Wytnij i skorzystaj z majowej promocji
w „Przeglądzie Lokalnym”
– tylko z tym kuponem zapłacisz
połowę ceny za ogłoszenie zlecone
do majowych wydań tygodnika *)
*) dotyczy ogłoszeń o powierzchni co najmniej 100 cm2

aktualności
ŚLĄSK

PILCHOWICE

Dni
Pobity
Województwa nastolatek
Śląskiego
Sejmik Województwa podjął
uchwałę o ustanowieniu Dni Województwa Śląskiego. W tym roku
będą obchodzone pomiędzy 3 i 9
maja. Dni będą okazją do prezentacji
zalet kulturalnych i turystycznych,
ale także gospodarczych regionu.
Szczególnie tych, które mogą podkreślić osiągnięcia dekady samorządności.
- Nowoczesna infrastruktura,
wzrost gospodarczy, wyższy poziom
usług medycznych czy oświatowych,
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności to niektóre przykłady wspólnego sukcesu - wylicza marszałek
województwa Bogusław Śmigielski.
- Minione lata przyniosły też wzrost
znaczenia społeczeństwa obywatelskiego. Marszałek poprosił władze
samorządów - gmin i powiatów
- o wywieszenie w dniach 3-9 maja
na urzędach f lagi Województwa
Śląskiego. - Niech „Dni...”, które
będziemy wspólnie świętować po raz
pierwszy, będą okazją do wspólnej
zabawy mieszkańców regionu - apeluje Śmigielski.
/bw/

KNURÓW

Agresywna
nastolatka
20 kwietnia około godz. 11.00
na al. Lipowej doszło do pobicia
15–latki. Agresorką okazała się
rówieśniczka nastolatki. Uderzona
pięścią w twarz dziewczyna ma
obrażenia twarzy.

19 kwietnia przy ulicy Dolna
Wieś w Pilchowicach t rzej napastnicy około godz. 21.00 pobili
17–latka powodując u niego obrażenia głowy. Agresorzy mieli 20,
17 i ...14 lat. Postępowanie w tej
sprawie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
Justyna Walo

GLIWICE

Radiostacja
zamknięta
Ci, którzy planowali odwiedzić w
najbliższym czasie gliwicką radiostację, będą musieli odłożyć swoje plany
do 31 sierpnia. Powodem utrudnień w
zwiedzaniu są prace budowlane, prowadzone na terenie wokół Muzeum
Historii Radia i Sztuki Mediów.

Justyna Walo

/pg/

GIERAŁTOWICE

KNURÓW

Rowerzysta
na dużym
gazie

Kara za groźby Ofiara była

Nietrzeźwemu rowerzyście z
tr udem starczało szerokości ul.
Dębowej. Miał tak duże problemy z
utrzymaniem równowagi, iż trudno
się dziwić, że nie zwracał uwagi na
znaki. Od dalszej mordęgi wybawiła
go Straż Miejska.
Strażnicy zwrócili uwagę na
mężczyznę w sobotę przed 15. Rowerzysta został przewieziony do
Komisariatu Policji. Funkcjonariusze
policji prowadzą też dalsze czynności w tej sprawie.
Spostrzegawczość strażników
być może uchroniła od strat knurowianina - właściciela Volkswagena.
Funkcjonariusze zauważyli otwarty
samochód nocą w piątkową noc. O
swoim spostrzeżeniu powiadomili
właściciela, który niezwłocznie zabezpieczył swoje auto.
Zupełnie inny kierowca Volkswagena miał zdecydowanie odmienne odczucia po kontakcie ze Strażą
Miejską. Doszło do niego po północy
w ubiegłą środę. Wówczas strażnicy
wraz z policjantami zatrzymali
nietrzeźwego szofera auta po tym,
jak uszkodził znak drogowy przy
ul. Kapelanów Wojskowych. Mężczyzna trafił do aresztu w Gliwicach
po uprzedniej wizycie w szpitalu
wojskowym, gdzie został zawieziony
celem pobrania krwi.
Kilkakrotnie interwencje strażników wiązały się z osobami nadużywającymi alkoholu. W niedzielę
poratowali pana, który po północy zalegiwał ziemię tuż obok ul.
Niepodległości. Mężczyzna został
odwieziony do domu. Także we własnych pieleszach dokończył drzemkę
knurowianin, który przysnął na trawniku przy ul. Wyspiańskiego.
/bw/

Wójt z absolutorium

Nie zapomnij

Radni gminy Gierałtowice zdecydowali jednogłośnie
o udzieleniu wójtowi Joachimowi Bargielowi absolutorium
za wykonanie ubiegłorocznego budżetu
W głosowaniu nie było wątpliwości: 15 radnych zagłosowało na „tak”.
Choć planowany budżet gminy na rok 2008 początkowo zakładał dochody
na poziomie 37,2 mln zł, okazało się, że w ostatecznym rozrachunku wyniosły
one aż 46,3 mln zł. Z tej sumy dochody własne to 33,0 mln zł. Resztę stanowiły
subwencje i dotacje celowe.
Na wydatki budżetowe gminy wydano 44,4 mln zł, czyli 88,8 proc.
zakładanego planu. Wypracowana została nadwyżka budżetowa w kwocie
1,9 mln zł.
Gmina pozyskała środki na wydatki inwestycyjne i bieżące ze źródeł
zewnętrznych takich jak: Europejski Fundusz Społeczny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych oraz Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
/bw/

Dla Przeglądu
JOACHIM BARGIEL , wójt Gminy Gierałtowice:
- Oczywiście cieszę się z wyniku głosowania Rady Gminy. Miniony rok oceniam pozytywnie. Za szczególnie
ważne i korzystne uważam przeznaczenie na inwestycje
40,18 proc. wydatków budżetowych. Tak wysoki wynik
sytuuje gminę wśród najlepszych inwestorów i być może
pozwoli znaleźć się w tzw. Złotej Setce samorządów. Pragnę podkreślić bardzo
dobrą współpracę z radnymi gminy. Szczególnie ich zrozumienie dla podejmowanych decyzji, ale też szybkość i elastyczność działania w dynamicznie
się zmieniającej sytuacji. Nie sposób też pominąć efektywności pracowników
Urzędu Gminy, bardzo sumiennie pracujących na rzecz całej społeczności.
Reasumując: 2008 był dobrym rokiem. Mam nadzieję, że obecny - mimo powszechnie już odczuwanego kryzysu - okaże się równie dobrym.
Not. bw
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KNURÓW

Decyzją Sądu Rejonowego w
Gliwicach 23 kwietnia około godz.
9.30 została zatrzymana mieszkanka
Zabrza. 40–latka od stycznia 2006
do lutego 2009 roku wielokrotnie
groziła pozbawieniem zdrowia i życia mieszkańcom Knurowa. Kobieta
odpowie teraz za swoje czyny przed
sądem.
Justyna Walo

KNURÓW

Trzej
na jednego
19–latek, 20–latek i trzeci sprawca o nieustalonej dotąd tożsamości
pobili 22 kwietnia około godz. 20.30
na ulicy Łokietka mężczyznę. Poszkodowany 34–latek ma złamany
nos i liczne obrażenia ciała. Nieznane
pozostają do tej pory motywy zachowania napastników. Postępowanie w
tej sprawie trwa.

Justyna Walo

Współpraca STANICA
2010
Foto-konkurs
13 maja o godzinie 15.00 w
knurowskim Ratusz (ul. Niepodleg łości) odb ę d z ie się kolejne
spotkanie przedstawicieli Urzędu
Miasta z organizacjami pozarządowymi z terenu Knurowa.
Głównym tematem spotkania
będzie współpraca w roku 2010.
PiSk

KNURÓW

Kolej pociąga...
...złomiarzy i innych amatorów
szybkiego zarobku. 21 kwietnia
około północy nieznany sprawca (lub
sprawcy) dokonali kradzieży akcesoriów torowych na trasie Zabrze Makoszowy – Leszczyny. Ciężki sprzęt
został wyceniony przez PKP Gliwice
na około 4 tysiące złotych.
Justyna Walo

KULTURA

Na organach

MiNa

Nieznany do tej pory osobnik z
pewnością inaczej wyobrażał sobie
scenariusz napadu, którego zamierzał dokonać 26 kwietnia około godz.
2.30 przy ulicy Parkowej. Mężczyzna
grożąc przedmiotem przypominającym broń usiłował sterroryzować
42–latka, by zabrać mu portfel z pieniędzmi. Ku jego zaskoczeniu ofiara,
zamiast przestraszyć się i potulnie
oddać złodziejowi łup, ruszyła do
ataku. 42–latek wyrwał napastnikowi broń, a spłoszony sprawca salwował się ucieczką. Pistolet okazał się
... dziecięcą zabawką. Jej właściciel
jest teraz pilnie poszukiwany przez
Policję.

Justyna Walo

www.spryciarze.pl

Kolejny, XX Międzynarodowy
Festiwal „Dni Muzyki Organowej”
rozpocznie się w katedrze w Gliwicach już w niedzielę, 3 maja, o
godz.20. Zainauguruje go występ
Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod
dyrekcją Massimiliano Caldiego.
Organy w gliwickich kościołach
będą rozbrzmiewać pod palcami
mistrzów codziennie, aż do 10 maja.
Bilety można nabyć bezpośrednio
przed koncertami, zaś szczegółowy
program festiwalu jest dostępny
na stronie intrnetowej www.dmo.
gliwice.pl .

silniejsza

Rada Sołecka Stanicy oraz tamtejsza Szkoła Podstawowa ogłosiły
konkurs fotograf iczny „Stanica
– moje miejsce na Ziemi”. Konkurs
adresowany jest do uczniów szkół:
podstawowej, gimnazjum i średnich,
którzy jednocześnie są mieszkańcami
Stanicy. Zdjęcia sołectwa w formacie
pocztówkowym należy składać w
sekretariacie Szkoły Podstawowej
do 8 czerwca. Regulamin konkursu
na stronie: www.stanica.pilchowice.
pl/regulamin.html
/pg/

KNURÓW

Seat zjechał
z drogi
Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
ustala wszystkie okoliczności zdarzenia, do którego doszło wieczorem
23 kwietnia na ul. Niepodległości.
Kierujący samochodem marki Seat
19–latek stracił panowanie nad kierownicą. Auto uderzyło w przydrożną reklamę. W wyniku zdarzenia
kierowca i dwaj 17–letni pasażerowie
Seata odnieśli obrażenia ciała.
Justyna Walo

KNURÓW
„Pokaż co potrafisz” to kluczowa
dewiza serwisu Spryciarze.pl, największego w Polsce sieciowego
poradnika video. Można znaleźć
tutaj przeróżne videoporady, np. w
jaki sposób wykonać ciasteczka z
przepowiednią, jak zrobić sandały
ze starej opony, jak zrobić „Dżina z
butli”, jak wykonać iluzję zginania
łyżki, jak zrobić różę z papieru toaletowego. Pomysły są dziwne, ale i
ciekawe. Rady zostały podzielone
na kategorie, a na portalu znaleźć
można także forum, porady ekspertów czy różne ciekawostki.
5ak

Skradziony
góral
Kłódka okazała się niewystarczającym zabezpieczeniem przed
złodziejem. 22 kwietnia około godz.
19.00 nieznany sprawca przeciął zamek i dostał się do środka piwnicy, z
której ukradł rower górski. Wartość
jednośladu to około 1000 złotych.
Justyna Walo
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KNURÓW. PRZYSTANEK... NA DRODZE DO ARESZTU

Wandale
zdemolowali wiatę

KNURÓW. BEZMYŚLNOŚĆ LUDZI NIEPOKOI STRAŻAKÓW

Gorący sezon
Potężny słup czarnego dymu unoszący się nad ul.
Szpitalną niejednego zaniepokoił. Z okien osiedlowych
bloków wyglądało, jakby palił się co najmniej budynek...
Foto: Paweł Gradek

W sobotę, o
godz. 14.04 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
PSP w Knurowie
odebrała zgłoszenie o pożar z e w r ejon ie
ul. Sz pit al nej.
Dla st rażaków
nie było żadną
niespodzianką ,
że znów palą się
t r aw y n a n ie u ż y t k a c h . Na
miejscu błyskawicznie pojawiły się dwa wozy JRG
Knurów, i po jednym z OSP Knurów
i Zakładowych Służb Ratowniczych
przy KWK „Knurów”. Akcja trwała
do godz. 15.30.
– Spłonęły 2 hektary traw na
nieużytkach. Przyczyną pożaru było
podpalenie – relacjonuje st. kpt. Wojciech Gąsior.
Jak udało nam się nieoficjalnie
dowiedzieć, oprócz traw paliły się
także plastikowe odpady, które ktoś
porzucił w tym rejonie.
Dla JRG Knurów sezon na ga-

Kara pozbawienia wolności
od trzech miesięcy do
nawet pięciu lat grozi trzem
młodym mężczyznom, którzy
zdemolowali wiatę przystanku
przy ul. Zwycięstwa
w Krywałdzie

Do zdarzenia doszło w sobotnią noc, tuż po północy. Jak podała Komenda Miejska Policji w Gliwicach,
panowie Jacek, Robert i Dawid - w wieku od 19 do 21
lat – przechodząc obok nowej przystankowej wiaty zdecydowali się odmienić jej estetyczny wygląd. Panowie
skopali i obrzucili kamieniami ściany obiektu – przeźroczyste tworzywo zostało rozbite w drobny mak.
Ostała się jedna szyba. Być może dlatego, że zapamiętali w niszczycielskim amoku sprawcy nie zauważyli przejeżdżającego patrolu policjantów z knurowskiego
komisariatu i strażników miejskich. Funkcjonariusze
zatrzymali dwóch mężczyzn, trzeciemu udało się zbiec
(policjanci zapewniają, że nie na długo).
Wandale odpowiedzą za swój czyn przed sądem.
Grozi im od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia

wolności. Z pewnością zostaną zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy wiaty.
- Przybliżony koszt jednej tylko szyby wraz z
montażem sięga niemal 800 złotych – powiedziała
Przeglądowi w magistracie Anna Lewandowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska. – Koszt całej wiaty to wydatek rzędu
siedmiu tysięcy złotych.
- Panie, ja bym takim łobuzom dał w łapy „Kropelkę” i kazał kleić jedną drobinę po drugiej. Pod strażą
i na publicznym widoku... – piekli się, oczekujący na
autobus, krywałdzianin. – Może po tygodniu coś by z
tej swojej bezmyślności zrozumieli.
Justyna Walo, bw
Foto: Bogusław Wilk

reklama

szenie płonących traw rozpoczął się
na dobre. Tylko w ubiegłą sobotę
interweniowali aż siedem razy w
różnych częściach miasta. Kapitan
Gąsior apeluje do dowcipnisiów, aby
zastanowili się, zanim bezmyślnie
podłożą ogień.
– Może tak być, że ktoś rzeczywiście będzie potrzebować naszej
pomocy, bo zdarzy się jakiś wypadek,
a wszystkie wozy będą w tym momencie gasić płonące trawy... – ucina
kapitan.
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KNURÓW. CO JEST ŚCIEŻKĄ, A CO CHODNIKIEM?

Dylematy pieszych
i rowerzystów
Rowery opuściły piwnice, balkony i wyjechały na miasto testować
nową ścieżkę rowerową przy ul.
Kosmonautów. I tu, jak zauważa
Ryszard Czerwiński, pojawia się
problem. – Sztuka polega na tym,
że ścieżki powinny być w jednym
kolorze w całym mieście. I tak, idąc
ul. 1 Maja w stronę skrzyżowania z
ul. Kosmonautów idzie się po szarej
kostce i po wewnętrznej stronie, a
rowerzyści jeżdżą bliżej ulicy. Sytuacja zmienia się przy skrzyżowaniu,
gdzie kolory nagle zmieniają swoje
miejsce i już przy ul. Kosmonautów
chodnik biegnie bezpośrednio przy
jezdni, a ścieżka rowerowa po stronie

wewnętrznej – opisuje knurowianin.
Jest to chyba jedyny wyjątek,
zwłaszcza, że kontynuując podróż
ulicą 1 Maja, aż do centrum, ścieżka
biegnie po zewnętrznej stronie. – I tak
nakazuje logika, bo kto chcąc zejść z
chodnika do sklepu, chciałby narażać się na kolizję z rowerem? Kolory
są istotne w życiu człowieka, ale w
tym przypadku nie są jednoznaczne.
Niektórzy mogą się uprzeć, że kostka
z czarnym kwadratem podpadającym
pod koło może oznaczać ścieżkę
dla rowerzystów... Na odcinku od
ul. Kapelanów Wojskowych do ul.
Szarych Szeregów brakuje oznakowania. Może warto by rozwiązać ten

problem oznakowaniem poziomym?
– sugeruje pan Ryszard.
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich podkreśla, że ścieżki rowerowe w naszym mieście mają kolor czerwony,
a chodniki – w przypadku ul. Kosmonautów – tworzy biała kostka z
czarnym kwadratem. – Ich ustawienie nawiązuje do tego, co wykonano

Foto: Paweł Gradek

Mogłoby się wydawać, że z dwóch ciągów
komunikacyjnych rowerzysta zawsze wybierze
czerwony. – Logika zawodzi, ilekroć rowerzyści
zwracają uwagę pieszym, że przy Kosmonautów
powinni chodzić po pasie sąsiadującym z ruchliwą
ulicą – dziwi się knurowianin Ryszard Czerwiński

w rejonie Dziennego Domu Pomocy
Społecznej przy okazji przebudowy
skrzyżowania, czyli chodnika od zewnątrz, a ścieżki od wewnątrz. Tym
samym, chodnik biegnie wzdłuż zatoki autobusowej. Gdyby było inaczej,
pasażerowie musieliby wysiadać na
ścieżce - zauważa Szczypka.
Rozwianiem wszystkich wątpliwości ma być oznakowanie poziome,

które Zarząd Dróg Powiatowych
już zlecił wykonawcy. - Ścieżki
rowerowe w każdym mieście są
koloru czerwonego, jednak ludzie
zawsze mają problemy z identyfikacją oczywistych rzeczy. Zleciliśmy
oznakowanie ścieżek i na dniach
powinno się ono pojawić – mówi
Jan Osman, dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych.
Paweł Gradek

reklama

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK

Knurowska OSP
świętuje 100 lat
Ochotnicza Straż Pożarna w Knurowie rozpoczyna drugi
wiek działalności. Uroczyste podsumowanie mijającego
stulecia istnienia zaplanowano na piątek, 1 maja
– mówi Piotr Dudło, sekretarz Zarządu Miejskiego Związku OSP w
Knurowie.
Najbardziej zasłużeni strażacy
otrzymają odznaczenia i wyróżnienia. – Wyjątkowo znamienną chwilą
dla jednostki będzie moment nadania sztandaru – podkreśla Benedykt
Wróż, prezes OSP Knurów. Dodajmy
też, że jednostce została nadana złota
Odznaka Honorowa za zasługi dla
Województwa Śląskiego.
/bw/

Jubileuszowe obchody rozpoczną
się o godz. 16 w świetlicy OSP przy
ul. 1 Maja.
Zebrani usłyszą historię jednostki. – W ciągu stu lat zebrało się sporo
ważnych i ciekawych momentów, z
pewnością wartych przypomnienia

4

O godz. 18 w kościele pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego
odbędzie się jubileuszowa msza
święta. Podczas nabożeństwa nastąpi poświęcenie sztandaru OSP
Knurów

Dla Przeglądu
P IOTR D UDŁO, sekretarz Zarządu
Miejskiego Związku OSP w Knurowie: - Sto lat takiej organizacji jak
Ochotnicza Straż
Pożarna jest z
pewnością godne wyjątkowej uwagi.
Lata te kryją w sobie działalność – nieraz bardzo niebezpieczną, zawsze
społecznie pożyteczną – kilku pokoleń
knurowian. Nie sposób o tym zapomnieć. Gorąco więc zachęcamy do
udziału w uroczystości jubileuszowej
– jej najbardziej podniosłym momentem będzie poświęcenie sztandaru
podczas piątkowego nabożeństwa.
Serdecznie zapraszamy knurowian do
uczestnictwa w tym szczególnym dla
strażaków OSP Knurów wydarzeniu.

Not. bw
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Pętla zamiast placu

Przed kilku laty wiata mogła
z powodzeniem służyć za
plan filmowy do produkcji
horrorów (zdjęcie sprzed
trzech lat)

Foto: Bogusław Wilk

KNURÓW. POJAWIŁO SIĘ ŚWIATEŁKO W TUNELU DLA ZAJEZDNI W SZCZYGŁOWICACH

Jest szansa, że przystanek autobusowy Szczygłowice
Kopalnia przestanie straszyć. Jego teren –
podlegający Kompanii Węglowej S.A. – być może
wreszcie zostanie przekazany miastu

Szczygłowicki przystanek z
zajezdnią nie jest dla przyjemnym
miejscem, zwłaszcza wieczorami,
kiedy egipskie ciemności rozprasza
raptem jedna czy dwie latarnie
uliczne. Duża wiata przystankowa
popadająca w ruinę czasem służy
za nocleg bezdomnym, czasem
za miejsce spotkań małoletnich
piwoszy.
Czemu nikt się szczególnie nie
poczuwa do tego, by zadbać o to

miejsce? Ma to związek z tym, że
obszar zajezdni podlega nie gminie
Knurów, ale KWK „Szczygłowice”.
Prawo do wieczystego użytkowania
tego terenu, należącego do skarbu
państwa, ma Kompania Węglowa
S.A. Nic zatem dziwnego, że gmina nie podjęła się remontu obiektu
– trudno wymagać, by wydawała
pieniądze na coś, czym nie dysponuje. Za to od dawna są podejmowane
zabiegi, by miejsce zajezdni nieod-

płatnie przejąć i skomunalizować.
- Sprawa ciągnie się od bardzo
dawna, bodaj od 2000 roku – mówi
Maria Baron, zastępca naczelnika
Wydziału Geodezji, Gospodarki
Nier uchomościami i Rolnictwa.
– Gmina wielokrotnie wnioskowała
o to, by nieodpłatnie przejąć teren
w celu jego komunalizacji i choć już
się wydawało, że wszystko jest na
dobrej drodze, dotąd nie udało się
rozwiązać tej kwestii.

Problem w tym, że gmina zabiega o nieodpłatne przejęcie terenu, zaś
KW S.A. nie chce pozbywać się tak
dużego obszaru bez żadnych zysków,
czemu zresztą trudno się dziwić.
Teraz szanse na porozumienie są
większe – ostatnie starania gminy
zmieniły się o tyle, że wnioskuje ona
o przejęcie nie całego terenu zajezdni, ale jego części, na tyle dużej, by
autobusy miały możliwość zawracania i postoju.

- Na razie sprawa jest w fazie
początkowej – relacjonuje Mariusz
Aleksiej, naczelnik WGGNiR.
– Pozytywne jest to, że KW S.A.
wyraziła wolę zapoznania się z
naszą koncepcją podziału tego terenu. Nie mamy jeszcze informacji,
czy KW S.A. zechce przekazać nam
teren nieodpłatnie. Mam nadzieję,
że tak.
Konkretna decyzja w tej kwestii
powinna zapaść do końca roku.
M. Napolska

KNURÓW. BUDYNEK MOPS PO REMONCIE

Kolorowo
i przed
czasem

Wchodząc dziś do MOPS można
pomyśleć, że się pomyliło budynki.
Ciepła tonacja sal utrzymana w
żółciach i soczysta zieleń korytarzy
to widok rzadko spotykany w jakichkolwiek urzędach. A jeśli pamięta się
stan pomieszczeń sprzed remontu,
wrażenie jest tym większe. Jednak
najważniejsze zmiany to te, których
nie widać gołym okiem.
– Remont miał na celu przede
wszystkim sprostanie wymogom BHP
– zapewnia Małgorzata Cisek-Sopel,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie. – Ściany
trzeba było zabezpieczyć płytami
przeciwpożarowymi, okazało się, że
legary, na których utrzymuje się podłoga, również wymagają wymiany.
Balustrada schodów była zbyt
niska, trzeba było zamontować nową,
co ma przy okazji walory estetyczne.
Nowością jest także składany blat do
przewijania niemowląt umieszczony
w wyremontowanej toalecie dla niepełnosprawnych.
Plan zakładał, że prace remontowe potrwają do końca maja, ale
Foto: Mirella Napolska

Rozpoczęty w lutym remont Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej dobiegł końca – i
to wcześniej, niż przewidywano. Odnowione,
kolorowe, a przede wszystkim bezpieczne
wnętrza to efekt, dla którego warto było znosić
trudy urzędowej pracy
w remontowych warunkach

przy ustalaniu tego terminu celowo
przewidziano pewną rezerwę.
– Braliśmy pod uwagę to, że
remont będzie prowadzony na otwartym obiekcie, bo przecież przez
cały ten okres mieliśmy pracować
– i pracowaliśmy – w tym budynku
– wyjaśnia dyrektor. – Na szczęście
trafiliśmy na firmę dysponującą
takim kapitałem ludzkim, że front
robót był naprawdę szeroki i dzięki
temu udało się je zakończyć już w

kwietniu.
Trwają jeszcze drobne prace
wykończeniowe, nie są one jednak
uciążliwe ani dla pracowników
MOPS, ani dla jego klientów. Koszt
remontu, który w całości został sfinansowany z budżetu gminy, to około 190 tys. zł. W tym roku ośrodek ma
w planie jeszcze remont ogrodzenia
oraz zainstalowanie zewnętrznego
oświetlenia.
MiNa

KNURÓW. CZWARTEK, 30 KWIETNIA...

Ostatni dzwonek
dla podatników
Akcja „PIT” dobiega końca. Czwartek, 30 kwietnia, to
ostatni dzień składania zeznań podatkowych za 2008
rok. Jeszcze tylko tego dnia knurowscy podatnicy mają
możliwość złożyć wypełnione formularze na miejscu,
w urzędzie przy ul. Ogana
Od 20 kwietnia z tej sposobności skorzystały ponad dwa tysiące miejscowych podatników. Dzięki temu oszczędzili czas i pieniądze, które musieliby wydać na opłatę pocztową bądź dojazd do skarbówki w Gliwicach.
Ułatwienia są efektem współpracy knurowskiego magistratu i gliwickiego Drugiego Urzędu Skarbowego. - Podatnicy nie kryli zadowolenia
z tej dogodności - powiedziała Przeglądowi starsza inspektor Małgorzata
Pawlak.
W ostatni dzień akcji przewidywana jest zwiększona frekwencja.
Kto nie zdąży wyrobić się w godzinach otwarcia punktu przyjmowania
formularzy (godz. 8-14), temu pozostaje jeszcze poczta bądź skorzystanie
z internetu.
/bw/

Ze zmian zadowoleni są pracownicy, plusy odczują też klienci ośrodka
Przegląd Lokalny Nr 17 (843) 30 kwietnia 2009 roku

Wszelkie informacje dotyczące składania zeznań podatkowych można uzyskać
w Drugim Urzędzie Skarbowym osobiście (ul. Młodego Hutnika 2) lub telefonicznie pod numerem 032 33 999 00. Można też konsultować się z Krajową
Informacją Podatkową pod numerami 0 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego)
i 022 330 03 30 (z komórki).
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rozmaitości
Jako trzeci egzamin pisemny
– poza językami polskim i obcym
– uczniowie ZS wybierają najczęściej
biologię, w dalszej kolejności: WOS,
matematykę i geografię.
Wśród maturzystów są osoby, których osiągnięcia są dla szkoły dumą
– to przede wszystkim Daria Poda,
finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady
Języka Polskiego, która uzyskawszy
100-procentowy wynik jest zwolniona z matury i ma pewny indeks wybranej uczelni. 19 maturzystów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, 4
– stypendia starosty gliwickiego, a 2
– wyróżnienia starosty.
Do egzaminu dojrzałości przystąpią także uczniowie z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie. – W
tym roku do matury zgłosiło się 86
osób spośród 94, czyli aż 91 procent
uczniów – mówi Grażyna Dąbrowska,
dyrektor ZSZ nr 2. – Najpopularniejsza, jak co roku, jest geografia, którą
wybrało 72 procent maturzystów,
chęć zdawania biologii zadeklarowało 18 procent osób, pozostałe wybrały
WOS, matematykę i historię.
Cóż – pozostaje życzyć złamania
pióra i trzymać kciuki!

EDUKACJA. CZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH CORAZ BLIŻEJ!

I nauka, i chęć szczera

Foto: Mirella Napolska

Wiosna to gorący okres w szkołach.
Po sprawdzianie w podstawówkach i egzaminie
gimnazjalnym przyszedł czas na maturzystów

EDUKACJA. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009

Testy na finiszu
W ubiegłym tygodniu trzecioklasiści
z gimnazjów w całej Polsce zdawali egzamin
podsumowujący ich dotychczasową naukę.
W Knurowie przystąpiło do niego ponad
400 uczniów
Trzyczęściowy egzamin rozpoczął się w środę, 22 kwietnia, testem
humanistycznym. W czwartek uczniowie pisali sprawdzian matematyczno-przyrodniczy, zaś w piątek
zdawali językową część egzaminu
(najczęściej język angielski lub niemiecki, ale także francuski, jak np.
w Miejskim Gimnazjum nr 4).
Testy gimnazjalne były identyczne dla uczniów w całym kraju.
Frekwencja jest w niemal stuprocentowa, bowiem przystąpienie do
egzaminu to warunek ukończenia
szkoły, a jego powtórka nie jest
możliwa. Jeśli ktoś wypadnie słabo
na egzaminie, ale na świadectwie
ukończenia szkoły będzie mieć
same pozytywne oceny, to i tak
ukończy szkołę – bez względu na
wynik egzaminu. Jednak rezultat
testów z części humanistycznej
i matemat yczno-przy rod niczej
będzie miał wpływ na przyjęcie
ucznia do wybranej przez niego
szkoły ponadgimnazjalnej. Z kolei
część z języka obcego nie będzie o
tym decydować – ma ona jedynie
wysondować poziom znajomości
języka, jaki uczeń reprezentuje.
W Knurowie do egzaminu przystąpiło w sumie 418 osób (66 w MG1, 167 w MG-2, 117 w MG-3 i 68 w
MG-4). Ponadto 5 osób z przyczyn
losowych będzie go zdawać w dru-

gim terminie.
Wyniki egzaminu będą znane w
połowie czerwca.

CO DALEJ?
Po egzaminach gimnazjalnych
uczniowie mają przed sobą wybór
szkoły. Ponadgimnazjalne placówki, także te knurowskie, już zachęcają swoich potencjalnych uczniów
do wyboru tej właśnie, a nie innej
szkoły. Nauczyciele z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 w K nurowie
osobiście odwiedzają gimnazja, aby
opowiedzieć uczniom o edukacyjnej
propozycji ZSZ. Z kolei Zespół
Szkół im. I.J. Paderewskiego, jak co
roku, zorganizował Dzień Otwarty.
Uczniowie knurowskich gimnazjów
odwiedzali ZS całymi klasami,
wraz ze swoimi nauczycielami.
W poszczególnych salach, podczas
multimedialnych prezentacji, mogli
się zapoznać z ofertą edukacyjną
zarówno Liceum Ogólnokształcącego, jak i Technikum. ZS odwiedzili
uczniowie knurowskich gimnazjów
nr 1, 2 i 4. Dzień Otwarty będzie
powtórzony 7 maja. Wówczas szkoły odwiedzą uczniowie MG-3. – W
tym dniu będziemy też czekać na
wszystkie chętne szkoły spoza Knurowa – informuje dyrktor ZS im. I.J.
Paderewskiego, Dorota Gumienny.

Kasztany kwitną, a maturzyści
mają ostatnie dni na poszerzenie
i utrwalenie wiedzy. Początek tegorocznego egzaminu dojrzałości już
w poniedziałek, 4 maja. W Knurowie
najwięcej osób – 213 – będzie zdawać maturę w Zespole Szkół im. I. J.
Paderewskiego. – W poniedziałek do
egzaminu z języka polskiego przystąpi
197 uczniów Liceum Ogólnokształcącego (z sześciu klas) i Liceum Profilowanego (z jednej klasy), a także 16
absolwentów z poprzednich lat, którzy
chcą poprawić swoje wyniki – informuje Dorota Gumienny, dyrektor
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
w Knurowie. – Samych egzaminów
pisemnych przeprowadzimy aż 24 – z
12 przedmiotów na dwóch poziomach
– podstawowym i rozszerzonym.
Oprócz trzech przedmiotów obowiązkowych z reguły każdy z naszych
uczniów wybiera sobie co najmniej je-

den dodatkowy przedmiot. Egzaminy
pisemne zakończą się w naszej szkole
19 maja, zaś ustne będą się odbywać
od 12 do 28 maja. Każdy maturzysta
zdaje od 5 do 8 egzaminów (łącznie
ustne i pisemne) w bardzo różnych
konfiguracjach, według własnego wyboru dokonanego pod kątem wymagań rekrutacyjnych wyższych uczelni
i bardzo wiele pracy kosztowało nas
takie ustalenie terminów, aby każdemu uczniowi zapewnić dogodny dla
niego grafik.
Jak podkreśla pani dyrektor, to
bardzo mocny rocznik uczniów, zatem wyniki matury też powinny być
dobre. – Tegoroczni maturzyści korzystali z ogromnej oferty zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków
UE – podkreśla Dorota Gumienny.
– Te zajęcia były w pierwszym rzędzie
ukierunkowane właśnie na przygotowanie do egzaminu maturalnego.

M. Napolska

Dla Przeglądu

Gimnazjaliści o egzaminie

SZCZYGŁOWICE

Brzydkie Kaczątko po
trzykroć wypiękniało

Sandra Leśniak:
- Dwa pierwsze
dni były prostsze, w piątek
było
trudniej,
przynajmniej
dla mnie. Nie
jestem dobra z
języków obcych.
Po gimnazjum wybieram się do
technikum do Paderewskiego na
ekonomistkę.

Środa - to był szczęśliwy dzień dla Brzydkich
Kaczątek. Aż trzykrotnie wypiękniały zamieniając się
w okazałe łabędzie
Cud zdarzył się za sprawą Teatru
Bąbel, działającego przy Miejskim
Przedszkolu nr 3. W ubiegłą środę
teatr wystawił „Brzydkie Kaczątko”.
Widownia szczygłowickiego domu
kultury pękała w szwach. Wypełnili
ją mali widzowie z miejscowych
i okolicznych przedszkoli i szkół.
Kilkulatki żywo reagowały na wydarzenia na deskach sceny. Dzieliły
smutki i radości kaczątka-odmieńca.
I gorąco oklaskiwały szczęśliwy
dlań finał.
W aktorów wcielili się - oprócz
dzieci - rodzice malców uczęszcza-

jących do szczygłowickiej placówki.
Udana impreza jest wspólnym dziełem rodziców oraz dyrekcji z Marią
Kamińską-Mosio i pracowników
przedszkolnej Trójki. Powtarzanym
z sukcesem od dekady.
- Teatr Bąbel to swoisty ewenement - godny tyleż pochwały co
podziwu - nie krył szacunku dla
inicjatywy przedszkola, oklaskujący
grę aktorską, wiceprezydent Knurowa Piotr Surówka. - Bawi, wzrusza i
edukuje. Z pewnością tych, co mają
przyjemnie wspomnienia można
liczyć już w tysiącach...

Dawid Sikora:
- Był duży stres
przed egzaminem, po – szok.
Trudność oceniam na bardziej niż średnią. Nie wiem,
czy można wymienić najtrudniejszy
test, każdy miał pewne ciemne
strony, które zaskoczyły. Myśląc o
dalszej szkole wybiorę raczej coś
informatycznego, może bardziej
ekonomię.

/bw/

serdeczności

Serdeczne podziękowania za fachową i miłą opiekę medyczną
dla lekarzy, pielęgniarek oraz całego personelu
Oddziału Chirurgii Męskiej Szpitala Miejskiego w Knurowie,
a także dr Jackowi Piwowarczykowi,
który postawił właściwą diagnozę
składa
wdzięczny pacjent
ZDZISŁAW PIĘTA z Krakowa
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Foto: Bogusław Wilk

MiNa

Mateusz Zadka:
- Egzaminy poszły mi dobrze.
Jestem z siebie
zadowolony. Angielski był zaskoczeniem.
Rozprawka z polskiego była trudna. Na
teście matematycznym nie podobało mi się zadanie za dwa punkty,
gdzie było liczenia na całą stronę.
Później wybieram się do technikum
łączności w Gliwicach, a dalej na
studia informatyczne.

Laura Karaś:
- Dzisiaj egzamin był łatwiejszy.
Jestem
dobra w językach obcych,
ale i test był łatwy. Podobnie
humanistyczny, natomiast matematyczny był trudniejszy. Po gimnazjum
wybieram się do technikum hotelarskiego w Gliwicach.
Not. Monika Pięciak

Przegląd Lokalny Nr 17 (843) 30 kwietnia 2009 roku

rozmaitości
KOPIA PIĘKNEJ MADONNY ZAWITAŁA DO KNUROWA

Ślonzoczka w doma
Sześć wieków zaklęto w obliczu Pięknej Madonny z Knurowa.
Wiernie odtworzone przez Bartłomieja Biżka z krakowskiej pracowni
konserwacji zabytków na nowo intryguje i zachwyca

KNURÓW. GRAFFICIARZE POMALUJĄ OGRODZENIE I ŚCIANĘ
SALI GIMNASTYCZNEJ MSP-2

Graffiti
na sportowo
- Ma być bez wulgaryzmów, estetyczne i związane
z tematyką sportową – tak w skrócie o nowym
projekcie graffiti na ścianie sali gimnastycznej
opowiada dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 2 – Teresa Bochenek, która po raz drugi
przyklasnęła pomysłom grafficiarzy
Kiedy w kwietniu ubiegłego
roku na terenie szkoły odbyło
się I Graffiti Jam, obserwatorzy
nie kryli zadowolenia. Młodzi
udowodnili, że graffiti nie musi
kojarzyć się z wandalizmem, ani
poruszaniem na granicy prawa. Od
roku estetyczne „wrzuty” zdobią
szkolny mur i przykuwają uwagę
przechodniów.
Także w tym roku grafficiarze
skierowali swoje kroki do gabinetu
dyrektora szkoły z propozycją kolejnych graffów.
– Młodzież chce robić coś z pożytkiem dla szkoły, dlaczego jej nie
pozwolić? W tym roku grafficiarze

pod wodzą Rafała Floriańskiego
przemalują boczną ścianę szkolnej
sali gimnastycznej. Umówiliśmy się,
że nie będzie żadnych wulgarnych
treści, zarówno w rysunkach, jak i
słowach. Chłopaki pomalują także
pozostałą część szkolnego ogrodzenia – mówi Teresa Bochenek.
Na pytanie, co uczniowie szkoły
na taki pomysł, dyrektorka odpowiada: - Niech się uczą od najlepszych.
Do udziału w projekcie knurowscy grafficiarze zaprosili kolegów
z innych miast. Mieszkańcy będą
mogli podziwiać ich w akcji 16 maja
na boisku MSP-2.
Tekst i foto: Paweł Gradek

informacja własna wydawcy

W kameralnej atmosferze Izby
Tradycji powitano kopię rzeźby.
Miejsce wybrano nieprzypadkowe:
siedziba NOT i Izby Tradycji to najstarszy budynek w mieście. Znajduje
się także rzut kamieniem od miejsca,
w którym stał drewniany kościółek
p.w. św. Wawrzyńca.
Specjalnie na tę okazję do Knurowa przyjechał Janusz Ćwiertnia,
mincerz z Opola, którego Madonna
zainspirowała do wybicia okolicznościowych monet z jej wizerunkiem, a
także ks. dr Henryk Pyka, dyrektor
Muzeum Archidiecezji Katowickiej,
gdzie znajduje się oryginał rzeźby.
Urzeczeni pięknem Madonny: ks. Marek Kamieński, ks.
Henryk Pyka, Bogusław Szyguła i Janusz Ćwiertnia

Widok Madonny wyłaniającej
się z płóciennego pokrowca zaparł
dech w piersi niejednemu świadkowi
tego historycznego momentu. Wierne
odwzorowanie każdego detalu tej

pięknej rzeźby to zasługa Bartłomieja Biżka. Konserwator zastosował
te same techniki, którymi posługiwano się 600 lat temu. Polichromię
wykonał ze sproszkowanego srebra,

a czerwone akcenty – temperą zmieszaną z jajkiem. Rzeźbę wykonano z
komponentów żywicy. – Wszystkie
detale, przetarcia są identyczne, jak
w oryginale. Koszt wykonania odlewu i kopii to 20 tys. zł – mówi kustosz
Bogusław Szyguła.
Nie jest tajemnicą, że knurowska
rzeźba posiada aż trzy kopie. Jedna,
od dwóch lat, stoi w kościele w Żorach, druga już 14 czerwca znajdzie
swoje miejsce w kościele p.w. św.
Antoniego w Krywałdzie, a o trzecią
starają się Ślązacy z Ameryki.
Ksiądz Marek Kamieński, który
w czerwcu przyjmie rzeźbę pod dach
krywałdzkiej świątyni, z uwagą
wysłuchiwał rad konserwatora. Dowiedział się, że kurz z rzeźby można
usuwać jedynie miotełką z piór, że
Madonna najlepiej prezentuje się
na granatowym tle i w oświetleniu
punktowym.
Przez półtora miesiąca można
podziwiać rzeźbę w Izbie Tradycji
(budynek NOT), po czym trafi pod
dach krywałdzkiej świątyni, poświęcona przez arcybiskupa Damiana
Zimonia.
Szyguła zapowiada, że z tej
okazji powstanie okolicznościowy
datownik, a w 2010 roku, z okazji
600-lecia rzeźby Poczta Polska wyda
znaczek z wizerunkiem Madonny z
Knurowa.
Tekst i foto: Paweł Gradek
reklama
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Wspólny występ orkiestry i chórów okazał się
udanym muzycznym eksperymentem

Schola Cantorum

Calvi Cantores

Slavica Musa

Śpiewa Sonia Godoj, gra
Oriestra KWK Knurów
Serdeczności

Kochanej Mamie i Babci
z okazji 90-tej rocznicy urodzin
z całego serca życzymy,
aby ten dzień był tak miły,
jak tylko miłym być może,
spędzony w otoczeniu pełnym
miłości, przyjaciół i rodziny.
Z Bożym błogosławieństwem
składa Wnuk Tomasz,
Córka Stefania z Rodzinami .

8

Myli się ten, kto
kojarzy muzykę
chóralną wyłącznie
z uroczystym,
podniosłym tonem
i niemal kościelną
powagą. Dobrzy
chórzyści potrafią
wydobyć z niej wiele
ciepła i humoru.
Dokładnie tak
jak knurowscy
wykonawcy podczas
III Wiosny Muzycznej

KNURÓW. WESPÓŁ W ZESPÓŁ I Z HUMOREM

Wiosna,
ach to ty!
jak „I feel good” Jamesa Browna czy
„The Saints” i jak zwykle dała popis
świetnych umiejętności. Zespołowi
wokalnie towarzyszyła wychowanka Centrum Kultury w Knurowie
- Sonia Godoj, która również została
obsypana burzą oklasków. Występ
solowy orkiestry w zmniejszonym

Rozpoczęło się utworem Vangelisa 1492 „The Conquest of Paradise”. Następnie została wykonana
„Oda do radości” L. von Bethovena
w opracowaniu Jerzego Pogockiego. Na zakończenie wspólnego konImpreza odbyła się w sobotę
certu mocnym akordem zabrzmiał
w szczygłowickim domu kultury.
utwór gospel „Freedom” ar. Ted
Przed publicznością pokaParson.
zały się – i to jak! – chóSobotni koncert to ciery Calvi Cantores, Slavica
kawe przeżycie i doświadMusa i Schola Cantor um
czenie dla zespołów, które
przy wydatnym i hucznym
poprzez wspólne działanie
współ ud ziale ork iest r y
umacniają się wzajemnie.
KWK Knurów.
Orkiestra poszukuje nowego
Kto spodziewał się jebrzmienia i różnorodności
dynie muzycznej powagi, z
repertuaru oraz składu. Łąpewnością mile się zaskoczy czasem odległe formy
czył. „Can you feel the love
muzyczne, przełamuje stetonight ” - z nany przebój
reotyp orkiestry dętej kojaEltona Johna z filmu „Król
rzonej na Śląsku najczęściej
lew” - czy „Kiss the girl” z
z... uroczystościami pogrze„Małej syrenki” to utwory
bowymi. Zespół wykorzylekkie i przyjemne. Zaśpiestuje potencjał muzyczny,
Pod wrażeniem występów byli i gratulacje muwali je mocnymi, męskimi
jaki
istnieje w knurowskich
zykom oraz śpiewakom złożyli Paweł Kamiński
g łosa m i Calv i Ca ntores. - przewodniczący komisji oświaty Rady Miasta
artystach, współpracując z
„Łysi śpiewacy”, pod wodzą i Jerzy Kosowski - dyrektor Centrum Kultury
gwiazdami sceny polskiej
Tomasza Sadow ni ka, zat a k i m i ja k Ad a m Sobie prezentowali też słuchaczom dwa składzie i z utalentowaną solistką rajski, Michał Gasz, Bartłomiej
utwory, które przyniosły im „Złoty był ukazaniem innego stylu śpiewu. Urbanowicz, Dawid Wydra, Adam
Dyplom” na IV Konkursie Pieśni Utwory rozrywkowe śpiewane do Szaruga. Tym razem sięga po świetPasyjnej w Bydgoszczy.
mikrofonu wymagają zupełnie innej ne knurowskie zespoły chóralne.
Wyst ę pują ca ja ko d r uga w emisji głosu i techniki.
Justyna Walo, mk
kolejności, pod dyrekcją Elżbiety
Finałem koncertu był wspólny
Foto: Krzysztof Gołuch
Płonki, Slavica Musa zachwyciła prog ram połączonych chórów i
publiczność interpretacją piosenki orkiestry.
Celin Dion „My heart will go on”
ze słynnego „Titanica” Jamesa CaDla Przeglądu
merona. Niebywale też zaskoczyła
MARIUSZ KOWALCZYK, dyrygent orkiestry KWK Knurów: - Miałem
humorem poprzez brawurowe wyzaszczyt dyrygować prawie stuosobowym zespołem. To niesamowikonanie dawnej pieśni biesiadnej.
te
przeżycie
i mobilizacja do tego, aby członkom zespołu przekazać
Płon ka wkłada mnóstwo pracy,
swoją wizję muzyczną i emocje, które powstają w trakcie wspólnego
aby dobrze przygotować materiał.
muzykowania. Młodzi wykonawcy emanowali spontanicznością, raWyjazdowe warsztaty oraz praca
dością i otwartością. To sprawiło, że bardzo łatwo można było znanad emisją dają dobre efekty.
leźć wspólny język muzyczny i wykonać utwory tak, jakby od dawna
Zaraz potem sceną zawładnęła
już koncertowało się wspólnie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, któOrkiestra Dęta KWK Knurów pod
rzy wzięli udział w projekcie. Myślę, że jako orkiestra rozpoczynamy
dopiero wspólną drogę z chórami.
batutą Mariusza Kowalczyka. Orkiestra zagrała znane standardy takie
Przegląd Lokalny Nr 17 (843) 30 kwietnia 2009 roku

aktualności
ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie
informuje o drugiej edycji projektu pn.
„Aktywność drogą do sukcesu”.
Projekt skierowany jest do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem podniesienie kompetencji życiowych i wzrostu umiejętności
zawodowych pozwalających powrócić na rynek pracy.
Celami szczegółowymi projektu są:
- nabycie(wzrost) kwaliﬁkacji zawodowych
- wzrost poziomu doświadczenia zawodowego
- wzrost poziomu wiedzy na temat lokalnego rynku pracy
- wzrost samooceny
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych
- zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowej
- wzrost kompetencji i umiejętności społecznych
Co możesz uzyskać uczestnicząc w projekcie:
- szkolenia zawodowe
- warsztaty z psychologiem
- szkolenia aktywizująco-motywujące
- zapewnienie opieki nad osobą zależną dla uczestników projektu
-wsparcie ﬁnansowe dla uczestników projektu

KNURÓW. BELTAINE & CELTIC MOTION PROJECT NA SCENIE

Zabrzmiały rytmy
z Zielonej Wyspy
Dźwięki, przy których aż trudno było wysiedzieć,
rozbrzmiewały podczas drugiego dnia III Knurowskiej
Wiosny Muzycznej. Na scenie „Kina Sceny Kultury”
pojawili się wykonawcy, których muzyka i taniec robiły
wielkie wrażenie na widowni

W ramach projektu dnia 16.05.2009 r. odbędzie się „FESTYN RODZINNY”. Start o godzinie 15.00 zakończenie około godziny 20.00.
Festyn odbędzie się na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Knurowie przy ul. Ks. A. Koziełka 2.
W ramach imprezy odbędą się:
- występy artystyczne lokalnych zespołów muzycznych i tanecznych
- miasteczko zabaw dla dzieci
- konkursy i zabawy dla dzieci
- catering
W projekcie przewidziany jest również Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych.
W punkcie można uzyskać informację i pomoc odnośnie:
- obowiązkowych przepisów w zakresie ulg i praw przysługujących osobom
niepełnosprawnym,
- możliwości skorzystania z programów realizowanych przez PFRON skierowanych do osób indywidualnych i organizacji pozarządowych,
- pomagamy w wypełnianiu wniosków na: turnus rehabilitacyjny, sprzęt
rehabilitacyjny, ortopedyczny i środki pomocnicze, usuwanie barier
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
- możliwość wsparcia ﬁnansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych,
kierowanie do odpowiednich instytucji,
- uzyskania wsparcia w postaci pracy socjalnej, porady psychologa
- uzyskania stopnia niepełnosprawności lub orzeczenia Lekarza Orzecznika,
- informacji o organizacjach i instytucjach prowadzących działania na rzecz
osób niepełnosprawnych
- działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne.
Punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych
Ośrodek Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. 1-go maja 9, 44- 190 Knurów w poniedziałki
w godz:15.30 - 17.30
tel. (32) 335 50 17; fax. (32) 335 50 17
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie
ul. Ks.A.Koziełka 2, 44-190 Knurów
Biuro PROJEKTU „Aktywność drogą do sukcesu”
Pierwsze piętro w budynku MOPS.
tel. (32) 335 50 08
fax. (32) 335 50 06
e-mail: ops@knurow.pl

Kampania informacyjna współfinansowana jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Beltaine

Do Knurowa, ze swoim Celtic Motion Project,
przyjechał zespół muzyczny
Beltaine, któremu towarzyszyli artyści wykonujący
taniec irlandzki, czyli grupa
Comhlan. Beltaine to jeden
z ciekawszych zespołów polskiej sceny folkowej. Swoje
niepowtarzalne brzmienie
Music Joy
osiągnął dzięki szczególnej
umiejętności łączenia tradycyjnej muzyki celtyckiej
z muzyką współczesną. Utwory są Lombardu pt. „Szklana pogoda”,
niezwykle żywiołowe, pełne pasji Abby „Mamma Mia!” czy zagraniczi rozmaitych brzmień. Muzycy nie ny repertuar dyskotekowy. Oprócz
boją się także odważnych aranżacji. śpiewu, Music Joy zachwycił także
Z kolei Comhlan, który pochodzi z tańcem. Występ zespołu był na naKrakowa, a działa od 1993 roku, specjalizuje się w tańcach irlandzkich i informacja własna wydawcy
szkockich.
Nied zielny w ystęp celt ycko
brzmiących gości, poprzedził pokaz
knurowskiego zespołu Music Joy
działającego przy Centrum Kultury.
W wykonaniu młodych artystek
można było usłyszeć utwory m.in.

prawdę wysokim poziomie.
Po krótkiej przerwie na scenie
pojawiło się sześciu mężczyzn, którzy z instrumentami muzycznymi
zaczęli robić niesamowite rzeczy.
A instrumentów było sporo, jeżeli
wymienić te bardziej znane przeciętnemu miłośnikowi celtyckich
dźwięków: skrzypce, dudy, mandolina, akordeon, flety i im podobne,
nieczęsto spotykane instrumenty
perkusyjne, a tak że instr umenty bliskie muzyce rockowej, czyli
perkusja, gitara basowa oraz gitara
elektryczna.
Niewątpliwie o cudownej atmosferze podczas wieczoru decydował
świetny kontakt zespołu z publicznością. Jednak zwycięstwo należy
tu przypisać przede wszystkim talentom muzycznym Beltaine`a, a także
niebywałym zdolnościom tanecznym
członków Comhlanu (sześciu pań i
dwóch panów). Artyści wykonywali
tradycyjny irlandzki taniec do muzyki Beltaine, ale także sami zabrali
głos… stepując.
Widownia bawiła się świetnie,
o czym może świadczyć owacja na
stojąco, jaką dostali artyści, a także
podwójny bis, o który knurowianie

cierpliwie się upominali. Sami artyści byli zachwyceni publicznością,
więc nie pozostaje nic innego, jak
mieć nadzieję, że jeszcze nieraz
wrócą do Knurowa.
Tekst & Foto: Monika Pięciak

reklama

9

Zespół „Efekt” z MSP-1 tworzą: Oliwia Labza, Szymon Fijałkowski, Sandra Jegor, Anna Maziarz,
Aleksandra Klar, Emilia Banz, Paulina Król, Alicja Gaczorek, Magda Stolarska, Hanna Płaszczyk,
Paulina Dziekańska, Nikola Kopiec

V OPEN MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZESPOŁÓW TAŃCA CHEERLEADERS

Pompony w górę!

jałkowskiego. Udział knurowianina
w mistrzostwach okazał się nie lada
sensacją. – Zainteresowała się nim
TV Silesia, która przeprowadziła
krótki wywiad – wspomina dyrektor
MSP-1, Anna Misiura. To dla niej
ogromny powód do dumy, zwłaszcza,
że większość absolwentów MSP-1
udziela się i odnosi sukcesy w takich
formacjach tanecznych, jak gimnazjalny „Dynamit” czy „Krzyk” z
knurowskiego ogólniaka. Małgorzata
Skrzypek już prowadzi nabór do zespołu wśród swoich podopiecznych,
ponieważ osiem osób kończy naukę
w szkole podstawowej. Z pewnością
w gimnazjum będą nadal rozwijać
taneczną pasję.
Niezawodny do tej pory zespół
„Krzyk” z Zespołu Szkół im. I.J.
Paderewskiego zajął IV miejsce.
Gromkie brawa publiczności wynagrodziły dziewczętom surowy
werdykt jurorów.
Na V miejscu w kategorii 14-16
lat, w której startowało 13 zespołów,
uplasował się zespół „Holiday” z

Miejskiego Gimnazjum nr 3. Dziewczęta trenują raz w tygodniu pod
okiem Małgorzaty Ciekanowskiej.
„Holiday” działa od stycznia 2007
roku. Co roku reprezentuje Knurów
w Mistrzostwach Województwa
Śląskiego Zespołów Tańca Cheerleaders. Rok temu, podczas Przeglądu
Dorobku Artystycznego Dzieci i
Młodzieży Szkół Miasta Knurowa,
otrzymał główną nagrodę – „Talent”.
Swoimi występami uatrakcyjniają
imprezy sportowe, m.in. Powiatowe
Zawody Koszykówki Chłopców w
Knurowie, których organizatorem od
dwóch lat było MG-3.
Zespół „Dynamit” z Miejskiego
Gimnazjum nr 1 nie dostał się do
finału, co zdaniem dyrektora szkoły
– Barbary Hankus – tylko zmotywowało uczniów do dalszej pracy.
Knurowianie już dziś zapowiadają „odkucie” się za Sosnowiec podczas kolejnego starcia w Gali Disco &
Cheerleaders w Kielcach, w ramach
Ogólnopolskiego Turnieju.
Paweł Gradek

Foto: Arch. MG-3

Foto: Arch. MG-3

rozmaitości

Knurowianie silnie zaakcentowali swój udział
w Mistrzostwach Śląska Zespołów Tańca Cheerledears.
Zespoły „Efekt”, „Krzyk” i „Holiday” pokazały to, na co
w pocie czoła ciężko przez ostatnie miesiące pracowały
Mistrzostwa Śląska w Sosnowcu
to jedna z najbardziej liczących się
imprez tanecznych. Od kilku edycji
w szranki stają knurowskie grupy
cheerleaderek zdobywając wysokie
miejsca.
Najwyższą lokatą może pochwalić się zespół „Efekt” z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 1. Grupa
uczniów od trzech lat uczestni-

czy w konkursie i trafia do finału,
jednak dopiero teraz sięgnęła po
wicemistrzostwo Śląska juniorów
młodszych tańca cheerleaders. Rękę
do sukcesu przyłożyła Małgorzata
Skrzypek, nauczyciel wychowania
fizycznego. – Przez pół roku ciężko
na ten sukces pracowaliśmy. Zaprosiłam do współpracy starszą koleżankę
naszych uczniów – Patrycję Speer

z zespołu „Krzyk”, która pomogła
przygotować nam choreografię na
turniej – mówi nauczycielka.
Intensywne treningi – w czasie
długich przerw i dwa razy w tygodniu od 1,5 do 2 godzin - pozwoliły
uczniom opanować układ do perfekcji. „Efekt” jest o tyle nietypowym
zespołem, że ma w swoich szeregach
jednego cheerleadera – Szymona Fi-

Zespół „Holiday” z MG-3: Milena Karpińska, Dagmara Hesok,
Dorota Kołakowska, Paulina Przesdzing, Magdalena Długosz,
Dominika Leśniowska

Foto: Mirella Napolska

Piotr Orawski z Gierałtowic

Julia Masternak z Wilczy

Karol Suduła z Knurowa

Martyna Młyńska z Leszczyn

Eryk Woźnikowski z Czerwionki

ur. 22.04.2009 r., 3500 g, 57 cm

ur. 24.04.2009 r., 3400 g, 55 cm

ur. 24.04.2009 r., 3250 g, 54 cm

ur. 25.04.2009 r., 3125 cm, 50 g

ur. 25.04.2009 r., 2890 g, 52 cm

Filip Wujcik z Knurowa

Vanessa Bieniaszewska z Leszczyn

Jagoda Kłosek z Gierałtowic

Filip Siemaszko z Knurowa

Natalia Hanus z Gierałtowic

ur. 25.04.2009 r., 3600 g, 56 cm

ur. 26.04.2009 r., 2640 g, 48 cm

ur. 26.04.2009 r., 2930 g, 51 cm

ur. 26.04.2009 r., 3500 g, 57 cm

ur. 27.04.2009 r., 3165 g, 56 cm
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rozrywka

1-3.05.2009 r.
KINO NIECZYNNE
4-6.05.2009 r.
OSKAROWE POWTÓRKI
4.05.2009 r.
godz.17:30
Slumdog. Milioner z ulicy
godz. 20:00
Ciekawy przypadek Benjamina
Buttona

Foto: Monika Pięciak

KNURÓW. PLASTYCZNE WIZJE MALCÓW O STRAŻAKACH

Straż jak malowana
Było sporo ognia, czerwone wozy strażackie,
a także hasła ostrzegające o niebezpieczeństwie
wynikającym z niewłaściwego posługiwania się ogniem.
W taki oto sposób widzą pracę strażaków młodzi i
uzdolnieni plastycy

Młodzi, knurowscy artyści
wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Zapobiegajmy Pożarom”. Cel
przedsięwzięcia: zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców
nieprofesjonalnych ochroną
6.05.2009 r.
przeciwpożarową, tradycją i
godz. 15:00
życiem strażackich środowisk
Slumdog. Milioner z ulicy
połączone z rozwojem uzdolgodz. 17:15
nień plastycznych. Tematyka
Ciekawy przypadek Benjamina
prac zgłoszonych do konkursu
Buttona
mogła dotyczyć udziału jednostek straży pożarnej w akcjach
7.05.2009 r.
ratowniczo-gaśniczych, zwalgodz. 18:00
czania klęsk żywiołowych czy
Slumdog. Milioner z ulicy
5.05.2009 r.
godz.17:00
Ciekawy przypadek Benjamina
Buttona
godz. 20:00
Slumdog. Milioner z ulicy

ekologicznych, także udziału
strażaków w szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej. Prace mogły
przedstawiać również historię
pożarnictwa, tak więc artyści
mieli duże pole do popisu.
Uczestnicy zostali podzieleni na sześć grup wiekowych,
począwszy od przedszkolaków,
poprzez uczniów szkół podstawowych (klasy I-III oraz IVVI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a na dorosłych
skończywszy. Szeroki był także
wachlarz technik możliwych

do wykorzystanie: można było
korzystać z technik malarstwa,
rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki itp.
Z terenu Knurowa w konkursie wzięło w sumie udział
59 prac. 11 pochodziło z Miejskiego Przedszkola nr 7, jedna
praca z Miejskiego Przedszkola
nr 10, 15 prac ze szkolnej „Dziewiątki”, siedem – z „Szóstki”,
15 - z „Czwórki” oraz 10 prac z
Miejskiego Gimnazjum nr 4.
Wszystkie prace trafiły pod
ocenę sędziów. Wyniki poznamy w maju.

informacja własna wydawcy

Monika Pięciak
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

PILCHOWICE. PRZYJDŹ ZOBACZYĆ DOBRY OBRAZ

Z filmem na TY
Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca

W maju i czerwcu grupa
„Młodzi Pilchowiczanie” zaprasza na wspólne oglądanie
filmów w ramach projektu „Z
filmem na TY”. Pokazy rodzimych i zagranicznych produkcji
będą się odbywać w piątki i
soboty od godziny 17.00 w
siedzibie pilchowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dodatkową zachęta dla zabieganych rodziców może być
fakt, że kiedy oni w spokoju
będą rozkoszować się filmem,
ich dzieciom (maluchom powyżej trzeciego roku życia)
zostanie zapewniona opieka.
Serdecznie zachęcamy.
Justyna Walo

Szczegółowy plan spotkań:
• 8.05.2009 r. (piątek)
godz. 17.00 – „Jasminum”;
• 23.05.2009 r. (piątek)
godz. 17.00 - „Symetria”;
• 29.05.2009 r. (piątek)
godz. 17.00 – „Butelki zwrotne”;
• 30.05.2009 r. (sobota)
godz. 17.00 – „Wesele” (30minutowy wstęp powadzony
przez filmoznawcę);
• 6.06.2009 r. (sobota)
godz. 17.00 – „Jutro idziemy
do kina” (30-minutowy wstęp
filmoznawczy).

ROZRYWKA NR 17/2009 - DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA
W diagramie ujawniono wszystkie „polskie” litery. Określenia podano w przypadkowej kolejności.
Litery w pól z kropką czytane rzędami 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.

Lustyk Joanna:
Inna pamięć
Czy kobiety naprawdę mają
inną pamięć niż mężczyźni? Nie
jest to naukowo dowiedzione.
Ale chyba tak, skoro potrafią
pamiętać nieważne dla mężczyzn
zdarzenia, a zapominają o tym, co
oni uważają za istotne.
Bohaterką tej książki jest
Sabina, samotna matka, która po
nie najlepszych doświadczeniach
życiowych postanawia wyjechać
do Stanów Zjednoczonych. Co ją
tam czeka? Czy znajdzie miłość
i szczęście, którego nie znalazła
w Polsce? Czy tylko dodatkowo
skomplikuje sobie życie? I czy
naprawdę jest taka, jaką widział
ją jej przyjaciel - wrażliwy i
romantyczny malarz. Jak ona
widzi siebie? Te same zdarzenia
relacjonowane przez dwie osoby
wyglądają zupełnie inaczej. Co
jednak jest prawdą?
(D.O.)

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

• efekty akustyczne w filmie • osad, fusy • żartobliwie o
głowie • duży pająk drapieżny z białym krzyżem na odwłoku • boża to biedronka • rzecz nowo nabyta • blask,
błysk klejnotów • ogranicznik • wypuszcza je drzewo
wiosną • przystanek na … • Małysz lub Asnyk • kopci w
gromnicy • dozorca z kacetu • biała broń kłująca rajtarów • potocznie: zabawy, igraszki • gorąca w hot-dogu •
mechanizm zegarka (z wyrazu „krew”) • ryje podziemne
korytarze • delikatność, kultura • patrol sprawdzający
czujność wart • mało popularny styl w pływaniu • duże,
zgrane towarzystwo • tkanina z Torunia • dłuższy od
jarda • maszynowy bez krzewów • „napęd” ptaka • produkt przeznaczony na sprzedaż • nauka o moralności
• władca Frygii (VIII w. p.n.e.), czego się dotknął, przemienił w złoto • przeciwieństwo abstrakcji

17
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 15/2009 brzmiało:
„Złośnik”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Klaudia Smuda.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

Przegląd Lokalny Nr 17 (843) 30 kwietnia 2009 roku

11

ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

Transport węgla, gruzu, przeprowadzki,
drewno kominkowe. Tel. 0 603 198 006

10-17/09

Cyklinowanie, układanie. Tel. 032 331 73 63,
0 888 400 830

01-odw.

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 032 236 80 27, 0 663 305 076
01-odw.

EKOGROSZEK, groszek, orzech, kostka,
miał, flot, koks. Luzem, workowany. Piaski,
żwiry, kruszywa drogowe. Transport od 2-28
ton. Telefon 0 32 221 19 53, 0 32 221 40 86,
0 604 282 216.

Sprzedam mieszkanie M-3 w Knurowie na
ul. Szpitalnej. Tel. 0 792 060 422, 032 236
24 49

Usługi remontowo-wykończeniowe, malowanie, tapetowanie, panele, gipsy. Tel.
0 512 919 120
16-17/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477
09-17/09

15-17/09

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 032 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 0 693 788 111

17/09

17-18/09

Usługi remontowe. Tel. 0 791 883 980

01-odw.

Cyklinowanie i układanie. Tel. 032 331 73
63, 0 888 400 830

Sprzedam M-4, 60 m2, III piętro, ul. Szarych
Szeregów. Tel. 0 696 107 826

17-21

W ĘG I E L E KO - G RO S Z E K , O R Z ECH ,
G RO S Z E K , KO S T K A – W O R KO WA NY I LUZEM Z DOSTAWĄ. KNURÓW,
UL. WILSONA 54 Z (DROGA NA
OCZYSZCZALNIĘ – SKUP ZŁOMU). Tel.
0 515 191 401

17-18/09

Szukam do wynajęcia mieszkania bądź
czę ści domu – Knurów i okolice. Tel.
0 692 321 010
16-17/09

Zamienię M-4, 54 m2 na M-3, I lub II piętro
na WP II. Tel. 032 236 05 16
15-17/09

05–51/52/09

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 032 336 23 68
01–odw.

05-17/09

MOTORYZACJA
Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy
gotówką. Tel. 0 32 236 02 99
09-51/52/09

TURYSTYKA

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel. 0
607 566 006
01-odw.

ZDROWIE I URODA

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

SPRZEDAM

4-23/09

Studio Stylizacji Paznokci. Knurów, ul. Witosa 21. Tel. 0 502 562 195
23-odw.

Sprzedam suknię ślubną , kolor ecrue,
roz. 40/42, wzrost 1,70m. Buty gratis. Tel.
0 792 891 015,032 236 24 49
17/09

DAM PRACĘ
Firma Katex z Knurowa zatrudni kierowcę
– prawo jazdy kat. B oraz osoby obsługujące
wtryskarki, mile widziane doświadczenie.
Tel. 032 236 41 26

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

17/09

Zakład fryzjerski podejmie współpracę ze
stylistką paznokci. Tel. 0 607 848 333
1-pokojowe po remoncie 90.000 zł. Biuro
M3, tel. 0 601 077 290
Firma budowlana prowadzi zakres robót
docieplenia budynków oraz tynkowanie. Tel.
0 600 623 218

17/09

17/09

Przyjmę ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 0 694 456 072
16-19/09

14-18/09

2-pokojowe, wysoki standard sprzedam.
Biuro M3. Tel. 0 601 077 290
17/09

16-17/09

Firma remontowo-budowlana D-KBUD
oferuje szybkie i precyzyjne remonty
i wykończenia wnętrz. Tel. 0 509 537 098

3-pokojowe, niski blok, sprzedam. Biuro M3.
Tel. 0 603 773 313

Zatrudnię fryzjerkę. Tel. 032 235 12 18,
0 513 958 241

Zatrudnię brukarzy. Tel. 0 609 775 488

16-19/09

17/09

16-17/09

Kompleksowy remont łazienek, kuchni.
Tel. 0 602 525 087

4-pokojowe, I piętro, 178.000 zł. Biuro M3.
Tel. 0 603 773 313

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

11-21/09

17/09

17-20/09

07-51/52/09

Do wynajęcia mieszkanie z ogródkiem w
Knurowie: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o.
na gaz. Tel. 0 606 955 279

Zatrudnię piekarza w Knurowie. Tel. 032 238
94 75, 032 239 50 39

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

17-18/09

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów podaje do wiadomości, że wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy
ul. Ogana 5 oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej
www.knurow.bip.info.pl wykaz nr 20/GD/09 nieruchomości położonej
w Knurowie przy ul. Dymka przeznaczonej do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

17-19/09

Działkę ok. Koziełka sprzedam. Biuro M3.
Tel. 0 603 773 313

Zatrudnię szwaczkę (osobę obytą z maszynami do szycia). PFI Knurów, ul. Szpitalna 8.
Tel. 032 239 59 98

17/09

16-17

Garaż murowany na ul. Witosa do wynajęcia. Tel. 0 609 578 899
15-17/09

Kupię mieszkanie 3 lub 4-pokojowe. Tel.
0 790 699 666
17/09

Nowe domy Nieborowice, M-Kwadrat, tel.
0 503 055 184, www.osiedlepilchowice.pl
14-17/09

Sklep do wynajęcia na ul. Koziełka. Tel.
0 662 281 335
16-20/09

Sklep do w ynajęcia ul. Kozie ł ka. Tel.
0 601 771 672
17-19

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie Gliwice,
Obr. Pokoju. Tel. 0 507 144 418
16-19/09

Sprzedam dom w Pilchowicach, M-Kwadrat,
tel. 0 503 055 184

SZUKAM PRACY

14-17/09
2

Sprzedam działkę 238 m z rozpoczętą
budową w Knurowie, ulica 26-stycznia,
zabudowa szeregowa. Tel. 0 604 567 156,
e-mail: dzialki2@op.pl
16-20/09

Sprzedam działkę budowlaną w Ornontowicach, ul. Cicha, 1300 m2, cena 130.000 zł.
Tel. 0 602 396 366
16–odw.

Sprzedam działkę w Nieborowicach, MKwadrat, tel. 0 503 055 184

17-21/09

Młody mężczyzna poszukuje pracy. Prawo
jazdy kat. C, spawanie EL-MAG-TIG – uprawnienia europejskie. Tel. 0 604 655 694
17-21/09

Sprzedam kawalerkę w Szczygłowicach,
M-Kwadrat, tel. 0 509 096 631

Szukam pracy, mam doświadczenie w budownictwie i mechanice, posiadam prawo
jazdy kat. A i B oraz zapał do pracy. Tel.
0 669 347 221

14-17/09

17-21/09

14-17/09
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Młoda kobieta poszukuje pracy. Preferowane przyuczenie do zawodu w charakterze
piekarza-cukiernika. Książeczka zdrowia
aktualna, minimum sanitarne. Okolice Rybnika i Knurowa. Tel. 0 608 831 794
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sport
SZERMIERKA

Drużynowe srebro
Michalewicz
Srebrny medal w klasyfikacji drużynowej i
dziesiąte miejsce
w klasyfikacji indywidualnej – taki wynik
w Mistrzostwach Śląska Juniorów
Młodszych osiągnęła knurowianka, Paulina
Michalewicz, która na co dzień występuje w
barwach Piasta Gliwice
Na planszach w Radlinie
Paulina Michalewicz poprawiła swój ubiegłoroczny wynik
o trzy lokaty. W eliminacjach
grupowych knurowianka wygrała pięć walk i raz musiała
uznać wyższość rywalki. Taki
wynik zaowocował rozstawieniem na szóstym miejscu. W
walce o ćwierćfinał gimnazjalistka z Knurowa uległa Stelli
Klimek z AZS AWF Katowice
i ostatecznie uplasowała się na

Paulina Michalewicz – srebrna medalistka
drużynowych Mistrzostw Śląska wraz z ojcem Andrzejem
10 miejscu.
Po rywalizacji indywidualnej nadszedł czas na zmaDodajmy, że pomysło- Do brązu z ubiegłego
gania drużynowe. „Piastunki” roku, tym razem Paulina do- dawcą i jednym z głównych
wystąpiły w składzie: Paulina rzuciła srebro, a więc są po- organizatorów wspomnianego
Michalewicz, Marta Spody- wody do radości – mówi z turnieju z okazji Dni Knurowa
mek, Apolonia Zychiewicz satysfakcją w głosie, ojciec jest właśnie Andrzej Michaoraz Maja Zagała i dotarły do Andrzej Michalewicz. - Obec- lewicz. Szermiercze emocje
finału. We wcześniejszej fazie nie Paulina przygotowuje się zaplanowano w naszym miepokonały reprezentację akade- do Ogólnopolskiej Olimpiady ście na 13 czerwca (sobota), a
miczek z Katowic, natomiast w Młodzieży, a po niej czeka ją areną rywalizacji będzie hala
walce o złoto uległy gospody- występ w turnieju z okazji Dni MOSiR w Szczygłowicach.
PiSk
niom – Górnikowi Radlin.
Knurowa.

GRAND PRIX POLSKI W RATOWNICTWIE WODNYM

Multimedalistka
Patrycja Gogolin
Cztery złote medale i jeden srebrny – z takimi trofeami
wróciła do Knurowa Patrycja Gogolin z trzeciej rundy Grand
Prix Polski w ratownictwie wodnym w Lesznie. Wygrała ona
prestiżową klasyfikację multimedalistów, a Oddział Miejski
WOPR Knurów zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej open.
Na „pudle” stanęli następujący reprezentanci knurowskich
ratowników:
- Patrycja Gogolin – 1 miejsce w open i w kategorii wiekowej
na 100 m ratowanie w płetwach, 1 miejsce w open i w kategorii
wiekowej na 200 m z przeszkodami, 2 miejsce w kategorii wiekowej na 100 m ratownik,
- Sandra Pietrzak - 2 miejsce w open na 100 m ratowanie w
płetwach, 2 miejsce w open na 200 m z przeszkodami,
- Sławomir Prędki - 1 miejsce w open na 200 m pływanie
z przeszkodami, 1 miejsce w open na 100 m ratowanie w płetwach,
- Marcin Szczypiński – 1 miejsce w open na 100 m ratowanie
kombinowane,
- Mateusz Szumichora – 3 miejsce w open na 100 m ratowanie kombinowane,
- Kamil Bojdoł – 3 miejsce w kategorii wiekowej na 100 m
ratowanie kombinowane,
- Sebastian Cygan – 2 miejsce w kategorii wiekowej na 200
m pływanie z przeszkodami.
PiSk

KOSZYKÓWKA

GRAND PRIX KNUROWA

Dogrywka, dogrywka, dogrywka

Foto: MOSiR Knurów

Do pierwszego, inauguracyjnego Turnieju Koszykówki
zorganizowanego na „Orliku 2012” zgłosiło się 12 drużyn. W
początkowej fazie rywalizacja odbywała się w dwóch grupach,
a następnie najlepsze zespoły walczyły o najwyższe lokaty.
Najbardziej pasjonujący pojedynek rozegrano w półfinale
pomiędzy KTK Knurów a Beznadziejnie Skutecznymi z Żor.
O zwycięstwie w tym spotkaniu decydowała dopiero trzecia
dogrywka!

W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 13. turnieju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mieczysław Polok
Bernard Wróbel
Bogumił Wolny
Jacek Zacher
Dariusz Skowron
Edward Nowak
Dariusz Gołyś
Michał Szczecina
Bernard Musiolik
Jerzy Pluta

(Przyszowice)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Gliwice)
(Szczygłowice)
(Nieborowice)
(Wilcza)
(Gliwice)

2.283 pkt
2.217 pkt
2.179 pkt
2.034 pkt
1.960 pkt
1.889 pkt
1.797 pkt
1.771 pkt
1.766 pkt
1.758 pkt

1.

Stefan Dylus

(Gliwice)

2.

Bogumił Wolny

(Knurów)

21.199 pkt

3.

Mieczysław Polok

(Przyszowice)

20.426 pkt

Klasyfikacja generalna:

Klasyfikacja końcowa:
1. Panika Crew Katowice
(Piotr Świercz,
Artur Donerstag,
Mateusz Pawlik,
Jonatan Najman)
2. Beznadziejnie Skuteczni
Żory
3. KTK Knurów

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Robaczki Knurów
Drórzyna Knurów
Marvel Knurów
Dzieci Marii Czerwionka
Katowice Crew
EKS Koszykarki
Dębieńsko
10.Rachciach Paniówki
11. Skarpa Szczygłowice
12.Pięć Kropek Knurów

22.295 pkt

4.

Wojciech Napierała

(Knurów)

20.202 pkt

5.

Dariusz Skowron

(Knurów)

19.535 pkt

6.

Michał Szczecina

(Nieborowice)

19.407 pkt

7.

Bernard Wróbel

(Knurów)

19.355 pkt

8.

Ryszard Nosiadek

(Knurów)

19.327 pkt

9.

Alojzy Kopiec

(Przyszowice)

19.231 pkt

10.

Jerzy Makselon

(Przyszowice)

18.914 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 5 maja o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

WYCISKANIE SZTANGI

Udany debiut
Karoliny Szczot
Debiut marzenie – tak w
skrócie można nazwać pierwszy oficjalny występ Karoliny
Szczot. Zawodniczka UKS
Eugen Knurów wywalczyła
w debiucie tytuł mistrzyni
małopolskiego TKKF w wyciskaniu sztangi, zdobywając
trofeum w Krakowie. – Ten

występ dał Karolinie miejsce
w reprezentacji naszego klubu
na mistrzostwa Polski, które
odbędą się od 1 do 3 maja we
Władysławowie – mówi trener
Eugeniusz Mehlich. Karolina
Szczot wystąpiła w Krakowie
w kategorii do 52 kg wyciskając sztangę ważącą 32,5 kg.
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Pierwsze miejsce zajęła
również inna zawodniczka
knurowskiego klubu – Sara
Kociołek. Jej wynik to 35 kg
(kat. +60 kg).
Eugen miał też w stolicy
Małopolski najmłodszego
uczestnika zawodów. Był nim
Wojciech Widuch, który zakończył start na pierwszym
miejscu, wyciskając 47,5 kg
(kat. 60 kg).
Największy ciężar wśród
zawodników z Knurowa wycisnął Łukasz Przybył – 72,5
kg, co dało mu czwarte miejsce w kategorii 67,5 kg.
PiSk

Foto: archiwum UKS Eugen

Oprac. PiSk

Reprezentacja UKS Eugen Knurów na
mistrzostwa małopolskiego TKKF

KS CONCORDIA

Nabór
Klub Sportowy Concordia Knurów ogłasza
nabór chłopców do sekcji piłki nożnej. Zapisy
chłopców u rod zonych
w latach 1999 i 2000
odbywają się we wtorki
i czwartki (od godziny
15.00) na Stadionie Miejskim.
PiSk
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sport

„50” trenera

IV LIGA - grupa II

Bez komentarza…
Tytułowe słowa po kolejnym niepowodzeniu wypowiedział trener
Concordii Knurów – Wojciech Kempa. Jego podopieczni nie
wygrali piątego meczu z rzędu.
Wczoraj knurowianie rozegrali niezwykle prestiżowe,
zaległe spotkanie z Gwarkiem
Ornontowice. – Niestety, jedziemy do Ornontowic bez
kilku zawodników. Za nadmiar żółtych kartek muszą
pauzować m.in. Wieliczko i
Hanak – martwił się przed
środową potyczką Wojciech
Kempa (o wyniku meczu z
Gwarkiem poinformujemy za
tydzień, bowiem zakończył się
on po zamknięciu tego wydania gazety).
W minioną niedzielę Concordii nie udało się zakończyć
serii spotkań bez zwycięstwa.
Mimo, że knurowianie grali
z niżej notowany m LKSem Łąka, to rywal skasował
komplet punktów. – Znowu
zachowaliśmy się frajersko,
bowiem kilkadziesiąt sekund
po zdobyciu gola na 1:1 pozwoliliśmy rywalom strzelić
bramkę, która w ostatecznym
rozrachunku pozbawiła nas
przynajmniej remisu – relacjonuje szkoleniowiec knurow-

skiej drużyny.
Jeżeli traci się bramki i
punkty w takich okolicznościach to trudno piłkarzom
uwierzyć w swoje umiejętności. – W głowach zawodników
wciąż siedzą te wcześniejsze
mecze, a szczególnie pierwszy
tegoroczny występ w Jastrzębiu, gdzie pechowo przegraliśmy 2:3 – kontynuuje Wojciech
Kempa. - Dlatego jesteśmy w
dołku psychicznym. Piłkarsko prezentujemy się dobrze,
a moim zdaniem najlepszy
wiosenny mecz rozegraliśmy
z Polonią Marklowice. Z tyłu
zagraliśmy w nim na zero,
jednak cóż z tego, skoro nie
potrafiliśmy strzelić bramki.
Na dodatek sędzia nie podyktował nam dwóch rzutów
karnych za zagrania rywali
ręką w polu karnym…
Wydarzeniem minionej
kolejki był mecz na szczycie pomiędzy Przyszłością
Rogów a Skałką Żabnica,
wygrany przez gospodarzy
1:0. Oba zespoły niebawem

WYNIKI:

zawitają do Knurowa. Jesienią
Concordia wygrała z Przyszłością i przegrała ze Skałką.
– Osobiście typowałem w tym
meczu remis, jednak w mojej
ocenie piłkarsko lepiej prezentuje się drużyna z Rogowa
– mówi trener Concordii. – Nie
od dziś wiadomo natomiast,
że klub z Żabnicy jest bardzo
silny organizacyjnie.
Na pewno zapowiada się
ciekawy f inisz rozgrywek.
Dla nas najważniejsze jest
jednak odniesienie pierwszego
zwycięstwa. Później na pewno
będzie nam łatwiej kompletować punkty.
Przypomnijmy, że w podobnym dołku knurowianie
znaleźli się w r undzie jesiennej. Wtedy nie potrafili
odnieść zwycięstwa również
w pięciu kolejnych meczach.
Po tej serii przyszło zwycięstwo z LKS Łąka i rozpoczęła
się seria sześciu meczów bez
porażki.
Piotr Skorupa

TABELA PO 22. KOLEJCE:

GÓRNIK - GKS II JASTRZĘBIE 1. PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW
LKS ŁĄKA - CONCORDIA

2:1
Bramka dla pokonanych:
Przesdzing.
Concordia:
Ponichtera
Wieliczko
Hanak
Grodoń
Gałach
Szymura
82’ Kozdroń
Salwa
Tkocz
46’ Grzegorzyca
Bagiński
65’ Mikulski
Sendlewski
Oleś
71’ Przesdzing

4:1

POLONIA M. - ZAPORA

1:4
PRZYSZŁOŚĆ - SKAŁKA

1:0
GWAREK - GRUNWALD

3:2
LKS CZANIEC - POLONIA Ł.

0:0
GTS BOJSZOWY - UNIA

2:1
RYMER – REKORD

0:3

22

54

2. SKAŁKA ŻABNICA

21

53

50:9

3. POLONIA ŁAZISKA GÓRNE

22

39

41:21

4. POLONIA MARKLOWICE

22

38

44:36

5. GWAREK ORNONTOWICE

22

37

56:44

6. GKS II JASTRZĘBIE

22

36

38:34

61:15

7. CONCORDIA KNURÓW

22

32

39:44

8. ZAPORA PORĄBKA

22

32

27:25

9. LKS ŁĄKA

22

30

32:32

10. LKS CZANIEC

22

28

28:24

11. UNIA RACIBÓRZ

22

25

31:42

12. GTS BOJSZOWY

22

24

30:36

13. REKORD BIELSKO-BIAŁA

22

23

23:39

14. GÓRNIK PSZÓW

23

23

38:46

15. GRUNWALD HALEMBA

22

23

31:43

16. RYMER RYBNIK

22

1

10:89

2 maja, godz. 17.00: Concordia – GTS Bojszowy

Pocztowa „rządzi”
Reprezentacja Osiedla Pocztowa
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Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zorganizowała kolejny
halowy turniej piłkarski, w
którym rywalizowało pięć
Foto: Marek Krysiuk

PIŁKA NOŻNA

W niedzielnym meczu
przeciwko LKS Łąka trener
Concordii – Wojciech Kempa
obchodził mały jubileusz, po
raz 50 prowadząc knurowian
w meczu ligowym. Gdy poinformowaliśmy go o tym, był
nieco zaskoczony, a na pytanie
ile z tych meczów wygrali jego
podopieczni, odpowiedział
– 35. Prawda jest taka, że Concordia pod wodzą Wojciecha
Kempy wygrała 27 spotkań.
Do 35 potrzeba zatem ośmiu.
Tyle właśnie kolejek pozostało do zakończenia sezonu.
Jubilatowi życzymy zatem
do końca rozgrywek samych
zwycięstw.
W najnowszej histor ii
Concordii K nurów (po likwidacji Górniczego Klubu
Sportowego i powołaniu do
życia KS) piłkarzy prowadziło sześciu trenerów. Wśród
nich znaleźli się utytułowani
Marcin Bochynek i Józef Dankowski. Ów duet nie potrafił
jednak uzyskać upragnionego
awansu. Mało tego. Marcin
Bochynek dołożył swoją „cegiełkę” do spadku z IV ligi.
Najdłużej (przez pełne
dwa sezony) na ławce trenerskiej zasiadał Józef Dankowski. Po nim zespół przejął
najmłodszy szkoleniowiec w
historii KS Concordia – Wojciech Kempa. „Żółtodziób”,
jak sam o sobie mówi, rozpoczął trenerską przygodę
od wysokiego „C” i już w
pierwszym sezonie wprowadził zespół do IV ligi. – Ten
awans dał mi wiele satysfakcji
– mówi jubilat. – Miniona
jesień była dla nas udana, a
runda wiosenna jeszcze będzie
udana. W to nie wątpię.
Odnosząc się do tego jubileuszu muszę powiedzieć,
że próbuję kontynuować to co
rozpoczął Józef Dankowski.
To dla mnie wielki autorytet.
Cieszę się, że udało mi
się też stworzyć odpowiednią
atmosferę w szatni i mam
nadzieję, że ten układ będzie
trwał nadal. Mówiąc o układzie mam na myśli relacje jakie panują między moją osobą,
a zawodnikami. Z wieloma z

nich razem występowałem na
boisku, jednak nie oznacza
to, że mają w związku z tym
prz ywileje. U mnie każdy
zawodnik jest traktowany tak
samo, a o tym, czy wybiegnie
w wyjściowym składzie zależy
od tego, jak prezentuje się na
treningach.
Obecnie Wojciech Kempa

zespołów reprezentujących
poszczególne osiedla oraz
gościnnie drużyna Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”.
Grając systemem „każdy
z każdym”, ostatnia potyczka
turnieju okazała się swoistym
finałem, w którym zmierzyły
się ekipy Osiedla Szczygłowice i Osiedla Pocztowa. Przed
tym spotkaniem obie drużyny
miały komplet punktów, a na
ostatni mecz turnieju więcej
sił i „amunicji” zachowali
mieszkańcy Osiedla Pocztowa, zwyciężając 4:2 i wygrywając turniej zorganizowany
w ramach 50-lecia knurowskiej spółdzielni.

W najlepszym zespole turnieju wystąpili: Marek Wiercioch, Grzegorz Wiercioch,
Bernard Kabiczke, Adrian
Krysiak, Józef Niewiedział,

i jego podopieczni znajdują się
na „zakręcie”, jednak trener
wierzy, że po pierwszym tegorocznym zwycięstwie słońce
znów zaświeci nad Concordią
i po zakończonym sezonie
będzie mógł powiedzieć, że
ma za sobą kolejny udany
etap pracy.
PiSk

Trenerzy KS Concordia Knurów
Zenon Gałach
sezon 2003/2004 – IV liga
bilans:
3 mecze – 0 punktów – bramki: 2:11,
0 zwycięstw, 0 remisów, 3 porażki

Henryk Skrzypczyk
sezon 2003/2004 – IV kolejka
1 mecz – 1 punkt – bramki: 0:0,
0 zwycięstw, 1 remis, 0 porażek

Marcin Bochynek
sezon 2003/2004 – IV liga
16 meczów – 11 punktów – bramki: 14:28,
3 zwycięstwa, 2 remisy, 11 porażek

Piotr Bukowiec
sezon 2003/2004 – IV liga
10 meczów – 14 punktów – bramki: 16:15,
4 zwycięstwa, 2 remisy, 4 porażki
sezon 2004/2005 – klasa okręgowa
30 meczów – 63 punkty – bramki: 63:24,
20 zwycięstw, 3 remisy, 7 porażek
ogólny bilans – 40 meczów – 77 punktów – bramki: 79:39,
24 zwycięstwa, 5 remisów, 11 porażek

Józef Dankowski
sezon 2005-2006 – klasa okręgowa
30 meczów – 56 punktów – bramki: 50:23,
16 zwycięstw, 8 remisów, 6 porażek
sezon 2006-2007 - klasa okręgowa
30 meczów – 55 punktów – bramki: 61:28,
16 zwycięstw, 7 remisów, 7 porażek
ogólny bilans – 60 meczów – 111 punktów, bramki: 111:51,
32 zwycięstwa, 15 remisów, 13 porażek

Wojciech Kempa
sezon 2007-2008 – klasa okręgowa
28 meczów – 60 punktów – bramki: 51:20,
18 zwycięstw, 6 remisów, 4 porażki
sezon 2008-2009 – IV liga
22 mecze – 32 punkty – bramki: 39:44,
9 zwycięstw, 5 remisów, 8 porażek
ogólny bilans – 50 meczów – 92 punkty – bramki: 90:64,
27 zwycięstw, 11 remisów, 12 porażek

Andrzej Niewiedział, Artur
Niewiedział, Robert Kasiński, Grzegorz Bęben, Witold
Antonowicz.
PiSk

Wyniki:
Osiedle 1000-lecia – Osiedle Pocztowa
SM Knurowianka – Osiedle Szczygłowice
Osiedle Wojska Polskiego I – Osiedle 1000-lecia
Osiedle Pocztowa – SM Knurowianka
Osiedle Szczygłowice – Osiedle Wojska Polskiego I
Osiedle 1000-lecia – SM Knurowianka
Osiedle Wojska Polskiego I – Osiedle Pocztowa
Osiedle 1000-lecia – Osiedle Szczygłowice
SM Knurowianka – Osiedle Wojska Polskiego I
Osiedle Pocztowa – Osiedle Szczygłowice
1. Osiedle Pocztowa
2. Osiedle Szczygłowice
3. SM Knurowianka
4. Osiedle 1000-lecia
5. Osiedle Wojska Polskiego I

4
4
4
4
4

12
9
6
3
0

1:14
1:6
0:1
5:0
2:0
2:10
1:8
0:10
5:2
4:2
31:4
20:5
16:15
4:34
3:16
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sport
KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE

Bez trenera
Po porażce 0:10 z Czarnymi
Pyskowice z dalszego
prowadzenia Olimpu
Szczygłowice zrezygnował
Rober t Karaś. – Nie chcę

k omentować tej s ytuacji.
Proszę mnie zrozumieć. Teraz
p oś wię ca m się s zk ole ni u
trampkarzy KS Concordia
– powiedział nam były już

WYNIKI:

1:2
Bramka dla Olimpu:
Kamieniecki
Olimp:
Leśniak
46’ W. Rozumek
Lewandowski
Kusiak
Dziuba
Skorupski
Boryga
Kamieniecki
61’ Głasek
Radojewski
Świątkowski
Mastyj
Modrzyński

trener Olimpu.
– Do kolejnego meczu na
pewno nie poznamy nazwiska
nowego trenera – oznajmił z
kolei Mirosław Litwin, prezes szczygłowickiego klubu.
I rzeczywiście, przeciwko
Sośnicy Olimp zagrał bez
trenera i przegrał 1:2.
PiSk

TABELA PO 21. KOLEJCE:
CZARNI - SOKÓŁ

Co na to „górale”?
3:1 w sobotę, 3:1 w niedzielę i teraz siatkarze TKKF
Szczygłowice mogą już przygotowywać się do arcyważnego meczu z COS Olimp
Szczyrk. – To spotkanie prawdopodobnie zadecyduje, która

z tych drużyn zakończy sezon
na pierwszym miejscu – mówi
Marek Siwek, kierownik knurowskiego zespołu. – Cieszymy się z pokonania Metalika
Radziechowy. Mecz stał na
dobrym poziomie, a w naszym

PiSk

1. MKS ZABORZE

21

48

50:21

2. FORTUNA GLIWICE

21

46

45:19

WILKI - ZAMKOWIEC

3. ORZEŁ STANICA

21

41

54:31

1:2

4. WILKI WILCZA

21

38

50:24

1:3 (17:25, 18:25, 25:22, 23:25)

5. KS 94 RACHOWICE

21

34

41:30

zaległy: TKKF SZCZYGŁOWICE - UKS METALIK

6. SPOŁEM ZABRZE

21

33

45:42

RADZIECHOWY

3:2
SPOŁEM - ORZEŁ

1:1
START - RACHOWICE

2:1
1:2
PIAST - MŁODOŚĆ

1:0
NAPRZÓD - GWIAZDA

2:1

TABELA PO 15. KOLEJCE:
UKS SOKÓŁ KATOWICE III - TKKF SZCZYGŁOWICE

21

32

43:30

21

32

40:31

9. PIAST PAWŁÓW

20

30

31:28

21

28

31:32

21

28

33:41

12. MŁODOŚĆ RUDNO

21

26

30:40

0:3 (12:25, 17:25, 8:25)

13. SOKÓŁ ŁANY WIELKIE

21

22

32:45

UKS SOKÓŁ KATOWICE III - ZAGRODA BUCZKOWICE

14. CZARNI PYSKOWICE

20

13

36:63

3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:17)

15. OLIMP SZCZYGŁOWICE

21

12

20:51

ZAGRODA BUCZKOWICE - UKS PIK KATOWICE

16. START KLESZCZÓW

21

8

12:65

11. SOŚNICA GLIWICE

Foto: Piotr Skorupa

W kolejnej serii spotkań (2-3 maja) zagrają m.in.: Gwiazda Chudów – Piast Pawłów (sobota,
godz. 17.00), Fortuna Gliwice - Naprzód Żernica, Młodość Rudno - Wilki Wilcza, Orzeł Stanica
– MKS Zaborze, Zamkowiec Toszek - Olimp Szczygłowice (wszystkie w niedzielę, godz. 17.00).

Andrzej Tokarz

BOKS

Bracia pobili
bratanków
Polak, Węgier dwa bratanki…, ale nie w ringu. W Rybniku
odbył się kolejny mecz bokserskiej Euroligi, w której zespół
ze Śląska pokonał ekipę z Debreczyna 12:2. Dwa zwycięstwa
w tym spotkaniu odnieśli pięściarze BKS Concordia Knurów:
Leszek i Andrzej Tokarz.
Po tym spotkaniu nasz zespół prowadzi w klasyfikacji
generalnej i ma punkt przewagi nad Węgrami z Keckemet.
Wyniki walk (na pierwszym miejscu gospodarze):
- 57 kg - Mateusz Mazik - Laszlo Paczoka (2:0),
- 60 kg - Patryk Cichocki - Janos Török (remis – 3:1),
- 64 kg – Leszek Tokarz - Kristian Racz (5:1),
- 69 kg - Andrzej Tokarz - Peter Nagy (7:1),
- 75 kg – Piotr Poniedziałek - Imre Mona (remis – 8:2),
- 81 kg - Krzysztof Kowalski – Tomas Szell (I r. pps – 10:2),
- +81 kg - Marcin Siwy - Deel Szabolcz (12:2).

Kolejny mecz drużyna ze Śląska rozegra 6 czerwca z zespołem Kecskemet na Węgrzech.
PiSk

1. TKKF SZCZYGŁOWICE

15

37

2. COS OLIMP SZCZYRK

14

35

38:13

3. UKS METALIK RADZIECHOWY

15

34

40:17

4. AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA

15

30

34:19

5. LKS OLIMPIA GOLESZÓW

15

26

33:28

6. UKS PIK KATOWICE

15

19

23:31

7. UKS SOKÓŁ KATOWICE III

15

15

19:35

8. UKS SOKÓŁ KATOWICE II

14

13

19:34

9. ZAGRODA BUCZKOWICE

15

8

15:40

10. GLKS WILKOWICE

15

5

11:42

40:13

3:1 (25:23, 21:25, 25:22, 25:21)

7. ZAMKOWIEC TOSZEK
8. NAPRZÓD ŻERNICA

MKS ZABORZE - FORTUNA 10. GWIAZDA CHUDÓW

zespole na pochwały zasłużyli
bracia: Krzysztof i Łukasz
Balbierz.
Knurowianie nieźle „namieszali” w IV lidze. Co na to
„górale” ze Szczyrku? Przekonamy się o tym 9 maja.

AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA - OLIMPIA GOLESZÓW
3:0 (25:21, 25:12, 25:13)
COS OLIMP SZCZYRK - UKS SOKÓŁ KATOWICE II
(przełożony)
GLKS WILKOWICE - UKS METALIK RADZIECHOWY

0:3 (16:25, 10:25, 21:25)
UKS PIK KATOWICE - AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA
3:2 (23:25, 25:15, 25:15, 25:27, 16:14)

9 maja, godz. 18.30: TKKF – COS Olimp
Szczyrk
10 maja: UKS PIK Katowice - TKKF

GRAND PRIX KNUROWA W PŁYWANIU

Finał w nowym
terminie
Przed tygodniem informowaliśmy, że finałowa rywalizacja
pływackiej Grand Prix odbędzie się 10 maja. Już po publikacji
tej informacji, organizatorzy postanowili zmienić datę tych zawodów. – Biorąc pod uwagę dobro dzieci i ich rodziców postanowiliśmy zrezygnować z niedzielnego zakończenia cyklu imprez
– informuje jeden z organizatorów, Tomasz Rzepa. – Maj to miesiąc, w którym dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej,
zatem niedzielny termin zawodów był niefortunny. Zależy nam
na tym, by jak największe grono młodych miłośników pływania
mogło startować z Grand Prix, dlatego już dzisiaj zapraszam
wszystkich 7 maja. W tym dniu poznamy zwycięzców pierwszej
edycji Grand Prix i wręczymy uczestnikom nagrody.
PiSk
informacja

Foto: KB Sokół

OLIMP SZCZYGŁOWICE
- SOŚNICA GLIWICE

SIATKÓWKA - IV LIGA

„Sokoły” Knurów. Stoją od lewej: Piotr Śmieszek,
Piotr Bieliński, Bogusława Kądzielnik, Paweł
Marczak i Jacek Kostrzewa

BIEGI

Maraton
w wersji mini
Jedną z imprez towarzyszących „Cracovia Maraton” był bieg
na dystansie około 10-krotnie krótszym od maratonu, czyli 4
km i 125 metrów. Wystąpili w nim reprezentanci knurowskiego
Sokoła. Najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Piotr
Bieliński, który ustanawiając rekord życiowy (14 minut i 15
sekund) zajął 16 lokatę w open i 10 w kategorii M-20.
W Krakowie wystąpili również:
- Artur Oboński – czas: 15.27 (rekord życiowy), 32 w open
i 16 w M-20,
- Jacek Kostrzewa – czas: 18.02, 105 w open i 26 w M-20,
- Paweł Marczak – czas: 20.01, 217 w open i 57 w M-20.
- W biegu wystąpiła również Bogusława Kądzielnik, która
nie została, niestety, ujęta w klasyfikacji – mówi Marek Lewczuk, prezes Sokoła. – Ponadto biegał z nami gliwiczanin Piotr
Śmieszek, który z czasem 22 minuty i 33 sekundy zajął 358 miejsce w open i 48 w M-30.
PiSk
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