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Siatkarski Puchar Świata
dotarł do Knurowa
Od wtorku w hali Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji można podziwiać
najcenniejsze siatkarskie trofeum
- Puchar Świata. Jeżeli nie wybraliście
się jeszcze do Szczygłowic, to zróbcie
to jak najszybciej, bo dzisiaj
- w czwartek - puchar opuści Knurów
(oglądać go można do godziny 19.00)

P

rzypomnijmy, że nasza reprezentacja wywalczyła
puchar, a także złote medale mistrzostw świata w
czasie ubiegłorocznego Mundialu, gdy finał tych fantastycznych rozgrywek odbył się w katowickim „Spodku”.
Dodajmy, że najcenniejsze siatkarskie trofeum waży 9
kg, mierzy niecałe 43 cm i składa się z 12 elementów - każdy
symbolizuje zawodnika siatkarskiej drużyny.
Patronat nad siatkarskim wydarzeniem roku w Knurowie, które obfitowało także w wiele turniejów, objął prezydent Adam Rams, a my do tego święta pod siatką wrócimy
na naszych łamach za tydzień.

W środę puchar trafił
do ratusza. Na zdjęciu
Krzysztof Stolarek, dyrektor
MOSiR-u, przekazuje
trofeum na ręce Piotra
Surówki, wiceprezydenta
Knurowa.

PiSk

Knurów

Foto: Piotr Skorupa

Opuszczą mury kościoła, aby wśród wierzących,
wątpiących i poszukujących mówić o Jezusie
- ewangelizatorzy z parafii pw. Matki Bożej
Częstochowskiej po raz drugi organizują Uliczną
Ewangelizację. Będą spotkania, projekcje filmów,
koncerty oraz przejazd Papa Mobile - zabytkowego
samochodu św. Jana Pawła II z 1979 roku

W ubiegłą środę wieczorem patrol
Straży Miejskiej i Policji tonował nerwową atmosferę przed blokiem przy ul.
Sztygarskiej, gdzie doszło do awantury
między kobietą i mężczyzną. Skończyło
się na pouczeniu krewkich stron.
Cztery godziny później – przed godz. 3
rano – funkcjonariusze uspokajali sytuację
w jednym z mieszkań przy al. Piastów. Tym
razem lokatorzy skarżyli się na osoby, które
zakłóciły ciszę nocną. I tym razem mundurowi poprzestali na pouczeniu.
/ bw/

Knurów

Problem z wagą

W poprzedni wtorek rano do Straży
Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, wedle
którego jeden z handlujących miał sprzedawać truskawki bez wymaganego zezwolenia. Na miejscu strażnicy ustalili, że
problem ma inną naturę: sprzedawca posługiwał się urządzeniami pomiarowymi
bez ważnych cech metrologicznych. Został
ukarany mandatem.
/bw/

Biała Sobota Medyczna

Z nieuwagi mieszkańca Knurowa
skorzystał amator cudzej własności.
11 czerwca około godz. 16 nieznany
sprawca wszedł do mieszkania przy ul.
Pocztowej. Wyszedł po paru minutach
z laptopem, tabletem, trzema zegarkami i 100 zł. Miał ułatwione zadanie,
bo lokal był otwarty. Właściciel oszacował straty na 900 zł. Złodzieja szuka
knurowska policja.
jb

Nie lękajcie się!

Nocne nerwy

Nieborowice

Okazja czyni
złodzieja

Knurów. 20 i 21 czerwca II Uliczna Ewangelizacja

Knurów

27 czerwca Śląskie Centrum Medycyny Inwazyjnej
w Nieborowicach (ul. Kasztanowa 5) zaprasza na
bezpłatne badania

Biała Sobota Medyczna w niedawno otwartym Centrum daje okazję do
bezpłatnych badań laboratoryjnych krwi. Będzie też można skorzystać z
konsultacji lekarskich i porad fizjoterapeutycznych. Wszystko to będzie się
odbywać w godz. od 9.00 do 14.00. Chętni do skorzystania z medycznej oferty
proszeni są o wcześniejsze zapisanie się (nr. tel. 32 728 43 00 lub 664 494 044).
/sisp/, MiNa

podpatrzone

Foto: Paweł Gradek

H

asłem tegorocznej edycji są słowa
Papieża-Polaka: „Nie lękajcie się”.
Ewangelizacja rozpocznie się w sobotę o
godz. 15 na terenie parafii pw. MB Częstochowskiej. W pobliżu kościoła stanie
Mobilne Centrum św. Jana Pawła II z
Krakowa, czyli interaktywne muzeum na
kółkach. W programie moc atrakcji, m.in.
prezentacje ofert wydawnictw religijnych,
katechezy, gry, projekcje filmów, strefa
stróżów, kawiarenka z mocą, spotkania z
patrolami ewangelizacyjnymi i wspólna
modlitwa. Ale to nie koniec niespodzianek.
- W sobotę zapraszamy knurowian na
parking przy ośrodku Caritas (ul. Szpitalna). Stamtąd o godz. 13.45 wyruszy zabytkowy samochód Papa Mobile z 1979 roku
- informują organizatorzy. - Zabierzcie
rowery, rolki, hulajnogi, deskorolki. Razem
przejdziemy ulicami miasta: Szpitalną,
Kosmonautów, 1 Maja i al. Lipową. Ten
symboliczny przejazd będzie świadectwem
naszej wiary i wyrazem duchowego przywiązania do nauczania Papieża-Polaka.
Ewangelizacja potrwa do niedzieli.
Zakończy ją koncert „Bóg ponad hajs” zespołu Rymcerzy (początek o godz. 19.30).
Szczegółowy program akcji na stronie
www.droga.org.pl i na plakatach.
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Wilcza

Foto: Internet

Nakręcili, jak wybili

Pozostawiony na chwilę
sprzęt szybko znalazł
nowego właściciela

17

-latek z Wilczy wraz ze
swoim o rok starszym kolegą z Gliwic zabawiali się w
dewastowanie między 8 a 10 czerwca.
Udało im się wybić kilka szyb w budynku szkoły. Zadbali też o to, by ich
wandalizm nie poszedł w zapomnienie.
Aby móc się później pochwalić przed
kolegami, używając telefonów sfilmowali swoje wyczyny. Nie wiadomo, czy
nie byłoby kolejnych odcinków tego
miniserialu, gdyby nie anonimowy
świadek, który zawiadomił policję. Ta
szybko zatrzymała młodych chuliganów. Po ujęciu wandali funkcjonariusze, sprawdzając ich telefony, znaleźli
i zabezpieczyli niezbite dowody ich
czynów. Teraz za poczynione szkody
trzeba będzie zapłacić. Póki co, nie
wiadomo jaką kwotę - szacowanie strat
trwa, ale na pewno przekracza ona 500
zł. Postępowanie w tej sprawie prowadzi
knurowski Komisariat Policji.

Foto: Archiwum

Dwóch nastolatków powybijało szyby w oknach Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy. Te „niezapomniane chwile”
uwiecznili przy pomocy telefonów

Knurów. Odzyskał narzędzia skradzione przez mieszkańców

Po nitce
do kłębka

Wystarczył moment, by
elektronarzędzia pozostawione
bez dozoru znalazły nowych
właścicieli. Poszukiwania sprzętu
i złodziei trwały znacznie dłużej,
ale zakończyły się sukcesem

MiNa

Gdy tylko temperatura skoczyła w górę,
z miejsca obrodziło „leżakami”. Mowa
o miłośnikach alkoholowych trunków,
których wypite w nadmiarze promile
usypiają w najmniej spodziewanych
miejscach...

Piją i zalegują
gdzie popadnie

U

W

D

zaopiekowali się panem, którego
promile powaliły na zieleńcu przy
ul. Szpitalnej. Dzięki nim trafił pod
opiekę żony.
W piątek wieczorem patrolujący
rejon ul. Koziełka patrol Policji i
Straży Miejskiej interweniował w
pobliżu boiska. Powód dał im nietrzeźwy mężczyzna, leżący na trawniku. Przerwanie „odpoczynku” nie
spodobało się pijanemu, zareagował
agresywnie na działania mundurowych. W tej sytuacji funkcjonariusze zdecydowali o przewiezieniu
mężczyzny do Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach. Pozostał tam do
wytrzeźwienia.

reklama

Pasażer
na cyku
660 zł mandatu
„dorobił się”
w krótkim czasie
mężczyzna
podróżujący
autobusem PKM

Knurów

biegły poniedziałek, godzina
11.10. Uwagę strażników
miejskich zwrócił mężczyzna leżący w pobliżu sklepu przy
ul. Szpitalnej. Przeczucie mundurowych nie myliło – pana uśpił
alkohol. Funkcjonariusze przerwali
mu sen. Postanowił kontynuować
go w domu.
Tego samego dnia wieczorem
inny knurowianin padł pod wpływem alkoholu. Poległ tuż przy sklepach przy ul. Puszkina. Tym razem
w powrocie do rzeczywistości pomogli mu strażnicy, a zaraz potem znajomi, sprawiając, że resztę wieczoru
spędził w domowych pieleszach.
Nazajutrz rano strażnicy miejscy

Knurów

/bw/

o zdarzenia doszło w sobotę po
południu. W jednym z autobusów awanturował się nietrzeźwy – i
nadal popijający alkohol - mężczyzna. Kierowca poprosił o pomoc
Straż Miejską. Na widok funkcjonariuszy pijący nie stracił animuszu.
Przeciwnie – zachowywał się arogancko i stawiał bierny opór. W tej
sytuacji strażnicy użyli siły fizycznej
i kajdanek, po czym przewieźli go do
Komisariatu Policji.
Jeśli po wytrzeźwieniu sprawca
zda rzenia nie będ zie zby t w iele
pamiętać, przypomną u o tym mandaty: 500 zł za zakłócenie porządku
w autobusie i 100 zł za picie w nim
alkoholu.

czwartek rano robotnicy, prowadzący w klatce schodowej
bloku przy ul. Kosmonautów remont,
zostawili bez dozoru wiaderko z
elektronarzędziami. Kiedy na chwilę
udali się do piwnicy, zniknął sprzęt
wart 3 tys. zł.
- Pokrzywdzony długo zwlekał
ze zgłoszeniem sprawy Policji - mówi
komendant Komisariatu Policji w
Knurowie, podinsp. Maciej Kawa.
- Przez ładnych kilka godzin sam

szukał narzędzi, aż w końcu znalazł
je w jednym z mieszkań.
Wtedy nie było innego wyjścia,
jak tylko wezwać stróżów prawa. O
godz. 14.00 mundurowi zatrzymali
46- i 49-latka. Panowie szli w zaparte, twierdząc, że nie wiedzą, skąd
wzięło się u nich wiaderko z elektronarzędziami. Teraz będą tłumaczyć
się przed sądem. Za kradzież grozi
im nawet do 5 lat więzienia.
/g/

reklama

/bw/

Knurów

Skok
na lanosa

12 czerwca o godz. 22 policja otrzymała nietypowe zgłoszenie: ktoś chodzi
i skacze po dachu samochodu osobowego. Auto, należące do mieszkanki
powiatu rybnickiego, stało zaparkowane przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Samochód, marki Daewoo Lanos,
mocno ucierpiał. Straty to około 1800
zł. Trwają poszukiwania sprawcy.
jb
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Knurów. Więcej chodnika przy ul. Zwycięstwa

Nieparzysta
w nowej kostce
Nawet 350 tys. zł, miasto gotowe
jest przeznaczyć na budowę
chodnika wzdłuż ul. Zwycięstwa
- od skrzyżowania z ul. Rybnicką
po posesję nr 17. Inwestycja
będzie wspólnym dziełem gminy
i województwa

Foto: Paweł Gradek

Jak widać, ta ławka swoje lata już ma, ale okoliczni mieszkańcy
robią co mogą, by służyła im przez kolejne lata...

Nowy chodnik zostanie położony wzdłuż
nieparzystej, północno-wschodniej, strony
jezdni – po tej samej stronie co zamieszkałe
posesje

Knurów. Znikają przez wandali lub na wniosek mieszkańców...

Szanujmy ławki

Foto: Bogusław Wilk

Róbmy to dla własnej wygody, by nie okazało się,
że niebawem nie będzie gdzie usiąść i odpocząć

S

4

A

dministratorem drogi jest
Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Kto wie, czy ZDW brałby pod
uwagę budowę nowego chodnika w tej
części Knurowa, gdyby nie działanie
miasta, które zaproponowało współudział w kosztach. Magistrat zadeklarował, że sfinansuje połowę kosztów
inwestycji (ale z zastrzeżeniem, że nie
więcej niż 350 tys. zł).
Miasto i województwo „dogadały
się”. Przeprowadzenie formalności i
monitorowanie przedsięwzięcia wziął
na siebie knurowski Urząd Miasta. Na
początku czerwca magistrat rozpisał
przetarg na wybór wykonawcy.
Chodnik powstanie po stronie
„nieparzystej” na 300-metrow ym
odcinku drogi. Zostanie zbudowany z
betonowej kostki. Ten sam materiał zostanie użyty do wykonania nawierzch-

ni wjazdów do posesji. W zakresie prac
ujęto też odwodnienie ulicy.
Z robotami drogowymi skoordynowana będzie budowa oświetlenia na
wymienionym odcinku. Ulicę oświetlą lampy zawieszone na 9-metrowych,
stalowych słupach. Na ten cel miasto
zagwarantowało w tegorocznym budżecie 90 tys. zł.
Materiały i robocizna będą objęte 5-letnią gwarancją ze strony
wykonawcy.
Zainteresowane firmy mają czas
na składanie ofert do 24 czerwca.
Zwycięzca przetargu będzie mieć 17
tygodni na realizację inwestycji, licząc
od dnia podpisania umowy. Jest więc
szansa, że - jeśli nic nie stanie na przeszkodzie – nowy chodnik i oświetlenie
będą gotowe jeszcze w tym roku.
/bw/

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

o interwencję. A że pochopne decyzje mszczą się później na starszych
ludziach, szukających miejsca do
odpoczynku?
- Lata temu sąsiad zebrał komplet
podpisów i usunęliśmy ławkę przed
blokiem - mówi pani Lucyna z osiedla
Wojska Polskiego II. - Dziś nie mam
gdzie złapać oddechu wracając z zakupów albo ze spaceru z wnuczką. Gdybym wtedy wiedziała, że tak będzie,
niczego bym nie podpisała.
Brak ławek przy wiodących ulicach w Knurowie to sprawa ich zarządców z województwa i powiatu. Według
zapewnień naczelnik GKRiOŚ, Anny
Lewandowskiej, na terenach gminnych takiego problemu nie ma. Są nim

za to wandale i złomiarze. Ci ostatni
d la dwóch meta low ych elementów gotowi byli odpiłować oparcie
względnie nowej ławki, ustawionej na
skwerze przy ul. 1 Maja.
Niekiedy wandali wyręcza upływ
czasu - niezbyt łaskawy dla drewnianych siedzisk. Widać to na przykładzie ławki ze Szczygłowic, stojącej
przy bloku na al. Piastów. Jej bywalcy
wykazują się sporą determinacją, by
mogła służyć przez kolejne lata. Na
połamanych deskach ułożyli kilka
wiórowych płyt, a całość podparli
okazałym kamieniem. Może administrator terenu dostrzeże te starania
i zainwestuje w coś wygodniejszego?

Do skoszenia

W pobliżu ronda przy Orliku stoi
prywatny budynek, ogrodzony.
Nie wiem, czyj jest teren nieogrodzony, ale od co najmniej 2 lat
nikt tam nie kosi trawy. Zielsko

32 332 63 77
urosło na wysokość 30-40 cm. Na
Orlik przyjeżdżają ludzie nie tylko
z Knurowa, ale też z ościennych
miast. I z pewnością widzą to trawsko. Ładna wizytówka...
B.
not. /g/

Foto: Paweł Gradek

Złomiarze nie wzgardzili metalowymi elementami
ławki przy ul. 1 Maja i pozbawili ją oparcia

Foto: Paweł Gradek

obota. Żar leje się z nieba, mimo
że zegarek wskazuje kilkanaście
minut po godz. 8.00. A na targu - jak co sobotę - spory ruch. Moją
uwagę zwraca starszy mężczyzna,
wspierający się o latarnię.
- Już dwa razy się dziś przewróciłem - pokazuje mi brudne ręce.
Przyjechał samochodem z ul.
Dymka, by kupić dwa żywe kurczaki.
Sam, bo jak mówi, nie mógł doprosić
się wnuków o pomoc. Ma problemy
ze zdrowiem, ale nie chce, bym
wzywał pogotowie. Prosi jedynie, by
doprowadzić go do najbliższej ławki.
W trakcie kilkunastominutowej
przeprawy wzdłuż ul. Szpitalnej zastanawiam się, gdzie ją znajdę. Upał
daje się we znaki, a starszy pan coraz
mniej pewnie stawia kroki. Wiem,
że gdy tylko dotrzemy do ławki,
konieczne będzie wezwanie karetki.
Pierwsza napotkana nie spełnia
naszych oczekiwań. Stoi w nasłonecznionym miejscu. Idziemy więc
dalej do skrzyżowania ul. Szpitalnej
z Batorego, a tam - ku naszemu zdziwieniu - po ławkach nie ma już śladu.
- Komu przeszkadzały? - starszy
pan nie kryje rozgoryczenia. - Najlepiej wszystko polikwidować!
Szybko opada z sił. Kiedy trzymam go, by nie osunął się na ziemię,
z pomocą przychodzą 3 panie. Jedna
biegnie do apteki po krzesełko, druga
wzywa pogotowie, a trzecia rozpina
kamizelkę i koszulę flanelową, które ma na sobie starszy mężczyzna.
W końcu knurowianin trafia do
szpitala.
Po co o tym piszę? By zwrócić
uwagę na problem znikających w
mieście ławek.
W wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska knurowskiego magistratu dowiaduję się, że część ławek
likwidowana jest na wniosek samych
mieszkańców. Dzieje się tak m.in.
wszędzie tam, gdzie przesiadujący
zakłócają ciszę nocną lub regularnie
spożywają alkohol. Wtedy łatwiej
usunąć problem w zarodku, niż za
każdym razem prosić Straż Miejską

/pg/
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Knurów. Zmiany na miejskim targowisku

Polują na okazje,
a nie na wolne miejsca

Do tej pory przyjezdni tracili
czas i nerwy w poszukiwaniu
wolnego miejsca w pobliżu
targu - teraz przychodzi im
to dużo łatwiej

K

to choć raz wybrał się w sobotę samochodem na targ, ten
wie, ile czasu trzeba poświęcić na znalezienie wolnego miejsca
park ingowego. Nic dziwnego, że
niemal od razu zapełniają się parkingi przy Biedronce, aQuaRelaxie
a także pobliskie osiedlowe uliczki.
Co prawda od lat funkcjonował też
płatny żużlowy parking przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, jednak miejsc nie wystarczało
dla każdego. Coraz więcej głosów
niezadowolonych z takiego status quo
klientów targowiska zaczęło docierać
do Urzędu Miasta.
Wtedy zapadła decyzja, by na
parking przeznaczyć wyasfaltowany
plac przed targiem, gdzie jeszcze do

niedawna w każdą sobotę odbywał
się handel.
- Postanowiliśmy uporządkować
przestrzeń w ogrodzonej części targowiska, która nie była do tej pory w pełni
wykorzystana, i tam przenieść handlujących - informuje Lidia LabochaKozar, naczelnik wydziału Świadczeń
Socjalnych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Knurowie.
O planach urzędu kupcy zostali
powiadomieni z wyprzedzeniem. Nie
brakowało wśród nich niezadowolonych
z takiego rozwiązania, jednak - jak zapewnia naczelniczka - wszyscy znaleźli
miejsce w ogrodzonej części targu.
Dzięki temu na wyasfaltowanym
placu wydzielono 81 miejsc parkingowych, z czego 2 przeznaczone zostały

dla niepełnosprawnych, a 1 na potrzeby inspekcji celnej.
- To bardzo korzystna zmiana
– ocenia kierownik Zbigniew Wawrzykowski z administrującej targowiskiem firmy Wezyr. – Szczególnie
dobrze oceniana przez przyjezdnych
– zarówno klientów jak i sprzedawców
- którzy do tej pory mieli naprawdę
ogromny problem ze znalezieniem
wolnego miejsca parkingowego w sensownej odległości od targu.
Płatny parking funkcjonuje od 2
tygodni, w każdą sobotę między godz.
6.00 a 13.30. Za postój osobówki trzeba
zapłacić 2,50 zł, a samochodu osobowo-towarowego 3,50 zł.
/pg/

Foto: Paweł Gradek

Niedawno do użytku zmotoryzowanych klientów
targowiska oddano płatny parking. To efekt licznych
postulatów, jakie napływały do Urzędu Miasta
w sprawie znikomej ilości miejsc postojowych

Parking nie bez znaczenia

Na początku roku pan Andrzej Kusber zwrócił uwagę, że po świętach znikły
pionowe znaki informujące klientów targowiska o 4 miejscach postojowych
dla niepełnosprawnych. Oznakowanie poziome, zwłaszcza zimą, nie było
respektowane przez wszystkich kierowców. Wtedy urzędnicy zapewniali,
że na ustawienie nowych znaków trzeba czekać do czasu rozstrzygnięcia
przetargu na modernizację zajezdni Foch.
Pan Andrzej nie chce jednak czekać w nieskończoność. Ostatnio kolejny
raz upomniał się o oznakowanie. Przekazaliśmy jego postulat urzędnikom
i uzyskaliśmy zapewnienie, że dwa znaki staną przy kopertach już w lipcu.

Knurów

Miasto da cztery miesiące
wykonawcy na przebudowę
ul. Szymanowskiego. Kilka dni
temu magistrat rozpisał przetarg
mający wyłonić firmę, która
zajmie się robotami
tym samym stylu, co biegnąca równolegle ul. Wieniawskiego.
Miasto zastrzegło sobie 5-letni
okres gwarancji ze strony wykonawcy
na materiały i robociznę.
Wykonawca będzie mieć 4 miesiące na realizację inwestycji. Robotników nie zobaczymy od razu.
Wcześniej zadaniem zw ycięsk iej
firmy będzie opracowanie i wprowadzenie projektu organizacji ruchu.
Jeśli wszystko poszłoby z planem, ul.
Szymanowskiego w nowej, lepszej,
odsłonie zaprezentuje się jesienią.
/bw/

DLA PRZEGLĄDU

Adam Rams, prezydent Knurowa: - Przebudowa
ul. Szymanowskiego będzie kolejną inwestycją w
obszarze osiedla Fińskie Domki. Zostanie podjęta
po rozstrzygnięciu przetargu, którego celem jest
wyłonienie wykonawcy prac. Warto przy tym podkreślić, że zgodnie z założonym przez nas planem
chcemy zmodernizować ulice i ciągi piesze na całym
osiedlu Fińskie Domki. Wcześniej uporządkowaliśmy gospodarkę wodno-ściekową i zainstalowaliśmy nową sieć energetyczną. Aby kompleksowo
zakończyć prace w tej części naszego miasta, w
przyszłym roku planujemy przebudowę ul. Paderewskiego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że
tego rodzaju robotom towarzyszą spore uciążliwości dla mieszkańców.
Bardzo proszę o wyrozumiałość. Ze swojej strony zrobimy wszystko, by
terminowo zakończyć prace.

Not. bw
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Po przebudowie kanalizacji przyszedł czas na odnowę tego co na powierzchni
– ul. Szymanowskiego z pewnością będzie ładniejsza i wygodniejsza, zarówno
dla kierowców jak i spacerujących
Foto: Bogusław Wilk

C

hętni do podjęcia się zadania
mają czas do 29 czerwca na
składanie ofert.
Przebudowa obejmie zarówno
jezdnię, jak i chodniki po obydwu
stronach drogi. Nowa nawierzchnia zostanie ułożona z betonowej
kostki w kolorze grafitu. Chodnik
– także kostkowany – będzie mieć
barwę szarą z grafitowymi wstawkami. Do budowy zjazdów zostanie
wykorzystana kostka czerwona. W
zakres robót wchodzi też wykonanie odwodnienia ulicy.
Odnowa będzie utrzymana w

Foto: Bogusław Wilk

Letnia przebudowa ul. Szymanowskiego

Ul. Wieniawskiego po przebudowie prezentuje się bardzo gustownie
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Zmiany w prawie

Trzecie tylko w pasach

Od 15 maja obowiązują zmienione przepisy drogowe dotyczące
przewożenia dzieci w samochodach. Czas najwyższy się z nimi zapoznać,
bo policjanci sypią mandatami karząc niefrasobliwych kierowców

Z

miany dostosowują nasze prawo do przepisów unijnych.
Efekt? W niektórych miejscach
prawo zostało zaostrzone, w innych –
idzie rodzicom na rękę, a przy okazji
wzbudza pewne kontrowersje.
Dotychczas, aby dziecko mogło
podróżować samochodem bez fotelika, musiało skończyć 12 lat albo
mieć więcej niż 150 cm wzrostu. W
nowej wersji przepisów nie ma już
kryterium wieku, liczy się tylko odpowiedni wzrost. Czyli – dziecko, które
już ukończyło 12 lat, ale ma mniej
niż 150 cm nadal musi podróżować
w foteliku. Są jednak odstępstwa od
tej reguły.
Np., gdy dziecko mieszczące się
w przedziale wzrostu 135-150 cm
ma masę ciała przekraczającą 36 kg
(czyli maksymalną dopuszczaną w
fotelikach), wówczas może jeździć
zabezpieczone jedynie pasami – ale
wyłącznie na tylnym siedzeniu.
Druga nowość dotyczy sytuacji,
gdy na tylnym siedzeniu podróżuje
trójka dzieci, a nie ma możliwości
zainstalowania tam trzech fotelików.
Wówczas jedno z dzieci może jechać
bez fotelika, zapięte jedynie pasami
bezpieczeństwa – pod warunkiem,
że ukończyło 3 lata. Zmiana ta wzbudziła pewne kontrowersje. Krytycy
mówią, że jeśli jazda bez fotelika jest
niebezpieczna, to jak tu „wyróżnić”
jedno z trojga dzieci wystawiając je na
większe ryzyko niż pozostałe? A jeśli
jedno ma jechać zapięte tylko pasami,
to w takim razie może w ogóle nie
potrzeba tych fotelików?

Nie ma tygodnia bez
mandatu

Kontrowersyjny przepis jest jednak ukłonem w kierunku rodzin z
trójką dzieci. Do typowych, 5-osobo-

Knurów

Wolontariat
nas otwiera

Dobrowolna praca pro publico bono, bez
przymusu, za to z wewnętrzną motywacją
– rola, jaką w lokalnych społecznościach
odgrywa wolontariat, jest nie do przecenienia.
Właśnie temu zagadnieniu było poświęcone
spotkanie zainicjowane przez knurowski MOPS

Foto: Arch. MOPS

W debacie uczestniczyli
przedstawiciele oświaty, opieki
społecznej i PCK

6

wych aut, nijak nie da się zamontować
z tyłu trzech fotelików, a nie każda
rodzina może sobie pozwolić na vana.
- Mój najstarszy syn ma już 13 lat,
ponad 150 cm i od jakiegoś czasu jeździ

bez fotelika – mówi pani Iwona, matka
trójki dzieci. – Ale był taki okres, po
urodzeniu najmłodszej córki, kiedy
chcąc się gdzieś wybrać całą rodziną
musieliśmy jechać dwoma samochodami. A co z rodzinami, które mają tylko
jedno auto? Myślę, że te nowe zapisy
pomogą wielu osobom, które nie mają
wyjścia. Tylko trzeba je stosować rozsądnie. No i może 3 lata to rzeczywiście
zbyt niska granica na jazdę bez fotelika.
Moja prawie trzyletnia córka wydaje mi
się na to za mała – uważa pani Iwona.
- Zakładamy, że rodzice są świadomi zagrożeń i prawidłowo zapną pasem
trzecie dziecko – komentuje nowe
zasady kom. Marek Słomki, oficer

prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach. – A ci nieświadomi…
niestety, będą wozić dzieci jak do tej
pory – bez dbania o ich bezpieczeństwo.
A niefrasobliwych rodziców nie brakuje. Nie ma tygodnia, aby policjanci podlegający gliwickiej KMP nie
wręczyli mandatu za niewłaściwe
przewożenie dzieci. Zazwyczaj są to
2-3 mandaty tygodniowo. Jak ukarani
mandatami usprawiedliwiają swoje
postępowanie?
– Najczęściej rodzice tłumaczą się
tym, że dzieci im płaczą, gdy są zapięte i
dlatego są trzymane na kolanach –
mówi kom. Słomski. – Albo w ogóle
nie się tłumaczą, bo często, niestety, rodzic ma swój pogląd na obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Przy pomnijmy – za przewożenie
dziecka w sposób niezgodny z przepisami grozi mandat w wysokości 150 zł
oraz 6 punktów karnych.
Istotną zmianą w przepisach jest
też nałożenie obowiązku dostosowania urządzenia, w którym dziecko jest
przewożone, do jego wzrostu i masy
ciała, a także prawidłowe zamontowanie fotelika. Za wszelkie uchybienia na
tym polu grozi kara grzywny.
MiNa

Wilcza. KGW Wilcza w TVP Katowice

Gotowanie z Rączką

Zapach ozorków wieprzowych, kalarepy
i młodych ziemniaków unosił się nad
toszeckim zamkiem, mamiąc przechodniów.
Odpowiedzialne za tę smakowitą niespodziankę
były panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wilczy,
które pichciły razem z kulinarną gwiazdą Remigiuszem Rączką
Gospodynie z Wilczy z Remigiuszem Rączką.
Gotowaniu przypatrywali się
mężowie pań

S

potkanie odbyło się w środę, 10
czerwca, w Ośrodku Wsparcia
działającym przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Knurowie.
Tytuł dyskusji brzmiał: „Wolontariat
jako narzędzie w organizowaniu
społeczności lokalnej”. Uczestnikami
debaty byli przedstawiciele knurowskiej oświaty, PCK i, rzecz jasna,
pracownicy MOPS w Knurowie.
Rozmawiano o tym, jak propagować ideę wolontariatu, co robić, aby
rozmaite charytatywne i społeczne
działania na rzecz środowiska lokalnego zyskiwały coraz szerszy wymiar.
Uczestnicy wymienili spostrzeżenia
na temat integracji międzypokoleniowej pomiędzy osobami młodymi a seniorami. Omówili kwestię sposobów
aktywizowania młodego pokolenia.
Rozmawiali też o aspektach prawnych wolontariatu oraz o pomocy
edukacyjnej dla dzieci, młodzieży,
czy wsparcia dla seniorów.
Wszyscy uczestnicy środowego
spotkania są zgodni – rola wolontariatu w procesie edukacji i wychowywania jest nie do przecenienia.
– Działania wolontariackie rozwijają
postawę otwartości, wrażliwości na
potrzeby innych – podkreślają organizatorzy. – Są alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia, stwarzają
możliwość poszukiwania autorytetów
i budowania świata wartości.
Oprac. MiNa

G

otowanie to rodzaj magii. Znajomość przepisu to za mało, aby
wiedzieć, jak połączyć składniki,
by stworzyć kulinarne dzieło. Gospodynie z Wilczy poznały sekret
smaku. Ugotowały danie, które
podbiło podniebienia jurorów konkursu Danie Roku Spichlerza 2015,
organizowanego przez Fundację
Lokalna Grupa Działania „Spichlerz
Górnego Śląska”. Wilczanki zajęły II
miejsce w kulinarnych zmaganiach
i otrzymały Srebrną Warzechę. W
nagrodę w ystąpiły w programie
„Rączka gotuje”.
Panie nie wystraszyły się kamery, bo ja mówią, robiły to, co robią
codziennie, czyli gotowały.
- Przed nami występowała starsza pani. Podeszła do nas i powiedziała: „Dziołchy, nie bójcie się!
Remigiusz podpowiada jakby co”
- śmieje się Mariola Gamoń z KGW
z Wilczy. - I rzeczywiście było bardzo
fajnie. Wszystko na luzie, z humorem,
żadnej tremy.

Remigiusz Rączka zachwycił
wilczanki serdecznością i znajomością śląskiej gwary.
- Nawet ci z ekipy realizacyjnej
nie wiedzieli czasami o czym rozmawiali. A on bardzo dobrze mówi „po
naszymu”- mówi Mariola Gamoń.
- Sporo się nauczyłyśmy. Zazwyczaj
robimy zupę z kalarepy, a w programie przygotowałyśmy kalarepę na
gęsto. To była dla nas nowość.
Gospodynie zaprzyjaźniły się z
Rączką, więc spotkanie w Toszku nie
było ostatnim. Kilka dni później panie doskonaliły swoje umiejętności
na warsztatach w Wodzisławiu, które
prowadził pan Remigiusz.
- Zaprosiliśmy także Remka do
nas, do Wilczy - mówi pani Mariola.
- Obiecał, że wpadnie we wrześniu
lub w październiku.
Występ pań zarejestrowała TVP
Katowice. Emisja programu „Rączka
gotuje” w sobotę o godz. 18 i w niedzielę o godz. 10.30.
jb, foto: arch. KGW Wilcza
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Dni Knurowa 2015

Kino pod chmurką
- nawet w niepogodę

Dwa seanse plenerowe, którym nie przeszkodzi
deszcz ani słońce – taką atrakcję przygotowuje na
tegoroczne Dni Knurowa Kino Scena Kultura

Kino pod gołym niebem potrafi przyciągnąć tłumy

Szczygłowice

Garną się do tańca
Mowa o niespełna 200 dzieciach ze szkół
z Knurowa, Gierałtowic i Przyszowic, które
wzięły udział w pokazie Akademii Tańca
„Perfect”

P

K

w podróż do mitycznej Zambezii,
krainy szczęścia. Afrykańska animacja to kino familijne w najlepszym
wydaniu.
Na godz. 19.00 zaplanowano rozrywkową pozycję dla dorosłych widzów – to polska komedia Piotra
Wereśniaka „Wkręceni 2” (2015).
Znany już widzom z „Wkręconych”
Tomek „Szyja” Zarówny (w tej roli Paweł Domagała) poznawszy atrakcyjną
Klementynę, opuszcza żonę i jedzie
do stolicy, by popróbować sił w showbiznesie. Film, gdy był w repertuarze
knurowskiego kina, cieszył się dużym
zainteresowaniem, toteż organizatorzy
liczą, że tak będzie i tym razem.
Seanse kina plenerowego odbędą
się także w razie mniej sprzyjającej

pogody. Widzowie nie powinni się
obawiać, że zmokną.
- Tuż przy ekranie zostaną ustawione duże namioty z ławeczkami,
które pomieszczą sporą liczbę osób –
zapowiada Justyna Kosik, kierownik
Kina Sceny Kultury. – Będzie się w
nich można schronić przed ewentualnym deszczem lub słońcem. Seanse
zostały wybrane tak, by nasza oferta
trafiła do szerokiej widowni. Chcemy
w ten sposób uatrakcyjnić obchody Dni
Knurowa i mam nadzieję, że nasza
propozycja przypadnie mieszkańcom
do gustu.
Seanse są, rzecz jasna, bezpłatne.
Organizatorzy zapraszają!

czesnego - jazzu, hip-hopu i tańca
dyskotekowego.
- Podsumowaliśmy sezon. Jestem
bardzo zadowolona - instruktorka
nie kryła satysfakcji z postępów
podopiecznych. - Nie możemy doczekać się występu podczas Dni
Knurowa.
Na czas wakacji dzieci nie biorą
rozbratu z tańcem. Część wyjedzie
na dwa turnusy w góry i nad morze,
gdzie oprócz wypoczynku będą
szlifować nowe układy choreograficzne. Dla pozostałych akademia
przygotowała półkolonie w mieście.
/g/, foto: arch. Akademii Tańca
„Perfect”

informacja własna wydawcy

MiNa

reklama

ino plenerowe na placu 700-lecia pojawi się w najbliższy
piątek, 19 czerwca. Co ważne,
filmy będą wyświetlane na specjalnie
na ten dzień wypożyczonym ekranie
ledowym. Taki sprzęt daje możliwość
zorganizowania seansu także podczas
niesprzyjającej pogody – lekki deszcz
nie jest tu przeszkodą. Ledowy ekran
zapewnia dobrą widoczność niekoniecznie po zmroku, toteż pierwszy
seans, przygotowany głównie z myślą
dzieciach, rozpocznie się już o godz.
17. Młodzi widzowie, także ci młodzi
duchem, obejrzą animowaną „Zambezię” (2012). To pełna humoru, ale
i dramatyzmu, barwna opowieść o
młodym sokole. Kaim, w ychow ywany samotnie przez ojca, wyrusza

racownicy Domu Kultury z
niedowierzaniem obserwowali
tłumy, które przybyły na niedzielny
pokaz. Rodziny i bliscy zajęli miejsca nie tylko na widowni, ale też w
przejściach.
- Takim zainteresowaniem nie
cieszyła się chyba jeszcze żadna impreza - relacjonuje autorka całego
zamieszania, Jolanta Cybulska z
Akademii Tańca „Perfect”.
Scenę opanowali uczniowie
MSP-1, MSP-2, MSP-3, MSP-7 i
MSP-9 z Knurowa oraz dzieci ze
szkół w Gierałtowicach i Przyszowicach, by pochwalić się swoimi
umiejętnościami. Był więc pokaz
tańca towarzyskiego, tańca współ-
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Knurów. Koncert charytatywny dla Dawida Kołodzieja

Dopóki piłka w grze

rodziny i knurowianie. W niedzielę w
kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej zorganizowali koncert - cały dochód przeznaczyli na leczenie Dawida.
Dla k nurowianina zaśpiewa li
rówieśnicy (Zespół Wokalny „Siódemka”, Paulina Kaleta, Sylwia Lipka,
Julia Hemmerling, Bartłomiej Kaszuba
i Dawid Puchalski), nieco młodsi koledzy (Nadia Kaszuba i Jakub Nosiadek)
oraz doświadczeni artyści - Adam
Sobierajski i Michał Gasz.
Na koncert przyszły tłumy knurowian, przyjaciele Dawida, koledzy boiska, z podwórka, ze szkoły.
Knurowianin nie mógł pojawić się
na koncercie - jest w trakcie leczenia
w Górnośląskim Centrum Zdrowia
Dziecka w Katowicach.
- Jednak koledzy na bieżąco przesyłali mu krótkie filmy z występów.
Po ich obejrzeniu, Dawid napisał do
jednego z nich: „Dzięki wielkie! Knurów to niesamowite miasto i wspaniali
ludzie” - relacjonuje Barbara Malczyk,
organizatorka imprezy.
W czasie występów wolontariusze
zbierali datki na leczenie Dawida.
- Knurowianie okazali wielkie
serce! Udało się zebrać ponad 10 tys.
złotych - informuje Barbara Malczyk.
Aby złagodzić Dawidowi pobyt w

Knurów to niesamowite miasto i wspaniali ludzie
- napisał Dawid Kołodziej na wiadomość o koncercie,
który zorganizowali dla niego przyjaciele. Knurowianin
od roku zmaga się z nowotworem złośliwym

D

awid się nie poddaje. Choć
czasami chciałoby się, jak w
czasie meczu, ogłosić prze-

rwę, aby chwilę odpocząć i nabrać sił.
Nowotwór nie zna litości, nie da się
łatwo powalić na murawę, wyrzucić z

Koncertowi z uwagą
przysłuchiwali się nawet
najmłodsi

boiska za zagranie poniżej pasa.
Dawid Kołodziej świata nie widział poza piłką. Potrafił spędzać godziny na boisku: po tysiąckroć ćwiczyć
wrzuty, strzały, podania. W sierpniu
2014 roku knurowianin usłyszał wiadomość, która przewróciła jego życie
do góry nogami.
- U syna zdiagnozowano nowotwór
złośliwy kości lewego uda - mówi tata
Dawida. - Choroba zabrała mu możliwość robienia tego, co kochał najbardziej, czyli gry w piłkę nożną.
Walka z rakiem pochłania siły
i pieniądze - niezbędne są zabiegi
chirurgiczne, chemioterapia, potem
długa rehabilitacja. Na wieść o chorobie Dawida do akcji ruszyli przyjaciele

szpitalu, członkowie Odnowy w Duchu Świętym i Koła Przyjaciół Misji,
grup działających przy parafii pw.
MB. Częstochowskiej, sprezentowali
chłopcu laptopa. Prezent dostarczono
do szpitala.
- Nowe cacko. W końcu własny
laptop! - napisał Dawid po uruchomieniu komputera. - Bardzo dziękuję
za prezent.
Mariola Papis, pomysłodawczyni
koncertu i główna organizatorka, z
trudem ukrywała wzruszenie po zakończeniu imprezy.
- Nie mogę uwierzyć w to, co się
stało. Szok! - mówiła.
Choroba przyszła niespodziewanie
- jak bramka w ostatniej minucie meczu. Dawid Kołodziej nie tak wyobrażał sobie życie. Miał inne plany: chciał
strzelać zjawiskowe gole, słuchać
wiwatujących tłumów, narzekać na
polską reprezentację. Od roku zamiast
na boisku, walczy w szpitalu. Walka
to trudna i bardzo nierówna. Ale jak
mówił Kazimierz Górski: dopóki piłka
w grze, wszystko jest możliwe.

jb, foto: Jacek Szurgot

Dawidowi można pomóc, wpłacając
dowolną kwotę na konto Fundacji
Spełnionych Marzeń : ING Bank
Śląski o/Warszawa, nr konta: 29
1050 1025 1000 0022 7611 6304. W
tytule wpłaty należy wpisać „Dawid
Kołodziej”.

Knurów. „Nakrętkomania” trwa

Mała, dzielna dziewczynka

Laura nie odpuszcza. Jeszcze parę miesięcy temu ostrożnie stawiała
kroki, dzisiaj - biega i z pomocą taty ściga się z innymi dziećmi. - Laura
jest naszą bohaterką - mówią ci, którzy wspierają dziewczynkę w walce
o samodzielność

ycie dało jej w kość. Od początku było nie tak: Laura urodziła
się z dziecięcym porażeniem mózgowym, obustronnym niedosłuchem i epilepsją. Lekarze nie ukrywali przed rodzicami, jakie życie

czeka ich córkę.
- Wiedzieliśmy, że nie będzie
łatwo, że będą potrzebne pieniądze wspominają rodzice Laury.
Gdy jej rówieśnicy poznawali
świat i uczyli się chodzić, knurowian-

Podopieczni Ośrodka MB Uzdrowienie Chorych od
początku akcji zbierają dla Laury nakrętki
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Foto: Justyna Bajko

Ż

ka walczyła o to, aby słyszeć, aby żyć.
To, co innym było po prostu dane, Laura musiała zdobyć sama. Nie było drogi
na skróty, nie było spektakularnych
cudów. Tylko operacje, tylko godziny
spędzone na rehabilitacji i nadzieja,
że się uda.
Niełatwo jest być bohaterem,
kiedy ma się tylko 9 lat. Rodzice
Laury robią wszystko, aby dziewczynka nie odczuła, że coś ją w życiu
omija. Ostatnio tata knurowianki,
zapalony biegacz, zabrał ją na wyścigi biegowe. Wspierając się na
stabilizatorze, Laura, motywowana
okrzykami publiczności, przeszła
kilkanaście metrów.
- To było moje marzenie. Chciałem,
aby córka wystartowała w biegu i zdobyła medal. Udało się! Jestem bardzo
szczęśliwy - mówił Sebastian Zawada,
tata Laury.
Historia dzielnej Laury poruszyła
wielu knurowian. Do naszej redakcji

Foto: arch. prywatne

Międzypokoleniowa pomoc. Absolwent „Siódemki” Michał
Gasz zaśpiewał dla młodszego kolegi

Laura
w ramionach
taty

co rusz zaglądają mieszkańcy, przynosząc torby z nakrętkami.
- Zbieraliśmy od kilku tygodni i
nie zamierzamy przestać! - obiecali
podopieczni ośrodka MB Uzdrowienie Chorych w Knurowie, którzy
od początku pomagają 9-latce. - To
wszystko dla Laury.
Dziewczynka przynajmniej dwa
razy w roku powinna wyjeżdżać na

turnus rehabilitacyjny. Koszt - około
5 tys. złotych. Każda nakrętka to
„turnusowa” cegiełka. Aby Laura
mogła wyjechać, potrzeba ich tysiące. W imieniu rodziców, apelujemy
o wsparcie.
- Wszystkim już teraz bardzo
dziękujemy za pomoc - podkreślają
rodzice knurowianki.
jb
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Knurów. 25-lecie Chóru Kameralnego Slavica Musa

Jubileusz na cztery głosy
Już od ćwierćwiecza niezmiennie raduje uszy i serca słuchaczy. Chór
Kameralny Slavica Musa uczcił swój jubileusz świetnym koncertem
galowym w Domu Kultury w Szczygłowicach

W

Foto: Roman Matysik

Pierwszą część koncertu wypełniły klasyczne utwory muzyki
sakralnej i gospel

W drugiej odsłonie gali - na luzie- chórzyści bawili publiczność kompozycjami
lekkimi, z pewnością niełatwymi, za to na pewno przyjemnymi...

1990 roku grupa ludzi z
pasją postanowiła założyć
chór kameralny. Ich zapał
był tak szczery, że zapoczątkowane
przez nich zjawisko o nazwie Slavica
Musa trwa do dziś. Talent i pracowitość wszystkich kolejnych dyrygentów
i chórzystów dały wspaniały efekt. Oto
Slavica Musa w wielkim stylu obchodzi
w tym roku swoje 25-lecie, niezmiennie zachwycając wszechstronnością i
profesjonalizmem.
Rocznicowe świętowanie rozpoczęło się już w marcu – wówczas, w
kościele p. w. Matki Bożej Częstochowskiej, Slavica Musa zaśpiewał
„Requiem” W.A. Mozarta. Było to
pierwsze w historii wykonanie tego
arcydzieła w Knurowie.
Piątkowy koncert w Domu Kultury wieńczył jubileuszowe obchody.
Został podzielony na dwie części. W
pierwszej, rozpoczętej „Gaude Mater
Polonia”, jubilaci zaprezentowali klasyczne utwory sakralne, a także kilka
pozycji muzyki gospel. Wśród tych
ostatnich szczególną pozycją był „My
Lord, what a morning”.
– Mam do niego szczególny sentyment, bo to jeden z pierwszych czterech
utworów chóralnych, których się nauczyłem – wyznał Tomasz Sadownik,
od trzech lat dyrygent Slavica Musa.
W przerwie koncertu artyści zamienili galowe stroje na ubiór „na
luzie”, bo też dżinsy i koszulki bardziej
pasowały do rozrywkowego charakteru drugiej części imprezy. Jej lwią część
stanowiły kompozycje Johna Lenno-

na i Paula McCartneya. Beatlesowskie nuty w opracowaniu chóralnym
brzmiały ciekawie, momentami nawet
zaskakująco.
Po owacji na stojąco i bisie nadszedł czas na życzenia. Jako pierwszy
złożył je prezydent Knurowa Adam
Rams.
- Gdybym był wokalnie utalentowany, z wdzięczności za waszą działalność
zaśpiewałbym wam dziś „Hallelujah”
Leonarda Cohena – zapewniał prezydent, gratulując dotychczasowych
sukcesów. – W tym roku obchodzimy
także 25-lecie samorządności. Wasz
jubileusz ćwierćwiecza wspaniale się
wpisuje również i w te obchody.
Jerzy Kosowski, dyrektor Centrum Kultury w Knurowie, przy którym chór działa, odczytał i wręczył
dyrygentowi okolicznościow y list
gratulacyjny. Wzruszające, a zarazem
budujące życzenia odczytała swojemu
chórowi jego pierwsza, wieloletnia
dyrygentka, Stefania Kopeć. Również
obecny dyrygent dziękował swoim
chórzystom za akceptację i codzienną
dobrą współpracę.
– Chór to zespół ludzi. Cóż by
znaczył dyrygent bez chóru? – pytał
retorycznie Tomasz Sadownik.
Pitagoras głosił, że muzyka budzi
w sercu pragnienie dobrych czynów.
Chór Slavica Musa jest żywym dowodem na prawdziwość tego twierdzenia.
I oby cieszył nas śpiewem przez kolejne
ćwierćwiecza.
MiNa

Foto: Bogusław Wilk

Dyrygenci Chóru Kameralnego Slavica Musa:

Nagrody zdobyte przez
Slavica Musa:

Slavica Musa, jako utytułowany chór, dający wiele koncertów w kraju i za
granicą, jest w ten sposób świetnym ambasadorem Knurowa. W 2000 roku za
wybitne osiągnięcia rozsławiające miasto otrzymał Laur Knurowa, zaś w 2007
roku władze powiatu przyznały mu nagrodę Bene Meritus.

Publiczność nagrodziła zespół owacją na stojąco - bez
bisów się więc nie obyło...

Foto: Bogusław Wilk

1991 r.: I nagroda na Festiwalu
Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach; I miejsce na Festiwalu Silesia
Cantans w Katowicach;
1992 r.: I miejsce na Festiwalu im.
ks. Chlondowskiego w Mysłowicach; I miejsce na Festiwalu Muzyki
Sakralnej w Jastrzębiu Zdroju; II
miejsce w Tyskich Wieczorach Kolędowych, Tychy; II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu
w Wejherowie; udział w Festiwalu
Pieśni Religijnej w Rumii; I nagroda
Cum Laude na Europejskim Festiwalu Młodych w Neerpelt, Belgia;
1994 r.: II nagroda - Srebrny Dyplom na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym im. B. Metany w
Litomyślu, Czechy;
1995 r.: III miejsce na Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Myślenicach;
2003 r.: III miejsce - Brązowy Dyplom na II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie;
2009 r.: III miejsce w Tyskich Wieczorach Kolędowych, Tychy;
2012 r.: II miejsce w Tyskich Wieczorach Kolędowych, Tychy.

Stefania Kopeć (1990-2007)
Alicja Pastuszka (1992-1993)
Elżbieta Płonka (2007-2010)
Anna Płocica (2010-2012)
Tomasz Sadownik (od 2012)
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rozrywka nr 24
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

Artur Adamczok z Książenic

ur. 8.06.2015 r., 3330 g, 54 cm

Martyna Wiktor z Knurowa

Bartosz Kawalec z Czerwionki

ur. 8.06.2015 r., 3300 g, 52 cm

Zoﬁa Palarz z Książenic

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).

Kacper Dudło z Knurowa

ur. 8.06.2015 r., 2630 g, 49 cm

ur. 9.06.2015 r., 3400 g, 53 cm

Lena Staszel z Zabrza

ur. 10.06.2015 r., 3680 g, 51 cm

ur. 10.06.2015 r., 3100 g, 51 cm

Marissa Masoperh z Gliwic

Patryk Andrusik z Czerwionki-Leszczyn

Wiktor Księżyk z Chudowa

Oliwia Kaczmarczyk z Rudy Śląskiej

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 22/2015 brzmiało: „KONTRAKT”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Elżbieta Szczepanik. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
21.06.2015 r.
NIEDZIELA

ur. 11.06.2015 r., 2120 g, 44 cm

ur. 12.06.2015 r., 2720 g, 48 cm

18.06.2015 r.
CZWARTEK

24

Kapitan Szablozęby i skarb piratów
- godz. 16.00
Jurassic World 2D napisy
- godz. 17.45
Jurassic World 3D napisy
- godz. 20.00
19-20.06.2015 r.
PIĄTEK- SOBOTA
Kapitan Szablozęby i skarb piratów
- godz. 16.00
Jurassic World 3D napisy
- godz. 17.45
Jurassic World 2D napisy
- godz. 20.00

Kapitan Szablozęby i skarb piratów
- godz. 16.00
Jurassic World 2D napisy
- godz. 17.45
Jurassic World 3D napisy
- godz. 20.00
22-24.06.2015 r.
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA

ur. 15.06.2015 r., 3080 g, 52 cm

Kraina jutra
- godz. 15.45
Jurassic World 2D napisy
- godz. 18.00
Magical Girl
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 14.06.2015 r., 3600 g, 53 cm

Tomasz Kowalewski z Knurowa
ur. 15.06.2015 r., 3630 g, 55 cm

Alicja Trzaskalik z Rybnika

ur. 15.06.2015 r., 3490 g, 55 cm
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Knurów

Foto: Archiwum MSP-2

Miejska Szkoła Podstawowa nr
2 od lat propaguje ideę głośn
ego czytania. Czytają rodzice,
babcie i panie bibliotekarki. Nied
awno odbył się też Konkurs Szko
lny „Mistrz Głośnego Czytania” dla klas IV-VI. Jego laureatka
mi zostały Alicja Rokita i Małgorza
ta Ornowska z kl. V c oraz
Wiktoria Kalita z kl. IV b. Prze
d tygodniem szko ła włączyła
się w XIV Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom – tym raze
m pod hasłem „Cała Polska czyt
a w bibliotekach”. Uczniowie
z klasy II a wysłuchali „Utopka
z Wielopola” odczytanego prze
z Stefanię Grzegorzycę,
laureatkę wielu konkursów, dług
oletnią kierownik artystyczną
zespołu „Wrazidloki”. Z kolei
dyrektor placówki Teresa Boch
enek zaprezentowała książki
swojego dzieciństwa. Uczniom
I a przypomniała utwór M. Kono
pnickiej „O Janku Wędrowniczku
”.
Na co dzień nauc zyciele „Dw
ójki” starają się poświęcić 15-2
0 minut na wspólne czyt anie
uczniom. Zachęcają też do tego
rodziców.
Oprac. b

Koncert dla Agnieszki
Agnieszka ma 42 lata i... raka
piersi. Ma dla kogo żyć – dwóch
synów, męża, rodziny i przyjaciół.
Wszyscy chcą pomóc w leczeniu.
Także knurowianie...
Skrzyknęli się, by zorganizować
koncert. Charytatywny, bo każdy
grosz się liczy w walce o zdrowie.
Impreza odbędzie się w poniedziałek, 22 czerwca, w ZSZ nr

2 w Knurowie. Cegiełki (10 zł) do
nabycia przed koncertem.
Ci, k tórz y chcą pomóc, a
uczestniczyć w koncercie nie dadzą rady, mogą udzielić wsparcia, wpłacając pieniądze na konto: Agnieszka Dworzecka, nr
24 8562 0007 0032 0368 3000 0010
(w tytule: „Dla cioci Agniechy”).
/bw/

informacja własna wydawcy

informacja własna wydawcy
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K nur ów S p r ze dam nowe, mi e s zkani e
3 pokoje 76 m2. Tel. 602 638 719

USŁUGI

22-24/15

AZBEST – dofinansowanie do demontażu
i utylizacji. Tel. 792 013 569, 509 055 051

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

22-25/15

23-25/15

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

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

1/14-odw.

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

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

21-25/15

Sprzedam mieszkanie do remontu, 47 m2,
ul. Spółdzielcza. Tel. 004915781547726

19-25/15

23-30/15

DEKARSTWO 10 lat gwarancji, rymy, kominy. Tel. 792 013 569, 509 055 051.
22-24/15

Docieplanie domów, podbitki, malowanie
elewacji, ankrowanie. remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
panele, kafelkowanie, remonty kompleksowe.
Tel. 785 948 716

24-26/15

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

6-26/15

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

19-25/15

24-26/15

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

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201

19-25/15

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

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

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

13-30/15

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

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

3/15-odw.

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

Przychodnia zdrowia w Knurowie zatrudni
pielęgniarkę. Warunki pracy do uzgodnienia.
Tel. 603 890 831, rad_sc@poczta.onet.pl
24-25/15

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan
obojętny. Tel. 507 572 625

Sklep meblowy w Knurowie zatrudni emeryta do montażu mebli z prawo jazdy kat. B.
Tel. 513 030 301

13-30/15

24/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010

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

13-25/15

24-30/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

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

13-25/15

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

6-25/15

23-24/15

Zatrudnimy kucharkę. Tel. 664 040 345

23-25/15

ZDROWIE I URODA

19-25/15

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

2-25/15

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

24-34/15

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

23-25/15

INFORMACJA

NIERUCHOMOŚCI

SPORT I REKREACJA

Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl podano
do publicznej wiadomości wykaz nr 6/GP/15 nieruchomości zabudowanej
parkingiem, położonej w Knurowie przy ul. 1 Maja przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz
wykaz nr 7/GP/15 dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego
w Knurowie przy ul. ks. Alojzego Koziełka 43b/3 wraz z oddaniem
ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego

Do wynajęcia 37 m2. Tel. 604 647 179

24-25/15

Gładzie, kafelkowanie, hydraulika, malowanie, panele. Tel. 501 815 416
21-25/15

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

SZUKAM PRACY
Emer ytka szuka pracy jako opiekunka,
niania. Tel. 793 953 727
18/15-odw.

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

18/15-odw.

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

I N F O R M A C J A

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

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

Filii nr 1, ul. Dworcowa 10a
tel. (32) 332-63-92
Filii nr 3, ul. Górnicza 1
tel. (32) 332-63-96
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kują Adrianowi Czerwcowi za
pomoc i sędziowanie meczów.
Wyniki 4. Turnieju (czołowa szóstka): 1. Marta Szajer
/ Daniel Kmita, 2. Angelika
Szostok / Wojciech Widawski, 3. Karina Jakuć / Dawid
Mazur, 4. Klaudia Świstek /
Marcin Mizera, 5-6. Nicole
Rybakiewicz / Grzegorz Rybakiewicz i Dominika Paczka /
Piotr Thomann.
PiSk

Foto: MOSiR

ara w składzie Marta Szajer
i Daniel Kmita w ygrała
czwartą edycję Turnieju Piłki
Siatkowej Plażowej, który odbył się na Kompleksie Boisk
Wielof u n kc y jnych. Wśród
reprezentantów Knurowa najwyżej zostali sklasyfikowani
Nicolle i Grzegorz Rybakiewicz - 5. miejsce.
Organizatorem rozgr ywek jest knurowski MOSiR,
którego przedstawiciele dzię-

Foto: Piotr Skorupa

Grali w „plażówkę”

Najmłodsi uczestnicy zawodów
wędkarskich na Moczurach

Fajnie być moczykijem
W
jącym w kolejnych zawodach
na terenie Knurowa. W upalny
niedzielny poranek wypełniły
się wędkarskie stanowiska w
popularnej szczygłowickiej
„Jaskini” oraz wokół stawu
Moczury.
W Szczygłowicach zw ycięstwo w zawodach o Puchar

Foto: Piotr Skorupa

ędkarstwo to z jednej strony hobby, z
innej - doskonały
sposób na oderwanie się od
codziennych obowiązków,
a z jeszcze innej - sportowa
rywalizacja.
Hobby, relaks i chęć zwycięstwa towarzyszyły startu-

Najwyżej sklasyfikowana
knurowska para - Nicolle
i Grzegorz Rybakiewicz

Prezydenta Knurowa w ramach Grand Prix odniósł Janusz Grosek, któremu główne
trofeum wręczył Adam Rams.
Kolejne miejsca zajęli: Jerzy
Kiełb, Damian Wolny, Sebastian Szewczyk, Jacek Pawlik,
Piotr Jurski i Czesław Wojtanek.
Przy stawie Moczury zgromadzili się wędkarze w różnym
wieku, a rywalizacja odbywała
się w dwóch kategoriach: młodzież i seniorzy. W tej młodszej
po nagrody posła Piotra Pyzika
sięgnął Mateusz Banz, który
gratulacje przyjmował również
od prezydenta Adama Ramsa
oraz przedstawicieli Rady Miasta i MOSiR-u.
Kolejne czołowe lokat y
wśród najmłodszych zajęli:

Krystian Kentnowski, Wojciech Jeglorz, Kamil Maśliński, Emilia Myślińska i
Dawid Banz.
W grupie seniorów triumfowała Joanna Malewska, dla
której nie był to pierwszy sukces. - Z takiego rozstrzygnięcia
cieszę się najbardziej, bowiem
tak mało kobiet jest w tej
pięknej dyscyplinie - komentował Adam Rams dodając,
że pozytywnym zjawiskiem
jest to, iż wędkarstwo skupia
również bardzo młode osoby.
Z a Joa n ną Ma lewsk ą
uplasowali się: Zdzisław Radojewski, Robert Malewski,
Stanisław Mańkowski, Marek
Bogdał i Józef Maćkiewicz.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
1. Janusz Myszka
2. Alfred Wagner
3. Zdzisław Gumienny
4. Tadeusz Kamczyk
5. Jerzy Makselon
6. Bernard Musiolik
7. Kazimierz Fąfara
8. Dariusz Sikotowski
9. Stefan Wroblowski
10. Wojciech Napierała

- 2.235 pkt
- 2.221 pkt
- 1.930 pkt
- 1.902 pkt
- 1.899 pkt
- 1.880 pkt
- 1.832 pkt
- 1.819 pkt
- 1.790 pkt
- 1.754 pkt

WYNIKI Z 9 CZERWCA:
1. Tadeusz Wodziczko
2. Edward Nowak
3. Tadeusz Kamczyk
4. Michał Foit
5. Jerzy Makselon
6. Jerzy Hadrawa
7. Dariusz Skowron
8. Witold Kukuła
9. Henryk Brola
10. Adam Dudziński

- 2.089 pkt
- 2.057 pkt
- 1.987 pkt
- 1.971 pkt
- 1.913 pkt
- 1.847 pkt
- 1.836 pkt
- 1.820 pkt
- 1.765 pkt
- 1.736 pkt

Mateusz Banz wygrał knurowskie zawody
w kategorii młodzieżowej, a nagrody
odebrał z rąk prezydenta Knurowa Adama
Ramsa i posła Piotra Pyzika

W szczygłowickiej „Jaskini”
triumfował Janusz Grosek

Foto: Piotr Skorupa

WYNIKI Z 2 CZERWCA:

Uczestnicy zawodów wędkarskich
na Moczurach w kategorii senior
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KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Jerzy Makselon
- 27.761 pkt
2. Edward Nowak
- 27.715 pkt
3. Janusz Myszka
- 27.037 pkt
4. Michał Foit
- 26.158 pkt
5. Czesław Antończyk
- 25.936 pkt
6. Jacek Zacher
- 25.442 pkt
7. Bernard Musiolik
- 25.439 pkt
8. Joachim Makselon
- 25.352 pkt
9. Tadeusz Kamczyk
- 25.131 pkt
10. Wojciech Napierała
- 24.974 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 23 czerwca o godzinie 16.00 w klubie
LWSM „Gama”.
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IV liga

Klasa okręgowa

W

miniony weekend rozegrano ostatnią kolejkę
spotkań na szczeblu czwartej
ligi, ale niektóre zespoły nie mogły po tych meczach rozpocząć
urlopów. Mowa tu m.in. o Concordii, która musiała czekać na
wynik barażów o awans do II ligi
(Polonia Bytom zakończyła bój
z Wartą Poznań już po oddaniu
tego wydania PL do druku). Jeżeli awans na szczebel centralny

29. KOLEJKA:

wywalczyła Polonia, to oznacza,
że Concordia utrzymała się w
lidze IV. Jeżeli z awansu cieszą
się w Poznaniu, to knurowianie
zagrają baraże o utrzymanie. Z
racji tych kilku niewiadomych
trudno dzisiaj pokusić się o
podsumowanie. Pewne jest jedynie to, że Concordia kończy
sezon z sześcioma kolejnymi
meczami bez zwycięstwa...
PiSk

WYNIKI 29. KOLEJKA, GRUPA I:
Przyszłość Ciochowice - Concordia Knurów 2:1
0:1 Szewczyk 7 min, 1:1 Dziambor 10 min, 2:1 Karwowski 52 min
(samobójcza)
Concordia: Krzywicki, Zabawczuk 69 min Rozumek, Śliwa, Jaroszewski, Karwowski, Mawo, Kempa, Maciejewski, Szewczyk,
Młynek, Kozdroń 82 min Cieślik.
Sarmacja Będzin - Górnik Piaski 1:1, MLKS Woźniki - Ruch Radzionków 0:5, RKS Grodziec - Polonia Poraj 2:4, Slavia Ruda Śląska - pauza, Pilica Koniecpol - Zieloni Żarki 3:4, Fortuna Gliwice - Unia Ząbkowice 0:4, Raków II Częstochowa - Gwarek Tarnowskie Góry 3:3.

Urania Ruda Śląska - Buk
Rudy Wielkie 4:2, Tempo Paniówki - KS 94 Rachowice
0:1, MKS Zabrze-Kończyce
- Wawel Wirek 3:2, Czarni
Pyskowice - Zuch Orzepowice
2:0, Wilki Wilcza - Zamkowiec Toszek 7:0, Wyzwolenie
Chorzów - Energetyk ROW
II Rybnik 1:3, ŁTS Łabędy Sokół Orzesze 4:1, LKS 1908
Nędza - Orzeł Mokre 3:1.

WYNIKI 29. KOLEJKA, GRUPA II:
Krupiński Suszec - GKS II Katowice 1:2, GTS Bojszowy - Podlesianka Katowice 2:1, Iskra Pszczyna - Czarni-Góral Żywiec 3:0,
Radziechowy Wieprz - Górnik Pszów (nie odbył się - goście nie
dojechali), Gwarek Ornontowice - Unia Turza Śląska 3:1, LKS Bełk
- Forteca Świerklany 2:0, Unia Racibórz - Jedność Przyszowice
1:1, Szczakowianka Jaworzno - Drzewiarz Jasienica 1:3.

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

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

79
55
55
49
43
43
43
43
42
41
41
40
38
29
22
11

Piłkarskie propozycje

70
64
61
51
49
44
43
41
41
36
36
31
31
28
17
14

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

65
59
53
52
47
45
44
40
39
37
35
34
31
25
21
11

Klasa A
29. KOLEJKA:
Carbo Gliwice - Stal Zabrze
3:1, Orły Bojszów - Gwiazda
Chudów 2:2, Gwarek Zabrze
- Ruch Kozłów 7:0, Salveo
D rama Kamieniec - M KS
Zaborze Zabrze 3:3, Społem Zabrze - Zryw Radonia
1:5, Walka Zabrze - Tęcza
Wielowieś 1:2, Jedność 32
II Przyszowice - Sokół Łany
Wielkie 0:2, Młodość Rudno
- Naprzód Żernica 2:2.

30. KOLEJKA, GRUPA I:
Concordia Knurów - Gwarek Tarnowskie Góry 1:1
0:1 Opeldus 34 min, 1:1 Młynek 82 min
Concordia: Krasoń, Śliwa, Kempa, Jaroszewski (czk - 73 min),
Karwowski, Szewczyk 79 min
Krusiński, Maciejewski, Ro1. Ruch
66
zumek 46 min Mawo, Spórna,
2. Zieloni
52
3. Sarmacja
46
Gajewski, Młynek.
4. Raków II
45
Ruch Radzionków - Sarma5. Przyszłość
45
cja Będzin 4:1, Górnik Piaski
6. Unia
43
- RKS Grodziec 0:0, Zieloni
7. Gwarek T.G.
42
Żarki - MLKS Woźniki 6:0, Po8. Polonia
41
lonia Poraj - Slavia Ruda Ślą9. Górnik
39
ska 0:1, Przyszłość Ciochowi10. Grodziec
38
ce - pauza, Unia Ząbkowice
11. Slavia
38
- Pilica Koniecpol 4:0, Raków
12. Concordia
35
13. Pilica
28
II Częstochowa - For tuna
14. Woźniki
27
Gliwice 6:0.
15. Fortuna
4

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

Klasa B
26. KOLEJKA
Victoria Pilchowice - Concordia II Knurów 0:1
Bramka: Przesdzing.
Concordia II: Widera, Gałach, Smętek, Folcik, Kharchenko,
krzewski, Przesdzing, Krusiński, Juzwuk, Kozdroń, Tasak.
1. Gwarek II
W II połowie zagrał również
2. Pawłów
Niedbała.
3. Świbie
LKS 45 Bujaków - Quo Vadis
4. Burza
Makoszowy 2:2, Przyszłość
5. Pławniowice
6. Concordia II
II Ciochowice - Start Klesz7. Quo Vadis
czów 4:1, Pogoń Ziemięcice
8. Amator
- Amator Rudziniec 2:3, Piast
9. Ciochowice II
Pawłów - KS Bojków (brak
10. Kleszczów
wyniku), Gwarek II Ornonto11. Ziemięcice
wice - Olimpia Pławniowice
12. Bujaków
7:1, Naprzód Świbie - Burza
13. Victoria
Borowa Wieś 2:2.
14. Bojków

Za56
50
50
49
48
47
40
38
37
30
26
22
19
8

Zza biurka

Obcy mają
u nas fory
Zbigniew Koźmiński przyznał niedawno, że przez pewien czas jeździł po naszych
drogach samochodem z włoskimi tablicami rejestracyjnymi. I - jak to sam określił
- zgodnie ze złośliwym oraz
ag re sy w ny m charakte rem ,
łamał często przepisy i nie był
zbyt przyjaznym kierowcą.
W łoskie „bl achy” działały
jednak kojąco na innych użytkowników dróg. Sytuacja, a
raczej zachowanie kierowców
diametralnie się zmieniło,
gdy znany działacz sportowy
przesiadł się do samochodu
wyposażonego w polskie tablice rejestracyjne. Przekleństwa
pod jego adresem sypały się,
jak z rogu obfitości, a okrzyk
„Baranie, jak jeździsz” był niczym anielskie pozdrowienie.
Mam wrażenie, że z obcokrajowcami łagodniej postępujemy nie tylko siedząc za
kółkiem.
Niedawno Śląski Związek
Piłki Nożnej oznajmił, że ze
względu na finał Ligi Europy
mecze IV ligi zaplanowane na
ten dzień zostały przeniesione
na inny termin. Decyzja jak
najbardziej zrozumiała, bo
skoro w Warszawie szykowała
się piłkarska uczta, to niech
delektuje się nią jak największe grono sympatyków piłki
kopanej.

Zastanawia mnie, dlaczego działacze Śląskiego Związku Piłki Nożnej nie byli tak
błyskotliwi, gdy aż prosiło
się, by umożliwić kibicom,
sędziom, piłkarzom i działaczom IV ligi obejrzenie finału
Pucharu Polski, czy ostatnio
meczu reprezentacji naszego
kraju . No bo skoro można
było przesunąć na inny dzień
4-ligowe mecze ze względu
na finał, umówmy się „obcej”
Ligi Europy, to dlaczego nie
można było przesunąć kolejek z 2 maja i 13 czerwca. W
pierwszym terminie 4-ligowcy
wybiegli na murawę w tym
samy m cz a sie , co f inali ści
Pucharu Polski, a w minioną
sobotę zagrali w porze meczu
„biało-czerwonych” walczących o punkty w eliminacjach
do Mistrzostw Europy.
No cóż, wychodzi na to, że
lubimy dawać fory obcym, a
na swoich patrzymy spode łba.
Szkoda, bo tu i ówdzie słyszy
się na co dzień, że reprezentacja to nasze dobro narodowe.
Zapomniał ktoś dodać, że dobro nie dla wszystkich...
A z dr ug iej strony, jak
4-ligowy klub ma przyciągnąć
na swój mecz kibiców, skoro
w tym samym czasie w TV po
murawie biega Lewandowski
i spółka?
Piotr Skorupa

Wszedł i strzelił

foto-migawka

P

aweł Jaroszewski wystąpił
w meczu reprezentacji Śląskiego Związku Piłki Nożnej,
która w meczu pierwszej fazy
rozgrywek UEFA Regions’ Cup
pokonała reprezentację Opolskiego Związku Piłki Nożnej

Przy okazji tegorocznego finału Ligi Mistrzów, na ulicach Berlina
pojawiła się m.in. plansza ilustrująca paradę Jerzego Dudka
w pamiętnym meczu AC Milan - FC Liverpool.

Przeegzaminowani

3:2. Wychowanek Concordii
Knurów pojawił się na placu
gry w 87 minucie, a kilkadziesiąt sekund później strzelił
zwycięskiego gola, ustalając
wynik meczu na 3:2 dla Śl.ZPN.

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Na podsumowanie
trzeba zaczekać

W niedzielę odbył się egzamin kursu na stopień młodszego
ratownika WOPR. O jego wynikach poinformujemy za tydzień.

20 CZERWCA, GODZ. 17.00

21 CZERWCA, GODZ. 17.00
3 liga kobiet
TS Mitech II Żywiec - Wilki Wilcza
Uwaga!
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w terminarzach. Niniejszy wykaz
meczów opracowano na podstawie komunikatów Śląskiego Związku Piłki Nożnej
oraz Podokręgu Zabrze.
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Foto: Piotr Skorupa

Klasa okręgowa
Wawel Wirek - Tempo Paniówki
Zuch Orzepowice - Wilki Wilcza
Klasa „A” Podokręg Zabrze
Gwiazda Chudów - Carbo Gliwice
Naprzód Żernica - Jedność 32 II Przyszowice

Paweł Jaroszewski (przy piłce) zanotował
prawdziwe „wejście smoka”, strzelając gola
kilkadziesiąt sekund po wejściu na boisko
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bramkarzem uznano Karola
Szymeckiego (APN I Knurów),
z kolei najlepszym zawodnikiem
turnieju został Borys Zakrzewski
(APN III Knurów).
W roli organizatora tego
piłkarskiego przedsięwzięcia
w ystąpiła k nurowska Akademia Piłki Nożnej. - Jestem
zadowolony zarówno z postawy
moich podopiecznych, jak i
pomocy organizacyjnej, jaką
otrzymaliśmy od sponsora tytularnego oraz rodziców, którzy
dwoili się i troili, by zapewnić
jak najlepsze warunki uczestnikom tych rozgrywek - podkreśla trener APN, Krzysztof
Nieradzik.
Akademia Piłki Nożnej
korzystając z przywileju or-

ganizatora wystawiła trzy zespoł y, w któr ych w ystąpili
następujący zawodnicy:
- APN I - Kacper Jatta, Karol Szymecki, Oliver Mansfeld,
Oskar Guzior, Kacper Stępień,
Oliwier Czempiel, Patryk Bodanko, Oliwier Nawacki, Maciek Stolarczyk,
- APN II - Maciek Wadas,
Mateusz Karabin, Kacper Dyjankiewicz, Igor Stulik, Bartek Kujawa, Kamil Mazurek, Dominik
Marek, Damian Michałowski,
- APN III - Bartek Adamczyk, Olek Rolewicz, Paweł
Chrośnik, Borys Zakrzewski,
Filip Kozak, Jakub Kubica, Jasiek Prokop, Szymon Kowalski,
Filip Słaboń.
PiSk

WYNIKI FAZY FINAŁOWEJ:
- mecz o 11 miejsce
ROW Rybnik - KS Bojków 0:3 (vo)
- mecz o 9 miejsce
AKS Mikołów - APN III Knurów 3:1
- mecz o 7 miejsce
Górnik Zabrze - APN II Knurów 5:1
- mecz o 5 miejsce
Concordia Knurów - Gwarek Zabrze 2:1
- I półfinał
APN I Knurów - ROBMAR Rybnik 1:1, w karnych 2:3
- II półfinał
MKS Zaborze - Piast Gliwice 7:0
- mecz o 3 miejsce
APN I Knurów - Piast Gliwice 7:0
- finał
ROBMAR Rybnik - MKS Zaborze 0:2

Od Julii i Adama do Alicji i Mateusza
przedstawia się następująco:
- 25 metrów stylem dowolnym - klasa I - dziewczęta - 1.
Julia Powiecka (MSP-9), 2. Julianna Wieczorek (TKKF), 3.
Zuzanna Marszałek (TKKF),
- chłopcy - 1. Adam Sgolik
(MSP-7), 2. Igor Wnuk (MSP7), 3. Oskar Głowacki (TKKF),
- klasa II - dziewczęta - 1. Patrycja Nahibowicz (MSP-2), 2.
Zofia Sontag (MSP-2), 3. Zofia
Sopel (TKKF), - chłopcy - 1.
Przemysław Midura (TKKF),
2. Micha ł Maciaś (TKKF),
3. Bartłomiej Baron (MSP2), - k lasa III - dziewczęta
- 1. Kalina Kaleta (TKKF), 2.
Alicja Powiecka (MSP-9), 3.
Emilia Szynkowska (TKKF),
- chłopcy - 1. Jakub Kaczmarczyk (TKKF), 2. Dawid Pawlik
(MSP-7), 3. Krzysztof Marek
(TKKF),
- 25 metrów stylem grzbietowym - klasa I - dziewczęta
- 1. Julia Powiecka (MSP-9), 2.
Magda Szwarczyńska (MSP7), 3. Ju l ia n na Wiecz orek

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

(TKKF), - chłopcy - 1. Adam
Sgolik (MSP-7), 2. Oskar Głowacki (TKKF), 3. Igor Wnuk
(MSP-7), - klasa II - dziewczęta - 1. 1. Patrycja Nahibowicz (MSP-2), 2. Zofia Sontag
(MSP-2), 3. Karolina Niewiadomska (TKKF), - chłopcy - 1.
Bartłomiej Baron (MSP-2), 2.
Tymoteusz Sikora (MSP-2), 3.

Przemysław Midura (TKKF),
- klasa III - dziewczęta - 1.
K a l i na K a let a (T K K F), 2 .
Alicja Powiecka (MSP-9), 3.
Aleksandra Czerkies (MSP9), - chłopcy - 1. Dawid Pawlik
(MSP-7), 2. Jakub Kaczmarczyk (TKKF), 3. Krzysztof
Marek (TKKF),
- klasa IV - dziewczęta - 1.

Martyna Surówka (MSP-7), 2.
Weronika Morciszek (MSP-1),
3. Anna Idzikowska (TKKF),
- chłopcy - 1. Jakub Lewicki
(MSP-4), 2. Miłosz Marszałek
(TKKF), 3. Szymon Dudziński
(MSP-6),
- klasa V - dziewczęta - 1.
Agata Marek (MSP-7), 2. Aleksandra Suchanek (MSP-7), 3.

PiSk

Foto: MOSiR

T

rudno w to uwierzyć,
ale do historii przesz ła d z iew iąt a ju ż
edycja Grand Prix Knurowa
w pł y waniu. Ry wa lizacja
odby wała się na pły walni
krytej MOSiR w Szczygłowicach i tradycyjnie już zgromadziła wielu uczestników,
jak i kibiców. Ci ostatni to
przede wszystkim najbliżsi
startujących, którzy dzięki
cyk licznej imprezie mogą
na bieżąco śledzić postępy
młodych pływaków.
W najm łod sz ej k ategorii wiekowej równy poziom w cał ym cyk lu rozgrywek prezentowali Julia
Powiecka i Adam Sgolik,
natomiast wśród najstarsz ych - uczn iów k la s V I
- ton rywalizacji nadawali:
Alicja Idzikowska i Mateusz
Dziuba.
K lasy f ikacja końcowa
trzech najlepszych zawodniczek i zawodników, na którą złożyły się cztery rundy,

Magdalena Ociepa (MSP-3),
- chłopcy - 1. Dominik Szafarczyk (MSP-2), 2. Daniel Osada
(MSP-2), 3. Piotr Romańczuk
(MSP-7),
- k lasa VI - dziewczęta - 1. A licja Id zi kowska
(TKKF), 2. Wiktoria Furtak
(MSP-7), 3. Karolina Kaleta
(TKKF), - chłopcy - 1. Mateusz Dziuba (TKKF), 2. Adam
Gruba (TKKF), 3. Marcin
Lukaszczyk (TKKF).

Foto: MOSiR

j, działo się. 12 drużyn,
38 meczów, grad bramek i emocji, a wszystko to za sprawą Turnieju Autoserwis Bosch Szymecki Cup.
Rywalizacja młodych piłkarzy
z rocznika 2006 odbyła się na
terenie kompleksu piłkarskiego
MOSiR przy „Orliku”, gromadząc na widowni rzeszę żywiołowo dopingujących rodziców.
W początkowej fazie turnieju zespoły rywalizowały w
dwóch grupach. Z pierwszej
do półfinałów awansowały:
MKS Zaborze i APN Knurów, z
drugiej: ROBMAR Rybnik oraz
Piast Gliwice. W pierwszym meczu, którego stawką był awans
do wielkiego finału, rywalizacja
była tak wyrównana, że zwycięzcę wyłoniły rzuty karne. W
tym elemencie gry knurowska
Akademia musiała uznać wyższość rywala z Rybnika, jednak
za niepowodzenie w półfinale,
podopieczni Krzysztofa Nieradzika zrewanżowali się w
spotkaniu o trzecie miejsce,
gromiąc 7:0 Piasta Gliwice.
Z turniejowego zwycięstwa
cieszyli się młodzi kandydaci
na piłkarzy z MKS-u Zaborze.
Jak na turniej z prawdziwego
zdarzenia przystało, nagrodzono
nie tylko drużyny, ale i najlepszych zawodników. Tytuł króla
strzelców zapewnił sobie zdobywca 18 goli Denis Niebiałek
(ROBMAR Rybnik). Najlepszym

Foto: Grzegorz Gołąb

O awansie do finału decydowały rzuty karne
O
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