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Knurów

Tour de Pologne

Nauka w wymarzonych
warunkach
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czerwca (Boże Ciało) autobusy pojadą według rozkładów
ważnych w niedzielę i święta. Wyjątkiem są m.in. linie 194 i 710 – te
będą kursować zgodnie z rozkładami obowiązującymi w dni wolne w
centrach handlowych.
16 czerwca autobusy pojadą
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tak jak w soboty, wyjątkiem jest
m.in. linia 120, która będzie przewoziła pasażerów według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze.
Szczegóły świątecznego rozkładu na www.kzkgop.com.pl.
/-/

Pilchowice

Knurów

Zbiórka
w plenerze
Knurowscy harcerze
]DSUDV]DMąQD]ELyUNĊ
w plenerze –
ZVRERWĊF]HUZFD
ZVDPRSRáXGQLH
potkanie będzie mieć charakter
pikniku.
- Zbierzemy się na skwerze
w pobliżu kościoła Matki Bożej
Częstochowskiej – mówi Bogusław
Szyguła, kustosz Izby Tradycji
KWK Knurów, a zarazem druh
harcerski. – Szczególnej uwadze
polecamy wystawę pamiątek i dokumentów harcerskich z zasobów
Izby.
Ponieważ nie samym duchem
człowiek żyje, nie zapomniano o
potrzebach ciała.
- Bez wątpienia warto przyjść i
posmakować wspaniałej grochówki
– zachęca dh Szyguła.
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d 21 czerwca dzieci w wieku
7-12 lat można zapisywać na
letnie półkolonie organizowane
przez GOK gminy Pilchowice. Będą
prowadzone w godz. 9.00-15.00.
Od 31 lipca do 4 sierpnia w Domu
Kultury w Wilczy zostaną zorganizowane półkolonie taneczne (cena:
300 zł). Dwa kolejne turnusy kolonii
odbędą się: od 7 do 11 sierpnia w
Domu Kultury w Żernicy, zaś od 21
do 25 sierpnia – w Sali Damrota 5
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w Pilchowicach (230 zł). Niezbędne druki są dostępne na stronie:
www.gok.pilchowice.pl. Zgłoszenia
będą przyjmowane 21 czerwca w
biurze Gminnego Ośrodka Kultury
(Wilcza, ul. Karola Miarki 123) w
godz. 16.00-18.00, zaś w kolejnych
dniach – w godzinach pracy biura.
Decyduje kolejność zgłoszeń, co
więcej – pierwszeństwo mają osoby
zapisujące dzieci osobiście.
Oprac. MiNa
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rzed miesiącem pisaliśmy o
dotacji (6,5 tys. zł), jaką Miejska
Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na urządzenie nowoczesnej pracowni biologicznej. Ostatnio
pula środków na ten cel powiększyła
się o kolejne 30 tys. zł.
- To dla nas bardzo dobra wiadomość! - cieszy się dyrektor szkoły,
Teresa Bochenek, a z nią autorka pomysłu na zieloną pracownię, nauczycielka przyrody, Katarzyna Gramala.
Na początku sala miała przypominać ul, jednak z czasem pomysł
ewoluował w stronę leśnej krainy z
magicznym drzewem. Czego w niej
nie będzie: krzesła przypominać
będą liście, ustawienie stołów zachęcać będzie do pracy w grupach,
żywiczne modele ptaków w skali 1:1
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ozdobią magiczne drzewo...
Dotacja pozwoli w y posażyć
pracownię m.in. w kamerę mikroskopową, sprzęt do przeprowadzania
doświadczeń i obserwacji (mierniki,
naczynia, lupy, stacje pogody, aparat
cyfrowy). Leśna kraina nie może
obyć się bez terrariów z gadami i
formikarium z mrówkami.
- Obawiam się, że pani dyrektor
będzie mnie musiała wyganiać ze
szkoły - śmieje się nauczycielka,
podekscytowana nauczaniem w wymarzonych warunkach.
Z dobrodziejstwa „Leśnej Krainy” już po wakacjach skorzystają
uczniowie klas III-VII.
/pg/
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reklama

INFORMACJA
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Ważne

Pojazd bez badań, kierowca bez
głowy, za to z promilami - to mogło
się bardzo źle skończyć...

Ścigany listem
gończym
Komisariat Policji w Knurowie
prosi naszych Czytelników
o pomoc w ustaleniu miejsca
pobytu XXXXX XXXXXXX

X

xxxxxxx mieszkał ostatnio

Knurów. O krok od tragedii

Zatrzymany
w samą porę
Strach pomyśleć, czym mogłaby
się zakończyć jazda tira, gdyby
na jego drodze nie stanęli
funkcjonariusze Straży Granicznej

W

ubiegł y m t ygodniu
funkcjonariusze Straży
Granicznej z placówki

w Rudzie Śląskiej zatrzymali do
kont roli na autost rad zie A1 w
Knurowie samochód ciężarow y

na polskich numerach rejestracyjnych. Wkrótce okazało się, że
kierowca nie posiada aktualnych
badań technicznych pojazdu ani
dowodu rejestracyjnego naczepy.
Jakby tego było mało, mężczyzna
był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało aż 1,5 promila w
wydychanym powietrzu.
Tyle wystarczyło, by mieć zaburzoną równowagę, sprawność i
koordynację ruchową oraz opóźniony czas reakcji. Ryzyko spowodowania wypadku drogowego było
więc duże.
Strażnicy przekazali mężczyznę
Policji. Czeka go teraz proces i surowe konsekwencje (nawet do 2 lat
więzienia).
/g/

tuje informatorom anonimowość.
Wszelkie informacje mogące
przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu XXXXX XXXXXX,
bądź jego zatrzymania, należy
kierować pod numery telefonu:
32 337 25 37, 32 337 25 38, 32 337
25 00, 997 lub 112, ewentualnie
na adres: knurow@gliwice.ka.policja.gov.pl.

/g/

Kto kupi ruinę?

Pa, pa, papo!

Od pierwszej licytacji komorniczej, która
zakończyła się niepowodzeniem, minęło
pół roku. W tym czasie dworek „Na
językach” popadł w ruinę. Czy tym razem
ktoś w końcu zdecyduje się go kupić?

Co zrobić z toną papy, której wysypisko
w Szczygłowicach nie mogło przyjąć do utylizacji
z powodu nieczynnej wagi? Właściciel firmy
remontującej dach znalazł dla niej inne miejsce.
Nie wiedział wtedy jeszcze, jak szybko znajdzie
go Straż Miejska

Z

Informacja
usunięta

Szczygłowice

Szczygłowice

pewnością koszt w y wózki
tony papy na wysypisko właściciel firmy wliczył w usługę
wymiany dachu. Niestety, kiedy w
sobotę przyjechał na ul. Szybową,
by oddać odpady do utylizacji,
waga była nieczynna. Niewiele myśląc, mężczyzna zjechał w drodze
powrotnej w ścieżkę odchodzącą
od ul. Szybowej i wyładował tonę

na ul. XXXXX XX. Poszukiwany jest na podstawie
listu gończego wydanego przez
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich
Górach z siedzibą w Piekarach
Śląskich za przestępstwo z art.
286 § 1 kodeksu karnego i inne:
Kto, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, doprowadza inną
osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym
mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania
błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Każdy, kto zna miejsce pobytu
poszukiwanego, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Za ukrywanie go lub pomoc w
ucieczce grozi kara pozbawienia
wolności do lat 5. Policja gwaran-

odpadów. Pech chciał, że wszystko
widział okoliczny mieszkaniec, który natychmiast powiadomił Straż
Miejską.
Namierzenie sprawcy nie było
trudne, bo monitoring Komartu
zarejestrował samochód z tablicą
rejestracyjną. Właściciel firmy nie
krył zaskoczenia wezwaniem do
Straży Miejskiej. Jeszcze tego same-

go dnia uprzątnął teren z odpadów,
wywiózł je do utylizacji (tym razem
już nie na wysypisko w Knurowie),
a strażnikom okazał potwierdzający
to dokument.
Koszt utylizacji tony papy to 100
zł. 500 zł wyniosła grzywna, jaką
strażnicy nałożyli na przedsiębiorcę.
/pg/

Od kilku lat dworek popada w ruinę

T
Tak wyglądałoby sąsiedztwo ul. Szybowej, gdyby sprawca zaśmiecenia nie został namierzony
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ego dowiemy się 22 czerwca o
godz. 14.20. Wtedy bowiem w
Sądzie Rejonowym w Gliwicach odbędzie się druga licytacja komornicza nieruchomości gruntowej
z budynkiem użytkowym o funkcji
gastronomicznej oraz gospodarczym.
Cena wywoławcza nieruchomości przy ul. Parkowej 4 w drugiej
licytacji będzie wynosić 700.000 zł.
To dwie trzecie jej wartości oszacowanej na 1.050.000 zł. Działka,
na której położona jest nierucho-

mość, ma powierzchnię 0,4426 ha.
Sam budynek gastronomiczny ma
powierzchnię uży tkową 714 m 2
(powierzchnia zabudowy 336 m 2 ,
kubatura ok. 3500 m3). Niewielki budynek gospodarczy (18 m2) jest przeznaczony do rozbiórki. Czy znajdzie
się inwestor, który zagospodaruje ten
teren i przywróci budynkowi dawny
blask? Jeśli nie, komornik umorzy
postępowanie egzekucyjne.
/g/, MiNa
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XPLDá5DWRZQLNPHG\F]Q\DQJDĪRZDáVLĊ
ZVSRáHF]QHDNFMH']LVLDMVDPSRWU]HEXMH
SRPRF\«
ry – niestety, trudna to miłość.
5 czerwca knurowianin miał
groźny wypadek koło Szczecinka – śmigłowiec przewiózł
go w ciężkim stanie do szpitala. Księżyc jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Gdy się
obudzi, a przyjaciele nie mają
wątpliwości, że tak się stanie,

Zapchana
„A-czwórka”
 1D DXWRVWUDG]LH $ Z
NLHUXQNX:URFáDZLDQDZ\
VRNRĞFL 6RĞQLF\ UHJXODUQLH
WZRU]ąVLĊGXĪHNRUNL3U]H]
NRUHN]DS\FKDVLĊWHĪ]MD]G
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.QXURZD&]\PRĪQDVLĊGR
ZLHG]LHü SRSU]H] UHGDNFMĊ
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QLHXWUXGQLHĔQD$"
Marek
2G UHGDNFML 2GSRZLH
G]LV]XNDOLĞP\Z*HQHUDO
QHM '\UHNFML 'UyJ .UDMR
Z\FKL$XWRVWUDG
7R VSLĊWU]HQLH UXFKX Z
JRG]LQDF K QDMZLĊNV]HJR
QDWĊĪHQLD E\áR VSRZRGR
ZDQH  UHPRQWHP G\ODWDFML
ZLDGXNWXDXWRVWUDGRZHJRD
UHMRQLH SODFX SRERUX RSáDW
Ä*OLZLFHĩHUQLFD´±LQIRUPX
MH'RURWD0DU]\ĔVND.RWDV
] NDWRZLFNLHJR RGG]LDáX
*''.L$±:QRF\]SRQLH
G]LDáNXQDZWRUHN QDGQL
SU]HG WHUPLQHP  XGDáR VLĊ
]DNRĔF]\ü SUDFH GRFHORZD
RUJDQL]DFMD UXFKX ]RVWDáD
SU]\ZUyFRQD ]DWHP RG WHM
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32 332 63 77
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

SRU\ QD W\P RGFLQNX DXWR
VWUDG\ QLH SRZLQQR MXĪ E\ü
XWUXGQLHĔ

Parking zamiast
„wybiegu”?
)RWR0LUHOOD1DSROVND

Foto: arch. prywatne
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czeka go długa rehabilitacja.
Knurowianie nie zapominają o panu Mariuszu – trwa
zbiórka pieniędzy. Aby pomóc knurowianinowi, należy
wejść na stronę www.pomagam.pl/ahnbgek3 i wpłacić
dowolną kwotę.

NDQLRZHM Ä.QXURZLDQND´
(ZD 6WDVLRZVND ± 1LHGR
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EOHP .DĪG\ ZáDĞFLFLHO SVD
SRZLQLHQZLHG]LHüĪHQDOHĪ\
VSU]ąWDüSRVZRLP]ZLHU]Ċ
FLXDP\PRĪHP\MHG\QLHR
W\PSU]\SRPLQDü

Dziura psuje
wizerunek
0LĊG]\NRĔFHPXO6LHQ
NLHZLF]D D EORNLHP QU 
MHVWGXĪ\WUDZQLNQDNWyU\P
PLHV]NDĔF\ XU]ąG]LOL VRELH
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SDQLRP XZDJĊ ĪH SRZLQQ\
VSU]ąWDüSRVZRLFK]ZLHU]Ċ
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GRVáRZQLH 7\PF]DVHP OX
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SDUNRZDü .LHURZDOLĞP\ GR
VSyáG]LHOQL XVWQH VXJHVWLH
E\XU]ąG]LüWDPSDUNLQJDOH
QLHE\áRQDUD]LHRG]HZX
Czytelnik
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']LĞPDP\ZDOQH]HEUD
QLH]F]áRQNDPLLMHĞOLSRMDZL
VLĊWDP]DS\WDQLHRSDUNLQJ
Z GDQ\P PLHMVFX EĊG]LH
WHĪRGSRZLHGĨ±SRZLHG]LDáD
3/ZSRQLHG]LDáHN]DVWĊSFD
SUH]HVD 6SyáG]LHOQL 0LHV]
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ariusz Kutyła od czasu
do czasu przejeżdżał do
naszej redakcji z workami po
brzegami wypełnionymi nakrętkami. Przywoził je dla Laury Zawady. Na pytanie dlaczego
to robi, odpowiadał zawsze tak
samo: - Bo lubię pomagać.
Pan Mariusz kocha moto-

M

1DDO/LSRZHMWXĪSU]HG
Z\QLHVLRQ\PSURJLHP]ZDO
QLDMąF\PSRMDZLáDVLĊJáĊER
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]DZLHV]HQLDVDPRFKRGyZD
PRĪH WHĪ E\ü ]GUDGOLZD GOD
SLHV]\FK ZV]DN WR VWUHID
]DPLHV]NDQLD /DGDG]LHĔ
Z SREOLĪX NRQF HQWU RZDü
VLĊ EĊGą 'QL .QXURZD 7D
Z\UZD QLH EĊG]LH GREU\P
ZL]HUXQNLHP GOD PLDVWD
$ MDN VRELH NWRĞ NU]\ZGĊ
]UREL WR MHV]F]H VWDQLH VLĊ
NáRSRWHP
M.

2WZDUFLHVHVMLLVSUDZG]HQLHTXRUXP
3U]HGVWDZLHQLHSRU]ąGNXREUDG
3RZRáDQLH.RPLVML6NUXWDF\MQHMGRREOLF]DQLDZ\QLNyZZWUDNFLHJáRVRZDQLD
3RZRáDQLH.RPLVML8FKZDáL:QLRVNyZ
3U]\MĊFLHSURWRNRáyZ]VHVML5DG\0LDVWDRGE\W\FKZGQLDFKUU
RUD]U
,QWHUSHODFMHUDGQ\FK
2GSRZLHG]LQDLQWHUSHODFMH
6SUDZR]GDQLH3UH]\GHQWD0LDVWD]G]LDáDOQRĞFLPLĊG]\VHVMDPL
3RGMĊFLHXFKZDá
  Z VSUDZLH UR]SDWU]HQLD VNDUJL QD G]LDáDQLH '\UHNWRUD 0LHMVNLHJR 2ĞURGND
3RPRF\6SRáHF]QHMZ.QXURZLH
  Z VSUDZLH VSURVWRZDQLD RP\áNL SLVDUVNLHM Z XFKZDOH 1U ;;;,,, 5DG\
0LDVWD.QXUyZ]GQLDPDMDU]PLHQLDMąFHMXFKZDáĊZVSUDZLHXVWDOHQLD
Z\VRNRĞFLRSáDW]DNRU]\VWDQLH]PLHMVFRELHNWyZLXU]ąG]HĔQDFPHQWDU]DFK
NRPXQDOQ\FKZ.QXURZLH
  ]PLHQLDMąFDXFKZDáĊZVSUDZLHXG]LHOHQLDSRPRF\¿QDQVRZHMRUD]Z\UDĪHQLD
]JRG\QD]DZDUFLHXPRZ\]3RZLDWHP*OLZLFNLPQDUHDOL]DFMĊ]DGDQLDQDGURG]H
SRZLDWRZHMZU
  ]PLHQLDMąFDXFKZDáĊZVSUDZLHXG]LHOHQLDSRPRF\¿QDQVRZHMRUD]Z\UDĪHQLD
]JRG\QD]DZDUFLHXPRZ\]3RZLDWHP*OLZLFNLPQDUHDOL]DFMĊ]DGDQLDQDGURG]H
SRZLDWRZHMZU
  ZVSUDZLHXG]LHOHQLDSRPRF\¿QDQVRZHM3RZLDWRZL*OLZLFNLHPXZU
  ZVSUDZLHXG]LHOHQLDSRPRF\¿QDQVRZHMGOD:RMHZyG]WZDĝOąVNLHJRZU
  Z VSUDZLH Z\UDĪHQLD ]JRG\ QD ]DZDUFLH SRUR]XPLHQLD ] 3RZLDWHP *OLZLFNLP Z
VSUDZLH SRZLHU]HQLD *PLQLH .QXUyZ SURZDG]HQLD ]DGDQLD SQ Ä3U]HEXGRZD
GURJL SRZLDWRZHM QU 6 XO /LJQR]\  Z .QXURZLH Z ]ZLą]NX ] SU]HEXGRZą
VNU]\ĪRZDQLDGURJLZRMHZyG]NLHMQU XO=Z\FLĊVWZD ]XO/LJQR]\Z.QXURZLH´
  ZVSUDZLHZ\UDĪHQLD]JRG\QD]DZDUFLHSRUR]XPLHQLD]:RMHZyG]WZHPĝOąVNLP
ZVSUDZLHSU]\MĊFLDZUGRUHDOL]DFML]DGDQLDQDGURG]HZRMHZyG]NLHMQU
  ZVSUDZLHSU]\MĊFLD*PLQQHJR3URJUDPX:VSLHUDQLD5RG]LQ\QDODWD
  Z VSUDZLH ]PLDQ\ XFKZDá\ 1U ;;;,, 5DG\ 0LDVWD .QXUyZ ] GQLD
NZLHWQLDUZVSUDZLHRNUHĞOHQLDV]F]HJyáRZ\FKZDUXQNyZSU]\]QDZDQLD
L RGSáDWQRĞFL ]D XVáXJL RSLHNXĔF]H VSHFMDOLVW\F]QH XVáXJL RSLHNXĔF]H
] Z\áąF]HQLHP VSHFMDOLVW\F]Q\FK XVáXJ RSLHNXĔF]\FK GOD RVyE ] ]DEXU]HQLDPL
SV\FKLF]Q\PL RUD] V]F]HJyáRZ\FK ZDUXQNyZ F]ĊĞFLRZHJR OXE FDáNRZLWHJR
]ZROQLHQLDRGRSáDWMDNUyZQLHĪWU\EXLFKSRELHUDQLD
  Z VSUDZLH RSáDW\ ]D SRE\W G]LHFND Z ĩáRENX 3XEOLF]Q\P Z .QXURZLH
RUD] PDNV\PDOQHM RSáDW\ ]D Z\Ī\ZLHQLH D WDNĪH ZDUXQNyZ F]ĊĞFLRZHJR
OXEFDáNRZLWHJR]ZROQLHQLD]RSáDW\]DSRE\W
  ZVSUDZLH]PLDQ\QD]Z\LXVWDOHQLD6WDWXWXĩáREND3XEOLF]QHJRZ.QXURZLH
  Z VSUDZLH UHJXODPLQX Z\QDJUDG]DQLD QDXF]\FLHOL RNUHĞODMąFHJR Z\VRNRĞü
GRGDWNX PRW\ZDF\MQHJR IXQNF\MQHJR L ]D ZDUXQNL SUDF\ RUD] V]F]HJyáRZH
ZDUXQNLSU]\]QDZDQLDW\FKGRGDWNyZV]F]HJyáRZHZDUXQNLSU]\]QDZDQLDGRGDWNX
]D Z\VáXJĊ ODW V]F]HJyáRZH ZDUXQNL REOLF]DQLD L Z\SáDFDQLD Z\QDJURG]HQLD ]D
JRG]LQ\SRQDGZ\PLDURZHLJRG]LQ\GRUDĨQ\FK]DVWĊSVWZQDXF]\FLHOL]DWUXGQLRQ\FK
Z V]NRáDFK SU]HGV]NRODFK L SODFyZNDFK RĞZLDWRZ\FK *PLQ\ .QXUyZ RUD]
Z\VRNRĞFLNU\WHULyZLWU\EXSU]\]QDZDQLDQDJUyGQDXF]\FLHORP
  ZVSUDZLHZ\UDĪHQLD]JRG\QD]ZDUFLHSRUR]XPLHQLDSRPLĊG]\*PLQą.QXUyZ
D 0LDVWHP *OLZLFH Z VSUDZLH SRZLHU]HQLD 0LDVWX *OLZLFH REMĊFLD GRUDG]WZHP
PHWRG\F]Q\PQDXF]\FLHOL]DWUXGQLRQ\FKZV]NRáDFKLSODFyZNDFKRĞZLDWRZ\FK
GODNWyU\FKRUJDQHPSURZDG]ąF\PMHVW*PLQD.QXUyZRUD]¿QDQVRZDQLDWHJR
]DGDQLDZIRUPLHGRWDFMLFHORZHM
  ZVSUDZLH]PLDQ\EXGĪHWX*PLQ\.QXUyZQDURN
  ZVSUDZLH]PLDQ\EXGĪHWX*PLQ\.QXUyZQDURN
  ZVSUDZLH]PLDQ\EXGĪHWX*PLQ\.QXUyZQDURN
  ZVSUDZLH]PLDQ\EXGĪHWX*PLQ\.QXUyZQDURN
  ZVSUDZLH]PLDQ\EXGĪHWX*PLQ\.QXUyZQDURN
  ZVSUDZLH]PLDQ\EXGĪHWX*PLQ\.QXUyZQDURN
  ZVSUDZLH]PLDQ\EXGĪHWX*PLQ\.QXUyZQDURN
  ZVSUDZLH]PLDQ\EXGĪHWX*PLQ\.QXUyZQDURN
  ZVSUDZLH]PLDQ\EXGĪHWX*PLQ\.QXUyZQDURN
  ZVSUDZLH]PLDQ\EXGĪHWX*PLQ\.QXUyZQDURN
  ]PLDQZ8FKZDOH1U;;9,,5DG\0LDVWD.QXUyZ]GQLDJUXGQLDU
ZVSUDZLHEXGĪHWX*PLQ\.QXUyZQDURN]SyĨQ]P
  ]PLDQZ8FKZDOH1U;;9,,5DG\0LDVWD.QXUyZ]GQLDJUXGQLDU
ZVSUDZLHEXGĪHWX*PLQ\.QXUyZQDURN]SyĨQ]P
  ]PLDQZ8FKZDOH1U;;9,,5DG\0LDVWD.QXUyZ]GQLDJUXGQLDU
ZVSUDZLHEXGĪHWX*PLQ\.QXUyZQDURN]SyĨQ]P
  ZVSUDZLH]PLDQ\:LHOROHWQLHM3URJQR]\)LQDQVRZHM*PLQ\.QXUyZ

 5R]SDWU]HQLHVSUDZR]GDĔLSRGMĊFLHXFKZDáZVSUDZLHUR]SDWU]HQLDL]DWZLHUG]HQLD
VSUDZR]GDQLD ] Z\NRQDQLD EXGĪHWX *PLQ\ .QXUyZ ]D  URN RUD] UR]SDWU]HQLD
L]DWZLHUG]HQLDVSUDZR]GDQLD¿QDQVRZHJR*PLQ\.QXUyZ]DURUD]ZVSUDZLH
DEVROXWRULXPGOD3UH]\GHQWD0LDVWD.QXUyZ]DURN
  SU]HGVWDZLHQLH VSUDZR]GDQLD ] Z\NRQDQLD EXGĪHWX *PLQ\ .QXUyZ ]D 
URNLQIRUPDFMLRVWDQLHPLHQLDNRPXQDOQHJRRUD]VSUDZR]GDQLD¿QDQVRZHJR
]DURN
  ]DSR]QDQLH VLĊ ] RSLQLą 5HJLRQDOQHM ,]E\ 2EUDFKXQNRZHM Z .DWRZLFDFK
RVSUDZR]GDQLX]Z\NRQDQLDEXGĪHWX]DURNZUD]]LQIRUPDFMąRVWDQLH
PLHQLDNRPXQDOQHJR
  ]DSR]QDQLHVLĊ]HVWDQRZLVNLHP.RPLVML5HZL]\MQHM
  ]DSR]QDQLHVLĊ]RSLQLą5HJLRQDOQHM,]E\2EUDFKXQNRZHMZ.DWRZLFDFKRZQLRVNX
.RPLVML 5HZL]\MQHM Z VSUDZLH XG]LHOHQLD 3UH]\GHQWRZL 0LDVWD DEVROXWRULXP
]DURN
  G\VNXVMD
  SRGMĊFLH XFKZDá\ Z VSUDZLH UR]SDWU]HQLD L ]DWZLHUG]HQLD VSUDZR]GDQLD
]Z\NRQDQLDEXGĪHWX*PLQ\.QXUyZ]DURNRUD]UR]SDWU]HQLDL]DWZLHUG]HQLD
VSUDZR]GDQLD¿QDQVRZHJR*PLQ\.QXUyZ]DU
  SRGMĊFLHXFKZDá\ZVSUDZLHDEVROXWRULXPGOD3UH]\GHQWD0LDVWD.QXUyZ]DURN

 =DS\WDQLDZROQHZQLRVNLLLQIRUPDFMH
 =DNRĔF]HQLHVHVML

3U]HZRGQLF]ąF\5DG\
7RPDV]5]HSD

Not. MiNa, bw
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1RZH]DZRU\WHUPRVWDW\F]QH
VSUDZLąĪHWHPSHUDWXUD
ZPLHV]NDQLDFKQLHEĊG]LH
PRJáDVSDĞüSRQLĪHM
VWRSQL&HOVMXV]D

.QXUyZ(GXNDFMD

3U]HGV]NROH
MDN]EDMNL

)RWR3DZHá*UDGHN

%ĊG]LHRSU]HGV]NRODNyZZLĊFHM
QRZDNXFKQLDUR]EXGRZDQ\SODF
]DEDZ±Z0LHMVNLP3U]HGV]NROX
QUUR]SRF]ąáVLĊUHPRQWF]ĊĞFL
EXG\QNXSRGRW\FKF]DVRZ\PĪáRENX

'R]DEDZEĊG]LHSODF
LVDOD

.QXUyZ.RQLHFRV]F]ęG]DQLDQDRJU]HZDQLXF]\OL

6SyãG]LHOQLD
Z\UyZQXMHUDFKXQNL
'RNRĔFDVLHUSQLD/RNDWRUVNR:áDVQRĞFLRZD
6SyáG]LHOQLD0LHV]NDQLRZD]DPLHU]DZ\PLHQLü
Z]DVREDFKPLHV]NDQLRZ\FKW\VV]WXNJáRZLF
L]DZRUyZWHUPRVWDW\F]Q\FK7RR]QDF]DNRQLHF
SU]HVDGQHJRRV]F]ĊG]DQLDQDRJU]HZDQLX
roku na rok rosła temperatura sporu wokół rozliczeń
za centra lne ogrzewa nie.
Kiedy jedni cieszyli się ze zwrotów
sięgających nawet ponad 1 tys. zł,
drudzy musieli dopłacać. Najbardziej poszkodowani byli lokatorzy
mieszkań na parterze i ostatnim
piętrze. Nie dość, że w zimie grzać
musieli, to na dodatek dogrzewali
jeszcze sąsiadów, płacąc przy tym
jak za zboże.
Próbą rozwiązania problemu
była propozycja LWSM, by zmienić metodę podzielnikową na powierzchniową lub chociaż zwiększyć
proporcję części rozliczanej z powierzchni. To jednak nie spotkało
się z aprobatą mieszkańców.
- Zostałam z mężem na czterech
pokojach, dzieci poszły w świat. Po co
grzać w każdym, skoro siedzimy tylko
w jednym? - taka postawa, prezentowana na spółdzielczych zebraniach,
nie była wcale odosobniona.
Co ciekawe, z roku na rok spółdzielnia odnotowuje coraz więcej
mieszkań z odczytami bliskimi zeru.
Efekt? Nie tylko więcej w portfelu,
ale przede wszystkim zawilgocone
i zagrzybione ściany.
Montaż głowic termostatycznych z zakresem regulacji 16-28
stopni Celsjusza ma ukrócić przesadne oszczędzanie na ogrzewaniu.

Z

Po wymianie nie będzie już lokali
z zerowymi odczytami na podzielnikach, a ci, których mieszkania
otoczone były przez nieogrzewane
pomieszczenia, w mniejszym stopniu będą ponosić koszty ogrzewania
sąsiadów.
Nowe zawory termostatyczne
sprawią, że temperatura w mieszkaniu nie będzie mogła spaść poniżej
16 stopni Celsjusza.
W ubiegłym roku pomysł wdrożono na osiedlu Wojska Polskiego
II, gdzie średnie koszty ogrzewania
były wyższe niż na innych osiedlach.
Dziś prezes LWSM, Eugeniusz Jurczyga zapewnia, że dzięki zmianom
obniżyły się koszty podgrzania
ciepłej wody.
Do końca sierpnia głowice zostaną zamontowane w blokach
na osiedlach Wojska Polskiego I,
1000-lecia i Szczygłowice, co już
budzi opór u niektórych lokatorów.
Zwracają oni uwagę na drobną,
aczkolwiek istotną wadę zaproponowanego rozwiązania. Gwałtowny
spadek temperatury przy wietrzeniu mieszkania zimą uruchamia
kaloryfer, przez co ciepło ucieka.
Między inny mi z tego powodu
głowice nie zostaną zamontowane
w kuchniach, gdzie wietrzy się często i długo.
Prezes Jurczyga już drugi sezon
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osobiście testuje głowice nowej generacji i zapewnia, że przy krótkim
i intensywnym wietrzeniu mieszkania ubytek ciepła jest nieznaczny. Poza tym w czasie dłuższego
wietrzenia radzi zasłonić głowicę
termostatyczną.
Zielone światło dla wymiany
głowic daje spółdzielni Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 roku. Co w przypadku, gdy lokatorzy nie będą chcieli się
mu podporządkować?
- Wtedy zgodnie z zapisem regulaminu rachunek za ogrzewanie
zostanie wyliczony na poziomie średniego kosztu ogrzewania w danym
budynku mieszkalnym - zapowiada
prezes LWSM.
Wymiana zaworów termostatycznych ma być kolejnym krokiem
ku oszczędzaniu energii cieplnej.
Dzięki pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach spółdzielnia zmodernizowała już 12 budynków. We
wszystk ich zanotowała później
bardzo duże oszczędności w zużyciu
energii cieplnej.
Warto nadmienić, że w projekcie
znalazły się także docieplenia stropów piwnic i stropodachów.
3DZHá*UDGHN

ada chwila knurowski żłobek zacznie działać w nowej siedzibie, tymczasem
na tej przeprowadzce skorzystają
też przedszkolaki. Pomieszczenia
opuszczone przez żłobek otrzymało
do dyspozycji Miejskie Przedszkole
nr 2 im. Jana Brzechwy.
- Dzięki temu od września
będzie można przyjąć o 50 dzieci
więcej niż dotąd - nie kryje zadowolenia dyrektor MP nr 2, Lidia
Książek.
Po wakacjach będzie tam więc
150 przedszkolaków, wyłonionych
w kończącej się właśnie rekrutacji
elektronicznej.
Gmina już rozpoczęła inwestycję mającą na celu przystosowanie
przestrzeni po dawnym żłobku
do now ych potrzeb. Jak informuje Miejskie Centrum Edukacji, przebudowa zapewni przede
wszystkim udostępnienie 2 nowych oddziałów przedszkolnych
(dla dzieci 3-4 letnich) i podjazdu
dla niepełnosprawnych.
Wnętrza zostaną przebudowane i kompletnie wyposażone. Ściany zostaną wyburzone i postawione
od nowa. W nowej przestrzeni zostaną wydzielone sale dydaktyczne,
hol z szatnią, zaplecze sanitarne dla
uczniów, szatnia oraz toaleta dla
personelu. Ważną częścią remontu
będzie przebudowa kuchni, w której będą przygotowywane posiłki
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dla znacznie większej liczby dzieci
niż dotąd. Prace są prowadzone
także na zewnątrz – plac zabaw
zyska nową, miękką nawierzchnię,
pojawi się też dodatkowe wyposażenie (m.in. huśtawka, równoważnia, wielofunkcyjne urządzenie
do wspinania się, zjeżdżania etc.)
Efekty remontu powinny być widoczne gołym okiem już we wrześniu, zaś póki co, można spojrzeć
na wizualizację, powyżej. Prace
są prowadzone w ramach projektu
„Nowa Bajka”. W MP nr 2 przewidziany jest też drugi, uzupełniający
projekt „Witajcie w Nowej Bajce!”,
w ramach którego pojawi się drobne wyposażenie przedszkola, będą
także organizowane szkolenia dla
nauczycieli i dodatkowe zajęcia dla
dzieci, pomagające w wyrównaniu
ich szans edukacyjnych i rozwojowych (gimnastyka korekcyjna,
arteterapia, bajkoterapia, terapia
behawioralna, zajęcia z ps0ychologiem, pedagogiem i logopedą).
Gmina zabiega o dofinansowanie dla obu projektów w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Trwają właśnie przygotowania do podpisania umowy
o dofinansowanie pierwszego z
projektów, zaś wniosek o dofinansowanie drugiego z nich do końca
czerwca ma zostać oceniony merytorycznie.
MiNa

ůĂWƌǌĞŐůČĚƵ
3LRWU 6XUyZND ]DVWĊSFD SUH]\GHQWD .QXURZD  Nie]PLHUQLHQDVFLHV]\ĪHG]LĊNLWHMLQZHVW\FMLXGDMHQDPVLĊ
]ZLĊNV]\üZ.QXURZLHOLF]EĊPLHMVFGODG]LHFLNRU]\VWDMąF\FK
]HGXNDFMLSU]HGV]NROQHM,QWHQV\ZQLH]DELHJDOLĞP\RPRĪOL
ZRĞüGRILQDQVRZDQLDREXSURMHNWyZZUDPDFK=LQWHJURZD
Q\FK,QZHVW\FML7HU\WRULDOQ\FKLZV]\VWNRZVND]XMHQDWRĪH
XGDVLĊMHSR]\VNDü3URMHNWÄ1RZD%DMND´NWyUHJRZDUWRĞü
WRQLHPDO]áPRĪHRWU]\PDüRNRáR]á
GRWDFML=DELHJDP\WHĪDE\GUXJL]SURMHNWyZÄ:LWDMFLHZ
1RZHM%DMFH´]RVWDáGRILQDQVRZDQ\NZRWąRNRáR
]á MHJRZDUWRĞüWRSU]HV]áR]á 
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.QXUyZOHFLH8QLZHUV\WHWX7U]HFLHJR:LHNX

'RFHQLDMċ
NDůG\G]LHľ

8URF]\VWHZSURZDG]HQLHUHOLNZLLGRNRĞFLRáD0DWNL%RĪHM&]ĊVWRFKRZVNLHM

F]HUZFDZ.LQLH6FHQLH
.XOWXU]HVWXGHQFLZ\NáDGRZF\
RUD]]DSURV]HQLJRĞFLHZVSyOQLH
ĞZLĊWRZDOLRNUąJá\MXELOHXV]
8QLZHUV\WHWX7U]HFLHJR:LHNX

Ä87H:XĞ´EDZLáLZ]UXV]Dá

:LDUDXœZLęFD
.QXUyZ3HUHJU\QDFMDUHOLNZLLœZ2MFD3LR

- 1LHPRJáRPQLHWXWDM]DEUDNQąüPXVLDáDP
SU]\MĞüLSU]\ZLWDüĞZ2MFD3LRZ.QXURZLH.
7RQLH]Z\NáHSU]HĪ\FLHE\üWDNEOLVNR1LHJRmówi
SDQL0DULD:SRQLHG]LDáHNZLHUQL]SDUDILL0DWNL
%RĪHM&]ĊVWRFKRZVNLHMSU]HĪ\ZDOLSHUHJU\QDFMĊ
UHOLNZLLĞZLĊWHJR2MFD3LR

elikwie Stygmatyka z San
Giovanni Rotondo powitał w
parafii proboszcz ks. Krzysztof Tabath.
- To wielka radość gościć ojca Pio
w jego relikwiach – mówił proboszcz
Tabath. – Za jego wstawiennictwem
będziemy prosić Boga, aby droga do
zbawienia stanęła dla nas otworem.
Kult franciszkanina jest żywy
i obecny w kościele Matki Bożej
Częstochowskiej – każdego miesiąca odprawiana jest msza w dniu
śmierci Świętego.
Postać Ojca Pio przybliżył wier-

R

nym kapucyn o. Roman Rusek.
- Niegdyś usłyszałem od ojca
Modesta, przyjaciela ojca Pio, że
Świętego franciszkanina można
opisać w trzech zdaniach - wspominał o. Rusek. - Po pierwsze Ojciec
Pio był człowiekiem nieustannej
modlitwy. Mówił, że gdy idzie do
ołtarza, to tak jakby podchodził do
Golgoty. Po drugie był człowiekiem
niewyobrażalnego cierpienia – znosił ból dniem i nocą przez 50 lat. Po
trzecie - do szaleństwa kochał życie.
W uroczystości wprowadzenia
relikwii do kościoła uczestniczyło

wielu knurowian – przyciągnęła
ich wiara w świętość Ojca Pio oraz
przekonanie, że relikwie to fizyczny, namacalny ślad obecności Świętego na Ziemi.
- Wierzę, że dzisiaj jest blisko nas.
Chciałam powierzyć Ojcu Pio cierpienie moje i moich bliskich, i prosić,
aby pomógł nam je przetrwać – mówi
pani Maria.
Całodniowa peregrynacja upłynęła na tym, co Ojciec Pio uczynił
treścią swojego życia – na modlitwie.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Knurów

Ů\FLHMHVWGREUH

– &KFHP\SRG]LHOLüVLĊUDGRĞFLąĪ\FLD]LQQ\PL
±PyZL-XVW\QD.LMDVMHGQD]LQLFMDWRUHNSU]\E\FLD
GR.QXURZDZ\VWDZ\Äĩ\FLHMHVWGREUHERWDN´
(NVSR]\FMDSRMDZLVLĊSRGF]DV'QL.QXURZDSU]\
NRĞFLHOH0DWNL%RĪHM&]ĊVWRFKRZVNLHM

ystawę tworzą dwadzieścia
dwie fotografie opatrzone
czasem zabawnym, czasem wzruszającym komentarzem.
- Pokazują piękno życia na każdym jego etapie – od poczęcia aż do
starości – tłumaczy zaangażowana
w przedsięwzięcie Justyna Kijas.
Wystawa to dzieło polskich
członków Europejskiej Federacji
dla Życia i Godności Człowieka
„One of Us” oraz Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Patronat nad ekspozycją objął eurodeputowany Marek Jurek.
Zanim, z inicjatywy grupy parafialnej pro-life, działającej przy
parafii świętych Cyryla i Metodego, trafiła do Knurowa, odwiedziła
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m.in. Parlament Europejski oraz
sanktuarium na Jasnej Górze.
Wystawę będzie można oglądać

podczas Dni Knurowa przy kościele
Matki Bożej Częstochowskiej.
jb
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e wrześniu 2007 roku, pod
skrzydłami Towarzystwa
Przyjaciół Knurowa, powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku.
– Pamiętam, że podczas inauguracji roku akademickiego chór Slavica Musa zaśpiewał nam „Gaude
Mater Polonia”, „Gaudeamus igitur”
oraz „Wesołe jest życie staruszka” –
wspominali ze śmiechem obecna
rektor UTW Ewa Jurczyga i Tomasz
Reginek, inicjatorzy powstania
uniwersytetu. – Byliśmy zaskoczeni
frekwencją, bo na pierwsze spotkanie
przyszło około 200 osób.
10 lat istnienia UTW to przede
wszystkich historia pasjonatów – ludzi przekonanych, że na naukę i spełnianie marzeń nigdy nie jest późno, a
wiek 50+ jest najlepszym okresem w
życiu, aby w końcu pomyśleć o sobie.
Studenci mają do wyboru około 20
kółek zainteresowań, m.in dla globtroterów organizowane są wycieczki,
działają grupy artystyczne i naukowe. UTW angażuje się w społeczne
akcje, organizuje ciekawe spotkania.
Studenci nie tylko chłoną wiedzę
innych, ale również dzielą się swoją.
Tworzą niezwykłą społeczność.
Jubileuszowa uroczystość była
okazją do nostalgicznych wspomnień i w yróżnień – specjalne
nagrody otrzymało 54 studentów o
10-letnim stażu, których dr Reginek
nazwał najbardziej spragnionymi
wiedzy. Podziękowano też tym,
którzy angażowali się lub nadal to
czynią w działalność UTW.
- Dziękuję wszystkim, którzy nas
wspierają – mówiła rektor Ewa Jurczyga. – Szczególnie dziękuję liderom

W

prowadzącym nasze koła zainteresowań. Dzięki wam jesień życia jest w
Knurowie barwna i ciekawa.
Na urodzinach nie mogło zabraknąć gości. Życzenia szanownemu
jubilatowi złożyli m.in. prezydent
Knurowa Adam Rams, starosta gliwicki Waldemar Dombek, uczniowie
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i
Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego.
Po części oficjalnej wystąpiły
zespoły działające w ramach UTW
– pokaz tańca liniowego zaprezentowała grupa „Hyże nóżki”, natomiast
grupa teatralno-muzyczna „UTeWuś” zaśpiewała, że „życie jest piękne, życie jest śliczne, życie nastraja
optymistycznie”. Krótki akustyczny
koncert dał zespół „Po godzinach”.
W holu kina oraz przed sceną goście
mogli podziwiać prace studentów,
m.in. Krystyny Janickiej-Dubiel.
- Malować zaczęłam dopiero
na emeryturze – mówi Krystyna
Janicka-Dubiel. – Choć zawsze o tym
marzyłam, wcześniej nie było na to
czasu. Teraz zaś poza malowaniem
prowadzę w UTW stronę internetową, robię zdjęcia na wszystkich
naszych imprezach i prowadzę sekcję turystyczną, organizując m.in.
zagraniczne wycieczki. Poznałam w
UTW wspaniałych ludzi, spotykamy
się również poza zajęciami, przy
kawie, żeby pogadać.
Tomasz Reginek, który w krótkim
wykładzie przybliżył historię UTW,
przytoczył słowa chińskiego mędrca,
że jubileusze to wzgórza na drodze
życia. Życzymy więc studentom kolejnych coraz wyższych wzgórz.
Jb, /sisp/; foto: Justyna Bajko
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Adam Sobierajski i Klub Sportowy Spartan
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akie zasługi laureatów doceniła
Rada Miasta; przyznając najważniejsze miejskie wyróżnienie?
Oto krótkie wizytówki tegorocznych
laureatów, fragmenty uzasadnień
wniosków o przyznanie laurów.

J

Adam Sobierajski

Teatru Muzycznego w Lublinie. W
2007 roku podjął stałą współpracę
z Operą Krakowską, a od 2010 roku
równocześnie z Operą Bytomską.
Występował też gościnnie w Operze
Wrocławskiej, Teatrze Wielkim oraz
Muzycznym w Poznaniu, Operze
Nova w Bydgoszczy, Teatrze Wiel-
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urodził się w 1980 roku w Kielcach w rodzinie Czesława i Danuty
Sobierajskich. Od najmłodszych lat
związany jest z Knurowem.
Przygodę z muzyką rozpoczął
w Szkole Podstawowej nr 7, gdzie
muzyczny talent odkryła w nim
Stefania Kopeć. Edukację kontynuował w knurowskim LO. Należał
do chóru Schola Cantorum (19952005) pod dyrekcją prof. Jerzego
Pogockiego. Chór koncertował w
całej Polsce i za granicą, odnosząc
wiele sukcesów. W 1999 roku podczas festiwalu kolęd w Tychach, jego
talent został doceniony przez prof.
Jana Ballarina, dziekana Wydziału
Wokalno-Aktorskiego Akademii
Muzycznej, a zarazem dyrektora
Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
w Gliwicach, w której początkujący
tenor przygotowywał się do egzaminów na wyższą uczelnię.
Studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim AM im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ukończył z
wyróżnieniem. W latach 1999-2000
występował w Zespole Pieśni i Tańca
„Śląsk”, wykonując partie solowe,
natomiast od 2001 do 2004 roku występował w chórze mieszanym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Miał też zaszczyt uczestniczyć w
prywatnej audiencji papieża Jana
Pawła II w Watykanie. W 2001 roku
założył w knurowskim Centrum
Kultury chór kameralny Animato.
Za swój wkład i zaangażowanie
został doceniony przez środowisko,
otrzymując Brązową Odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
oraz ministerialną nagrodę „Zasłużony działacz kultury”.
Artystyczne umiejętności prezentuje w Polsce i za granicą. W
2004 roku na zawodowej scenie
zadebiutował w Gliwickim Teatrze
Muzycznym partią Księcia Orłowskiego w premierze „Zemsta Nietoperza” Johanna Straussa w reżyserii Jacka Chmielnika. Od listopada
2005 roku, przez dwa lata był solistą

kim oraz Muzycznym w Łodzi. W
swoim dorobku ma blisko 30 głównych partii operowo-operetkowych,
przygotowując je pod okiem takich
reżyserów jak m.in.: Laco Adamik,
Jacek Chmielnik, Jan Machulski,
Michał Znaniecki, Wojciech Adamczyk, Jerzy Stuhr. Występuje na
estradach filharmonii: Zabrzańskiej,
Śląskiej, Częstochowskiej, Krakowskiej, Świętokrzyskiej, Jeleniogórskiej, Zielonogórskiej, Wałbrzyskiej,
Bydgoskiej, Koszalińskiej, Słupskiej,
Szczecińskiej, Toruńskiej, Olsztyńskiej, Łódzkiej, Rzeszowskiej, Lubelskiej oraz Filharmonii Narodowej
w Warszawie. Niezwykle ceni sobie
występy z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Jest laureatem II i IV nagrody w
Konkursie Operetkowym im. Iwony
Borowickiej w Krakowie. W 2008
roku zdobył wyróżnienie oraz cztery
nagrody specjalne (w tym dla najlepszego tenora) w Międzynarodowym
Konkursie Wokalistyki Operowej
im. Adama Didura w Bytomiu. Jest
również zdobywcą III nagrody w
Pierwszym Europejskim Konkursie
Tenorów w Sosnowcu w 2009 roku.
Śpiewał dla prezydentów RP i
premierów, a wielokrotnie na zaproszenia zmarłego już Bogusława
Kaczyńskiego w telewizyjnym widowisku promenadowym podczas
Europejskiego Festiwalu Operowego im. Jana Kiepury w Krynicy
Górskiej. Występuje także w koncertach „Trzech Polskich Tenorów”
z Dariuszem Stachurą i Adamem
Zdunikowskim, solistami Opery
Narodowej.
Adam Sobierajski zdobył wielką
popularność występując w telewizyjnych programach muzycznych. W
2009 roku, w TVP2 był bohaterem
programu „Wokół Wielkiej Sceny”,
a w 2014 roku muzycznym show
„SuperSTARcie”. Zdobył wówczas
ogromne uznanie i sympatię publiczności. Współzawodniczył z takimi gwiazdami polskiej sceny mu-
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zycznej jak: Mieczysław Szcześniak,
Stanisław Karpiel-Bułecka, Natasza
Urbańska, Rafał Brzozowski, Kasia
Wilk czy Reni Jusis. Dzięki zdobytej
popularności oraz nawiązaniu znajomości z artystami polskiej sceny
muzycznej stał się pomysłodawcą
dla stworzenia szeregu wydarzeń
kulturalnych oraz sportowych z ich
udziałem, na terenie Knurowa.
Wspólnie z innym knurowskim
artystą Michałem Gaszem, finalistą
telewizyjnej „Szansy na sukces”,
koncertującym z Piotrem Rubikiem,
stworzyli projekt „Gasz & Sobierajski”, przybliżający największe dzieła
muzyki z gatunku rocka i opery.
Artyści poza występami komercyjnymi bywają też podczas ważnych
knurowskich wydarzeń, jak m.in.
jubileuszowy koncert absolwentów
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7
pn. „30 lat minęło”, a także 60 lat
Liceum Ogólnokształcącego w Knurowie, gdzie goście mogli podziwiać
kunszt wokalny obu wykonawców.
Adam Sobierajski swoim występem uświetnił ubiegłoroczne
obchody Światowych Dni Młodzieży
podczas galowego koncertu w parku
przy ul. dr. Floriana Ogana.
Poza działalnością artystyczną bardzo angażuje się w działalność społeczną i charytatywną, jest
współorganizatorem koncertów z
udziałem utalentowanych knurowian, m.in. Sylwii Lipki, Agaty Żyły,
Marty Pagacz-Janik, Bartłomieja
Kaszuby czy Michała Gasza. Bierze
udział w koncertach charytatywnych „Dary Serc” w Domu Kultury
w Szczygłowicach, „Knurowskich
Dniach Integracji” oraz wielu innych
wydarzeniach muzycznych organizowanych na rzecz potrzebujących knurowian. Adam Sobierajski,
kierowany swoją sportową pasją,
głównie piłką nożną, gra również
w siatkówkę. Podczas „Charytatywnego Turnieju Piłki Siatkowej”
występuje w drużynie „Artystów”, w
której skład wchodzą znane postaci z
show-biznesu.
W ostatnich wyborach samorządowych zdobył mandat radnego
Rady Miasta. Przewodniczy Komisji
Rewizyjnej. Jako samorządowiec

mocno angażuje się w działalność
na rzecz rozwoju kultury, sportu i
pomocy społecznej w Knurowie.

Klub Sportowy Spartan
Knurów
rozpoczął działalność w 2010
roku. Od początku regularnie uczestniczy w zawodach sportowych i
turniejach – w Polsce, mistrzostwach
Europy i świata. Posiada licencję klubową, wydaną przez Polski Związek
Bokserski i Polską Federację Kickboxingu.
Założyciel Spartana, Sławomir
Tokarz, postawił sobie za cel m.in.
rozpowszechnianie wśród mieszkańców Knurowa pasji do sportów walki
oraz aktywny, wolny od uzależnień,
styl życia. Kierując się tym nastawieniem w knurowskim klubie ogłoszono nabór do sekcji sportowych,
rozpoczęto systematyczne treningi,
sportowcy zaczęli brać udział w zawodach i licznych seminariach.
W początkowym okresie działania klubu zawodnicy rozwijali swoje
umiejętności w placówce przy ul.
Szpitalnej. Z biegiem czasu zainteresowanie ofertą wzrastało. Obecnie
KS Spartan prowadzi dwie placówki
treningowe, zlokalizowane w centralnej części miasta, gdzie użytkownicy
mają do dyspozycji profesjonalne i
przestronne sale przystosowane do
uprawiania sportów walki, a także siłownie wyposażone w zaawansowane
urządzenia oraz jedyną w Knurowie
strefę cross-gym. Dzięki profesjonalnym trenerom i instruktorom osiągnął pozycję lidera wśród lokalnych
klubów sportowych, czego dowodem
są sukcesy jego zawodników.
Klubowy zespół szkoleniowców
z pełnym zaangażowaniem trenuje
knurowską młodzież, zapewniając
indywidualne podejście względem
potrzeb zawodników. Najwyższy
poziom treningów przełożył się na
doskonałe wyszkolenie, a to z kolei
na liczne sukcesy i wyróżnienia
podczas zawodów regionalnych,
ogólnopolskich, europejskich, a także
światowych.
Warto podkreślić, że oprócz
rekreacji i sportu ważnym aspektem

pracy z dziećmi i młodzieżą jest
wychowanie oraz wypracowanie w
młodych osobach wielu pozytywnych
cech.
Zawodnicy i klienci Spartana,
poza udziałem w zawodach, mogą
również uczestniczyć w obozach
sportowych, gdzie mają okazję do
integracji i pogłębiania tajników
uprawianych przez siebie dyscyplin.
Aktywność Spartana nie ogranicza się do sportu. Klub bierze udział
w przedsięwzięciach społecznych
i charytatywnych. Był organizatorem pomocy dla chorych dzieci
i podopiecznych domów dziecka.
Przykładem tego typu inicjatyw było
zorganizowanie we wrześniu 2016
roku akcji na rzecz chłopca cierpiącego na liczne zaburzenia rozwojowe.
Wówczas na terenie Knurowa odbywały się koncerty, licytacje, parada
uliczna z udziałem motocyklistów
i samochodów sportowych, pokazy
klas mundurowych, a także wiele
atrakcji. Podobne działania przeprowadzono dla innych potrzebujących.
Poza działalnością charytatywną
Spartan zorganizował wiele akcji
społecznych mających na celu walkę
z uzależnieniami od używek.
Poprzez zajęcia KS Spartan
kształtuje wśród knurowian w różnym wieku umiejętność obrony w
sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, umożliwia udział we współzawodnictwie sportowym, propaguje
zdrowy styl życia, wpływa na poprawę sprawności fizycznej i psychicznej,
kształtuje pozytywne wzorce do
naśladowania. Klub przez lata swojej
działalności stworzył w mieście miejsce, gdzie knurowianie mogą spędzić
czas w przyjaznej atmosferze wśród
życzliwych ludzi. Stanowi dobry
wzorzec dla innych przedsiębiorstw
w Knurowie, bowiem dzięki przyjętej
filozofii, polegającej na tworzeniu
zespołu najbliższych współpracowników nastawionych na rozwój, z małego stowarzyszenia przeistoczył się w
sportową firmę bezustannie dążącą
do realizacji nowych celów poprzez
pracowitość, zaangażowanie, fachowość, ale i pomoc potrzebującym.
Oprac. bw
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reludium do obchodów „rubinowego” jubileuszu była uroczysta sesja Rady Gminy Gierałtowice, podczas której wręczone
zostały najważniejsze wyróżnienia w
samorządzie. Statuetki „Zasłużony
dla Gminy Gierałtowice” otrzymali: Janina Cicha-Rożek, Marek
Błaszczyk, Henryk Mandrysz i Józef
Posiłek (w kategorii osób fizycznych)
oraz Koła Gospodyń Wiejskich w
Chudowie i Przyszowicach, Ludowy
Klub Sportowy „Gwiazda” Chudów i
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach (w kategorii osób prawnych i jednostek organizacyjnych).
W sobotę uroczystości rozpoczęły się od chwili zadumy przed
pomnikiem powstańców śląskich,
gdzie delegacje samorządowców
i strażaków-ochotników złożyły
kwiaty. W samo południe w kościele
Matki Boskiej Szkaplerznej odbyła
się msza św. w intencji gminy i jej
mieszkańców. Nabożeństwu przewodniczyli księża Marek Sówka,
Marian Kasperczyk, Józef Świerczek
i Piotr Faliński – kapelan Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej

P

Diecezji Gliwickiej. Ceremonialnej
asysty udzieliły poczty sztandarowe,
śpiewali chórzyści, zagrała Orkiestra
OSP Przyszowice.
Po mszy świętej zebrani udali się
do pobliskiej szkoły, gdzie odbyła
się jubileuszowa akademia. Honory
gospodarzy w imieniu samorządu
czynili wójt Joachim Bargiel i przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice Józef Buchczyk, a ze strony
jednostki-jubilata, OSP Gierałtowice, prezes Alfred Kubicki (zarazem
Zarządu Gminnego Związku OSP
RP) i naczelnik OSP Gierałtowice
Damian Slany. Przybyło wielu gości,
m.in. posłowie Krystyna Szumilas i
Piotr Pyzik, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Krystian Kiełbasa, starosta gliwicki Waldemar
Dombek, Patrik Kuncar – starosta
partnerskiego miasta Uherski Brod
(Czechy), Andrzej Frejno - prezes
Zarządu Powiatowego Związku
OSP RP w Gliwicach, prezes Śląskiej
Izby Rolniczej Roman Włodarz. Nie
zabrakło przedstawicieli ościennych miast i gmin, duchowieństwa,
służb ratowniczych i munduro-

wych, instytucji i firm, organizacji
i stowarzyszeń, a także radnych,
samorządowców, społeczników i
urzędników. Akademię prowadził
tenor Wojciech Miczka.
Witając zebranych, wójt Bargiel przypomniał historię gminy,
omówił najważniejsze inwestycje,
sukcesy i osiągnięcia, zdradził plany
i zamierzenia.
- Jednak największym skarbem
całej gminy są nasi mieszkańcy –
podkreślił.
Ocenę tę potwierdziły liczne
gratulacje i opinie ze strony gości.
Także odznaczenia i wyróżnienia,
które tego dnia zostały publicznie
wręczone najbardziej zasłużonym
samorządowcom i strażakom. Złota
Odznaka Honorowa „Za zasługi dla
Województwa Śląskiego” została
przyznana wójtowi Bargielowi, Statuetkę Floriana odebrał wieloletni
prezes OSP Gierałtowice Alfred Kubicki, Złoty Znak Związku OSP RP
„Zasłużony dla Pożarnictwa” przyjął
Marian Erfurt, a Złotym Medalem
„Zasłużony dla Pożarnictwa” została
uhonorowana Urszula Zając.

Foto: Jerzy Mistrzyk
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Gromkie brawa zebrały zasłużone postaci. Oklaskami nagrodzono
też druhów gierałtowickiej OSP,
której ważną społecznie rolę – niezmiennie od 130 lat - zaprezentowano w krótkim filmie.
Specjalne listy gratulacyjne wystosowali wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek, marszałek województwa
śląskiego Wojciech Saługa, Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk. Jubileusz nie uszedł uwadze
nawet przedsiębiorcom z zagranicy –
dowodem list gratulacyjny od jednej
z firm w... Chinach.

8URF]\VWDMXELOHXV]RZDDNDGHPLD]HEUDáDZLHOXJRĞFL]NUDMXL]DJUDQLF\

Wieczorem świętowanie przeniosło się na pobliski Plac Targowy.
Gwiazdami „Koncertu 40-lecia”
byli muzycy zespołu Red Lips, ale
równie entuzjastycznie przyjęci
zostali artyści MjusiQ cover band.
Po ich występach o dobry nastrój
i taką zabawę zadbał DJ Andrew
Martinez.
Niedziela upłynęła na Śląskich
Godach. Na początek zaśpiewali
chórzyści – zespoły Skowronek
(Gierałtowice), Cecylia (Paniówki), Bel Canto (Chudów) i Słowik
(Przyszowice). Owacją publiczność
nagrodziła popisy Sekcji Tanecznej
GOK „Omega”. Biesiadnie, na śląską
nutę, wieczór poprowadził Karpowicz Family, a kontynuował – do
późna – zespół Time.
/bw/

)RWR%RJXVáDZ:LON

:\UyĪQLHQLDLRG]QDF]HQLD

8

-RDFKLP %DUJLHO  =áRWD 2G]QDND
+RQRURZD Ä=D ]DVáXJL GOD :RMH
ZyG]WZDĝOąVNLHJR´$OIUHG.XELFNL
±6WDWXHWND)ORULDQD0DULDQ(UIXUW
±=áRW\=QDN=ZLą]NX26353Ä=D
VáXĪRQ\ GOD 3RĪDUQLFWZD´ 8UV]XOD
=DMąF ± =áRW\ 0HGDO Ä=DVáXĪRQ\
GOD 3RĪDUQLF WZD´'DPLDQ 6ODQ\
5\V]DUG &LXSND àXNDV] 6SUDWHN L
3DZHá .OHLV ± 6UHEUQ\ 0HGDO Ä=D
VáXĪRQ\ GOD 3RĪDUQLFWZD´ %HDWD
.XELFND7RPDV]àDVRFKD6HZHU\Q
:RMWDV0DUHN-RMNRL$GULDQ0DFKD
± %Uą]RZ\ 0HGDO Ä=DVáXĪRQ\ GOD
3RĪDUQLFWZD´
:DOGHPDU7RPLF]HN3DZHá-DU]\QD
àXNDV] 'UHMDL :RMFLHFK -DáRZLHFNL
± RG]QDND Ä6WUDĪDN :]RURZ\´
'DPLDQ 3DVWRU ± =áRWD 2G]QDND
0áRG]LHĪRZHM'UXĪ\Q\3RĪDUQLF]HM
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=Z\FLĊ]FD]DZRGyZ3DZHá=DMąFSU]\MPXMH
JUDWXODFMHLSXFKDURGSUH]\GHQWD
$GDPD5DPVD

6]F]\JãRZLFH:ęGNDU]HU\ZDOL]RZDOLLRGSRF]\ZDOL

5\E\WURFKęVLęOHQLã\
3DZHá=DMąF]GRE\áSXFKDUSUH]\GHQWD.QXURZDZQLHG]LHOQ\FK]DZRGDFK
QDVWDZLH-DVNLQLD]RUJDQL]RZDQ\FKSU]H]6WRZDU]\V]HQLH:ĊGNDUVNLH
Ä*yUQLN,,´LNQXURZVNL026L5

D

7RE\á\XGDQH]DZRG\- ]JRGQLHRU]HNOLZĊGNDU]HLRUJDQL]DWRU]\

o rywalizacji przystąpi ło 29 wędkarzy. Zajęli stanowiska wokół akwenu,
zarzucili wędki. Jednak ich
cierpliwość została wystawiona na próbę. Słoneczne,
przechodzące w upalne,
przedpołudnie rozleniwiło... ryby.
- Jakoś nieszczególnie
dzisiaj chętne do współpracy – kręcił głową jeden
z wędkujących szczygłowiczan.
Nie tracił jednak nadziei: - Ostatnio też tak
miałem: nic i nic. A 10
minut przed końcem naraz
trzy brania – raz po raz - mi
się trafiły...
- Z rybami to, panie,
gorzej niż z kobitami: nie
przewidzisz czego chcą...
– wyznał inny z wędkujących, wpatrując się we
wodę.
Swoje sposoby jednak
wędkarze na ryby mają.
Potwierdziły to wyniki.
Najbardziej zadowolony
był Paweł Zając – tryumfator zawodów. Drugie
miejsce zdobył Czesław
Wojtanek, a trzecie Robert

Wesołowski. Tuż za podium znaleźli się: Damian
Wolny, Jerzy Kiełb i Grzegorz Zawistowski.
- Gratuluję zwycięzcom, ale podziwiam was
wszystkich: za umiejętności
i chęci, z jakimi oddajecie się
temu hobby – nie szczędził
wędkarzom słów uznania
prezydent Knurowa Adam
Rams. Wraz z nim uczestnikom zawodów winszowali: przewodniczący Rady
Miasta Tomasz Rzepa, wiceprzewodniczący RM Jerzy
Pach i Joachim Machulik
– przewodniczący Komisji
Sportu, Turystyki, Rekreacji
i Promocji Zdrowia.
Osiągnięcia kolegów-wędkarzy docenił prezes
stowarzyszenia Leszek Rejkowicz.
- To pasjonaci, którzy
lubią i znają się na tym co
robią – mówił. – Oczywiście lubimy rywalizację, ale
każde takie zawody traktujemy po koleżeńsku: jako
możliwość sprawdzenia się,
a zarazem przyjacielskiego
spotkania i odpoczynku.
/bw/
)RWR%RJXVáDZ:LON

.QXUyZ=DZRG\ZęGNDU]\

=ãRZLOLSXFKDU\LQDJURG\

3XFKDU3UH]\GHQWD0LDVWD.QXUyZE\áVWDZNąQLHG]LHOQ\FK]DZRGyZZĊGNDUVNLFK
QDVWDZLH0RF]XU\7URIHXPWUDILáRZGREUHUĊFH

N

ajwiększe powody do
satysfakcji miał Łukasz Mańkowski. Jego
wędka przyciągała ryby niczym magnes. Łączna waga
złowionych przezeń okazów
sięgała prawie 4 kg. Ten wynik
dał mu zwycięstwo i najbardziej okazały puchar zawodów.
Drugie miejsce zdobył
Marek Bogdał, a trzecie Dariusz Wieteska.
W kategorii juniorów wygrał Wojciech Jeglorz przed
Wiktorem Stawickim. Wśród
kadetów ze zwycięstwa cieszył
się Mateusz Parzybut, drugi
był Piotr Parzybut, a trzeci
Patryk Borucki.
Przywilej wręczenia nagród i pogratulowania wyników przypadł w udziale
Tomaszowi Rzepie - przewodniczącemu knurowskiej
Rady Miasta, Jerzemu Pachowi – wiceprzewodniczącemu
RM, Joachimowi Machulikowi – przewodniczącemu
Komisji Sportu, Turystyki,
Rekreacji i Promocji Zdrowia
oraz radnemu Andrzejowi
Poradzie. Braw nie szczędzili
wędkarzom kibice – najbliżsi,

przyjaciele i znajomi.
Zawody zostały zorganizowane przez Koło nr 28 Polskiego Związku Wędkarskiego, przy wsparciu Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Knurowie. Prezes koła Zbi-
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gniew Gwiżdż nie krył satysfakcji z przebiegu imprezy.
- Coroczne zawody cieszą
się niezmiennym powodzeniem. Są okazją do sprawdzenia swoich sił w rywalizacji,
ale też spędzenia miłych chwil

w doborowym gronie – mówił. – Serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne, organizowane przez nas imprezy.
/bw/
)RWR%RJXVáDZ:LON

3XFKDU3UH]\GHQWD.QXURZD]GRE\áàXNDV]
0DĔNRZVNLPLVWU]RZLJUDWXOXMHSU]HZRGQLF]ąF\
507RPDV]5]HSD

5\ZDOL]DFMDU\ZDOL]DFMąDOHGODZĊGNDU]\ZDĪQLHMV]HMHVWPLáHERZVSyOQHVSĊG]HQLHF]DVX
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rozrywka nr 24

ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/

- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

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).

Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Karol Drosd z Knurowa

-DJRGD*RãęELHZVND].QXURZD

ur. 6.06.2017 r., 3600 g, 52 cm

ur. 6.06.2017 r., 3010 g, 52 cm

6]\PRQ6WDFKRZVNL]âDQyZ:LHONLFK

Zuzanna Brandys z Knurowa

ur. 7.06.2017 r., 4230 g, 56 cm

ur. 9.06.2017 r., 3800 g, 59 cm

1LQD.UHPSD]=DEU]D

$PHOLD6RELN]5\EQLND

ur. 9.06.2017 r., 3030 g, 51 cm

ur. 9.06.2017 r., 3280 g, 52 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z
nr. 22/2017 brzmiało: „DRUKARKA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Agnieszka
Odrobina. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

17.06.2017 r.
SOBOTA

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 15.06.2017
5, 44-190 Knurów
– wraz
r.
CZWARTEK
z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się
Gwiazdy
numeru (decyduje data
stempla pocztowego).

24

- godz. 16.15
-XWUREĊG]LHP\V]F]ĊĞOLZL
- godz. 18.00
7KH&LUFOH.UąJ
- godz. 20.15
16.06.2017 r.
3,Ą7(.
Auta 3 -2D
- godz. 16.00,18.00

3 - 2D rozrywki z nr.
PrawidłoweAuta
rozwiązanie
- godz. 14.00, 18.00
38/2016 brzmiało:
Auta„GKA”.
3 - 3DPodwójny bilet
do kina otrzymuje
AARZ.
Gratulujemy! Po
- godz.
16.00
odbiór
zapraszamy
do
redakcji.
.UyO$UWXU/HJHQGDPLHF]D'
QDSLV\
- godz. 20.00

)DELDQ*DUEDOD].QXURZD
ur. 10.06.2017 r., 3430 g, 55 cm

18.06.2017 r.
NIEDZIELA
Auta 3 - 3D
- godz. 14.00
Auta 3 - 2D
- godz. 16.00, 18.00
.UyO$UWXU/HJHQGDPLHF]D'
QDSLV\
- godz. 20.00
19-20.06.2017 r.
321,('=,$à(.:725(.
Auta 3 - 2D
- godz. 16.00,18.00
.UyO$UWXU/HJHQGDPLHF]D'
QDSLV\
- godz. 20.00

.UyO$UWXU/HJHQGDPLHF]D'
QDSLV\
- godz. 20.00

0DMD8ZLHUD]*OLZLF
ur. 9.06.2017 r., 2300 g, 49 cm

21.06.2017 r.
ĝ52'$
Auta 3 - 3D
- godz. 16.00
Auta 3 - 2D
- godz. 18.00
.UyO$UWXU/HJHQGDPLHF]D'
QDSLV\
- godz. 20.00

+DQQD/LSHUW].QXURZD

-XOLDŮDN]3LHNDUŒOċVNLFK

ur. 11.06.2017 r., 3670 g, 54 cm

ur. 11.06.2017 r., 2420 g, 48 cm

informacja własna

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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6]F]\JãRZLFH.RQFHUWÅ1DMSLęNQLHMV]HPHORGLHœZLDWDµ

'R.QXURZD
SRPLãRœþ

foto-migawka

Jakub Kmiecik, podopieczQ\ĞZLHWOLF\=HVSRáX6]NRO
QR3U]HGV]NROQHJR Z *LH
UDá WRZLF DF K ]QDOD]á VLĊ
ZĞUyG ODXUHDWyZ 9 0LĊ
G]\QDURGRZHJR .RQNXUVX
3ODVW \F]QHJR Ä:HVR áHJR
$OOHOXMD´ ]RUJDQL]RZDQHJR
SU ]H] 6]NR áĊ 3RGVWDZR
Zą Z :ROL =JáRELHĔVN LHM
ZRMHZyG]WZR SRGNDUSDF
kie). – Jur or z y doc enili
ZNáDGSUDF \LRU\JLQDOQRĞü
Z\NRQDQLD ± PyZL %HDWD
.XODVD SRG NWyUHM RNLHP
WU]HFLRNODV LVWD SU]\JRWR
Z\ZDá VLĊ GR NRQNXUVX 2
VNDOL VXNFHVX PRĪH ĞZLDG
F]\ü PRFQD NRQNXUHQFM D
3RG RFHQĊ MXU\ WUDILáR DĪ
 SUDF G]LHáR WZyUFyZ
]RĞPLXSDĔVWZPLQ+R
ODQGLL :LHONLHM %U \WDQLL
.DQDG\L86$
/bw/

:PX]\F]QąSRGUyĪGRRNRáDĞZLDWD]DEUDOLZLG]yZ
0DUWD3DJDF]-DQLNL-DFHN6LOVNL:QLHG]LHOĊZ'RPX
.XOWXU\Z6]F]\JáRZLFDFKDUW\ĞFL]DĞSLHZDOLSLRVHQNL
]UyĪQ\FKVWURQJOREX

K

nurów to miejsce ważne dla
Marty Pagacz-Janik – tutaj
mieszka, tu debiutowała i
zdobywała pierwszych fanów. Pod-

czas niedzielnego koncertu okazało
się, że miasto jest znaczące również
dla Jacka Silskiego.

- W Knurowie znalazłem miłość

0DUWD3DJDF]-DQLN
L-DFHN6LOVNLĞSLHZDOL
LZ]UXV]DOL

swojego życia – wyznał artysta, po
czym pozdrowił siedzącą na widowni panią Milenę…
Wokaliści śpiewali solo i w duecie. Romantyczne piosenki przeplatały te bardziej rozry wkowe.
Marta Pagacz-Janik oczarowała
publiczność pięknym sopranem
i… s u k ie n k a m i , k tóre k i l k ukrotnie zmieniała. Knurowianka
wzruszała przy „Liście do matki”
Violetty Villas, bawiła przy włoskim hicie „Kesera”. Jacek Silski
zaśpiewał m.in. „O sole mio”, aby
za chwilę zabrać publiczność na
rozisk rzoną hiszpańską ulicę i
wykonać piosenkę Julio Iglesiasa.
Artyści nieraz schodzili ze sceny,
zachęcając widzów do wspólnej
zabaw y. Bisom i ok laskom nie
było końca!
- Cudowny koncert, cudowni
artyści – mówił tuż po koncercie
pan Marek.- Pani Marto, panie
Jacku, dziękuję wam za cudowne
popołudnie!

Foto: Beata Kulasa

informacja własna wydawcy

Tekst i foto: Justyna Bajko

informacja własna

DVáXFKDF]HJURPNRLFKRNODVNLZDOL

7RZV]\VWNRGOD0DUWLQD

Nie spisała się tylko pogoda, ale to wcale nie przeszkodziło
w przeprowadzeniu pokazów gaszenia pożaru (OSP Knurów) i
musztry paradnej (ZSZ nr 2). Podopieczni Eugeniusza Mehli:F]DVLHZROQ\PRGOHNFMLXF]QLRZLH
cha zademonstrowali swoje umiejętności, zachęcając uczniów,
0LHMVNLHM6]NRá\3RGVWDZRZHMQU
nauczycieli i rodziców do wyciskania sztangi leżąc.
L0LHMVNLHJR*LPQD]MXPQU]GDOL
Po takim treningu można było się posilić w kawiarence
ERGDMQDMZDĪQLHMV]\HJ]DPLQZĪ\FLX
=HEUDZV]\SUDZLHW\V]áQDOHF]HQLH smakołykami, które przynieśli rodzice, lub skorzystać z grilla.
NROHJL0DUWLQDGRZLHGOLĪHSUDZG]LZ\FK Całość urozmaiciły gry i zabawy sportowe, występy taneczne,
ćwiczenia fitness i TAI CHI. Nie żałował ten, kto wziął udział
SU]\MDFLyáSR]QDMHVLĊZELHG]LH
tym roku nastolatek kończy naukę w gimnazjum. w pasjonującej prezentacji na temat obserwacji słońca, przyZamiast cieszyć się wakacjami, podda się kolejnej po- gotowanej przez kolegę z klasy Martina, Mateusza Malcherka.
Dyrekcje obu szkół zgodnie twierdzą, że nie dość, że feważnej operacji, a później rehabilitacji po groźnym wypadku
sprzed dwóch lat. W ważnym dla niego momencie nie został styn zintegrował środowisko, to na dodatek dzieci i młodzież
sam. Uczniowie i nauczyciele z MSP-1 i MG-1 zorganizowali dowiedziały się, czym jest wolontariat.
Koordynatorkami wydarzenia były nauczycielki Agnieszdla Martina festyn charytatywny, w czasie którego zebrali
ka Piotrowska (MG-1) i Sylwia Alczyńska (MSP-1).
prawie 2,3 tys. zł.

W

/g/
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2*ã26=(1,$
&]\V]F]HQLH G\ZDQyZ L WDSLFHUHN )LUPD
&=<ĝ&,.7HO
7-26/17

'RFLHSODQLH HOHZDFML SRGELWNL 0DORZDQLH
HOHZDFML *áDG]LH PDORZDQLH UHPRQW\
NRPSOHNVRZH7HO
23-26/17

6=8.$035$&<

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

'\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

'$035$&õ

14/17-odw.

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

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

.2081,( SU]\MĊFLD FDWHULQJ .DZLDUQLD
.DSU\V7HO
24/17 Y

0 D O R Z D Q L H    ] á  P    W D S H W \  J á D G Ĩ 
7HO
24/17

579 QDSUDZD GRPRZD 7HO    

1-26/17

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

1,(58&+202ć&,

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HMZ]DNUHVLH
SU]HUyENL ZV]\ZDQLH ]DPNyZ VNUDFDQLH
]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQLWS ZGRPX
3RVLDGDP GREUą PDV]\QĊ GR V]\FLD PDUNL
6LQJLHURSUyF]WHJRSLHF]HQLHFLDVWZGRPX
OXEXNRJRĞJRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO
19/17-odw.

1/17-odw.

0 R QW X M ą F \ DX WR P DW \F ] Q H ] D P N Q L Ċ F L D
GREUDPV]XNDSUDF\7HO
15-odw.

2/17-odw.

3RGHMPĊ VLĊ RSLHNL QDG RVREą VWDUV]ą
Z VRERWĊ L QLHG]LHOĊ RUD] SRVSU]ąWDP
7HO
1/17-odw.

3RVLDGDP DXWR GRVWDZF]H .,$ 3UHJLR
6]XNDP SUDF\ OXE QDZLąĪĊ ZVSyáSUDFĊ
7HO
1/17-odw.

3RV]XNLZDQ\NLHURZFDNDW&(PLQLPXP
ODWGRĞZLDGF]HQLD7HO
24/17

3UDFD GRU\ZF]D GRGDWNRZD ± VSU]ąWDQLH
ELXU GRPyZ L PLHV]NDĔ .QXUyZ L RNROLFH
7HO
23-24/17

3UDFD,QVWDODWRUVLHFLWHOHLQIRUPDW\F]Q\FK
XPRZDRSUDFĊ7HO
21-25/17

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

Powody do dumy
Oj, nie brakuje ich w Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 2,
]ZáDV]F]DNLHG\XF]QLRZLH]DMPXMą
Z\VRNLHPLHMVFDZZRMHZyG]NLFK
RJyOQRSROVNLFKDQDZHW
PLĊG]\QDURGRZ\FKNRQNXUVDFK
ie od dziś wiadomo, że „Dwójka” programowaniem stoi. Kilka dni temu w finale Międzynarodowego Konkursu Programistycznego
„Baltie 2017” Mateusz Zmuda zajął
18. miejsce w kategorii klas IV-VI.
Warto nadmienić, że w rywalizacji
wzięło udział aż 351 uczniów! Dzięki
bardzo dobrym wynikom w etapie
wojewódzkim do finału konkursu
awansowali też Szymon Rafałowski,
Marek Kwosek, Adam Rafałowski,
Dominik Kaletka i Miłosz Spruch
(klasy I-III).
To nie jedyne osiągnięcia chłopców. Mateusz Zmuda zajął III miejsce w XI Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”,
który odbył się na Uniwersytecie
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Knurów. Sukcesy „Dwójki”

3UDFD6HUZLVDQWV\VWHPyZLVLHFLWHOHLQIRU
PDW\F]Q\FKXPRZDRSUDFĊGREUH]DURENL
7HO
21-25/17

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto z Markiem Kwoskiem zostali
finalistami, a Szymon Rafałowski
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
W XX Międzynarodowym Ekumenicznym Konkursie Wiedzy
Bibilijnej „Jonasz” o palmę pierwszeństwa rywalizowało kilkanaście
tysięcy dzieci z Polski i z zagranicy.
Do najtrudniejszego etapu zmagań
dotarło dwóch uczniów „Dwójki”.
Karol Karpiński został laureatem,
a Mateusz Morgaś finalistą.
Dyrektor szkoły, Teresa Bochenek, nie ma wątpliwości, że sukcesy
to suma talentu i ciężkiej pracy
uczniów i ich nauczycieli.

15-odw.

23-24/17
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INFORMACJA
3UH]\GHQW 0LDVWD .QXUyZ LQIRUPXMH ĪH QD WDEOLF\ RJáRV]HĔ
ZVLHG]LELH8U]ĊGX0LDVWD.QXUyZSU]\XOGU)ORULDQD2JDQDRUD]
Z %LXOHW\QLH ,QIRUPDFML 3XEOLF]QHM ZZZNQXURZELSLQIRSO SRGDQR
GRSXEOLF]QHMZLDGRPRĞFL
 Z\ND] QU *% QLHUXFKRPRĞFL ± ORNDOL XĪ\WNRZ\FK VSHá
QLDMąF\FKIXQNFMĊJDUDĪ\SU]HZLG]LDQ\FKGR]E\FLDZUD]]RGGDQLHP
Z XĪ\WNRZDQLH ZLHF]\VWH XáDPNRZ\FK F]ĊĞFL JUXQWX Z GURG]H
EH]SU]HWDUJRZHM

8F]QLRPÄ'ZyMNL´QLHVWUDV]QDWHĪNUyORZDQDXN
1D]GMĊFLX]QDXF]\FLHONąPDWHPDW\NL:LROHWWą3DF]Xáą

INFORMACJA
:yMW *PLQ\ *LHUDáWRZLFH LQIRUPXMH R ]DPLHV]F]HQLX QD VWURQLH
ZZZELSJLHUDOWRZLFHSO RUD] QD WDEOLF\ RJáRV]HĔ Z VLHG]LELH
8U]ĊGX*PLQ\Z*LHUDáWRZLFDFKSU]\XO.VLĊG]D5RERW\$Z\ND]X
QLHUXFKRPRĞFL SU]HZLG]LDQ\FK GR RGGDQLD Z G]LHUĪDZĊ 7HUPLQ
Z\ZLHV]HQLDZ\ND]XRGF]HUZFDGROLSFDU
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Katowicach odbył
się 59. Wojewódzki Zlot Klubów i
Ognisk Śląskiego TKKF, w
którym wzięli udział m.in.
reprezentanci TKKF Szczygłowice. Knurowscy sportowcy wystartowali w kilku
dyscyplinach, a w trzech z
nich zajęli miejsca na podium.
Drugie miejsce w pływaniu
zajął Jakub Lewicki, podobnie
jak męska drużyna piłkarska,
natomiast duet siatkarzy plażowych Marzena Adamska Zbigniew Rabczewski okazał
się najlepszym w całej stawce.
- Start reprezentacji szczygłowickiego TKKF-u okazał
się dużym sukcesem, bo w
klasyfikacji drużynowej imprezy zajęła ona wysokie piąte

W

miejsce w gronie 23 zespołów.
Za rok odbędzie się jubileuszowy 60. Zlot, a naszym celem
będzie zajęcie miejsca na podium. Wydaje mi się, że jest on
w naszym zasięgu, bo w kilku
dyscyplinach, jak badminton
czy tenis ziemny i stołowy, nie
mieliśmy swoich przedstawicieli, przez co „uciekło” nam
wiele punktów – powiedział
Marcin Poly wka, opiekun
drużyny piłkarskiej.
Rywalizację wygrał TKKF
Jastrząb Ruda Śląska (810
pkt), drugie miejsce zajęło
TKKF Rafako Racibórz (595
pkt), a trzecie TKKF Saturn
Czeladź (365 pkt). Szczygłowicki TKKF (240 pkt) sklasyfikowany został na 5. miejscu.
Waldemar Jachimowski

)RWR7..)6]F]\JáRZLFH

6NáDGGUXĪ\Q\SLáNDUVNLHM7..)6]F]\JáRZLFH6HEDVWLDQ3DZOLN'DULXV])OLV%DUWRV])OLV
.U]\V]WRI6WHQFHO3DWU\N*U]\EHN.U]\V]WRI3U]\GDWHN0DWHXV]%RJXPLáR$UWXU2UG]LĔVNL
*U]HJRU]%DNRZVNL-DNXE.RVLHUDG]NL3LRWU5ROQLN5DGRVáDZ-DFKLPRZVNL%DUWRV]&]RSHN
0DUFLQ3RO\ZND

)RWR7..)6]F]\JáRZLFH

)RWRSU\ZDWQH

:F]RãyZFH7..)yZ

0DU]HQD$GDPVNDL=ELJQLHZ5DEF]HZVNL
]SUDZHM WULXPIRZDOLZWXUQLHMXVLDWNyZNL
SODĪRZHMPLNVWyZ

$GDP:LWNRZVNLPRĪHPyZLü
RVSRU\PSHFKXDOHQDNRQWX]MĊ
ZVSRUWRZHMU\ZDOL]DFMLWU]HED
E\üSU]\JRWRZDQ\PZNDĪGHMFKZLOL

dam Witkowski z knurowskiego klubu sportowego Spartan wystąpił na
gali FN 14 w Brnie. Niestety
mimo dobrego przygotowania do walki, przegrał z
kontuzją.
- Tak się zdarza, że kontuzje pokonują najtwardszych zawodników. Złamane
przedramię skutecznie mnie
powstrzymało - relacjonuje
Adam Witkowski. - Do momentu odniesienia kontuzji
walka toczyła się pod moje
dyktando. Niestety po jednej z
kontr walka stała się dla mnie

A

wyzwaniem, jakiego do tej pory
nie doświadczyłem. Ostateczne
ataki przeciwnika i narastający
z każdą sekundą ból, zmusiły
mnie do poddania walki.
Gala w Brnie była doskonałą okazją, żeby pokazać się
prestiżowej czeskiej organizacji. Niestety w moim przypadku był to pokaz bez końcowego
happy endu.
Dziękuję sponsorom za
pomoc w przygotowaniach
oraz promotorowi Martinowi
Karaivanovowi za możliwość
walki. Wrócę w wersji 2.0.
PiSk

6WRF]\OLHPRFMRQXMċFHSRMHG\QNL
Trzy złote medale oraz
nokaut imprezy - tak w skrócie można scharakteryzować
występ reprezentantów Fight
Clubu.
W rywalizacji na zasadach K1 Rules w barwach
knurowskiego klubu w ystąpili: Przemysław Wilk
(senior – 70 kg), Patryk Herdzina (kadet starszy – 60 kg),
Dawid Lenart (junior – 70
kg) i Łukasz Stajniak (senior
- 65 kg).
- Jako pierwszy z naszych
zawodników wystąpił Patryk
Herdzina, który zdaniem
sędziów zremisował swoją
walkę. W naszej ocenie był to
krzywdzący werdykt dla Patryka, ale najważniejsze jest
to, że nasz zawodnik stoczył
dobrą walkę i zdobył cenne
doświadczenie - mówi trener

Grzegorz Sobierajski. - Nie
lada niespodziankę sprawił
Dawid Lenart, który pokonał rywala w I rundzie, odnotowując nokaut imprezy.
Ty m w y s t ę p e m D a w i d
zapewnił sobie miejsce w
kadrze naszego teamu na
nadchodzące Mistrzostwa
Polski Polskiej Federacji
Kickboxingu.
Przemysław Wilk dobrze
realizował założenia taktyczne, zadawał potężne kopnięcia oraz ciosy i mimo, że nie
ustrzegł się drobnych błędów
wygrał pewnie na punkty.
Ze względu na brak przeciwnika swojej walki nie stoczył Łukasz Stajniak.

Spartan
Inny k nurowsk i k lub
- Spartan desygnował do
walki trzech zawodników:
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Dominika Strycharskiego,
Bartka Lubczyka oraz Rafała
Kościółka.
- Wszyscy pokazali się z
bardzo dobrej strony - relacjonuje trener Sławomir
Tokarz. - Dominik Strych arski miał z a r y wal a
bardziej doświadczonego
zawodnika , ale w ykazał
się charakterem i dobrym
wyszkoleniem technicznym,
co pozwoliło mu odnieść
zwycięstwo. Kolejny nasz
zawodnik - Rafał Lubczyk
na 30 sekund przed zakończeniem I rundy posłał swojego przeciwnika na deski, z
kolei Bartkowi Lubczykowi
niewiele zabrakło do pełni
szczęścia i ostatecznie musiał się pogodzić z porażkę
na punkty 1:2.
PiSk

(NLSDNQXURZVNLHJR)LJKW&OXEX
L6SDUWDQD

)RWR6SDUWDQ

Fight Club

)RWR)LJKW&OXE

3U]HGVWDZLFLHOHGZyFKNQXURZVNLFK
NOXEyZZ]LĊOLXG]LDáZĝOąVNLHM%LWFH
Z=DEU]X
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IV liga

MAJER A Klasa

3XQNW\QDZDJę
utrzymania
Concordia Knurów i Wilki
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29. KOLEJKA
GRUPA II:
à76 àDEĊG\  5\PHU 5\EQLN
 52:  ,, 5\EQLN 
/.61ĊG]D1DSU]yG
5\GXáWRZ\.65DFKRZLFH
6RNyáàDQ\:LHONLH8QLD
.VLąĪHQLFH  -HGQRĞü 
3U]\V]RZLFH%XN5XG\:LHO
NLH  'UDPD =EURVáDZLFH
 &]DUQL 3\VNRZLFH  0áR
GRĞü5XGQR'ąE*DV]RZLFH
 =DPHF]HN &]HUQLFD 
3U]\V]áRĞü&LRFKRZLFH
informacja własna

0(&=(=$/(*à(

Sushi Kushi B Klasa
25. KOLEJKA:
%XU]D %RURZD :LHĞ  5XFK
,, .R]áyZ  :LONL ,, :LOF]D
6WDUW.OHV]F]yZ&RQFRU
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Okazuje się, że nie tylko rozgrywki Lotto Ekstraklasy były
emocjonujące do ostatniej kolejki. Na niższych szczeblach nie
trzeba tworzyć grupy mistrzowskiej i spadkowej, nie trzeba też
dzielić punktów, by kibice do ostatniego gwizdka sędziego nie
znali odpowiedzi na pytanie, kto awansuje, a kto spadnie?
Przekonali się o tym m.in. w Knurowie i w Wilczy, gdzie
trwała zacięta walka o uniknięcie degradacji z czwartej ligi.
Dzisiaj już wiemy, że była to walka zakończona sukcesem dzięki
punktom wywalczonym w ostatniej serii spotkań.
Szczebel niżej, czyli w klasie okręgowej piłka jest jeszcze w
grze, a w związku z tym serca mocniej biją w Gaszowicach i Przyszowicach, bowiem przed ostatnią kolejką Dąb i Jedność mają
tyle samo punktów i korespondencyjnie toczą pojedynek o awans.
Wracając do czwartoligowców to pomimo, że zakończyli
już sezon, wciąż nie wiadomo, czy zespoły z 14. miejsc zostaną
zdegradowane, czy rozegrają barażowy dwumecz, po którym
jedni pozostaną na tym szczeblu, a drudzy się z nim pożegnają.
Jurek Owsiak od lat mówi, że jego „orkiestra” grać będzie
do końca świata i jeden dzień dłużej. Ligowe emocje związane z awansem i degradacją trwają w tym roku do ostatniej
kolejki. A w niektórych przypadkach - np. czwartoligowych
- nawet dłużej...

foto-migawki
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22. KOLEJKA:
.RURQD %DUJáyZND  SDX]D
ĝOą]DN %\FLQD  *6) *OLZLFH
=DERU]H,,=DEU]H:DOND
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Skat
sportowy
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-DQXV].RSHü


7UHQHU $NDGHP LL 3LáNL 1RĪQHM  3DWU\N
3LHWUDF ]\N GUXJL
]SUDZHM SU]H]NLONDGQL PyJáVLĊF]Xü
MDNF]áRQHNV]W DEX
V]NROHQLRZHJR*yUQLND=DEU]H7RZáD
ĞQLHZW \PNOXELHRGE\á
VWDĪWUHQHUVNLSU]\JOąGDMąFVLĊ]EOLVN
DSUDF\0DUFLQD%URV]D
LMHJRZVSyáSUDFRZQLNyZ

./$6<),.$&-$
*(1(5$/1$

7DGHXV].DPF]\N
=HQRQ1LHPLHF 
'DULXV]6NRZURQ 
0LFKDá)RLW

=ELJQLHZ&LV]HZVN
(GZDUG1RZDN 
-HU]\3OXWD

-DFHN=DFKHU

/HRQDUG6S\UD 
-DQXV]1RZDN 
.ROHMQ\ WXUQLHM RGEĊG]LH VLĊ
 F]HUZFD R JRG]LQLH 
ZNOXELH/:60Ä*DPD´
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Do ostatniej kolejki,
ĂŶĂǁĞƚĚųƵǏĞũ

Klasa C
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25. KOLEJKA:
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29. KOLEJKA
GRUPA I:



58














*ZDUHN=DEU]H*ZLD]GD&KXGyZ=DPNRZLHF7RV]HN5XFK
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)RWRSU\ZDWQH

34. KOLEJKA:
&RQFRUGLD .QXUyZ  'HFRU
%HáN
=LHOLĔVNL  %\VLHF 
& RQF RUGLD 6W DQHN $RN L
3LOF*DáDFK0DWHXV]0LNXO
VNL 0LFKDá 0LNXOVNL  /LS
ND %XFKDOLN *yUND *DMHN
&]HUQLDN=LHOLĔVNL
:LONL:LOF]D*ZDUHN2UQRQ
WRZLFH
5DMFD  *DMHZVNL
 6DGRZVNL 
:LONL0DWUDV5DMFD6WHXHU
7DELĞ2U]HV]\QD%DUWRV]H
ZLF]  %RFLRQHN .UDVND
ĩ\UNRZVNL -yĨZLN 6HZHULQ
3RG\PD*DMHZVNL
3RGEHVNLG]LH,,%LHOVNR%LDáD
2U]Há0RNUH3RORQLDàD
]LVND*yUQH6]F]DNRZLDQND
-DZRU]QR  %HVNLG 6NR
F]yZ.UXSLĔVNL6XV]HF
*.6 5DG]LHFKRZ\ :LHSU]
 6SyMQLD /DQGHN  'U]H
ZLDU] -DVLHQLFD  /.6 &]D
QLHF0.6/ĊG]LQ\8QLD
5DFLEyU]*UDQLFD5XSWD
ZD,VNUD3V]F]\QD

Sezon w 4. lidze dobiegł
końca, choć tak naprawdę
przed dwiema drużynami
dwa najważniejsze mecze,
wszak Gwarek Tarnowskie
Góry i Decor Bełk spotkają
się w barażowym dwumeczu
o awans do 3. ligi.


















)RWR$31

N

ie było łatwo, ale ostatecznie remis wywalczony przez Concordię (w meczu z liderem z
Bełku) i w ygrana Wilków
(nad Gwarkiem Ornontowice) pozwoliły uniknąć gry w
barażach o utrzymanie bądź
bezpośredniej degradacji.

29. KOLEJKA:
3LDVW 3DZáyZ  =DPNRZLHF
7RV]HN*ZLD]GD&KXGyZ
 1DSU]yG ĩHUQLFD  6SR
áHP=DEU]H=DERU]H=DEU]H
'UDPD.DPLHQLHF5XFK
.R]áyZ  =U\Z 5DGRQLD 
*ZDUHN ,, 2UQRQWRZLFH 
$PDWRU 5XG]LQLHF  7ĊF]D
:LHORZLHĞ  2OLPSLD 3áDZ
QLRZLFH026L56WDO=DEU]H
 *ZDUHN =DEU]H  &DUER
*OLZLFH

SUDFXMąQDGGRVNRQDOHQLHP
0áRG]L]DZRGQLF \$NDGHPLL3LáNL1RĪQHM
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Srebro do srebra
Dwie nastolatki z Knurowa - Sylwia Mularczyk i Maria
.DVSU]\NZ\ZDOF]\á\VUHEUQHPHGDOHPLVWU]RVWZ
ĞZLDWDZZ\FLVNDQLXV]WDQJL
ZĞŬŽƌĚWŽůƐŬŝƚĞǏ

kowska, wyciskanie sztangi
trenuje od 4 lat.
Maria Kasprzyk ma 18 lat,
jest uczennicą technikum na
kierunku fototechnik w klasie,
której wychowawczynią jest
Joanna Gorowska. Trenuje
od 2 lat.

Ś

w iatow y cz empionat
rozegrano w Kownie na
Litwie. W tamtejszym
Park Inn by Radisson rozdano medale we wszystkich kategoriach wiekowych, a więc
w juniorach do lat 18, juniorach do lat 23, seniorach i weteranach. W tej najmłodszej
wystąpiły dwie knurowianki,
aktualne mistrzynie Polski Sylwia Mularczyk i Maria Kasprzyk. Pierwsza z nich miała
już obycie międzynarodowe,
wszak startowała wcześniej z
powodzeniem w Danii i Szwecji. Na Litwie potwierdziła
przynależność do światowej
czołówki w kategorii 47 kg
i zaliczając kolejno 55, 60 i
62,5 kg ustanowiła rekord
Polski oraz wywalczyła tytuł
wicemistrzyni świata.
Mistrzynią została Rosjanka Rada Dmitrieva z wynikiem 65 kg.
Druga zawodniczka UKS
Eugen Knurów - Maria Kasprzyk była debiutantką na tak
prestiżowej imprezie, co nie
przeszkodziło jej zrealizować
plan i spełnić swoje marzenia.
18-latka startując w kategorii
52 kg rozpoczęła od 45 kg,
następnie wycisnęła 47,5, by zakończyć start ze sztangą ważącą
50 kg. Efekt? Również tytuł wicemistrzyni świata (mistrzynią
została reprezentantka Kazachstanu - Saniya Omarkhanowa z
wynikiem 87,5 kg).

EŝĞƚǇůŬŽǁǇĐŝƐŬĂŶŝĞ

Uczestnicy Mistrzostw Polski
ZWUyMERMXVLáRZ\P

Warto dodać, że k nurowianki miały wsparcie w
osobie swojego klubowego
trenera Eugeniusza Mehlicha,
który w czasie mistrzostw
pełnił rolę asystenta trenera
kadry narodowej.

DĂũČĐŚĂƌĂŬƚĞƌ͕
ƉŽŬĂǌĂųǇũĂŬŽƑđ
Wyciskanie sztangi nie
jest dyscypliną olimpijską
i - nie ma co tego ukrywać
- przez wielu jest traktowane po macoszemu. Tym
ba rd z iej na le ż y do c en ić
to, co od wielu lat osiągają
zawodniczk i i zawodnicy
knurowskiego Eugena. To
są skromne, ale niezwykle
pracowite osoby. Nie robią
tego dla pieniędzy, bo ich
po prostu w tej dyscyplinie
nie ma. Trenują i startują,
bo mają w sobie to coś. Mają

7\JRGQLNXND]XMHVLĊQDWHUHQLH
.QXURZDRUD]JPLQ*LHUDáWRZLFH
i Pilchowice

charakter.
- Przygotowania to startu w mistrzostwach świata
to dla zawodniczek bardzo
trudny okres - przyznaje Eugeniusz Mehlich. - Treningi
były wyczerpujące, prowadzone w siłowni , jak i w
terenie. Nie było miejsca na
odpuszczanie i taryfę ulgową. Pot lał się strumieniami,
ale zdawaliśmy sobie sprawę
z tego, że bez rzetelnie wyk onane j prac y o dobr y m
wyniku możemy zapomnieć.
Cieszę się, że Sylwia Mularczyk i Maria Kasprzyk podjęły się tego trudnego zadania
i teraz wspólnie możemy się
cieszyć ze srebrnych medali
mistrzostw świata.
Sylwia Mularczyk ma 17
lat, uczy się w liceum ogólnokształcącym, jej wychowawczynią jest Monika Ziół-

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi były najważniejszą imprezą pierwszego
półrocza dla zawodniczek
UKS Eugen co nie oznacza, że
koncentrowano się tylko na tej
jednej imprezie. Dowodem na

to są sukcesy w Mistrzostwach
Polski w Trójboju Siłowym
juniorów do lat 16. Do Kielc
pojechało z Knurowa trzech
zawodników: Jakub Ostrowski, Daniel Machulik i Norbert Kaczor, którymi opiekowała się instruktor Katarzyna
Dzieżok. Plon tego wyjazdu to
dwa medale. Srebrny zdobył
Jakub Ostrowski (kategoria 83
kg, przysiad ze sztangą - 115
kg, wyciskanie leżąc - 92,5 kg,
martwy ciąg - 140 kg, trójbój
- 347,5 kg), a brązowy - Norbert Kaczor (kategoria 93 kg,
przysiad ze sztangą - 152,5
kg, wyciskanie leżąc - 115 kg,
martwy ciąg - 162,5 kg, trójbój
- 430 kg).
Daniel Machulik uplasował się na czwartym miejscu
w kategorii 93 kg z wynikiem
385 kg.

hĚĂŶĞĞůŝŵŝŶĂĐũĞ
do ME

st wach św iata poszła „za
ciosem” i zanotowała bard zo dobr y w ystęp w m istrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi, które były
jednocześnie eliminacją do
mistrzostw Starego Kontynentu. Knurowianka została
uzna na najlepsz ą zawodniczk ą mist rzost w do lat
18 i zdobyła złoty medal w
kategorii open z wynikiem
65 kg (rekord życiowy).
Medale MP wywalczyli
również: Dawid Ożga (srebro
w juniorach do lat 18, wynik
- 127,5 kg, rekord życiowy),
Tomasz Tomaszewski (brąz
w juniorach do lat 23, wynik - 135 kg) i Eugeniusz
Mehlich (brąz w weteranach,
wynik - 140 kg).
Poz a pod iu m m iejsc a
zajęli: Paulina Mularczyk,
Dorota Tomaszewska i Grzegorz Cieślak.

Sy lw i a Mu l a rc z y k p o
udanym starcie w mistrzo-

PiSk
Foto: UKS Eugen
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Gwiazdy na scenie, sztuczne
ognie pod niebem, zlot
NODV\NyZDWUDNFMHQDNąSLHOLVNX
– tegoroczne Dni Knurowa
]DSRZLDGDMąVLĊFLHNDZLH

P

ierwsze imprezy, wpisujące się
w coroczne święto miasta i jego
mieszkańców, już za nami. Za
sprawą wędkarzy, którzy w niedzielę
rywalizowali o puchar prezydenta
Knurowa (relacja na str. 9). Imprezowe apogeum w najbliższy weekend.
Inauguracja będzie mieć charakter odświętny – w piątek, w Domu
Kultury, podczas specjalnej akademii zostaną wręczone tegoroczne
Laury Knurowa (o wyróżnionych
przeczytasz na str. 7).
W sobotę sercem miasta stanie
się Plac 700-lecia. Sceną zawładną
artyści znani i lubiani. Gwiazdami
wieczoru będą Bracia. W finale rozbłysną sztuczne ognie. W pobliżu z
pewnością wzrok przyciągać będą
wspaniali mężczyźni i takież panie
w cudownych maszynach – a to za
sprawą zlotu miłośników klasycznej
motoryzacji.

Emocjami sportowymi skrzyć
się będzie Kąpielisko Zacisze. Od
przedpołudnia. Najpierw (godz. 10)
do rywalizacji przystąpią lubiący
siatkówkę plażową, potem (godz.
11) przebijać lotkę nad siatką będą
badmintoniści, w samo południe
przewidziano aqua-aerobic, potem
na piasek wylegną piłkarze (godz.
13), a na koniec zaplanowano gry i
zabawy dzieci w wodzie.
Niedzielna odsłona świętowania
rozpocznie się od nabożeństwa w intencji mieszkańców, odprawionego w
pobliskim kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Popołudnie i wieczór
to ponownie gratka dla miłośników
dobrej muzyki. Warto zapamiętać
też godziny 16, 17 i 18 ze względu na
„Eksplozję kolorów”. Nie wiesz co to?
Przyjdź, zobacz i przeżyj!
/bw/

informacja strona wydawcy
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