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Knurów. górnicy Pod Świętym Patronatem Piotra i Pawła

Święto połączonych kopalń
W niedzielę w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego
odbyło się nabożeństwo w intencji pracowników KWK KnurówSzczygłowice, górniczych emerytów, rencistów, ich rodzin
i tragicznie zmarłych górników
Mszę odprawiono z okazji wtorkowego święta patronów kopalni
Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów - Piotra i Pawła. Uroczystość po
raz pierwszy skupiała górników połączonych kopalń: KWK „Knurów” i
KWK „Szczygłowice”.

W nabożeństwie pod przewodnictwem ks. proboszcza Andrzeja
Wieczorka uczestniczyli: dyrektor
Centrum Wydobywczego Zachód
- Jan Stokłosa, kierownictwo KWK
„Knurów-Szczygłowice” oraz licznie
zgromadzeni górnicy i pracownicy

kopalni.
Po mszy przedstawiciele kierownictwa oraz związków zawodowych
złożyli kwiaty pod pomnikiem tragicznie zmarłych górników.
/d/

Knurów. nowe znaKi Przy rondzie im. Jana Pawła ii?

intrygująca
kampania na rondzie

Nie zapomnij

Foto: Paweł Gradek

Sztaby wyborcze kandydatów na prezydenta RP
prześcigają się w pomysłach. Kilka dni temu ktoś ustawił
- omijając prawo - na rondzie im. Jana Pawła II tablice
z plakatami Jarosława Kaczyńskiego...

Niespodziewanie knurowskie
rondo „wzbogaciło” się o nowe oznakowanie. Ktoś ustawił w centrum
miasta dwie, wykonane chałupniczą
metodą tablice, na których rozklejono plakaty z wizerunkiem Jarosława
Kaczyńskiego. Właśnie ta amatorska,
choć widać, że z pasją wykonana
praca sprawiła, że o drogowe novum
zapytaliśmy administratora ronda,
dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
Jana Osmana.
-Te tablice należy jak najszybciej
usunąć, a sprawę zgłosić na policję!
Nigdy nie wydawaliśmy zgody na
umieszczanie ich na rondzie - nie krył
zaskoczenia. - Najpóźniej jutro postaramy się usunąć tę samowolkę.
Nic o wyborczych plakatach nie

2

wie też zarządca ronda - Zarząd Dróg
Wojewódzkich. - Dzwoniłem tam
wczoraj i zezwoleń nie wydali - mówi
komendant Straży Miejskiej w Knurowie Andrzej Daroń.
Sam jest bezradny wobec zaistniałej sytuacji. - Przepisy, które weszły w
życie 8 czerwca uniemożliwiają nam
m.in. nakładanie sankcji za samowolne zajęcie pasa drogowego - dodaje
komendant.
Jakkolwiek by nie było, ktoś się
naprawdę natrudził, by wypromować
swojego kandydata. Prawdziwą weryfikacją popularności pretendentów do
stanowiska prezydenta RP okażą się
niedzielne wybory.
/pg/
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ławki po liftingu

W tym przypadku „prawie” nie robi wielkiej różnicy. Ławki na
skwerze przy ul. Ogana dzięki zabiegom konserwacyjnym wyglądają
bowiem jak nowe. Na skwerze jest ich ponad 50. Do niedawna strach
było na nich usiąść (no, chyba, że się było fakirem...). Dziś można z nich
korzystać bez obaw.

/kd/

SoSnowiec. KongreS ŚwiadKów Jehowy

z wiarą do szczęścia
Na około pół tysiąca wiernych z Knurowa
liczą organizatorzy kongresu Świadków
Jehowy w Sosnowcu
Co w obliczu całkiem odmiennych poglądów na temat Boga mogą
zrobić wierzący, by stawić czoła
atakom na swą wiarę? Jakie dowody istnienia Boga mogą rozważyć
niewierzący? Odpowiedzi m.in. na
te pytania będzie można usłyszeć na
kongresie Świadków Jehowy, który
odbędzie się w Centrum Kongresowym w Sosnowcu - Niwka przy
ul. Mikołajczyka 84.
To trzydniowe zgromadzenie
rozpocznie się w piątek, 2 lipca, o godzinie 9.20. Hasło kongresu - „Trwaj
przy Jehowie” - oparte jest na kilku
wersetach biblijnych.
Świadkowie Jehowy wierzą, że
silna więź z Bogiem odgrywa ważną
rolę w zachowaniu zdrowia ducho-

rozwiązanie KonKurSu
na dni Knurowa

wego i przyczynia się do szczęścia w
życiu. Przez najbliższe dwa tygodnie
będą osobiście zapraszać na kongres
mieszkańców Gliwic, Knurowa,
Zabrza.
W tej kampanii weźmie udział w
okolicy 70 zborów Świadków Jehowy. Około 6 tysięcy osób wysłucha
programu zgromadzenia w Centrum
Kongresowym.
W całej Polsce odbędzie się 26
zgromadzeń w 18 miastach. Na całym świecie jest przeszło 7 300 000
Świadków zorganizowanych w ponad 105 000 zborów.
Wstęp na zgromadzenie jest wolny i nie przeprowadza się żadnych
zbiórek pieniędzy.
/bw/

Zapytanko.pl

Pani Joanna Kusio miała szczęście w losowaniu głównej nagrody
w konkursie na Dni Knurowa - talon wartości 200 zł na usługę fryzjersko-kosmetyczną ufundowaną przez Studio Pawlik.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej zabawy.
Pani Joannie gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.
Prawidłowe odpowiedzi:
1) Knurów oficjalnie świętował 705 urodziny
2) Prawa miejskie uzyskał w 1951 roku
3) Perfect to największa gwiazda tegorocznych Dni Knurowa
4) Taneczną „Rewię” zaprezentował zespół V6
5) Na scenie zaprezentował się kabaret Afera

Partner KonKurSu:

To strona na której każdy może
zapytać o co tylko chce. Jak zapewniają twórcy strony - odpowiedzą na
każde pytanie, ponieważ uwielbiają
wyzwania i jak na „zawodowych
odpowiadaczy na pytania” chętnie
zmierzą się z każdym tematem.
Strona funkcjonuje na zasadzie, że
nie ma głupich pytań. Dzięki niej dowiemy się jak nazywa się najstarsza
żyjąca osoba na świecie, czym jest
bambuko z powiedzonka „zrobić kogoś w bambuko” i wiele innych.
Ciekawe czy komuś z naszych czytelników uda się zadać pytanie, na
które nie ma odpowiedzi. Zapraszamy do zabawy.
Marek Węgorzewski
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Dwa wydania Przeglądu Lokalnego temu
informowaliśmy o 79-latce, która wydała
oszustowi, podającemu się za jej wnuczka
12 tys. zł. Świadomość zagrożenia wśród
starszych mieszkańców miasta rośnie,
o czym świadczy brawurowa akcja
z udziałem 80-letniej knurowianki
W ostatnich miesiącach Knurów ma wątpliwe „szczęście” do
„w nuczka”. Za każdy m razem
nagłaśniamy przypadki oszustw,
których ofiarami są starsi ludzie.
Dość wspomnieć 79-latkę z ul.
Armii Krajowej - wydała oszustowi 12 tys. zł, albo 70-latka z
ul. Łokietka - w podobny sposób
stracił 7 tys. zł.
Wnioski z tego, co się stało najwidoczniej wyciągnęła 80-letnia
knurowianka.
W ubiegły piątek zadzwonił
do niej „wnuczek”. Starsza pani
przekonująco wczuła się w rolę
zatroskanej babci i przystała na
propozycję udzielenia pożyczki w
kwocie 14 tys. zł. „Wnuczek” nie
miał pojęcia, że to z jej strony przewrotna gra, w której udział weźmie
także policja.
Detekt y wi z k nu rowskiego
komisariatu urządzili zasadzkę
na oszusta. Wpadł w nią, kiedy
w zastępstwie „wnuczka” przyszedł odebrać obiecane 14 tys. zł.
Zatrzymanym okazał się 19-letni
mieszkaniec Tarnowskich Gór.
Sierżant sztabowy Arkadiusz
Ciozak z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach podk reśla, że to trzeci
prz y padek w ost at nim czasie,
kiedy starsze osoby pomagają
policji schwytać oszustów. - Akcje
informacyjne zaczynają odnosić

skutek, chociaż nadal zdarzają się
osoby, które dają się „wnuczkowi”
oszukać. Spadła także aktywność
oszustów, którzy jeszcze do niedawna atakowali po dwa, trzy razy
w tygodniu.
Ciozak zwraca uwagę na pewną
prawidłowość: - Sprawcy typują
swoje ofiary na podstawie książek
telefonicznych. Wybierają imiona,
które dziś rzadko się nadaje, a
które wskazują, że mogą mieć do
czynienia z osobami starszymi.
Oszuści są bardzo ostrożni. Już
w czasie pierwszej rozmowy proszą
przyszłą ofiarę, aby nikomu nie
wspominały o szczegółach. Tuż po
upewniają się jeszcze wykonując
głuche telefony, czy linia nie jest
zajęta, a rozmówca nie próbuje
kontaktu z policją.
Zdaniem Arkadiusza Ciozaka z
KMP Gliwice sukces uwieńczony
zatrzymaniem oszustów zależy
w dużej mierze od predyspozycji
ich rozmówcy. - Jeśli się nie boi,
potrafi sprawnie i wiarygodnie
poprowadzić taką rozmowę, a później poinformuje o niej policję, to
połowa sukcesu.
Starszym osobom, potencjalnym ofiarom „wnuczka” policja
radzi weryfikowanie wszystkich
niepokojących sygnałów, które
wiążą się z pożyczką sporych sum
pieniędzy.
Paweł Gradek

nekrolog

Serdeczne podziękowania
za wszystkie okazane wyrazy współczucia
oraz udział w ostatnim pożegnaniu
zmarłej Matki
ś.p. ADELAJDY KUBICA
Koleżankom z pracy, wszystkim Znajomym
oraz Krewnym
składa Córka
Teresa Przybyła
reklama

Złodzieje wyrwali kraty,
bo szukali nagród

Około 8 tys. zł strat poniosło Koło nr 28 Polskiego Związku
Wędkarskiego. W nocy z 17 na 18 czerwca ktoś z pomocą
samochodu wyrwał kratę, broniącą dostępu do biura
Rybaczówki. Tej samej nocy złodzieje splądrowali teren
przy szczygłowickim stawie Jaskinia

Jak widać, złodzieje nie próżnowali
Podczas inauguracji Dni Knurowa prezes Koła nr 28 Polskiego
Związku Wędkarskiego Damian
Chlubek odbierał Laur Knurowa.
Radość z wyróżnienia zmąciło mu
zdarzenie, do którego doszło dzień
wcześniej.
- Ochrona autostrady widziała w
nocy dostawczaka, który podjechał
pod naszą siedzibę. Dozwolone jest
wędkowanie w nocy, dlatego nic
ich nie zaniepokoiło - mówi prezes
Chlubek.
Okna Rybaczówki zabezpieczone są solidnymi kratami. To
jednak nie odstraszyło włamywaczy.
- Podjęli trzy próby wyciągnięcia
krat. Najpierw próbowali dostać
się do środka przez okno łazienki.
Bezskutecznie. Podczas wyciągania
krat z okna sali zebrań pękła im linka
holownicza. Udało im się wyrwać
kratę z okna biura - relacjonuje Damian Chlubek.
Prezes podejrzewa, że włamanie
ma związek z Mistrzostwami Górników i zawodami wędkarskimi o

Puchar Prezydenta Knurowa, które
miały się odbyć 20 czerwca.
- Wiedzieli, że będą zawody i
pewnie liczyli, że w środku trzymamy
nagrody warte kilka tysięcy złotych.
Na szczęście były w innym miejscu.
Kilkutysięcznych strat nie udało
się jednak uniknąć. Z Rybaczówki
złodzieje skradli wyposażenie kuchni (sztućce, kieliszki do szampana,
szklanki Arcoroc, talerze), lornetki,
pistolet startowy, odkurzacz, klucze

zapasowe do siedziby...
- Najbardziej żal nam sprzętu
nagłaśniającego - nie kryje rozgoryczenia prezes. - Złodzieje powyrywali
wszystkie zamki z szafek, zdemolowali co się dało...
Sprawę zgłoszono policji. Wędkarze sami oszacowali straty na
około 8 tys. zł. Na rzeczoznawcę z
ubezpieczalni przyjdzie im jeszcze
poczekać, zwłaszcza, że nie zakończyło się jeszcze szacowanie strat po
powodzi.
Tej samej nocy ktoś wkradł się na
teren należący do Koła Wędkarskiego przy KWK „Szczygłowice”.
- Skradli nam trzyżyłowy, miedziany kabel od oświetlenia zewnętrznego. Z 10 metrów tego było.
Wcześniej ktoś powyr ywał nam
kable z rozdzielni telefonicznej i to
tak brutalnie - siekierą uciął sobie
na ścianie budynku - mówi prezes
Leszek Rejkowicz.
Nie zgłaszał sprawy policji, bo
wartość 10-metrowego kabla jest
mała. Zgłosił zajście ochronie KWK
„Szczygłowice”.
- Nie mam pojęcia, kto mógł to
zrobić. Możliwe, że działa jakaś grupa, skoro w Knurowie tej samej nocy
doszło do poważniejszej kradzieży
- zastanawia się prezes.
Paweł Gradek
Foto: Arch: Koła nr 28 PZW

Babcia wykręciła
„wnuczkowi” numer

Knurów - Szczygłowice. Okradzione Rybaczówka i Jaskinia

Foto: Arch: Koła nr 28 PZW

Knurów. Policjanci zatrzymali 19-letniego oszusta

Knurów

Wybuchowo
Kilkoro dzieci zaopatrzonych w pirotechniczne „zabawki”
zauważyli miejscy strażnicy w
sobotni wieczór podczas festynu z
okazji Dni Knurowa. Dzięki rozmowie z dziećmi szybko udało się
ustalić, skąd w ich rękach znalazły
się petardy. Kobieta, która sprzedała nieletnim ten niebezpieczny
towar, została wylegitymowana.
Jak powiedziała, nie wiedziała,
że jest to zabronione. Sprawa została przekazana do Komisariatu
Policji w Knurowie.

Wędkarze oszacowali straty na 8 tys. zł
reklama

MiNa

Przegląd Lokalny Nr 26 (904) 1 lipca 2010 roku



aktualności
Foto: Paweł Gradek

Szczygłowice. Nadeszła odpowiedź Poczty Polskiej S. A.
w sprawie zmian w okienku pocztowym przy al. Piastów

Jednak jedno okienko
Nied aw no por u szal iśmy na
naszych łamach kwestię reorganizacji poczty w Szczygłowicach
(„Wszyscy do jednego okienka”, nr
23/2010 PL, s. 5).
Przypomnijmy: Urząd Pocztowy
3 został przemianowany na Filię Urzędu Pocztowego Knurów 1. A co za
tym idzie, na poczcie przy al. Piastów
zamiast, jak dotychczas, trzech osób,
od 1 czerwca jest zatrudniona jedna.
To jedyna poczta w Szczygłowicach.
Mieszkańcy obawiają się kolejek,
zwłaszcza ci starsi, którzy nie używając internetu stosunkowo często
korzystają z pośrednictwa poczty.
Kilkadziesiąt osób podpisało się
pod protestem wobec tych zmian.
Z bieraniem podpisów zajął się
radny Eugeniusz Tymoszek. Kilka
dni temu Centrum Poczty Oddział
Rejonowy w Zabrzu nadesłało odpowiedź, w której informuje, że sprawa
została merytorycznie rozpatrzona.
„Zmiana formy organizacyjnej z
Urzędu Pocztowego Knurów 3 na
Filię Urzędu Pocztowego Knurów
1 jest podyktowana niezbędnymi
zmianami organizacyjnymi w firmie” – czytamy. – „Reorganizacja
została wprowadzona na podstawie
szczegółowej analizy ekonomicznej
oraz wyników obciążenia pracą.
Filia Urzędu pocztowego Knurów
1 przy al. Piastów od dnia 1 lipca
czynna będzie:
- od poniedziałku do środy od
godz. 8:00 do godz. 15:00,
- od cz wartku do piątku od
godz. 11:00 do godz. 18:00.

Foto: Mirella Napolska

Na nic protesty mieszkańców – reorganizacja
przeprowadzona na poczcie w Szczygłowicach
pozostaje w mocy

Na nic protesty: na kilkutysięcznym osiedlu Poczta Polska
pozostawia tylko jedno okienko...
W godzinach tych będzie można nowemu – filia pozostanie filią.
skorzystać z usług pocztowych w
- Pismo, jakie nadeszło z poczty,
pełnym zakresie.
zostało nazwane „zawiadomieniem
Informujemy, że z dniem 1 czerw- o załatwieniu skargi”, a przecież
ca 2010 r., dzięki staraniom Dyrekcji sprawa wcale nie jest załatwiona
została uruchomiona Agencja Poczto- – komentuje Tymoszek. – Można
wa w Knurowie przy ul. Niepodległo- się było z nami spotkać, porozmaści 9 o zakresie działania nadawczo- wiać o pomysłach na rozwiązanie
oddawczym. Agencja ta czynna jest w problemu. Wspominanie o agencji
następujących godzinach:
pocztowej, która jest tak daleko od
- od poniedziałku do piątku od Szczygłowic, to żadna odpowiedź.
godz. 8:00 do godz. 17:00,
Wiadomo, że trzeba wsiąść do au- w soboty od godz. 08:00 do tobusu i jechać 7 kilometrów. Dla
godz. 12.”
starszej osoby to nie jest rozwiązaJak wynika z pisma, na poczcie nie – mówi radny.
MiNa
w Szczygłowicach będzie jednak po

Zatarasowany chodnik - jak przejść?

- Przesyłam zdjęcia pokazujące
jak niektórzy (musiałbym ich brzydko nazwać) parkują. To zostało
wykonane na ul. Łokietka. Trzeba
zupełnie nie mieć wyobraźni, albo
być wyjątkowym złośliwcem, by
tak postawić auto. Nie ma tu nawet
20 cm miejsca, by przejść. O prze-



pisowym odstępie nawet nie wspominam. Przecież chodnik jest po to
w tym miejscu, abyśmy nie musieli
ani schodzić na jezdnię, ani - tym
bardziej - wspinać się po skarpie z
trawą. Gdzie służby mundurowe?
P.

Bar w piasku?
- Mamy kłopot. Chodzi o piaskownicę przy ul. Kilińskiego.
Załatwiają się w niej psy i koty, a

Parking
w miejscu
śmietnika

Od kilku dni mieszkańcy ul. Ziętka
mogą korzystać z nowo wybudowanego
parkingu na 56 miejsc
- Zagospodarowaliśmy teren,
na którym stał otwarty śmietnik.
Inwestycja jest odpowiedzią na
liczne sugestie mieszkańców mówi Jan Kopeć, członek rady
nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”.
Do niedawna teren pod adresem Ziętka 18 straszył starym,
otwartym śmietnikiem. Nowemu
z naleziono in ną lokalizację, a
spory teren zagospodarowano pod
miejsca parkingowe.

- Budowę 56 miejsc postojowych
sfinansowaliśmy z funduszu remontowego. Ze względu na pogodę
prace trwały od maja. Wykonawcą
jest firma Deker-Bud z Knurowa
- dodaje Kopeć.
Zadowoleni z wyniku prac, członkowie rady nadzorczej „Knurowianki” planują w przyszłości kolejne tego
typu inwestycje: - Na razie udało nam
się wybudować miejsca parkingowe
przy ul. Sikorskiego i Ziętka 14.

co najgorsze zbierają się przy niej
pijaki, które urzędują tu o każdej
porze dnia i nocy. Co prawda
Policja często interweniuje, ale
to pomaga na krótko, bo chwilę
później pijane towarzystwo wraca
i urządza libacje trwające nawet
do trzeciej nad ranem. Może ktoś
nam pomoże...

patrol z fotoradarem. Szybko,
zanim będzie za późno, bo o
tragedię nietrudno...

Precz
z piratami!

- Mieszkam niedaleko ulicy
Szpitalnej, w pobliżu targowiska.
W sobotę ten rejon dla pasażerów czekających na autobus sta-

je się koszmarem. Kierowcy aut
parkują wszędzie gdzie się da,
jakby nie mieli pojęcia, że niedaleko są parkingi. Efekt: często
zagrodzony wyjazd autobusów
komunikacji miejskiej. Tak było
choćby ostatnie dwa tygodnie z
rzędu - przed godziną 8 rano i około godziny 11. Uważam, że jeśli nie
poskutkują wyjaśnienia, potrzebne
będą bardziej rygorystyczne metody. Porządek musi być...

Mieszkańcy ul. Kilińskiego

Zero
wyobraźni...

Knurów. Nowe miejsca postojowe przy ul. Ziętka

- Mam pytanie: czy ktoś w
końcu zajmie się piratami drogowymi, którzy urządzają sobie
tor wyścigowy na ulicy Szpitalnej
przy Tesco? Dzisiaj rano nie
działała sygnalizacja świetlna
- zgłosiłam problem na Policję.
Kierowcy, którzy tutaj jeżdżą nie
mają za grosz wyobraźni. Wczoraj tylko dzięki czujności pewnej
pani nie doszło do wypadku.
Proponuję wysłać w to miejsce

Monika

Auta parkują,
autobusy
blokują

W sobotę autobusom trudno się
przebić przez plac przy targu

/d/

Czytelniczka

Not. bw
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Knurów. Przy ul. 1 maJa Stanie Fotoradar

Foto: Mirella Napolska

Dla urzędników
zawiadujących
autostradową
„Czwórką” Knurów
zdaje się być
miastem-widmem

Knurów bez SzanS PoJawienia Się na oznaczeniach
autoStrady a-4 w reJonie węzła boJKów

Pat z drogowskazami

Sąsiedztwo dwóch autostrad miało być dla Knurowa atutem
i argumentem w rozmowach z kolejnymi inwestorami. Cóż z tego, skoro od
kilku lat Knurów na oznaczeniach i kierunkowskazach
na autostradzie A-4 w bezpośrednim rejonie węzła Bojków w ogóle nie
istnieje?
- To jest kierunkowskaz nie tylko
dla kierujących pojazdami, to jest
kierunkowskaz przede wszystkim dla
inwestorów, dla biznesu - podkreśla
za każdym razem radny Franciszek
Szafarz.
Nie potrafi zrozumieć negatywnego nastawienia do tematu katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z
którym korespondencja kończy się
zawsze tym samym - odmową.
Pr z y pom n ijmy. GDDK i A za
każdym razem powołuje się w pismach na Dziennik Ustaw nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181.
Radny Szafarz uważnie przestudiował dok u ment i t wierd zi, że
przeszkodą nie jest wcale Dziennik
Ustaw, tylko zła wola GDDKiA.
Jask raw y m pr z yk ładem jest
Chudów, położony z dala od aut ost r a dy i z n a cz ą cych szla ków
komunikacyjnych. Mimo to nazwa
sołectwa widnieje przed jednym
ze zjazdów z autostrady. GDDKiA
ripostowała w pismach, że Chudów jest miejscowością docelową

drogi powiatowej, która krzyżuje
się z autostradą A-4, jak również
„dowiązuje się do oznakowania
kierunkowego na skrzyżowaniu tej
drogi powiatowej z DK-44”.
Knurów nie jest ani miejscowością pośrednią, ani docelową, zatem
nie spełnia wymogów miejscowości
kierunkowej, stosowanych na tablicach oznakowania kierunkowego.
Ostatnio tematem wprowadzenia
Knurowa na tablice drogowskazowe
zainteresowała się wiceminister Krystyna Szumilas.
W piśmie nadesłanym z GDDKiA
do jej Biura Poselskiego czytamy,
że w rejonie węzła Bojków miejscowościami kierunkowymi są miasta
na prawach powiatu, czyli Gliwice i
Rybnik. „Knurów nie jest położony
bezpośrednio przy drodze krajowej
nr 78, która biegnie od węzła Bojków”
- podkreśla w piśmie Andrzej Maciejewski z GDDKiA.
Miasto nie jest także siedzibą
powiatu, co wyklucza podanie go jako
drugiej miejscowości kierunkowej.
Kryteria podane w zarządzeniu

nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie
ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych z dnia 9
stycznia 2009 r. miały ujednolicić
system oznakowania kierunkowego
całej sieci dróg krajowych.
Radny Szafarz zauważa, że GDDKiA przestała powoływać się na
Dziennik Ustaw, który dawał Knurowowi szanse na oznakowanie.
- Przytacza się jedynie to, co
pozwala urzędnikom obstawać przy
swoim. Czy żaden argument nie
mówi „tak” dla Knurowa? Chyba
urzędnikom brakuje odrobiny dobrej woli, a ciągłe bycie na „nie”
uważam za ewidentną złośliwość
- nie kryje poirytowania radny.
Podnosi także argumenty GDDKiA w sprawie Chudowa: - Wystarcz y wziąć mapę i sprawdzić
przebieg tej drogi. Wtedy okaże
się, że Chudów nie jest największą
miejscowością na tej drodze i nie
znajduje się na końcu, ale na bocznej ulicy drogi powiatowej.
Paweł Gradek

Foto-bat
na piratów
drogowych

W ramach programu „Prędkość kontrolowana”
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach wespół
z knurowskim magistratem planuje ustawić przy
ul. 1 Maja maszt pod fotoradar. - To kwestia
przyszłego roku, chyba, że zostanie nam
nadwyżka pieniędzy - zastrzega dyrektor
ZDP Gliwice Jan Osman

Knurowscy radni od dawna
zwracają uwagę na problem nadmiernej prędkości, którą kierowcy
rozwijają na ul. 1 Maja. Przeszkodą
nie jest dla nich nawet dziurawa nawierzchnia. Szansą na ograniczenie
prędkości jest fotoradar, o który
wnioskowali radni.
Dyrektor ZDP Gliwice Jan Osman jest na etapie rozpoznania zapotrzebowania fotoradarów we wszystkich gminach powiatu gliwickiego.
Co ciekawe, większość z nich nie jest
zainteresowana stawianiem masztów
przy drogach powiatowych.
- Inaczej jest w Knurowie. Tu
przy każdej drodze powiatowej miałby stanąć
maszt. W sumie
c z t e r y m a s z t y.
Oczywiście, każda
tego t ypu inwestycja powinna
zostać podparta deklaracją
gminy o goto-

wości partycypacji w kosztach przedsięwzięcia - podkreśla Osman.
Obecnie ZDP zbiera propozycje
gmin i przesyła do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
która sprawdza, czy we wszystkich
przypadkach jest sens stawiania
masztów.
Priorytetem w Knurowie jest
ul. 1 Maja, jednak na maszt trzeba
będzie poczekać do przyszłego
roku. Zarząd Dróg Powiatowych
nie wyklucza, że inwestycję uda się
sfinansować jeszcze w tym roku.
Wszystko zależy od tego, czy zostanie nadwyżka środków.
Koszt masztu klimatyzacyjnego
(z podłączeniem do sieci) wynosi 35
tys. zł. Cena słupa pod fotoradar bez
podłączenia do sieci kształtuje się w
granicach 25-30 tys. zł.
Nie wiadomo, jaki maszt stanie
przy ul. 1 Maja. Wiadomo, że bez
fotoradaru każdy będzie bezużyteczny.
- Nie mamy możliwości zakupu
fotoradarów, a co za tym idzie, egzekucji wykroczeń. To leży w gestii
miasta i to miasto osiąga z tego tytułu
przychody - dodaje dyrektor ZDP.
/pg/

Fotoradar na ul. Michalskiego dobrze spełnia
swoje zadanie dzięki czemu uczniowie
czują się bardziej bezpiecznie
w drodze do pobliskiej
szkoły

Knurów

- Konieczne jest uzupełnienie oznakowania przy
wodach niestrzeżonych - ustaliła komisja, która w
ubiegłym tygodniu skontrolowała knurowskie akweny
Rok w rok, przed rozpoczęciem
sezonu wakacyjnego, w Knurowie
kontrolowane są akweny. Szczególną uwagę sprawdzający kierują
na wody niestrzeżone, najbardziej
niebezpieczne dla potencjalnych
amatorów kąpieli.
Tegoroczny przegląd przeprowadziła komisja, którą tworzyli:
Jerzy Pach - prezes Oddziału Miejskiego Wodnego Ochotniczego

Pogotowia Ratunkowego, a zarazem
przewodniczący Komisji Sportu
w knurowskiej Radzie Miasta, mjr
Jarosław Wiewiura - szef Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej i
Andrzej Daroń - komendant Straży
Miejskiej.
- Ustaliliśmy, że konieczne jest
uzupełnienie znaków ostrzegających
przed kąpielą w miejscach niestrzeżonych - powiedział Przeglądowi
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Jerzy Pach. - Część z nich z jakichś
powodów znikła, niektóre - mówiąc
oględnie - nadgryzł ząb czasu i stały
się nieczytelne.
Zastrzeżeniami i uwagami komisja podzieliła się z zarządcami
akwenów.
- Jesteśmy przekonani, że reakcja
będzie szybka i właściwa, a oznakowanie spełni swoje zadanie. Czyli zawczasu ostrzeże przed grożącym niebezpieczeństwem - dodaje Pach. - Statystyki
utonięć w naszym kraju są nieubłagane
i mówią jednoznacznie: kąpanie się w
miejscach niebezpiecznych to igranie z
losem. Lepiej nie ryzykować...

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

wody pod kontrolą
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Zastępca
komendanta Straży
Miejskiej Andrzej
Dobrowolski nigdy
nie miał w radiowozie
tak sympatycznych
gości...

Knurów. Strażnicy miejscy uczą dzieci i młodzież bezpiecznych zachowań

Małpi rozum potrafi zabić
Na wakacjach trzeba nauczyć się mówić: NIE.
Ta umiejętność może uratować życie...
Takimi słowy rozpoczął spotkanie z młodzieżą w gimnazjalnej
Jedynce Damian Stasiak z knurowskiej Straży Miejskiej. To było
ostatnie przedwakacyjne ostrzeżenie
przed sytuacjami, które z pewnością
niejednemu nastolatkowi mogą się
przydarzyć. Zwłaszcza nad wodą.
Młodzież dowiedziała się gdzie i
kiedy kąpiele są dozwolone i absolutnie zabronione. Mało kto miał pojęcie,
że mandat można dostać nawet za wejście do wody... po kostki. Oczywiście
w miejscach niedozwolonych.

Strażnik Stasiak ostrzegł przed
niebezpiecznymi popisami przed
rówieśnikami. Zwłaszcza przed
skakaniem „na główkę” do płytkiej
wody. I alkoholem, który nawet
bardzo inteligentnych przyprawia o
„małpi rozum”.
Na nieco inne zagrożenia zwracał uwagę zastępca komendanta
Straży Miejskiej w Knurowie And rzej Dobrowolski. Komendant
odwiedził malców z przedszkolnej
„Trzynastki”. Ostrzegał głównie
pr zed n iebez pieczeńst wam i na

drogach. Dzieci słuchały i chętnie
pytały. Najbardziej jednak spodobał
im się... radiowóz.
- Co roku w wakacje ginie co
najmniej kilkoro młodych ludzi.
Wielu staje się kalekami - mówi
komendant Dobrowolski. - Częstym
powodem jest brak podstawowej
wiedzy. Dzielimy się nią w nadziei,
że dzieci i nastolatki wezmą ją sobie
do serca. Z pewnością wyjdzie im to
na zdrowie...
Tekst & Foto: Karol Dzwonek

Pilchowice. GOK zaprasza dzieci i młodzież na letnie turnusy

Kolorowe wakacje

Wśród wielu atrakcji uwagę zwracają wycieczki - m.in.
do Leśnego Parku Niespodzianek, Koszęcina, zamku w
Toszku, skansenu w Chorzowie, Kalwarii Zebrzydowskiej
czy nad pławniowicki zalew
Gminny Ośrodek Kultury w
Pilchowicach zaprasza dzieci i młodzież na „Kolorowe Wakacje 2010”.
Zajęcia będą prowadzone w pięciu
turnusach (po dwa tygodnie każdy)
w Pilchowicach (OSP - prowadzący

Aleksander Bartlik), Stanicy (OSP
- prowadząca Sabina Rogoń), Nieborowicach (świetlica środowiskowa
- Winfryd Ficoń) i Wilczy (OSP
- Maria Karolina Kaszek).
- Wśród wielu atrakcji znajdą się

zajęcia świetlicowe, gry i zabawy
ruchowe, wycieczki rowerowe,
spacery, ogniska z pieczeniem kiełbasek, gry terenowe oraz - na życzenie zeszłorocznych uczestników
- zielona noc - wylicza dyrektor
GOK Pilchowice Maria Kaszek.
Zajęcia będą prowadzone w
godzinach 10-14.
Szczegółowe informacje o zajęciach znaleźć można na stronie
www.gok.pilchowice.pl oraz na
plakatach.
/pg, bw/

Wakacje z MOPP” - wycieczki
organizowane przez MOPP w Knurowie
Data

13.07
15.07
20.07
22.07
27.07
29.07
03.08
05.08
10.08
12.08

Trasa wycieczki
Zator - Park Dinozaurów
Pszczyna - Zagroda żubrów, pałac, skansen
Opole - ZOO
Inwałd - park miniatur (dzieci od 11 lat) / Dinozaury (do 10 lat)
Kozia Góra (z Bielska-Białej szlakiem do schroniska)
Kraków z przewodnikiem - program dla dzieci
Pogotowie opiekuńcze zwierząt Katowice, skansen w Chorzowie
Wisła - mini zoo, zwiedzanie okolic zamku prezydenta
Góra Żar – Międzybrodzie (kolej linowo-terenowa)
Bochnia - kopalnia soli

Dzieci i młodzież opłacają tylko wstępy w dniu wyjazdu. Rezerwacja miejsca lub odwołanie na kilka dni
przed wyjazdem.
Zapisy od 28 czerwca w godz. 9.00 - 13.00 i od 12



Czas
Trwania
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 17.00

lipca w godz. 8.00 - 15.00 w sekretariacie Miejskiego
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie, Al. Lipowa
12, tel. 032 235 27 13

/-/
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Szczygłowice. PomySł na zaJezdnię autobuSową

autobusy przy Parkowej?
Jest szansa, że po kilku latach
bezowocnych starań sprawa zajezdni
autobusowej w Szczygłowicach
zostanie rozwiązana. Jeśli nie uda
się gminie przejąć części terenu od
Kompanii Węglowej S.A., miasto
utworzy zajezdnię w innym miejscu
W czasach świetności, w latach
60., zajezdnia w Szczygłowicach służyła zarówno autobusom miejskim,
jak również tym przeznaczonym do
przewożenia pracowników. Czas
leci, kopalnia dawno już zrezygnowała z przewozów pracowniczych,
a teren zajezdni popada w coraz
większą ruinę. Stosunkowo duży
budynek poczekalni dla pasażerów
przedstawia obraz nędzy i rozpaczy. Lepiej już postać na zewnątrz.
W chłodne dni poczekalnia służy
za noclegownię dla bezdomnych,
czasem ktoś wypije w niej piwo porzucając butelkę. Wieczorami, przy
skąpym oświetleniu kilku latarni,
oczekiwanie na autobus przebiega w
atmosferze jak z filmu grozy.

Władze Knurowa od dobrych
kilku lat zabiegają o przejęcie terenu
zajezdni od Kompanii Węglowej S.A.,
która jest wieczystym użytkownikiem
tego gruntu. Do tej pory nie udało się
rozwiązać tej kwestii – gmina czyniła
starania o nieodpłatną komunalizację,
z kolei KW S.A. nie chciała się za
darmo pozbywać terenu, którym dysponuje. W ubiegłym roku pojawił się
pomysł, aby zabiegać nie o cały teren
zajezdni, lecz o jego część potrzebną
do stworzenia pętli autobusowej.
- Zaproponowaliśmy Kompanii
Węglowej, by podzielić ten teren i
przekazać gminie jedynie połowę
placu – mówi Barbara Zwierzyńska,
zastępca prezydenta miasta Knurów.
– Wówczas druga, ta z budynkiem,

Dawniej rozkład
jazdy, dzisiaj
zlepek wlepek...

lokalizacji zajezdni – przyznaje
wiceprezydent Zwierzyńska. – Jeśli
Kompania Węglowa nie wyrazi zgody na nieodpłatne przekazanie części terenu, będziemy iść w kierunku
realizacji planu nowej zajezdni przy
ul. Parkowej.
Propozycja zajezdni w nowym
miejscu jest tym bardziej atrakcyjna,
że ucieszyłaby zapewne sporą rzeszę
mieszkańców szczygłowickiego
osiedla. Wielu z nich miałoby do
zajezdni przy Parkowej bliżej niż do
obecnej. Z kolei ci, którym dotych-

mogłaby zostać sprzedana inwestorowi. Gmina wystosowała w tej
sprawie kolejne już pismo do Kompanii Węglowej S.A. Czekamy na
odpowiedź.

będzie zaJezdnia
oboK biedronKi?

W międzyczasie pojawił się
jednak nowy pomysł na rozwiązanie
patowej od lat sytuacji. Jeśli nie
udałoby się przekonać KW S.A. do
przekazania części obecnej zajezdObecny przystanek idealnie nadaje się do kręcenia filmów grozy...
ni, można utworzyć nową, w innym
miejscu. Konkretnie – przy ul. Par- kwestii szczygłowickiej zajezdni czasowa zajezdnia jest bardziej po
kowej, w pobliżu sklepu Biedronka. nadmieniono podczas ostatniej sesji drodze, też nie mieliby powodu do
Gmina ma tam nieruchomość, która rady miasta.
narzekań, bo przystanek w tamtym
świetnie by się do tego nadawała.
– Za c z yn a m y k on ce pc yjnie miejscu istniałby nadal.
O takim sposobie na rozwiązanie przymierzać się do pomysłu innej
MiNa

Szczygłowice. FeStyn charytatywny dla chorego chłoPca

W Szczygłowicach
udało się połączyć
przyjemne z
pożytecznym

Xawery będzie jeździć

Dzięki otwartym sercom wielu szczygłowiczan ciężko
chory Xawery Bassa dostanie specjalny wózek inwalidzki
Chłopiec mieszka z mamą i
siostrą w Szczygłowicach. - Choroba, która go dotknęła odcisnęła
też piętno na najbliższych, którzy
z ogromnym trudem starają się
podołać sytuacji - mówi Izydor
Golec, knurowski radny, który
zainicjował akcję pomocy małemu szczygłowiczanowi.
Spontaniczna inicjatywa ujęła wielu mieszkańców osiedla. W
czwartek i wtorek w „Dworku
na Językach” w ekspresowym
tempie zorganizowane zostały
dwa kameralne festyny. Na śląską i góralską nutę. Zadbały o to
zespoły Iwony Kobryń i Piotra
Poloka oraz kapela Baciary z
Zakopanego.
Choć nie było czasu na rozpowszechnienie informacji o
imprezach, wieść o zabawie i jej

szczytnym celu szybko rozniosła
się po okolicy. Przez park NOT
przewinęły się setki szczygłowiczan, ale też mieszkańców sąsiednich Książenic, Wilczy, Kuźni
Nieborowskiej i Pilchowic.
- Bawiący się nie zapomnieli
o idei. Dzielili się ciepłym słowem
i nie tylko słowem... Na potrzeby
Xawerego trafi dokładnie 1.632,46
zł - mówi pan Izydor. - Jestem
niezwykle zbudowany. Zarówno
reakcją uczestników festynów jak

i wszystkich, którzy sprawili, że
imprezy mogły się odbyć.
Lista osób i instytucji, które
dołożyły starań jest długa. Są na
niej Beata i Dariusz Przepióra,
Martyna Kozakiewicz, Centrum
Kultury, MOSiR, strażacy JRG,
Straż Miejska, Policja, Urząd Miasta. - Także cały personel „Dworka
na Językach”, wszyscy muzycy i
spora grupa ludzi dobrej woli, których nazwisk nie sposób wymienić
- dodaje Golec.
- Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali tyle serca dla
Xawerego - nie kryją radości mama i
siostra chłopca. - Jesteśmy ogromnie
wzruszone i niewymiernie wdzięczne...
Tekst i foto: Bogusław Wilk

„Nie do stracenia”, bo „Żyje się raz” - zagrała i zaśpiewała
w Szczygłowicach kapela Baciary z Podhala
reklama

Piękna pogoda, muzyka i śpiew, a przede wszystkim szczytna idea, integrowały szczygłowiczan
w dwa udane wieczory
Przegląd Lokalny Nr 26 (904) 1 lipca 2010 roku
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Knurów. Półwiecze KaPłańStwa KSiędza SteFana gruSzKi

złoty jubileusz
kapłana
Uroczystym
nabożeństwem
w kościele
Matki Bożej
Częstochowskiej
ksiądz Stefan
Gruszka świętował
półwiecze
kapłaństwa

W mszy pod przewodnictwem ks.
biskupa Gerarda Bernackiego uczestniczyli parafianie, przyjaciele i znajomi jubilata. Wśród kilkudziesięciu
księży byli trzej rocznikowi koledzy,
którzy przed 50 laty przyjęli święcenia kapłańskie wraz z ks. Stefanem.
Zasłużone gratulacje i życzenia
złożyli jubilatowi m.in. dziekan
Dekanatu Knurów – ks. Janusz Kwapiszewski, reprezentujący samorząd

Knurów, boJKów. baJKowy Koniec Sezonu w teatrze
wit-wit

to ci maja, ale kot!

- To najlepszy Kot w butach na świecie! - dało
się słyszeć w bojkowskim Domu Kultury.
Oszałamiające wrażenie na widzach zrobiła
siedmioletnia Maja Zelek, w brawurowy sposób
grająca tytułową rolę słynnej bajki

Rocznicowe nabożeństwo rozpoczęła uroczysta procesja wokół
świątyni - na pierwszym planie ksiądz Stefan Gruszka i biskup
Gerard Bernacki
miejski prezydent Knurowa Adam
Rams z zastępcą Piotrem Surówką
oraz przewodniczący Rady Miasta

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

Kazimierz Kachel z wiceprzewodniczącą Barbarą Gawlińską-Twardawą. Z życzeniami pospieszyli też
starosta powiatu gliwickiego Michał
Nieszporek oraz przedstawiciele rad
parafialnych z Knurowa i Krywałdu,
grup działających przy parafii i organizacji pozarządowych, z którymi
związany jest ks. Gruszka.
Sam jubilat wyraźnie wzruszony
dziękował wszystkim za pamięć i
modlitwy.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Knurów. Vi FeStyn ParaFialny w FarSKich ogrodach

Farorz zaprasza na kreple

Młodzi adepci Teatru Wit-Wit
w bajkowy sposób zakończyli sezon
warsztatów artystycznych. Przez
rok spotykali sie w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 7 szlifując talent pod
okiem Ewy i Stanisława Witomskich.
Tym razem knurowianie na inscenizację wybrali „Kota w butach”.
Wystąpili we wtorek w Bojkowie.
Bajkę zagrali tak, że publiczność
- rodzice, przyjaciele i znajomi nadwyrężyli oklaskami dłonie. - Ach,
ta Maja! Co za kot! - wykrzykiwali
widząc w akcji Maję Zelek, siedmiolatki z „Siódemki”. Pochwały zbierali
wszyscy, w większości debiutujący
na scenie, aktorzy.
Po bajcie wystąpiły uczennice klas
V i VI. Wystawiły spektakl „Tolerancja” autorstwa Alicji Witomskiej. To
opowieść o relacjach w grupie rówieśniczej, w której pieniądze decydują niestety - o przyjaźni bądź odrzuceniu.
Przedstawienie rozpoczęła piosenka z
repertuaru Anny Jantar „Tyle słońca

w całym mieście” w wykonaniu piątoklasistki Eweliny Burdon. Gromkie
brawa zebrała też Natalia Padula,
wyróżniająca się wokalnie i tanecznie.
Obydwie nastolatki są słuchaczkami
Teatralno-Estradowego Studia Wit-Wit
już od kilku sezonów, co było zauważalne podczas pokazu.
Na zakończenie prawdziwe show
dał - związany z Teatrem Wit-Wit
- girlsband Crazy. Katarzyna Grytz,
prowadząca zajęcia taneczne w Knurowie, zaskoczyła publiczność tyleż
ciekawą co wymagającą choreografią
do piosenki „Bing bang” z repertuaru
Lazy Town. - Dzieciaki świetnie zatańczyły dość trudny układ - chwali
tancerki Ewa Witomska.
Dwugodzinny pokaz zwieńczyło
wręczenie młodym adeptom teatru
dyplomów. - Do roztańczonej i rozśpiewanej „Siódemki” zapraszamy
po wakacjach - zachęcają do udziału
w zajęciach Witomscy.
/b/

reklama własna wydawcy

Występy Grzegorza Kani, Janiny Libery, zespołu Wesoły Masorz i Przyjaciele,
a do tego wspaniałe kreple od farorza, pizza od ks. Sebastiana i moc dodatkowych
atrakcji. Niedzielny Festyn Parafialny w Farskich Ogrodach parafii świętych Cyryla
i Metodego zapowiada się nader interesująco
kę. Za sprawą licznych atrakcji, które
zaserwują organizatorzy corocznego
festynu parafialnego.

Foto: Archiwum AK

Wiele wskazuje na to, że po raz
szósty Farskie Ogrody zaludnią się
tak, że trudno będzie wcisnąć szpil-

Festyn w niedzielę, ale już teraz można oglądać wystawę zdjęć,
która stanowi interesujący dodatek do imprezy. Ekspozycja
znajduje się w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla
i Metodego. Obrazuje największe inicjatywy oddziału Akcji
Katolickiej w Knurowie: przegląd kolęd, bieg pamięci - hołd
składany męczennikom stanu wojennego - i festyn parafialny.
Autorami zdjęć są Jacek Cyganek, Wojciech Obremski
i Tomasz Rak

8

- Królować będzie śląska nuta,
o co postarają się trzy znane i
lubiane w regionie zespoły - mówi
Marian Gruszka, prezes knurowskiego oddziału Akcji Katolickiej,
głównego sprawcy - w jak najlepszym tego słowa znaczeniu
- imprezy. - Pokażą się też nasze,
knurowskie, talenty. Podziwiać
będziemy pokaz rycerskiej sztuki
walki, na pewno wielu uczestników
znajdzie ciekawe gry, konkursy i
zabawy.
A to jeszcze nie wszystko.
- Nie mam żadnych wątpliwości, że
hitem okaże się losowanie nagród.
Nagrodą główną będzie 40-calowy
telewizor LCD ufundowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gmin Powiatu Gliwickiego - Moja
Gmina Nasz Powiat - dodaje prezes
Gruszka.
Silnym magnesem na pewno
będą kreple od farorza i pizza od
ks. Sebastiana - smakołyki, które
dorobiły się lokalnej legendy...
Festyn rozpocznie się o godz.
17. Polecamy i zapraszamy.
/bw/
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rozmaitości

Osiągnięcia dydaktyczne: Ewa Kulińska (MG-3), Piotr Dogoński (MG-3), Leszek Szendzielorz (MG-3), Karolina Grenda (MG-3), Szymon Baluszek (MG-3),
Natalia Szlachetka (MG-3), Patrycja Religa (MG-3), Dominik Trygar (MG-3),
Michał Besler (MG-3), Aleksander Okoń (MG-3), Karolina Twardokęs (MG-3),
Daria Paczuła (MG-3), Aleksandra Mikuła (MG-3), Aleksandra Włosek (MG-3),
Jagoda Wilczek (MG-3), Emilia Romanowska (MG-4), Natalia Moczoł (MG-4),
Agnieszka Siedlecka (MG-2), Anna Kozaczkiewicz (ZS im. I.J. Paderewskiego),
Przemysław Gumienny (ZS im. I.J. Paderewskiego), Wioletta Górka (ZS im. I.J.
Paderewskiego), Łukasz Dogoński (MG-3), Wojciech Bajda (MG-3), Jonasz
Kopczyk (MG-3), Irena Mazur (MSP-4), Anna Leszczyńska (MSP-7), Paulina
Dziekańska (MSP-1), Jakub Misiura (MSP-1), Oliwia Polok (MSP-1), Natalia
Barwicka MSP-1), Mateusz Tobiasz (MSP-2), Przemysław Pikosz (MSP-2),
Szymon Tobiasz (MSP-2), Dorota Witkowska (MSP-2), Irena Mazur (MSP-4),
Dawid Nizioł (MSP-4), Barbara Zawadzka (MSP-4), Adam Musiał (MSP-6), Daniel
Broczkowski (MSP-6), Kamil Naszkiewicz (MSP-6), Justyna Dańczura (MSP-6),
Grzegorz Jur (MSP-7), Dominika Limanówka (MSP-7), Paweł Jur (MSP-7), Paulina Rużeńska (MSP-7), Michał Padula (MSP-7), Dawid Nowak (MSP-7), Dominika
Żmuda (MSP-7), Jakub Mierzwa (MSP-7), Samuel Walus (MSP-7), Oliwier Sikora
(MSP-7), Krzysztof Kopczyk (MSP-7), Katarzyna Wojnacka (MSP-7), Mateusz
Surówka (MSP-7), Karol Oleksy (MSP-9), Martyna Karlińska (MSP-9).
Osiągnięcia artystyczne: Szymon Kotański (MG-4), Marta Kozak (MG-4),Julia
Lisoń (MG-4), zespół OK.: Aleksandra Maziarz, Marta Maziarz, Kinga Kaczmarek, Michał Szymański, Sabina Andrzejewska (MG-4); Sylwia Lipka (MG3), Zespół Wokalny (MG-3): Sylwia Lipka, Agata Żyła, Sara Jędryczko, Alicja
Kostelecka, Marta Rejman; Aleksandra Śmieja (MG-3), Anna Długosz (MSP-9),
Alicja Kozień (MSP-9), zespół „Margołki” (MSP-9): Natalia Rybczyńska, Sylwia
Łyzińska, Aleksandra Łepki, Weronika Gajos, Patrycja Bogusz, Basia Fabiańczyk, Paulina Mielczarek, Michalina Karwot, Nicola Kłosek; Karolina Soberka
(MSP-9), Jesica Wamberska (MSP-7).
Osiągnięcia sportowe: zespół cheerleaders „KRZYK” w składzie: Patrycja
Speer, Emilia Wyrębowska, Patrycja Rusin, Barbara Koźluk, Nikola Kobryńczuk,
Monika Bień (ZS im. I.J. Paderewskiego); zespół cheerleaders „DYNAMIT”:
Ewa Kurek, Patrycja Grabowska, Kamila Michalik, Ewelina Błaszkiewicz, Celina
Nawratek, Jowita Bugajska, Angelika Pindur, Kinga Więckowska, Agata Grabowska, Emilia Banz,Aleksandra Klar, Sandra Jegor, Anna Maziarz (MG-1); zespół
cheerleaders „EFEKT” Paula Dziekańska, Alicja Winckiewicz, Paulina Król,
Hanna Płaszczyk, Magda Stolarska, Klaudia Paradysz, Nicola Kopiec, Karolina
Jałowiecka, Magda Raszka, Alicja Wronkowska (MSP-1); zespół cheerleaders
„Holiday” Dominika Leśniowska, Dagmara Hesok, Milena Karpińska, Monika
Lewusz, Dorota Kołakowska, Magdalena Długosz, Paulina Przesdzing (MOPP);
drużyna piłki nożnej z MG-2 w składzie: Krzysztof Klimasara, Łukasz Pryła,
PrzemysławWajda, Artur Charyga, Kamil Trela, Michał Łyziński, Dariusz Link,
Paweł Jaroszewski, Paweł Szymura, Paweł Nauka, Marcin Cudnowski, Michał
Bylak, Szymon Napierała, Marcin Patejuk, Artur Neudek, Daniel Kubiak, Daniel
Kokowski; Agnieszka Dubiel, Emilia Brachaczek, Martyna Nowak, Jagoda Przybyła, Agata Rzepa, Grzegorz Kochański, Paulina Mularczyk, Anna Radzikowska,
Karolina Szczot, Paweł Lichowicz.

Rajd Pojazdów Zabytkowych

Gangsterskie auto
zachwyca do dziś
Chevrolet Master Eagle, Aero 30 Sport,
czy Polski Fiat 508 Junak liczą blisko
80 lat, a nadal zachwycają. Jak bardzo,
przekonali się uczestnicy XXXIV
Śląskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych

Mocni w sporcie,
nauce i sztuce

W miniony wtorek w auli MSP nr 9 uczniowie, nauczyciele
i dyrektorzy szkół spotkali się, jak co roku, na uroczystości
podsumowującej osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne
i sportowe swoich uczniów. Wszyscy mogą być zadowoleni

Foto: Mirella Napolska

Nagrodzeni uczniowie

Edukacja

Młodzi, zdolni i pracowici - knurowscy uczniowie mają się czym
pochwalić
Rajd zorganizował Automobil Śląski. Trasa wiodła drogami Rybnika i okolic. Kawalkada
wiekowych (liczących minimum
30 lat) pojazdów dotarła m.in. do
Chudowa, Knurowa, Gierałtowic i
Nieborowic.
W Knurowie rajdowcy na dłużej
zatrzymali się przy Intermarché.
Miłośnicy starych aut mogli na
własne oczy zobaczyć, dotknąć, a
nawet zajrzeć to środka zabytkowych pojazdów. Chętnie się fotografowano przy ulubionych modelach.
Najstarszym pojazdem, który
zagościł w Knurowie był Chevrolet
Master Eagle, rocznik 1933. Wywołał zachwyt. To świetne auto,
wyciągające nawet 80 km/h. Jego
walory w latach 30 w Chicago
doceniali... gangsterzy. To był ich
ulubiony pojazd.
Jak magnes przyciągały uwagę
Aero 30 Sport z 1934 r., czy Fiaty
- Polski Fiat 508 III Junak z 1935
r. i Fiat 508 III S z 1937 r. Oprócz
klasycznych samochodów były też
sportowe Porsche 911, Lancia Fulvia
czy BMW.

Podczas wtorkowego spotkania
zostali wyróżnieni sami najlepsi
z najlepszych – finaliści i laureaci
olimpiad czy konkursów o zasięgu
wykraczającym daleko poza knurowskie podwórko. Knurowskie placówki mają się czym chwalić.
Rozdano 64 nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, 15 – za osiągnięcia
artystyczne i 13 nagród (w tym
kilka zbiorowych) dla tych, którzy
wykazali się zdolnościami na polu
sportowym.
Rekordzistą i istnym człowiekiem renesansu okazał się Szymon
Baluszek. Uczeń Miejskiego Gimnazjum nr 3 – zajął VI miejsce w kraju

na olimpiadzie promocji zdrowego
stylu życia, jest laureatem wojewódzkiego konkursu z biologii i finalistą
czterech innych konkursów wojewódzkich (z matematyki, geografii,
chemii i historii).
Z kolei Agnieszka Siedlecka
z M iejsk iego Gi m na zju m n r 2
jako jedyna w powiecie gliwickim
dotarła do finałowego etapu Międ z y narodowego Kon k u rsu Matematycznego „Pikomat” i zajęła
w nim wysokie, 5. miejsce. Według Agnieszki warto brać udział
w takich konkursach, bo można
sprawdzić swoją wiedzę, porównać
ją z możliwościami innych, wiele
się nauczyć, a przy okazji przeżyć
wspaniałą przygodę.
Zdolnych nagrodzonych było tak
wielu, że nie sposób ich wszystkich
wymienić. Gromkie brawa, jakie
rozbrzmiewały w auli były przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale
także dla nauczycieli, którzy przygotowywali ich do konkursów oraz
dla rodziców.
Nagrody wręczali przedstawiciele władz miasta, instytucji kulturalnych i sportowych. Spotkanie,
prowadzone przez Joannę Kusy,
zostało urozmaicone występami
solistów oraz zespołów wokalnych
i tanecznych działających w Knurowie.
Uroczystość zorganizowały, jak
co roku, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Centrum Kultury.
Oprac. MiNa

reklama

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Niektóre z pojazdów są jak wino
- im starsze, tym cenniejsze

Chevrolet Master Eagle: 5-osobowy,
4-drzwiowy sedan z silnikiem 60 KM o
pojemności 2,5 l - był ulubionym autem
chicagowskich gangsterów
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ogłoszenia
Gierałtowice. Działki budowlano-inwestycyjne. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Handel i Usługi

26/10

Brukarstwo, drewno kominkowe, usługi
stolarskie. Tel. 511 678 105

Kamienica w Knurowie. Pow. 812 m2, działka
2056 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
32 331 73 63, 888 400 830

Kawalerkę 73 tys. Szczygłowice sprzeda.
Biuro M3, tel. 516 055 825

24-38/10

26/10

23-30/10

26/10

Knurów, działka 750 m 2 – Biuro M3, tel.
601 077 290
26/10

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

01-odw.

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

zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372
17-odw.

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztu-

Dachy – papa termozgrzewalna 27 zł/m2 z
materiałem. Tel. 660 481 277

Knurów. Działka o pow. 2300 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

26/10

Knurów. Nowe domy w zabudowie szeregowej. Cena od 530 tys. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977

25-26/10

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z

26/10

kę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

33-odw.

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 32 336 23 68

Knurów. Sprzedam działkę budowlaną. NCzerkawski. Tel. 516 015 267

25-26/10

Knurów. Sprzedam działkę inwestycyjną z budynkiem. N - Czerkawski. Tel.
516 015 267

joną, ogrodzoną, woda, prąd, kanalizacja,
1533 m2. Cena 215 000 do negocjacji. Tel.
504 754 010

Lokale biurowe i handlowe do wynajęcia,
Knurów, ul. Szpitalna 25a. Tel. 515 182 015

Stary Knurów. Mieszkania 2 i 3 pokojowe.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

M-2, Puszkina, 1p., 34 m2, 109 tys. Lokus,
tel. 793 679 367

Stary Knurów. Sprzedam dom, pow. 159
m2, działka 1100 m2. AS. Tel. 501 533 977

M-3, Sienkiewicza, 53,5 m 2 Lokus, tel.
793 679 367

Szukam do wynajęcia domku w Knurowie lub okolicy. Tel. 503 770 225

25-39/10

M-4, Dyw. Kościuszkowskiej, 62 m2 Lokus,
tel. 793 679 367

ul. Mieszka I, 3-pokojowe na I piętrze.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Klimatyzacje, instalacje elektryczne. Tel.
506 646 960

M-4, os. WP I, 59 m2, Lokus, tel. 793 679 367

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

M - 4, St. Batorego, 52 m 2 Lokus, tel.
793 679 367

www.osiedlepilchowice.pl Tel. 503 055 184

01–odw.

25-26/10

25-29/10

26/10

wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

33-odw.

26/10

Instalacje wod.-kan. oraz remonty mieszkań. Tel. 602 525 087

26/10

22-31/10

26/10

Kompleksowe remonty mieszkań. Tel.

26/10

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

507 275 791

25-26/10

KREDYTY HIPOTECZNE ODDŁUŻENIOWE, KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ NA
OŚWIADCZENIE infolinia 801 614 100

26-29/10

4-pokojowe Szpitalna sprzeda Biuro M3
Tel. 516 055 825

26/10

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe w
Knurowie, obok Planety. Tel. 668 788 427

24-26/10

KREDYTY KONSOLIDACYJNE OD 10 000

M-5, Floriana, 63 m2 Lokus, tel. 793 679 367

26/10

Nowy dom w Pilchowicach sprzedam mkwadrat. Tel. 503 055 184

26-odw.

26/10

26/10
26/10
26/10

www.wynajem-nieruchomosci.eu

26/10

W y n a j m ę m i e s z k a n i e 5 0 m . Te l .
504 202 273 po godz. 16.00
2

26-27/10

26/10

Nowy dom w zabudowie szeregowej, do wykończenia. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

26/10

RÓŻNE

ok. Wilczej – nowy dom, działka 1000 m2
sprzedam. Biuro M3, tel. 601 077 290

26/10

Przyszowice, działka 115.000, Biuro M3.
Tel. 601 077 290

26/10

MOTORYZACJA

26/10

Sprzedam 3-pokojowe na WP II. AS. Tel.
501 533 977

Możesz mieć piękną łazienkę, wykończony
dom, mieszkanie. Nie przepłacaj – dzwoń.
Tel. 600 623 218

Sprzedam dom piętrowy w Krywałdzie o
pow. 180 m2 lub zamienię na mniejszy w
Knurowie. Tel. 32 239 50 19

24-27/10

Nasza firma zrobi to za ciebie. Oferujemy
pomoc w znalezieniu: opiekunki dla dziecka, opieki nad starszymi ludźmi, pomocy
domowej, mężczyzny do drobnych prac
domowych „złota rączka”. Tel. 694 351 628,
516 764 470
24-27/10

Przeprowadzki. Tel. 504 925 709

04-51/52/10

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

26-34/10

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

26-47/10

Usługi remontowe, malowanie, tapetowanie, panele, gipsy, aranżacja poddaszy. Tel. 517 517 401
24-27/10

Usługi remontowo-budowlane w pełnym

26/10

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe w
Knurowie. Tel. 604 963 289

26-27/10

Dom w Knurowie sprzeda m-kwadrat. Tel.
509 096 631

26/10

Dom w Rydułtowach, pow. ok. 200 m 2 .
Cena 279 tys. Sprzedam. AS. Tel. 501
533 977

26/10

Dwurodzinny dom w centrum Knurowa.
Pow. 345 m2, działka 854 m2. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

26/10

26/10

SPRZEDAM DOM W CZERWIONCE DO
REMONTU NA DZIAŁCE 1500 M2 ,CENA
140000 m-kwadrat. Tel. 509 096 631

26/10

Sprzedam garaż murowany przy ul. Mieszka I-go. Tel. 501 383 991

24-26/10

Działka o pow. 1533 m . Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, balkon
w Knurowie, ul. K. Wielkiego 38 m2. Tel.
694 811 422

26/10

25-26/10

Działkę kupię w centrum lub przy głównej drodze. Tel. 602 396 366

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 47,5 m2,
4 piętro po remoncie. Tel. 501 782 234

23-51/52/10

26-28/10

Działkę na Krywałdzie sprzeda m-kwadrat.
Tel. 509 096 631

Sprzedam mieszkanie na Wojska Polskiego
II m-kwadrat. Tel. 509 096 631

26/10

26/10

Farskie Pola. Dom o pow. 90 m2, działka
700 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Sprzedam mieszkanie ul. Lotników 62 m2.
Tel. 500 853 711

2

26/10

Autoskup – gotówka. Tel. 602 641 958

10-29/10

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

Skupuję auta do 2 000. Tel. 660 481 277

25-26/10

Sprzedam samochód Ford Focus TDCI 1.8,
2003 r. Tel. 664 421 972

26-30/10

Student budownictwa podejmie się każdej
pracy; kreatywny, odpowiedzialny, kontaktowy, prawo jazdy kat. B. Tel. 669 347 221
Szukam pracy – wykształcenie średnie,
technik mechanik – spawacz, prawo jazdy
B, C, E, kurs pracownika fizycznej ochrony
osób i mienia I stopnia, uprawnienia na
żurawia IV Ż, suwnica III S, świadectwo
kwalifikacyjne nr G -2/E273/2004. Tel.
513 250 607
25-34/10

Szukam pracy dorywczej – ślusarz-spawacz. Tel. 502 249 891
26-34/10

Szukam pracy dorywczej, branża budowlana, ogrodnictwo itd. Tel. 32 236 84 02
22-29/10

26-27/10

26-27/10

Sprzedam M - 4, 3 -pokojowe, II piętro,
ul. Ziętka. Tel. 604 759 761

SZUKAM PRACY

25-28/10

Sprzedam 2-pokojowe na ul. Ziętka. AS.
Tel. 501 533 977

Łazienki pod klucz. Tel. 602 525 087

SPRZEDAM
Sprzedam stemple budowlane sosnowe.
Tel. 509 571 247

26/10

25-40/10

ZDROWIE I URODA

24-27/10

Poszukujemy mieszkań, domów, działek,
lokali handlowych do sprzedaży lub wynajmu. AS. tel. 501 533 977 lub 32 337 00 22

26-29/10

26-28/10

26/10

26/10

R ATA 18 8 zł, NA OŚWIADCZENIE –
20 000, BEZ BIK, infolinia 801 614 100

Matematyka, fizyka – korepetycje. Tel.
692 845 849

DAM PRACĘ
EDUKACJA
KURS PRAWA JAZDY – Grzegorz Płonka,
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 w Knurowie. Tel. 669 696 161
14-29/10

Pilnie przyjmę do pracy – usługi remontowe, w ykończenie wnętrz. Tel.
511 104 272
25-26/10

Sprzedam pilnie działkę budowlaną uzbro-
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Wakacje z MOSiR-em Knurów

Praca w barze w Gierał towicach. Tel.
510 119 325

24-30/10

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu w Knurowie. Tel. 501 510 978

26/10

1.07.2010 r.
czwartek

Zatrudnię od zaraz do zbioru truskawek.
Szczygłowice. Tel. 608 433 100

3-6.07.2010 r.
sobota-wtorek

24-27/10

Zatrudnię osobę do obsługi biura handlowego ze znajomością księgowości i dobrą
obsługą komputera. Tel. 32 236 07 62,
501 043 444

26/10

Zatrudnię stolarza. Tel. 603 135 023

25-29/10

Robin Hood
- godz. 15.00, 19.30
Niania i wielkie bum
- godz. 17.30
2.07.2010 r.
piątek
Toy Story 3
- godz. 16.00

Toy Story 3
- godz. 16.00
Zakochany Nowy Jork
- godz. 18.00
Seks w wielkim mieście 2
- godz. 20.00

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA nr 26/2010

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane
wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów – wraz z
kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do kina Casino.

W okresie wakacyjnym MOSiR Knurów zaprasza na swoje obiekty:
- kąpielisko Leśne „Zacisze” czynne od
10.00-18.00
Do dyspozycji korzystających 4 baseny, w tym brodzik dla dzieci, boiska do
gry w siatkówkę plażową i piłkę nożną
plażową, koszykówkę, stół do tenisa
stołowego, szachy.
Chętnych zapraszamy do rozgrywek
w turniejach plażowej piłki siatkowej
i nożnej.
-kompleks boisk „Moje boisko Orlik
2012”
Dzieci i młodzież mogą wziąć udział
w turniejach piłki nożnej, siatkowej i
koszykowej.
Dla najmłodszych miłośników ruchu
na świeżym powietrzu przewidziano
gry i zabawy sportowe.
- w lipcu na hali sportowej przy ul. Sztygarskiej we wtorki i czwartki w godz.
17.00 – 19.00 będą prowadzone zajęcia
z samoobrony.
- pływalnie kryte przy ul. Szpitalnej w

Knurowie (przerwa technologiczna w
dniach 28.06 - 11.07)
oraz w Szczygłowicach przy ul Górniczej (przerwa technologiczna w dniach
16.08 – 29.08)
- kort ziemny przy ul. Parkowej w Szczygłowicach
10.07.10 Turniej Piłki Nożnej Pięcioosobowej Knurów Cup – Stadion Miejski
Przy ul. Dworcowej
17.07.10 Warhammer Fantasty Battle
(figurowa gra strategiczna)- hol hali
sportowej
21.08.10 Otwarte Mistrzostwa Knurowa
w Siatkówce Plażowej Mężczyzn – kąpielisko Leśne „Zacisze”
25.08.10 Turniej w Siatkówce Plażowej
Szkół Ponadgimnazjalnych – kąpielisko
Leśne „Zacisze”
Szczegółowe informacje na stronie
www.mosir.knurow.com.pl oraz w dziale
Organizacji Imprez Sportowo-Rekreacyjnych tel. (032)335-20-14
Zapraszamy

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 24/2010 brzmiało: „Rękawiczka”. Podwójny bilet do kina
otrzymuje Teresa Ząbek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

26

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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aktualności
leboSzowice. ii PilchowicKa noc ŚwiętoJańSKa

Wystrzeliły armaty, zabrzmiał „Skrzypek na dachu”,
scena zmieniła się w Piekło, ale finałem okazał się
Relaks w blasku światełek do nieba...
(wokalistka) i Tomasz Sadownik
– wokalista, koncertujący obecnie
w Stanach Zjednoczonych. Publiczność nie zostawiła artystów samymi
sobie, chętnie włączając się w śpiew.
Nic dziwnego, któż nie lubi zanucić
„Skrzypka na dachu”, „Walca Francois”, czy przywołać nieśmiertelne
„Usta milczą” bądź „Umówiłem się
z nią na dziewiątą”...
Pod wieczór romantyzm błyskawicznie przemienił się w... Piekło.
Jednak nie straszne, lecz wesołe, bo
taki jest właśnie - noszący to miano

- kabaret. Przy muzyce wygrywanej
przez Synapce Switcher z Czerwionki-Leszczyn i zespół Relaks uczestnicy nabrali ochoty do pląsów. Gdy
zapadł zmrok znaleźli się nieustraszeni poszukiwacze kwiatu paproci.
Inspiracją okazały się przepiękne
wianki z ziół i kwiatów, a pomocą
efektowne lampiony.

Foto: Magdalena Kus

Działo się, oj, działo w ubiegłą niedzielę w Leboszowicach...
Za sprawą Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom, które
zorganizowało II Pilchowicką Noc
Świętojańską.
Zabawa rozpoczęła się hucznie.
Dosłownie - salwą z armat. Sygnał
dało Bractwo Kurkowe z Knurowa.
Zaraz potem nastąpił radykalny przeskok na subtelną nutę - plenerowy
koncert słynnych arii operowych i
operetkowych. Wystąpili: Agnieszka
Robok (pianistka), Magdalena Kus

Foto: Magdalena Kus

armaty i Piekło z wiankami

Nie zabrakło atrakcyjnych dodatków - degustacji miodów z pasieki
Alberta Wienchola z Leboszowic,
pleneru fotograficznego w Trześniówce, a także licznych gier i zabaw.
Słowem: najkrótsza noc w roku okazała się jedną z najpiękniejszych...
Magdalena Kus, bw

Foto: Mirella Napolska, Karol Dzwonek

tomasz Pilorz z ochab małych

ur. 20.06.2010 r., 3640 g, 53 cm

dawid adamski z gierałtowic

dominika Szczygieł z Knurowa

ur. 21.06.2010 r., 3920 g, 54 cm

michał bełza z nieborowic

natalia muchowska z Knurowa

zuzanna Sładkowska z rybnika

ur. 22.06.2010 r., 3940 g, 59 cm

marcin maciejewski z Knurowa

michał maciejewski z Knurowa

tymoteusz witczak z gliwic

ur. 23.06.2010 r., 4070 g, 56 cm
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bartosz musiolik z Knurowa

ur. 21.06.2010 r., 3530 g, 56 cm

ur. 22.06.2010 r., 3670 g, 51 cm

ur. 23.06.2010 r., 2830 g, 52 cm

agnieszka dubiel z Knurowa

ur. 20.06.2010 r., 3230 g, 53 cm

ur. 22.06.2010 r., 3620 g, 52 cm

maja lenczewska z Knurowa

ur. 22.06.2010 r., 3410 g, 55 cm

Jakub Piasecki z Knurowa

ur. 23.06.2010 r., 2435 g, 51 cm

ur. 23.06.2010 r., 3440 g, 52 cm

ur. 23.06.2010 r., 3910 g, 55 cm

Joanna woś z Knurowa

mateusz chlubek z czerwionki

hanna grzegorzyca z Przyszowic

ur. 24.06.2010 r., 2960 g, 51 cm

ur. 26.06.2010 r., 3210 g, 51 cm

ur. 26.06.2010 r., 3780 g, 50 cm

maja Pochmara z Knurowa

ur. 21.06.2010 r., 3485 g, 51 cm

Paulina Szczotka z Knurowa

ur. 22.06.2010 r., 2950 g, 52 cm

marta Potera z Knurowa

ur. 23.06.2010 r., 3130 g, 53 cm

natalia major z Knurowa

ur. 26.06.2010 r., 3520 g, 54 cm
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sport
Pływanie - Mistrzostwa Śląska gimnazjalistów

Cztery srebrne medale,
dwa w konkurencjach indywidualnych i dwa w sztafecie
wywalczyli reprezentanci sekcji pływackiej TKKF Szczygłowice w czasie Mistrzostw
Ślaska gimnazjalistów. Do
Gliwic udali się: Martyna
Nowak, Jagoda Orlik, Jagoda
Przybyła, Agata Rzepa, Grzegorz Lalek, Marcin Kinek,
Kacper Dziubliński i Fryderyk
Król. Ponadto poza konkurencją startował Piotr Stoppel.

Foto: SP TKKF Szczygłowice

PiSk

W konkurencjach
indywidualnych
dwukrotnie na „pudle”
stawał Kacper
Dziubliński

Foto: SP TKKF Szczygłowice

Srebro razy cztery

Sztafeta dziewcząt z sekcji pływackiej TKKF
Szczygłowice dwukrotnie stawała na podium
WYNIKI:
- dziewczęta - kategoria 14 lat
- Martyna Nowak – 6 miejsce na 50 m stylem klasycznym, 7
miejsce na 50 m stylem dowolnym, 9 miejsce na 50 m stylem
motylkowym,
- Agata Rzepa – 5 miejsce na 200 m stylem klasycznym, 7 miejsce na 50 m stylem klasycznym, 10 miejsce na 100 m stylem
dowolnym, 11 miejsce na 50 m stylem dowolnym,
- Jagoda Przybyła – 8 miejsce na 100 m stylem grzbietowym, 8
miejsce na 200 m stylem zmiennym, 11 miejsce na 200 m stylem
dowolnym, 12 miejsce na 50 m stylem dowolnym,
- Jagoda Orlik – 8 miejsce na 50 m stylem grzbietowym, 8 miejsce na 50 m stylem klasycznym, 11 miejsce na 100 m stylem
dowolnym, 13 miejsce na 50 m stylem dowolnym,
- chłopcy – kategoria 14 lat
- Fryderyk Król – 7 miejsce na 400 m stylem dowolnym, 11 miejsce na 100 m stylem dowolnym, 12 miejsce na 200 m stylem
dowolnym, 7 miejsce na 1500 m stylem dowolnym,
- chłopcy – kategoria 15 lat
- Marcin Kinek – 8 miejsce na 100 m stylem grzbietowym, 16
miejsce na 50 m stylem motylkowym,
- chłopcy – kategoria 16 lat
- Grzegorz Lalek – 4 miejsce na 50 m stylem dowolnym, 6 miejsce
na 100 m stylem dowolnym, 7 miejsce na 50 m stylem klasycznym, 7 miejsce na 400 m stylem dowolnym,
- Kacper Dziubliński – 2 miejsce na 100 m stylem klasycznym, 2
miejsce na 200 m stylem klasycznym, 4 miejsce na 50 m stylem
klasycznym, 7 miejsce na 50 m stylem dowolnym, 7 miejsce na
100 m stylem dowolnym.
Srebrne medale wywalczyły nasze sztafety na 4x200 metrów
stylem dowolnym dziewcząt i 4x100 metrów stylem dowolnym
dziewcząt.

Dwoje ratowników reprezentowało Oddział Miejski
WOPR Knurów w Letnich
Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym. W Ostrowcu
Świętokrzyskim wystąpili:
Karolina Zajonc i Mateusz Szu-

W poszczególnych konkurencjach ratownicy OM
WOPR Knurów zajęli następujące lokaty:
- Karolina Zajonc - 14
miejsce na 200 m pływanie z
przeszkodami, 17 miejsce na

nie manekina, 18 miejsce na
100 m ratowanie kombinowane, 24 miejsce na 100 m
ratownik, 39 miejsce na 200
m pływanie z przeszkodami,
48 miejsce na 200 m super
ratownik.

Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym

W środku stawki
michora. Oboje uplasowali się
na miejscach w środku klasyfikacji generalnej kobiet i
mężczyzn. Karolina Zajonc zakończyła krajowy czempionat
na 24 miejscu (sklasyfikowano
58 pań), natomiast Mateusz
Szumichora zajął 27 miejsce na
69 startujących.

50 m ratowanie manekina, 20
miejsce na 100 m ratowanie
kombinowane, 25 miejsce na
100 m ratowanie w płetwach,
29 miejsce na 200 m super
ratownik, 35 miejsce na 100
m ratownik,
- Mateusz Szumichora
- 10 miejsce na 50 m ratowa-

Na obóz
z APN-em

Akademia Piłki Nożnej
Knurów organizuje IV obóz
piłkarski. - Tym razem młodych adeptów piłki nożnej
zapraszamy do udziału w
obozie w Wiśle, który od-

będzie się w dniach 20-28
sierpnia – mówi współzałożyciel i trener Akademii, Artur
Płatek. – W programie obozu
znajdują się treningi, wyjścia
do kina, na tor wspinaczkowy,

Reprezentacja śląskiego
WOPR z aję ła w k la s y f ikacji generalnej 7 miejsce
(z w yc ię ż yl i r a t ow n ic y z
mazowieck iego WOPR , a
sklasyf ikowanych zostało
20 drużyn).
PiSk

basen, wyprawa na „Stożek”,
ognisko, zwiedzanie muzeum
Adama Małysza i skoczni
narciarskiej.
Organizatorzy wyjazdu do
Wisły informują, że w obozie
mogą wziąć udział również
dzieci, które nie są jeszcze
zrzeszone w Akademii.
Szczegółowe informacje znajd ziecie na w w w.
apnknurow.pl. Telefon kontaktowy: 504 755 488
PiSk

informacja

Endurance SolidaRni

Wojciech Zapart z Orła
Stanica ma za sobą udany start
w Mistrzostwach Mini Olimpic
Games w Wiśniowej Górze.
Wojtek był najmłodszym członkiem ekipy Śląskiego Związku
Tenisa Stołowego i uplasował
się na pozycji 13-16.
Podopieczny Anny Rusin
wystąpił również w turnieju
o Puchar Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, kończąc te rozgrywki na 12 miejscu.
PiSk

Zagraj
w Knurów
Cup

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie zaprasza
do udziału w corocznym turnieju piłkarskim Knurów Cup.
Turniej odbędzie się 10 lipca na
Stadionie Miejskim w Knurowie przy ul. Dworcowej.
W t ur nieju mogą brać
udział zawodnicy urodzeni w
roku 1994 i starsi. Drużyny
występują w składach 5-osobowych. Wpisowe wynosi 50 zł.
W ramach wpisowego drużyny
otrzymają wodę mineralną i
ciepły posiłek. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są pod nr tel.
602-724-457 lub 32 335-20-14.

Półmaratońska
życiówka
Czesław Kostrzak reprezentujący knurowski klub Endurance Solidarni po raz czwarty
wystąpił w biegu półmaratońskim i na mecie miał powody
do zadowolenia. – Zająłem szóste miejsce w kategorii M-50 i
osiągnąłem „życiówkę” przebiegając dystans 21 kilometrów i
97 metrów w czasie 1 godzina 34
minuty i 17 sekund – relacjonuje
knurowianin. Ów czas dał mu
58 miejsce w klasyfikacji open
pierwszego rybnickiego półmaratonu księżycowego.
Klub Endurance Solidarni reprezentowali również:
Krzysztof Dziadek (63 miejsce

w open, 16 miejsce w M-18,
czas - 1.34.48) i Jerzy Wroński
(239 miejsce w open, 4 miejsce
w M-60, czas - 2.11.32). Pan
Jerzy został uhonorowany przez
organizatorów pucharem dla
najstarszego zawodnika, który
ukończył rybnicki półmaraton.
PiSk

Foto: Endurance Solidarni

Tenis stołowy

Jerzy Wroński – najstarszy
uczestnik I Rybnickiego
Półmaratonu Księżycowego

informacja
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Przewidział, że do utrzymania
potrzeba 30 punktów
rozmowa z marcinem domagałą, trenerem KS concordia Knurów

- Rozpocznijmy Panie
Marcinie naszą rozmowę
od liczby 18. Tyle punktów
wywalczyli Pana podopieczni w rundzie wiosennej IV
ligi. Jest Pan z tego wyniku
zadowolony?

niejszych meczach właśnie
charakter był naszym atutem.
Dało się to zauważyć już w
pierwszym meczu z Żorami.
Później widzieliśmy to w spotkaniach z Polonią Łaziska,
Zaporą Porąbka i Czańcem.
Ostatnie mecze wyglądały
już zupełnie inaczej i o to mam
do zawodników pretensje.
Nie da się jednak ukryć,
że ta runda wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby więcej punktów było na naszym
koncie po rundzie jesiennej.
Wiosną graliśmy przecież
każdy mecz o życie.
- Sprawiliście wiosną
wiele miłych niespodzianek,
ale zdarzały się prawdziwe
mecze o życie z Mikołowem
czy Górnikiem Pszów i w
tych konfrontacjach niestety
nie potrafiliście wywalczyć
kompletu punktów. I właśnie
tych punktów szczególnie
brakowało przed ostatnimi
kolejkami.
- W tych meczach zabrakło
w naszej drużynie snajpera.
Nie mieliśmy zawodnika, który
mając jedną sytuację zdobywa
gola i przechyla szalę zwycięstwa na naszą korzyść. Z
Mikołowem mieliśmy przecież
dwie doskonałe sytuacje na
otwarcie wyniku. Z Pszowem
wielu sytuacji bramkowych
nie było i tym bardziej był
widoczny brak zawodnika,
który mógłby odegrać główną
rolę przed bramką rywala.
Powiem nawet wprost, że
zabrakło Piotra Wysogląda
i Marcina Grzegorzycy, którzy mają predyspozycje do

Foto: Piotr Skorupa

- Nie, nie jestem, bowiem
zaplanowałem zdobycie 27
punktów. Drużyna wiedziała
o tym od pierwszego spotkania ze mną. Od początku spodziewałem się, że do
utrzymania się w IV lidze potrzebnych będzie 30 punktów.
I nie pomyliłem się. Niestety
nie udało się osiągnąć zakładanego celu i to jest naszą
porażką.
- Zespół rzeczywiście
nie zdołał się utrzymać,
jednak proszę na chwilę zapomnieć o rundzie jesiennej
i ocenić tylko dorobek
18 punktów zdobytych wiosną.
- Tych 18

punktów jest wykładnikiem
poziomu, jaki prezentuje obecnie zespół Concordii. Z moich
wyliczeń wynika, że w tabeli
po rundzie wiosennej uplasowaliśmy się na 9. miejscu.
I na taką lokatę stać obecnie
ten zespół. To miejsce mogło
być wyższe, gdyby ominęły
nas kontuzje i gdyby zawodnicy nie musieli pauzować za
kartki.
- Kontuzje i kartki to
zmora niemalże wszystkich
trenerów. Czy tej drużynie
zabrakło jeszcze czegoś, co
mogło gwarantować utrzymanie zespołu w IV lidze?
- Tak, oczywiście. Szczególnie w końcówce sezonu,
gdy wiadomo już było, że
jesteśmy zdegradowani. Zabrakło nam w tych ostatnich
meczach charakteru.
Od razu muszę
zaznaczyć, że
we wcześ-

Marcin Domagała lubi mieć jak najwięcej materiału do analizy, stąd
mecze Concordii były rejestrowane za pomocą kamery
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tego, by strzelić bramkę mając
tak zwane „pół sytuacji”.
- Do grona rasowych napastników należał wcześniej
Paweł Przesdzing, któremu
powierzył Pan inne zadanie.
Nie widział Pan w nim rasowego napastnika?
- U mnie Paweł pełnił rolę
skrzydłowego bądź środkowego pomocnika. Wynikało to z
potrzeby chwili, bo właśnie
na tych pozycjach widziałem
większe luki. Z przodu postawiłem na Damiana Kozdronia,
a Paweł jest na tyle uniwersalnym zawodnikiem, że grając w
drugiej linii też strzelił wiosną
kilka bramek. Nie wykluczam,
że gdyby grał w napadzie
mógłby tych bramek strzelić
więcej, ale powtarzam, że taka
była wtedy potrzeba chwili i
powierzyłem temu zawodnikowi inne zadanie. Ponadto proszę zwrócić uwagę, że Paweł
i tak w systemie, którym graliśmy pełnił momentami rolę
napastnika poruszającego się
w bocznych sektorach boiska. Taka była moja decyzja.
Trudno dzisiaj powiedzieć,
jak spisywałby się na pozycji
typowej dla „9”.
- Podziela Pan zdanie,
że strzałem w dziesiątkę
było przesunięcie Mateusza Mikulskiego na pozycję
środkowego obrońcy?
- Jestem bardzo zadowolony z postawy tego zawodnika.
Mogę nawet powiedzieć, że w
mojej ocenie Mikulski należał
do grona kilku zawodników,
którzy ciągnęli grę zespołu.
To było pozytywne zaskoczenie. Cieszę się, że Mateusz
skorzystał z szansy i wykorzystał na tej pozycji swoje
warunki fizyczne,
które przemawiają za tym,
by grał właśnie na środku
obrony. Dobra
gra głową przydała się również
w polu karnym rywala, bo przecież
strzelił ważną
bramkę w meczu z Żorami.
- Moż na
pow ied z ieć,
że roz pocz ynał Pan pracę
w Concordii w
dość bur z l i wym okresie.
Po n i e ud a nej
rund z ie je siennej, zawodnicy w
pewnym
momencie odmówili
udziału

w treningach, bowiem nie
potrafili dojść z zarządem
do porozumienia w sprawach
finansowania zespołu. Z tego
powodu odwołano kilka meczów kontrolnych. Czy to
zamieszanie miało wpływ
na końcowy wynik w sezonie
2009/2010?
- W pewnym stopniu na
pewno miało to wpływ na
przygotowanie zespołu, bo
przecież ileś mikrocykli nie
przepracowaliśmy. Być może
efekt tego obserwowaliśmy w
końcówce sezonu, gdy byliśmy zmuszeni grać głębokimi
rezerwami.
Zaobser wowałem również, że dobrze graliśmy w
pierwszych połowach, a kilka
meczów przegrywaliśmy w
drugich 45 minutach. Może był
to efekt tej nerwówki w okresie
prz ygotowawcz ym i około
dwutygodniowej przerwy w
treningach. Zawodnicy mówili
mi co prawda, że gdzieś tam
się spotykali i poruszali się,
ale to przecież nie to samo co
normalny trening.
- Wrócił Pan do Concordii po kilku latach nieobecności. Co Pana zaskoczyło na
plus, a co na minus?
- Na plus – niesłychana
ambicja i wola walki wśród
zawodników. Do momentu,
gdy były szanse na awans
to piłkarze imponowali mi
właśnie ambicją. Dało się to
zauważyć i na treningu, i w
czasie meczu. Zdarzało się, że
parokrotnie musiałem przerywać zajęcia, bowiem gra
wymykała się spod kontroli.
Sam też na własnej skórze
przekonałem się, jak twardo
walczyli piłkarze, bowiem
kilka razy uczestniczyłem w
wewnętrznych gierkach. Nie
było w nich odpuszczania.
Kolejny plus to chęć nauki,
chęć nauczenia się czegoś nowego i dyscyplina taktyczna.
Po stronie minusów muszę
zapisać to, że w kilku meczach
po stracie bramki nie byliśmy
w stanie grać tak, jak przy
stanie 0:0. Szczególnie było to
widoczne w końcówce sezonu,
bo na przykład w środku rundy, nawet dostając bramkę do
szatni z rzutu karnego w meczu
z Polonią Łaziska, zawodnicy
potrafili ten mecz wygrać.
- Pana poprzednik – Wojciech Kempa – miał olbrzymie
problemy z frekwencją na treningach. Wiosną podobno już
takich problemów nie było...
- Rzeczywiście nie mogę
narzekać na złą frekwencję
na treningach, bowiem średnio miałem na zajęciach do
dyspozycji 14-15 piłkarzy. Co
miało na to wpływ? Na pewno
zmiana trenera. I wypowiadając się o Wojciechu Kempie
trzeba pamiętać, że on pracował z tymi chłopakami przez
kilka sezonów. W takich okolicznościach nowy trener ma

większe argumenty do tego,
by przyciągnąć zawodników
na treningi, bowiem każdy z
nich ma czystą kartkę i każdy
chce pokazać temu nowemu
trenerowi, że to właśnie jemu
należy się miejsce w wyjściowej jedenastce.
Na popra wienie f rekwencji miała wpływ również zmiana finansowania
drużyny.
- Rozmawiamy już po
zakończeniu sezonu, trudno zatem nie zapytać Pana
o plany na najbliższą przyszłość.
- Nie ukrywam, że chciałbym ten zespół prowadzić
w kolejnych rozgrywkach.
Nie ukrywam również, że
taką propozycję dostałem od
obecnego zarządu klubu.
Chciałbym, by piłkarzom
przygotowano takie warunki,
jak w rundzie wiosennej. W
tym zespole widzę miejsce
dla wszystkich tych zawodników, którzy obecnie są w
klubie. W wielu meczach
udowodnili, że zasługują na
miejsce w tej drużynie. Zdaję
sobie sprawę z tego, że zespół
wymaga wzmocnień. Chciałbym sprowadzić tu kilku
nowych zawodników, którzy
pomogliby nam powalczyć o
powrót do IV ligi, bo wiosną
udowodniliśmy, że właśnie w
tej lidze jest nasze miejsce.
By do tego doszło muszą być
spełnione pewne warunki,
a wiemy o tym, że w klubie
szykują się poważne zmiany,
bowiem prezes i członkowie
zarządu odchodzą.
Nie chciałbym dopuścić
do tego, by z drużyny odeszli
ci zawodnicy, którzy tworzą
jej szkielet. Ponadto chętnie
widziałbym w Concordii napastnika, którego stać będzie
na strzelenie w sezonie 15-20
bramek.
- Chciałby Pan od razu
walczyć o powrót do IV
ligi?
- Zdecydowanie tak, bo
po rundzie wiosennej wiemy, że stać nas na grę w IV
lidze. Concordia nie została
zdegradowana dlatego, że
ma słabych zawodników.
Concordia spadła, bo miała
zbyt mało punktów wywalczonych w rundzie jesiennej.
Wiosną mieliśmy niezwykle
trudne zadanie, ale podkreślę to jeszcze raz, to zadanie
można było wykonać, gdyby
nie kontuzje i kartki.
Walka o awans ma dla
mnie większy sens, ale nie
neguję pomysłu spokojnego,
długofalowego budowania
zespołu na przyszłość.
- Dał Pan szansę gry w
IV lidze kilku wychowankom. Taki miał Pan plan,
czy te debiuty to był efekt
zbyt krótkiej ławki rezerwowych?
- Czwartą ligę uważam za
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sport
doskonały poligon doświadczalny dla młodych piłkarzy.
Na tym szczeblu młody zawodnik może się sprawdzić i
albo potwierdzić swoją przydatność do drużyny, albo...
Powiedzmy sobie szczerze, że
jeżeli 17-18-latek nie daje dzisiaj rady zagrać przyzwoicie
w IV lidze to trudno się łudzić,
że za kilka lat będzie zdolny do
gry w ekstraklasie.
Przykład Mateusza
Osmańskiego pokazał, że ci
chłopcy w tym wieku muszą
dostać szansę gry w takiej
lidze. Nie da się też jednak
ukryć tego, że kilku 18-latków
zadebiutowało w zespole
seniorów, bowiem taka była
potrzeba chwili.
- Brak w klubie zespołu
juniorów występującego w
najwyższej lidze to duży
problem dla trenera?
- Duży. W Concordii nie
ma przecież drużyny rezerw.
Po cichu myślałem, że w
zakończonym sezonie juniorzy wywalczą awans do śląskiej ligi juniorów starszych.
Niestety nie udało się...
Mam nadzieję, że w nowym sezonie będzie inaczej i
Concordia doczeka się zespołu juniorów występującego w
popularnej „emce”.
- Cała ta nasza rozmowa
koncentruje się wokół Concordii, jednak w Republice
Południowej Afryki trwa
Mundial. Komu Pan kibicuje i czy dostrzegł Pan jakieś
nowinki taktyczne, które
będzie można przenieść na
nasz grunt?
- Mistrzostwa na pewno
są atrakcyjne, bowiem faworyci często przegrywają,
a Francuzi zakończyli swój
udział po trzech meczach
grupowych.
Kibicuję Hiszpanii, ale jak
pokazał mecz ze Szwajcarią,
oni również mają problem z
rozegraniem ataku pozycyjnego, gdy trafią na zespół,
który muruje dostęp do swojej
bramki. Kibicuję też Argentynie i Brazylii, bo takie style
gry bardziej mi odpowiadają,
aniżeli na przykład wyrafinowana gra Niemców.
Z nowinek taktycznych to
warto przyjrzeć się sposobowi
gry defensywy przy rzutach
rożnych. Można zauważyć, że
wiele zespołów gra tak zwaną
strefą mieszaną, gdzie czterech zawodników jest ustawionych w strefie, a pozostali
kryją indywidualnie.
Jeżeli dane mi będzie w
dalszym ciągu pracować z
piłkarzami Concordii to na
pewno będę stawiał na ustawienie 1-4-1-4-1, bądź zbliżone
1-4-2-3-1. Uważam, że to jest
dobry kierunek i należy to
kontynuować.

- Kiedy piłkarzom Concordii kończą się urlopy?
- Na pi e r w s z y c h z a jęciach spot ykamy się 13
lipca. Urlopy trwają trzy
tygodnie, ale tak naprawdę
przerwa w treningach powinna trwać tylko tydzień,
b owie m k a żd y za wod nik
otrzymał plan pracy, jaką
ma wykonać przez kolejne
dwa tygodnie.
Pierwszy mecz kontrolny
zagramy 17 lipca z ŁTS-em
Łabędy. Kolejni przeciwnicy to zespoły z Rud Raciborskich, Carbo Gliwice,
Pr z yszłości Ciochowice,
Gwiazdy Chudów i Czarni
Sosnowiec.
Wra c a ją c je s z c z e n a
ch wilę d o p o p r ze d niego
sezonu, chciałbym podzięk owa ć za r zą d owi , k tór y
zobowią zał się do z mia ny finansowania zespołu i
ostatecznie wywiązał się z
tych zobowiązań. Osobne
podziękowania kieruję pod
adresem kierownika drużyny. Franciszek Podsiadły
znakomicie wywiązuje się ze
swoich zadań, wiele robi nie
tylko dla drużyny, ale również dla klubu i nie mając go
obok siebie na pewno trudniej by mi się pracowało.
Kierownik potrafi również
wprowadzić w szatni dobrą
atmosferę i za to należy mu
się duży szacunek.

Concordia czeka
na nowego prezesa
Piłka nożna

Na czwar tek – 1 lipca
– w siedzibie KS Concordia
planowane jest Nadzwyczajne
Walne Zebranie Wyborcze.
Członkowie knurowskiego
klubu będą wybierać nowe
władze, bowiem 22 czerwca,
w czasie Walnego Zebrania
Sprawozdawczego za rok 2009
prezes Grzegorz Grzybowski
poinformował, że składa rezygnację, a wraz z nim odchodzą członkowie zarządu.
– Uważam, że po sześciu latach powinna nastą-

pić zmiana i rzeczywiście
poinformowałem członków
klubu o rezygnacji, a ponadto
rezygnację na piśmie złożyło
dwóch członków zarządu:
Adam Tąpała i Eugeniusz
Jurczyga – informuje prezes Grzegorz Grzybowski.
– Ustną rezygnację złożył
Ryszard Kempa. Ponadto w
zarządzie zasiadają: Adam
Rojowiec, Henryk Skrzypczyk i Piotr Szafran.
W związku z tym poprosiłem członków klubu o zwoła-

nie nadzwyczajnego zebrania
wyborczego. Odbędzie się ono
1 lipca i w jego programie
znajdzie się punkt dotyczący
odwołania dotychczasowego
prezesa i zarządu oraz powołania nowych władz.
Zgodnie ze statutem klubu,
walne wybiera prezesa, natomiast prezes wybiera sobie
współpracowników i wnioskuje do walnego o akceptację
tych kandydatur.
Dodajmy, że na 1 lipca
Grzegorz Grzybowski przygo-

towuje sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2010
roku, a nadzwyczajne walne
zebranie będzie nadzorowane
przez prawników. – Chcemy uniknąć jakichkolwiek
wątpliwości i nieporozumień
związanych z interpretacją zapisów statutowych – wyjaśnia
Grzegorz Grzybowski.
KS Concordia ma obecnie
nieco ponad 50 członków i to
oni wybiorą nowego prezesa
klubu.
PiSk

Nabór do II ligi
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie zaprasza do udziału w rozgrywkach
II ligi Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej. Rozgrywki odbywać się będą w Hali Sportowej
MOSiR w Knurowie-Szczygłowicach w poniedziałki w
godzinach wieczornych.

Inauguracja sezonu we
wrześniu br.
W drużynach grać mogą
zawodnicy urodzeni w roku
1994 i starsi. Bliższych informacji udziela Dział Organizacji Imprez pod nr tel. 32
335-20-14 lub 602-724-457.
ps

Rozmawiał Piotr Skorupa

Liczby wiosny

90

- tyle jednostek
treningowych
Marcin Domagała
przeprowadził z piłkarzami
Concordii w rundzie
wiosennej.

Knurów

Mistrzowie
ping-ponga

18

Adam Marczak wygrał coroczny
turniej tenisa stołowego
pracowników PEC Jastrzębie

42

Do rozgrywek przystąpiło
11 zawodników. Trwały kilka
godzin. Rywalizowano systemem „każdy z każdym”.
Po emocjonującej i bardzo zaciętej końcówce turnieju zwycięzcą został Adam
Marczak. Dr ugie miejsce
zajął Dariusz Tyszkiewicz,
a t rzecie - A nd rzej Piórkowski.
K a żdy z uczest n i ków
turnieju otrzymał nagrody.

- tyle punktów zespół
z Knurowa wywalczył
w 15 meczach rundy
rewanżowej. Złożyło się
na to 5 zwycięstw,
3 remisy i 7 porażek.

- tyle bramek padło
we wiosennych meczach
z udziałem knurowskiej
drużyny. 16 z nich strzelili
piłkarze Concordii,
a 26 ich rywale.

24

- z usług tylu piłkarzy
skorzystał wiosną Marcin
Domagała. W całym sezonie
barw Concordii broniło
34 zawodników.
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Zakupiono je dzięki dotacji
otrzymanych ze strony komisji zakładowych działających
w strukturach PEC Jastrzębie,
a także pomocy sponsorów:
firmie „El Rem Karczmarek”, Dariuszowi Gilowi ze
stacji paliw „BP Concordia”.
Do organizacji imprezy „cegiełkę” dołożyły też Urząd
Miasta i Centrum Kultury.
Marek Węgorzewski

W k r ó tc e n a n a s z yc h ł a m ac h :
- relacja z Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów,
- sprawozdanie z turnieju w siatkówce plażowej,
- informacja o piłkarskiej spartakiadzie pracowników
kopalni Knurów
Zapraszamy do lektury

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM

Najlepsi zawodnicy VII Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym. Od lewej: Edward Nowak,
Józef Foit (najstarszy uczestnik), Dariusz Gołyś,
Jerzy Makselon, Grzegorz Grzemba, Stefan Dylus
i Bernard Musiolik.

Piłka nożna
oprac. PiSk

Wyniki ZESPOŁÓW Z NASZEGO TERENU:
Klasa okręgowa
Tempo Paniówki – Silesia Miechowice
1:2
Szombierki Bytom - Jedność Przyszowice
5:1
Klasa A – Podokręg Zabrze
Wilki Wilcza – Sokół Łany Wielkie
0:1
KS 94 Rachowice – Gwiazda Chudów
1:2
Orzeł Stanica - LKS 35 Gierałtowice
2:3
Naprzód Żernica – Ruch Kozłów
3:1
Klasa B – Podokręg Zabrze – grupa I
Zryw Radonia - Victoria Pilchowice
4:1
Klasa B – Podokręg Zabrze – grupa II
Jedność II Przyszowice - Olimp Szczygłowice (nie odbył się)

15

Śluby w wodzie

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk

Knurów. moSir zaPraSza na KąPieliSKo zaciSze

Dwudziestka młodszych ratowników WOPR złożyła
w niedzielę na kąpielisku Zacisze ślubowanie. Uroczystość
wpisała się w oficjalne otwarcie sezonu wakacyjnego
na knurowskim basenie
którego obiektach mogliśmy przeprowadzić całe szkolenie.
Św ia d k a m i c e r e mon i i byl i
najbliżsi, przyjaciele i znajomi świeżo upieczonych młodszych ratowników. Z gratulacjami pospieszyli ich
starsi - stażem i wiekiem - koledzy po
fachu. Wtórowali im samorządowcy
z prezydentem Knurowa Adamem
Ramsem, wiceprezydentem Piotrem
Surówką oraz radnymi Tomaszem
Rzepą i Piotrem Dudło.
- To znakomita okazja, by po-

dziękować za wiele sukcesów w
zawodach sportowych WOPR na
szczeblu Śląska, kraju, a także poza
jego granicami - prezydent Rams
przypomniał wielokrotne tytuły
mistrzowskie knurowian. - Drużyna naszych ratowników zdobytymi
umiejętnościami nie tylko służy niosąc pomoc potrzebującym, ale też w
piękny sposób promuje nasze miasto i
rozpowszechnia zdrowy styl życia.
Kierownictwo WOPR duże nadzieje wiąże z nowymi ratownikami.

Dopełnieniem ślubowania było ratownicze pasowanie
- wiosłem jako atrybutem; na zdjęciu młodszy ratownik
Mateusz Kosowski i prezydent Rams
Foto: Bogusław Wilk

Ślubowanie było ukoronowaniem wymagającego kursu i trudnego
egzaminu. Kursanci udanie przeszli
wszystkie etapy przygotowań.
- Ogromna w tym zasługa kierownika Adama Kubicy oraz instruktorów ratownictwa - Wiesława
Ciszewskiego i Alicji Stachury - podkreśla zasługi współpracowników
Jerzy Pach, prezes Oddziału Miejskiego WOPR, w którego szeregach
działają ratownicy. - Nie można też
zapomnieć wkładu MOSiR-u, na

Knurów. KolczaSte hobby andrzeJa KrawczyKa

Kaktus zakwitnie,
jeśli... zmarznie

Kaktusy chyba wszystkim kojarzą się z kolcami. Niewielu
jednak wie jak piękne kwiaty wydają te nieprzystępne rośliny
Andrzej Krawczyk z Knurowa
kwiatkami interesuje się odkąd pamięta. W szczególności upodobał
sobie kaktusy. Z pozoru nieciekawe

rośliny z dużą ilością kolców odstraszają. Jednak potrafią zachwycić. Najbardziej gdy kwitną. To krótkie chwile,
więc tym bardziej cenne.

Pan Andrzej potrafi sprawić,
że jego kaktusy kwitną jak na
zawołanie - wszystkie jednego
poranka...

Jak dochować się kwitnącego
kaktusa? To niełatwe. Trzeba mieć
sporą wiedzę i... szczęście. Pan Andrzej może pochwalić się i jednym,
i drugim.
– Kaktus musi... zmarznąć. Na
zimę wynoszę je na klatkę schodową,
gdzie temperatura nie przekracza 10
o
C. Na wiosnę wracają z powrotem
do domu. Podlewam je zwykłą wodą
z kranu co trzy tygodnie. Ważne jest,
żeby podlewać je wyłącznie wówczas kiedy są już w cieple. Wtedy
piękne kwiaty mamy gwarantowane
- zdradza tajniki kolczastej uprawy
pan Andrzej.
W domu kaktusów co niemiara.
Żona knurowianina sceptycznie traktowała jego hobby. Widziała w nich
głównie kolce.
– Powiedziałem jej wówczas, że
jak zobaczy kwiaty, to pokocha te
rośliny. I tak się stało – śmieje się pan
Andrzej.
Dziś Andrzej i Urszula Krawczykowie wspólnie dbają o kwiaty.
A te nagradzają im troskę. - Rozkwit
kaktusów przyjmujemy wręcz z euforią - przyznaje knurowianin. - To
piękne chwile...
Tekst & Foto: Karol Dzwonek

Ostatni akord: zimna kąpiel i soczysty klaps
z płetwy na szczęście...
- Krystalizuje się młoda drużyna,
która będzie nas reprezentować
godnie i - mocno w to wierzę - z powodzeniem - mówi prezes Pach. - W
dochowywaniu się zdolnego „narybku” spory udział ma sekcja pływacka
TKKF przy kopalni „Szczygłowice”
działająca pod okiem Dariusza Brachaczka, na co dzień członka zarządu
naszego oddziału.
Prezes nie pomija zasług trenerów młodzieżowej kadry ratowniczej
WOPR - Dawida Stolarka, Wojciecha
Zająca i - wymienionego wcześniej
- Dariusza Brachaczka: - To świetni

fachowcy, którzy na dodatek potrafią
„sprzedać” swoją wiedzę i umiejętności adeptom ratownictwa.
- Gratuluję Jerzemu Pachowi,
w jednej osobie prezesowi oddziału
WOPR i przewodniczącemu Komisji
Sportu w Radzie Miasta, a także całemu zarządowi knurowskich woprowców dochowania się znakomitego zespołu współpracowników i ratowników
- nie szczędzi uznania prezydent Rams.
- Mając opiekę takich profesjonalistów
mieszkańcy wypoczywający nad wodą
mogą czuć się bardziej spokojni...

Nowi młodsi ratownicy WOPR

/bw/

Dawid Basiński, Marcin Buszta, Grzegorz Ciszewski, Michał Godula, Krzysztof
Hołysz, Damian Honysz, Monika Jendryczko, Marcin Kinek, Mateusz Kosowski,
Szymon Kotański, Katarzyna Kowol, Grzegorz Lalek, Mateusz Machulik, Jagoda
Orlik, Aleksandra Płowiec, Patrycja Sładek, Karol Sobieraj, Adrian Wala, Michał
Wojtaszek i Kajetan Załuski.
życzenia

Z okazji Dnia Ratownika Wodnego
składam wszystkim członkom
Oddziału Miejskiego WOPR w Knurowie
najserdeczniejsze życzenia pomyślności
oraz satysfakcji z tej niezwykle ważnej
dla bezpieczeństwa służby ratowniczej.
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

