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SLHZF]\QLŒOċVND
Dotarła do nas niezwykle przykra wiadomość: nie żyje Stefania Grzegorzyca. Nauczycielka,
wychowawczyni wielu pokoleń knurowian, propagatorka
obyczajów i tradycji Górnego
Śląska, laureatka konkursu „Po
naszymu, czyli po śląsku”, Lauru Knurowa, „Bene Meritus”,
twórczyni zespołu „Wrazidloki”, autorka słów do hymnu
Knurowa, a przede wszystkim
wspaniały Człowiek...

Ta wiadomość okrywa smutkiem i żałobą Knurów i jego
mieszkańców. Wszystkich, którzy znali osobiście Panią Stefanię, i tych, którzy mieli okazję
usłyszeć o jej bogatej i twórczej
działalności. Przyjaciół, znajomych, wychowanków, uczniów,
odbiorców jej twórczości, widzów koncertów i występów,
słuchaczy opowieści, czytelników wspaniałych i mądrych
słów...

=RJURPQ\PĪDOHPLVPXWNLHPSU]\MąáHP
LQIRUPDFMĊRĞPLHUFL
3DQL6WHIDQLL*U]HJRU]\F\
RVRE\QLH]Z\NOHV]ODFKHWQHMGREU]H]DVáXĪRQHM
GODQDV]HJRPLDVWDMDNLFDáHJRĝOąVND

Ostatnie pożegnanie Stefanii Grzegorzycy odbędzie
się w piątek w kościele pod
wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej (nabożeństwo o
godz. 13.30).
/bw/
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askoczenie? Raczej nie. Już
rok temu, pod koniec kwietnia, jedno z pomieszczeń w
siedzibie knurowskiej straży stało
się „agendą” II Urzędu Skarbowego
w Gliwicach. Można było złożyć
wypełnione formularze PIT-ów,
uzyskać poradę i rozwiać wątpliwości. Pomocą służyli pracownicy
gliwickiej skarbówki. Z udogodnień
w ramach wspólnej akcji knurowskiego magistratu i II US skorzystało kilkuset podatników.
Tak będzie i tym razem. Od
czwartku (27 kwietnia) do wtorku
(2 maja) w Straży Miejskiej przyjmować będą urzędnicy II US.
- Termin „zahacza” o maj ze
względu na to, że ostatni dzień kwietnia przypada w niedzielę, a nazajutrz
też jest święto (1 maja) – tłumaczy
sekretarz miasta Piotr Dudło.
Liczy, że chętnych i tym razem
nie zabraknie.
- To wygoda, bo nie trzeba jechać
do Urzędu Skarbowego. Oszczędność
– nieduża, ale jednak – gdyż bilety
autobusowe czy paliwo do auta też
kosztują. I pewność, że po weryfikacji
pracownika US złożony formularz jest
prawidłowo wypełniony – argumentuje. - Nie zapominajmy bowiem, że
jest wiele osób, które wolą tradycyjny
sposób kontaktu i cenią sobie możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikiem Urzędu Skarbowego. Dialog z
urzędnikiem US ma tę przewagę nad
techniką komputerową i rozliczeniem
drogą elektroniczną, że pozwala na
szybkie, od ręki, rozwianie ewentualnych wątpliwości.
Sekretarz Dudło przekonuje, że
akcja zapoczątkowana przed kilkunastoma laty nadal jest potrzebna.
- Cieszy się – mimo upływu czasu

=3DQLą6WHIDQLąE\áRPLGDQHZVSyáSUDFRZDü
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]G]LHüPLLPáRG]LHĪąQDV]HJRPLDVWD
ĩHJQDP\3DQLą]ZLHONLPEyOHPZG]LĊF]QL]D
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3,7PRĪHV]]áRĪ\ü
w czwartek (27.04): w godz. 8-14.30
ZSLąWHN  ZJRG]
we wtorek (2.05): w godz. 8-14
8ZDJDZDUWRSDPLĊWDüĪHSRQLHG]LDáHN PDMD MHVWGQLHP
ĞZLąWHF]Q\P8U]ĊG\ZW\P80L86QLHSUDFXMą

i rozwoju techniki - niezmiennym
powodzeniem. Nie brak podatników, którzy rok w rok – począwszy od pierwszej edycji – składają
formularze podatkowe w ramach
tego przedsięwzięcia. I bardzo sobie

chwalą tę możliwość – mówi. - Serdecznie zapraszam do skorzystania
z możliwości złożenia formularzy
podatkowych. Akcja rozpoczyna się
w czwartek, kończy we wtorek.
/bw/

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami”
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zkodnik pojawił się w ogrodach
właśnie teraz, gdy działkowcy
rozpoczęli sezon, tuż przed majówką. Z 18 na 19 kwietnia włamał
się do skrzynek z wodomierzami i
wymontował ich aż 19 sztuk. Po co?
- Prawdopodobnie chciał pozyskać złom - podejrzewa rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach, nadkom. Marek Słomski.
Prezes zarządu ROD im. ks.
Dzierżona, Zbigniew Dziubiński
potwierdza: - W jednej z altan znaleźliśmy jedynie plastikowe części
liczników, po mosiężnych kadłubach
nie było śladu.
Jeśli złodziej będzie chciał spieniężyć je w którymś ze skupów,
hurtowa ilość mosiężnego złomu
powinna wzbudzić czujność obsługi. Teoretycznie więc namierzenie
gagatka nie powinno być trudne,
zwłaszcza że ślad po transakcji

S

winien znaleźć się w dokumentacji
skupu. W praktyce różnie bywa.
W sumie poszkodowani oszacowali straty na 800 zł. Sprawę kradzieży badają śledczy z Komisariatu
Policji w Knurowie.

'ZDNURNL
do miliona
3RFKRG]ąFD].QXURZD,ORQD
5DVLĔVNDZ\JUDáDZWHOHWXUQLHMX
Ä0LOLRQHU]\´W\V]á.WR
ZLHMDNSRWRF]\áDE\VLĊGDOV]D
JUDJG\E\XF]HVWQLF]ND]DXIDáD
LQWXLFML

Prezes Dziubiński zapowiada,
że już w maju dojdzie do wymiany
wodomierzy z mosiężnych na plastikowe. Być może to powstrzyma złomiarzy przed kolejnymi kradzieżami.
/g/
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omu ni k acja autobusowa i
tramwajowa w czasie tak zwanego „długiego weekendu” majowego (1-3 maja) będzie funkcjonowała
według zmienionych zasad. I tak 1
i 3 maja (poniedziałek i środa) obo-

K

wiązywać będą rozkłady ważne w
niedziele i święta. Wyjątek dotyczy
m.in. autobusów nr 194 i 710, które
będą kursowały zgodnie z rozkładami na dni wolne od pracy w centrach handlowych. 2 maja (wtorek)

ani Ilona wyjechała z rodzicami z Knurowa do Słubic w
połowie lat 80., gdy była 16-latką.
W przygranicznej miejscowości poznała męża, urodziła dwóch synów.
Obecnie pracuje jako pokojówka w
hotelu w Niemczech.
Wygrana w „Milionerach” mo-

P

autobusy będą jeździć jak w soboty
z wyjątkiem linii 120 i 636 (pojadą
jak w dni robocze) i 236 (obowiązuje rozkład na dni robocze w ferie).

gła być większa. Niestety, przeszkodą okazało się pytanie za pół
miliona złotych. Co prawda pani
Ilona domyślała się, w jakich latach
dokonano pierwszego przeszczepu
serca, wolała jednak nie ryzykować.
Jak się później okazało, typowała prawidłową odpowiedź.
/g/

oprac. /g/

Knurów

)RWR0LFKDá0DUFLV]

foto-migawki
: F]ZDUWHN  NZLHWQLD QD WHUHQLH
5XFKX 6]F]\Já RZLFH .:. Ä.QXUyZ ´
GRV]áR GR XSDGNX ] Z\VRNR ĞFL 3R
LQIRUPRZDáR R W\P /RWQLF]H 3RJRWR
ZLH 5DWRZQLF]H NWyUHJR ĞPLJáRZLHF
SU]\E\á QD SRPRF SRV]NRGRZDQHPX
0LPRVW DUDĔQLHXGDáRQDPVLĊXVWDOLü
V]F]HJy áyZ :\ĪV]\ 8U]ąG *yUQLF] \
QLH]DQRWRZDáWHJR]GDU ]HQLD

MiNa

-HVLHQQD DXUD Z ĞURGNX ZLRVQ\ QLH VSU]\MD
 EH]SLHF ]QHM MHĨG]LH 3R
UD] NROHMQ\ PRĪQD VLĊ E\áR R W\P SU]HNRQ
Dü ZH ZWRUHN L Z ĞURGĊ
1DMSLHU ZGRZ\SDGNXGRV]áRQD$QD
SRJUDQLF]X*LHUDáWRZLFL*OLZLF
ZNLHUXQNX.DWRZLF
±%\á\ XWUXGQLHQLDZ UXFKX±SRLQIRUPRZDá
3U]HJOąG&]\ WHOQLN SDQ
0LFKDá
:ĞURGĊRNRáRSRáXGQLDQD]MHĨG]LH]$QD
$ZNLHUXQNX.DWRZLF
VDPRFKyGPDUNL.LDZ \OąGRZDáQDE
DULHUNDFK1D PLHMVFXSRMDZLá\
VLĊ]DVWĊS\VWUDĪ\SRĪDUQHMNDUHWNDSRJRWR
ZLDLSROLFMD
1LH ]DSRZLDGD VLĊ E\ Z QDMEOLĪV]\FK
GQLDFK SRJRGD UDG\NDOQLH VLĊ
SROHSV] \áD W\P EDUG]LHM ZLĊF VWDUDMP
\ VLĊ ]DFKRZDü V]F]HJ yOQą
RVWURĪQRĞüSRGF]DVMD]G\

)RWR=HVSyá6&]HUZLRQND
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kwietnia (poniedziałek)
rano na ul. Witosa znaleziono kluczyki do samochodu. Zguba
czeka na właściciela w naszej redakcji (ul. Niepodległości 5).
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60 lat po
Pierwszej Komunii
F]HUZFDURNXSU]\VWĊSRZDOL
GR6DNUDPHQWX3LHUZV]HM.RPXQLL
ĝZLĊWHMZNRĞFLHOHSRGZH]ZDQLHP
ĞZLĊW\FK&\U\ODL0HWRGHJR7HUD]
FKFąVLĊVSRWNDü
- Zapraszamy na wspólne spotkanie i uczczenie tych 60 lat wszystkich,
którzy wówczas przyjęli Pierwszą
Komunię Świętą – zachęcają organizatorzy. – Spotkanie odbędzie się 9
czerwca 2017 roku.
Tego dnia przewidziano uroczyste nabożeństwo (początek o godz.
16.30) w kościele pw. świętych Cy-

ryla i Metodego.
- Po mszy świętej odbędzie się
wspólna „agape” w salkach katechetycznych, za zgodą księdza proboszcza – dodają. – Chętnych do
wzięcia udziału prosimy o zapisywanie się w kancelarii parafialnej do
15 maja 2017 roku. Wpisowe: 50 zł.
/bw/

ogłoszenie

PRZEPROSINY
Serdecznie przepraszamy rodziny
RUD]ĪDáREQLNyZREHFQ\FKSRGF]DVSRJU]HEX
XUQ\]SURFKDPL
ĞS-DQXV]D']LHUQLHMNR
]DSRP\áNĊSU]\NRSDQLXJUREX
=DU]ąGFDFPHQWDU]D
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6RELHUDMVNLL.OXE6SRUWRZ\
6SDUWDQ.QXUyZ7DNąGHF\]MĊ
ZWDMQ\PJáRVRZDQLXSRGMĊáD
NQXURZVND5DGD0LDVWD
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Pod głosowanie trafiło kilkanaście projektów uchwał. Pierwsza z
nich dotyczyła zamysłu, o którym
wspominaliśmy w świątecznym
wydaniu [„Święta Barbara patronką Knurowa?” – PL nr 15/2017].
Inicjatorami uchwały w sprawie
„wyrażenia woli ustanowienia św.
Barbary Patronką Miasta Knurów”
byli wszyscy radni. Jednomyślność
tę potwierdzili w głosowaniu. Tym
samym Rada Miasta upoważniła
prezydenta Knurowa i przewodniczącego RM do wystąpienia do Kurii Archidiecezjalnej w Katowicach
o wszczęcie procedury kościelnej.
Co dalej? Jeśli wszystko przebiegałoby zgodnie ze zwyczajowym
tokiem postępowania, wówczas
Kuria skieruje wniosek do Watykanu. W Kurii Rzymskiej zostałby
on rozważony przez Kongregację
Nauki Wiary.
Rada Miasta wprowadziła zmiany w z asadach w y najmowa nia
gminnych lokali (m.in.: * zezwalając
na wynajem lokalu na czas nieoznaczony z tytułu trudnej sytuacji
materialnej, mieszkaniowej lub
rodzinnej osobie, której w trakcie
oczekiwania na ofertę w ynajmu
wysokość dochodów uległa obniżeniu, * ustanawiając pięcioletni zakaz
sprzedaży mieszkań w budynkach z
rejonu III Kolonii, objętych projektem termomodernizacji).
Radni zabezpieczyli w budżecie
pieniądze potrzebne na dostosowanie szkół podstawowych do potrzeb
związanych z rozpoczętą reformą
ustroju szkolnego. Dodatkowe fundusze (ponad 136 tys. zł) zostaną
przeznaczone na zakup pomocy
dydaktycznych, lektur i sprzęt niezbędny do stworzenia pracowni biologicznych i fizyczno-chemicznych.
Skwer między ulicami 1 Maja i
Klasztorną zostanie objęty monitoringiem. Na prace (projektowe i
budowlane) wiążące się z realizacją
tego zadania ujęto w planie finanso-

4

wym miasta 30 tys. zł.
Rada przyjęła „Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Knurów”.

tŝŶƚĞƌƉĞůĂĐũĂĐŚ

radni zgłosili prawie 20 spraw
i problemów. Mowa była m.in. o:
* potrzebie zamontowania lustra
przy ul. Jęczmiennej, * kontynuacji
rozbudowy systemu monitoringu
w mieście, * jak najszybszym (jeśli
pogoda będzie ku temu odpowiednia) udostępnieniu przyszkolnych
placów zabaw dla dzieci, * irytujących kierowców studzienkach w
jezdni ul. Szpitalnej, * konieczności naprawy progu zwalniającego
prz y u l. Staszica i rozwa żeniu
zasadności montażu nowego przy
ul. Lotników, * pomyśle organizowania Jarmarków Wielkanocnych
na wzór niedawnego kiermaszu
bożonarodzeniowego, * remontach
dróg.

$GDP6RELHUDMVNL]QDQ\MHVWQLHW\ONR]Z\VWĊSyZ]RSHURZ\PUHSHUWXDUHPLQDÄNODV\F]QHM´
VFHQLHSU]HGGZRPDODW\E\áJZLD]GąWHOHZL]\MQHJRVKRZSWÄ6XSHUVWDUFLH´

t^ŽĚĚĂůĂƐŬĂƌŐħ
radnego
W sprawach różnych wróciła
sprawa w ygaszenia przez Radę
Miasta mandatu radnego Marka
Sanecznika. Został odczytany wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odnoszący się
do skargi radnego na uchwałę knurowskiej RM w tej kwestii [więcej na
ten temat na str. 6].
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości)
i w internecie - na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.
knurow.bip.info.pl).
/b/

Foto: Piotr Skorupa

ozstrzygnięcie zapadło podczas środowej sesji. Zdecydowana większość radnych
uznała, że ceniony i popularny tenor
oraz święcący liczne tryumfy klub
zasługują na najważniejsze miejskie
wyróżnienie. Laury zostaną wręczone w czerwcu podczas gali inaugurującej Dni Knurowa.

Foto: archiwum Adama Sobierajskiego

/DXU]DVXNFHV\
LUR]VãDZLDQLH.QXURZD

.OXE6SRUWRZ\6SDUWDQSU]\FLąJDU]HV]HPáRG\FKNQXURZLDQGDMąFLPPRĪOLZRĞüUR]ZRMX
LSRGQRV]HQLDVSRUWRZ\FKXPLHMĊWQRĞFL

reklama
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Knurów. Udana inwestycja Komartu

6RUWRZQLDVãXů\œURGRZLVNX
.RV]WHPPOQHXURVSyáND.RPDUW]PRGHUQL]RZDáDVRUWRZQLĊ(IHNWHPGXĪRZ\ĪV]\
SR]LRPRG]\VNXLUHF\NOLQJXRGSDGyZRUD]]ZLĊNV]RQH]DWUXGQLHQLH

nurowska firma prowadzi
gospodarkę odpadami w zakresie ich transportu, biologicznego przetwarzania, sortowania, odzysku surowców wtórnych,
unieszkodliwiania odpadów komunalnych i azbestowych.
- Kompleksowość naszych usług
pozwala nam dostosowywać się do
wymagań klientów, zwiększa naszą
efektywność oraz maksymalizuje ilość
odzyskanych surowców wtórnych,
jednocześnie minimalizując strumień
odpadów przeznaczony do składowania – podkreśla prezes zarządu
spółki Katarzyna Makarowicz.
PPHU Komart ma status Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych. Obsługuje sporą część
Górnego Śląska, zamieszkałą przez
około ćwierć miliona osób.
- Wychodząc naprzeciw rozwojowi technologii i zmieniającym się
przepisom prawa, nasza spółka wciąż
inwestuje w najnowsze instalacje,
co przekłada się na jeszcze bardziej
efektywną dbałość o środowisko naturalne – mówi wiceprezes Janusz
Różański.
Potwierdzeniem tych słów jest
niedawno ukończona modernizacja
sortowni. „Lepsze jest wrogiem dobrego” – uznało kierownictwo firmy
decydując się na rozbudowę dotychczasowego obiektu działającego od
2009 roku.
- Sortownia właściwie spełniała
swoje zadanie, jednak – zgodnie ze
strategią naszej spółki – postawiliśmy na dalszy postęp – mówi prezes
Makarowicz. - Podstawowym celem
było zwiększenie ilości odzyskanych
surowców wtórnych.
Jak postanowiono, tak zrobiono.
A konkretnie uczynili to specjaliści
firmy Sutco-Polska, poświęcając na
montażowe roboty ostatnie miesiące
2016 roku.
- Rozbudowa polegała na modernizacji i doposażeniu linii do
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Foto: archiwum Komart Sp. z o.o.
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segregacji zmieszanych odpadów
komunalnych o cztery separatory
optyczne, separator balistyczny,
dwa separatory metali żelaznych,
jeden separator metali nieżelaznych,
przebudowie sita bębnowego, kabiny
doczyszczania surowców i układu
przenośników – wylicza wiceprezes

Różański. – Dzięki temu możemy się
pochwalić jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Polsce.
Skutek był natychmiastowy. Już
w styczniu, czyli pierwszym miesiącu działania zmodernizowanej
sortowni, wytwarzanie surowców
wtórnych wzrosło dwukrotnie w
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pierwszej kolejności korzyści płynące z porozumienia
odczują uczniowie rozpoczynający kształcenie w roku szkolnym
2017/2018 w branżowej szkole I
stopnia, wchodzącej w skład ZSZ
nr 2, w zawodach: elektryk, monter
maszyn i urządzeń, ślusarz. Zatrudnienie w kopalniach JSW powinien
znaleźć każdy, kto zda egzaminy po-
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twierdzające kwalifikacje w danym
zawodzie, niemniej decyzja o liczbie
osób planowanych do przyjęcia będzie należeć do spółki.
Jeden z sygnatariuszy porozumienia, Daniel Ozon, p.o. prezesa
JSW, zapewnił, że spółka będzie
działać na Śląsku przez kolejne
dziesięciolecia i będzie potrzebować
wykwalifikowanej kadry.

- Maszyny, nawet te najnowocześniejsze, można kupić, ale bez
pracowników żadna firma sobie nie
poradzi - podkreślał.
Zatrudnienie absolwentów kierunków górnik eksploatacji podziemnej i technik górnictwa podziemnego wciąż pozostaje w sferze
pobożnych życzeń. Już niebawem
szkolne mury opuści 19 absolwen-

stosunku do stanu przed rokiem.
- W lutym o 127 proc., a w marcu
o 157 proc. – nie kryje satysfakcji
wiceprezes.
Wzrosła przepustowość odpadów komunalnych. Sortowaniu podlegają odpady komunalne zmieszane
i pochodzące z selektywnej zbiórki.

tów pierwszego i 29 drugiego kierunku, a za rok ostatnich 10 techników górnictwa podziemnego.
- Jedni wybiorą dalszą edukację,
drudzy będą musieli szukać pracy
w innym zawodzie - przewiduje z
żalem dyrektor ZSZ nr 2, Grażyna
Dąbrowska. - Od kilku już lat nie
prowadzimy naboru na te kierunki,
bo nie chcemy kształcić bezrobotnych. Być może nadejdą czasy, że
wrócimy do szkolenia górników,
kiedy na przykład załoga kopalni
zacznie się wykruszać...
Póki co szkoła liczy na duże
z a i nteresowa nie naborem do
szkoł y branżowej I stopnia, a
gwarancję zatrudnienia, wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i
bardzo dobre zaplecze uważa za
najlepszą jej reklamę.
/g/

Wydzielane są m.in. kartony, gazety,
złom stalowy i aluminiowy, szkło,
folia, odpady PET (z podziałem na
trzy kolory) i odpady organiczne.
Firma jest w stanie obsłużyć nawet
400 tysięcy mieszkańców.
- Szczególnie warte podkreślenia
są efekty ekologiczne – zaznacza prezes Makarowicz. – Zwiększył się poziom odzysku i recyklingu odpadów
papieru, szkła, tworzyw sztucznych
i metali pochodzących ze strumienia
odpadów komunalnych. Tym samym ograniczana jest ilość odpadów
kierowanych do składowania. Z
kolei wytwarzanie komponentów do
produkcji paliwa umożliwia odzysk
energetyczny odpadów komunalnych.
Rośnie efekty wność, jest też
sporo pracy. Co prawda większość
czynności wykonują nowoczesne
maszyny, ale ludzie też mają co robić.
- Zwiększyliśmy zatrudnienie o
10 osób – mówi pani prezes. – W tej
chwili linię sortowniczą obsługuje
około 60 pracowników.
Inwestycja kosztowała 2,81 mln
euro. Na jej realizację Komart przeznaczył pieniądze własne (1,91 mln zł)
i pozyskane w ramach dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (900 tys. euro).
/bw/
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Knurów. Sprawa wygaszenia mandatu radnego
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WSA oddalił skargę radnego
Ma rk a S a ne cz n i k a a rg u ment ując m.i n., ż e „nie za sługuje
na uwzględnienie, albowiem nie
zawiera usprawiedliwionych podstaw, a zarzuty w niej sformułowanie uznać należy za chybione”.
W obszernym uzasadnieniu
sąd podnosił m.in., iż Rada Miasta „zasadnie uznała, że pobytowi radnego Marka Sanecznika
w miejscowości Knurów, w której
jest zameldowany na stałe, brakuje
cech koncentracji życia osobistego
i rodzinnego. (...)
WSA zaznaczał, że „uczciwość
wyborcza, poszanowanie wyborców, na rzecz których radny ślubuje
realizować obowiązki, nierozerwalnie sprzężone są ze wspólnotą
samorządową, którą z mocy prawa
(...) tworzą jej mieszkańcy. To
mieszkańcy i odpowiednie terytorium stanowią definicję legalną
gminy. Zgodnie natomiast z art.
25 Kodeksu cywilnego „miejscem
zamieszkiwania osoby fizycznej
jest miejscowość, w której osoba ta
przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Art. 28 Kodeksu cywilnego
wprowadza zasadę, że można mieć
tylko jedno miejsce zamieszkania”.
Powoła ł się na w y rok Naczelnego Sądu Administracy jnego
stwierdzający, że „ustalenie faktu
stałego zamieszkania dla potrzeb
określenia, kto posiada czynne
i bierne prawo wyborcze, powinno
mieć z jednej strony na względzie
ułatwienie obywatelom dostępu do
udziału w wyborach, z drugiej zaś
strony nie może być jednak przyzwoleniem na nadużywanie tego
prawa. Z tego powodu dla oceny
stałego miejsca pobytu nie należy
kierować się wyłącznie oświadczeniami osoby zainteresowanej,
konieczne jest bowiem uwzględnienie okoliczności zewnętrznych
mogących świadczyć o tym, że
dana osoba rzeczywiście zamierza
stale przebywać w tej miejscowości,
czemu w przedmiotowej sprawie
sprostała Rada”.
WSA zauważał, że „miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się
z miejscem zameldowania osoby fizycznej, które ma charakter administracyjnoprawny i pełni funkcję
niejako rejestracyjną. Instytucja

zameldowania ma bowiem charakter wyłącznie ewidencyjno-porządkowy i nie można utożsamiać
miejsca zamieszkania z miejscem
zameldowania na pobyt stały”.
W ocenie Sądu „nie można
uznać, że Marek Sanecznik ma inne
miejsce zamieszkania niż jego żona
i dzieci, w innym miejscu prowadzi
gospodarstwo domowe i w innym
miejscu skupia swoje życie rodzinne. (...) Zdaniem Sądu Rada właściwie zareagowała wypełniając swój
ustawowy obowiązek, prawidłowo
dokonując interpretacji (...) przepisów Kodeksu wyborczego”.
I konkluduje: „Z powyższych
względów skargę jako nieuzasadnioną należało oddalić (...)”.
Ten wyrok nie jest prawomocny i nie kończy sprawy. Radnemu
przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
/b/
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Koksowy
typu hard
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mbitny plan Jastrzębskiej
Spółki Węglowej zakłada w
KWK „Knurów-Szczygłowice” wzrost udziału węgla koksowego w całej produkcji kopalni z 55
do około 80 proc. Zanim to jednak
nastąpi, konieczne są inwestycje w
zakłady przeróbcze obu ruchów.
W Ruchu Knurów rozpoczęły
się już pierwsze prace przy budowie zagęszczacza lamelowego.
To ogromny, betonowy obiekt o
średnicy 12 metrów, niezbędny w
technologii wzbogacania węgla.
Przedstawiciele spółki zdradzają, że to dopiero początek, bowiem
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większość zadań jest jeszcze na
etapie przetargów i przygotowania dokumentacji technicznej.
Docelowo zabudowane zostaną
wysokowydajne prasy filtracyjne, osadzarki, flotowniki i szereg
urządzeń współpracujących i wspomagających prowadzenie operacji
przeróbczych.
Finisz prac przewidziano na
2018 rok, zaś pierwsze efekty powinny być widoczne już w 2019
roku. Wtedy bowiem rozpocznie
się produkcja węgla koksowego
typu hard.
oprac. /g/
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listopadzie ubiegłego
roku Rada Miasta podjęła
uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marka
Sanecznika. Był to rezultat postępowania, którego początek sięga
przełomu wiosny i lata 2016 roku.
Przypomnijmy. Przed rokiem
do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego trafiło anonimowe zgłoszenie, w którym „Z wiarą w dobrą
zmianę Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn” donosili, że radny
mieszka z rodziną w CzerwionceLeszczynach w jednorodzinnym
domku. ŚUW zwrócił się do Rady
Miasta „o zbadanie, czy radny
Marek Sanecznik posiadał w dniu
wyborów i czy nadal posiada prawo wybieralności do Rady Miasta
w Knurowie”, a następnie o „niezwłoczne poinformowanie o wynikach prowadzonego przez Radę
postępowania wyjaśniającego”.
We wrześniu Komisja Rewizyjna RM przeprowadziła kontrolę
w zakresie legalności sprawowania
mandatu przez radnego. Uznała,
że „jego stałe miejsce zamieszkania
znajduje się w Czerwionce-Leszczynach (...), gdyż tam zlokalizowane jest jego centrum życiowe
(...)”. Radny Marek Sanecznik
nie zgodził się z puentą Komisji
Rewizyjnej.
- W moim przekonaniu Komisja
Rewizyjna Rady Miasta w Knurowie nie przeprowadziła postępowania wyjaśniającego w sposób
wyczerpujący – argumentował. –
Zebrany w sprawie materiał dowodowy należy uznać za niezupełny,
zaś konkluzja postawiona na jego
podstawie siłą rzeczy jest błędna.
Apogeum dyskusji w tej kwestii miało miejsce podczas listopadowej sesji Rady Miasta. Za
wygaszeniem mandatu radnego
opowiedziało się 16 radnych, przy
jednym głosie przeciw i trzech
głosach wstrzymujących się (radny Marek Sanecznik wyłączył się
z głosowania).
Radny odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
Ogłoszenie wyroku nastąpiło
27 lutego, w ubiegłą środę został
odczy ta ny podczas sesji Rady
Miasta.

Foto: Tomasz Siemieniec/JSW
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omysł budżetu obywatelskiego
zyskał w Polsce dużą popularność. W skrócie rzecz polega
na tym, że to obywatele sami proponują przedsięwzięcia, które warto
zrealizować w ich rejonie zamieszkania, a następnie głosują na najlepszy
z pomysłów. Projekt wybrany przez
mieszkańców w następnym roku jest
realizowany. Każdy z nas otrzymuje
więc realną szansę modyfikacji swojego otoczenia, realizację własnych
wizji na temat przestrzeni publicznej
– o ile są one sensowne i przekonają
innych mieszkańców. Wszystko,
rzecz jasna, musi się mieścić w
określonych granicach finansowych
części miejskiego budżetu przeznaczonej na ten cel.
W Knurowie budżet obywatelski debiutował w ubiegłym roku.
Podczas gdy najlepsze projekty
z pierwszej edycji czekają na realizację, lada dzień rusza druga
edycja – na rok 2018. Konsultacje
społeczne już trwają (rozpoczęły
się 19 kwietnia), zaś od 1 maja do
2 czerwca będzie można zgłaszać
projekty. Tegoroczny budżet miasta na realizację tych najlepszych

pomysłów wynosi łącznie 809 tys.
zł (po 181 tys. zł na każdy z pięciu
rejonów Knurowa).
Projekty mogą zgłaszać ci mieszkańcy Knurowa, którzy 1 maja br.
będą mieli ukończone 16 lat. Propozycje powinny dotyczyć zadań własnych miasta. Czyli na przykład budowy, rozbudowy lub modernizacji
elementów miejskiej infrastruktury,
ale i wydarzeń – prospołecznych,
kulturalnych, oświatow ych lub
sportowych – czy też działań, które
poprawiłyby warunki życia mieszkańców. Przed zgłoszeniem projektu
trzeba zebrać podpisy co najmniej 25
jej zwolenników (oni również muszą
mieć przynajmniej 16 lat).
Formularz zgłoszeniowy można
odebrać w Urzędzie Miasta Knurów
(ul. Ogana 5), w Biurze Rady Miasta (ul. Niepodległości 7), a także
pobrać na stronie www.knurow.
budzet-obywatelski.org . Na tę stronę powinni zajrzeć wszyscy, którzy
zamierzają zgłosić swoją propozycję
albo na razie szukają inspiracji.
Znajdzie się tam wiele szczegółowych informacji na temat wszelkich
procedur, podziału miasta na rejony

czy też orientacyjnych cen inwestycji
i przedsięwzięć.
Zgłaszając projekt trzeba podać szacunkowe koszty brutto z
uwzględnieniem wszystkich części
składowych (czyli kosztu opracowania projektu, kosztu zakupu oraz
montażu materiałów, robocizny itp.)
Wypełniony formularz w wersji
papierowej wraz z wymaganymi
załącznikami można złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu
Miasta lub wysłać tam pocztą (ul.
dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów) z
dopiskiem „Budżet Obywatelski”.
Gdy projekt jest zgłaszany listownie,
za datę jego złożenia uważa się datę
stempla pocztowego.
Propozycje mieszkańców zostaną przeanalizowane specjalny zespół
opiniujący, powołany przez prezydenta miasta. Następnie zaopiniowane projekty trafią do Komisji d.s.
Budżetu Obywatelskiego, powołanej
przez Radę Miasta. Tam zapadnie
ostateczna decyzja o dopuszczeniu
lub odrzuceniu zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców.
Lista projektów – zarówno dopuszczonych, jak i odrzuconych
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yk łady są przygotowane
z myślą o pacjentach i ich
rodzinach. Okazją do ich zorganizowania jest obchodzony 10 maja
Europejski Dzień Profilaktyki
Udarowej.
Problem dotyczy sporej grupy
– w Polsce około 70 tys. osób doznaje udaru. Spośród nich umiera
30 tysięcy, zaś w ciągu pierwszego miesiąca od zachorowania
odchodzi kolejne 30 procent. Co
ma wpływ na wystąpienie udaru?
Wiadomo, że zdarza się on częściej
mężczyznom niż kobietom, ryzyko
zwiększa się z wiekiem (najczęściej
udary dotykają osób po 55. roku
życia), a skłonność może być uwarunkowana genetycznie. Bardziej
narażone na udar są osoby chorujące na cukrzycę, serce czy nadciśnieniowcy. Znacząco sprzyja mu
też nadużywanie alkoholu, palenie
tytoniu, stres i nadwaga.
Sprawa dotyka także otoczenia
chorych, bowiem spośród tych,
którzy przeżyją ostrą fazę udaru,
około 20 procent wymaga stałej
opieki, zaś 30 procent – pomocy w
niektórych codziennych czynnościach. Kluczową sprawą po udarze
jest możliwie jak najszybsze rozpo-
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częcie rehabilitacji, która pomoże
odzyskać przynajmniej częściową
sprawność, a także umożliwi choremu samodzielność i maksymalną
możliwą niezależność na co dzień.
Najlepiej podjąć rehabilitację już
w pierwszej dobie, tak, aby zminimalizować skutki powikłań, które
mogą być wynikiem udaru.
- Najczęściej występującym
skutkiem jest niesprawność ruchowa
wiążąca się z trudnościami w poruszaniu się i utrzymywaniu równowagi – wyjaśnia Emilia Czepul, kierownik rehabilitacji neurologicznej
w Centrum Fizjoterapii Fizjofit z
Gliwic. – Mogą pojawić się również
problemy z komunikacją, zarówno
z mówieniem, jak i rozumieniem
mowy, które znacząco wpływają
na obniżenie jakości życia – dodaje
fizjoterapeutka.
Zdarza się też, że w wyniku
udaru traci się umiejętności czytania, pisania czy liczenia, albo
stają się one mocno ograniczone.
W jednej chwili rzeczywistość chorego i jego bliskich całkowicie się
zmienia. Wszyscy muszą na nowo
nauczyć się żyć w nowej sytuacji.
Wykłady w CF Fizjofit mają
im w tym pomóc. Pierwszy z nich
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- ma zostać podana do publicznej
wiadomości do końca sierpnia br.
Potem przyjdzie czas na konsultacje
społeczne i wreszcie – głosowanie
mieszkańców (wg harmonogramu
– między 13 a 23 września br.). Po
dwa projekty z danego rejonu, które
otrzymają najwięcej głosów, będą
zrealizowane w kolejnym roku.

Stowarzyszenie Cztery Pory
Roku z siedzibą w Knurowie wraz
z warszawskim Stowarzyszeniem
61 zaprasza knurowian na spotkanie dotyczące współpracy przy
tworzeniu portalu www.knurow.
mamprawowiedziec.pl
- Celem portalu jest upowszechnianie wiedzy o działaniu samorządu wśród mieszkańców Knurowa
– mówi Aneta Nowa k, prezes
Stowarzyszenia Cztery Pory Roku.
Zainteresowani mile widziani.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 8 maja, w Klubie Kultury
Lokalnej „Sztukateria” (ul. Kosmonautów 7a). Początek o godz. 17.30.
Wstęp wolny.
/bw/

MiNa

.QXUyZ.UDNyZ

:ELHJXGODSDSLHůD

W chwili, gdy to wydanie trafi do kiosków, grupa
NQXURZVNLFKELHJDF]\]NOXEX(QGXUDQFHEĊG]LH
w drodze do Krakowa
- W czwartkowy ranek, tuż po
nabożeństwie w kościele Matki Bożej Częstochowskiej, wyruszymy, by
uczcić trzecią rocznicę kanonizacji
św. Jana Pawła II – mówi Czesław
Kostrzak, inicjator i uczestnik
pielgrzymki. – Naszym celem jest
Franciszkańska 3, czyli słynne
papieskie okno w budynku Kurii
Metropolitalnej. Zostaniemy przyjęci na audiencji przez arcybiskupa
metropolitę krakowskiego Marka
Jędraszewskiego.
Uczestnicy biegu z Knurowa

skierowali się na Wadowice, potem
na ich drodze znajdzie się Kalwaria, wreszcie Gród Kraka. To nie
pierwsze tego typu przedsięwzięcie pod szyldem Klubu Biegacza
Endurance.
- W latach 2010-2012 pielgrzymowaliśmy do Krakowa upamiętniając w ten sposób naszego
Papieża-Polaka – mówi pan Czesław. – Chcemy kontynuować ten
szczytny cel.
/bw/

informacja własna

odbył się już 26 kwietnia w siedzibie Fizjofitu – w Gliwicach, przy
ul. Szparagowej 19. Wygłosiła go
Emilia Czepul, fizjoterapeutka mająca wieloletnie doświadczenie w
rehabilitacji neurologicznej zarówno dorosłych, jak i dzieci. Kolejne
wykłady odbędą się 10 i 24 maja.
Jak zapowiadają organizatorzy, podczas wykładów będzie się
można dowiedzieć, jakie mogą być
następstwa udaru i jakie problemy
najczęściej pojawiają się po jego
wystąpieniu. Słuchacze będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi
możliwościami neurorehabilitacji,
a także dowiedzieć się, jak wybrać
i odpowiednio wykorzystać sprzęt
ortopedyczny. Ze względu na to,
że liczba uczestników jest ograniczona, zainteresowani powinni
chęć udziału w wykładzie zgłosić
w rejestracji CF Fizjofit (czynnej
od poniedziałku do piątku w godz.
7.00-21.00, nr tel. 32 234 07 25).
Kto pierwszy, ten lepszy – decyduje
kolejność zgłoszeń. Po wykładzie
będzie można zasięgnąć informacji
o naborze do bezpłatnego programu rehabilitacji osób po udarach.
oprac. MiNa
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6]F]\JãRZLFH.RQFHUWZ'RPX.XOWXU\F]\OL

.U]\V]WRI&KUXVFLHOL-HQQLIHU%DWWHQ
SU]\SRPQLHOLPLQQDMZLĊNV]HKLW\
NUyODSRSX

-HQQLIHUQLH
]DZUDFDJLWDU\

&]\WHOQLF\PDJD]\QXÄ*XLWDU3OD\HU´X]QDOLMą]D
QDMOHSV]ąJLWDU]\VWNĊQDĞZLHFLHDNUyOSRSX0LFKDHO
-DFNVRQ]DSURVLáGRZVSyáSUDF\SU]\WUDVDFK
SURPXMąF\FKDOEXP\Ä%DG´Ä'DQJHURXV´LÄ+,67RU\´
6]NRGDĪHJZLD]GDWDNLHJRIRUPDWX]DJUDáD
Z.QXURZLHGODJDUVWNLPHORPDQyZ
'ODSXEOLF]QRĞFLWRQLHE\áF]DVVWUDFRQ\

ennifer Batten to legenda i wirtuoz gitary elektrycznej. Wieloletnia współpraca z Michaelem
Jacksonem nie tylko ugruntowała
jej pozycję na rynku, ale przede
wszystkim ośmieliła do nagrywania
solow ych albumów. Gitarzystka
podkreśla w wywiadach, że granie
muzyki króla popu nigdy nie było
dla niej trudne. Większym wyzwaniem było improwizowanie u boku
Jeffa Becka.
W 2009 roku zamknął się ważny rozdział w karierze Jennifer.
Artystka nie zerwała z drapieżnym wizerunkiem, jaki wymyślił
dla niej Jackson, trudno też było
odciąć się od jego twórczości,
niemniej podczas tras koncertowych chętniej sięgała po muzykę
instrumentalną.
Tak też było w pierwszej części
koncertu w Domu Kultury Szczy-

J

głowice. Batten wystąpiła z Łukaszem Gorczycą (gitara basowa),
Jarosławem Małysem (klawisze) i
Tomaszem Dominikiem (perkusja),
dając popis swojej wirtuozerii.
Spore wrażenie zrobił na słuchaczach hit Nirvany „Smells Like Teen
Spirit”. Linia gitary elektrycznej jako
żywo przypominała wokal Kurta
Cobaina.
W d r u g ie j c z ę ś c i Je n n i fe r
z aprosi ła na scenę K rz ysz tofa
Chrusciela, by złoż yć muzyczny hołd Michaelowi Jacksonowi.
Charakterystyczny wstęp do hitu
„Beat It” poderwał co poniektórych
słuchaczy z miejsc.
Aż dziw, że wydarzenie takiego
kalibru nie przyciągnęło do Domu
Kultury kompletu publiczności.
Nieobecni powinni żałować.
SJ)RWR3DZHá*UDGHN

informacja własna

*LHUDãWRZLFH&KyU]\œFLXF]FLOLNV*RUF]\FNLHJR

ýZLHUþZLHF]HZKRãG]LHNDSHOPLVWU]RZL
3RUD]FKyU]\ĞFL]HEUDOLVLĊZJLHUDáWRZLFNLHM
ĞZLąW\QLE\XF]FLüSDPLĊüNV*U]HJRU]D*HUZD]HJR
*RUF]\FNLHJR-XELOHXV]RZ\NRQFHUWRGE\áVLĊZVRERWĊ
siądz Grzegorz Gerwazy Gorczycki żył i tworzył trzy wieki
temu. Pamięć polskiego kompozytora
epoki baroku od ćwierćwiecza kultywuje gierałtowicki Chór Skowronek.
Jubileuszowy koncert w kościele pod
wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej
zebrał – zgodnie z uświęconą przez
lata tradycją – wszystkie chóry gminy
Gierałtowice. Gościem specjalnym był
Chór Katedralny Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła z Gliwic.
Koncert zainaugurował chór Cecylia z Paniówek utworem „In manus
tuas”, dzieła Gorczyckiego. Partię
solową wykonała Patrycja Włodarz.
Dyrygowała Beata Stawowy, akompaniował Paweł Widera.
Chór Bel Canto z Chudowa wystąpił
pod dyrekcją Barbary JałowieckiejCempury. W jego wykonaniu zebrani
usłyszeli m.in. „Do miłosierdzia Twego”.
Przyszowicki Słowik odwołał się do
twórczości „polskiego Haendla” (jak

K
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nazywany bywa Gorczycki) wyśpiewując „Ave Mundi Spes Maria”. Zespołem
dyrygował Henryk Mandrysz, akompaniowała Barbara Jałowiecka-Cempura.
Czyniący honory gospodarza uroczystości chór Skowronek przywołał
m.in. „Omni die dic Mariae” ks. Gorczyckiego. Partie solowe wykonały
Dominika Związek i Mirela Adamczyk.
Dyrygowała Beata Stawowy, akompaniował Mirosław Marcol.
Brawa zebrali też chórzyści z Gliwic, śpiewający pod dyrekcją prof.
Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody.
W ich repertuarze również znalazły
się utwory ks. Gorczyckiego – „Stabat
Mater” i „Tota Pulchra”.
Koncer t prowad zi ła Gabr iela
Więcko. Został zorganizowany przez
Chór Skowronek i samorząd, wpisując się w obchody 40-lecia Gminy
Gierałtowice.
/bw/
)RWR%RJXVáDZ:LON

*U]HJRU] *HU ZD] \ *RUF ] \F NL (ok.
   NVLąG] PX]\N L NRPSR
]\WRU 8URG]Lá VLĊ Z 5R]EDUNX NRáR %\
WRPLD  6WXGLRZDá ILOR]RILĊ L WHRORJLĊ Z
3UDG]H L :LHGQLX : ODWDFK  E\á
QDXF]\FLHOHPUHWRU\NLLSRH]MLZ$NDGHPLL
&KHáPLĔVNLHM NLHURZDá PLHMVFRZą NDSHOą
PX]\F]Qą :  U RVLDGá Z .UDNRZLH
JG]LHGRĞPLHUFLE\áNDSHOPLVWU]HPNDSHOL
NDWHGUDOQHMQD:DZHOXSHáQLąFWHĪOLF]QH
IXQNFMHNRĞFLHOQH7ZyUF]RĞü*RUF]\FNLH
JRWRPX]\NDUHOLJLMQDREHMPXMHXWZRU\D
FDSSHOODNRPSR]\FMHZRNDOQRLQVWUXPHQ
WDOQHLSLHĞQL-HJRG]LHáDUHSUH]HQWXMąFH
PX]\NĊSyĨQHJREDURNXFHFKXMHERJDWD
PHORG\NDRUD]PLVWU]RZVNLHSRVáXJLZDQLH
VLĊVW\OHPNRQFHUWXMąF\P3U]\SLVXMHPX
VLĊ RSUDFRZDQLH QD FKyU ĞUHGQLRZLHF]QHM
SLHĞQL *DXGH 0DWHU 3RORQLD .RPSR]\FMH
LQVWUXPHQWDOQH*RUF]\FNLHJR]DJLQĊá\

&KyU6NRZURQHNRGODWF]FLSDPLĊüNV*U]HJRU]D*HUZD]HJR
*RUF]\FNLHJR±QD]GMĊFLXSRGF]DVVRERWQLHJRNRQFHUWX
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Knurów. XVII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Na wszelki wypadek
- 1LHFKFLDáDĞWHJRG]LHFNDFKFLDáDĞSOXV NU]\F]DáPáRG\
PĊĪF]\]QDGRSLMDQHMPDWNLNWyUDFKZLOĊZF]HĞQLHMZ\U]XFLáDEREDVD
SU]H]EDONRQ:W\PVDP\PF]DVLHWHUURU\VWDUDQLáQRĪHPNRELHWĊ7RQD
V]F]ĊĞFLHW\ONRVFHQ\FKRüGUDVW\F]QLHUHDOQHRGHJUDQHQDSRWU]HE\
5HMRQRZ\FK0LVWU]RVWZ3LHUZV]HM3RPRF\3ROVNLHJR&]HUZRQHJR.U]\ĪD
roku na rok organizatorzy zawodów stawiają przed uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych coraz trudniejsze
zadania, bo i życie nie przestaje
zaskakiwać.
- Staramy się nadążyć za zagro-

Z

żeniami, jakie niesie za sobą świat
- wyjaśniał Janusz Sacha, prezes
zarządu Oddziału Rejonowego PCK
w Knurowie, a w czasie mistrzostw
jeden z sędziów. - W tym roku przygotowaliśmy m.in. scenę ataku terrorystycznego. Reakcje uczestników

były różne, na przykład uczniowie
klasy mundurowej rzucili się na
terrorystę, by go obezwładnić. Wykroczyli poza zakres przewidzianych
przez nas zachowań. Inni z kolei
nie wiedzieli, co zrobić z dzieckiem
pozostawionym w wózku.

2SDWU\ZDQLHGUREQ\FKVNDOHF]HĔWRGOD
PáRG\FKUDWRZQLNyZEHWND:HZWRUHN
UDG]LOLVRELH]H]QDF]QLHSRZDĪQLHMV]\PL
REUDĪHQLDPL

Ucharakteryzowani pozoranci
mocno wczuli się w role, by jak najwierniej oddać sytuacje kryzysowe.
Szymon i Tomasz z Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej odegrali poszkodowanych pilarzy. Marzą, by w
przyszłości wziąć udział w mistrzostwach. Są na to jeszcze za młodzi,
dlatego zbierali doświadczenia,
podpatrując starszych kolegów.
Zawodnicy zachowali opanowanie w skrajnych sytuacjach oraz
w ykazali się profesjonalizmem.
Wiedzieli m.in. jak poradzić sobie
z atakiem padaczki, jak reanimować dorosłego i dziecko. Sędziowie

punktowali najdrobniejsze błędy,
by wyłonić najlepszą drużynę, która
będzie reprezentować rejon w etapie
okręgowym.
I tak bezkonkurencyjne okazały
się uczennice z Zespołu Szkół im.
I. J. Paderewskiego (Paulina Brosz,
Paulina Bieniek, Weronika Suszek,
Karolina Bieniek i Natalia Śliwińska). II miejsce zajęła reprezentacja
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z
Gierałtowic, zaś trzecia lokata przypadła uczniom klasy mundurowej
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.
Szkoły podstawowe rywalizowały w konkursie promującym zdrowy
styl życia „Mały Ratownik”.
W kategorii klas I-III zwyciężył
Gabriel Barczak z MSP-2, II miejsce
zajęła Magdalena Sieradzka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.
Feliksa Michalskiego w Knurowie,
trzecią lokatę Natalia Gąstoł z ZSP
w Gierałtowicach. W kategorii klas
IV-VI bezkonkurencyjny okazał się
Jakub Nocoń ze Szkoły Podstawowej w Przyszowicach. II miejsce ex
aequo zajęły Wiktoria Weisman z
ZSP w Gierałtowicach i Magdalena
Bismor z MSP-2, a III zdobył Maciej
Dymkowski z MSP-4.
SJIRWR3DZHá*UDGHN

6]\PRQL7RPHNW\PUD]HPW\ONRVWDW\VWRZDOL
:SU]\V]áRĞFLFKFąZ\VWDUWRZDüZPLVWU]RVWZDFK

o potyczki przy bilardowym stole
przystąpiły ekipy OSP Knurów, JRG
Knurów, Straży Miejskiej i PW Samtrans.
- Zawody odbywają się co rok – mówi
prezes OSP Knurów Benedykt Wróż. – To
emocjonujący sposób odreagowania od
trudów codzienności, doskonale łączący
pożyteczne z przyjemnym.
Ambitni byli wszyscy, ale umiejętnościami wyróżniali się reprezentanci PW
Samtrans. Wśród nich klasą dla siebie był
Dariusz Kardas, tryumfator wszystkich
bilardowych pojedynków. Nic dziwnego,
że najbardziej okazały puchar trafił do
niego i kolegów z drużyny – Bogusława
Bykucia i Wojciecha Juszczyka.
Drugie miejsce zdobyli bilardziści
JRG Knurów, trzecie – gospodarze z OSP
Knurów, natomiast czwarte – reprezentanci Straży Miejskiej.
- Talentu nie brakowało nikomu, ale
zwycięzcy pokazali prawdziwą klasę –
ocenił przyglądający się rozgrywkom
Piotr Dudło, sekretarz miasta, a zarazem
prezes Zarządu Miejskiego Związku OSP
w Knurowie.
Zawody sędziował naczelnik jednostki Marek Steiman.

D
Knurów. Bilardowe zawody

:ELOLELOHGRãX]

/bw/
)RWR%RJXVáDZ:LON

&]WHU\UHSUH]HQWDFMHU\ZDOL]RZDá\QDFRURF]Q\FK]DZRGDFKELODUGRZ\FK
]RUJDQL]RZDQ\FKSU]H]GUXKyZ2FKRWQLF]HM6WUDĪ\3RĪDUQHMZ.QXURZLH
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- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

L iter y z pól oznacz onych k ropk ą ,
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).
***
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
świątecznej brzmiało: „Wielka Niedziela”.
Nagrody otrzymują:
Izabela Stelmach – drobny sprzęt AGD
+ dwuosobowy bilet do kina;
Teresa Grabowska – drobny sprzęt
AGD + dwuosobowy bilet do kina;
Alina Kazula – drobny sprzęt AGD +
dwuosobowy bilet do kina;
Stefan Karwat, Stefania Pohl - dwuosobowe zaproszenie na spektakl „Pomsta”
(27 maja – Dom Kultury w Szczygłowicach);
Maria Dusza, Sabina Sałyga - dwu-

osobowe zaproszenie na Koncert „Najpiękniejsze melodie świata” (11 czerwca – Dom
Kultury w Szczygłowicach);
Stanisław Baik, Przemysław Rozumek, Marcin Kraciuk, Ilona Krzemińska,
Anna Urbaniak - trzywejściowy dwuosobowy karnet do Kina Sceny Kultura
Anna Bach - dwuosobowe zaproszenia
na seans filmowy w Kinie Scenie Kulturze +
upominek – niespodzianka
Joanna Fibic, Damian Sontag, Dominika Janiec, Grzegorz Kania - dwuosobowe
zaproszenia na seans filmowy w Kinie Scenie
Kulturze

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
27.04.2017
r.
numeru (decyduje
data stempla pocztowego).

Prawidłowe
rozwiązanie rozrywki z nr.
']LHFLDNU]ąG]L'
38/2016 brzmiało:
„GKA”. Podwójny bilet
']LHFLDNU]ąG]L'
do kina otrzymuje
AARZ. Gratulujemy! Po
']LHFLDNU]ąG]L'
.OLHQW
odbiór zapraszamy
do redakcji.

CZWARTEK
']LHFLDNU]ąG]L'
']LHFLDNU]ąG]L'
19:30 Ghost in the Shell

28.04.2017 r.
3,Ą7(.
']LHFLDNU]ąG]L'
']LHFLDNU]ąG]L'
=HUZDQ\NáRV
.OLHQW

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Franciszek Koniusz z Knurowa

Helena Oswald z Rachowic

19.04.2017 r., 3740 g, 53 cm

ur. 19.04.2017 r., 3150 g, 50 cm

Antoni Szymala z Knurowa

,JRU&]HUZLľVNL]5\EQLND

ur. 19.04.2017 r., 3120 g, 51 cm

ur. 20.04.2017 r., 3160 g 50 cm

Kacper Krause z Leszczyn

-DNXE0DOLN].QXURZD

ur. 20.04.2017 r., 4330 g, 56 cm

ur. 20.04.2017 r., 2890 g, 51 cm

2OLZLHU-ęGUDVLN].QXURZD

/HQD.ROEXFK].QXURZD

ur. 21.04.2017 r., 3060 g, 53 cm

ur. 21.04.2017 r., 2900 g, 48 cm

Wszystkim uczestnikom zabawy serdecznie dziękujemy, zwycięzcom gratulujemy i
zapraszamy do redakcji po odbiór nagród.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

29.04.2017 r.
SOBOTA

Lena Piecha z Gliwic

0LNRãDM'LHEHO]/HV]F]\Q

ur. 21.04.2017 r., 3220 g, 52 cm

ur. 23.04.2017 r., 3710 g, 53 cm

30.04.2017 R.
NIEDZIELA
']LHFLDNU]ąG]L'
']LHFLDNU]ąG]L'
']LHFLDNU]ąG]L'
.OLHQW
1 Maja 2017 r.
321,('=,$à(.
']LHFLDNU]ąG]L'
']LHFLDNU]ąG]L'
']LHFLDNU]ąG]L'
.OLHQW

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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(PLOLD=LHOLľVND]/HV]F]\Q

0HODQLD5RWHU]:LOF]\

ur. 23.04.2017 r., 3560 g, 53 cm

ur. 24.04.2017 r., 2950 g, 50 cm
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.QXUyZ3RPyů/DXU]H

1DNUęWNRPDQLDPDVLęGREU]H
6LRVWU\
/DNVDQGHU
1DWDOLDL=RILD

1DQDV]\FK&]\WHOQLNyZQLH]PLHQQLHPRĪQD
OLF]\ü3DXOLQND1DWDOLD=RVLD.VLĊĪ\FLLQQL
]ELHUDMąFQDNUĊWNLEĊGąPLHüVZyMXG]LDá
ZUHKDELOLWDFML/DXU\

edna nakrętka niewiele znaczy –
ot, zwykły śmieć. Tymczasem ich
kilogramy czy tony, zebrane razem,
stają się źródłem realnej pomocy.
W naszej redakcji niezmienQLH ]ELHUDP\ QDNUĊWNL GOD /DXU\
']LHZF]\QNDZW\PURNXNRĔF]\
ODWLSU]H]FDá\WHQF]DVMHVWZ\
MąWNRZRG]LHOQD8URG]LáDVLĊ]Py
]JRZ\P SRUDĪHQLHP G]LHFLĊF\P
PDáRJáRZLHP DVWPą RVNU]HORZą
HSLOHSVMąLREXVWURQQ\PQLHGRVáX
FKHP3RWU]HEXMHNRV]WRZQHMUHKD
ELOLWDFML7RZáDĞQLHQDNUĊWNRPDQLD
XPRĪOLZL/DXU]HZ\MD]GQDWXUQXV
UHKDELOLWDF\MQ\

J

:LHOX &]\WHOQLNyZ SRPDJD
/DXU]H RG GDZQD =DFKĊFDP\
ZV]\VWNLFK DE\ SRV]OL ]D LFK
SU]\NáDGHP 6DW\VIDNFMD JZDUDQ
WRZDQD
6]HĞFLROHWQLD 3DXOLQND /DNV
SU]\QLRVáD GR UHGDNFML 3U]HJOąGX
/RNDOQHJRW\OHQDNUĊWHNĪHVDPD
OHGZR E\áD Z VWDQLH MH XQLHĞü :
LFK]ELHUDQLXSRPDJDMąMHMZV]\VF\
EOLVF\ZSU]\QLHVLHQLXGRUHGDNFML
±PDPD
1DWDOLD /DNVDQGHU  ODW  QD
ZHWJG\ZLG]LQDNUĊWNĊZWUDZLH
RG UD]X Mą SRGQRVL E\ GRGDü GR
ÄNROHNFML´8F]\WHJRPáRGV]ąVLR

VWUĊWU]\OHWQLą=RVLĊ%DEFL'DQXW\
XF]\üQLHPXVL±WRZáDĞQLHEDEFLD
WRZDU]\V]\áDG]LHZF]\QNRPZVSD
FHU]HGRUHGDNFML
7HQ URVá\ PĊĪF]\]QD .VLĊĪ\F
SRPDJD ]DZRGRZR SUDFXMąF Z SR
JRWRZLXUDWXQNRZ\PXG]LHODVLĊWHĪ
ÄSRJRG]LQDFK´1LHGDZQRMHJR:LOG
6WDU]QyZSU]\ZLy]áJRGRUHGDNFML
]NROHMQąSRUFMąQDNUĊWHNGOD/DXU\
7R QDSUDZGĊ áDWZ\ VSRVyE SR
PDJDQLD ± Z\VWDUF]\ ĪH ]DPLDVW
Z\U]XFDü SODVWLNRZH QDN UĊWNL
EĊG]LHP\MH]ELHUDüLGRVWDUF]DüZ
Z\]QDF]RQHPLHMVFD QDSU]\NáDGGR
QDV]HM UHGDNFML  :DUWR SU]HNRQDü
GR SRP\VáX VZRMą URG]LQĊ SU]\MD
FLyáSRVWDZLüZGRPXJG]LHĞÄSRG
UĊNą´SXGHáNRGRNWyUHJREĊG]LHP\
ZU]XFDü QDNUĊWNL 1DNUĊWNRPDQLD
ZFKRG]L Z NUHZ ± áDWZR Z\URELü
Z VRELH WHQ QDZ\N 7\P EDUG]LHM
]H SU]\ RND]ML MHVWHĞP\ HNRORJLF]
QL ± ]HEUDQ\ SODVWLN MDNR VXURZLHF
ZWyUQ\ZUyFLGRRELHJX

6]HĞFLROHWQLD
3DXOLQND

Tekst i foto: Mirella Napolska

foto-migawka

Foto: archiwum ZS im. I. J. Paderewskiego

3LHUZV]RNO DVLĞFL ] ,D /2 LP , - 3D
GHUHZVNLHJR VSĊG]LOL WU]\ GQL QD -XU]H
.UDNRZVNR &]ĊVWRFKRZVNLHM1LHQXG]LOL
VLĊ DQL JRG]LQĊ &KRG]LOL SR VNDáNDFK
RGZDĪ\OL VLĊ QD GáXJLH ELHJL QD JyU]H
=ERUyZ ]QDOHĨOL F]DV QD SDLQWEDOO L ]D
ZRG\ ZVSLQDF]NRZH QD ĞFLDQFH EXOGH
URZHM 7D RVWDWQLD G\VF\SOLQD ± QRZRĞü
GOD QDVWRODWNyZ  VSUDZLáD LP RJURPQą
IUDMGĊ6HULĊILQDáRZąZ \JUDOL$JQLHV]ND
6NRZURĔVNDL'DPLDQ0LVLDN
6]\PRQ.ĊG]LHUVNL

)RWRDUFKLZXP.RáDQU

 VHQLRUyZ ] .RáD QU
 3ROVNLHJR =ZLą]NX
(PHU\WyZ 5HQFLVWyZ
L ,QZDOLGyZ Z .QXUR
ZLH VSĊG]LáR WHJRURF]
QH ĞZLĊWD Z 2ĞURGNX
6 ] NR O H Q L R Z R : \ S R 
F ] \QNRZ \P Ä2QGUD
V]HN´Z8VWURQLX
=DPLDVWRGGDüVLĊEáR
JLHPX OHQLVWZX NQX
URZLDQLH ZĊGURZDOL SR
SLĊNQHM RNROLF \ D Z
GUXJL G]LHĔ ĞZLąW SR
NRODFMLĞZLĊWRZDOLXUR
G]LQ\ NROHJL =\JIU\GD
0D]XUD
3RJRGDQDPGRSLVDáD
D Z\MD]G ]RUJDQL]R
ZDQ\ SU]H] 3U]HGVLĊ
ELRUVWZR8V áXJRZR7X
U\VW\F]QH Ä(NR 7RXU´
XGDá VLĊ  UHODFMRQXMH
]DGRZRORQ D VHQLRUND
.U\VW\QD1RZDNRZVND

.VLĊĪ\FSU]\ZLy]áQDNUĊWNLQDVZRLP:LOG6WDU]H
informacja własna wydawcy

reklama

informacja własna
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3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO

2*â26=(1,(

1/17-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
&=<ĝ&,.7HO

6ROLGQ\ XF]FLZ\ G\VSR]\F\MQ\ F]DVRZR
EH] QDáRJyZ GREU]H ]QDMąF\ VLĊ QD SUD
FDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\VWU]\ĪHQLH
Ī\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS:ZLHNXRNRáR
ODW SRV]XNXMH SUDF\ GRU\ZF]HM Z .QXURZLH
LRNROLF\0RĪHWHĪE\üSUDFDSU]\GU]HZLH
7HO

7-26/17

'RFLHSOHQLD EXG\QNyZ PDORZDQLH GRPyZ
UHPRQW\HOHZDFML7HO
5-26/17

15-odw.

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ MDNR RSLHNXQND GR G]LHFND
'áXJROHWQLH GRĞZLDGF]HQLH G\VSR]\F\MQD
7HO

.XFKQLHQLHRGSáDWQ\SRPLDUSURMHNWDWUDN
F\MQHFHQ\V]\ENLHWHUPLQ\7HO
15-18/17

1/17-odw.

àD]LHQNLSURMHNWUHPRQWPDWHULDá\WUDQV
SRUW7HO
15-18/17

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    

1-17/17

6HUZLV NOLPDW\]DFML ± SURPRFMD  ]á
7HO
16-39/17 Y

8VáXJLUHPRQWRZHSRPLDUZ\FHQDSURMHNW
'JUDWLV7HO
15-18/17

: \ P L D Q D R S R Q ± S U R P R F M D     ] á 
7HO
16-21/17 Y

1,(58&+202ć&,

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQD F]DVRZR L PDMąFD GRĞZLDG
F]HQLH Z ZLHNX RNRáR  ODW V]XND SUDF\
GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZDVSU]ąWDQLH
LWS RUD] SU]HUyENL NUDZLHFNLH .QXUyZ
LRNROLFH7HO

6]XNDP SUDF\ Z FKDUDNWHU ]H RSLHNXQ
N L G O D G] L H F L  O DW G R Ğ Z L D G F ]H Q L D 
7HO
1/17-odw.

6]XNDP SUDF\ Z RFKURQLH Z RNROLFDFK
.QXURZD SRNXUVLHRVRED]OHNNLPVWRSQLHP
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL 7HO
1/17-odw.

14/17-odw.

'$035$&õ

(PHU\WNDV]XNDSUDF\±VSU]ąWDQLHLP\FLH
RNLHQ7HO
3-26/17

0 ĊĪF ] \ ]QD ODW   SLOQLH V]XND SUDF\
7HO
1/17-odw.

0 R QW X M ą F \ DXWR P DW \F ] Q H ] D P N Q L Ċ F L D
GREUDPV]XNDSUDF\7HO

.XFKDUNĊ L SRPRF NXFKHQQą ]DWUXGQLĊ
7HO

=WUHĞFLąZZGRNXPHQWXX]DVDGQLHQLHPRNWyU\PPRZDZDUW
 SNW  RUD] SRGVXPRZDQLHP R NWyU\P PRZD Z DUW  XVW 
SU]\ZRáDQHMXVWDZ\PRĪQD]DSR]QDüVLĊZ8U]ĊG]LH0LDVWD.QXUyZ
Z:\G]LDOH8UEDQLVW\NL$UFKLWHNWXU\6WUDWHJLL5R]ZRMX0LDVWDL6SUDZ
/RNDORZ\FK SU]\ XO 1LHSRGOHJáRĞFL  SRNyM  Z JRG]LQDFK SUDF\
8U]ĊGX7UHĞüPLHMVFRZHJRSODQX]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJR
PLDVWD .QXUyZ REHMPXMąFHJR REV]DU RJUDQLF]RQ\ XO NV $ORM]HJR
.R]LHáND XO 'ZRUFRZą XO 5\EQą L JUDQLFDPL DGPLQLVWUDF\MQ\PL
PLDVWDZUD]]UHMRQHPÄ,,,.RORQLL´±(WDS,]RVWDQLHRSXEOLNRZDQD
QDVWURQLHLQWHUQHWRZHM8U]ĊGX0LDVWD.QXUyZ
3U]HGPLRWRZD XFKZDáD Z VSUDZLH PLHMVFRZHJR SODQX
RERZLą]XMH QLH ZF]HĞQLHM QLĪ SR XSá\ZLH  GQL RG GQLD
RJáRV]HQLDZ']LHQQLNX8U]ĊGRZ\P:RMHZyG]WZDĝOąVNLHJR

16-19/17

=XS35(=<'(17$
%DUEDUD=ZLHU]\ĔVND
=$67ĉ3&$35(=<'(17$

=DWUXGQLĊ RVREĊ GR VSU ]ąWDQLD ORNDOX
7HO
17-18/17

2/17-odw.

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
7HO

1DSRVWDZLHDUWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLNDURXGRVWĊSQLDQLXLQIRUPDFMLRĞURGRZLVNXLMHJRRFKURQLHXG]LDOHVSRáHF]HĔVWZD
ZRFKURQLHĞURGRZLVNDRUD]RRFHQDFKRGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNR
']8]USR]]SyĨQ]P LQIRUPXMĊRSU]\MĊFLXZGQLX
NZLHWQLDUSU]H]5DGĊ0LDVWD.QXUyZ8FKZDá\1U;;;,,
ZVSUDZLHPLHMVFRZHJRSODQX]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJR PLDVWD .QXUyZ REHMPXMąFHJR REV]DU RJUDQLF]RQ\
XONV$ORM]HJR.R]LHáNDXO'ZRUFRZąXO5\EQąLJUDQLFDPL
DGPLQLVWUDF\MQ\PLPLDVWDZUD]]UHMRQHPÄ,,,.RORQLL´±(WDS,

17-18/17

3UDFD6HUZLVDQW,QVWDODWRUVLHFLWHOHLQIRUPD
W\F]Q\FK  XPRZD R SUDFĊ GREUH ]DURENL
7HO

15-odw.

2SLHNXQGR]ZLHU]ąWZ\SURZDG]DQLHSVyZ
7HO

2*à26=(1,(35(=<'(17$0,$67$.185Ï:
]GQLDNZLHWQLDU

=DWUXGQLĊ VSU]ąWDF]NĊ 2U]HF]HQLH R VWRS
QLX QLHSH áQRVSUDZQRĞFL PLOH ZLG]LDQH
7HONLJZ#ZSSO

1/17-odw.

14-17/17

2*â26=(1,(
5DGD1DG]RUF]D6SyáG]LHOQL0LHV]NDQLRZHM
Ä.QXURZLDQND´Z.QXURZLH
RJáDV]DQDEyUQDVWDQRZLVNR3UH]HVD=DU]ąGX6SyáG]LHOQL
'R Z\QDMĊFLD PLHV]NDQLH QD XO )ORULDQD
Z\VRNLSDUWHUSRNRMHF]ĊĞFLRZRXPHEOR
ZDQH7HO
17/17

/RNDO KDQGORZ\ GR Z\QDMĊFLD &HQWUXP
RVLHGOD.QXUyZàRNLHWND7HO
14-17/17

6SU]HGDPG]LDáNĊEXGRZODQąP.U\
ZDáG7HO
17-19/17

5HJXODPLQGRW\F]ąF\WU\EXLSU]HSURZDG]DQLDZ\ERUyZRUD]ZV]HONLH
GRGDWNRZH LQIRUPDFMH Vą GRVWĊSQH QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM
ZZZNQXURZLDQNDSO 2IHUW\ QDOHĪ\ VNáDGDü Z WHUPLQLH RG GQLD
NZLHWQLDUGRGQLDPDMDUZVLHG]LELHVSyáG]LHOQL
Z.QXURZLHSU]\XO*HQ-=LĊWNDF]JRGQLH]ZDUXQNDPLRNUHĞORQ\PLZUHJXODPLQLH
5DGD1DG]RUF]D
6SyáG]LHOQL0LHV]NDQLRZHM
Ä.QXURZLDQND´Z.QXURZLH

6 S U ] H G D P  P L H V ] N D Q L H  Z  5 X G ] L Ĕ F X
R SRZLHU]FKQL  P  SRNRMRZH ] GXĪą
NXFKQLą EDONRQHP JDUDĪHP L RJUyGNLHP
, SLĊWUR Z MHGQRSLĊWURZ\P EORNX &LFKD
LVSRNRMQDRNROLFDEOLVNRODVX&HQDW\V
7HO
17/17

02725<=$&-$
$ X W R  V N X S  ] D  J R W y Z N Ċ   N D Ī G \  V W D Q 
7HO
13-26/17

6NXS VDPRFKRGyZ PRWRF\NOL ± JRWyZND
7HO
17-26/17

6NXS VDPRFKRGyZ S áDFLP\ QDMZLĊFHM
7HO
1-17/17

6NXSVDPRFKRGyZ7HO
50/16-41/17

6NXSVNRURGRZDQ\FKUR]ELW\FKGRZ\UHMH
VWURZDQLD7HO
13-26/17

Sprzedam RENAULT MEGANE  U
SU]HELHJ  W\V &HQD GR X]JRGQLHQLD
7HOZLHF]RUHP
17-odw. Y
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+DODQDZ\FLċJQLęFLHUęNL
:QDMEOLĪV]\PF]DVLHRJáRV]RQ\]RVWDQLHSU]HWDUJ
DSRZDNDFMDFKPDUXV]\üEXGRZDKDOLVSRUWRZHM
SU]\$OHL/LSRZHM

^ƚƌǌĂųǁͣϭϬ͟
Powsta nie nowego
obiektu sportowego w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr
1 pozwoli w pewnym sensie
zamknąć ten teren, w którym już od lat koncentruje
się piłkarskie życie miasta.
Na drugim jego biegunie ulicy Dworcowej - trwa co
prawda inna inwestycja w
postaci przebudowy Stadionu Miejskiego, ale i po jej
ukończeniu znaczna część
szkolenia dzieci i młodzieży
i tak odby wać się będzie
przy Alei Lipowej. Nowa
hala w tym miejscu wydaje
się zatem inwestycyjnym
strzałem w „10”.

Pozwolenie na buĚŽǁħũƵǏũĞƐƚ
O tym, że szczygłowickiej
hali przydałaby się młodsza

„siostra” mówiło się od dawna.
Priorytetem było jednak coś
innego, bowiem popularność
piłki nożnej spowodowała, że
w mieście, w którym wychowali się reprezentanci Polski,
trzeba było stworzyć swego
rodzaju centrum kształcenia
dla przyszłych gwiazd futbolu.
Takowe funkcjonuje już od
kilku lat, teraz nadszedł czas
na halę sportową. Pozwolenie
na budowę zostało już wydane.
Lada dzień ogłoszony zostanie
przetarg, a po wakacjach powinna ruszyć budowa.
Miasto czyni starania o
uzyskanie dofinansowania z
programu Ministerstwa Sportu na rozwój infrastruktury
sportowej.
Nowy obiekt będzie dwukondygnacyjny, ale w projekcie uwzględniono przede

wszystkim jego funkcjonalność i ekonomię, co sprawi,
że powinien doskonale sprawdzić się w codziennym użytkowaniu i być uzupełnieniem
szczygłowickiej hali.

:ĞƐŝĞŷϮϬϭϴ
Hala w części piwnicznej
połączona zostanie z Zespołem Szkół nr 1, z kolei pomiędzy halą a Aleją Lipową
powstanie trakt komunikacyjny składający się z około
trzydziestu miejsc postojowych i ciągu pieszego, w który
wkomponowane będą zieleńce wraz z ławkami.
Wspominając o miejscach
postojowych warto dodać, że w
tym roku opracowany zostanie
projekt modernizacji Alei Lipo-

wej, w którym uwzględnione
będą dodatkowe parkingi.
Cały teren zostanie wyposażony w oświetlenie parkowe. Tak w wielkim skrócie
wyglądać będzie teren przed
halą, natomiast w jej wnętrzu
powstanie miejsce do prowadzenia zajęć sportowych o
wymiarach 24,10 m x 42,40
m wraz z widownią na 100
osób. Sala sportowa posiadać
będzie boiska do gier zespołowych i indywidualnych (futsal, piłka ręczna, siatkówka,
koszykówka, tenis ziemny) z
możliwością ich rozdzielenia
specjalnymi kurtynami. Wyposażona zostanie w system
nagłośnienia i monitoringu.

ůĂWƌǌĞŐůČĚƵ

3LRWU6XUyZND]DVWĊSFDSUH]\GHQWD.QXURZD
- Po tym, jak przed EURO 2012 na osiedlu WojVND3ROVNLHJR,,SRZVWDáÄ2UOLN´]GHF\GRZDOLĞP\
ĪH QD WHM MHGQHM LQZHVW\FML QLH SRSU]HVWDQLHP\
LZHIHNFLHRGNLONXODWPDP\WDP]QDNRPLWąED]Ċ
WUHQLQJRZą-HMX]XSHáQLHQLHPEĊG]LHQRZDKDOD
SU]\VWRVRZDQD ]DUyZQR GR ]DMĊü WUHQLQJRZ\FK
MDNLUR]JU\ZHNZNLONXG\VF\SOLQDFKVSRUWRZ\FK
7DLQZHVW\FMDSRGREQLHMDNZLHOHZF]HĞQLHMV]\FK
SR]ZROLXF]QLRPVSRUWRZFRPLRVRERPQLH]U]HV]R
Q\PUR]ZLMDüVLĊVSRUWRZRLZGREU\FKZDUXQNDFK
SRĞZLĊFLüVZyMZROQ\F]DVQDUHNUHDFMĊDFR]DW\P
LG]LH]DGEDüRVZRMH]GURZLHLWĊĪ\]QĊIL]\F]Qą

Zaplecze składać się będzie z sześciu szatni z węzłami
sanitarnymi dla sportowców,
szatni dla trenera, dwóch
pomieszczeń gospodarczych
i trzech magazynów.
Na piętrze powstanie sala
konferencyjna i dwa pomieszczenia biurowe.
Obiekt, który w planach
ma zostać oddany do użytku

jesienią 2018 roku będzie
przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Budynek zostanie wyposażony w wentylację mechaniczną i klimatyzację
oraz system solarny.
3LRWU6NRUXSD

7XSRZVWDQLH
KDODVSRUWRZD

7\JRGQLNXND]XMHVLĊQDWHUHQLH
.QXURZDRUD]JPLQ*LHUDáWRZLFH
L3LOFKRZLFH

Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY:%RJXVáDZ:LON=$67ĉ3&$5('$.725$1$&=(/1(*23DZHá*UDGHN REDAKCJA INFORMACYJNA:3LRWU6NRUXSD UHGDNFMDVSRUWRZD 0LUHOOD1DSROVND
PLUHOODQDSROVND#SU]HJODGORNDOQ\HX -XVW\QD%DMNR MXVW\QDEDMNR#SU]HJODGORNDOQ\HX '=,$à7(&+1,&=1<(ZD.U]\ĞFLDN.XFKDUVND$GDP6]DU\
'=,$à 5(./$0< , $'0,1,675$&-$ 'RURWD *RU]DZVND :RMFLHFK 3RODN WHO     UHNODPD#SU]HJODGORNDOQ\HX  :63Ïà35$&$ 0DULD *U]HOHZVND 0DUHN /HZF]XN
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3UHQXPHUDWDUHDOL]RZDQDSU]H]58&+6$=DPyZLHQLDQDSUHQXPHUDWĊZZHUVMLSDSLHURZHMLQDHZ\GDQLDPRĪQDVNáDGDüEH]SRĞUHGQLRQDVWURQLHZZZSUHQXPHUDWDUXFKFRPSO(ZHQWXDOQHS\WDQLDSURVLP\NLHURZDüQDDGUHV
HPDLOSUHQXPHUDWD#UXFKFRPSOOXENRQWDNWXMąFVLĊ]&HQWUXP2EVáXJL.OLHQWDÄ58&+´SRGQXPHUDPLOXE±F]\QQHZGQLURERF]HZJRG]LQDFK±.RV]WSRáąF]HQLDZJWDU\I\RSHUDWRUD
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IV liga

3LãNDU]H
SU]HJU\ZDMċ
]SRJRGċ

21. KOLEJKA
GRUPA I:
:DZHO:LUHN8QLD.RV]WRZ\
/.6àąND3RJRĔ,PLHOLQ
 3RGOHVLDQND .DWRZLFH
 *76 %RMV]RZ\  3RJRĔ
1RZ\%\WRP=(77\FK\
-8:H -DURV]RZLFH  7HPSR
3DQLyZNL  6SDUWD .DWRZL
FH8UDQLD5XGDĝOąVND
*UXQZDOG+DOHPED$.60L
NRáyZ3LDVW%LHUXĔ1RZ\
/.6*RF]DáNRZLFH=GUyM

)RWR3LRWU6NRUXSD DUFKLZXP

21. KOLEJKA
GRUPA II:

*U]HJRU]*yUND
VWU]HODMąF
SLąWąEUDPNĊ
ZW\PVH]RQLH
Z\UyZQDá
VZyMVWU]HOHFNL
GRUREHN
]SRSU]HGQLFK
UR]JU\ZHN

iespodziewane opady
śniegu storpedowały plany 4-ligowców, którzy na 19
kwietnia mieli zaplanowaną
24 kolejkę spotkań. Nowy
termin tej serii gier to 17 maja.
Pogoda nie pozwoliła też

N

na rozegranie jednego ze spotkań 25 kolejki, w którym
GKS Radziechowy-Wieprz
miał się spotkać z Wilkami
Wilcza. Nowa data tej konfrontacji to 24 maja.
PiSk

25. KOLEJKA:
&RQFRUGLD.QXUyZ0.6/ĊG]LQ\
*yUND 
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/DQGHN
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 3V]F]\QD
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 0RNUH
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Sushi Kushi B Klasa
18. KOLEJKA:
3RJRĔ=LHPLĊFLFH2U]Há6WD
QLFD1DSU]yGàXELH6WDUW
.OHV]F]yZ  /.6  %X
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%XU]D%RURZD:LHĞ:LO
NL ,, :LOF]D  &RQFRUGLD ,,
.QXUyZ4XR9DGLV0DNRV]R
Z\ YR 6WDUW6LHUDNRZLFH
5XFK,,.R]áyZ
















%XU]D
6RĞQLFD
6LHUDNRZLFH
.OHV]F]yZ
6WDQLFD
%XMDNyZ
ĝZLELH
4XR9DGLV
=LHPLĊFLFH
àXELH
.R]áyZ,,
:LONL,,
àąF]D
&RQFRUGLD,,
















Wstyd mi za tego
Brazylijczyka
Ze sportową rywalizacją jest jak z pogodą. W jedną sobotę zwycięstwo i świeci słońce, a za tydzień trzeba się zmierzyć
z porażką i wiatrem wiejącym prosto w oczy. Bywa też tak,
że aura i sytuacja na boisku zmieniają się znacznie szybciej.
Na to, by po burzy wyszło słońce, a prowadzenie zamienić
na porażkę, trzeba niekiedy zaledwie kilku chwil. Tak, jak
miało to miejsce w niedzielny wieczór na Santiago Bernabeu.
Wzbudzające ogromne zainteresowanie na całym świecie El
Clasico rozpoczęło się od prowadzenia Realu Madryt. Później swoje „5 minut” miała Barcelona, ale strzelenie dwóch
bramek niczego nie przesądzało, bo gospodarze zdołali wyrównać. Jeżeli w tym momencie najbardziej wybredni kibice
kręcili nosem, to dostali coś ekstra na deser. W doliczonym
czasie gry kapitalną akcję klubu z Katalonii zakończył
Messi. Ten sam, któremu dwa tygodnie temu zmieniłem w
tym miejscu narodowość, robiąc z argentyńskiego wirtuoza
futbolu, Brazylijczyka...
Wstyd mi z tego powodu, jak nie wiem co, ale cóż zrobić. Nie
będę zwalał winy na chochlika, czy na korektę. Biorę to na klatę
i mam nadzieję, że dzisiaj nie pomyliłem Santiago Bernabeu
na przykład z San Siro.
A co ciekawego dzieje się na lokalnym podwórku? No cóż,
zielone murawy na moment pokryte zostały białym puchem
i 4-ligowcy musieli uznać wyższość aury. Tak się kończy
kwiecień plecień, co przeplata trochę zimy, trochę lata.

MAJER A Klasa
21. KOLEJKA:

Klasa C
15. KOLEJKA:
.áRGQLFD *OLZLFH  .RURQD
%DUJáyZND  *ZLD]GD ,,
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.QXUyZ2ERUQLNLŒOċVNLH8GDQH]DZRG\]DZRGQLNyZ)LJKW&OXEX

6\SQęOLPHGDODPL
awody pod patronatem Polskiej Federacji
Kickboxingu odbyły się 8
kwietnia w Obornikach
Śląskich. Zebrały 192 wojowników z 36 klubów z
Polski, Niemiec i Czech.
Walki prowadzone były
w octagonie, na ringu i
dwóch matach.
Fight Club Knurów reprezentowało siedmiu zawodników, w różnych kategoriach wiekowych i dwóch
formułach: Kick Light i
UFR. Wypadli znakomicie.
Na najwyższym stopniu podium stanęli Filip

Z

14

Bulanda i Piotr Poloczek,
za co otrzymali Pas Międzynarodowego Pucharu
Polski UFR. Srebrne medale wywalczyli: Filip Pawlina (w 2 konkurencjach),
Jarosław Kraska (w 2 konkurencjach), Filip Bulanda
(UFR), Łukasz Gulcz (UFR)
i Damian Łoza (UFR). Brązowy medal zdobył Patryk
Herdzina (KL) i Jarosław
Kraska (KL-kategoria weteranów). Solidny występ,
zwieńczony 4 miejscem odnotowali najmłodsi zawodnicy: Piotr Poloczek - 38 kg
(UFR) i Łukasz Gulcz + 50

kg (UFR), dla których był to
debiut na zawodach takiego
formatu.
- Dodatkowo za waleczność i heroiczną postawę w
ringu organizator imprezy
uhonorował Pasem Międzynarodowego Pucharu Polski
UFR Damiana Łoza (UFR
Ring) – podkreśla trener
knurowskich zawodników
Grzegorz Sobierajski. Nie
kryje przy tym satysfakcji: - Cała nasza młoda
reprezentacja pokazała się z
bardzo dobrej strony, o czym
świadczy dziewięć finałów.
6]\PRQ.ĊG]LHUVNL

=DZRGQLF\)&.QXUyZ]H]GRE\F]Q\PLWURIHDPL

)RWR$UFKLZXP)&.QXUyZ

']LHZLĊüPHGDOL]GRE\OLUHSUH]HQWDQFL
NQXURZVNLHJR)LJKW&OXEXSRGF]DV
0LĊG]\QDURGRZHJR3XFKDUX3ROVNL8)5
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2]Z\FLĊVWZLH*yUQLND,,=DEU]H]DGHF\GRZDá
JRO$OHNVDQGUD.ZLHND SU]\SLáFH

7DNUR]SRF]ĊáRVLĊSLáNDUVNLHĞZLĊWRQDRELHNFLH:LONyZ:LOF]D

:LONLSRND]Dã\Nã\
3XFKDU3ROVNLQDV]F]HEOX3RGRNUĊJX=DEU]H
]GRE\á*yUQLN,,=DEU]HSURZDG]RQ\SU]H]
Z\FKRZDQND&RQFRUGLL.QXUyZ-y]HID
'DQNRZVNLHJR
Wymiana „ciosów”
Rywalem 3-ligowych rezerw Górnika Zabrze były
Wilki Wilcza, które sprawowały jednocześnie rolę gospodarza finału Jatta Pucharu Polski. Spotkanie toczyło
się w zimowej aurze, a jego
pierwsza część przypominała walkę bokserską nacechowaną wymianą ciosów.
Pierwsze, i to takie z gatunku
nokautujących wyprowadzili
goście z Zabrza, którzy już
po czterech minutach prowadzili 2:0.
Rywal sprawiał wrażenie „zamroczonego”, ale nie
zniechęconego do nawiązania równorzędnej walki.
Potwierdzeniem tego były
bramki strzelone między 35 a
41 minutą.
Doprowadzenie do remisu nieco uśpiło podopiecznych Jacka Wiśniewskiego,
natomiast Józef Dankowski
wykazał się „trenerskim nosem” i jeszcze przed przerwą
desygnował do gry Aleksandra Kwieka. Były uczestnik
Ligi Mistrzów tuż po wejściu
na boisko wpisał się na listę
strzelców i jak się później
okazało był to gol decydujący o zwycięstwie Górnika.

^ǇŶƉŽŬŽŶĂųŽũĐĂ

Przy okazji konfrontacji
Wilków z Górnik iem doszło nie tylko do rywalizacji
dwóch byłych zawodników
Concordii Knurów, a dzisiaj
trenerów - Jacka Wiśniewskiego i Józefa Dankowskiego. Swój rodzinny mecz rozgrywał Jacek Wiśniewski ze
swoim synem Przemysławem. Po ostatnim gwizdku
sędziego obaj mogli schodzić

do szatni z podniesionymi
głowami, ale nie da się ukryć,
że w lepszym nastroju był
„Wiśnia” junior, bo to jego
zespół wywalczył prestiżowe
trofeum.

Wychowanek APN w
roli rezerwowego
Zdobycie Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu
Zabrze może sobie wpisać
do CV Mateusz Michalski.
Wychowanek knurowskiej
APN wystąpił w finale w roli

zmiennika bardziej doświadczonego golkipera Wojciecha
Pawłowskiego.
Jako ciekawostkę dodajmy, że na ławce Górnika zasiedli jeszcze byli piłkarze
Concordii: Marek Kostrzewa
(II trener) i Mariusz Połczyński (kierownik drużyny).
W obozie Wi l ków też
nie brakowało zawodników
z knurowską przeszłością:
Daw id Gajewsk i, Łu k asz
Żyrkowski i Damian Kraska.

3U]HP\VáDZ:LĞQLHZVNLE\áJyUą
ZNRQIURQWDFML]SRGRSLHF]Q\PL
VZHJRRMFD-DFND

-DFHN:LĞQLHZVNLL-y]HI'DQNRZVNL
SRG]LĊNRZDOLVRELHSRPHF]X
]DVSRUWRZąU\ZDOL]DFMĊ

7HNVWLIRWR3LRWU6NRUXSD

),1$à-$77$38&+$5832/6.,
32'2.5ĉ*=$%5=(
Wilki Wilcza – Górnik II Zabrze 2:3
-RDFKLPƍ:DMVDNƍ6HZHULQƍ3RG\PDƍ
.ZLHNƍ
:LONL:LOF]D3LHWUHN±6HZHULQ6DERURZVNL6WHXHU5DMFD7DELĞ
*DMHZVNLĩ\UNRZVNL.UDVND0QRFK\%DUWRV]HZLF]3RG\PD
*yUQLN,,=DEU]H3DZáRZVNL±.XODQHN'\OąJ:LĞQLHZVNL
7HLFKPDQ .RQLHF]Q\  *DMGD :DMVDN  .ZLHN *UXV]ND
ĩDJLHO:HEHU/DVLN6WU\MDNLHZLF]-RDFKLP

.QXURZVNLPDNFHQWHPILQDáRZHJR
PHF]X-DWWD3XFKDUX3ROVNLE\áPLQ
Z\FKRZDQHN$310DWHXV]0LFKDOVNL

3RF]\QDQLDVZ\FKE\á\FKNOXEyZ
REVHUZRZDá3LRWU*LHUF]DN

III Liga kobiet
.2/(-.$

Biegi
awodnicy Klubu Biegacza Endurance Solidarni
Knurów uczestniczyli w X
Półmaratonie Dąbrowskim.
Artur Bujnowski zajął 78.
miejsce w open z czasem
1.25.16, z kolei Mateusz Przybyła został sklasyfikowany na

Z

229. miejscu w open z czasem
1.35.35 (rekord życiowy).
W Krakowie w Biegu OCR
Spartan Race wystąpił Tomasz
Mielnicki, który dystans 7 kilometrów z 25 przeszkodami
pokonał w czasie 1.00.27.
PiSk

3LęFLXQDV]\FK

owa Dęba - to w tej miejscowości trwają indywidualne mistrzostwa Polski
juniorów w boksie. Wyjechało tam pięciu zawodników z naszego terenu: Damian Durkacz (kat. 60 kg) ze

N
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Spartana Knurów, Remigiusz
Skoczyński (kat. 69 kg), Tomasz Otworowski (kat. 75 kg),
Marcin Trybalski (kat. 81 kg)
i Patryk Szeszko (kat. 91 kg) z
Gardy Gierałtowice.
PiSk

&RQFRUGLD.QXUyZ:LVáD6NRF]yZ
%UDPNL,ZDĔVND/RUHQ]6áXSLN2OV]DN6SHQGHO&]HUZ
-DVWU]ĊEVND1RZRVLHOVND6WDFKQLN
&RQFRUGLD3DZOLN%LDGDF] .RWODU] *ODSD +DGDP &]HUZ
:DQDW -DVWU]ĊEVND/RUHQ]

6áXSLN6SHQGHO 1RZRVLHOVND   52:
33
&]HFK 2OV]DN  6WDFKQLN   ,VWHEQD
 &RQFRUGLD

,ZDĔVND

8.6*DPyZ*ZDUHN2UQRQWR  7\FK\

ZLFH SU]HáRĪRQ\ 52:5\EQLN  2UQRQWRZLFH
13
 3RORQLD 7\FK\ SU]HáRĪRQ\   0LNRáyZ
 *RF]DáNRZLFH,,
11
*LPQD]MXP ,VWHEQD  $.6 0L

NRáyZ/.6,,*RF]DáNRZLFH  *DPyZ

=GUyM  5HNRUG ,, %LHOVNR%LDáD  5HNRUG,,

6NRF]yZ
3
SU]HáRĪRQ\ 

- Mecz był jednostronnym
widowiskiem, co zawodniczki
udokumentowały strzeleniem
aż 12 bramek w pierwszej połowie - relacjonuje trener Dariusz Szkatuła. - Druga połowa
to była gra z poszanowaniem
piłki. Jestem bardzo zadowolony z całego zespołu, w tym z gry

bardzo młodych zawodniczek.
Trzeba też odnotować odblokowanie naszej kapitan, która
strzeliła 6 bramek.
Wykorzystując okazję zapraszam kibiców na takie
małe derby, w piątek o godzinie 19:30 zagramy u siebie z
Gwarkiem Ornontowice.

Skat
sportowy
:<1,.,
=.:,(71,$

/HRQDUG6S\UD 
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Foto: Mirella Napolska

Foto: Mirella Napolska
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właśnie jeden z utworów Korybalskiego, na wskroś jazzowy, rozpoczął
niedzielny koncert. Poza nim w
składzie zespołu znaleźli się: Jacek
Szafraniec (bas), Robert Cichy (gitary), Marcin Ułanowski (perkusja),
Marcin Cichocki (instrumenty klawiszowe), Marcin Gańko (saksofon,
flet) oraz siostry Melosik – Dagmara
i Martyna, które wraz z jeszcze jedną
wokalistką wyśpiewywały chórki

idealnie współgrające z brzmieniem
głosu Ani Dąbrowskiej. Nowy zespół
towarzyszący piosenkarce przyczynił się do tego, że nawet te dobrze
znane, osłuchane przeboje brzmiały
świeżo. Nie obeszło się bez bisów
– ostatnie nuty tego koncertu to ponownie zagrane „Porady Na Zdrady”
– wiosenny nr 1 list przebojów.
MiNa

Foto: Mirella Napolska

N

a ten album Ani Dąbrowskiej fani musieli czekać
długo, bo aż cztery lata.
Gdy wreszcie w marcu zeszłego
roku płyta ujrzała światło dzienne,
bardzo szybko osiągnęła status
platynowej. Nic dziwnego, słychać
na niej utwory idealnie nadające
się na przeboje – o lekkim brzmieniu, melodii wpadającej w ucho od
pierwszego przesłuchania i rytmach zapraszających do pląsów. To
popowy melanż różnych brzmień
– jest tu coś z rocka, jest i muzyka
klubowa, reggae, ballada, a nawet
bossa nova.
Dziś, przeszło rok od ukazania
się płyty, większość piosenek „Dla
Naiwnych Marzycieli ” jest już
świetnie znana fanom artystki, toteż w niedzielny wieczór, na koncercie w Szczygłowicach publiczność
nuciła wraz z Anią. Tym chętniej,
że oprócz piosenek z ostatniej płyty
zabrzmiały też starsze przeboje, jak
„Nigdy więcej nie tańcz ze mną”,
„W spodniach czy w sukience”,
evergreen „Bang Bang” czy nieśmiertelny „Charlie, Charlie” (z
debiutanckiej płyty sprzed 13 lat!).
Musiał się też pojawić najnowszy
przebój wokalistki – „Porady Na
Zdrady (Dreszcze)” z filmu Ryszarda Zatorskiego. Tą piosenką Ania
Dąbrowska zachęciła widzów do
ruszenia w tany przed sceną – i tak
już zostało na resztę wieczoru. Dąbrowska na scenie jest naturalna i
bezpretensjonalna, a jej koncerty są
nastawione raczej na spotkanie niż
na spektakularność. O dobry kontakt na linii wokalistka-widownia
nie było więc trudno.
W nowym zespole wokalistki
znaleźli się instrumentaliści o
różnych muzycznych korzeniach,
niekiedy dość odległych od popu.
Choćby Łukasz Korybalski (trąbka,
instrumenty klawiszowe), jazzman
współpracujący ze Zbigniewem Namysłowskim, który wydał właśnie
swoją debiutancką płytę. Zresztą to
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rodzinowa zabawa niebawem - w pierwszą majową
sobotę (6 maja).
- Od godziny 14 uciechę
będą mieć najmłodsi, a zabawiać ich będą Siostry Wajs oraz
Roco i Colino – słyszymy od
organizatorów. - Nie zabraknie
pokazów walk rycerskich i wejść
„na żywo” z Mirkiem Riedlem.
Od godz. 15.30 sceną zawładną gwiazdy.
- Wy s t ą p i ą : K o l a &
Jula, B.A.R, Michalina Staro-

U

sta, De Silvers, Arkadia Band,
Teresa Walerjańska, Emi Band,
Klaudia i Kasia Chwołka, New
for you, Duo Fenix , Freje, Grzegorz Poloczek, Brygida i Robert
Łukowscy, Karpowicz Family,
Metrum Reni & Marco, Mona
Lisa, Mariusz Kalaga, Damian
Holecki – wyliczają.
Na zakończenie imprezy,
o godzinie 21, niebo rozświetlą
sztuczne ognie.
oprac. bw
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