo proponowało gminie zamianę – mówi
Romana Gozdek, rzecznik prasowy
Starostwa Powiatowego. – Gmina
otrzymałaby od starostwa budynek
dawnej pralni przy szpitalu, a starostwo od gminy – budynek, w którym
znajduje się przychodnia. Gmina
nie zgodziła się na tę propozycję.
Obecnie starostwo nie ma żadnych
planów co do zmiany funkcjonowania przychodni przy ul. Kazimierza
Wielkiego. Jeżeli tylko nic nie stanie
na przeszkodzie, powinna ona działać jak dotychczas.
Wiceprezydent Zwierzy ńska
przyznaje, że gmina rozważała ofertę starostwa, jednak proponowany
obiekt wydał się po prostu mało
przydatny, byłby kłopot z tym, jak
zagospodarować budy nek byłej
szpitalnej pralni.
– Oprócz wspaniałych lekarzy i
pielęgniarek, których w Knurowie nie

brak, potrzebne są jeszcze placówki
spełniające pewne standardy, inne
niż te sprzed trzydziestu lat. – mówi
Zwierzyńska. – Mam nadzieję, że pozyskanie inwestorów to droga do tego,
aby w mieście było sporo przychodni
– i to na wysokim poziomie.

gMinA KnuRóW

nie jest pionierem, jeżeli chodzi
o przekształcenie własności budynków mieszczących placówki służby
zdrowia. To ogólna tendencja, krok,
na który zdecydowało się już wiele
miast, choćby Gliwice, czy – ostatnio
– Częstochowa.
W wypadku obiektów, w których
funkcjonują placówki służby zdrowia, „prywatny” z reguły nie oznacza
„odpłatny”, za to często znaczy „zadbany”, „dobrze utrzymany”. Można
to już powiedzieć o przychodni przy
Koziełka. Miejmy nadzieję, że placówka przy Kazimierza Wielkiego
również na tym skorzysta.
MiNa

reklama

pRAlniA – KłOpOtliWA

Przychodnia przy ul. Kazimierza
Wielkiego jest placówką Zespołu
Opieki Zdrowotnej, za który odpowiada Starostwo Powiatowe w GliwiPrzegląd Lokalny Nr 28 (958) 14 lipca 2011 roku
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nie daj się naciągnąć!
WARsZAWsKA FiRMA DOMAgA się OD pRZeDsiębiORcóW ZApłAtY ZA nieZAMóWiOne usługi

- Każą mi płacić 115 zł za wpis do rejestru firm. Jakim prawem, skoro
rozpoczęcie działalności podobno nic nie kosztuje – piekli się jeden
z knurowskich przedsiębiorców. I zastanawia się: – Czy ktoś mnie
tu nie kantuje?...
Pytanie jak najbardziej na miejscu. Jaka odpowiedź? Niech każdy ją
sobie wyrobi po przeczytaniu reszty
tekstu.

pisMO jAK Z uRZęDu

W ostatnich tygodniach przedsiębiorcy otrzymują listy, których
nadawcą jest Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców.
Na pierwszy rzut oka pismo wygląda na urzędowe. Pierwsze zdanie
nie budzi żadnych wątpliwości: - W
dniu (...) dokonano wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej w
Urzędzie Miasta Knurów firmy [tu
nazwa zakładu – dop. red.].
- Zgadza się co do słowa – mówi
właściciel knurowskiej firmy.
W drugim akapicie czytamy:
„Wykonując swe zadania, organy administracji publicznej współdziałają z
organizacjami pracodawców, organizacjami pracowników, organizacjami
przedsiębiorców oraz samorządami
zawodowymi i gospodarczymi (Art.
12. ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej z dnia 2.07.2004)”.
To też się zgadza. Ale potem już
nie bardzo.
Czytamy bowiem: „Na podstawie
Art. 12 ustawy z dnia 15 września
2000 r. został utworzony Krajowy
Rejestr Pracowników i Pracodawców.
Rejestr jest bieżąco aktualizowanym
zbiorem informacji o podmiotach
gospodarczych prowadzonym w systemie informatycznym w postaci
centralnej bazy danych”.
No i powyższy akapit powinien
wzmóc czujność czytających. Po
pierwsze: nadawcy nie podają, o jaką
ustawę chodzi. Bo na pewno nie o tę
o... nasiennictwie, postępowaniu w
sprawach nieletnich bądź o zakazie
stosowania wyrobów zawierających
azbest (wszystkie z 15.09.2000 r.).
Jeśli natomiast mieli na myśli Kodeks
spółek handlowych (z tego samego
dnia), to art. 12 mówi o spółkach z
o.o. i akcyjnych, a więc zupełnie nie
na temat.
Po drugie: przywoływany Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców to też nazwa własna nadawcy pisma. Dopiero zaglądając np. do
Monitora Sądowego i Gospodarczego, wydawanego przez Ministerstwo
Sprawiedliwości, dowiemy się, że to
warszawska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. KRPiP tym
się nie chwali. Podobnie jak i tym,
że spółka ta została założona 27
stycznia 2011 r. w Grudziądzu (ale
siedziba mieści się w Warszawie przy
ul. Złotej 61).
Po trzech akapitach „urabiania”
odbiorcy autorzy pisma przechodzą
do konkretów: „Ogłoszenie wpisu
w Krajow ym Rejestrze Pracownik ów i P ra cod awców w y maga
uregulowania opłaty rejestracyjnej

w wysokości zgodnej z aktualnym
rozporządzeniem KRPiP (Uchwała
wew. z dnia 10 czerwca 2011 r.). W
związku z powyższym prosimy o
uregulowanie opłaty w wysokości
115,00 zł, w nieprzekraczalnym
terminie do (...) r.”.
Teraz już wiadomo, o co chodzi.
KRPiP „prosi” o 115 zł. Kwotę ustaliło sobie samo jakimś wewnętrznym
rozporządzeniem sprzed miesiąca.
Ostatni akapit napisano zdecydowanie mniejszą czcionką. Chyba słusznie, bo trudno doszukać
się w nim ładu i składu. Trudno
orzec, czy ma coś w yjaśnić, czy
może przeciwnie – zaciemnić obraz
z wcz eśn iejsz ej t reści (autorz y
przywołują istniejące przepisy, ale
nie wiadomo po co...). Oto słowa
(pisownia oryginalna) dla ludzi
o w ybitnie sokolim wzroku: „W
sprawach nieuregulowanych w art.
7a-7g w postępowaniu ewidencyjnym stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego – art. 7b
Ustawy z dnia 19.11.1999 Prawo
Działalności Gospodarczej (Dz.U.
z dnia 17 grudnia 1999 r.) Wyżej
powołana norma prawna pochodzi
z PROWA DZENIE EWIDENCJI
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
OSÓB FIZYCZNYCH od 31 marca
2009 roku . Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2009 r. Nr 18, poz. 97) – wpisowi do
ewidencji podlegają przedsiębiorcy
będący osobami fizycznymi”.
Na samym dole pisma znajduje
się wzór przelewu na 115 zł. Wystarczy zanieść na pocztę i zapłacić.
Tyle o tym, co w piśmie widać,
ale znamienne jest również to, czego
w nim nie ma. Przede wszystkim
pod pismem nikt się personalnie nie
podpisuje ani nie pieczętuje. Brak
też kontaktu telefonicznego, faksu
bądź e-maila. Autorzy pisma podają
wyłącznie adres korespondencyjny.
Nie ma więc możliwości szybkiego
dopytania o szczegóły czy rozwiania
ewentualnych wątpliwości.

uRZĄD MiAstA: nie MAMY Z tYM
nic WspólnegO

Nie w iemy, i lu okolicznych
przedsiębiorców otrzymało podobną
„prośbę” o 115 zł tytułem „opłaty rejestracyjnej”. Wiemy o kilku, którzy
najpierw udali się do Urzędu Miasta
– do Wydziału Świadczeń Socjalnych
i Działalności Gospodarczej.
- Przedsiębiorcy zjawili się, by
wyjaśnić nurtujące ich wątpliwości – mówi Lidia Labocha-Kozar,
naczelnik wydziału. – Dociekali,
dlaczego sugeruje im się zapłatę za
wpis do rejestru, skoro po założeniu
działalności gospodarczej wpis do
Ewidencji Działalności Gospodarczej
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cicielem jest spółka cywilna Eurocom
zarejestrowana w Bielsku-Białej.
- Informujemy wszystkich internautów, [że] Portal Krajowy
Rejestr Pracodawców i Pracowników
w Polsce, nie pobiera opłat oraz nie
wysyła pism do przedsiębiorców
– t łumaczy się za niechcianego
„bliźniaka” KRPiP z Bielska-Białej.
- Prosimy również internautów [by]
nie utożsamiać strony internetowe
KRPiP.pl z wysyłanymi pismami i
opłatami.

A nA FORAch WRZe

jest bezpłatny.
Urzędnicy zapewniają, że nie
mają nic wspólnego z pismami i
Krajowym Rejestrem Pracowników
i Pracodawców. – To firma, z którą
w żaden sposób nie można Urzędu
Miasta łączyć. Rejestr, który spółka
wymyśliła, nie ma nic wspólnego z
oficjalną Ewidencją Działalności
Gospodarczej.
Zdecydowanie podkreślają: Wpis do EWD jest całkowicie bezpłatny!
Skąd więc spółka z Warszawy
znała datę wpisu knurowskiej firmy
do EWD? To akurat żaden problem.
Ewidencja Działalności Gospodarczej jest jawna i dostęp do niej może
mieć każdy, kto zechce. Wystarczy
internet, kilka kliknięć myszką, by
szybko poznać, kto i gdzie założył
działalność gospodarczą.

gus się też ODcinA

Nie tylko knurowski magistrat odcina się od praktyk KRPiP sp. z o.o.
- Przedsiębiorcy, uwaga na oszustów! – a larmuje Urząd Miasta
i Gminy w Na k le nad Notecią.
– Ostatnio na terenie kraju, przedsiębiorcy zaczęli otrzymywać pisma
(z załączonymi przekazami), w
których nakazuje się im wpłatę 115
zł za wpis do Krajowego Rejestru
Pracowników i Pracodawców. Jest

to próba oszustwa i wyłudzenia
pieniędzy – nie ma wątpliwości
Roman Bereit, dyrektor Wydziału
Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców UMiG.
Wtóruje mu Urząd Miejski w
Książu Wielkopolskim: - Jest to próba
oszustwa i wyłudzenia pieniędzy od
przedsiębiorców.
Przedsiębiorców ostrzegają też
urzędy w Karlinie, Kątach Wrocławskich, Gostyniu.
Specja lny komuni kat w yda ł
nawet GUS: - W związku z docierającymi do Głównego Urzędu
Statystycznego doniesieniami dotyczącymi odpłatnego wpisu do
„Krajowego Rejestru Pracowników
i Pracodawców” informujemy, że
działalność firmy „Spółka z o.o.
Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców” nie ma nic wspólnego z
Głównym Urzędem Statystycznym.
Powoływanie się przez tę firmę w
swoich pismach na zapisy ustawy o
statystyce publicznej i prowadzony
bezpłatnie przez GUS rejestr REGON, jest bezpodstawne.

niechciAnY „bliŹniAK”

Działalność KRPiP wywołała
– delikatnie to ujmując - irytację...
KRPiP. To nie pomyłka. Okazuje się
bowiem, że istnieje portal o identycznej, jak opisywana, nazwie. Jego właś-

„Prośby” o wpłatę 115 zł jednoznacznie oceniają internauci w
Polsce.
- Też coś takiego dostałem - od
razu mi coś śmierdziało – przyznaje
Krzysztof na jednym z popularnych
serwisów społecznościowych.
- Wydaje mi się, że liczą na ludzką
głupotę i strach przed konsekwencjami
– zastanawia się Dariusz na innym forum. – Pewnie też liczą, że się zapłaci
dla świętego spokoju.
Irek nie poprzestał na słowach:
- Od lat prowadzę działalność gospodarczą, dlatego jestem wyczulony
na takie rzeczy. Pomyślałem więc,
że war to by było zainteresować
tym po prostu policję. Poszedłem
więc i pokazałem pismo, mówiąc
o swoich podejrzeniach – dzieli się
swoimi przeżyciami. Niestety, nie
są budujące: - Potraktowali mnie jak
idiotę, naiwniaka i kazali wyrzucić
pismo do kosza mówiąc, że to żadne
przestępstwo. Jeden z nich nawet
próbował mi wmówić, że nie ma
nic takiego jak próba wyłudzenia.
Powiem, że czuję się jak kompletny
naiwniak i idiota. Mam do tej pory
to pismo i nie wiem co z tym zrobić.
Po takim podejściu do sprawy nie
mam po prostu ochoty się tym zajmować, ale jeżeli ktoś by chciał, będę
mu kibicował.
Idia z Katowic zreflektowała się
po czasie: - Na początku maja otrzymaliśmy pismo, bez wahania zapłaciliśmy. Następnego dnia przypadkowo
dowiedzieliśmy się o co chodzi...
Internauta o nicku „Internauta”
też żałuje: - Niestety, moja czujność
została uśpiona – też przelałem pieniądze.
- Chcecie płacić, to płaćcie. Nie,
to nie – filozofuje „adwokat”. – Kto
komu zabroni wysyłać pisma, które
w treści nie zawierają nic zobowiązującego? Dopiero jeśli ktoś zapłaci,
a usługi nie otrzyma, to jest to wyłudzenie. Ale jest to kwota 115 zł, czyli
„niska szkodliwość”...
Harcerz (www.harcerz.nowyekran.pl) rozważa problem metodycznie: - W Polsce zarejestrowanych jest 3,4 mln przedsiębiorstw,
tj. posiadających nr REGON i niewyrejestrowanych. Ile procent ludzi
da się nabrać ? 10 % = 340.000 x 115
zł = - podaje wzór, ale nie wylicza
ostatecznej kwoty.
To przeszło 39 mln zł. Nawet gdyby „prośbę” KRPiP spełnił tylko co
setny przedsiębiorca, to uzbierałoby
się 3,9 mln zł...
Bogusław Wilk
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Powiat. Działają publiczne punkty dostępu do internetu

Tu znajdziesz internet

Sprawdzisz pocztę
w ratuszu i zamku

Publiczne punkty dostępu do internetu

Knurów: * Urząd Miasta, ul. Ogana 5 – stanowisko komputerowe, * Ratusz, ul. Niepodległości 7 – stanowisko komputerowe, * Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, ul. Ks. A. Koziełka 2 – stanowisko komputerowe, *
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górnicza 2 – infokiosk wewnętrzny,
* Szpital, ul. Niepodległości 8 – infokiosk wewnętrzny, * Centrum Kultury, ul.
Niepodległości 26 – hotspot;

Punkty zostały uruchomione w
ramach realizacji projektu „PIAP-y
dla mieszkańców Ziemi Gliwickiej”.
Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląsk iego na lata
2007-2013.
Całe przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez powiat gliwicki
i osiem gmin wchodzących w skład
powiatu: Knurów, Gierałtowice,

Foto: Dawid Ciepliński

Jesteś poza domem, a potrzebujesz sprawdzić pocztę,
odjazdy autobusów czy najświeższe informacje? Teraz
nie będzie to już problemem. Od początku lipca na terenie
powiatu gliwickiego można korzystać z 58 publicznych
punktów dostępu do internetu

Infokioski pozwalają przeglądać zasoby internetu

Stanowisko komputerowe
w Urzędzie Miasta

Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec,
Sośnicowice, Toszek i Wielowieś.
- Wśród PIAP-ów (z ang. PIAP
– Public Internet Access Point – przyp.
red.) rozróżniamy punkty typu hotspot, czyli takie, które działają na
zasadzie sieci bezprzewodowej, pozwalając przyjść w własnym laptopem

i połączyć się z internetem – wyjaśnia
Romana Gozdek, rzecznik prasowy
Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
- Są także stanowiska komputerowe, z
których część jest również wyposażona w drukarki, a dodatkowo można
do nich podłączyć swoje nośniki, np.
płyty DVD, porty USB. Ostatnim

Knurów. KOS dba o kwalifikacje górników

Szkolenia po wakacjach

Gmina Gierałtowice: * Świetlica w Chudowie, ul. Szkolna 72 – stanowisko
komputerowe, * Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, ul. Korfantego
7 – stanowisko komputerowe, * Świetlica w Paniówkach, ul. Zwycięstwa
44 – stanowisko komputerowe, * Świetlica w Przyszowicach, ul. Szkolna
4, II piętro w budynku starej szkoły – stanowisko komputerowe, * Pałac
w Przyszowicach, ul. Parkowa 11 – infokiosk wewnętrzny, * Urząd Gminy
Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48 – infokiosk zewnętrzny, * „Sołtysówka” w
Paniówkach, ul. Zwycięstwa 27 – infokiosk zewnętrzny, * Gminna Biblioteka
Publiczna w Chudowie, ul. Szkolna 55 – infokiosk zewnętrzny, * Zamek w
Chudowie, ul. Podzamcze 6, Chudów – hotspot;
Gmina Pilchowice: * Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni
Nieborowskiej, ul. Knurowska 13 – 2 stanowiska komputerowe, * Świetlica
w Leboszowicach, ul. Wiejska 14 – stanowisko komputerowe, * Gminna
Biblioteka Publiczna w Pilchowicach, ul. Świerczewskiego 1 – stanowisko
komputerowe, * Gminna Biblioteka Publiczna w Stanicy, ul. Gliwicka 18
– stanowisko komputerowe, * Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczy, ul.
Karola Miarki 123 – stanowisko komputerowe, * Gminna Biblioteka Publiczna
w Żernicy, ul. Szafranka 9 – stanowisko komputerowe, * Gminna Biblioteka
Publiczna w Nieborowicach, ul. Główna 50 – stanowisko komputerowe, *
Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6 – infokiosk zewnętrzny połączony
z hotspotem.

rodzajem PIAP-ów są infokioski zewnętrzne z klawiaturą wyświetlaną
na ekranie monitora, służące tylko do
przeglądania Internetu.
Dodatkowo część PIAP-ów przystosowana jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych. - Wyposażone
są między innymi w programy powiększające czcionkę czy syntezatory
mowy – mówi Romana Gozdek.
Wartość całego projektu, który jest realizowany od 2007 roku,
opiewa na kwotę 1 259 600, 40 zł, z
czego unijne dofinansowanie wynosi
1 070 660,34 zł.
Jak się zorientowaliśmy, na razie
zainteresowanie dostępem do internetu przez infokioski czy hotspoty

jest umiarkowane. Ani w ratuszu, ani
w magistracie przy Ogana miejsca te
nie są oblegane. Co nie znaczy, że za
jakiś czas sytuacja się nie zmieni.
– Nikt nie wychodzi specjalnie
z domu, żeby sobie posurfować po
internecie w urzędzie – usłyszeliśmy
od jednego z interesantów. – Natomiast w świetlicach, bibliotekach i
w obiektach turystycznych i rekreacyjnych te udogodnienia na pewno
dość szybko się przyjmą. Jak wybiorę
się na wycieczkę do zamku w Chudowie, to z przyjemnością skorzystam z
tamtejszego hotspotu i pochwalę się
znajomym na Facebooku, że właśnie
zdobywam zamczysko...
Dawid Ciepliński, bw

- Dzięki naszemu
ośrodkowi górnicy
nabywają potrzebne
kwalifikacje - mówi
prezes KOS-u Piotr
Mielnicki

1 lipca otwarto po gruntownej renowacji budynek
Kompanijnego Ośrodka Szkolenia
Ośrodek bardzo się zmienił od
2009 roku, kiedy to rozpoczęto modernizację budynku. Zmiany widać
na zewnątrz – budynek usytuowany
przy ul. Szpitalnej 8 zyskał izolację
termiczną, zwraca uwagę świeżą,
barwną elewacją. Diametralnie
odmienione jest również wnętrze.
Nowe sale, sprzęt audiowizualny,
bezprzewodowe sieci komputerowe
- z tego wszystkiego będą mogły
korzystać osoby szkolące się w
ośrodku.
W knurowskim KOS-ie szkolić
się i podnosić swoje umiejętności
będą przede wszystkim pracownicy
pobliskich kopalń, m.in. Makoszowy czy Knurów-Szczygłowice.
W uroczystym otwarciu zmodernizowanej siedziby udział brali
przedstawiciele górnictwa z wiceprezesem Kompanii Węglowej S.A.
Piotrem Rykalą, prezesem Wyższego
Urzędu Górniczego Piotrem Litwą i
profesorem Józefem Dubińskim
– dyrektorem Głównego Instytutu
Górnictwa. Knurowski samorząd
reprezentował prezydent Adam



Rams, powiatowy – starosta Michał
Nieszporek.
- Brak wykwalifikowanych pracowników to duży problem górnictwa
i naszej firmy – przyznał wiceprezes
Rykala. – Ze względu na lukę pokoleniową musimy nadal prowadzić
przyjęcia pracowników. Jedyną szansą nabycia kwalifikacji jest dla nich
nasz ośrodek szkolenia.
Szkolenia praktyczne prowadzone są w sztolniach przy kopalniach
Halemba-Wirek, Knurów-Szczygłowice, Bobrek-Centrum i przy
Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu
Śląskim. Ponadto w podziemnych
wyrobiskach kopalń KWK Bielszowice i Jankowice oraz w sztolni
ćwiczebnej rybnickiego Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Zajęcia prowadzone są
również w specjalistycznej pracowni
elektrycznej przy kopalni Rydułtowy-Anna. Przy KWK Bielszowice
działa ściana ćwiczebna do gaszenia
płonącego gazu, a w KWK KnurówSzczygłowice wykorzystywany jest

kupiony specjalnie z myślą o szkoleniach kombajn. Ośrodek współdziała
też z Zabytkową Kopalnią Węgla
Kamiennego „Guido”, szkoląc pracowników w podziemiach skansenu
Górniczego „Luiza”.
- Okres szkoleniowy rozpocznie
się we wrześniu, ponieważ w tej chwili
są wakacje i większość pracujących
wyjeżdża na urlopy – mówi Piotr
Mielnicki, prezes KOS-u.
DC, bw

Kompanijny Ośrodek Szkoleniowy

działa od 1994 roku (do 2004 r.
funkcjonował jako Nadwiślański
Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia
Kadr Sp. z o.o.). Prowadzi działalność szkoleniową związaną przede
wszystkim z przemysłem wydobywczym. Co roku z jego usług
korzysta około 60 tysięcy osób.
Współpracuje z ponad 320 wykładowcami - wyłącznie specjalistami
w odpowiednich dziedzinach. Pełna oferta szkoleń obejmuje około
300 pozycji tematycznych.
Ośrodki spółki znajdują się w 11
miejscowościach.
Więcej o działalności KOS-u przeczytać można na stronie internetowej www.kos.slask.pl
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Rozmowa. Wakacje bez rodziców

Pierwszy krok w samodzielność

Ewa Ślosarczyk-Klof i Dorota Liver
Mirella Napolska: - Wakacje to – to nie będą udane wakacje. Dobrze,
dla dzieci nie tylko wypoczynek, jeśli znamy kogoś, kto miał już do
ale często także krok w kierunku czynienia z danym ośrodkiem. Warto
samodzielności. Jak rodzice po- popytać, czy dzieci były zadowolone
winni przygotować do tego swojego z wyjazdu, czy organizowano jakieś
kolonistę? Co mogą dla niego zrobić dodatkowe wycieczki i inne atrakcje.
oprócz spakowania mu walizki?
- A jak przygotować samo dzieEwa Ślosarczyk-Klof: - Przede cko?
wszystkim należy zacząć od rozeznaDorota Liver: - Należy zacząć
nia, na jaki wypoczynek wysyłamy od tego, czy dziecko jest gotowe na
dziecko. Czy to miejsce spełnia wszyst- taki wyjazd. Czasem nam się wykie wymogi formalne, czy budynek jest daje, że jeśli dziecko jest nieśmiałe,
odpowiednio przystosowany, czy oso- to samodzielne wakacje dobrze mu
by, które będą się dziećmi opiekować, zrobią. Tymczasem jego gotowość jest
mają do tego kwalifikacje.
tu kluczową sprawą. Jeśli dziecko jest
- Często z góry optymistycznie niepewne, czy chce jechać, to na pozakładamy, że skoro ktoś gdzieś or- czątek wystarczą 2-3-dniowe wyjazdy
ganizuje kolonie, to dobre warunki w nieodległe miejsca.
są zapewnione.
E.Ś.-K.: - Dobrze na początek
E.Ś.-K.: - Stąd kwestia dokona- zorganizować wyjazd do babci czy
nia rozeznania może wydawać się z cioci, aby sprawdzić, jak dziecko
pozoru nieistotna. Tymczasem, jeśli poradzi sobie bez rodziców, czy jest
wyślemy dziecko do jakiejś rudery, w dostatecznie dojrzałe pod względem
dodatku pod opieką osób, które nigdy społecznym.
dotąd nie miały do czynienia z dziećD.L.: - Ważne też, czy poradzi
mi i nie mają na ten temat pojęcia sobie z samoobsługą – utrzymaniem

Dłuższy wyjazd dziecka to dla rodziców krok
w kierunku pogodzenia się z perspektywą,
że wyjdzie ono kiedyś z domu w dorosłe
życie...

czystości, doborem stroju. Rodzice
czasami nie zdają sobie sprawy, w
jak wielu codziennych czynnościach
wyręczają dzieci.
- Często robią to automatycznie...
E.Ś.-K.: - Dziecko musi być przygotowane do podejmowania samodzielnych decyzji, zarówno w doborze
stroju, jak i działań. Musi odróżniać,
co dobre, a co złe, mieć mocny kręgosłup moralny. Wobec rozmaitych
pokus musi umieć powiedzieć „nie”.
D.L.: - Przygotowanie dziecka na
wyjazd nie jest kwestią kilku dni ani
nawet miesięcy. Ważne, aby na bieżąco rozmawiać z nim na temat tego, co
przeżywa, radzić, jak konstruktywnie
rozwiązywać trudne sytuacje.
E.Ś.-K.: - Wcześniej wspomniała
pani o walizce. Wbrew pozorom, to
ważna rzecz. Dziecko musi dokładnie
wiedzieć, co w niej ma. Najlepiej, aby
były to rzeczy, które zna i lubi.
- Pozwolić dziecku wybrać, co
znajdzie się w bagażu?
- D.L.: - Oczywiście. Rodzice
mają skłonność do decydowania o
życiu dzieci. Często trudno odnaleźć
im się w tym, że pociechy się usamodzielniają, ale to naturalny i nieodzowny proces.
E.Ś.-K.: - Trzeba jeszcze wspomnieć o telefonach komórkowych,
które dzieci ze sobą zabierają. Warto
się umówić, że jakąś określoną porę
przeznaczamy na rozmowę, ale poza
tym do siebie nie dzwonimy. Bywa, że
dziecko dzwoni znad morza, bo mu
się rozwiązało sznurowadło. Tymczasem z takimi sprawami powinno

się zwracać do wychowawcy, który
zastępuje rodzica.
- A co robić, jeśli na propozycję
wyjazdu dziecko powie „nie”? Zachęcać, przekonywać, czy odpuścić
i poczekać?
D.L.: - Rodzice powinni znać
swoje dziecko. Czasami wydaje się, że
taki skok na głęboką wodę zrobi dziecku dobrze, ale jeśli ono się zapiera,
nie chce – najlepiej nie robić nic na
siłę. I zacząć od drobnych kroczków,
krótkich rozstań. Łatwiej mu też
będzie zdecydować się na wyjazd z
przyjaciółką, kimś znajomym.
- Czy da się określić wiek najbardziej odpowiedni na pierwsze
wakacyjne wyjazdy bez rodziców?
E.Ś.-K.: - Nie. To indywidualna
sprawa. Są pięciolatki, które wyjeżdżają na białe czy zielone przedszkola
i świetnie sobie dają radę, są też dziesięciolatki, które nie są na to gotowe.
D.L.: - Przestrzegałabym rodziców przed argumentami typu „Kasia
już była w zeszłym roku, a ty nie”. Nie
ma nic gorszego niż takie porównywanie z rówieśnikami.
- No tak, choć naprawdę trudno

się przed tym obronić, często samo
się ciśnie na usta...
E.Ś.-K.: - Podobnie jak „ja w
twoim wieku...”
D.L.: - Trzeba za to pamiętać o
całym bagażu informacji – nie rozmawiamy z nieznajomymi, nie przyjmujemy prezentów, nie oddalamy się,
a jeżeli dzieje się coś złego, to prosimy
wychowawcę o pomoc i rozwiązanie
sytuacji.
- Bywa i tak, że dziecko przejawia chęć wyjazdu, a rodzice są
przerażeni wizją rozłąki. Co wtedy?
Pozwalać wbrew sobie?
D.L.: - Wielu rodziców przeżywa
takie obawy. Jednak, jeżeli widać,
że dziecko jest gotowe, nie powinno
się hamować jego rozwoju. Należy
zgodzić się na wyjazd. Dla każdego
z rodziców taka rozłąka daje możliwość weryfikacji relacji z dzieckiem,
spojrzenia na nie z pewnego dystansu
i odkrycia tych relacji na nowo. To
także krok w kierunku pogodzenia się
z perspektywą, że dziecko wyjdzie w
końcu z domu w dorosłe życie.
Rozmawiała Mirella Napolska

Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Mirella Napolska

Pierwsze wakacyjne wyjazdy na kolonie czy obozy to
przełomowe doświadczenie zarówno w życiu dzieci,
jak i ich rodziców. O tym, jak się do tego przygotować,
opowiadają psychologowie z Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Knurowie – Dorota Liver i Ewa
Ślosarczyk-Klof

Przed rokiem ks. Stefan Gruszka świętował półwiecze
kapłaństwa; na zdjęciu podczas uroczystej procesji – na
pierwszym planie ks. Gruszka i biskup Gerard Bernacki

Powiat

Zasłużony ksiądz Gruszka
Decyzją Rady Powiatu Gliwickiego knurowski
ksiądz senior Stefan Gruszka został
uhonorowany nagrodą Bene Meritus
Stosowną uchwałę radni powiatu podjęli w ubiegły czwartek.
Uznali też, że nagroda Bene Meritus (z języka łacińskiego: „dobrze
zasłużony”) należy się także Iwonie
Ewertowskiej-Mener, propagatorce
śpiewu chóralnego, prowadzącej
chór Tybiarum Scholares. W katego-

rii zbiorowej docenili Koło Związku
Górnośląskiego w Gierałtowicach i
Teatr Młodzieżowy Carpe Diem z
Pyskowic.
Uroczyste wręczenie nagród
zaplanowano na 31 sierpnia podczas
następnej sesji Rady Powiatu.

/sisp, bw/

Ks. Stefan Gruszka urodził się 12 kwietnia 1936 r. w Chorzowie. W 1955
r. podjął studia teologiczne w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 26
czerwca 1960 r. Swoją posługę kapłańską rozpoczął w parafii św. Józefa
w Zabrzegu. Później był wikarym w Czuchowie, Radzionkowie, Maciejkowicach, Pszczynie, Siemianowicach i Jejkowicach.
W latach 1977-1986 w Czechowicach-Dziedzicach Podraju pracował z misją
utrzymania kaplicy. W 1983 roku otrzymał zezwolenie na budowę nowego
kościoła. Wybudował go w rekordowym czasie - w ciągu pół roku. W latach
1986-2003 był proboszczem parafii św. Antoniego w Knurowie w Krywałdzie. Po przejściu na emeryturę, od września 2003 r. zamieszkał w Domu
Katechetycznym przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Knurowie,
gdzie w dalszym ciągu pomaga przy pracy w parafii. Jest ojcem duchownym
Dekanatu Knurów. W 2007 r. został uhonorowany Laurem Knurowa.
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Knurów

Głosuj na plac zabaw

Jest szansa na nowy plac zabaw w Knurowie. Za darmo, bo to
nagroda w konkursie. Jedyne co trzeba zrobić, to regularnie
głosować na stronie internetowej www.nivea.pl
Jeśli Knurów znalazłby
się wśród laureatów
konkursu, wówczas
sporo na atrakcyjności
zyskałyby place zabaw
przy MSP-7 i MP-12

Konkurs ogłosiła Nivea.
Znana firma kosmetyczna
świętuje w tym roku 100-lecie.
Jubileusz postanowiła uczcić
fundując budowę 100 placów
zabaw na terenie całej Polski.
Do udziału mogły przystąpić
te gminy, które wskazały lokalizację zarezerwowaną pod
budowę placu zabaw.

lePsZe wroGiem DobreGo

Knurowski magistrat nie
chciał przegapić okazji. Miasto zdecydowało, że idealnym miejscem do zabawy dla
dzieci jest teren pomiędzy
Miejskim Przedszkolem nr 12
a Miejską Szkoła Podstawową
nr 7. Obszar jest już zagospodarowany – są tam m.in.
ścieżki piesza i rowerowa oraz
kilka urządzeń zabawowych,
ale to jeszcze nie wszystko,
co można by tam dzieciom
zaproponować.
- Wybór akurat tego miejsca nie jest przypadkowy.
Firma Nivea prosiła, żeby
wskazać miejsca z lekkim nachyleniem terenu, wtedy nie
będzie trzeba już dokonywać
żadnych gruntownych prac
na wybranym obszarze pod
budowę placu zabaw – wyjaśnia Magdalena Czaplińska z
Urzędu Miasta.
W sk ład plac u z abaw
wchodzić będą: dwa wieloelementowe zestawy zabawowe,
element sprawnościowy, dwie
huśtawki, dwa bujaki sprężynowe, karuzela, piaskownica,
ławka i kosz na śmieci.

Po cZteryKroć sZanse

Głosowa ć moż na do
końca października. Każda
zarejestrowana osoba może
odd a ć g łos r a z na dobę.
Wybór zwycięskich lokalizacji
odbywa się w czterech turach.
Pierwsza zostanie podsumowana 31 lipca, następne co miesiąc – odpowiednio w sierpniu,
wrześniu i październiku. W
każdej z nich przydzielonych
zostanie 25 placów zabaw (w
ostatnim etapie 23, bo dwa
pokazowe place zostały zbudowane w Gliwicach i Poznaniu).
Wyniki głosowania zostaną
opublikowane na stronie internetowej www.nivea.pl
- Przeprowadziliśmy już
wstępną akcję informującą.
Plakaty zostały rozmieszczone
m.in. w bibliotekach i urzędach - wszędzie tam, gdzie
mieszkańcy Knurowa mogą się
zaznajomić z akcją i następnie
wziąć w niej udział – mówi
Magdalena Czaplińska.
To jeszcze nie cały marketing. - W najbliższą sobotę
na knurowskim targu w godz.
9-11 wolontariusze w koszulkach Urzędu Miejskiego będą
rozdawać ulotki informujące
oraz namawiać mieszkańców
do głosowania.
Trzeba zewrzeć szeregi, bo
na razie Knurów nie mieści się
w finałowej „25”. Był już na 44
miejscu, ale spadł ostatnio na 81.
Tyle zapewniło oddanych 12733
głosów. Dla porównania lider,
gmina Skrzyszów, ma 32451
głosów a przewaga nad ostat-

nim miejscem, które będzie
uprawnione do wybudowania
w nim placu zabaw wynosi 1249
głosów (stan na 13.07.2011r. na
godz. 9:21).

forumowicZe Zwierają
siły

Inicjatywie firmy Nivea
przyklasnęli internauci. Na
forum Wirtualnego Knurowa
(www.wirtualnyknurow.pl)
pojawił się wątek pt. „Głosuj na
nowy plac zabaw w Knurowie”.
Jest jednym z najpopularniejszych tematów.
- Zróbmy naprawdę wszystko, aby nasze działania były widoczne. Ludzie, przecież chodzi
o NASZE MIASTO (a wioski
nas wyprzedzają) – apeluje
tomek8811.
- Może by tak MZJOś rozwiesił w każdej knurowskiej
szkole i przedszkolu informację na drzwiach wejściowych
– zaproponował wrona25.
- No i oczywiście UM też w
jakiś sposób [by] się zaangażował, np. na stronie internetowej czy w budynku UM.
- Drodzy forumowicze, MZJOś
się... zaangażował!!!! – z miejsca zareagowała wywołana
do tablicy miejska oświata. I
wyliczyła: - Wysyła maile do
szkół i przedszkoli, pracujących
w nich nauczycieli, dyrektorów
i pracowników administracji i
obsługi oraz rodziców naszych
uczniów, na naszej stronie jest
również informacja i link do
konkursu, [wreszcie] pracownicy MZJOś od początku tygodnia

codziennie poświęcają
2 minuty swojego czasu pracy na oddanie
głosu.
- Jestem na urlopie
na końcu świata, kafejki nie ma (...), mogę
tylko z fona głosować
– żałował MefKM.
- Jest 76. Pożegnajmy się z
placem zabaw – podsumowuje,
mrugając okiem, ostatnie starania knurowian lukas2401.
Nie tylko na forach, ale
gdzie tylko się da, reklamuje
akcję i knurowski w niej udział
nieformalna grupa znajomych.
Jest wśród nich Marcin Polywka, na co dzień pracownik
Urzędu Miasta, znany w środowisku piłkarskim działacz.
- Codziennie oddajemy
głosy i namawiamy do pomagania wszystkich dookoła z nadzieją, że wspólnym staraniem
przyczynimy się do powstania
placu zabaw w naszym mieście
– mówi pan Marcin.
Tomek8811: - Pow iem
krótko: do roboty!!!

Izba łod
Starki
mieści się
w Chudowie przy
ul. Szkolnej
54 (budynek starej
szkoły).

chuDów. iZba łoD starKi...

tukej zatrzymoł sie czas
Słuchowisko „Izba łod
Starki” otrzymało wyróżn ien ie w ogól nopolsk i m
Konkursie „Ludowe Oskary
2010”. Dzięki uprzejmości
Urzędu Gminy w Gierałtowicach – wydawcy słuchowiska - mamy pięć płyt CD
z wyróżnionym nagraniem.
Chcemy się nimi podzielić z
naszymi Czytelnikami.

Prosimy o odpowiedź na
konkursowe pytanie, wypełnienie kuponu i dostarczenie
go do naszej redakcji (Knurów, ul. Niepodległości 5) do
25 lipca 2011 r. Spośród autorów prawidłowych odpowiedzi wylosowanych zostanie
pięć osób, które otrzymają te
warte uwagi multimedialne
nagrody.

/bw/

Dawid Ciepliński, bw

reklama

Jak głosować
Krótka instrukcja głosowania:
1. należy wejść na stronę internetową - http://www.100latnivea.pl/glosowanie
2. kliknąć na „Zarejestruj się” (prawy, górny róg strony) - wypełnić wszystkie pola (imię,
nazwisko, email, login, hasło, powtórzyć hasło), wpisać kod z obrazka
3. kliknąć „Zarejestruj się” - wyświetli się komunikat o treści - „Dziękujemy za rejestrację. Na podany e-mail zostały przesłane dalsze instrukcje aktywacji konta”
4. kliknąć na link, który dostaniemy na podany przy rejestracji adres e-mail – wyświetli
się komunikat „AKTYWACJA KONTA. Twoje konto zostało aktywowane. Zaloguj się”
5. zalogować się podając login i hasło
6. wybrać z rozwijanego paska - Knurów
7. kliknąć na plac zabaw, który pojawi się pod wybranym miastem
8. kliknąć „głosuj” – wyświetli się komunikat „Dziękujemy za oddanie głosu.”

8
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aktualności
Knurów, rajcZa. warsZtaty DZiewcZąt Z ZesPołu music joy

tańczyły, śpiewały i... balansowały nad przepaścią
Knurowski zespół Music Joy wrócił z warsztatów w Rajczy.
Dziewczęta przygotowywały nowy program muzycznofilmowy. Miały też okazję spotkać się z Łukaszem z Golec
uOrkiestra
Działający przy Centrum Kultury
zespół spędził w okolicy Żywca 10
dni. Pod okiem kierownik zespołu Agnieszki Bielanik-Witomskiej
dziewczęta uczestniczyły w warsztatach wokalnych, tanecznych i
filmowych.
Przez trzy dni zajęcia taneczne
prowadziła Małgorzata Ochabowicz,
solistka baletu z Teatru Rozrywki
w Chorzowie. Przebogatą wiedzą o
filmie dzieliła się z knurowiankami
Justyna Bizoń, która na co dzień prowadzi wykłady dla dzieci i młodzieży
na Akademii Filmowej w gliwickim
Kinie Amok.
Była okazja do występów. Music
Joy wspaniale zaprezentował się
na Pikniku Królewskim w Rajczy.
Publiczność nagrodziła dziewczęta

Wspólna fotka Music Joy z Łukaszem Golcem

owacją domagając się bisów.
Nastolatki bardzo mile wspominają spotkanie z Ireną Golec.
Mama Łukasza i Pawła – muzyków
Golec uOrkiestra – zaprosiła zespół
do swojego domu w Milówce. Tutaj
dziewczęta miały okazję osobiście
porozmawiać z Łukaszem.
Nie brakowało innych emocji.
Sporą dawkę adrenaliny zapewnił
młodym knurowiankom zjazd po
linie nad 30-metrową przepaścią.
- Dzięki warsztatom zespół zyskał
coś więcej niż śpiew, taniec, czy wiedzę

o filmie – mówi kierownik zespołu Agnieszka Bielanik-Witomska.
– Dziewczyny miały niepowtarzalną
okazję zbliżyć się do siebie, pogłębić
relacje, zacieśnić przyjaźnie. Umożliwiły im to również doskonałe warunki
i miła atmosfera ośrodka wczasowego,
w którym mieszkały.
Nastolatki zgodnie twierdzą,
że chętnie powtórzyłyby wyjazd na
takie warsztaty, gdzie łączy się przyjemne z pożytecznym.
Oprac. b

Foto: Archiwum Music Joy

na waKacje Ze sZtuKaterią

tany, kajaki i las

Była i rekreacja, i praca – podczas treningów – za to nie było czasu
na nudę. Młodzież z zespołów knurowskiej Sztukaterii zadowolona
i opalona wróciła z warsztatów w Bornym Sulinowie

Sporą dawkę adrenaliny zapewniał zjazd po linie nad przepaścią
reklama

PrzyszïoĂÊ
W GÓRNICTWIE
KSZTACkCA W SYSTEMIE
ZAOCZNYM W ZAWODACH:

Technik Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy
(3semestry/1,5 roku)
Technik Górnictwa Podziemnego
(4 semestry/2 lata)
Foto: Joanna Kusy

Technik przeróbki kopalin staïych
(3 semestry / 1,5 roku)

Na dziesięciodniowe warsztaty wyjechało 47 osób z zespołów
Marzenie II, Marzenie III i Teatru
Studio 2009.
– Borne Sulinowo to malowniczo
położone miasteczko, wśród wspaniałych jezior i lasów – relacjonuje
kierownik Sztukaterii Joanna Kusy,
która pod egidą Centrum Kultury
zorganizowała wyjazd. – Warsztaty
taneczne i teatralne prowadziliśmy w
dwóch salach, które mieliśmy do dyspozycji. W jednej z nich, ogromnej,

Młodzi knurowianie mile wspominają
czasy spędzone w Bornym Sulinowie
daliśmy koncert dla pensjonariuszy
Domu Pomocy Społecznej, przy którym był zlokalizowany nasz ośrodek
szkoleniowy. Dzieci po raz pierwszy
miały do czynienia z tak ogromną
liczbą wiekowych odbiorców. Tymczasem publiczność wspaniale reagowała na tę młodą krew.
Joa nna Kusy pod k reśla, że
wielki twórczy wkład w warsztaty
miała kadra, którą tworzyły Anna
Maksym, Roma Słaboń i Katarzyna
Sygut.
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Oprócz szlifowania umiejętności
były też zajęcia czysto rekreacyjne,
choćby spływ kajakowy, ognisko
czy też wycieczka do pobliskiego
Szczczecinka. Przez cały czas coś
się działo, toteż nie było czasu na
nudę. Dzieci wróciły do Knurowa
całe, zdrowe, zadowolone i opalone
(pogoda im szczęśliwie dopisała).
Niewykluczone, że w przyszłym roku
również pojadą do Bornego Sulinowa
lub w podobnie urokliwe miejsce.
MiNa

KSZTACkCE W SYSTEMIE
ZAOCZNYM W ZAWODZIE:

Technik Górnictwa Podziemnego
(6 semestrów/3 lata)

WSZYSCY TEGOROCZNI ABSOLWENCI NASZEJ SZKOY
OTRZYMALI ZATRUDNIENIE W KOPALNIACH KW S.A.
ul. Szpitalna 8, 44-190 KNURÓW
tel. 32 216 37 79, 697 978 111
tel./fax 032 216 37 78
e-mail: sekreteriat@kos.edu.pl
www.kos.edu.pl
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aktualności

Kąpielisko leśne
Zacisze zaprasza

Gierłatowice. waKacyjne ProPoZycje GoK

nie siedź w domu,
jedź na wycieczkę

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
zaprasza dzieci i młodzież do udziału
w wakacyjnych wycieczkach krajoznawczych
Jeśli ktoś do tej pory nie zdążył wziąć udziału, nic straconego! Najbliższy
wyjazd 21 lipca do Wisły-Stecówki.
Kolejne wycieczki: Radzionków − Muzeum Chleba (28 lipca), Wieliczka
(4 sierpnia), Rudy Raciborskie – kolej wąskotorowa, opactwo cystersów (11
sierpnia), Ostrava − ZOO (18 sierpnia), Szyndzielnia Bielsko- Biała (w czwartym tygodniu sierpnia).
Szczegółowe informacje można uzyskać w GOK- u – tel. 32 30 11 511.
JB

Knurów

wakacje z lwsm

Dział Społeczno-Kulturalny LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie zaprasza dzieci i młodzież
do klubów osiedlowych w czasie wakacji
W ramach zajęć świetlicowych
organizowane są warsztaty plastyczne, gry i zabawy, konkursy
sprawnościowe, oglądanie filmów,
czytanie bajek oraz - przy odpowiednich warunkach pogodowych
- turnieje sportowe na boiskach
szkolnych.
Lubiący podróżować będą mieć
okazję uczestnictwa w jednodniowych wycieczkach.
Odbędą się one w terminach:
20.07 .2011 - Bochnia (kopalnia
soli i osada oraczy), 27.07. 2011
- Ustroń (Leśny Park Niespodzianek), 3.08. 2011 – Ogrodzieniec, 10.08. 2011 - Krasiejów koło

Oz i m k a (ju r apa rk, wa rsz t at y
edukacyjne), 17.08 .2011 - Ochaby
(park miniatur, oceanarium) i
24.08. 2011 - Olsztyn koło Częstochowy (szopka ruchoma, zwiedzanie miasta).
Przewidziano też wyjazdy do
kina Cinema City w Gliwicach (15
i 29 lipca oraz 12 sierpnia 2011 r.) i
na basen w Paniówkach (8 i 22 lipca
oraz 5 i 19 sierpnia 2011 r.).
Dodatkowe informacje w klubach (Gama - tel. 32 235 10 15, Lokatorek – tel. 32 235 19 08, Maluch
– 32 235 17 65).
Oprac. b

informacja własna

24 czerwca rozpoczął się sezon letni na
Kąpielisku Leśnym Zacisze (Knurów, ul. Niepodległości 109).
- W tym sezonie, podobnie jak w latach ubiegłych, obiekt czynny jest codziennie od godziny
10.00 do 18.00 – mówi Marcin Kasprzyk z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Na terenie
obiektu bezpłatnie można korzystać z boiska do
siatkówki plażowej, piłki nożnej plażowej, placu
do gry w koszykówkę oraz stołu do tenisa.
W sezonie 2011 obowiązują następujące
ceny: ulgowy - 1 zł, normalny - 3 zł.
Dzieci do lat 6 korzystają z obiektu bezpłatnie.
PiSk

Pływalnia nieczynna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Knurowie informuje, że w dniach 4-17 lipca
Pływalnia Kryta aQuaRelax przy ul. Szpitalniej 23 będzie nieczynna.
W tym okresie w obiekcie są wykonywane
niezbędne roboty remontowe niemożliwe do
przeprowadzenia w okresie normalnej pracy.
/-/

Knurów

WYCIECZKI
(wszystkie w godz. 9-16)

wyjazdy z moPP

19.07 - Moszna – zamek (polski Disneyland), park, stadnina koni,
21.07 – Żory – Europark,
26.07 – Opole – Zoo,

Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej
zaprasza na wycieczki krajoznawcze. Dzieci
i młodzież opłacają wyłącznie wstępy przejazd i opiekę zabezpiecza MOPP
Informacje i zapisy w sekretariacie MOPP
(Knurów, al. Lipowa 12, tel. 32 235 27 13 w godz.
9–13). Co ważne: rodzic musi wypełnić druk zawierający m.in. zgodę na wyjazd i pesel dziecka. W razie rezygnacji
dziecka z wycieczki konieczne jest niezwłoczne powiadomienie o tym
organizatora.
/-/

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

Foto: Mirella Napolska i Justyna Bajko

oliwia budny z Dębieńska

ur. 1.07.2011 r., 3090 g, 50 cm

Piotr Gancarczyk z czerwionki- leszczyn
ur. 4.07.2011 r., 3940 g, 56 cm

10

julia brzoza z sośnicy

Dominika laksander z Knurowa

cyprian Kulig z Zabrza

sebastian nowak z czuchowa

ur. 2.07.2011 r., 2940 g, 52 cm

ur. 4.07.2011 r., 4470 g, 58 cm

ur. 2.07.2011 r., 2180 g, 47 cm

ur. 4.07.11 r., 2810 g, 52 cm

Kajetan sienkiewicz z Knurowa

emilia sochacka z Knurowa

ur. 2.07.2011 r., 4050 g, 55 cm

ur. 3.07.2011 r., 2290 g, 48 cm

sara chrośnik ze stanicy

nikola Gołaszewska z Knurowa,

ur. 5.07.2011 r., 3590 g, 54 cm

ur. 6.07.2011 r., 3890 g, 58 cm
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rozmaitości
Biegi

Delfin Plum
- godz. 10.00,
bilety - 8 zł
Delfin Plum
- godz. 16.30

15-19.07.2011 r.
piątek-wtorek

Beat The World
- godz. 16.30, 18.15

Spisek
- godz. 20.00

Uwikłanie
- godz. 18.00, 20.15

20-21.07.2011 r.
środa-czwartek
Beat The World
- godz. 16.15, 20.00
Spisek
- godz. 18.00

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

Knurowianie
tryumfują w Dębowej
To był udany weekend dla
zawodników Amatorskiego Klubu
Biegacza w Knurowie. Zakończony
dwoma zwycięstwami w IV Biegu
Herbowym w Dębowej
Na 8,2-kilometrowej trasie
w gminie Reńska Wieś (powiat kędzierzyńsko-kozielski)
znakomicie zaprezentowali się
Ela Lewicka i Czesław Nowak.
Obydwoje wygrali swoje kategorie wiekowe.
O podium otarł się Wiesław Maciejewski, który zajął 4
miejsce wśród 60-latków.
- Powodów do narzekania

ROZRYWKA nr 28/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

nie mają też Marek Dłużniewski, Łukasz Sztuka, Lucyna
Niezgoda i Przemysław Niezgoda – mówi prezes AKB
Czesław Nowak. – Wszyscy
pobiegli bardzo dobrze, potwierdzając coraz lepszą dyspozycję. To świetny prognostyk
przed kolejnymi zawodami,
do których nasz klub się przymierza.
W żadnym w y padku o
formę nie musi się martwić
prezes Nowak. W ośmiu ostatnich startach kończył bieg

Foto: Archiwum AKB

14.07.2011 r.
czwartek

Zawodnicy Amatorskiego Klubu Biegacza
tuż po udanych zawodach w Dębowej
na „pudle”, czyli na podium.
Czterokrotnie jako tryumfator, trzykrotnie będąc brą-

zowym medalistą, a raz na
drugim miejscu.

Bogusław Wilk

Gliwice

Freddie Mercury
poszukiwany
We wrześniu na scenach Gliwickiego
Teatru Muzycznego i Opery Śląskiej
zostanie pokazane widowisko taneczne
„The Beatles & Queen”. W związku
z tym dyrekcje obydwu teatrów
ogłaszają casting na tancerza do roli
Freddie’go Mercury’ego
Ty t u ł mów i w s z y t ko:
„The Beatles & Queen” to
muzyczna opowieść o tych
dwóch wielkich fenomenach
popkultury.
Kandydaci powinni posiadać przygotowanie k lasyczne i umiejętność part-

nerowa n ia . M i le w id z iane doświadczenie w tańcu
współczesnym i predyspozycje aktorskie.
Zgłoszenie zawierające:
imię i nazwisko, numer telefonu, wiek, wzrost, wagę, a
także zdjęcie w formacie jpg,

należy wysłać e-mailem do
19 sierpnia. Adres: casting@
teatr.gliwice.pl
Casting odbędzie się 26
sierpnia o godz. 14 w siedzibie Opery Śląskiej w Bytomiu przy ul. Moniuszk i
21/23. Osoby zakwalifikowane do castingu zostaną
poinformowane mailowo do
23 sierpnia.
Marek Węgorzewski

informacja

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 26/2011

brzmiało: „Węglarka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Renat a M ro c z e k .
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

28
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie,
119 tys., Atrium. Tel. 791 862 794

28/11

28-29/11

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą, 32 m2. Tel. 501 606 957

Sprzedam M- 4, 55 m w Knurowie, ul.
Szpitalna 28. Tel. 790 564 200

26-29/11

27-28/11

Do wynajęcia mieszkanie na os. 1000-lecia. 3 pokoje, 1 piętro. Tel. 602 799 911

Sprzedam mieszkanie 60,3 m Ziętka, bez
pośredników. Tel. 604 759 761

28s-odw.

26-29/11

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

Sprzedam mieszkanie M -3 na os.
1000-lecia, 57 m 2, 120 tys., Atrium. Tel.
791 862 794

28/11

Dom 127 m2, działka 760 m2, Farskie. LOKUS. Tel. 793 679 367

28/11

Dom 430 tys. dobra lokalizacja. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052

28/11

Dom, ul. Przedwiośnia – nowy, wykończony, do zamieszkania. SPRZEDAM.
Tel. 600 073 556
BRUKARSTWOGLIWICE.PL;
667 360 802, 32 270 00 10

27-28/11

2

2

28-29/11

Sprzedam mieszkanie M-4, 65 m2, łazienka
i wc osobno, ul. Puszkina. Cena 170 tys.
Tel. 510 354 637

28-29/11

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

www.vigvam.pl

28/11

Działki na Farskich Polach. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2 w
Knurowie. Umeblowane. Tel. 603 356 653

28/11

28-29/11

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

Gierałtowice, lokal na działalność gospodarczą 120 m2 (I piętro). Tel. 604 497 626

Wynajmę mieszkanie 3-pokojowe, 52 m2 w
Knurowie. Umeblowane. Tel. 603 356 653

27-34/11

28-29

Gierałtowice. Do wynajęcia lokal 120 m2.
AS. Tel. 501 533 977

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

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-51/52/11

28/11

DREWNO kominkowe. Transport węgla,
gruzu, przeprowadzki. Tel. 603 198 006

Kawalerkę własnościową w Knurowie
zamienię na jedno lub dwupokojowe z
balkonem. Tel. 792 530 131

20-29/11

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

33-odw.

M o n t a ż i n s t a l a c j i g a z o w y c h . Te l .
601 922 685

28-29/11

EDUKACJA

17-30/11

Zatrudnię z doświadczeniem do ociepleń murarzy, tynkarzy, kafelkarzy. Tel.
515 181 584, 32 330 27 82

26-29/11

Matematyka, fizyka, korepetycje. Tel.
692 845 849

28-32/11

27-28/11

28/11

Kawalerka 36 m 2 . Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

27-30/11

28/11

28/11

01-odw.

Stemple budowlane. Tel. 603 198 006

WP II. 3 pokoje, balkon. Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

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

01-odw.

25-30/11

SPRZEDAM

Zatrudnię księgową/księgowego. Biuro
Rachunkowe Pilchowice. CV na biuro@
jurczyga.com

28/11

Działka budowlana, 1433 m2, Michalskiego i
Rybnicka. LOKUS. Tel. 793 679 367

12-43/11

Zatrudnię emeryta do prac fizycznych.
Knurów. Tel. 32 221 19 53, 32 221 40 86,
604 282 216

MOTORYZACJA

25-28/11

Knurów (Farskie Pola). Sprzedam działkę budowlaną ogrodzoną 1200 m 2 . Tel.
609 108 244
28-29/11

Ładne, 2-pokojowe, 138 tys. AS. Tel.
512 393 052

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

Ładny, dwurodzinny dom w Bojkowie.
Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

Autoskup. Tel. 602 342 826

28/11

28/11

27-30/11

INFORMACJA

18-37/11

Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego:

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

- o łącznej pow. 71,90 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (III piętro) w Knurowie.

1-odw.

REMONTY BUDOWLANE: kafelkowanie,
docieplenia, elewacje, gładzie, sufity, tynki,
malowanie, zabudowy płytami K-G, panele
itp. Tel. 609 707 419, 724 649 643

ZDROWIE I URODA

27-30/11

Remonty od A do Z. Tel. 517 517 140

27-28/11

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

3-odw.

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

26-30/11

Stolarstwo. Tel. 790 898 442

24-33/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-47/11

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372
41-odw.

M-2 Sienkiewicza, 36 m 2 . LOKUS. Tel.
793 679 367
28/11

M-3 K. Wielkiego 40 m /Sienkiewicza, 50,5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

M-3 Stwosza, 38 m2. 134 tys./A. K. i Mieszka I. OKAZJA. LOKUS. Tel. 793 679 367

28/11

M-3, Okazja M-3 od zaraz, 153 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367

28/11

M - 4 B a t o r e g o, 47 m 2 , LO K U S . Te l.
793 679 367

28/11

M-4, Idealny stan. Cena 238 tys. LOKUS.
Tel. 793 679 367

28/11

M-5 Ułanów 72 m /K. Wielkiego, 70 m ,
LOKUS. Tel. 793 679 367
2

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

2

28/11

M-5 Ziętka, 73 m2, 228 tys. do negocjacji/
Łokietka, 65 m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

33-odw.

28/11

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

M-5, Piłsudczyków 71 m2/Szpitalna 64,5
m2. LOKUS. Tel. 793 679 367

8-odw.

28/11

Nowy dom na granicy Gliwic i Knurowa.
Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

28/11

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

28/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe w Szczygłowicach, 90 tys. AS.
Tel. 501 533 977
28/11

12

informacja własna wydawcy

2

28/11

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

26-31/11

21-30/11

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

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

DAM PRACĘ

28/11

26-29/11

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

Pilnie montażystów stolarki okiennej i
drzwiowej, rolet, bram. Tel. 32 330 27 82

28/11

„Boże mój Szukam Ciebie i pragnie Ciebie dusza moja (Ps. 20.1)

10-odw.

Par ter, dom przy ul. Niepodległości z
działką o pow. 700 m2. Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

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

Zaproszenie na Konferencje
Ojca Johna Karondukadavila
Charyzmatycznego Kapłana z Indii

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

Firma budowlana zatrudni do działu technicznego pracowników z uprawnieniami
praca@ewmar.eu; Tel. 32 330 27 82

28/11

Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na
stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA (pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

26-29/11

Poszukuję pani (45-60 lat) do opieki nad
starszą osobą. Tel. 32 426 60 97 dzwonić
od 8.30 do 14.00

28/11

Jeżeli gnębi Cię choroba,
lub czujesz wewnętrzny niepokój - przyjdź! Jezus czeka na Ciebie!
Konferencje odbędą się w dniach 11-15.07.2011 r.

w Kościele p.w. Cyryla i Metodego w Knurowie
codziennie o godz. 18.00

Ojciec John osobiście znał Matkę Teresę z Kalkuty i w swoich
homiliach stara się przekazać m. in. fascynację jej posłannictwem.

Tematy konferencji:
1. Bóg jest Miłością.
2. Miłość przez Ducha Świętego.
3. Rodzina jest źródłem Miłości.
4. Uzdrowienia jest Jego darem.
5. Modlitwa o uzdrowienie.

Konferencje piątkowe kończą się indywidualnym
Błogosławieństwem z modlitwą o uzdrowienie!
Szczegóły w serwisie grupy pielgrzymkowej: www.marekdym.ovh.org
Przegląd Lokalny Nr 28 (958) 14 lipca 2011 roku
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Początki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej sięgają 1990
roku. Wówczas to Grzegorz Dyl, twórca tej ligi przechadzał
się po knurowskich boiskach szkolnych i werbował chętnych
do udziału w organizowanych rozgrywkach. Zajęło to kilka
miesięcy. Na ogłoszenie z Trybuny Śląskiej odpowiedziało
początkowo 7 drużyn, potem dołączyły kolejne, tworząc
ostatecznie 14-zespołową ligę
Boisko do gry udostępniła
Szkoła Podstawowa nr 1. Liga
nie była wówczas ani ligą halową, ani ligą piątek. Rozgrywki
te nosiły popularną nazwę
ligi „szóstek” piłkarskich, bo
rzeczywiście grano w sześcioosobowych składach. Nie było
także sędziów z prawdziwego
zdarzenia, a mecze prowadzili
wyznaczeni zawodnicy.
Historyczna inauguracja
nastąpiła 29 września 1990
roku. Tego dnia rozegrano
pier wsze trzy spot kania.
Strzelcem pierwszego gola w
tych rozgrywkach był Marek
Bartosik, który w 6. minucie meczu Kamerun – FC
Diament pokonał bramkarza
Diamentu. Wyniki pierwszej
kolejki przedstawiały się następująco: Kamerun – FC Diament 12-4, Stranieri – Burza
3-2, AC Milan Zabrze – PSV
Gierałtowice 13-4.
Pier wsz y m m i st r z em
Knurowa została drużyna
Rancho, dla której był to dopiero początek wielkich sukcesów na arenie krajowej.
Już latem 1993 roku na stadionie Piasta Gliwice drużyna

Rancho Amica okazała się
najlepszą w Polsce wygrywając
finałowe zmagania noszące
wtedy nazwę X Otwartych Mistrzostw Polski w Mini Piłce
Nożnej. Rancho pokonało w
finale Arsenal Łódź 2:1.
Rancho Amica jeszcze
przez kilka lat należało do
ścisłej krajowej czołówki, zdobywając 3 kolejne medale:
2 brązowe - w Chrzanowie
w 1994 roku i rok później
ponownie w Gliwicach oraz
srebrny w Polkowicach w 1996
roku. Do czterech medali mistrzostw Polski zdobytych
przez Rancho należy jeszcze
dodać czołowe miejsca w międzynarodowych turniejach w
Trenczynie czy Komarnie, a
także całą plejadę zawodników, którzy dostąpili zaszczytu gry w reprezentacji narodowej. Byli to m.in. Wojciech
Kluska, Tomasz Kacprzyk,
Piotr Kwitek czy Adam Jegor.
Na początku 1996 roku po
przebrnięciu turnieju barażowego w Halowych Mistrzostwach Polski rozgrywanych
w Jaworznie zadebiutowała
młoda drużyna Marho Knu-

rów. Nikomu nieznany wtedy
zespół braci Sikora, Rozumków i Nowosielskich został
rewelacją turnieju zdobywając
sensacyjnie brązowy medal.

Waldemar Jachimowski

ZWYCIĘZCY KNUROWSKIEJ LIGI
PIŁKI NOŻNEJ PIĘCIOOSOBOWEJ/HALOWEJ
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11

1. Rancho
1. Burza
1. Rancho
1. Rancho
1. Rancho
1. Techpol
1. Marho
1. Tesko
1. Tesko
1. Vibovit
1. Tesko
1. Vibovit
1. Vibovit
1. Oltrans
1. Vibovit
1. Intermarché
1. Vibovit
1. EFS
1. Vibovit
1. Vibovit
1. UPOS

2. Liverpool
2. Rancho
2. Everton
2. Olimp
2. AC Milan
2. Rancho
2. Tesko
2. Sedtex
2. Vibovit
2. Tesko
2. Dream Team
2. Upos System
2. Dream Team
2. Nacynianka
2. Oltrans
2. Vibovit
2. Oltrans/EFS
2. Intermarché
2. Intermarché
2. EFS
2. Vibovit

Ciekawostki ligowe:

3. Burza
3. Ractiv
3. Burza
3. AC Milan
3. Olimp
3. Marho
3. Techpol
3. Energotechnika
3. Sedtex
3. Europos
3. Vibovit
3. Dream Team
3. Europa
3. Vibovit
3. Intermarché
3. Oltrans
3. Intermarché
3. Vibovit
3. Mistral
3. Intermarché
3. Intermarché

- pierwszą drużyną „szóstek” w Knurowie było Rancho Senior,
które od 1983 roku grało w Gliwickiej Lidze Szóstek
- w sezonie 1993/94 rywalizacja toczyła się w I, II oraz w dwóch
grupach III ligi, a udział w rozgrywkach brały aż 44 zespoły
- najwięcej bramek w jednym sezonie strzelił Wojciech Kluska,
który w sezonie 1990/91 popisał się 74 trafieniami
- w knurowskiej lidze grali tak znani piłkarze jak Jerzy Dudek i jego
brat Dariusz, Marcin Klaczka, Marcin Brosz czy Roman Skorupa.

Kickboxing

Foto: Archiwum FCK

Udane egzaminy
w Fight Club Knurów

W szkolnej „Szóstce” w Fight Club
Knurów przeprowadził egzaminy na
stopnie uczniowskie w kickboxingu
Udział wzięło siedmiu
zawodników chcących uzyskać promocję do 8 stopnia
uczniowskiego (żółty pas).
Wyjątkiem była Anna Cora,
której za zwycięstwo w Pucharze Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim przyznano 6 stopień
(pomarańczowy pas).
Weryfikację umiejętności przeprowadził trener i
egzaminator Grzegorz Sobierajski. Sprawdzian składał
się z dwóch części – testu
umiejętności technicznych i
walki. Egzaminowali musieli
też wykazać się znajomością
nazewnictwa poszczególnych

technik. Ci, którzy nie ustrzegli się drobnych błędów, wzięli
udział w dodatkowej kontroli
sprawności fizycznej.
Jak się okazało, zmagania
uczestników nie poszły na
marne. Wszyscy zawodnicy
zdali egzamin.
Więcej o klubie na stronie
internetowej www.fcknurow.pl.

GS, b

Uczestnicy egzaminu:
Marcel Lenich, Daniel Lenich
(8 stopień), Daniel Kwieciński,
Krzysztof Cziura i Dominik
Szymański (9 stopień), Adam
Andryszczyk i Mateusz Raszka (10 stopień).

Foto: archiwum MOSiRu

Zaczęło się
od Ranczo

Knurów. W „halówkę” gramy już dwie dekady

Przynależność do krajowej
elity drużyna ta potwierdziła
jeszcze 2 lata później, kiedy na
XV Halowych Mistrzostwach
Polski w Gdańsku jako Sedtex
wywalczyła srebrny medal
przegrywając w finale z PA
Nova Gliwice 0:1. Był to 6.
i ostatni medal mistrzostw
Polski w „małej” piłce wywalczony przez zespoły z naszego
miasta.
W pierwszych latach istnienia w Knurowie mini piłki
nożnej na arenie krajowej z
dobrej strony pokazały się
też Burza Lokatorek, która w
1992 roku zajęła w 6. miejsce
na turnieju mistrzowskim w
Łodzi oraz Olimp Szczygłowice, który 2 lata później dotarł
do ćwierćfinału Mistrzostw
Polski w Chorzowie.
Choć wraz z tym ostatnim
wydarzeniem skończyły się
dla knurowskiego środowiska
mini piłki nożnej tłuste lata,
to od czasu do czasu nasze
drużyny osiągają mniejsze
sukcesy. Do takich należy
zaliczyć awans do baraży o
ekstraklasę futsalu zespołu UPOS Komart Knurów
w 2006 roku, zwycięstwo w
Pucharze Śląska w 2007 roku
drużyny Intermarché, awans
do III rundy Halowego Pucharu Polski Vibovitu w roku
2005, czy wygraną tego ostatniego w prestiżowym turnieju
mistrzów lig środowiskowych
w Zabrzu w ub. roku.
Knurowska Liga Piątek
przeniosła się z boisk otwartych do hali w sezonie 1996/97.
Od 2001 roku miejsce Towarzystwa Sympatyków Piłki
Nożnej Pięcioosobowej jako
organizatora rozgrywek zajął
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie.

Na plaży wygrywają
Orlikowcy
Nie ustaje zainteresowanie siatkówką plażową. W
kolejnym turnieju zorganizowanym przez MOSiR w Knurowie na Kompleksie Boisk
Sportowo-Rekreacyjnych przy
ulicy Ułanów udział wzięło
sześć par. Mecze rozgrywano
systemem każdy z każdym.

Najlepszą okazała się drużyna
Orlikowców.
Marek Węgorzewski

KLASYFIKACJA
1. Orlikowcy, 2. Emer yci,
3. Sps2, 4. My Tu Są, 5-6.
Ustronianka i Sikorskiego

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Angaż w Górniku Zabrze i reprezentacji Polski to marzenie wielu piłkarzy. Okazuje
się, że w obu tych „firmach” można pracować nie będąc piłkarzem. Najlepszym
tego przykładem jest knurowianin Remigiusz Rzepka. 38-latek nie ukrywa,
że w jego terminarzu trudno znaleźć wolne „okienko”. Mimo wielu obowiązków
nie było problemu, by umówić się z nim na kawę i porozmawiać o nowych
wyzwaniach, jakie stawia przed nim praca w najbardziej utytułowanym polskim
klubie piłkarskim i reprezentacji kraju, która przygotowuje się do najważniejszej
imprezy w historii naszego futbolu – finałów UEFA Euro 2012
Piotr Skorupa: - Rok 2011
rozpoczął się dla Pana nie
lada wyzwaniem.
Remigiusz Rzepka: - Można tak powiedzieć, ponieważ
zostałem członkiem sztabu trenerskiego w Górniku Zabrze i
odpowiadam za przygotowanie
motoryczne piłkarzy.
Z tym klubem współpracowałem już wcześniej, w zakresie badań z motoryki. Od
początku okresu przygotowawczego, a więc od stycznia,
zajmuję się już pełnym przygotowaniem i oceną motoryczną
zawodników.
Nie da się ukryć, że kilka
lat już działam w tej dziedzinie sportu zarówno na terenie
Śląska jak i pozostałej części
kraju.
Coraz więcej klubów prosi
już nie tylko o ocenę motoryczną, ale i przygotowanie
programu motorycznego dla
zespołu oraz monitorowanie
pracy w trakcie sezonu.
Można powiedzieć, że dorywczo pracowałem m.in. z
klubami z Łodzi, Bielska-Białej. Nie były to tylko kluby piłkarskie, ale także koszykarskie,
siatkarskie.
Zaliczyłem również epizod
pracy z drugą reprezentacją
siatkówki.
Obecnie praktycznie każdy
klub ekstraklasy ma w swoim
sztabie trenera od przygotowania fizycznego. Tak było
w minionym roku również w
Górniku Zabrze, jednak po
zakończeniu rundy jesiennej
osoba ta postanowiła przenieść
się do Szczecina. Tak, jak już
wspomniałem, w Zabrzu nie
byłem osobą anonimową. Trener Adam Nawałka zaprosił
mnie na rozmowę. Spotkaliśmy
się, każdy z nas przedstawił
swoją wizję współpracy i tak
od stycznia zostałem przyjęty do sztabu szkoleniowego
Górnika.
- Wiemy, jak Pan trafił do
klubu 14-krotnych mistrzów
Polski, teraz proszę zdradzić
Czytelnikom, jak rozpoczęła
się Pana przygoda z Franciszkiem Smudą i reprezentacją
naszego kraju.
- Reprezentacja to najświeższy rozdział mojej pracy.
Z trenerem Smudą spotkałem
się kilkanaście miesięcy temu w
Warszawie, tuż po konferencji
organizowanej przez PZPN dla
trenerów. Swoją prezentację
przedstawiał na niej m.in.
główny trener przygotowania
motorycznego reprezentacji

14

Niemiec - Shad Forsythe. Po
tym wykładzie spotkałem się z
naszym selekcjonerem i Franciszek Smuda powiedział mi, że
jest zainteresowany współpracą ze mną. Nie od razu, ale po
wcześniejszym doborze innych
współpracowników. Minęło
kilka miesięcy i obecnie jestem
już członkiem reprezentacyjnego sztabu. Teraz wspólnie
z Amerykanami będziemy
zajmować się przygotowaniem
naszych zawodników do udziału w Euro 2012.
- Pana obecność na zgrupowaniu reprezentacji Polski
przed kilkoma miesiącami w
Grodzisku Wielkopolskim
zbiegła się z wypowiedzią Tomasza Hajty, który sceptycznie patrzy na zatrudnienie
Pana w kadrze. Były reprezentant Polski stwierdził też,
że już kilkanaście lat temu,
grając w Schalke pracował
według planu, jaki Pan obecnie proponuje kadrowiczom.
Bolą takie opinię?
- Takie „wrzucanie” sobie
nie ma żadnego sensu. Rozsądniej byłoby czerpać korzyści ze
wspólnych doświadczeń.
Nie powinienem odpowiadać pytaniem na pytanie, ale
chyba muszę zapytać: skoro
jest tak dobrze, jak niektórzy
uważają, to dlaczego jest tak
źle w rzeczywistości?
Wolałbym, żeby osoba, która tak się wypowiada, przedstawiła jakiś program, który
mógłby poprawić jakość gry i
wyniki naszej reprezentacji.
Reprezentacji, która zajmuje
odległe miejsce w klasyfikacji
FIFA.
Wiem, że bardzo łatwo
można coś skrytykować, a o
wiele trudniej zaproponować
coś, co mogłoby zatrzymać
kryzys w naszej piłce.
Ja nie wprowadzam jakiegoś autorskiego programu.
Chcę natomiast wprowadzić na
nasz grunt te metody szkolenia,
które sprawdziły się w innych
krajach, odnoszących sukcesy
w najważniejszych rozgrywkach w Europie i na świecie.
Proszę zwrócić uwagę, jak
pracuje się w Niemczech. Tam
nie ma dzisiaj problemu z tym,
by w meczu reprezentacji, np.
przeciwko Szwecji, wystawić
18-letniego piłkarza. Takiego
piłkarza, który pod każdym
względem jest przygotowany do
gry na tym szczeblu.
- Przygotowanie fizyczne
to dość „szerokie pojęcie”.
Jak wygląda Pana codzienna

praca z piłkarzami?
- Na początku należy dokonać oceny każdego zawodnika
pod względem zdolności motorycznych, szybkości, skoczności,
siły i wydolności. Mając takie
informacje przechodzimy do
przygotowania planu pracy.
Akcenty motoryczne w
czasie treningów różnie się
rozkładają, a jest to uzależnione od okresu, w jakim akurat
się znajdujemy. Inaczej takie
zajęcia wyglądają w okresie
przygotowawczym, a inaczej,
w czasie rozgrywek ligowych.
Teraz, a więc w okresie startowym, akcent motoryczny
ma charakter utrzymania
tego, co udało się wcześniej
„zbudować”. Nie brakuje również pracy indywidualnej z
zawodnikami. Najwięcej jest
tej pracy na początku mikrocyklu treningowego, a więc
pierwszych dwóch-trzech dni
po meczu. W kolejnych dniach
harmonogram zajęć się zmienia i dochodzi więcej zajęć z
piłką oraz taktyki.
Później przychodzi mecz
i weryfikacja całego procesu
przygotowawczego. A po meczu
jest czas na analizę. W grach
zespołowych na końcowy sukces składa się wiele elementów.
Mam na myśli aspekt psychologiczny, techniczno-taktyczny,
motoryczny.
Wiadomo, że wszystkich
najbardziej cieszą zwycięstwa,
ale muszę przyznać, że jako
trener byłem zadowolony również po zremisowanym spotkaniu z Lechią Gdańsk. Był to
trudny przeciwnik, jednak w
aspekcie motorycznym piłkarze Górnika stawili im czoła,
a do pełni szczęścia zabrakło
skuteczności.
- Pan odpowiada za przygotowanie motoryczne, ale
skład ustala trener Adam
Nawałka?
- Zacznę od tego, że praca
z trenerem Adamem Nawałką
jest dla mnie dużym zaszczytem. Jestem pełen podziwu dla
niego i jego warsztatu pracy.
Cały sztab jest doskonale zorganizowany. Poświęcamy swojej pracy wiele czasu, zarówno
przed, jak i po treningu. Wiele
rozmawiamy i wydaje mi się, że
ta nasza współpraca przynosi
określone efekty.
- Obiegowa opinia głosi,
że polski piłkarz jest gorzej
przygotowany do meczowego
wysiłku od przeciwnika np. z
Niemiec czy Hiszpanii. Zgadza się Pan z taką oceną?

- Nie mam szczegółowych
danych na temat przygotowania piłkarza występującego na
zachodzie Europy. Kontaktuję się jednak ze znajomymi,
którzy tam pracują i wiem,
że wygląda to wszystko nieco
inaczej, niż u nas.
Czy nasz zawodnik różni
się w przygotowaniu fizycznym
od swego rywala? Chyba najlepszą odpowiedzią na to pytanie będzie to, jak sprawdzimy,
gdzie grają nasi zawodnicy po
wyjeździe z kraju.
Nie chcę się wypowiadać
o przygotowaniu naszych piłkarzy pod względem technicznym, bowiem nie jestem w tym
temacie fachowcem. Z punktu
widzenia motoryki mogę powiedzieć, że odstajemy np. od
Niemców. Ale odstajemy, bo
popełniamy błąd na samym
początku pracy z piłkarzem.
Mam okazję pracować nie
tylko z zawodowymi sportowcami. Prowadzę również
zajęcia m.in. z młodymi chłopakami i widzę, że trenerzy
popełniają wiele błędów.
Zdaję sobie sprawę z tego,
że w małym klubie może brakować środków na pewne rzeczy, ale to nie znaczy, że trener
pracujący z dziećmi i młodzieżą jest zwolniony z posiadania
wiedzy na temat prowadzenia
treningów pod kątem motoryki. Chcę podkreślić, że osoby
pracujące z najmłodszymi
muszą zdawać sobie sprawę
z tego, że nie mogą wzorować
się na tym, jak pracuje się z
zespołem seniorów.
Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, by w małym klubie trener
mógł liczyć na wsparcie trenera
od przygotowania fizycznego,
dlatego to on musi dysponować
odpowiednią wiedzą, by już na
początku nie wyrządzić szkody młodemu zawodnikowi. I
dotyczy to nie tylko pracy nad
motoryką, ale również techniką i taktyką.
- Z tego co Pan mówi wynika, że usprawiedliwianie
się trenerów grup młodzieżowych brakiem środków w
klubie jest bezsensowne.
- Spotykam się z opiniami
trenerów, którzy mówią, że
chętnie wprowadziliby do zajęć
jakiś nowy element treningu,
ale nie mają w klubie odpowiedniego sprzętu. Proszę mi
wierzyć, że sprzęt potrzebny do
pracy z kilkuletnim chłopcem
nie kosztuje fortuny.
Moim prywatnym zdaniem, najistotniejszym ele-

Foto: AAF PZPN/W.Sierakowski

Pracujmy i nie bójmy się marzyć

Remigiusz Rzepka
mentem dobrej jakości pracy
na wstępnym etapie szkolenia
chłopców jest wiedza trenera.
Może jest to bardzo śmiałe
stwierdzenie, ale uważam, że
dobry trener nie potrzebuje
nie wiadomo jakiego sprzętu
i aparatury, by poprowadzić
odpowiedni trening swoich
młodych podopiecznych. Trenerzy muszą też być otwarci na
zdobywanie nowej wiedzy.
- Wspomnia ł Pa n, ż e
organizuje konferencje dla
trenerów. Czy szkoleniowcy
chętnie biorą w nich udział?
Py tam przede wszystkim
o trenerów, którzy pracują
z zespołami amatorskimi i
młodzieżowymi.
- Takie konferencje przygotowuję na Śląsku od trzech
lat, natomiast od dwóch lat
organizuję je wspólnie z Amerykanami. Nie da się ukryć, że
z każdym rokiem rośnie liczba
trenerów zainteresowanych takimi konferencjami czy szkoleniami. To co mnie najbardziej
cieszy, to dane, które mówią,
że 90 procent uczestników tych
konferencji zajmuje się szkoleniem piłkarzy w klubach amatorskich. Nie można jednak na
tym poprzestać.
- Piłkarze lubią „poszpanować”. Czy ten szpan nie
przeszkadza im w pracy?

Panu to łatwo ocenić, bo
współpracuje nie tylko z piłkarzami, ale i siatkarzami,
koszykarzami…
- Środowisko piłkarskie
od środka znam najkrócej, bo
od trzech-czterech lat. I muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony postawą
prezentowaną przez piłkarzy.
Nie spotkałem się z piłkarzami, którym nie chce się
pracować. Oczywiste jest to,
że każdy z nas próbuje w jakiś
sposób unikać ciężkiej pracy,
bo jest ona monotonna i nie
zawsze przynosi oczekiwane
efekty w postaci zwycięstw.
Takiego zachowania nie porównywałbym z lenistwem.
To normalna cecha każdego
człowieka, który ma chwile
zwątpienia, czy swoje problemy rodzinne. By to zminimalizować staram się dotrzeć do
każdego zawodnika poprzez
indywidualne rozmowy.
Ważne jest również to, by
już na początku pracy treningowej z danym zawodnikiem
wyrobić w nim nawyk solidnej
pracy. A pamiętajmy, że najłatwiej wypracować coś takiego u
młodego człowieka.
- Czy w Pana przypadku
praca zazębia się z emocjami?
Czy pracując np. w Górniku
dokończenie na str. 15
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sport

- Ciężko pracuj i nie bój się
marzyć.
Rozmawiał Piotr Skorupa
Wywiad autoryzowany

Finalistów reprezentowali:
- ME (Dział Mechaniczny
Pion Elektrycy) – Krzysztof
Szymanik, Robert Kasiński,
Jacek Szulc, Andrzej Rabczyński, Grzegorz Nadolski,
Piotr Zieliński, Sebastian Piecha, Marcin Salwa, Krzysztof
Czempa, Łukasz Sendlewski,
Marek Steiman, Tomasz Bobek, Mariusz Karaś, Kamil
Domagała, Adam Grajner,
Roman Musioł.
- GZ (Dział Gór nicz y
Zbrojeniowo-Likwidacyjny)
– Dariusz Dajek, Sebastian
Brodziński, Michał Bagiński,
Waldemar Woźnica, Dawid
Magnor, Tomasz Chomiak,
Szymon Kus, Andrzej Malcherczyk, Leszek Kobrzyński,
Ireneusz Olejniczak, Łukasz
Jureczka, Zbigniew Kuśmierz,
Marek Wojtanowski, Leszek
Kastelik, Jacek Brodziński.
Dodajmy, że w mecz u
o trzecie miejsce Dział TW
(Szczygłowice) pokonał 3:0
MM+MS (Knurów). Bramki
w tym spotkaniu strzelali: Andrzej Hanak, Andrzej Miera i
Daniel Tałajkowski.

Rywalizację górników obserwował m.in. Dariusz Dudek (z prawej)
Foto: Stefan Rusinowski

Stadion Concordii w Krywałdzie był areną piłkarskiej
rywalizacji pracowników kopalni „Knurów-Szczygłowice”. Rozgrywkami przez kilka
tygodni żyła cała kopalnia.
Praktycznie po każdym dniu
rywalizacji górnicy emocjonowali się tym, co wcześniej
wydarzyło się na zielonej
murawie.
Przez najbliższy rok, a
więc do kolejnego takiego
tur nieju, z podniesionymi
głowami mogą chodzić pracownicy Działu ME z Knurowa, wszak to oni dotarli
do finału i pokonali w nim
inny knurowski Dział – GZ
1:0. „Złotą” bramkę strzelił
Andrzej Rabczewski.
Stadion w K r ywałdzie
w czasie piłkarskiej rywalizacji odwiedzały rodziny
górników, a także przedstawiciele kierow nict wa kopalni. Na widowni zasiadł
też m.in. Dar iusz Dudek,
obecnie trener, a przed laty
były piłkarz Concordii oraz
m.in. Widzewa Łódź, Legii
Warszawa, Odry Wodzisław
i GKS-u Katowice.

Foto: Stefan Rusinowski

Dariusz Dudek oklaskiwał akcje górników

PiSk

Foto: Stefan Rusinowski

Pracownicy Działu ME (Knurów) to najlepsi piłkarze wśród górników kopalni
„Knurów – Szczygłowice”

Gratulacje od jednego z najmłodszych kibiców

Po ubiegłorocznym triumfie, tym razem pracownicy Działu GZ (Knurów) musieli
uznać wyższość finałowego rywala

Spartan Knurów

Pierwszy krok w Muay Thai
W Nowym Sączu odbyły
się zmagania początkujących
zawodników w Muay Thai.
Nie zabrakło tam reprezentantów Spartana Knurów,
a ogółem w turnieju pierwszego kroku zaprezentowało
się 30 zawodników.
- Nasz klub wystawił do
walk trzech młodych chłopaków z 9-miesięcznym stażem
treningowym – informuje
trener Sławomir Tokarz. Wszystkie pojedynki z udziałem naszych zawodników
stały na bardzo wysokim
poziomie wyszkolenia technicznego i kondycyjnego,
co zauważył trener kadry
narodowej.
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Starszy z braci Wojtów
- Czarek - toczył walkę z zawodnikiem z Punchera Wrocław i w swoim pier wszym
pojedy nku z aprez entował
twardy styl charakteryzujący
tajski boks. Nie oddawał pola
swojemu przeciwnikowi, lecz
nieznacznie uległ stosunkiem
głosów 1:2.
Młodszy z braci - Tomek
- toczył swój pojedynek w kategorii kadet z zawodnikiem
Tiger Kick Nowy Sącz. Tomek
od początku narzucił swój styl
i do końca walki dominował
we wszystkich fragmentach
pojedynku, wygrywając jednogłośnie na punkty.
Największą niespodziankę

Foto: Spartan

Zabrze stał się pan automatycznie kibicem tej drużyny?
- Zdecydowanie muszę
przyznać, że staję się automatycznie kibicem tych sportowców, z którymi pracuję. Mecze
śledzę i jako kibic, i jako trener,
ponieważ są one weryfikacją
mojej pracy w tygodniu.
- Przyjąłby Pan propozycję pracy ze sportowcem spoza dyscyplin zespołowych?
- Wszystko zależy, jaką
uprawiałby dyscyplinę, bo trudno przygotować zawodnika, jeżeli nie ma się wiedzy na temat
danej dyscypliny. Nie ukrywam,
że nasz ośrodek współpracuje z
pływakami i tenisistami. Trudno byłoby mi przygotować np.
skoczka narciarskiego, bo nie
znam specyfiki tej dyscypliny.
Piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę czy tenis stołowy można „ubrać” w podobny schemat.
Osoba uprawiająca te dyscypliny porusza się na nogach, biega.
Oczywiście w innym udziale
procentowym poruszania się do
boku, z innym akcentem mocy i
wytrzymałości.
Nowoczesne spojrzenie na
motorykę to nie tylko specyfika
poruszania się sportowca w danej dyscyplinie, ale analiza pod
względem biegania przodem,
tyłem i bokiem.
- Zdarza mi się usłyszeć od
trenerów, że dany zawodnik
nie potrafi biegać. Pan również ma takie wrażenie, że nie
każdy piłkarz potrafi biegać?
- To prawda. I nie trzeba
być fachowcem, by to ocenić.
Sztuką jest natomiast opracowanie takich zajęć, takich
ćwiczeń, by to zmienić.
Ciekawostką może być to,
że źle może biegać nawet ten,
który jest w danej grupie najszybszy.
Nie będę wymieniał nazwisk sportowców, ale powiem, że w wielu przypadkach
zawodnik, który źle biega ma
większe tendencje do odnoszenia kontuzji.
Zdarza się, że 12-latek
skarży się trenerowi na takie
dolegliwości, które mógłby
mieć w wieku 35-38 lat. Takie
zjawiska powinny dać wiele do
myślenia szkoleniowcom najmłodszych grup sportowców.
Badania pokazują, że tak
zwana kontuzjogenność nie
bierze się z niczego. Są w tej
chwili czynniki, które pozwalają określić nam z dużą dozą
prawdopodobieństwa, który
z zawodników jest bardziej
narażony na kontuzję. Mając
taką wiedzę, można wprowadzać do zajęć odpowiednie
ćwiczenia profilaktyczne.
- Jest Pan kolejnym przykładem ze środowiska sportowego, że z Knurowa można
wypłynąć na głębokie wody.
Gdyby młody mieszkaniec
naszego miasta zapytał Pana
o receptę na sukces, co by Pan
odpowiedział?

Turniej piłkarski pracowników KWK „Knurów - Szczygłowice”

Foto: Stefan Rusinowski

dokończenie ze str. 14

sprawił nam Łukasz Dulak,
który podczas losowania par
nie miał przeciwnika. Wyraziłem zgodę na pojedynek z
bardziej doświadczonym miejscowym zawodnikiem z Klubu
Halny Nowy Sącz i chociaż ten
zawodnik walczy od ponad
dwóch lat, Łukasz pokazał chęć
do walki i w pierwszej fazie
pojedynku celnymi ciosami
prostymi mógł przechylić szalę
zwycięstwa na swoją korzyść.
Sławomir Tokarz nie ukrywa,
że jest zadowoleny ze swoich
podopiecznych, wszak to co
pokazali w Nowym Sączu daje
duże nadzieje na przyszłość.
PiSk

Spartanie postawili pierwszy krok w Muay Thai
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Foto: Marek Węgorzewski

Knurów

Półkolonie z przygodami
nich udział prawie setka dzieci.
Program półkolonii, dzięki dobrej współpracy z wieloma firmami i instytucjami,

wych czy zwiedzanie ciekawych miejsc. Przewidziana
jest też całodniowa wycieczka.
Uczestnicy półkolonii mają

jest nader obfity. Na dzieci
codziennie czekają jakieś niespodzianki - zajęcia na basenie
i innych obiektach sporto-

Grand Prix w siatkówce

Teraz My na czele
Patrycja Rybicka - Marta Tekielak. U panów wygrali Tomasz

Siwiec - Tomasz Włoszkiewicz.

Marek Węgorzewski

KLASYFIKACJA:
Szkoły podstawowe: 1. Teraz My (Natalia Stępień/Marzena
Adamska), 2. Szybko (Karina Dyndał/Ewelina Lewandowska), 3. Chupa Chups (Kinga Brot/Justyna Pikus), 4. Pan
Z. (Patrycja Jagła/Paulina Stępień), 5. KS Knurów (Jonatan
Pacek/Daniel Pacek).
Open kobiet: 1. (ex aquo) - TFK (Justyna Wydra/Oktawia
Sałasińska) i TKKF Szczygłowice (Patrycja Rybicka/Marta Tekielak), 2. TEGA (Gabriela Małota/Patrycja Tekielak), 3. SVBT
(Łukasz Karliński/Patryk Karliński).
Open mężczyzn: 1. Siwiec/Włoszkiewicz, 2. Hanak/ Hanak,
3. Gierzok/Mokszan, 4. Smyczek/ Wypych.

Piłka nożna

Tubisiowy Krem
na szczycie
We wtorkowe przedpołudnie na kompleksie
boisk przy Orliku rozegrano I Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Szkół
Gimnazjalnych. Wzięło
w nim udział 22 zawodników, którzy utworzyli
4 drużyny.
Nie zabrakło wielu
efektownych bramek i
akcji. Najskuteczniejszy

okazał się... Tubisiowy
K rem. Z korony k ró la strzelców cieszył się
Grzegorz Górka, zdobywca trzech goli.
– Cieszy fakt, że młodzież tak samo jak w po-

podczas festynu parafialnego. Drugi turnus rozpocznie
się 18 lipca.
Marek Węgorzewski

Koszykówka na Orliku

Najlepszy Poniedziałek

W ubiegły czwartek na boiskach Orlika odbył się drugi
turniej z cyklu Grand Prix w
koszykówce. O zwycięstwo
rywalizowało po pięć ekip w
dwóch kategoriach wiekowych.
Wśród młodszych zwyciężyli Mateusz Tobiasz i Michał
Wojtaszek, zaś w kategorii
starszej wygrali Paweł Szkatuła i Mateusz Kwiatkowski.
Marek Węgorzewski

Wyniki:
Młodsi: 1. Poniedziałek (Mateusz Tobiasz/Michał Wojtaszek),
2. BC Sadło (Dominik Borczyk/Hubert Młynarczyk), 3. Evolution
Knurów (Maciej Wtorkowski/Daniel Dymek), 4. Chicago Bulls
(Jakub Słaboń/Dawid Borczyk) 5. Chłopcy z Knurowa (Bartłomiej Barzak/Daniel Witkowski).
Starsi: 1. Evolution Knurów (Paweł Szkatuła/Mateusz Kwiatkowski), 2. Evolution Knurów 2 (Szymon Kotański/Marcin Jaskuła), 3. Evolution Knurów 4 (Dominik Wojciechowski/Sebastian
Mech), 4. Evolution Knurów 3 (Łukasz Bułka/Dawid Gołyś),
5. Nie umiem przeczytać (Sławek Kaźmierczak/Bartłomiej
Cieślik).

Foto: Marek Węgorzewski

W IV Grand Prix w Piłce
Siatkowej Drużyn Dwuosobowych udział wzięło 5 drużyn
w kategorii uczniów szkoły
podstawowej i po 4 drużyny
w kategoriach open kobiet i
mężczyzn.
W najliczniejszej kategorii
szkół podstawowych zwyciężyła
para Natalia Stępień - Marzena Adamska. Wśród pań na
najwyższym stopniu podium
uplasowały się dwie pary: Justyna Wydra - Oktawia Sałasińska i

zapewnione także posiłki: drugie śniadanie i obiad.
Półkolonie są organizowane za pieniądze zebrane

Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Archiwum MOSiR-u

Dobiega końca I turnus
półkolonii zorganizowanych
przy parafii św. Cyryla i Metodego. W tym roku weźmie w

przednich latach chętnie
uczestniczy w zajęciach
organizowanych przez
MOSIR –zauważa trener
środowiskowy Zbigniew
Rabczewski.
Marek Węgorzewski

KLASYFIKACJA:
1. Tubisiowy Krem, 2. Biedronka, 3. Canarinios,
4. Krawężniki.

- To była fajna, bo emocjonująca, zabawa - orzekli zgodnie uczestnicy
turnieju

