aktualności
Knurów

Knurów

Że też komuś chciało się targać krzesła do lasu.
Może do śmietnika byłoby bliżej...

Szczygłowice

Leśne porządki
Te worki pełne śmieci, stojące w
Szczygłowicach i dalej, wzdłuż zalesionej
części trasy prowadzącej z Knurowa do
Rybnika, to plon wiosennych porządków
Nadleśnictwa Rybnik
Taka pozimowa akcja sprzątania
lasów w rejonach dróg prowadzona
jest co roku. Pozimowe zbiory są
wyjątkowo obfite, ale porządki są
prowadzone o różnych porach roku.
– Standardowo wydajemy około
50 tysięcy złotych rocznie na samo
usuwanie śmieci – informuje Paweł
Hajduk, zastępca nadleśniczego
Nadleśnictwa Rybnik. – Niestety, w
rocznych rankingach nadleśnictw

Sekcja kryminalna Policji zatrzymała 31 marca przy ulicy Sienkiewicza obrotną k nurowian kę.
51–letnia kobieta oddawała się handlowi wprowadzając na rynek... nielegalny alkohol i papierosy. Używki
były pozbawione wymaganej akcyzy,
więc kobieta za swoją żyłkę do nielegalnych interesów odpowie przed
sądem.
Justyna Walo

Knurów

Piwniczny
łup

Justyna Walo

- Była Niedziela Palmowa. Piękny, wiosenny dzień. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie tumany kurzu
wzbijające się nad drogą po każdym,
przejeżdżającym ul. Niepodległości
samochodzie. Wydaje mi się, że kiedy
jak kiedy, ale na takie święto to tak
ważna droga w mieście powinna
lśnić czystością...
Mieszkanka
z ul. Niepodległości

MiNa

Były lipy, są kikuty

- Nie potrafię patrzeć na to, co się
dzieje przy ul. Stalmacha. We wtorek
przy budynku nr 2 zostało ściętych do
połowy kilka pięknych lip. Zostały
tylko szpetne kikuty. Nie były to drzewa stare, ani spróchniałe, gałęzie
nikomu nie wchodziły do mieszkania, nie rosły też pod przewodami

elektrycznymi. Nie wiem, dlaczego
zostały ścięte. Komu przeszkadzały?
Przecież to są nasze zielone płuca.
W dzisiejszych czasach, kiedy tyle
mówi się o ochronie środowiska, tak
bardzo jest mi żal tych kilku drzew.
Proszę przyjechać i zobaczyć...
Zatroskana Knurowianka

Not. bw

Paniówki

Złodziej z gazem
Nieznany sprawca wtargnął 2
kwietnia na teren prywatnej posesji
przy ulicy Zabrskiej. Zwabił go...
kosz z butlami propan – butan.
Osobnik wyłamał kłódkę i skradł
siedem butli z gazem. Poszkodowany
właściciel wycenił straty na około
800 złotych.
Justyna Walo

Knurów

Knurów

Karciany łup Ktoś
się przewiózł
30 marca około godz. 21 ze
sklepu przy ul. Szpitalnej nieznany
sprawca wyniósł 51 kart doładowujących do telefonów komórkowych.
Skradzione karty różnych marek
pozwalają na uzupełnienie stanu
konta we wszystkich sieciach komórkowych. Wartość łupu to prawie
siedem tysięcy złotych.

Justyna Walo



Nieznany do tej pory sprawca zabrał stojący przy ul. Żeromskiego skuter Romet Motors. Do zdarzenia doszło
1 kwietnia około godz. 19. Na szczęście
po „krótkotrwałym użyciu” pojazd,
wartości około 3 tys. zł, został odnaleziony i zwrócony właścicielowi.
Justyna Walo

2 kwietnia na celowniku złodziei aut w Knurowie znalazła się
marka Volkswagen. Około godz. 6 z
niestrzeżonego parkingu przy ulicy
Kopalnianej wyjechał Golf warty 23
tysiące złotych. Właścicielem pojazdu był mieszkaniec Rybnika.
Kilka godzin później złodziei
zainteresował Passat o wartości
około 24 tysięcy złotych. Samochód
zniknął z parkingu przy ulicy Dywizji Kościuszkowskiej.

Nawet pod koniec sezonu grzewczego trzymając węgiel w piwnicy
nie można być pewnym, że nie
zostanie on skradziony. 3 kwietnia
około godz. 16.00 z pomieszczenia
piwnicznego przy ulicy Kołłataja
zniknęło... 800 kg węgla. Poszkodowana właścicielka oszacowała straty
na około 400 złotych. Zapewne nie
tylko ona zastanawia się, jak złodziejowi udało się niepostrzeżenie
wynieść 800 kg opału z piwnicy...
Justyna Walo

Knurów

Skrzynkowy
wandal

Nieustalony do tej pory wandal
zniszczył 1 kwietnia skrzynki na
listy w bloku przy ulicy Łokietka.
Wyłamane drzwiczki i w ygięte
obudowy skrzynek straszą teraz
swoim widokiem, a mieszkańcy
zastanawiają się komu te przedmioty
mogły przeszkadzać. Zarządzająca
budynkiem LWSM wyceniła straty
na ponad 400 złotych.

Pilchowice

Dzień
otwarty

Justyna Walo

Gimnazjum w Pilchowicach zaprasza na dzień otwarty szkoły – w
czwartek, 16 kwietnia. Szczególnie
mile widziani są szóstoklasiści z rodzicami. Z myślą o gościach przewidziano program artystyczny, prezentację multimedialną, poczęstunek i
zwiedzanie placówki. Szkoła otwiera
swoje podwoje o godz. 16.30.

Rozrywka

Święto w kurzu

Brudna
robota

Justyna Walo

29 marca nieznany do tej pory
sprawca włamał sie do piwnicy należącej do mieszkanki domu przy
ul. Wilsona. Osobnik zerwał skobel
zabezpieczający pomieszczenie i
zabrał ze środka pojemniki z farbą,
komplet narzędzi i komplet zastawy
stołowej. Straty zostały wycenione
na 310 zł.

zajmujemy zwykle czołowe miejsce, jeśli chodzi o wydatki na ten
cel, ale taka jest specyfika tego
terenu. Lasy w rejonach miejskich,
przez które przebiegają uczęszczane trasy, są z reguły bardziej
zaśmiecone.
Cóż, za zaśmiecanie lasu powinni się wstydzić ci, którzy się do
tego przyczyniają. Dobrze, że jest
komu posprzątać...

Złodzieje
polubili
Volkswagena

Foto: arch. szkoły

Foto: Bogusław Wilk

Używki
na lewo

Knurów

Dinozaury
w Rybniku

/bw/

Nie zapomnij

Można tu wejść do paszczy Trexa i odkopać szkielet w piasku
– pierwszy Dino Park na Śląsku już
jest czynny. Realistyczne rekonstrukcje gadów jurajskich naturalnych
rozmiarów można oglądać na terenie
Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji
„Pod Żaglem”. Dinozaury przyjechały z różnych stron kraju i świata. Park
jest czynny codziennie, wiosenne
godziny otwarcia to 10-18. szczegóły
na www.parkjurajski.net .
MiNa

11.IV - Światowy Dzień Chor ych na
Chorobę Parkinsona
- Międzynarodowy Dzień Solidarw
nośc i Wyz wolo nych Wię źnió
Polit ycznych
- Ogólnopolski Dzień Walki z Bez-

Knurów

Chciał
pojeździć

Dużą determinacją wykazał się
pewien 31–latek z Knurowa. 5 kwietnia o godz. 1.50 mężczyzna najpierw
ukradł kluczyki do zaparkowanego
przy ulicy Sztygarskiej Forda Fiesty, a następnie urządził sobie małą
przejażdżkę po okolicy. Ponieważ
samochód niebawem wrócił do właściciela, czyn ten zaklasyfikowano
jako „krótkotrwałe użycie”.

Justyna Walo

robociem
12.IV – Wielkanoc
- Międzynarodowy Dzień Lotnictwa
i Kosmonautyki
13.IV – Śmigus Dyngus
r
- Światowy Dzie ń Pam ięci Ofia
Katynia
14.IV – Dzień Ludzi Bezdomnych
ń
15.IV – Międ zyna rodo wy Dzie
Kombatanta
j
- Światowy Dzień Pracy Socjalne

Knurów

Jedno
Knurów
włamanie... Złe
...dwaj poszkodowani. 2 marca
o godz. 20.45 nieznany sprawca na
parkingu przy ulicy Kopalnianej
w yłamał zamek i dostał się do
środka jednego z zaparkowanych
samochodów. Złodziej ukradł: CB
radio z anteną i odtwarzacz CD
należący do właściciela pojazdu
- warte około 750 złotych. Łupem złodzieja padł także telefon
komórkowy Siemens, o wartości
szacowanej na 50 zł, należący do
innego mężczyzny.
Justyna Walo

www.twojadieta.info

towarzystwo

30–letni knurowianin z pewnością będzie zmuszony do zweryfikowania sądów na temat swojego
młodszego o pięć lat kolegi. 30
m a rca oko ło p ó ł no cy „dobr y ”
znajomy zabrał z mieszkania mężczyzny kartę do bankomatu. Kilka godzin później saldo na jego
koncie zmniejszyło się o ... 3650
złotych. To będzie chyba koniec
przyjaźni...
Justyna Walo

W związku ze zbliżającą się wiosną,
po której nastąpi lato i wielkie plażowanie, rośnie ilość różnego rodzaju
por tali internetowych o dietach,
odchudzaniu i zdrowym trybie życia.
Jednym z nich jest www.twojadieta.
info. Założyła ją grupa pasjonatów
interesujących się powyższą tematyką. Znaleźć tu można porady,
wsparcie, forum użytkowników, a
także wiele innych istotnych informacji. Diety wymienione na stronie zostały pogrupowane według różnych
kryteriów. Przypominamy jednak,
że odchudzanie się na własną rękę
może być szkodliwe. Na pewno taki
portal będzie pomocny, jednak dla
własnego bezpieczeństwa należy
skonsultować się z lekarzem.
5ak
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Święta Wielkiej
Nocy
Oby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią
będące przesłaniem nadchodzących świąt,
stało się źródłem radości i nadziei.
Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom Knurowa
życzę zdrowia, szczęścia
oraz wszelkiej pomyślności.
Prezydent Miasta Knurów
Adam Rams

Życzymy wszystkim zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy.
Niech w tym wspaniałym czasie Zmartwychwstania Pańskiego
nie zabraknie nikomu optymizmu
i czasu na pogłębienie więzi z najbliższymi.
Życzymy dużo wypoczynku, wzajemnej życzliwości
oraz wewnętrznego pokoju.
Przewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego
Tadeusz Mamok wraz z Radnymi

W imieniu Zarządu
Powiatu Gliwickiego
Starosta Michał Nieszporek

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzą
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Szołtysek
Wójt Gminy Gierałtowice
Joachim Bargiel

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
niosących nadzieję i odrodzenie życia,
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności.
Niechaj Święta Zmartwychwstania Pańskiego
będą dniami radości, wytchnienia i spokoju.
Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice
Krystian Gogulla
Wójt Gminy Pilchowice
Wilhelm Krywalski
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W imieniu Rady Miasta Knurów
życzę, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie
napełni wszystkich pokojem i wiarą,
niech prowadzi nas przez życie w radości i pokoju.
Przewodniczący Rady Miasta Knurów
Kazimierz Kachel

Knurowscy kapłani o Świętach Wielkiej Nocy

Bądźmy
Zwiastunami Poranka
Ks. Andrzej Wieczorek, proboszcz parafii p.w. św. Cyryla i Metodego:
- Wielki Post, który przypomina człowiekowi o jego przemijalności, wzywa
do wyrzeczeń i pokuty, prowadzi do tajemnicy Świętego czasu Triduum
Paschalnego. 40 dni pokuty prowadzi nas bezpośrednio w radość poranka
Wielkanocnego. Zmartwychwstały Chrystus otwiera nam oczy na życie, a
ciemności śmierci rozświetla płomień Paschalnej świecy. Śmierć nie ma już
nad nami władzy, należymy do życia w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Niech ten szczególny czas radości świątecznej doda nam sił i wleje nadzieję
w serca i umysły. Radujmy się przebywaniem we wspólnocie rodzinnej, cieszmy się budzącą się
do życia przyrodą. Bądźmy Zwiastunami Poranka w świecie, który zagubił prawdziwy sens życia
i powoli tonie w mroku pogoni za nieustanną przyjemnością. Niech ten Świąteczny czas będzie
dla wszystkich doświadczeniem Miłości Boga, który prawdziwie Zmartwychwstał, abyśmy i my
mieli życie i to życie wieczne!
Ks. Jan Buchta, proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej:
- Przytoczyłbym słowa św. Jana – Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to
nasza wiara jest daremna. Chrystus zmartwychwstał prawdziwie. Ważne,
żebyśmy umieli mądrze korzystać z tej Bożej oferty każdego dnia. A wszystkim życzę zdrowia radości, pokoju, miłych spotkań rodzinnych. Tego, aby
porządki zorganizować nie tylko w domach, ale też w życiu i żeby wszystkie
trudne sprawy udało się rozpętlić.
Ks. Jerzy Zelder, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii
Panny Królowej Świata w Szczygłowicach: - Życzę wszystkim parafianom,
żeby Chrystus Zmartwychwstały mimo kłopotów, trudności i krzyży w codziennym życiu był dla nich źródłem nadziei oraz by przy całej swej trosce
o życie doczesne nie zaniedbywać troski o zbawienie. I niech Chrystus
Zmartwychwstały będzie dla nich źródłem radości serca. Bo kto wytrwa
przy słowie Jezusa do końca, ten będzie zbawiony.
Ks. Marek Kamieński, proboszcz parafii p.w. św. Antoniego w
Krywałdzie: - Pan prawdziwie Zmartwychwstał! Niech powołanie, które
uczniowie wznieśli z głębi serca w pierwszym dniu po szabacie, i które
rozbrzmiewało przez stulecia w czasach globalnego kryzysu znów umacnia nadzieję wszystkich ludzi na ostateczne zwycięstwo dobra, miłości i
pokoju.
Tadeusz Ferfecki, Pastor Kościoła Nowe Życie: - „...Jezus został przebity za nasze winy, został wychłostany dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uzdrowieni... (Izajasza 53/5). Siedem wieków zanim poczęty z
Ducha Świętego Jezus narodził się w Betlejem, prorok Izajasz zapowiedział,
że złoży On zastępczą i wystarczającą ofiarę za nasze grzechy dla naszego
zbawienia oraz ratunku od wszelkiego rodzaju zła. Wspominając kolejną
rocznicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa życzę wszystkim
czytelnikom Przeglądu Lokalnego błogosławionych Świąt Wielkanocnych.
Niech ten, który siedzi na tronie po prawicy Ojca w niebie żyje i króluje w Waszych sercach, a
Jego zbawienie i pokój niech wypełni Wasze domy.
Not. Justyna Walo, Monika Pięciak,
Paweł Gradek



Knurów. Wojsko po nowemu

Do woja dobrowolnie,
ale kwalifikacje obowiązkowe

Foto: Bogusław Wilk

aktualności

Choć obowiązek służby wojskowej jest już przeszłością, a w mundurze chodzić
będą tylko ochotnicy, to jednak na kwalifikację wojskową stawiać się trzeba
koniecznie. O zmianach w procedurach wojskowych mówi Przeglądowi naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich - Piotr Dudło
Monika Pięciak: - Co to jest
kwalifikacja wojskowa?
Piotr Dudło:
- Ma ona na celu
weryfikację młod ych lud zi pod
k ątem ich predyspozycji i stanu
zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.
- Gdzie i kiedy będzie prowadzona dla mieszkańców Knurowa?
- Od 1 kwietnia do 12 maja br. na
terenie powiatu gliwickiego, z tym że
dla mieszkańców Knurowa ustalono
termin od 8 kwietnia do 21 kwietnia.
Kwalifikacja będzie prowadzona w
Gliwicach przy ul. Wiejskiej 30.
- Kto podlega obowiązkowi
kwalifikacji wojskowej?
- Obowiązkowo stawić się muszą
19-letni mężczyźni (wszyscy urodzeni
w 1990 r.) oraz mężczyźni urodzeni w
latach 1985-1989, którzy w poprzednich latach nie stawali do poboru.
Także ci, którzy uznani zostali ze
względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia służby
wojskowej oraz ci, którzy złożyli

wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.
Oczywiście o ile nie zostali wcześniej
przeniesieni do rezerwy.
- Czy procedury dotyczą wyłącznie panów?
- Nie tylko. Stawić się muszą
także kobiety urodzone w latach
1981-1990, które w roku szkolnym
2008/2009 kończą naukę w szkołach
medycznych i weterynaryjnych, oraz
na kierunkach psychologicznych.
Także studentki wyższ ych szkół
morskich, które złożyły pisemny
wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wezwanie ich do
kwalifikacji wojskowej, wraz z zaświadczeniem rektora wyższej szkoły
morskiej o pobieraniu nauki w tej
szkole oraz jego zgodą na odbywanie
zajęć wojskowych. Powyższy wniosek
zainteresowane studentki składają
za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze
względu na siedzibę wyższej szkoły
morskiej. Dodać należy, że do kwalifikacji wojskowej mogą przystąpić
również ochotnicy (bez względu na
płeć), którzy ukończyli 18 rok życia.
- Kto przeprowadza kwalifikację wojskową?

- Odpowiedzialnym za jej przeprowadzenie jest Wojewoda przy
współudziale Szefa Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego, Starosty Powiatu, Prezydenta Miasta. Powiatowe
komisje lekarskie, które decyzją
administracyjną orzekają o kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej, powołuje Wojewoda.
- Czym różni się ta nowa forma
od dotychczas przeprowadzanych
poborów?
- W zasadzie od strony proceduralnej, dla osób podlegających
poprzednio poborowi, a teraz kwalifikacji wojskowej, to różnice są
nieznaczne. Istotne jednak jest,
że stawiający się do kwalifikacji
wojskowej z mocy prawa zostaną
przeniesieni do rezerwy z dniem, w
którym orzeczenie komisji lekarskiej
o ich zdolności do czynnej służby
wojskowej stanie się ostateczne.
- Czy stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe?
- Bezwzględnie tak – niestawienie
się do kwalifikacji wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny podlega
grzywnie lub karze ograniczenia
wolności.
Rozmawiała Monika Pięciak

Praca

Kto chce być strażakiem – wystąp!
Szansa dla tych, którzy czują powołanie do walki z żywiołem
– do 17 kwietnia kandydaci na strażaków mogą składać
podania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Gliwicach, która prowadzi nabór do służby
Niełatwo jest zostać strażakiem.
Wymagania są wysokie, a procedura
na tyle skomplikowana, aby wyeliminować tych, którzy do gaszenia pożarów mają, nomen omen, słomiany
zapał. Potencjalny strażak powinien
mieć co najmniej średnie wykształcenie, bardzo dobry stan zdrowia,
a co za tym idzie – kategorię „A”
nadaną przez Komisję Wojskową.
Wymagana jest niekaralność, a także
prawo jazdy kat. „B” lub wyższych
kategorii. Młodsi mają teoretycznie
większe szanse na zostanie strażakiem – preferowany jest wiek do 30
lat. Ci, którzy złożą komplet papierów
o czasie, zostaną zaproszeni na testy
wytrzymałościowe. Spośród osób,
które je zaliczą, zostaną wytypowani
najlepsi, którzy zostaną skierowani
na badania psychologiczne, a następnie na komisję lekarską, gdzie przejdą kompleksowe, specjalistyczne
badania. Koszty wszystkich testów
i badań pokrywa PSP, kandydaci



płacą jedynie za dojazd. Ilość osób,
które w najbliższym czasie zostaną
przyjęte do pracy, zależy od liczby
tych, którzy zgłoszą chęć przejścia
na emeryturę.
– Droga jest ciernista, uprzedzam o tym wszystkich kandydatów,
z którymi mam okazję rozmawiać
– mówi brygadier Krzysztof Mucha,
naczelnik Wydziału OrganizacyjnoKadrowego KM PSP w Gliwicach.
– Nic dziwnego, strażak to nie jest
zawód dla każdego, do tego trzeba
mieć powołanie. Są osoby, które
zgłaszają się do nas po kilka razy
i w końcu im się udaje. Testy są tak
skonstruowane, by przechodzili je
ludzie rzeczywiście sprawni fizycznie. A bywa różnie, czasem wyniki
testów są żenujące. Wpływ na to
ma między innymi powszechna informatyzacja – młodzi ludzie wolą
spędzać czas przed monitorem niż
na przykład pograć w piłkę. Tymczasem aby być strażakiem, trzeba

Knurów

Znaki nabierają bieli
70 tys. zł ujęto w tegorocznym
budżecie Knurowa na wymianę
lub naprawę urządzeń służących
bezpieczeństwu na drogach, m.in.
barierek, znaków drogowych, progów zwalniających i tablic informacyjnych. W ciągu najbliższych

dwóch lat wykonawcą zleconych
przez miasto prac będzie bytomska
Firma Wielobranżowa „Zebra 2”.
Pierwsze roboty już się rozpoczęły. Na zdjęciu świeżo odmalowany fragment ul. Ogana u zbiegu
z ul. Wilsona.

/bw/

Knurów. Ułatwienia dla podatników

PIT-y na miejscu

Do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie się z
fiskusem. Przypominamy, jest możliwość złożenia
zeznań podatkowych w knurowskim Urzędzie
Miasta
Knurowianie będą mogli składać PIT w Urzędzie Miasta w dniach
20-30 kwietnia – wtedy właśnie, od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 8 do 14 będą tam dyżurować
pracownicy urzędu skarbowego. Z
fiskusem można się też rozliczyć
udając się bezpośrednio do Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
(ul. Młodego Hutnika 2, parter), albo
za pośrednictwem poczty (wysyłając formularz jako list polecony).
Wszelkie informacje dotyczące
składania zeznań podatkowych
można uzyskać w DUS osobiście
lub telefonicznie pod numerem tel.

33-99-900. Można też konsultować
się z Krajową Informacją Podatkową
pod numerami: 0 801 055 055 (z tel.
stacjonarnego) i (22) 330 0330 (z tel.
komórkowego). Warto pamiętać o
możliwości wsparcia organizacji pożytku publicznego. Dla nas to żadna
strata, dla wielu – bezcenna pomoc.
Wystarczy podać w zeznaniu podatkowym wysokość wnioskowanej
kwoty, a także dane, które pozwolą
na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego – jej
nazwę i nr wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego.
MiNa

reklama

mieć po prostu końskie zdrowie. Jeśli
już człowiek przejdzie weryfikację,
zostaje najpierw przyjęty na 3 lata
służby przygotowawczej. To czas,
by sprawdzić jego predyspozycje i
by on sam sprawdził, czy ten zawód
rzeczywiście jest dla niego –dodaje
naczelnik.
Nabór ogłoszono na początku
kwietnia, a już napłynęło około 50
podań – to dwa razy tyle niż w zeszłym roku. Głównym powodem tak
dużej ilości chętnych jest zniesienie
obowiązku powszechnej sł użby
wojskowej. Dotychczas kandydaci
na strażaków musieli odbyć ją przed
podjęciem starań o przyjęcie do PSP,
teraz nie ma już takich wymogów.
Wykaz wymaganych dokumentów
i inne szczegóły dotyczące naboru
odważni chętni znajdą można na
stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Gliwicach (www.kmpsp.gliwice.pl).
M. Napolska
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Knurów. Kolejne czworonogi szukają właścicieli

Wierny jak... samotny pies

Pieski szukają pana, pani też
mile widziana

Foto: Barbara Malinowska

-Wielkie podziękowania dla
Przeglądu Lokalnego za artykuł o
znalezionym piesku. Dzięki wam uroczy Czaruś znalazł wspaniały domek
z ogrodem u kochającej rodziny. Pies
kocha i czuje, gdyby mógł mówić,
podziękowałby osobiście – pisze w
e-mailu pani Teresa.
Jej „Biuro... psów znalezionych”
stawia sobie za punkt honoru odszukanie jeszcze przed świętami
właścicieli lub nowych domów dla
kolejnych dwóch czworonogów.
Pierwsza suczka od dłuższego czasu błąkała się po różnych
d zielnicach K nu rowa. Ostat nio
widziano ją na Osiedlu Wojska
Polskiego, gdzie zaopiekowały się
nią panie. – Wyraźnie piesek tęskni
za swoimi właścicielami. Suczka
jest młoda, średniej wielkości o
brązowo-czarnej, długiej i gładkiej sierści. Charakter yst yczny
jest biały, szeroki krawacik. Sunia
jest wyjątkowej urody, zadbana,
przyjazna i zabawna. Ma na szyi
czarną obróżkę zapinaną na plastikowe klamerki z dwoma metalowymi kółkami na smycz – opisuje
pani Teresa.

Foto: Barbara Malinowska

Każda zguba boli. Boli tym bardziej, jeśli czuje, radośnie
zamerda ogonem i zaszczeka. Teresa Borcz-Khalifa, która
za naszym pośrednictwem znalazła dom dla kilku psich
zgub, szuka właścicieli dla kolejnych

Knurów. 14-latek wymuszał pieniądze od rówieśnika

Pała
z zachowania!
Około 1,2 tys. zł wymusił od swojego
rówieśnika 14-letni gimnazjalista.
Zamiast przy tablicy odpowie teraz
przed Sądem Rodzinnym
Nastolatek zaczął „zarabiać”
wraz z rozpoczęciem roku szkolnego – we wrześniu 2008 roku.
Z materiałów zebranych przez
policjantów z Wydziału ds. Nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach wynika, że do
wymuszeń haraczów dochodziło
na szkolnym boisku. Ofiara, zast raszana pobiciem, oddawała
14-latkowi pieniądze. W czasie
półrocza – bo tyle trwał proceder
– nieletniemu udało się wymusić
około 1,2 tys. zł.
- Dzieci rozmawiał y o t ym
między sobą , pocztą pantof lową informacja dotarła do Policji – mówi podkomisarz Marek
Słomski, rzecznik prasowy KMP
w Gliwicach. – Po zakończeniu
czynności procesowych sprawa
nieletniego trafi do Sądu Rodzinnego.

Drugiego psa udało się wyciągnąć, na szczęście bez obrażeń, spod
kół autobusu na przystanku Foch.
– Suczka jest mała, złotoruda, ma
sierść średniej długości. Ma biały
żabocik i białe zakończenia łapek.
Widoczny ślad po obróżce lub szeleczkach wygnieciony na sierści. Jest
zadbana i przestraszona. Przypomina sympatycznego liska – dodaje
Borcz-Khalifa.
Oba psy znajdują się pod tymczasową opieką, jednak knurowianka
liczy, że po zguby zgłoszą się ich
właściciele lub przynajmniej osoby
gotowe je przygarnąć do swoich
domów.
Knurowianka ponownie apeluje
do wrażliwych ludzi o podarowanie
potrzebującym zwierzętom rzeczy,
które przestały już służyć domownikom i zalegają w gospodarstwach
domowych. – Mogą posłużyć jako
legowiska, których zawsze za mało
w schronisku. Przytulą się do nich
zagubione lub bezdomne zwierzaki,
zanim odnajdą swoich właścicieli
lub now ych opiekunów. Proszę
nie wyrzucać przy okazji robienia
świątecznych porządków starych
kołder, koców, wysłużonych polarów, bluz, T-shirtów itp. – dodaje
knurowianka.
Po ostatnim apelu na naszych
łamach zgłosiły się do niej dwie
panie z darami, za które Borcz-Khalifa serdecznie dziękuje. Przy okazji
namawia ludzi, którzy znajdują psy,
do kontaktu z mediami i rozlepiania ogłoszeń. – Ci, co szukają, nie
wiedzą, gdzie, a ci, co znaleźli, nie
wiedzą, co z psami zrobić. Musimy
usprawnić przepływ informacji.
Darczyńcy, właściciele lub chętni
do przygarnięcia psów proszeni są o
kontakt z panią Teresą pod numerem
telefonu: 0 502 526 010.
Paweł Gradek

Przedsiębiorcy powinni mieć łatwiej – od 31 marca
obowiązują nowe przepisy, wprowadzające zasadę
jednego okienka dla rozpoczynających działalność
gospodarczą. Jak będzie w praktyce – czas pokaże

Knurów. Ułatwienia dla rozpoczynających biznes

Jedno okienko już działa
Zasada jednego okien ka ma
sprawić, że przedsiębiorca nie będzie
musiał odwiedzać różnych urzędów i
wypełniać wielu druków. Wystarczy,
że uda się do urzędu gminy, wypełni
jeden zintegrowany formularz, a
resztę załatwi za niego gmina.
Dotychczas przyszły przedsiębiorca najpierw musiał udać się do
urzędu gminy w miejscu zamieszkania po wpis do ewidencji działalności
gospodarczej. Następnie miał zgłosić
się do urzędu statystycznego po
REGON. Po wyrobieniu firmowej
pieczątki i założeniu konta bankowego, należało dokonać zgłoszenia do
urzędu skarbowego, a także zgłosić
płatnika składek w ZUS.
Od 31 marca br. obowiązują nowe
przepisy, według których wystarczy
wizyta w urzędzie gminy, który zajmie się pozostałymi formalnościami.
Nowością jest także to, że można rozpocząć działalność gospodarczą już
w dniu złożenia wniosku. Poza tym
zostały zniesione opłaty za złożenie
wniosku i wydanie zaświadczenia
o wpisie.
Jak to często bywa, skoro przedsiębiorca ma łatwiej, trudniej ma
ktoś inny – w tym przypadku gminy.
Urzędy każdy wniosek zintegrowany
muszą kilkakrotnie skserować, a
następnie rozesłać pocztą do odpowiednich instytucji.
Gmina ma dokonać wpisu do
ewidencji „niezwłocznie”, a następ-

nie ma trzy dni na przesłanie danych
do pozostałych urzędów. Jak zasada
jednego okienka będzie funkcjonować w praktyce?
– Trudno to przewidzieć, na
razie jest jeszcze za wcześnie na
jakiekolwiek oceny – uważa Lidia
Labocha-Kozar, naczelnik Wydziału
Świadczeń Socjalnych i Działalności
Gospodarczej Urzędu Miasta Knurów. – Moim zdaniem czas dopełniania formalności się nie skróci. Należy
do niego doliczyć czas potrzebny
poczcie na dostarczenie przesyłki.
Poza tym dane przesyłane innym
urzędom my sprawdzamy tylko pod
względem formalnym. Pozostałe
urzędy jeśli zauważą błędy lub wątpliwości w zakresie ich dotyczącym,
mogą zwrócić się do przedsiębiorcy
o ich wyjaśnienie. Poza tym jedno
okienko w praktyce i tak nie jest
jedyne, ponieważ osoba rozpoczynająca działalność musi udać się
do skarbówki, by zgłosić tam wybór
sposobu opodatkowania.
W Knurowie wnioski przyjmowane są w budynku Urzędu Miasta
przy ul. Ogana, w Biurze Obsługi
Petenta (na parterze). Formularze
są dostępne na miejscu, a także na
stronie BIP. Wnioski można składać osobiście, przez pełnomocnika
(musi mieć do tego upoważnienie),
listem poleconym lub drogą elektroniczną.
MiNa

nekrolog

Pani
Marii Pisarczyk
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki

składa
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie

reklama

Słomski radzi rodzicom, by
roz mawiali ze swoimi pociechami. – Każdy taki sygnał natychmiast sprawdzamy. Ważne,
by tłumić takie zachowania w
zarodku. Kontakt z policją jest
dla nieletnich sprawców traumatycznym przeżyciem. Sprawia, że
przestają czuć się bezkarni i nie
schodzą więcej na złą drogę.
Konsekwencje, jakie mogą
zostać wyciągnięte wobec gimnazjalisty zależą od Sądu Rodzinnego. – Sprawca ma powyżej 13
lat, więc będą to konsekwencje
wychowawcze, np. nadzór kuratorski, umieszczenie w ośrodku
wychowawczym lub najsurowsza
kara – umieszczenie w zakładzie
poprawcz ym. Wsz ystko zależy
od wagi przestępstwa – dodaje
Słomski.
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rozmaitości
Knurów. Krwiodawcy zapraszają do udziału w akcji

Foto: Krzysztof Krzemiński

Zbieramy krew
dla Polski
Rusza druga edycja
ogólnopolskiej akcji „Zbieramy
krew dla Polski”. W tym roku
przystąpi do niej 126 miast.
Wśród nich będzie również
Knurów

klubu Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana Ogana w Knurowie.
- Knurowska odsłona kampanii odbędzie
się w sobotę, 18 kwietnia, przed Bricomarché
– mówi Stanisław Bogumił, koordynator akcji. – Na placu pojawi się
specjalny ambulans Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. Wszyscy chętni
będą mogli w doskonałych warunkach oddać krew, a tym samym ura-

Knurowscy krwiodawcy postarali się o specjalne Karty ICE. To niewielkie – formatu wizytówki – kartoniki, na których odwrocie zapisywane są informacje niezwykle
przydatne w sytuacji zagrożenia życia: dane o grupie krwi posiadacza karty, jego
imię i nazwisko, a także numery telefonów ratunkowych i kontaktowych. „Noszenie karty ICE ułatwi ratownikom, lekarzom i strażakom kontakt z twoimi bliskimi”
– te słowa z kartonika tłumaczą sens noszenia jej przy sobie. Zainteresowani
kartami mogą je otrzymać od knurowskich krwiodawców.

Knurów

Bank
z galerią

tować komuś życie. Zapraszamy w
godzinach 9-13.30. Zapewniam, że
będzie ciekawie, bo postaramy się
temu co pożyteczne nadać naprawdę
sympatyczną formę.
Jak się dowiedzieliśmy, w wielu
miastach kampanii będą towarzyszyć akcje popular yzujące r uch
honorowego krwiodawstwa, pokazy udzielania pierwszej pomocy
oraz imprezy lokalne. Knurowska
odsłona zapowiada się równie interesująco.
/bw/

Knurów. Jubileusz prezesa Bogdana Szymańskiego

Ćwierćwiecze
na Szybie Wschód

Z okazji jubileuszu działkowicze
przygotowali dla prezesa życzenia i
kwiaty. Uroczyste zebranie odbyło
się w ubiegłą sobotę. Funkcja prezesa
ogródków działkowych jest społeczna i demokratyczna – wybory są
organizowane co cztery lata.
Bogdan Szymański już kilkakrotnie był wybierany na to stanowisko – najwyraźniej więc doskonale
sprawdza się jako prezes. Jest też
członkiem Prezydium Okręgowego
Zarządu Śląskiego Rod zin nych
Ogrodów Działkowych i przewodniczy komisji problemowej w gli-



Wszystkie obrazy są dziełem
Krzysztofa Krzemińskiego, pasjonata fotografii, przed laty współtwórcy i redaktora naczelnego
Przeglądu Lokalnego.
- Projekt jest wynikiem poszukiwania nowych przestrzeni ekspozycji zdjęć, tak by jak największa ilość
osób mogła podziwiać obrazy prezentujące Knurów –tłumaczy pomysł przemiany bankowych okien w
mini-galerię autor fotografii.
W odróżnieniu od typowych
ekspozycji, ta czynna jest non-stop.
I całkowicie bezpłatna.
/bw/

Wodnik
w Paniówkach

Nie Mała Syrenka, Perła, ani nawet
Błękitna Laguna – największe uznanie
jury zdobył Wodnik. I pod tą nazwą
będzie działać kryta pływalnia
w Paniówkach

Prezes Bogdan Szymański (drugi z lewej na pierwszym planie)
w gronie najbliższych współpracowników i przyjaciół
wickiej delegaturze Zarządu, której
podlega 90 ogrodów. 10 z nich znajduje się w Knurowie, jest na nich
około 1500 działek!
Według Bogdana Szymańskiego
na Moczurach, na „Szybie Wschód”
wszystkie działki są piękne.
– Latem bywamy tu z żoną codziennie, a tak poza tym, to jak są

Ciężkie pieniądze z pewnością
dodają skrzydeł, bo akurat taki balast jakoś nie ciąży. Tymczasem nie
tylko forsiastym szczęściarzom, ale
i chwilowo mniej zasobnym wzbić
się na chwilę pozwala OrzeskoKnurowski Bank Spółdzielczy.
Wystarczy udać się do bankomatu
placówki przy ul. Kosmonautów.
Nie sposób wówczas nie dostrzec
dużych zdjęć w okiennych obramowaniach. I właśnie niektóre z
fotek przedstawiają Knurów z lotu
ptaka. To niewątpliwie ciekawy,
niedostępny dla zbyt wielu, punkt
spojrzenia na miasto.

Konkurs na nazwę basenu rozstrzygnięty

Foto: Arch. B. Szymańskiego

Prowadzi dom
działkowca
„U Bogusia”,
a ostatnio postarał się
o podciągnięcie na
działki wody pitnej.
Poza tym od 25 lat jest
prezesem Rodzinnych
Ogrodów Działkowych
„Szyb Wschód”. Kto?
Bogdan Szymański

Czy wybierając pieniądze z bankomatu
można wznieść się w powietrze?

imprezy – mówi prezes. – Organizujemy Dzień Działkowca, przeglądy
działek , robiliśmy nawet Dzień
Dziecka, ale dzieci tu jakoś coraz
mniej... Działki są głównie rekreacyjno-wypoczynkowe. Proszę tu
przyjść jak wszystko zakwitnie, jest
naprawdę pięknie.
MiNa

Do konkursu na nazwę budowanego basenu trafiło 13 zgłoszeń
z 39 propozycjami. Do drugiego
głosowania jurorzy dopuścili 10
propozycji (Wodny Świat, Mała
Syrenka, Błękitna Laguna, Atlantis, Wielki Błękit, Perła, Zielona Laguna, Posejdon, Wodnik i
Neptun).
20 marca ogłoszono ostateczny
werdykt. Wydała go komisja w
składzie: Piotr Szołtysek (prze-

Foto: Archiwum UG Gierałtowice

Przedsięwzięcie jest największą
kampanią honorowego krwiodawstwa w Polsce. Organizowane jest
pospołu przez Polski Czer wony
Krzyż i Grupę Muszkieterów, zrzeszenie niezależnych przedsiębiorców.
Kampania zainicjowana przez Grupę
Muszkieterów jako „Konwój Muszkieterów Oddaj Krew – Uratuj Życie”
obejmie zasięgiem 13 województw.
Rozpocznie się 3 kwietnia. Potrwa
do 17 października.
Podobnie jak przed rokiem udział
w akcji zapowiedzieli członkowie

Nietypowa galeria za darmo

wodniczący), Małgorzata Domin,
Weronika Bargiel, Janina Pohl i
Przemysław Dejneka. Głosami
większości wygrał Wodnik. Autorką zwycięzkiej propozycji jest
Agnieszka Kruczkowska z Przyszowic.
Wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu jurorzy przyznali
nagrody książkowe.
/bw/
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SESJA RADY MIASTA
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.04.2009 r. o godz. 14.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników w trakcie
głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
10.02.2009 r., 18.02.2009 r., 16.03.2009 r., 23.03.2009 r.,
02.04.2009 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: darowizny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie,
2) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/236/2000 Rady Miejskiej w
Knurowie z dnia 29.06.2000 r. w sprawie podziału Gminy Knurów
na obwody do głosowania,
3) w sprawie: utworzenia obwodu głosowania Nr 21 w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej p.n. Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie w budynku głównym Szpitala w Knurowie przy
ul. Niepodległości 8, w związku z wyborami posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r.,
4) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
5) w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku
Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach,
6) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego
do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów,
7) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/475/08 Rady Miasta Knurów
z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na
2009 r.,
8) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 r.,
9) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 r.,
10) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 r.,
11) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy
Knurów dla Powiatu Gliwickiego w celu przygotowania wspólnego projektu,
12) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/475/08 z dnia 17 grudnia
2008 r.,
13) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
14) w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
15) w sprawie: określenia wysokości środków na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w roku 2009,
16) w sprawie: zawierania porozumień dotyczących przejęcia części
zadań z zakresu edukacji publicznej,
17) w sprawie: zawierania porozumień dotyczących przekazania
części zadań z zakresu edukacji publicznej,
18) w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/106/2007 Rady Miasta
Knurów z dnia 18 kwietnia 2007 r. oraz Uchwały Nr XXI/339/08
z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów”,
19) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/475/08 Rady Miasta Knurów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów
na 2009 r.,
20) w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2008 roku,
21) w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2008 roku,
22) w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2008 roku,
23) w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2008 roku,
24) w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2008 roku,
25) w sprawie: nadania nagrody „Laur Knurowa” w 2008 roku.
10. Omówienie przez Prezydenta Miasta wykonania budżetu miasta
za 2008 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z analizy wykonania budżetu
za 2008 rok.
12. Przedstawienie opinii RIO z wykonania budżetu za 2008 rok.
13. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 rok.
14. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej w sprawie podjęcia uchwały
o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Knurów
za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Knurów z tego tytułu.
15. Przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium za 2008 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Knurów za rok 2008 i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Knurów z tego tytułu.
17. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Kachel
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Knurów

Mole książkowe
na wyginięciu

Tylko co trzeci Polak przeczytał w ubiegłym roku książkę.
Czytelnictwo drukowanych książek leci na łeb, na szyję.
Coraz popularniejsze stają się za to e-booki
W 2008 roku tylko 38 procent
Polaków przeczytało przynajmniej
jedną książkę drukowaną – wynika
z badań Biblioteki Narodowej i
Ośrodka Badania Opinii Publicznej
(OBOP).
To najgorsze w historii wyniki
czytelnictwa. Jeszcze przed pięciu
laty do przeczytania co najmniej
jednej książki rocznie przyznawało
się 58 proc. Polaków, a w 2006 roku
– co drugi. Obecny wynik sytuuje
Polskę dużo poniżej średniej europejskiej – na poziomie krajów
od lat mających najniższe wskaźniki - jak Grecja czy Portugalia.
Zdaniem Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej, wyniki
badań mogą oznaczać, że książka w
swojej tradycyjnej postaci odchodzi
do lamusa. Z pewnością przegrywa
też z internetem i telewizją. Pewnym
pocieszeniem może być za to rosnąca
popularność książek przez internet
(m.in. e-książki i audiobooki).

Moda na podróże

Spadek czytelnictwa wyraźnie
odczuwają biblioteki. Także placówka w Knurowie. Obecnie w miejskiej
bibliotece zapisane są 5882 osoby
(dane z końca 2008 roku). Mniej niż
w latach poprzednich.
– Niewątpliwie związane jest
to z mniejszą ilością mieszkańców
naszego miasta – tłumaczy Brygida
Dreślińska, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie.
Wśród czytelników prym wiodą
panie. Wśród osób korzystających
z knurowskiej Biblioteki najwięcej
stanowią uczniowie (2871 osób),
następnie pracownicy umysłowi (804
osoby) i studenci (634 osoby) oraz
robotnicy (508 osób). Pozostali czytelnicy stanowią ponad 1050 osób.
W 2007 rok u w y poż yczono
ponad 179 759 pozycji, w ubiegłym
reklama

Foto: Justyna Walo

ogłoszenie

Knurowska biblioteka stara się przyciągnąć czytelników
wieloma nowościami
ponad 173 tys. książek. A co najczęś- stronie internetowej biblioteki (www.
ciej czytają knurowianie?
centrum-kultury.pl/biblioteka). W
– Wszystko zależne jest od mody. siedzibach bibliotek jest także okazja
Ostatnio popularne są książki po- do skorzystania z internetu (poza fidróżnicze. Standardowo czytane lią nr 1 przy ul. Niepodległości 7).
są też kryminały,
Biblioteka
sensacje, romanse
to także świetne
i fantastyka – domiejsce do nauki.
We d ł u g b a d a ń B i b l i o t e k i
daje Brygida DresDowodem na to
Narodowej i OBOP-u coraz
lińska.
są liczne lekcje bimniej Polaków c z y t a, ale
też kupuje książki. W 2008
blioteczne, podczas
roku tylko 23 procent badaktórych uczniowie
Nowości
nych zadeklarowało kupno
szkół i przedszkoli
jako magnes
ksią żek (najmniej od lat).
uczą się korzystać
W 20 08 r.
G łównym źródłem książek
z katalogów, szudla czytelników są nadal bizbiory biblioteki,
kają informacji w
blioteki, zwłaszcza publiczne.
liczące ok. 88 tys.
książkach, przyKorzysta
z
nich
40
procent
pozycji, wzbogaswajają sobie buczytelników.
W
następnej
kociły się o kolejne
lejności sytuują się księgodowę encyklopedii
3,5 tys. Książki są
zbiory rodziny i znajomych.
czy słownika.
kupowane z myślą
Zakupy? Dopiero na końcu.
Po cie sz ają c e
o czytelnikach i w
jest, że tak wieoparciu o ich polu młodych ludzi
trzeby. Najwięcej
chętnie
korzysta
z
biblioteki. Pocieuzupełnień potrzebują zbiory naukoszające,
o
ile
nie
czytają
oni jedynie
we, ze względu na szybkie zmiany w
lektur szkolnych, ale także inne poświecie nauki.
Spośród nowości, jakich może zycje. Bo przecież czytanie książek
dostarczyć biblioteka, należy wy- nie ma być smutnym obowiązkiem,
mienić katalog on-line dostępny na a przyjemnością i rozrywką.
Monika Pięciak

ogłoszenie

DYŻURY
Radni Rady Miasta Knurów
w dniu 14.04.2009 r. w godz. od 16.00 do 17.00 będą pełnili
dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 9

- ul. Wilsona
- ul. Michalskiego
- ul. Kilińskiego
- ul. Batorego
- Al. Lipowa



rozmaitości
Knurów. Prezydent od święta

Poleją się łzy...

Bogusław Wilk: - Panie Prezydencie, święta należy święcić.
Święcimy?
Prezydent Knurowa Adam Rams:
- Oczywiście. Jak co roku.
- Co tym razem?
- Też tak jak co roku – w koszyczku
znajdą się jajka, szynka, baranek z
marcepanu, chleb, sól.
- Pan sam, czy ktoś będzie do
pomocy?
- Będę mieć wspaniałą pomocnicę
– czteroletnią Natalkę, moją siostrzenicę.
- To w sobotnie przedpołudnie.
Co potem?
- Wybierzemy się całą rodziną do
Turawy. Pojedziemy tam z żoną,
ale też siostrą, szwagrem i dziećmi
oraz ich dwiema rozkosznymi córeczkami. Będzie też teściowa – jest

fantastyczna.
- W niedzielę długie lenistwo?
- Skądże znowu! Udamy się na mszę
rezurekcyjną w Kotorzu Wielkim.
Rozpoczyna się wcześnie – o szóstej
rano.
- Skąd ten pośpiech?
- Święta Wielkiej Nocy to dla nas,
chrześcijan, okres szczególnie radosny. Nie chcemy więc zatracić ani jednej chwili. Przeciwnie – pragniemy
wspólnie cieszyć się i odpoczywać.
- Najważniejszy moment...
- To oczywiście wielkanocne śniadanie. Uroczyste i smaczne. Z dużą
ilością buraczków z chrzanem, które
najlepiej od lat przygotowuje moja
żona.
- Co dalej?
- Prognozy mówią o dobrej pogodzie.
Jeśli rzeczywiście dopisze, będziemy

spacerować po lesie, a może zahaczymy też o plażę nad Jeziorem
Turawskim.
- Na co Pan najbardziej czeka?
- Och, dla mnie największą bez wątpienia radością będą Natalka i Zuzanka, którym będę chciał poświęcić
jak najwięcej czasu.
- W poniedziałek będzie się działo,
przepraszam – lało?
- Na pewno (śmiech). Nieuchronnie
nasze wszystkie panie – od najmłodszych począwszy, zostaną – jak na

śmigusa-dyngusa przystało – obficie zlane wodą. Rzecz jasna jak
zawsze będą protestować.
- Panom też to może nie ujść na
sucho...
- Doświadczenie uczy, że po tym
zimnowodnym, hm... incydencie, sytuacja okazuje się klarowna, przyjemna, a tradycji staje się zadość.
- Trwa przedświąteczna gorączka.
Panu też przypisane są w rodzinie
obowiązki?
- Oczywiście. Jest tego trochę – do
środy zwykle sprzątamy. Na pewno
nikt ode mnie lepiej nie wiesza
firanek, a – podobno – starannie
ścieram też podłogę (śmiech).
- Do kuchni nie jest Pan dopuszczany?
- Ależ jestem! Pracuję do łzy ostatniej. Dosłownie! Udzielam się przy
gotowaniu buraczków i ich ścieraniu. Starcia też wymaga sporo
korzeni chrzanu. I to właśnie trzeba
okupić potokiem łez. Za to jaka potem wspaniała nagroda – potrawa z
szynką, palce lizać...
Rozmawiał Bogusław Wilk

Niedziela Palmowa w Pilchowicach

Piękne kroszonki
ozdobiły jarmark
Dziesiątki pysznych potraw, setki
kroszonek i tysiące pochwał
skupił jedyny w swoim rodzaju
Jarmark Przedświąteczny
To była piękna – nie tylko dlatego, że słoneczna – Niedziela Palmowa. Pilchowiczanom i setkom
gości spoza miejscowości zapadnie w
pamięć za sprawą przedświątecznego
jarmarku okraszonego – w dosłownym znaczeniu – wieloma, wyjątkowej urody, pisankami składającymi
się na jubileuszowy, X Gminny
Konkurs Twórczości Ludowej „Kroszonka 2009”.
Organizatorzy - Stowarzyszenie

„Pilchowiczanie Pilchowiczanom” i
Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach – zadbali o wszystkich gości.
Dzieci tłumnie odwiedzały kącik
plastyczny, gdzie zapamiętale oddawały się tworzeniu własnych, także
fantazyjnych, kroszonek. Przybyli
do sali RSP z zamiarem uzupełnienia
przedświątecznych zakupów mogli
wybierać i przebierać w wędlinach,
jajkach, wypiekach, wyrobach z
miodu, a nawet stroikach i zabaw-

Nagrodzeni w konkursie „Kroszonka 2009”
Przedszkola: 1 miejsce ex aequo Publiczne Przedszkola w Pilchowicach i Wilczy
– za bogactwo prezentowanej zbiorowej pracy konkursowej i piękno dziecięcej
wyobraźni; 2 miejsce ex aequo Publiczne Przedszkola w Stanicy i Żernicy.
Szkoły podstawowe: 1. SP Wilcza, 2. SP Stanica, 3. SP Żernica.
Indywidualnie: 1. Sandra Ludwik – SP Wilcza, 2. Martyna Szolc i Katarzyna
Biernacka – SP Wilcza, 3. Manuela Masorz – SP Stanica, Aurelia Hofman – SP
Stanica i Agnieszka Rozum – SP Pilchowice.
Technika serwotkowa: 1. Sandra Ludwik – SP Wilcza, 2. Justyna Sobota – SP
Wilcza, 3. Magdalena Mrzyk – SP Stanica.
Gimnazja: 1. Aleksandra Baron – Pilchowice, 2 miejsce ex aequo Małgorzata
Twardawa – Żernica i Marta Kaszek – Pilchowice.
Dorośli
Technika tradycyjna: 1. Grażyna Opala – Leboszowice, 2 miejsce ex aequo
Brygida Żyła – Stanica i Gizela Głuśniewska – Żernica.
Inne techniki: 1 miejsce ex aequo Gabriela i Erwin Sapikowie – Wilcza i Gerda
Pasoń – Leboszowice.

Wyróżnienia specjalne

Edyta i Piotr Wojcieszkowie – za szczególną wrażliwość artystyczną, precyzję i
nowatorską formę kompozycji wielkanocnej;
Bernadetta Suliga – za połączenie artystycznego piękna z historią Ziemi Śląskiej
w kroszonkowej miniaturze;
rodzina Wladarz (Oliwia, Emilia, Teresa i Zygfryd) – za rodzinny wyraz przywiązania do śląskiej tradycji wspólnych przygotowań do Świąt Wielkiej Nocy;
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach, prowadzony
przez Ojców Kamilianów i Dom Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej – za ogrom pracy włożony w piękne zaprezentowanie indywidualnych i
zbiorowych twórczych efektów radosnych przygotowań do Świąt Wielkiej Nocy;
Indywidualnie: Andrzej Wyleżałek – DPS Pilchowice.



NASZA
SONDA
Jak spędzimy święta?

Marzena Ugorek z Knurowa: - Jak
z w y k l e b ę dzi e my świętować w
domu, z rodziną.
Przynajmniej
na tę chwilę nie
mamy zamiaru nigdzie wyjeżdżać.
Za to mam na dzieję, że trochę
poleniuchujemy,
to znów pospacerujemy, a na pewno
będziemy się z rodziną nawzajem
odwiedzać. Taki mamy plan i mamy
nadzieję, że się ziści.
Henryk Olejnik z Knurowa: - My
akurat wyjeżdżamy na święta do
cór ki, więc t ym
razem nie sp ę dzimy tego czasu
w domu. Będziemy świętować w
gronie rodzinnym.
Tradycyjnie będzie
święconka i śmigus-dyngus. Tradycja
więc nie ginie, a przeciwnie – ma się
dobrze. I oby jak najdłużej...
Halina Wyszyńska z Knurowa:
- Moje święta
nie będą wesołe. Dzisiaj rano
złamałam rękę i
od tego czasu nic
innego, tylko chodzę po lekarzach.
Nawet zwolnienia
z pracy nie mogę
załatwić. A do tego te wszystkie przygotowania staną, nie wiem jak sobie
poradzę. Smutne to będą święta.

Na jarmarku znaleźć można było wszystko,
co potrzebne na świątecznym stole
kach. Zmęczeni lub głodni regenerowali siły przy kawie z kołoczem
bądź – zwolennicy czegoś bardziej
konkretnego – smakując żurek i
wędliny.
Z podziwem przyglądano się
„Misterium” wystawionemu przez
uczniów stanickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Goście ze smakiem (dosłownie!) oceniali smakołyki poddane pod głosowanie podczas
konkursu na potrawę wielkanocną.
Słowa najwyższego uznania kierowano pod adresem twórców prac
rękodzielniczych i autorów zdjęć
składających się na wystawę „Gmina
Pilchowice w obiektywie”. Wielu
zwolenników znalazła loteria fantowa – i słusznie, bo los tego dnia obdzielał nagrodami jak rzadko kiedy.
Publicznie zaprezentowana została makieta parku przy ul. Trześniówka (za DPS Ojców Kamilianów),
któremu Grupa Odnowy Wsi wraz ze
Stowarzyszeniem „Pilchowiczanie
Pilchowiczanom” pragnie przywrócić dawną świetność i nadać rekreacyjny charakter.
Gromkie brawa spotkały uczestników konkursu na najpiękniejszą
kroszonkę. Prace oceniła komisja,
którą tworzyli: florystka Aleksandra Bala z Pilchowic, Justyna Diak
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wilczy, członkini Rady Sołeckiej
w Stanicy Teresa Kulik, instruktor
kulturalny GOK Pilchowice Barbara
Waniczek i Winfryd Ficoń, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach.

- Jesteśmy pod wrażeniem twórczej fantazji, talentu i niebywałych
umiejętności uczestników naszego
jubileuszowego, bo już dziesiątego,
konkursu – dyrektor Winfryd Ficoń
komplementował autorów pisanek.
Organizatorów cieszył udział
dzieci. – Ogromną rolę w pozytywnej
mobilizacji dzieci, na co dzień przecież mocno zapracowanych uczniów,
mają nasi gminni pedagodzy. Serdecznie im za to dziękujemy – dodaje
dyrektor GOK.
W pełni zasłużone pochwały
zebrali wszyscy, którzy przyczynili
się do przygotowania jarmarku.
- Kiedy następny? – dopytywali co
niecierpliwsi...
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

Eugenia Filonik z wnukiem Dominikiem z Knurowa: - Oczywiście
rodzinnie, bardzo
rodzinnie. Jak chyba każdy. W tym
roku będziemy
gościć u córki, w
jej nowym mieszkaniu. Tak więc,
to tym razem jej przypadnie cała
organizacja i przedświąteczna krzątanina. A jeśli będzie piękna pogoda,
to z pewnością urządzimy jakiegoś
grilla i będziemy się bawić z wnukami
na świeżym powietrzu.
Adam Rogalewski z Knurowa:
- Święta spędzę
jak zawsze w
domu, z rodziną.
Ale też na pewno spotkam się z
moją dziewczyną
i może jakaś impreza jak się uda.
Będzie super!

Foto i Not. Justyna Walo

Piękne, świąteczne ozdoby przyciągały wzrok gości
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aktualności
Knurów. Tomasz Sadownik tymczasowym dyrygentem Calvi Cantores

Człowiek orkiestra

Foto: Paweł Gradek

Śpiewak, dyrygent, nauczyciel emisji głosu,
konferansjer, prawnik i urzędnik gliwickiego
magistratu... Tomaszowi Sadownikowi ostatnio
coraz bliżej do Knurowa, nie tylko z powodu
rowerowych wycieczek, ale także Calvi Cantores,
z którymi śpiewa i którymi dyryguje

Tomasz Sadownik: jako trzylatek udawał organistę, dzisiaj jest
wysokiej klasy muzykiem

Ta przygoda trwa już 1,5 roku
i jak to nieraz bywa jest dziełem
przypadku. Dyrygent Calvi Cantores – Edyta Gryboś-Zabrzeńska
zaprosiła Tomasza Sadownika, aby
przeprowadził w zespole lekcje emisji głosu. Nowemu nauczycielowi tak
się spodobało, że wstąpił w szeregi
„łysych śpiewaków”.
– Wiedziałem, że taki zespół istnieje, jednak nie miałem okazji ich
widzieć na żywo. W swojej karierze
zetknąłem się z chórami chłopięcymi, jednak męski zespół wokalny to
prawdziwy unikat – mówi Tomasz
Sadownik.
Kiedy ciąża dyrygent GrybośZabrzeńskiej uniemożliwiała jej
prowadzenie zespołu, Calvi zaproponowali tę funkcję swojemu nauczy-

Knurów. Plany nie doszły do skutku

Fuzja odłożona w czasie

Foto: Archiwum

1 kwietnia
minął, a kwestia
planowanego
przez Kompanię
Węglową S.A.
połączenia dwóch
knurowskich kopalń
nadal pozostaje
nierozstrzygnięta

nekrolog

„Nie umiera ten, kto żyje w pamięci bliskich i znajomych”
2 kwietnia pożegnaliśmy
Ś.P. Franciszka Dymek
naszego kochanego Męża, Ojca i Dziadka
Składamy tą drogą z serca płynące podziękowania wszystkim Bliskim, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom za wyrazy
współczucia, modlitwy, liczny udział w uroczystości pogrzebowej oraz za złożone wieńce i kwiaty
Pogrążona w żalu Żona i Syn z Rodziną
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Plan, aby 1 kwietnia KWK
„Knurów” i KWK „Szczygłowice”
zostały połączone w jedną kopalnię,
nie były co prawda primaaprilisowym żartem, jednak do fuzji nie
doszło w przewidywanym terminie.
Zamiar spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem górników, którzy
w lutym zorganizowali protest, a
następnie referendum w sprawie
połączenia obu kopalń (88,6 proc.
głosujących górników opowiedziało się przeciw planom KW S.A.)
Na razie trudno określić, kiedy
ostatecznie miałoby dojść do fuzji.
Być może wiele wyjaśni się wkrótce, po zapowiadanym na 16 kwietnia spotkaniu, na które Kompania
Węglowa zaprosiła związkowców
KW K „Szczygłowice” i KW K
„Knurów”.
MiNa

OGŁOSZENIE EXPRESOWE
Zgubiono legitymację emeryta i rencisty na nazwisko
Kiedrowicz Kazimiera. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt tel. 032 236 02 10

z muzyką trwa 17 lat, w tym czasie
skończyłem dwie szkoły muzyczne,
dwa kierunki studiów. Wymagało to
ode mnie wielu wyrzeczeń, jednak
późniejsza satysfakcja rekompensuje
nawet sześć godzin snu dziennie.
Na pytanie, co jest ważniejsze – prawo czy muzyka, odpowiada, że pierwsze pozwala mu się utrzymać, drugie
traktuje jak hobby. Gdyby porównać
cielowi emisji głosu.
– Nie wahałem się, mimo, że czas i emocje włożone w oba zajęcia,
wcześniej nie prowadziłem samo- zdecydowanie wygrałaby muzyka.
dzielnie takiego zespołu. Miałem –Mam to szczęście, że lubię to, co robię,
jedynie wątpliwości, czy w natłoku a jeśli ktoś lubi swoją pracę, nie chodzi
zajęć uda mi się wszystko ze sobą do pracy. Jak Bóg da chcę śpiewać do
końca życia, a wiem, że chcieć to móc.
pogodzić.
Sadownik to nie tylko śpiewak z
Udało się i zaczęło przynosić
kilkudziesięcioma
pieśniami, ariapierwsze efekty – „Złoty Dyplom”
mi
operowymi,
utworami
współw kategorii chórów świeckich podczas IV Konkursu Pieśni Pasyjnej czesnymi i partiami oratoryjnymi
w Bydgoszczy. Po powrocie Edyty w repertuarze. To także dyrygent
Gryboś-Zabrzeńskiej nastą pi po- Chłopięcego Chóru Katedralnego w
Gliwicach, asystent dyrygenta i inwrotna zmiana dyrygenta.
struktor głosowy
– Dostałem stypendium, co wiąże Mam naturę perfekcjonisty i dążę A k a dem ick iego
Zespołu Muzyczsię z wyjazdem na do wyznaczonych celów.
nego Politechniki
dwuletnie studia do
Śląskiej, podinStanów Zjednoczospektor
w
Wydziale
Planowania
nych. Jeżeli fundusze mi pozwolą
– wyjadę, jeśli nie, zostanę, jako Przestrzennego Urzędu Miasta Gliasystent dyrygenta i jednocześnie wice i... konferansjer.
– Knurów stał się miejscem,
członek Calvi Cantores – tłumaczy
gdzie
sprawdziłem się jako konferanSadownik.
sjer.
Sprawiło
mi to ogromną frajdę.
Dyrygent chwali sobie pracę z
„łysymi śpiewakami”. Imponuje mu ich To taka praca u podstaw, dzięki któchęć śpiewania, ogromna elastyczność i rej mogę poprzez anegdoty i opowiadoświadczenie. –Trudno mi powiedzieć, danie o muzyce edukować słuchaczy
czy fakt, że zespołem kieruje mężczyzna – nie ukrywa gliwiczanin.
Jako, że nie samą klasyką dycokolwiek zmienia. Wiem, że na Śląsku
to niejako tradycja. W innych regio- rygent żyje, w wolnych chwilach
nach kobieta dyrygent jest na porządku zdarzy mu się posłuchać rockowych brzmień Pink Floyd i Queen.
dziennym – śmieje się śpiewak.
Z opowieści rodziców wie, że Uwielbia przemierzać na rowerze
jako trzylatek udawał organistę w wielokilometrowe trasy. Odkurzył
kościelnej ławce. Dzięki siostrze także swoją pasję sklejania modeli
trafił do szkoły muzycznej, gdzie żaglowców.
Plany? – Spora liczba koncertów
oprócz nauki gry na instrumentach
z
Calvi
Cantores, m.in. w Czechach.
udzielał się w chórze.
Chcemy
się przygotować do udziału
– Już w wieku pięciu lat wiedziałem, że chcę być prawnikiem. w jeszcze jednym festiwalu i udokuMam naturę perfekcjonisty i dążę mentować na płycie to, co udało nam
do wyznaczonych celów. Przygoda się do tej pory zrobić.
Paweł Gradek

Knurów

Spektakl dla „Nadziei”

215 złotych udało się zebrać na cele charytatywne miłośnikom
teatru z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9. Dzieci z kółka teatralnego
przygotowały przedstawienie „Świniopas” na motywach baśni J.Ch.
Andersena. Na spektakl młodzi aktorzy zaprosili uczniów „Dziewiątki”, a także rodziców i znajomych. Dochód z biletów-cegiełek
(sprzedawanych za symboliczną złotówkę) został w całości przekazany
– wraz ze świątecznymi życzeniami – na wsparcie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Nadzieja” w Szczygłowicach.

oprac. MiNa

14/ex.



rozmaitości
Knurów. 4. rocznica śmierci Jana Pawła II

Pamięć żyje w nas

W zadumie, skupieniu, w tłumie –
tak jak cztery lata temu, każdy na
swój sposób przeżywał rocznicę
śmierci Ojca Świętego. Chór
z Miejskiego Gimnazjum nr 3
wraz z dyrygentem Jackiem Żyłą
wyśpiewał papieżowi epitafium

10 lat temu, niespodziewanie
papież Jan Paweł II wylądował na
gliwickim lotnisku i przemówił do
Ślązaków. Tłum śpiewał „Abba Ojcze”... Po 10 latach od tego momentu,
który każdy pielęgnował w sobie
i odtwarzał w pamięci, zapłonęły
znicze, popłynęły łzy, rozbrzmiało...
„Abba Ojcze”.
2 kwietnia stał się dniem, w
którym na nowo odżywa potrzeba
wspólnoty, przypominają się sceny
sprzed czterech lat, kiedy na Placu
św. Piotra tłum z ogromnym biciem
serca czuwał przy schorowanym
papieżu.
Koncert, jaki odbył się w 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II wynikł z
potrzeby serca młodzieży Miejskiego
Gimnazjum nr 3.
– Ojciec Święty jest ostatnim
autorytetem działającym na młodzież. Teraz to wynik tradycji, jednak
pamiętam, że to uczniowie przyszli i
zaproponowali stworzenie koncertu,
poświęconego pamięci papieża – mówił Jacek Żyła, nauczyciel muzyki i
organizator koncertu papieskiego.
72 chórzystów i soliści: Magdalena Długosz, Michalina Kolenda, Maja Mroczkowska, Weronika
Sowulewska, Agata Żyła i Maciej
Dudek wykonali z towarzyszeniem
skrzypiec repertuar Trzeciej Godziny Dnia, Magdy Anioł i Oratorium
Piotra Rubika „Tu es Petrus”. Nie
zabrakło „Barki” i „Abba Ojcze”.
Kościół spowity mrokiem, chór z
zaangażowaniem wykonujący każdą
pieśń i widok wiernych, zapalających
podczas „Barki” znicze i świeczki,
a w tle na ekranie projekcja zdjęć
papieża z różnych okresów życia...
– Popłakałam się. Przepięknie to
wszystko przygotowali. Tyle się narzeka na młodzież, że taka, że owaka,
a oni potrafią wzruszać i dzielić się
swoim talentem z innymi – nie kryła
emocji pani Marta. – Wzięłam sąsiadkę pod rękę i przyszłyśmy. Muszę
przyznać, że nie wyobrażałam sobie
tego wieczora spędzić w domu, przed
telewizorem.
Zadowolenia z podopiecznych nie
krył także Jacek Żyła. – Były obawy
techniczne, na szczęście wszystko
poszło po naszej myśli. Ogromne
podziękowania należą się Danielowi
Ślusarczykowi, który zadbał o nagłośnienie, a także młodzieży z MG-3.
Na pytanie, czy chórzyści uświetnią swoim śpiewem okrą głą – 5.
rocznicę śmierci papieża, dyrygent
odpowiedział: - Jak dożyję...
Paweł Gradek

W atmosferę zadumy wprowadziła wszystkich swoją
konferansjerką Justyna Żyła
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72-osobowym chórem uczniów z MG-3 dyrygował Jacek Żyła
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Knurowskie obiekty w ofercie Benefit Systems

Kurczak z zającem
rozdawali słodycze

Zając na ulicy? Rodzice bywali zaskoczeni, dzieci – wcale...
ciu Powszechnej Spółdzielczej Kasy
Oszczęd nościowo –K redy towej,
udał się w miasto, by urozmaicić
świąteczne oczekiwanie, a zarazem
sprawić radość wielu najmłodszym

Tekst i foto: Justyna Walo

Foto: Arch. MP-13

Okazało się, że pod przebraniem
zająca kryje się ... radny Izydor Golec, znany mieszkańcom z niejednej
już spektakularnej akcji. Tym razem
pan Izydor, przy życzliwym wspar-

knurowianom. Wszystkie, napotkane przez kurczaka i zająca dzieci
zostały obdarowane balonikami i
słodyczami. Zwłaszcza te pierwsze
cieszyły się dużym powodzeniem. Po
różnokolorowych balonikach można
było poznać, którędy przemierzały
miasto sympatyczne, świąteczne
maskotki.
- Wspaniale jest oglądać ucieszone twarze maluchów – nie krył
zadowolenia z efektów pomysłu jego
inicjator, Izydor Golec. – Rozdaliśmy
całe mnóstwo upominków, wszystkie
zostały bardzo mile przyjęte.
- Serdecznie dziękuję Powszechnej SKOK za sponsoring naszej akcji
– dodaje pan Izydor. – Zwłaszcza
prezes i jej współpracownikom,
dzięki którym mogliśmy umilić przedświąteczny czas wielu maluchom
naszego miasta.
Radny Golec zapowiada, że
nowych pomysłów na ciekawe przedsięwzięcia mu nie brakuje. – Chcieć
to móc. To szczera prawda.

… karty MULTISPORT. To efekt umowy
podpisanej przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie z firmą Benefit Systems
z Warszawy.

- Benefit Systems to firma kupująca usługi sportowo-rekreacyjne
dla klientów korporacyjnych, które
są pozapłacowymi świadczeniami
dla pracowników – wyjaśnia Marcin Kasprzyk, kierownik pływalni
aQuaRelax. - Każdy klient posiada
specjalną imienną kartę, którą okazuje przed skorzystaniem z usługi
na obiekcie. MOSiR Knurów podpisał umowę na akceptowanie karty
MULTISPORT. Osoba posiadająca
wspomnianą kartę bezpłatnie może
korzystać z pływalni oraz sauny
na obiekcie aQuaRelax przy ul.
Szpitalnej 23 oraz pływalni, siłowni
oraz zajęć aquaaerobiku na obiekcie MOSiR w Szczygłowicach. Co
najważniejsze, dla posiadaczy karty MULTISPORT czas korzystania
z usług nie jest limitowany.

Nie bez znaczenia jest również
fakt, iż przystąpienie do programu
nie niesie za sobą żadnych kosztów
dla MOSiR. Przykładowo akceptacja „kuponów podarunkowych”
wiąże się z kosztami nawet do
kilkunastu procent od wartości
kuponu. W tym przypadku są same
korzyści, gdyż Benefit Systems
z góry wykupuje określoną ilość
usług, a następnie są one jedynie
minusowane. W przypadku wykorzystania większości zakupionych
usług, firma automatycznie wykupuje pakiet nowych usług.
Ogromną zaletą dla posiadacza
karty MULTISPORT jest możliwość
korzystania z blisko 1000 obiektów
w całej Polsce.
PiSk

Foto: Daniel Czerner

W sobotnie przedpołudnie przechodnie
przecierali oczy ze zdumienia, widząc
przemierzających przez miasto... kurczaka
i zająca. A za nimi sznurek dzieci

MOSiR
akceptuje…

MOSiR liczy, że nowinka przyciągnie nowych klientów
reklama

Wiosna z Ekoludkiem

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi przywitały wiosnę Ekofestiwalem,
realizowanym w ramach programu „Przyjaciele Natury”. Przedszkolacy obejrzeli przedstawienie „Jak leśna
gromadka dbała o swój las”, odpowiadali na pytania Ekoludka dotyczące ochrony przyrody, pomogli posprzątać
las, segregując znalezione śmieci. Każda grupa zaprezentowała przygotowany okrzyk ekologiczny i piosenkę lub
taniec. Na koniec dzieci otrzymały słodycze, a grupy i najlepsi zbieracze makulatury w „Słoneczku” – dyplomy. W
ramach eko-programu rodzice wraz z dziećmi wykonali z surowców wtórnych pomysłowe zabawki i przedmioty
użytkowe, które zapełniły przedszkolny kącik. Program Ekofestiwalu przygotowały i prowadziły nauczycielki
Anna Kamińska i Magdalena Kazimierska.
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Knurów. Edukacja

Szóstoklasiści finiszują

Foto: Arch. MP-13

rozmaitości

Który pensjonat powinni wybrać Kowalscy, aby wydać na urlop jak
najmniej pieniędzy? Jak zachowuje się bocian w kominie termicznym?
– na te i inne pytania odpowiadali szóstoklasiści rozwiązując tegoroczny
test kompetencji
W miniony czwartek uczniowie
klas VI w całym kraju pisali sprawdzian podsumowujący ich naukę w
szkole podstawowej. W Knurowie
przystąpiło do niego 406 uczniów.
Pytania przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, szczelnie zapakowane, zostały dostarczone
do szkół, gdzie były otwierane w
obecności uczniów o godzinie 9.
- Według mnie to najlepszy test,
jaki rozwiązywaliśmy, ciekawszy od
tych wszystkich próbnych – uważa
szóstoklasistka Kinga Zawada z
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2
w Knurowie. – Matematyka nie była
najtrudniejsza. Ciekawy był temat z
polskiego – opisanie przyjaźni między człowiekiem a zwierzęciem.
- Zadanie o łańcuchu pokarmowym było trudne, nie wymagało
jakiejś szczególnej wiedzy, ale łatwo
było się pomylić – dodaje koleżanka
Kingi, Ania Bucior.
Grupa chłopców z MSP-2 zgodnie określiła egzamin jako „średni”.
– Najgorzej było przy zadaniu z paliwem – mówi Oskar Dobosz. – Trzeba
było obliczyć, jak za nie zapłacić i
chyba każdy z nas ma inny wynik.

Szóstoklasiści mają pierwszy
poważny egzamin za sobą

Knurów

Strażnicy w „Słoneczku”

Strażnicy miejscy odwiedzili dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi. To okazja
do przypomnienia najmłodszym zasad bezpieczeństwa
Szóstoklasiści nie chcą zapeszać
– wolą nie mówić o tym, jakich wyników się spodziewają i poczekać
na oficjalne rezultaty. A te mają być
ogłoszone przed końcem maja.
– Moim zdaniem tegoroczny
sprawdzian nie należał do najłatwiejszych – ocenia Teresa Bochenek,
dyrektor MSP nr 2. – Teksty źródłowe
były dość długie, zadania matematyczne też wymagały wykonania kilku
działań. Sama forma testu nie mogła
być zaskoczeniem, bo uczniowie ją

znają. Rozwiązują tego typu testy już
od IV klasy, aby sprawdzian nie był
dla nich podwójnym stresem.
Przystąpienie do sprawdzianu
jest warunkiem ukończenia szkoły
podstawowej. Jeżeli uczeń będzie
chciał kontynuować naukę w gimnazjum z innego rejonu niż ten, do którego jest przypisany, wówczas liczba
punktów uzyskanych w teście może
zadecydować o tym, czy zostanie on
przyjęty do wybranej szkoły.

Tekst i foto: M. Napolska

Pogadankę dla przedszkolaków
przeprowadzili inspektor Piotr Michałów i starszy strażnik Szymon
Kieś ze Straży Miejskiej w Knurowie. Dzieci dowiedziały się, na czym
polega praca strażników miejskich,
wskazywały różnice w ubiorze i
wyposażeniu strażnika i policjanta,
uczyły się numeru straży miejskiej,
przypomniały sobie również pozostałe numery alarmowe i zasady
postępowania w przypadku różnych
zagrożeń. Przedszkolacy usłyszeli,

jak należy się zachować i czego
unikać podczas spacerów i zabaw
na świeżym powietrzu, ćwiczyły
pozycję żółwia na wypadek spotkania z groźnym psem. Największe
zainteresowanie, szczególnie wśród
chłopców, wzbudziły kajdanki. Maluchy miały też okazję rozmawiać
przez radiostację z dyżurnym straży
miejskiej. Spotkanie zorganizowały
nauczycielki Izabela Kierchner i
Barbara Pawlus.
oprac. MiNa

Foto: Mirella Napolska

Michał Markiewicz z Czerwionki
ur. 29.03.2009 r., 3000 g, 53 cm

ur. 29.03.2009 r., 3550 g, 56 cm

Oliwia Masiewicz z Czuchowa

Agnieszka Polczyk z Czerwionki

Julia Steuer z Czerwionki

Milena Mućka-Jakubowska z Knurowa

Angelika Sodzawiczny z Ornontowic

Rafał Kulczycki z Gliwic

Wiktoria Sładek ze Szczejkowic

ur. 30.03.2009 r., 3430 g, 54 cm

ur. 3.04.2009 r., 3450 g, 50 cm
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ur. 31.03.2009 r., 3700 g, 57 cm

ur. 3.04.2009 r., 3400 g, 59 cm

ur. 29.03.2009 r., 2700 g, 53 cm

Maja Szwedek z Knurowa

ur. 29.03.2009 r., 3200 g, 56 cm

Eliza Zaremba z Ornontowic

ur. 31.03.2009 r., 3320 g, 55 c

ur. 31.03.2009 r., 3080 g, 53 cm

Aleksander Kopel z Gliwic

Alicja Marcinkowska z Przegęzy

ur. 6.04.2009 r., 4470 g, 59 cm

ur. 6.04.2009 r., 3280 g, 54 cm

syn państwa Dankowskich z Knurowa
ur. 30.03.2009 r., 2780 g, 52 cm

Liliana Dębosz z Leszczyn

ur. 3.04.2009 r., 2800 g, 52 cm

Zofia Nowosielska z Rybnika

ur. 6.04.2009 r., 3960 g, 57 cm
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Klęska – powódź czy huragan
– straż pożarna ci pomaga

Cztery doborowe załogi
astronautów z trzecich
klas wybrały się w miniony
wtorek w Kosmiczną
Podróż

W przestrzeń międzyplanetarną
wyleciały „Asy z młodszej klasy”
z Chudowa, Gierałtowic, Paniówek
i Przyszowic. Dla przyjemności i
pożytku. Jedno z drugim idealnie
połączył konkurs, zorganizowany
przez pedagogów gierałtowickiej
szkoły – Annę Winiarską, Grażynę
Więcko, Barbarę Sztejnbis, Beatę
Kulasę i Elżbietę Michalik.
Mali astronauci odwiedzili cztery ciała niebieskie. Na Matplanecie
poszukiwali zaginionego skarbu,
na Ekoplanecie wyjaśniali mieszkańcom, dlaczego życie bez słońca

Wszystkie dzieła trafią na
specjalną wystawę pokonkursową do Centralnego Muzeum
Pożarnictwa w Mysłowicach.
Na zdjęciu uczestnicy konkursu podczas podsumowania
imprezy.
/bw/

Gierałtowice. Międzygminny konkurs trzecioklasistów

Asy w kosmosie
byłoby niemożliwe, Polplanetanom
pomagali odzyskać zaginione ortogwiazdki, zaś na Cyberplanecie pograli z tubylcami na komputerach.
Po powrocie na Ziemię okazało
się, że podczas odległej wędrówki
najlepiej spisali się kosmonauci z
Przyszowic. – Wszyscy pozostali
również świetnie sobie poradzili – nie
kryła podziwu dla kosmicznych podróżników dyrektor szkoły Urszula
Szymik-Smolnik.

Z powrotem na Ziemi: mali astronauci z opiekunami
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Informacja własna wydawcy

Uczestnicy kosmicznej podróży
Chudów: Anna Zawadzka, Marek
Karwot i Paweł Rybka; opiekun Anna
Welke-Beker.
Gierał towice: Marzena Dekarz,
Natalia Groborz i Adam Michałek;
opiekun Barbara Sztejnbis.
Paniówki: Krzysztof Mijacz, Daniel
Bartoszek i Mateusz Sakowicz; opiekun Mariola Baczewska.
Przyszowice: Silke Andrä, Elżbieta
Bylica i Paulina Lamla; opiekun Wiesława Wolny.

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Imprezie patronuje Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej. Nagrody ufundował
Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej w Knurowie. Wręczyli
je autorom najlepszych prac:
szef MIOC Jarosław Wiewiura
i dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pracy Pozaszkolnej Jolanta Leśniowska.

Foto: Justyna Walo

Prawie 80 prac plastycznych trafiło do
organizatorów eliminacji miejskich
XI Ogólnopolskiego Konkursu „Klęska – powódź
czy huragan – straż pożarna ci pomaga”

Wyniki
Grupa 6 – 8 lat:
1. Dawid Rokita (MSP-2), 2. Marcel
Znaj (MSP-2), 3. Szymon Kozak
(MSP-9), 4. Bartosz Danowski (MSP9) i Patrycja Kutek (MSP-2).
Grupa 9 – 12 lat:
1. Oliwia Polok (MOPP), 2. Marta Dura
(MSP-2), 3. Adam Wicha (MOPP), 4.
Katarzyna Sałyga (MOPP) i Alicja
Wronkowska (MOPP).
Kategoria 13–16 lat:
1. Aneta Włodarz (MOPP), 2. Magdalena Kozdroń (MOPP), 3. Emilia
Wróblewska (MOPP).
Uczniowie niepełnosprawni:
1. Patrycja Kwil, 2. Monika Ślapak, 3.
Marta Kostecka.
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ogłoszenia
Koziełka, M-4, 63 m2, 172 tys. Lokus. Tel.
0 793 679 367

Handel i Usługi

14/09

Kupię mieszkanie 3 lub 4-pokojowe, tel.
0 790 699 666

14/09

Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

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

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

Usługi transportowe do 1,5 tony. Tanio. Tel.
0 501 716 807

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

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

01-odw.

10-17/09

01-odw.

10-14/09

12-14/09

12-15/09

Mieszka I, M-4, 47 m2, sprzedaż. Lokus. Tel.
0 793 679 367

14/09

09-17/09

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

WĘGIEL EKO-GROSZEK, ORZECH, GROSZEK, KOSTKA – WORKOWANY I LUZEM
Z DOSTAWĄ. KNURÓW, UL. WILSONA 54
Z (DROGA NA OCZYSZCZALNIĘ – SKUP
ZŁOMU). Tel. 0 515 191 401

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.

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

01-odw.

KUPIĘ MIESZKANIE W LESZCZYNACH
NA OS. MANHATTAN. 2 lub 3-pokojowe
TEL. 0 507 578 799

05–51/52/09

01–odw.

05-17/09

Mieszka I, M-4, 54 m2, 145 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367

14/09

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

14-17/09

Sprzedam – wynajmę pawilon 16 m , osiedle
Ziętka. Tel. 0 501 589 213
2

12-14/09

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

14-17/09

Firma budowlana prowadzi zakres robót
docieplenia budynków oraz tynkowanie. Tel.
0 600 623 218

Sprzedam działkę budowlaną nieuzbrojoną
w Knurowie. Tel. 0 509 627 807

14-18/09

13-14/09

Gładzie, malowanie, remonty, docieplanie.
Tel. 0 602 407 190

Sprzedam działkę w Nieborowicach, M-Kwadrat, tel. 0 503 055 184

14-15/09

14-17/09

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

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

14-17/09

11-21/09

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Knurowie, wysoki parter. Tel. 0 662 522 428

14-16/09

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 37 m2, II
piętro, na ul. Stefana Batorego 16, łazienka
wykafelkowana, nowe okna. Cena do uzgodnienia. Tel. 0 500 587 224

13-15/09

Sprzedam mieszkanie 50 m2 na ul. Wilsona, 3 pokoje – bez pośrednika. Tel. 0049
5608952216 po 20:00.

14/09

Witosa lokal 130 m 2 wynajem. Lokus, tel.
0 793 679 367
14/09

Informacja
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul . Ogana 5, w terminie od 6.04.2009 r. do
26.04.2009 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres 1
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną położoną
w Knurowie przy ul. Targowej 2 – jedną część działki nr 1700, stanowiącą fragment targowiska miejskiego.

Wynajmę mieszkanie M-3 z balkonem, ul.
Stalmacha. Cena 1 000 zł + media. Tel.
0 695 942 099

13-14/09

Zamienię M-3 na M-1, K. Wielkiego. Tel.
0 606 322 239

13-15/09

N a p r a w a p r a l e k , l o d ó w e k . Te l .
0 507 659 904

12-15/09

zdrowie i uroda

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

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

Remonty łazienek i mieszkań, projekty +
doradztwo od A do Z. Tel. 0 666 852 100

23-odw.

11-14/09

Tanie kredyty, darmowe konta – mBank
Knurów. Tel. 0 32 235 06 66

MOTORYZACJA

13-16/09

Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy
gotówką. Tel. 0 32 236 02 99

09-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel. 0
607 566 006

01-odw.

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

4-23/09

DAM PRACĘ
Przyjmę ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 0 694 456 072

11-14/05

Zatrudnię pracownika do prac budowlanobrukarskich wraz z uprawnieniami na koparko-ładowarkę. Tel. 0 609 775 488

14-15/09

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
1,2,3,4-pokojowe na www.lokus.eu

14/09

2-pokojowe, wysoki standard sprzedam.
Biuro M3, tel. 0 601 077 290

14/09

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

14/09

CHU Planeta, 50 m i 90 m wynajem. Lokus,
tel. 0 793 679 367
2

2

14/09

Działkę ok. Koziełka sprzedam. Biuro M3,
tel. 0 603 773 313

14/09
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rozrywka

Π jak przygoda
Katowice. Gimnazjaliści z Dwójki obchodzili Święto Liczby Pi

10.04.2009 PIĄTEK
17:30, 20:00 - „Kochaj i tańcz”
11.04.2009 SOBOTA
17:30, 20:00 - „Kochaj i tańcz”
12.04.2009 NIEDZIELA
KINO NIECZYNNE - PRZERWA
ŚWIĄTECZNA
13.04.2009 PONIEDZIAŁEK
17:30, 20:00 - „Kochaj i tańcz”
14.04.2009 WTOREK
17:30, 20:00 - „Kochaj i tańcz”
15.04.2009 ŚRODA
17:45 - „Kochaj i tańcz”
20:00 - „Próba teatru Paranoja”

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca

Cathy Yardley : „Dziewczyna
w Mieście Aniołów”.
Czy zdarzyło się którejś z
nas przenieść do wielkiego,
nieznanego miasta dla faceta,
a potem stwierdzić, że nie był
tego wart? Zapewne tak. I Sara
Walter jak niejedna z nas właśnie
to zrobiła. Wyjechała do Los
Angeles z zamiarem totalnej i
całkowitej zmiany swojego życia
i zamieszkania ze swoim narzeczonym, który jak się okazało nie
za bardzo palił się do realizacji
tego projektu.
Sara doprowadzona do ostateczności, szukająca życiowej stabilizacji wpada w złość i postanawia
zerwać z draniem. W ten sposób
zostaje na lodzie : bez pracy, bez
narzeczonego i bez pomysłu co
robić dalej. Zdaniem współlokatorki Sary, Martiki, to doskonała
okazja, żeby zacząć wszystko od
nowa, a nie ma lepszego miejsca
na ziemi żeby zaczynać życie na
nowo niż Los Angeles. Młoda
kobieta wciągnięta w szalony,
mroczny świat nocnych klubów
i pracy tymczasowej nie pozostanie jednak zbyt długo sama…
(G.K.)

Na czym polega własność samopodobieństwa, zjawisko piezoelektryczne
i jak smakują lody z mleka, cukru, kakao i... płynnego azotu, dowiedzieli
się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego
uczniowie z gimnazjalnej Dwójki
14 marca (według notacji
amerykańskiej 3/14) przypadło
Święto Liczby π. Stało się ono
okazją do zorganizowania na
Uniwersytecie Śląskim festiwalu nauk ścisłych i przyrodniczych, w którym uczestniczyło
14 k nurowian. Szczęśliwcy
wybrani z braci uczniowskiej
MG-2 wraz z opiekunami – Sabiną Soroką i Markiem Wydrą
pojechali do Katowic, aby poznać tajemnicę liczby π.
Prof. dr hab. Krystian Rolender i dr hab. Alfred Czogała
wytłumaczyli podczas wykładu inauguracyjnego, dlaczego
święto obchodzi się 14 marca
oraz opowiedzieli o sławnych
osobach, związanych z liczbą π.
Gimnazjaliści poznali pojęcie
fraktala i elektronu.
Po wykładzie przewodnikiem po Instytucie Matematyki
została przypadkowo napotkana knurowska studentka V
roku matematyki. Zwiedzanie
uatrakcyjniły zagadki, gry w
karty, zabawa igłą Bufona oraz
wystawa złudzeń optycznych.
Gimnazjaliści ambitnie podeszli
do roli przyszłych studentów i z
ogromnym zaciekawieniem
wysłuchali kolejnego wykładu
dr. Erwina Kaparka „Kilka
słów o geometrii rzutowej”.
Największą frajdę sprawiły
wszystkim fizyczne warsztaty
doświadczalne „Sprawdź to!”.

Foto: Archiwum MG-2

15:45 - „Wyspa dinozaura 2”
17:30 - „Popiełuszko.
Wolność jest w nas”

W pierwszej części dwie laborantki prezentowały doświadczenia z ciekłym azotem. Knurowianie z niedowierzaniem
obserwowali jak do małego
naczynia z ciekłym azotem
udało się włożyć laborantce 10
balonów! Na koniec pierwszego bloku zajęć gimnazjaliści
poznali wyjątkowy smak lo-

dów, w skład których wszedł...
płynny azot. Kolejne zajęcia, to
już samodzielna praca uczniów
w przeprowadzaniu i omawianiu doświadczeń fizycznych.
Dla wszystkich była to bardzo
atrakcyjna lekcja wyjazdowa.
I pomyśleć, że wszystko dzięki
mało znaczącej na co dzień
liczbie Pi.
oprac. /pg/

Centrum Kultury poleca

Beltaine & Comhlan
Celtic Motion Project
Beltaine & Comhlan Celtic
Motion Project to niezwykłe
zderzenie irlandzkiej i bretońskiej muzyki oraz irlandzkiego
tańca na żywo. Całość oparta
jest na tradycyjnej muzyce
celtyckiej ubranej jednak we
współczesne brzmienia i aranżacje. Tradycja, nowoczesne
brzmienia, efektowny taniec na
żywo, instrumenty charakte-

Foto: Archiwum MG-2

9.04.2009 CZWARTEK

informacja

rystyczne zarówno dla muzyki
irlandzkiej, bretońskiej ale także co ciekawe - hiszpańskiej i
indyjskiej - to mieszanka która
tworzy wyjątkowe i niezapomniane widowisko. Specjalnie
na poczet projektu stworzono
także wizualizacje multimedialne tworzące rodzaj scenografii podczas widowiska.
/ck/

ROZRYWKA nr 14/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.

Poziomo: 1) mały, zwrotny, dwupłatowy samolot radziecki
(II wojna światowa), 8) ukraiński taniec ludowy, 9) Jasna …,
10) instrument smyczkowy z kapeli góralskiej, 11) największy
kontynent na Ziemi, 13) przeraźliwy „głos” opon, 15) ryba
słodkowodna, kat, kolka, 16) nomen …, 18) hokeista na trawie,
21) puls, 22) wokalistka zespołu Maanam, 23) prawy dopływa
Wagu (Słowacja), 24) Tadeusz, wódz powstania narodowego
w 1794

15x11
Pionowo: 1) wiejski „budzik”, 2) nieustępliwość, zawziętość,

3) erkaem, 4) carski dekret, 5) zniżka, 6) środek transportowy,
7) element parkietu, 12) namiot ze skóry koczowników mongolskich, 13) wijąca się ryba słodkowodna, 14) kładka, 15)
człowiek ciułający pieniądze, 17) bije je publika, 18) kędziorki,
19) płaszczyzna ukośna, 20) aromatyczny trunek z ryżu

1 emisja - 704,55 brutto
„Zele”
Marek Zbigniew
Lewczuk
cena z 45 % upustem
8 emisji
+ 2 gratis -

5636,40)

3100,02 brutto (cena bez upustu
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Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 12/2009 brzmiało:
„Świdwa”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Kazimiera Siwiec.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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sport
Stanica. Po 40 latach tenis stołowy ponownie odżył

A jednak się kręci...
celuloidowa piłeczka

rakietkę zaprosili do stołu. Do
gry, nie siedzenia.
- Jestem pod wrażeniem
– ocenił po kwadransie coraz
bardziej zaawansowanych
ćwiczeń trener kadrowiczów.
– Są dobrzy, a będą jeszcze
lepsi – dostrzegł w stanickich
tenisistach spore rezerwy.
Nie uniknął porównania
do swoich pierwszych kroków w tenisie. – Mnie ta gra
bawiła. Połknąłem bakcyla
mając kilka lat. I tak zostało
do dzisiaj...
Zaraz zwrócił uwagę na
różnicę między jego pokoleniem, a współczesny m.
– Wtedy nie było internetu ani
tak rozbudowanej telewizji.
Dzisiejsza młodzież ma dużo
więcej możliwości spożytkowania czasu. Tym bardziej
więc trzeba cenić tych, którzy
garną się do tej pięknej dyscypliny sportu.
Staniccy pasjonaci tenisa
są dobrej myśli. – Entuzjazm
zawodników udziela się rodzicom. To sprzężenie zwrotne.
Podczas meczów zawsze jest
gorąco dopingująca publiczność, potrafiąca docenić chęć

- Tenis stołowy to jedna z najciekawszych
i widowiskowych dyscyplin sportowych - nie mają
wątpliwości staniccy pasjonaci gry w celuloidową piłeczkę
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Łatwo mogliby się pomylić
i zamiast na zawody tenisa
udać się na mecz – śmieje się
prezes Czempiel.
Stanicki Orzeł znany jest
w okolicy z dobrej, na A-klasowym poziomie, futbolowej
ekipy. Gra na tym szczeblu
rozgrywek to spory sukces
zważywszy, że miejscowość
do dużych i szczególnie licznych nie należy.
– Ale to dobra ziemia,
bo rodzi znakomitych sportowców – zaznacza prezes.
– To przecież stąd wywodzi się
Waldemar Matysik, 55-krotny
reprezentant kraju, brązowy
medalista Mistrzostw Świata
w Hiszpanii (1982) i trzykrotny mistrz Polski z Górnikiem
Zabrze.
- Mało tego, właśnie ze
Stanicy pochodzi też Stefan
Dryszel, jeden z najlepszych
polskich tenisistów stołowych
lat 70. i 80. – dodaje Michał
Zapart. – To bez wątpienia
znakomita rekomendacja i dowód dobrej pracy trenerskiej
w klubie. Talenty się przecież
rodzą wszędzie, ale trzeba je
umieć dostrzec i szlifować...
Bez wątpienia klub jest na
dobrej drodze do powielenia
dawnych sukcesów. Świadczy o tym reaktywowanie, po
niemal 40 latach, tenisowej
sekcji.
– Właściwie przymierzaliśmy się do tego od trzech,
czterech lat. Słowo stało się
ciałem w ubiegłym roku –
mówi Czempiel. – Udało się
dzięki wspaniałym rodzicom,
którzy w trudny do przecenienia sposób przyczynili się do
powstania tej zgranej grupy.
Działacze chwalą również
samorząd, któr y dof inan-

sowuje – na tyle, ile jest w
stanie - działalność sekcji.
Ciepłe słowa kierowane są pod
adresem kierownictwa szkoły
z dyrektor Anitą Szczęsny. To
właśnie ta placówka zapewnia
młodym tenisistom znakomite warunki do podnoszenia
umiejętności.
Kierujący klubem dosko-

go Związku Tenisa Stołowego.
– Tym milej, że ponownie
można tu poprzebijać piłeczkę
w dobrym, a z dnia na dzień
coraz lepszym, gronie.
Mistrz znalazł czas, by
powspominać stare dzieje
z dawnymi znajomymi. Ci
nie mieli jednak zamiaru go
oszczędzać. Sprezentowawszy

Bogusław Wilk

Stefan Dryszel – sześciokrotny Mistrz Polski - po trzy
razy w grze podwójnej (1978,
19 82, 19 8 5) i miesz anej
(1980-1981, 1983), trzykrotny indywidualny wicemistrz
(1982-1984). Po trzy razy
zdobywał wicemistrzostwo
Polski w gr ze podwójnej
(1979, 1987-1988) i mieszanej
(1978, 1984, 1986), 10-krotny
brązowy medalista (w tym
czterokrotnie indy widualnie). W sumie w seniorskich
rozgrywkach o mistrzostwo
kraju zdobył 25 medali. Przez
12 lat trener polskiej kadry
narodowej, do niedawna szef
wyszkolenia PZTS.

Dobrzy znajomi przy kawie (od lewej): Henryk Czempiel,
Stefan Dryszel, Leszek Szmaj, Tomasz Dola i Michał
Zapart, nieco później dołączył Krzysztof Żyła

Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Knurów w piłce nożnej halowej

Puchar dla mistrza
Zespół TS Vibovit po raz szósty zdobył puchar prezydenta
Knurowa w turnieju halowym rozgrywanym na zakończenie
sezonu ligowego. - Po raz pierwszy drużyna ta wygrała tę imprezę
w 1997 roku – informuje Waldemar Jachimowski. – Wtedy turniej
odbywał się na boisku szkoły podstawowej nr 9
i stanowił przepustkę do Mistrzostw Polski na boiskach otwartych.

Przypomnijmy, że TS
Vibovit nie tak dawno wywalczył tytuł mistrzowski
w rozgrywkach ligowych,
natomiast królem strzelców
turnieju o puchar prezydenta
został Robert Kasiński ze
zwycięskiej drużyny, zdobywca 5 bramek.
- Ciekawostką tegorocznego turnieju jest, że ostatnia
drużyna zakończonego sezonu ligowego - PTK Holding,
była jedyną ekipą, która nie
zaznała porażki. Trzy remisy
nie wystarczyły jednak sympatycznym „petekowcom” do
wyjścia z grupy – relacjonuje
Waldemar Jachimowski.
O s t a t n i m w s e z o n ie
2008/2009 zmaganiom
knurowskich futsalowców

Foto: MOSiR Knurów

Jest nieźle. Debiutujący w
klasie terenowej rozgrywek
tenisiści stołowi Orła Stanica
zagnieździli się w środkowej
strefie tabeli. Frycowe zapłacili na samym początku
– w pierwszych siedmiu meczach sześciokrotnie schodzili
pokonani, raz zremisowali.
Później było już lepiej i lepiej. Dość powiedzieć, że od
półtora miesiąca nie znaleźli
pogromcy, pokonując czterech
z pięciu rywali i raz dzieląc się
punktami.
- Jak dla mnie, to świetnie!
– kręci głową z zadowoleniem Henryk Czempiel, prezes Orła Stanica. – To chyba
najmłodsza drużyna w okolicy, a zaczyna grać jak dobra,
doświadczona ekipa.
Kadra liczy 12 tenisistów
i trzy tenisistki. - Nasz najmłodszy zawodnik ma... 10 lat,
najstarszy ledwie 17 – precyzuje Michał Zapart, członek
zarządu klubu ds. tenisa stołowego. – Zawodniczki to jeszcze dziewczynki – jedenasto- i
trzynastolatki.
Trenują cztery razy w tygodniu. Do tego dochodzi liga
– w sezonie raz w tygodniu,
zwykle w piątki. – To spore
obciążenie dla tak młodych i
uczących się nastolatków, a
jednak znajdują w sobie dość
sił i chęci, by nie odpuszczać
i z uporem ćwiczyć – chwali
swoich podopiecznych trener
Anna Rusin, studentka Akademii Wychowania Fizycznego, a zarazem znakomita
tenisistka, zawodniczka AZS
Gliwice.
Podziw jest jak najbardziej na miejscu. – Aż 11 z tych
chłopaków gra na co dzień
w klubie w sekcji piłkarskiej.

i wysiłek naszych nastolatków
– mówi Michał Zapart.
- Ktoś taki jak Stefan Dryszel trafia się raz na wiele lat.
Jeśli nawet nie uda nam się
wychować zawodnika takiego
pokroju, będziemy szczęśliwi widząc, że nasi chłopcy
i dziewczęta radzą sobie w
sporcie – mówi prezes Henryk Czempiel. - Wysiłek w
treningu i stres w zawodach
kształtują ciało i charakter.
To na pewno przyda im się w
życiu...

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk

To w Stanicy pierwsze ścinki przy tenisowym stole ćwiczył Stefan Dryszel,
późniejszy sześciokrotny mistrz Polski w grze podwójnej i mieszanej,
indywidualnie - trzykrotny wicemistrz kraju. Po niemal czterech dekadach
staniczanie rozpoczęli poszukiwania następcy mistrza

nale wiedzą, jak motywować
swoich podopiecznych. Nie
tylko dobrym słowem, ale i
przykładem. A trudno o lepszy niż spotkanie z samym
mistrzem. Takim jak... Stefan
Dryszel.
Wielokrotny medalista
tenisowych mistrzostw Polski
odwiedził Stanicę w marcu.
– To miło zajrzeć w swoje
rodzinne strony – powiedział
Przeglądowi Dryszel, przez 12
lat trener polskiej reprezentacji i szef wyszkolenia Polskie-

Zespół TS Vibovit do tytułu mistrzowskiego dołożył
w tym sezonie puchar prezydenta Knurowa

przyglądali się m.in. Piotr
Surówka (zastępca prezydenta Knurowa), Krzysztof
Stolarek (dyrektor MOSiR) i
Jerzy Pach (przewodniczący
Komisji Sportu knurowskiej

Rady Miasta). Oni też wręczyli nagrody za uczestnictwo w
rozgrywkach oraz dla najlepszych drużyn i zawodników
występujących w knurowskiej
lidze halowej.

PiSk

Wyniki:
- grupa A - Intermarche A
– Tomsat 0:2, Team StalMet Veritax Gumiland 0:0, Tomsat
- Veritax Gumiland 0:1, Intermarche A - TS Vibovit 2:1, TS
Vibovit – Tomsat 2:1, Team
StalMet - Intermarche A 0:0,
TS Vibovit - Veritax Gumiland
0:0, Team StalMet – Tomsat 2:1, TS Vibovit - Team
StalMet 1:0, Intermarche A
- Veritax Gumiland 1:1,
- grupa B – Mistral - Osiedle Szczygłowice 1:0, PTK
Holding – Intermarche 0:0,
Osiedle Szczygłowice - PTK
Holding 1:1, Osiedle Szczygłowice – Intermarche 0:2,
Mistral - PTK Holding 0:0,
Intermarche – Mistral 1:1,
- półfinały - TS Vibovit – Mistral 2:1, Intermarche - Veritax Gumiland 1:0,
- mecz o 3 miejsce - Veritax
Gumiland – Mistral 3:1,
- finał - TS Vibovit – Intermarche 5:1.
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Piłkarskie turnieje na Orliku

W dwóch kategoriach

Uczestnicy rozgrywek w kategorii szkół podstawowych…
Patryk Malinowski, Damian
… i gimnazjalnych
Walentynowicz, Marcin Kowalski, Antek Błaszkiewicz,
Kamil Kubicki, Daniel Kubiak
i Bartosz Kokoszka.
W grupie starszej – uczniów szkół gimnazjalnych
– najwyższą formę zaprezentowali zawodnicy UPOS
(komplet punktów), a kolejne lokaty zajęły zespoły FC
Baca, OPI Knurów i Uciekające Kaloryfery.
Bar w UPOS-u bronili:
Marcin Michalak, Mateusz
Osmański, Damian Litwin,
Łukasz Kwapis, Robert Kwiatkowski, Mateusz Hornik, Mateusz Żulewski i Patryk Wiszniowski.
Foto: MOSiR Knurów

W nowej scenerii – na
sztucznej trawie kompleksu
„Orlik” - Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji przygotował kolejne edycje rozgrywek
piłkarskich, które adresowane
były do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W
obu kategoriach wiekowych
rywalizowały po 4 drużyny.
Wśród reprezentacji uczniów
szkół podstawowych triumfowała z kompletem punktów
Concordia I przed Concordią
II, Knurów United i Red Bull.
W zwycięskiej drużynie
grali: Kamil Leśniak, Przemek Jaros, Marcin Sobkiewicz, Artur Neudek, Kamil
Popek, Jakub Nowosielski,

PiSk

GRAND PRIX KNUROWA

Zagraj na „Orliku”

Miejski Ośrodek Spor t u i
Rekreacji w Knurowie zaprasza drużyny piłki nożnej
do udziału w cyklu turniejów
Orlik Cup 2009. W imprezie,
której miejscem rozgrywania
będzie boisko „Orlik” uczestniczyć mogą drużyny złożone
z co najmniej 6 zawodników (5
plus bramkarz), urodzonych w
roku 1993 i starszych.
Obowiązuje wpisowe 30

zł od drużyny.
Uwieńczeniem rozgrywek
będzie f inałow y t ur niej z
udziałem najlepszych zespołów podczas obchodów Dni
Knurowa.
Bl i ż s z yc h i n fo r m a c ji
udziela Dział Organizacji
Imprez (tel. 0-32 335-20-14 lub
602-724-457).
Oprac. PiSk

Wieści
z biegowych tras
- Piotr Bieliński, wychowanek Sokoła Knurów
startujący w barwach Polonii Łaziska Górne zajął
siódme miejsce w mistrzostwach międzywojewódzkich w biegach przełajowych
w Kędzierzynie-Koźlu. Na
dystansie 6 km knurowianin
uzyskał czas: 20 minut i 50
sekund.
W tej samej imprezie
wystartował Jacek Kostrzewa, jednak jak infor muje Marek Lewczuk, prezes
Sokoła, zawodnik ten nie
ukończył biegu.
Z kolei Mateusz Kwiatkowski (młodzik) uplasował
się na 17 miejscu w biegu
na 2 km.
- Wyniki knurowian startujących w X półmaratonie

wokół jeziora żywieckiego:
Ad a m D a n i ł (A K B)
– 6 miejsce w M-40, czas:
1: 21. 5 6 , J e r z y W r o ń sk i ( NSZZ Solidar ność)
– 23 miejsce w M-60, czas:
2:08.16, Witold Kuć (niestowarzyszony) – 27 miejsce w
M-40, czas: 1:32:26, Mieczysław Dzierniejko (niestowarzyszony) – 27 miejsce w M-50, czas: 1:39.37,
Czesław Kostrzak (NSZZ
Solidarność KWK Knurów)
– 53 miejsce w M-40, czas:
1:42.10, Adam Hasa (niestowarzyszony) – 54 miejsce
w M-30, czas: 1:37.32, Zbigniew Kołodziejczyk (NSZZ
Solidarność KWK Knurów)
– 73 miejsce w M-50, czas:
2:01.27.
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W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 10. turnieju:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jerzy Makselon
Wojciech Napierała
Bogdan Litwin
Czesław Antończyk
Jacek Zacher
Bernard Wróbel
Michał Szczecina
Jerzy Niewiadomski
Stefan Dylus
Zbigniew Gęsikowski
Bogumił Wolny
Michał Fojt

(Przyszowice)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Nieborowice)
(Knurów)
(Gliwice)
(Szczygłowice)
(Knurów)
(Ostropa)

Klasyfikacja generalna:

1.
Stefan Dylus
2.
Wojciech Napierała
3.
Bogumił Wolny
4.
Michał Szczecina
5.
Alojzy Kopiec
6.
Dariusz Gołyś
7.
Tadeusz Żogała
8.
Janusz Myszka
9.
Piotr Arent
10. Bernard Wróbel
Kolejny turniej odbędzie się
w klubie LWSM „Gama”.

2.175 pkt
2.163 pkt
2.056 pkt
1.945 pkt
1.912 pkt
1.910 pkt
1.909 pkt
1.892 pkt
1.862 pkt
1.862 pkt
1.827 pkt
1.819 pkt

(Gliwice)
16.518 pkt
(Knurów)
16.474 pkt
(Knurów)
16.196 pkt
(Nieborowice)
15.368 pkt
(Przyszowice)
15.101 pkt
(Szczygłowice)
14.962 pkt
(Przyszowice)
14.697 pkt
(Knurów)
14.643 pkt
(Knurów)
14.582 pkt
(Knurów)
14.538 pkt
14 kwietnia o godzinie 16.30

MŁODZIEŻOWA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Gol na wagę
mistrzostwa
Team 94 Repetyński – to
drużyna, która wywalczyła
mistrzostwo młodzieżowej
ligi halowej organizowanej
przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Knurowie.
Spory apetyt na tytuł miała również drużyna UPOS Komart, która przegrała bezpośrednią rywalizację z Teamem
94 Repetyński jedną bramką.
Przypomnijmy, że pierwszy
mecz tych dr użyn wygrał
obecny mistrz 4:0 , a w rewan-

żu lepszy był UPOS Komart,
zwyciężając „tylko” 3:0.
Królem strzelców został
Mateusz Osmań ki (UPOS
Komart) - 37 goli, wyprzedzając Daniela Gawrona (Gold
Team) – 34 bramki i Rafała
Wolsztyńskiego (Team 94
Rapetyński) – 32 bramki.
Z kolei klasyfikację Fair
Play wygrali zawodnicy OPI
przed UPOS Komart i Teamem MOPP.
PiSk

wyniki OSTATNIEJ KOLEJKI
FC Roma - Team 94 Repetyński 0:8 (0:3)
0:1 Jabłoński 7 min., 0:2 R. Wolsztyński 9 min., 0:3 Charyga 12
min., 0:4 Wajda 16 min., 0:5 R. Wolsztyński 18 min., 0:6 Bara 20
min., 0:7 Wolsztyński 21 min., 0:8 Wolsztyński 25 min.
MG-1 – OPI 2:1 (2:0)
1:0 Juzwuk 8 min., 2:0 Juzwuk 14 min., 2:1 Szczurek 25 min.
UPOS Komart - Gold Team 7:1 (4:0)
1:0 Wiercioch 4 min., 2:0 Hornik 9 min., 3:0 Łyziński 12 min., 4:0
Kwiatkowski 14 min., 4:1 Gawron 18 min., 5:1 Łyziński 24 min.,
6:1 Frączek 28 min., 7:1 Osmański 30 min.
FC Roma – OPI 4:3 (2:2)
1:0 Hajduczek 1 min., 1:1 Śledź 2 min., 2:1 Koperski 5 min., 2:2
Podgórski 8 min., 3:2 Hajduczek 16 min., 3:3 Podgórski 19 min.,
4:3 Kokoc 29 min.

KOŃCOWA tabela
1.

TEAM 94 REPETYŃSKI

12

33

72-16

11

0

1

2.

UPOS KOMART

12

33

114-14

11

0

1

3.

GOLD TEAM

12

21

76-42

8

0

4

4.

MG 1

12

16

36-53

5

1

6

5.

FC ROMA

12

13

40-77

4

1

7

6.

OPI

12

4

24-90

1

1

10

7.

TEAM MOPP

12

3

28-100

0

3

9

Polska Biega
przez Knurów
9 maja przez Knurów przebiegnie specjalna sztafeta,
która promować będzie kilkuletnią akcję Polska Biega.
Członkami sztafety będą entuzjaści biegania i znane
osoby ze świata mediów, sportu i filmu.
Tegoroczna edycja akcji Polska Biega odbędzie się 9 i
10 maja, a powracając do wspomnianej sztafety, wystartuje ona w miejscowości Piątek, a celem będzie Cieszyn.

PiSk

SIATKÓWKA - IV LIGA
WYNIKI:

AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA - TKKF SZCZYGŁOWICE
0:3 (19:25, 15:25, 11:25)
UKS METALIK RADZIECHOWY - OLIMPIA
GOLESZÓW
1:3 (20:25, 25:20, 20:25, 16:25)
UKS SOKÓŁ KATOWICE II - UKS PIK KATOWICE
3:0 (25:18, 25:19, 25:20)
COS OLIMP SZCZYRK - UKS SOKÓŁ KATOWICE III
3:0 (25:15, 25:16, 25:22)
GLKS WILKOWICE - ZAGRODA BUCZKOWICE
3:0 (26:24, 25:23, 25:23)

TABELA PO 12. KOLEJCE:

1. UKS COS OLIMP SZCZYRK
12
2. TKKF SZCZYGŁOWICE
11
3.
UKS
METALIK
RADZIECHOWY
11
ZAGRODA BUCZKOWICE - AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA
4. LKS OLIMPIA GOLESZÓW
12
0:3 (19:25, 20:25, 23:25)
5. AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA 12
UKS PIK KATOWICE - UKS COS OLIMP SZCZYRK
6.
UKS SOKÓŁ KATOWICE II
11
0:3 (23:25, 28:30, 21:25)
7. UKS PIK KATOWICE
12
OLIMPIA GOLESZÓW- UKS SOKÓŁ KATOWICE II
8. ZAGRODA BUCZKOWICE
12
2:3 (25:11, 23:25, 18:25, 25:15, 13:15)
9. UKS SOKÓŁ KATOWICE III
10
10. GLKS WILKOWICE
11
UKS SOKÓŁ KATOWICE III - GLKS WILKOWICE
(przełożony)
18 kwietnia: Zagroda - TKKF
19 kwietnia: TKKF – Sokół II
TKKF SZCZYGŁOWICE - UKS METALIK RADZIECHOWY
(przełożony)

32
25
25
24
23
12
11
8
7
4

35:9
28:11
30:14
29:20
26:16
17:25
14:29
14:31
9:26
9:30
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Foto:
PiotrPiotr
Skorupa
Foto:
Skorupa

Nadszedł czas
na letni triumf
Upominek za wzorową pracę na rzecz OM WOPR
Knurów odbiera trener i ratownik w jednej osobie
– Sławomir Prędki
Foto: Piotr Skorupa

miasta daje wymierne efekty
w czasie naszych startów w
kraju, jak i poza jego granicami – mówił szkoleniowiec.
– Ostatnio mieliśmy okazję
wystąpić w Grand Prix Polski,
gdzie zajęliśmy czołowe miejsca, ustanawiając przy okazji
kilka rekordów Polski.
Foto: Piotr Skorupa

Uczestnicy spotkania w knurowskim Ratuszu

Dziewięciokrotni mistrzowie Śląska w ratownictwie wodnym
reprezentujący Oddział Miejski WOPR Knurów zostali
przyjęci przez władze samorządowe w osobie Piotra Surówki,
zastępcy prezydenta miasta Knurów

18

którzy w innych miejscowościach nie mają stworzonych
odpowiednich warunków do
podnoszenia swych umiejętności.
Ostatnie zdanie wypowiedzi prezesa Jerzego Pacha dotyczyło dwóch osób - Sandry
Pietrzak i Marcina Szczypińskiego. Ów duet zgłosił chęć
przejścia do knurowskiego
Oddziału z Katowic. Zarówno

Pietrzak, jak i Szczypiński to
czołówka śląskich ratowników. W czasie ubiegłotygodniowego spotkania otrzymali stroje z logo OM WOPR
Knurów i teraz pracować będą
pod okiem trenera Sławomira Prędkiego. – Jako trener
chciałbym podkreślić, że w
naszej drużynie panuje znakomita atmosfera, która poparta
ciężką pracą i pomocą władz

Stanęły na
wysokości
zadania
Wyciskanie sztangi

Z ust przemawiającego zastępcy prezydenta
Knurowa - Piotra Surówki padło wiele ciepłych słów
pod adresem ratowniczek i ratowników z Oddziału
Miejskiego

Pamiątkowe zdjęcie brązowej drużyny MP z Knurowa z Markiem Kruszewskim,
wiceprezesem Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego

Tytułowe słowa wypowiedział Eugeniusz
Mehlich, prezes i trener w UKS Eugen Knurów,
podsumowując start swych podopiecznych
w mistrzostwach Polski seniorek i seniorów
w wyciskaniu sztangi na ławeczce leżąc
go już za sobą – zdradza Eugeniusz Mehlich. – Mieliśmy
utrudnione zadanie, bowiem
tylko dwie nasze zawodniczki
osiągnęły już wiek seniorki.
Pozostałe to jeszcze juniorki, a
Patrycja Małkowska to nawet
młodziczka.
Najmłodsza z zawodniczek Eugena wyciskając 50
kg poprawiła swój rekord
życiowy.

Wyniki reprezentantek UKS Eugen:
- Monika Mikulska – II miejsce w kategorii 48 kg z wynikiem 50 kg,
- Adriana Łosik – II miejsce w kategorii 52 kg z wynikiem 72,5 kg,
- Katarzyna Celińska – II miejsce w kategorii 67,5 kg z wynikiem 80 kg,
- Patrycja Małkowska – III miejsce w kategorii 48 kg z wynikiem 50 kg,
- Angelika Adamek – IV miejsce w kategorii 52 kg z wynikiem 47,5 kg,
- Ewa Wyrwas – IV miejsce w kategorii 60 kg z wynikiem 52,5 kg.

Najlepsz y swój w y nik
poprawiła również Angelika
Adamek, osiągając 47,5 kg.
W klasyf ikacji dr użynowej MP rozegranych w
miejscowości Miętne koło
Garwolina zwyciężył Relax
Kamienna Góra (56 pkt) wyprzedzając Pover Chorzów (50
pkt) i Eugen Knurów (49 pkt).
PiSk

Trener Eugeniusz Mehlich z uwagą śledził
występy swoich podopiecznych
Foto: archiwum UKS Eugen Knurów

- Zdobywając trzy srebrne medale i jeden brązowy
oraz zajmując dwukrotnie
czwarte lokaty, w klasyfikacji drużynowej kobiet nasz
klub wywalczył trzecie miejsce w mistrzostwach Polski
– podkreśla pan Eugeniusz.
- To był bardzo trudny
wyjazd i start, a że zakończył
się naszym kolejnym sukcesem, cieszymy się, że mamy

Piotr Skorupa

Foto: archiwum UKS Eugen

Spotkanie zorganizowane
w Ratuszu było doskonałą
okazją do podsumowania dotychczasowej działalności OM
WOPR. – W imieniu własnym,
jak i prezydenta Adama Ramsa pragnę wam serdecznie
podziękować za rozsławianie
miasta poprzez starty w zawodach propagujących ratownictwo wodne – mówił zastępca
prezydenta, Piotr Surówka.
– Przy okazji gratuluję wielu
sukcesów i życzę kolejnych,
zarówno dziesiątego tytułu
zimowych mistrzostw Śląska,
jak i historycznego, pierwszego tytułu letnich mistrzostw
Śląska.
Życzeniom przysłuchiwali się członkowie drużyny
ratowniczej wraz ze sztabem
szkoleniowym i kierownictwem OM WOPR. Wśród
zaproszonych gości nie zabrakło również „ojca chrzestnego” knurowskich ratowników
wodnych – szefa Miejskiego
Inspektoratu Obrony Cywilnej, mjr Jarosława Wiewiury.
Zarząd Oddziału reprezentowali: prezes - Jerzy Pach, wiceprezesi – Eryk Maruszczak
i Adam Kubica oraz sekretarz
- Krzysztof Stolarek.
- Dziękując władzom miasta za życzenia i spotkanie,
pragnę podkreślić olbrzymią
pomoc, jaką od nich otrzymujemy – mówił Jerzy Pach,
prezes OM WOPR. – Dzięki
tej pomocy i dzięki pracy
naszych ratowniczek i ratowników możemy się pochwalić
licznymi sukcesami. Dobra
organizacja oraz osią gane
wyniki powodują, że do naszego Oddziału zgłaszają się
nowi, utalentowani ratownicy,

Ko r z y s t a ją c z o k a z ji
chciałbym podziękować panu
Wojciechowi Zającowi za prowadzenie zajęć z drużyną w
czasie mojej nieobecności i
zapewnić pana prezydenta, że
dołożymy wszelkich starań,
by po raz pierwszy w historii
wywalczyć pierwsze miejsce w
letnich mistrzostwach Śląska.
Przed tygodniem informowaliśmy na naszych łamach o
wspomnianym przez trenera
występie w Grand Prix Polski.
Już po oddaniu materiałów do
druku otrzymaliśmy drugą
część wyników rywalizacji
w Aleksandrowie Łódzkim,
z której wynika, że Patrycja
Gogolin ustanowiła tam nowy
rekord Polski juniorek w konkurencji 100 metrów ratowanie
w płetwach. Z kolei Sławomir
Prędki ustanowił rekord Polski
w kategorii masters w konkurencji 200 metrów pływanie
z przeszkodą i 100 metrów
ratowanie w płetwach.
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sport
IV LIGA - grupa II

FUTSAL - I LIGA

Do trzech razy sztuka? Brawo UPOS Komart
Odpowiedź na to pytanie jest już znana, bowiem
wczoraj (środa) Concordia
podejmowała u siebie Grunwald z Rudy Śląskiej (mecz
zakończył się po zamknięciu
tego wydania „PL”). My w
poniedziałek rozmawialiśmy
z trenerem Wojciechem Kempą , któr y nie ukr ywał, że
chciałby wreszcie w trzecim
tegorocznym meczu zainkasować komplet punktów. – Mam
wielką nadzieję, że tak właśnie
się stanie – mówił szkoleniowiec Concordii. – Niestety w
głowach zawodników wciąż
siedzi koszmar z końcówki
meczu z Jastrzębiem, który
przegraliśmy 2:3. W sobotę
znów prowadziliśmy i znów w
końcówce straciliśmy bramkę
po indywidualnym błędzie
Dawida Wieliczki. Z kolei
indywidualny błąd Łukasza
Ponichter y kosztował nas
stratę gola na 1:1.
Nie wiem, być może za-

wodnicy za bardzo myślą o
tym, by nie skiksować i wtedy
przytrafia się błąd.
W porównaniu z wyjściowym składem z pierwszego
meczu w Jastrzębiu, przed
potyczką z Górnikiem Pszów
w knurowskiej ekipie zaszło
kilka zmian. Między innymi
na środku obrony zabrakło
Pawła Gałacha, a jego miejsce
zajął debiutant – Dariusz Sterczek. – Każdemu zawodnikowi
dokładnie się przyglądam i
oni wiedzą, że u mnie nikt
nie ma pewnego miejsca w
wyjściowej jedenastce – kontynuuje Wojciech Kempa.
– Po tych ostatnich zmianach
mogę pochwalić m.in. Łukasza Sendlewskiego i Marcina
Grzegorzycę.
Za nadmiar żółtych kartek
pauzował Dariusz Oleś, natomiast kolejne trafienie zaliczył Tomasz Dura. Wcześniej
do siatki „górników” trafił
Łukasz Sendlewski. Po tych

WYNIKI:
CONCORDIA – GÓRNIK
PSZÓW

2:2

1:0 Sendlewski 5’
1:1 Szweda 65’
2:1 Dura 69’ – rzut karny
2:2 Mańka 85’
Concordia:
Ponichtera, Wieliczko,
Hanak, Sterczek,
Grodoń, Szymura,
Salwa (żk), Tkocz,
Sendlewski
84’ Modliszewski,
Grzegorzyca 52’
Kozdroń, Dura 80’
Bagiński.

dwóch bramkach knurowianie prowadzili najpierw 1:0, a
następnie 2:1. Niestety kilku
minut zabrakło do tego, by
utrzymać to prowadzenie do
ostatniego gwizdka sędziego.
W 19 meczach Concordia
straciła 40 bramek. Przed
rokiem, po 19 kolejkach knurowianie mieli zaledwie 8
straconych goli. Czy to oznacza, że na środek obrony powinien wrócić Wojciech Kempa?
– pytamy szkoleniowca Concordii.
- Odpowiem na to pytanie inaczej – usłyszeliśmy.
– Obecnym obrońcom na pewno brakuje doświadczenia.
Proszę zwrócić uwagę, jaką
mamy w tej formacji średnią
wieku. Wszyscy zawodnicy
należą do młodego pokolenia
piłkarzy. Jeżeli zaczniemy
grać z tyłu na zero to znowu
będziemy wygrywać, bowiem
średnio strzelamy dwie bramki na mecz.
Piotr Skorupa

TABELA PO 19. KOLEJCE:

ZAPORA - GKS II JASTRZĘBIE 1. SKAŁKA ŻABNICA
2. PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW
3. GKS II JASTRZĘBIE
REKORD – GRUNWALD
4. POLONIA ŁAZISKA GÓRNE
5. GWAREK ORNONTOWICE
RYMER - GTS BOJSZOWY
6. POLONIA MARKLOWICE
7. CONCORDIA KNURÓW
UNIA - GWAREK
8. LKS ŁĄKA
9. LKS CZANIEC
SKAŁKA - LKS ŁĄKA
10. ZAPORA PORĄBKA
11. GÓRNIK PSZÓW
PRZYSZŁOŚĆ - LKS CZANIEC 12. GRUNWALD HALEMBA
13. UNIA RACIBÓRZ
14. GTS BOJSZOWY
POLONIA Ł. - POLONIA M.
15. REKORD BIELSKO-BIAŁA
16. RYMER RYBNIK

2:2
1:0

0:4
3:2
3:1
4:1
2:1

18
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19

49
45
35
34
31
31
31
27
26
26
19
19
19
17
16

19
1
18 kwietnia, godz. 16.00: Concordia – Polonia Marklowice

47:7
48:14
36:28
39:20
50:38
33:28
38:40
29:26
28:23
20:20
30:39
25:38
24:35
27:35
18:38
9:72

KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE
WYNIKI:
SPOŁEM ZABRZEOLIMP SZCZYGŁOWICE

2:1

Bramka dla pokonanych:
Boryga.
Olimp:
Dajek, Lewandowski,
Kusiak, Świątkowski,
Skorupski 69’
Radojewski, Boryga,
Antosz, Kamieniecki,
Mastyj, Modrzyński,
W. Rozumek.

TABELA PO 18. KOLEJCE:

1. MKS ZABORZE
START – SOKÓŁ
2. FORTUNA GLIWICE
0:0
3. ORZEŁ STANICA
CZARNI - PIAST
4. WILKI WILCZA
(przełożony)
5. KS 94 RACHOWICE
MŁODOŚĆ - FORTUNA
6. GWIAZDA CHUDÓW
1:4
7. SPOŁEM ZABRZE
RACHOWICE - WILKI
8. NAPRZÓD ŻERNICA
1:2
9. SOŚNICA GLIWICE
ZAMKOWIEC - MKS ZABORZE
10.
MŁODOŚĆ RUDNO
2:2
11.
ZAMKOWIEC
TOSZEK
SOŚNICA - NAPRZÓD
12.
PIAST
PAWŁÓW
1:0
ORZEŁ
- GWIAZDA
2:1 13. SOKÓŁ ŁANY WIELKIE
14. OLIMP SZCZYGŁOWICE
15. START KLESZCZÓW
16. CZARNI PYSKOWICE

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18

44
39
37
35
28
27
26
26
25
25
25
23
22
12
5

17

4

Futsalowy sezon w I lidze zakończony, a po ostatniej serii gier na szczególne
słowa uznania zasłużyli reprezentanci UPOS Komart
Knurów. Ich postawa w całym sezonie pozostawiała
wiele do życzenia, jednak
w potyczce z kandydatem
do awansu udowodnili, że

mimo pewnych kłopotów
nie poszli na łatwiznę i
nie oddali tego ostatniego meczu bez walki. A
był to mecz szczególny,
bowiem rywal – Marioss
Gazownik Wawelno walczył o upragniony awans
do Ekstraklasy. Dla UPOS
Komart było to spotkanie

WYNIKI:

UPOS KOMART MARIOSS GAZOWNIK WAWELNO

INPULS ALPOL
- REKORD

0:4

3:2

AZS UŚ –
REMEDIUM

Bramki dla knurowian:
Jarosław Stępień - 2
Michał Pietraczyk

3:7

RADAN RODAKOWSKI

UPOS Komart:
Poręba, Kempa, Pilc,
Pietraczyk, Bagiński,
Stępień, Tałajkowski,
Kasiński, Zabłocki.

6:2

RENEXHEIRO FUTSAL

5:0 (vo)

MAREX – PAUZA

o przysłowiową „pietruszkę”, jednak ambicja wzięła
górę i knurowianie sprawili
mega sensację, wygrywając
ten mecz 3:2.
Brawo UPOS Komart
za sportową postawę do
ostatnich sekund zakończonego już sezonu.
PiSk

TABELA PO 22. KOLEJCE:

1. REKORD BIELSKO-BIAŁA
2. MKF 99 GRAJÓW
3. MARIOSS GAZOWNIK WAWELNO
4. RADAN GLIWICE
5. REMEDIUM PYSKOWICE
6. INPULS ALPOL SIEMIANOWICE
7. UPOS KOMART KNURÓW
8. AZS UŚ KATOWICE
9. MAREX CHORZÓW
10. RODAKOWSKI TYCHY
11. HEIRO FUTSAL RZESZÓW

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

42
39
39
38
37
31
25
24
17
12
9

96:52
103:72
87:58
89:62
90:72
94:78
78:92
68:81
65:92
73:105
55:133

Akademia Piłki Nożnej

0:1 w finale

Wysoką formę zaprezentowali zawodnicy Akademii
Piłki Nożnej (rocznik 1998) w
halowym turnieju, który odbył
się w Zabrzu. Młodzi knurowianie przeszli rozgrywki
grupowe niczym huragan i z
kompletem punktów awansowali do półfinałów. Tam
do rozstrzygnięcia potrzebna
była seria rzutów karnych. Ten
element piłkarskiego abecadła
reprezentanci Akademii też
opanowali i w finale mierząc
się z MKS-em Zaborze ulegli
0:1.
Wyniki APN: 3:1 - Żaczek
Katowice (bramki: Nowosielski 2, Dywański), 2:0 - Promotor I Mikulczyce (Dywański,
Dyl), 1:0 - Pionier Tychy (Dywański), 0:0 i wygrana w
karnych - Promotor II Mikulczyce, 0:1 – MKS Zaborze.

Foto: archiwum APN

Zespół Concordii rozpoczął wiosenne występy od porażki w
Jastrzębiu, a kolejny mecz zakończył się remisem. Czy to oznacza,
że na pierwsze w tym roku zwycięstwo podopiecznych Wojciecha
Kempy trzeba zaczekać do trzeciej kolejki?

Tak cieszyli się zawodnicy Akademii Piłki Nożnej po
zajęciu drugiego miejsca w zabrzańskim turnieju
Dodajmy, że dwóch piłkarzy APN - Krzysztof Przydatek i Wojciech Kostelecki
zostali powołani do kadry

Podok ręg u Zabr ze, k tóra
uczestniczyła w turnieju w
Niemczech, zajmując siódme
miejsce.

PiSk

informacja

47:18
41:17
47:28
41:18
37:27
29:28
39:39
34:24
28:31
29:37
36:27
28:27
27:37
19:38
10:57
21:60

HARMONOGRAM
planowanych godzin pracy animatora
„Moje Boisko ORLIK 2012” na najbliższe dni:
Dzień
tygodnia

Data

liczba
godzin

Godziny
zajęć

Tematyka zajęć

wtorek
środa
niedziela

14.04.2009
15.04.2009
19.04.2009

4
4
9

13.00-17.00
15.30-18.30
8.00-17.00

gry i zabawy, siatkówka
piłka nożna
turnieje gier zespołowych

W kolejnej serii spotkań (12 kwietnia, godz. 16.00) zagrają m.in.: Wilki Wilcza - Czarni Pyskowice,
Naprzód Żernica – Zamkowiec Toszek, Start Kleszczów - Orzeł Stanica, Olimp Szczygłowice
– KS 94 Rachowice, Fortuna Gliwice - Gwiazda Chudów.
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