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Egzamin

KNURÓW. RUSZYŁO KINO W NOWEJ ODSŁONIE

Foto: Bogusław Wilk

W czwartek, 2 kwietnia, uczniowie klas szóstych szkół podstawowych przystąpią do sprawdzianu.
Egzamin rozpocznie się o godz. 9,
potrwa 60 minut. Sprawdzian ma wykazać stopień uczniowskich zdolności czytania, pisania, formułowania
myśli, umiejętności wyszukiwania
informacji i praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy.
W Knurowie do egzaminu przystąpi 406 uczniów klas szóstych.

Kino Scena KULTURA
Od tygodnia kino Casino funkcjonuje pod nową nazwą. To
już nie tylko kino, ale także scena, na której od kilku ładnych
lat odbywają się imprezy kulturalne. Nowy szyld i hol to
pierwsza jaskółka zmian, jakie wprowadzono
Zmiana profilu działalności pociągnęła
za sobą zmiany logo i nazwy
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szóstoklasistów
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Ubywa dziur, przybywa łat
Trwa wiosenne łatanie miejskich dróg. W tegorocznej kasie miasta
na tzw. remonty cząstkowe jezdni, chodników i przełomów na drogach
administrowanych przez gminę zabezpieczono ćwierć miliona złotych.
Robotami zajmują się zwycięzcy przetargu – konsorcjum firm: Gliwickiego
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Zakładu Wykonawczo-Projektowego
Drog-Bud z Gliwic.
Na zdjęciu pracownicy Drog-Budu podczas naprawy nawierzchni ul.
Ogana przy skrzyżowaniu z ul. Wilsona.

Kradzież
w kopalni
24 marca około godz. 22.30 na
terenie kopalni nieznany sprawca
ukradł jednemu z pracowników
dokumenty osobiste, ubranie i 20 zł.
Poszkodowany szacuje straty.
Justyna Walo

/bw/
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I to ma być
kolega...
Nie każdemu kumplowi należy
bezwzględnie ufać. Przekonał się o
tym ostatnio 22-letni mieszkaniec
Knurowa, który po wizycie znajomego zauważył, że w mieszkaniu
brakuje kilku cennych przedmiotów.
25 marca około północy „kolega”
splądrował mu mieszkanie przy
ulicy Kołłątaja. Wyniósł telefon
komórkowy, portfel z dokumentami
osobistymi i 160 złotych oraz... buty
i kurtkę. To się nazywa toksyczna
znajomość...
Justyna Walo

www.animy.pl

Rodzice, którzy uważają, że bajki
emitowane w telewizji są przepojone
przemocą i dzieci nie powinny ich
oglądać z pewnością z rozrzewnieniem wspominają „Wilka i Zająca”,
„Krecika” czy „Sąsiadów”. Mamy
dla nich dobrą wiadomość. Serwis
animy.pl to 24 tytuły seriali animowanych, także klasyków. „Miś Uszatek”,
„Gumisie” czy „Simpsonowie” gotowe
do obejrzenia w każdej chwili, bezpośrednio na ekranie komputera, oraz
ponad 60 animowanych filmów pełnometrażowych. Bo niby dlaczego
dzieci nie mogą nadal się wychowywać na starych, dobrych bajkach?
Justyna Walo

Dzień

KNURÓW

BMW
otwartych drzwi
29 marca około godz.
łupem złodziei 15.30,W niedzielę,
nieznany do tej pory sprawca
W niedzielę, 29 marca o godz.
17.25 zostało sk radzione BMW
zaparkowane przy ulicy Niepodległości. Dotychczasowy właściciel
oszacował stratę na 45 tys. zł.

Justyna Walo

Justyna Walo

Nie zapomnij

KNURÓW

Dzień
Trzeźwości
Jakie symptomy
sygnalizują problem
alkoholowy i jak
zmotywować alkoholika
do leczenia – to tematy
spotkania, którym Klub
Abstynentów „Siódemka”
zaznaczy tegoroczne
obchody Dnia Trzeźwości
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 6 kwietnia, w budynku
inkubatora przy ul. Dworcowej 38a
(pok. 211). Do udziału zapraszają
członkowie KA „Siódemka” i Punkt
Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin.
Organizatorzy przewidują prelekcje i dyskusję. Mowa będzie m.in.
o sy mptomach syg naliz ujących
problem alkoholowy, przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej osób
uzależnionych, a także sposobom odbudowy naderwanych przez alkohol
więzi rodzinnych.
Organizatorzy zapraszają do
udziału wszystkich, którzy mają
bądź odnoszą wrażenie, że będą
mieć problemy, których przyczyną
(bezpośrednią lub pośrednią) jest
alkohol.
Początek spotkania o godz. 17.
/bw/
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skorzystał z otwartych drzwi zaplecza
jednego z knurowskich sklepów spożywczych, a następnie skradł 2.800 zł
z... niezamkniętej szafki.

Dzień Szczura
4.IV – Światow y
Geografa
Światow y Dzień
nika i Drzewiarza
5.IV – Dzień Leś
Dzień Zdrowia
y
atow
Świ
–
7.IV
dow y Dzień
8.IV – Międzynaro
Romów

Jerzy Kosowski, dyrektor Centrum Kultury tłumaczy zmiany dużą
konkurencją kin i multipleksów oraz
mechanizmami wolnego rynku. Aby
przyciągnąć do kina jak najwięcej
widzów, konieczne było rozszerzenie
oferty placówki.
– Oprócz seansów filmowych,
których ilość została zmniejszona,
przygotowaliśmy bogatą ofertę obejmującą zajęcia teatralne, taneczne
i muzyczne. Na scenie odbywać się
będą koncerty, spektakle teatralne
itp. imprezy – mówi dyrektor Kosowski.
Zaznacza przy okazji, że zmiana

profilu działalności pociąga za sobą
zmianę nazwy i loga. – To już nie
jest tylko działalność stricte kinowa.
Mamy tu teatr, muzykę, taniec, czyli
wszystko to, czego nie odzwierciedlała stara nazwa.
Nowy szyld powstał dzięki częściowej dotacji Sieci Kin Studyjnych
i Lokalnych.
Już dziś dyrektor Kosowski
zaprasza na oficjalne otwarcie Kina
Sceny KULTURA, które odbędzie
się 26 kwietnia o godz. 18.00. W programie koncert Beltaine & Comhlan
Celtic Motion Project.
/pg/

PILCHOWICE. UTRUDNIENIA NA DW 921

Przepust tamuje ruch

ZAPROSZENIE

Remont przepustu pod drogą jest przyczyną
utrudnień na trasie pomiędzy Knurowem i centrum
Pilchowic

Turniejowe
szranki
K lu b Honor ow ych
Dawców Krwi im. dr. F.
Ogana zaprasza wszystkich, którzy
opłacili składki członkowskie na turniej tenisa stołowego, który odbędzie
się 4 kwietnia (sobota) o godz. 9.30 w
salce katechetycznej przy kościele pw.
św. Cyryla i Metodego. Polecamy!
/pg/
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Przepust znajduje się na pomiędzy skrzyżowaniem z Drogi
Wojewódzkiej 921 z Drogą Krajową 78 (Kuźnia Nieborowska) i
centrum Pilchowic. W poniedziałek, 30 marca, została wprowad zona t y mczasowa organizacja
r uchu . K ie rowcy sa mo cho dów
ciężarowych muszą korzystać z

objazdu. Z kolei ruch samochodów
osobowych jest możliwy, jednak
z ograniczeniem prędkości. Jak
podaje Zarząd Dróg Wojewódzk ich w Katowicach, w k luczo w y m momencie remont u d roga
b ę d z ie c a ł kow icie z a m k n ię t a .
Remont przepustu w Pilchowicach
ma trwać do 15 listopada.
/bw/

Na 200-metrowym odcinku ruch
odbywa się wahadłowo

Kieszonkowcy
też dzwonią
O pechu może mówić mieszkaniec Knurowa, który 24 marca około
godz. 15.30 wybrał się na zakupy do
sklepu znajdującego się przy ulicy
Kosmonautów. Nieznany sprawca
– kieszon kowiec - pozbawił go
telefonu komórkowego Nokia N73.
Poszkodowany wycenił stratę na
ponad 350 złotych.
Justyna Walo

foto: Bogusław Wilk
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SZCZYGŁOWICE. EKSPERCI WUG ZBADALI PRZYCZYNY KATASTROFY BUDOWLANEJ

KNURÓW. DOMOWY NARKOBIZNES

Katastrofa przez
zaniedbania

Konopie indyjskie
wyrosły w... szafie

Przypomnijmy. Rano, 4 września
2008 roku zapadła się konstrukcja
szybu KWK „Szczygłowice”, a wraz
z nią zniszczeniu uległa stacja wentylatorów i rozdzielnia prądu. W miejscu katastrofy powstało zapadlisko o
promieniu 30 metrów. Podjęto wówczas decyzję o ewakuacji wszystkich
416 górników, pracujących na nocnej
zmianie, a także 90 osób z kopalni
„Knurów”, które korzystały z tego
samego szybu.
Mirosław Kugiel, prezes zarządu
Kompanii Węglowej S.A. oświadczył
wówczas, że pierwsze pęknięcia
na obudowie szybu pojawiły się 26
sierpnia 2008 roku. Powołano zespół
specjalistów, który miał opracować
metodę monitorowania uszkodzenia.
– Codziennie o godz. 7.15 spuszczano pod ziemię kamerę. W ostatnich
dniach nagrania wykazywały pogarszający się stan obmurza – wyjaśniał
we wrześniu PL prezes Kugiel.
Dziś już wiadomo, że od 1998
roku cztery ekspertyzy wykazywały,
że obudowa szybu na głębokości od
61 do 67 metrów ulegała uszkodzeniom wskutek prowadzonej wokół

Foto: Paweł Gradek

Brak napraw i remontów obudowy szybu wentylacyjnego
kopalni „Szczygłowice”, pomimo wskazań ekspertyz
prowadzonych od 1998 roku, przyczynił się do katastrofy
budowlanej – ustaliła komisja ekspertów Wyższego Urzędu
Górniczego

Zaniedbania doprowadziły szyb do ruiny
eksploatacji węgla, a od 2004 roku
proces degradacji był coraz intensywniejszy. Niestety, osoby odpowiedzialne za użytkowanie szybu
przez co najmniej kilka lat tolerowały
uszkodzenia i nie podejmowały
prac remontowych, pozwalających
wyeliminować całkiem realne za-
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Jak nie pijacy, to wąchacze
W ostatnich dniach marca knurowskim
strażnikom miejskim najwięcej powodów do
interwencji dali... pijacy
W miniony wtorek po południu
patrol straży odwiózł do izby wytrzeźwień w Zabrzu mężczyznę w
stanie upojenia alkoholowego, który
leżał na schodach w jednym z budynków przy ul. Konopnickiej.
Nazajut rz w samo poł ud nie
strażnicy musieli wykonać podobny
kurs. Tym razem za sprawą starszego mężczyzny, pijanego w sztok,
przemoczonego i zabrudzonego do
cna, na którego natknięto się w sąsiedztwie inkubatora przedsiębiorczości przy ul. Dworcowej.
W piątkowy poranek patrol przebudził mężczyznę śpiącego na klatce
schodowej budynku przy al. Piastów.
Jak się okazało, pan pomylił wejścia
– jest lokatorem mieszkania w klatce
po sąsiedzku.
Tego samego dnia strażnicy
podnosili (w dosłownym znaczeniu)
nietrzeźwą panią, która leżała na
podwórku budynku przy ul. Dworcowej. Funkcjonariusze odwieźli
kobietę do miejsca zamieszkania
przy ul. Wiosennej.

Foto: Archiwum KMP Gliwice

Półmetrowej wysokości konopie indyjskie
wyhodował 26-letni knurowianin. Narkotykowe
poletko umieścił w... szafie

grożenia.
Wskazanie zaniedbań to efekt
półrocznej pracy komisji ekspertów
powołanych przez prezesa WUG
w kilka dni po katastrofie. Raport
trafi do prokuratury, która w prowadzonym przez siebie postępowaniu
będzie mogła skorzystać z wyników
dochodzenia prowadzonego przez
Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach. Nie postawiono jeszcze nikomu
zarzutów, jednak krąg osób odpowiedzialnych za katastrofę zacieśnia się.
Zdaniem Jerzego Kolasy, dyrektora
gliwickiego UOG, pociągnięcie winnych do odpowiedzialności dyscyplinarnej może być trudne zwłaszcza, że
wiele osób jest już na emeryturze.
Paweł Gradek

W piątek wieczorem patrol udał
się do parku przy ul. Parkowej, gdzie
za budynkiem natrafili na czterech
odurzających się nieletnich. Na
miejsce została wezwana Policja. Po
zakończeniu czynności sprawdzających przez policjantów, strażnicy
przekazali nastolatków rodzicom.
Współdziałaniem z Policją zakończyła się też interwencja strażników związana z zatrzymaniem
sprawcy kradzieży. Doszło do niej
w pawilonie „Biedronka”. Pracownicy marketu zatrzymali złodzieja,
natomiast patrol SM przekazał go do
Komisariatu Policji, gdzie wszczęte
zostały dalsze, formalne czynności.
W czwartkowy poranek, po godz.
8, doszło do zanieczyszczenia ul.
Przemysłowej nieznaną substancją.
Na miejscu interweniowali strażnicy
miejscy współdziałający z przedstawicielami Miejskiego Inspektoratu
Obrony Cywilnej i wydziału gospodarki komunalnej knurowskiego
urzędu. Po dwóch godzinach droga
była ponownie w pełni przejezdna.

W piątkowy wieczór policjanci w cywilu zapukali do jednego
z mieszkań przy ul.
Mieszka I. Początkowo
26-letni lokator nie chciał
im otworzyć drzwi. Dopiero groźba siłowego wejścia
skłoniła go do wpuszczenia
funkcjonariuszy do środka.
Jak powiedział Przeglądowi
podkomisarz Marek Słomski, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach, detektywi od dawna
przypuszczali, że właśnie w tym
mieszkaniu może się odbywać produkcja narkotyków (marihuany).
Krótkie przeszukanie potwierdziło podejrzenia. Policjanci odkryli
uprawę konopi indyjskich ukrytą w
specjalnie przystosowanej do tego
celu szafie.

W trakcie rewizji przy
knurowianinie znaleziono też niewielką ilość substancji psychotropowej – amfetaminy.
Policjanci zabezpieczyli dowody
przestępstwa. Mężczyzna trafił do
aresztu. Funkcjonariusze starają
się teraz ustalić sieć kontaktów
producenta suszu. W najbliższym
czasie knurowianina czeka proces
i wyrok.
Justyna Walo

reklama
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TO NIE TAK MIAŁO BYĆ...

Telefon ratunkowy
112 zawodzi
Knurowianina, świadka wypadku na autostradzie, do
szewskiej pasji doprowadziła niemożność kontaktu ze
służbami ratowniczymi czuwającymi – przynajmniej w teorii
– pod numerem alarmowym 112. Koordynujący działaniem
centrum ratowniczego tłumaczą, że to efekt braków
kadrowych i zawirowań... w przepisach
O tym, że telefony alarmowe nie
zawsze funkcjonują tak, jak powinny, pisaliśmy kilka miesięcy temu
(„Telekompromitacja?” nr41/2008).
Ostatnio napłynął do nas kolejny
sygnał w tej sprawie, związany ze
zdarzeniem, do jakiego doszło w
ubiegły piątek, tuż przed godziną
19.
Tym razem napisał do nas knurowianin, który był świadkiem wypadku na autostradzie A-4 w rejonie
węzła w Bojkowie. Reagując na
dramatyczne wydarzenia na jezdni
natychmiast podjął próbę dodzwonienia się pod numer alarmowy 112.
Tymczasem po wybraniu sekwencji
cyfr przez prawie cztery minuty
słyszał w słuchawce automatyczny
sygnał mówiący o tym, aby się nie
rozłączać, bo wkrótce uzyska połączenie. Co gorsza, po tym czasie
połączenie zostało zerwane, a po
ponownym wybraniu numeru był
normalny sygnał, ale nikt nie podnosił słuchawki. Czytelnik uważa
za skandaliczne fakt, że telefon,
od którego niejednokrotnie zależy
ludzkie zdrowie i życie, może być
nieosiągalny. A przecież bywa, że

OGŁOSZENIE EXPRESOWE
Sprzedam mieszkanie, Szczygłowice, 69 tys. M-Kwadrat.
Tel. 0 509 096 631

liczy się każda minuta. Poirytował
go również komunikat słyszany w
słuchawce, bo po co czekać na połączenie (w dodatku – bezskutecznie),
skoro w tym czasie można by zadzwonić pod inny numer alarmowy
– 997, 998, 999.

WSZYSTKIE NUMERY PROWADZĄ
DO CENTRUM
Postanowiliśmy przyjrzeć się
bliżej f u n kcjonowan iu nu mer u
112. Na terenie powiatu gliwickiego działa Centrum Ratownictwa
Gliwice koordynujące działanie
służb ratowniczych. Na wspólnej
sali dyżurują po dwie osoby z policji, pogotowia i straży pożarnej, a
także jedna osoba oddelegowana z
miasta. Wszyscy mają więc ze sobą
bezpośredni kontakt. Dzwoniąc pod
jakikolwiek numer alarmowy – 112,
997, 998, 999 – połączymy się właśnie z CRG. Numer 112 wybierany z
telefonu stacjonarnego jest z reguły
odbierany przez strażaków, zaś z
komórki – przez policjantów.
Ponieważ CRG działa na terenie
powiatu gliwickiego, można mieć
wrażenie, że za jego funkcjonowanie
odpowiada tutejsze Starostwo Powiatowe. To jednak tylko w niewielkiej
części prawda.

– Funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego obraca
się w ramach organizacji rządowej,
zatem organy samorządowe – miasto
czy powiat, są tylko partnerami – tłumaczy komendant Centrum Ratownictwa Gliwice Tomasz Wójcik.
Wojewoda śląski zawarł stosowne porozumienia z komendantem
wojewódzkim policji oraz komendantami miejskimi i powiatowymi
st ra ż y poża r nej. Poroz u m ien ie
zawarły też (w 2001 roku) Powiat
Gliwicki i Miasto Gliwice, dzięki
czemu CRG mogło powstać. W
Starostwie Powiatowym zostaliśmy
poinformowani, że suma środków,
jakie Powiat przeznacza na współfinansowanie CRG rośnie. W 2007
roku wynosiła ona 404 956 zł, w
2008 roku 422 500 zł, a w roku bieżącym 444 tys. zł.

ZA MAŁO LUDZI
- Czytelnik wskazuje na długi
czas oczekiwania, cóż, takie przypadki się zdarzają – przyznaje
komendant gliwickiego CRG. – Organizacyjnie działanie Centrum
jest naprawdę dobrze pomyślane,
technic z nie równie ż, a organ y
samorządowe robią co mogą, by
nas wspomagać. Jeśli zdarzają się
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problemy, to dlatego, że na dyżurach jest nas po prostu za mało.
Jest potrzeba stworzenia etatów dla
osób, które dyżurowałyby przy 112.
Chcemy też wyodrębnić linię 112,
by pełniła ona rolę filtra – osoby
odbierające połączenia kierowałyby dzwoniących do odpowiednich
służb i eliminowałyby tzw. fałszywe
alarmy. A te ostatnie to duży problem, bo około połowy telefonów
do CRG to po prostu bezmyślne
dowcipy. Średnio co minutę dzwoni
telefon, a po odebraniu zgłoszenia
trzeba jeszcze co najmniej minutę
poświęcić na to, by zaalarmować
odpowiednie służby i wprowadzić
zgłoszenie do systemu. Biorąc pod
uwagę, że CRG przyjmuje około 600
tysięcy wywołań rocznie, potrzeba
dodatkowo około trzech osób na
dyżurze, czyli 15 etatów (działamy
przecież całodobowo). Tyle że ani
starosta, ani prezydent nie mogą
na przykład zatrudniać osób bez
porozumienia z wojewodą. Te etaty
zgodnie z przepisami powinny być
finansowane przez organy administracji rządowej. W ubiegłym roku
wystą piliśmy z wnioskiem do wojewody. Otrzymaliśmy odpowiedź,
że obecnie wojewoda nie może
sfinansować CRG – dodaje Tomasz
Wójcik.

wódzkiego PSP i jej komendantów
miejskich oraz powiatowych. W planach jest utworzenie Wojewódzkiego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jak informuje Kamienowski,
środki będą pochodzić z budżetu
państwa, będą przekazywane wojewodom. Wojewoda albo przekaże
je komendantom Straży Pożarnej,
albo też – i tak przypuszczalnie będzie w przypadku gliwickiego CRG
- zawrze z prezydentem i starostą
porozumienie, w którym określony
będzie zakres zadań realizowanych
przez CRG. Na razie jednak ciągle
trwają prace nad rozporządzeniami
w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania
ratunkowego, które mają wcielić
nowelizację w życie i nie wiadomo,
kiedy proces legislacyjny dobiegnie
końca.
– Trudno powiedzieć – mówi
dyrektor Kamienowski. – Od trzech
lat zajmuję się ta tematyką i odkąd
pamiętam, mają się ukazać rozmaite
regulacje prawne, w międzyczasie
zmieniają się koncepcje... Jeśli
rozporządzenie wejdzie w życie,
natychmiast zostaną uruchomione
środki z budżetu państwa. Mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej
– dodaje dyrektor.
Mirella Napolska
Czytaj również: www.wirtualnyknurow.pl
(wątek: Telefon ratunkowy 112 w Gliwicach
nie działą)

PROSZĘ CZEKAĆ...
O powody odmowy finansowania CRG przez wojewodę zapytaliśmy Grzegorza Kamienowskiego,
dyrektora Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Bezpieczeństwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
– Na razie nie ma podstaw prawnych do takiego finansowania, trzeba
też postawić sobie pytanie, czy CRG
jest stworzone w myśl nowej ustawy
– odpowiada dyrektor.
Jak się okazuje, problem leży w
tym, że przepisy są zmieniane, a przy
tym niedoprecyzowane. W grudniu
2008 roku wprowadzono nowelizację
ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
według której wojewoda organizuje
system powiadamiania ratunkowego
przy pomocy komendanta woje-

Człowiek ważniejszy
niż papier
Przepisy są ważne, jednak powinny
służyć ludziom, a nie na odwrót.
W dramatycznych okolicznościach
– a to takich przecież dochodzi
codziennie – najważniejsze jest
życie i zdrowie ludzi. Skoro stworzono numer, który ma być drogą po
ratunek, niechaj działa sprawnie i
niezawodnie. Zawsze! Powinni o tym
pamiętać zwłaszcza ci, od których to
zależy. Tym bardziej, że i oni mogą
znaleźć się w sytuacji, kiedy o ich
życiu lub zdrowiu mogą decydować
chwile. Żeby ich nie zmarnowano
usiłując bezskutecznie dodzwonić
się pod 112...
/bw/

nekrolog

Pani

DANUCIE JENDRYCZKO

13/ex.

długoletniej działaczce na rzecz ruchu spółdzielczego
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Sprzedam mały dom w Pilchowicach. M-Kwadrat. Tel.
0 503 055 184
13/ex.

Męża

reklama

składa:
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie

Serdeczne podziękowania
za pamięć i udział
w uroczystościach pogrzebowych
ś. p. MARII

KOPIEC

składa
Syn z Rodziną
4

Serdeczne wyrazy wdzięczności i podziękowania
za okazane współczucie, wieńce, kwiaty
i liczny udział w uroczystości pogrzebowej
Męża
ś.p. Jana Jendryczko
Rodzinie, Sąsiadom, Znajomym, Przyjaciołom,
Pocztowi Sztandarowemu „Concordii” Knurów
składa
pogrążona w smutku Żona
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BYDGOSZCZ, KNURÓW

Złoto dla „Calvi Cantores”
Męski Zespół Wokalny „Calvi Cantores” z Knurowa
wyśpiewał „Złoty Dyplom” w kategorii chórów świeckich
podczas IV Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy
nowali jej ordynariusz bygdoski ks.
bp. Jana Tyrawa i prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz.
Patronat medialny sprawowały
Polskie Radio „Pomorza i Kujaw”,
„Przewodnik Katolicki” i „Ekspres

Bydgoski”.
Knurowski zespół znalazł się
w gronie 18 finalistów. Wykonał
dwie pieśni pasyjne („Adoramus te
Christe”oraz „Aestimatus sum”), a
ponadto inne utwory utrzymane w

/bas/

Foto: Archiwum Calvi Cantores

Impreza odbyła się w minioną
sobotę. Została zorganizowana
przez bydgoski oddział Związku
Chórów Kościelnych „Caecilianum” i Akademię Muzyczną im.
Feliksa Nowowiejskiego. Patro-

zbliżonym, religijnym charakterze.
Były to: „If ye love me”, „Deep
river” i „Joshua”.
W kategorii chórów świeckich
Grand Prix przypadło For macji Eksperymentalnej Czwarty
Wymiar z Wrocławia, natomiast
w kategorii chórów kościelnych
chórzystom z parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Hajnówce.
Jury, w skład którego wchodzili
wybitni profesorowie akademii
muzycznych, przyznało knurowia-

nom aż 95 punktów w 100-punktowej skali. Do złota natomiast
poprowadził chórzystów z „Calvi
Cantores” Tomasz Sadownik, pod
którego kierunkiem zespół działa
zaledwie od kilku miesięcy. Ten
coraz lepiej znany knurowskiej
publiczności wokalista, a współpracujący z „Calvi Cantores” do
niedawna głównie jako doradca i
trener muzyczny, przejął ostatnio
prowadzenie zespołu na czas
nieobecności Edy t y Gr ybośZabrzeńskiej (kilka dni temu
dyrygentka „łysych śpiewaków”
urodziła syna).
Uhonorowany zespół będzie
można usłyszeć 25 kwietnia w
Knurowie podczas III Knurowskiej Wiosny Muzycznej. Więcej
informacji o zespole można znaleźć na stronie internetowej www.
calvicantores.knurow.net

Chórzyści „Calvi Cantores” tym razem „w cywilu” - w tle Opera Nova w Bydgoszczy

LEBOSZOWICE. POLICJA ODBIERA SYGNAŁY O GROŹNYM DZIKIM KOCIE

Na tropie pumy
Koty, tym bardziej dzikie, chodzą własnymi ścieżkami.
Ale czy to możliwe, żeby „opolska” puma
przemieszczała się z dnia na dzień w tak
ekspresowym tempie i dotarła do Leboszowic?
W poniedziałek około godz.
23.30 dyżurny odebrał kolejne zgłoszenie, tym razem z gliwickiego
osiedla Gwardii Ludowiej. 54-letnia
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może podchodzić do człowieka. Ale
to nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni.
Z całą pewnością rodzice nie powinni
pozostawiać swoich dzieci bez opieki
– jesteśmy przekonani, że ta rada
jest zasadna nie tylko w relacjach
człowiek – zwierzę, ale i na co dzień!
Z policyjnej praktyki wiemy, że z
opieką nad najmłodszymi bywa
rożnie – przestrzega na stronie internetowej gliwicka policja.
Paweł Gradek

reklama

gliwiczanka, podczas wieczornego
spaceru z psem zobaczyła biegnącego i przerażonego zbieracza złomu,
który wykrzyczał, że w śmietniku
Strach ma wielkie oczy;
teraz tyleż piękne, co drapieżne

Źródło: zasoby internetu

Zagryzione sarny, króliki, ślady
łap, jedno słabej jakości zdjęcie i
mnóstwo świadków, a wszystko
przez jedno zwierzę – pumę, irbisa
lub rysia, na które od kilku tygodni
poluje południowa Polska.
Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach otrzymał
kolejne zgłoszenia o dzikim kocie.
Pierwsze, w ubiegły piątek, kiedy
dokładnie o godz. 18.17 w leboszowickim lesie grupa wracających z wycieczki quadowców zauważyła zwierzę. 28-letni mieszkaniec Pilchowic
zrelacjonował, że nienaturalnych
rozmiarów kota (wielkości dużego
psa) z długim ogonem dostrzegli
w okolicach strumienia. Zwierzę
zachowywało się w sposób charakterystyczny dla kota. Spłoszone
uciekło w stronę Trach-Sośnicowic.
Zaalarmowani policjanci i leśnicy
przeczesali wskazane miejsce, jednak śladów zwierza nie znaleźli.

jest duży, dziki kot. Mężczyzna
uciekł w nieustalonym kierunku.
Zaniepokojona kobieta powiadomiła
policję. Dwa patrole nie zauważyły
śladów dzikiego kota.
Jedno jest pewne, dopóki zwierzę nie zostanie schwytane, należy
zachować ostrożność. – Pierwsza
zasada: pod żadnym pozorem nie
wolno się do takiego kota zbliżać. Jeśli to zwierzę połowicznie oswojone,
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Strażaccy ochotnicy
dwoją się i troją

Foto: arch OSP Szczygłowice

KNURÓW, SZCZYGŁOWICE. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE PODSUMOWAŁY 2008 ROK

Foto: arch OSP Knurów

Gaszą pożary, zabezpieczają
uroczystości, szkolą się,
a nawet grają w piłkarskich
turniejach. Strażacy-ochotnicy
zadziwiają aktywnością.
I zapewniają, że werwy im nie
zabraknie

Strażacy ze Szczygłowic podsumowali rok 28 lutego

Foto: arch OSP Szczygłowice

Najbardziej zasłużeni strażacy OSP Knurów zostali
publicznie wyróżnieni

akcja przy ul. Ściegien

Ochotnicze Straże Pożar ne
– knurowska i szczygłowicka –
podsumowały ubiegły rok. Na odbytych niedawno zebraniach oceniono dotychczasową działalność i
planowano najbliższą przyszłość.

Alarmy prawdziwe
i fałszywy
Pier wsza ucz y niła to k nurowsk a OSP. Jed nost k a l icz y
obecnie 48 osób. Nie tylko panów, bo są wśród nich czter y
panie. Strażacy posiadają dwa

nego

samochody pożarnicze: lekki i
ciężki. W 2008 roku stan posiadania wzbogacili o dwa nowe
aparaty powietrzne Auer.
W minionym roku ochotnicy 11
razy gasili pożary, sześciokrotnie
likwidowali miejscowe zagrożenia,
zdarzył się też im jeden fałszywy
alarm. Poza tym brali udział w
prewencyjnych zajęciach poświęconych bezpieczeństwu z dziećmi
i młodzieżą, prowadzili ćwiczenia
w Łączy i szkolili się na specjalnych
kursach. Zajęli się też remontem

PILCHOWICE

Mniej akcji, dużo pracy
Szczygłowicka OSP liczy 36
osób (w tym cztery panie). W jej
posiadaniu znajdują się dwa lekkie

Monika Pięciak

Odznaczenia dla OSP Knurów w 2008 roku:
za zasługi dla pożarnictwa: złoty medal – Marek Kania, srebrny medal – Tomasz
Król i Krzysztof Skupień; brązowy medal – Jan Kluczny i Krzysztof Mendrala;
odznaczenia za wysługę: za 10 lat – Bogusław Bykuć i Piotr Dudło; za 15 lat
– Krzysztof Skupień; za 25 lat – Marek Kania; odznaki Wzorowego Strażaka:
Krzysztof Steiman, Damian Jaroszewski, Damian Wróż, Marcin Wierciński i
Marcin Brozig

GIERAŁTOWICE. JARMARK ŚWIĄTECZNY

Wstąp
na jarmark

Frywolitki w piękne oczka
Wielkanocne stroiki, palmy, baranki z ciasta, kolorowe kurki, wreszcie przepiękne
kroszonki, a wśród nich jedyne w swoim rodzaju, szydełkowane frywolitki – można
było podziwiać i kupić na świątecznym jarmarku w Gierałtowicach

W Niedzielę Palmową w RSP przy ul. Gliwickiej 3
w Pilchowicach odbędzie się Jarmark Przedświąteczny

Jarmark rozpocznie się o godz. 13 i potrwa do 20. Będą
świąteczne przysmaki i wypieki, okazja do zakupu smacznych
wyrobów: kiełbas, jaj, baranków i wielkanocnych stroików.
Z myślą o dzieciach przewidziano plastyczne zabawy z nagrodami. Przybyli poznają wyniki „Konkursu na potrawę
wielkanocną” i X Gminnego Konkursu Twórczości Ludowej
„Kroszonka 2009”. Niewątpliwą atrakcją będą pokonkursowe
wystawy: fotografii („Gmina Pilchowice w obiektywie”) i
pisanek („Kroszonka 2009”).
Zaprezentowana zostanie makieta parku przy ul. Trześniówka, któremu w przyszłości ma zostać przywrócona dawna
świetność. O godz. 14.30 uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ze Stanicy wykonają „Misterium”.
Na jarmark zapraszają Stowarzyszenie „Pilchowiczanie
Pilchowiczanom” i Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach.
5ak

6

magazynów należących do OPS.
Nie stronili od udziału w luźniejszych zajęciach – zajęli IV miejsce
w turnieju halowej piłki nożnej.
Na co dzień współpracują z PCK i
organizacją policyjną IPA.
W tym roku OSP Knurów świętuje 100-lecie. Uroczyste obchody
odbędą się w maju.

pomocy przy organizacji lokalnych
uroczystości (np. przy okazji Bożego Ciała). Jak co roku, strażacy nie
stronili od udziału w miejscowych
rozgrywkach sportowych, m.in.
w turnieju piłki nożnej jednostek
samorządowych.
Ubiegły rok zaznaczył się też
smutną chwilą – była nią śmierć
dha Herberta Suligi, honorowego
członka OSP Szczygłowice.
W tym roku jednostka ma zamiar pozyskać nowy sprzęt i umundurowanie. W planie są remonty
wozu i motopompy. Strażacy chcą
też przeprowadzić akcję uświadamiającą dotyczącą szkodliwości
wiosennego wypalania traw.

Handlowa impreza odbyła się w piątek w... sali sesyjnej miejscowego Urzędu Gminy.
Na straganach znalazły się dzieła twórczej działalności pań z Koła Gospodyń Wiejskich – Joanny Urbanik (wielokrotnej laureatki ogólnopolskiego konkursu
Muzeum w Gliwicach na najpiękniejsze kroszonki),
Łucji Matysik, Urszuli Mazurek, Urszuli Pietreczek,
Ruty Kassubek, Katarzyny Maluśki i Teresy Wojciechowskiej. Dołączyli się też najbardziej utalentowani
podopieczni świetlicy środowiskowej.
– Dwa razy do roku, przed świętami, organizujemy
jarmarki. I muszę przyznać, że zdobywają coraz większą
popularność – mówi Gerda Czapelka, sołtys Gierałtowic, współorganizująca – wraz z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i gminą – imprezę. – Na następną zapraszamy
przed Bożym Narodzeniem.
Bogusław Wilk

Foto: Bogusław Wilk

OSP Szczygłowice:

samochody pożarnicze. W minionym roku do stanu dopisano m.in.
osiem hełmów bojowych.
W 2008 r. strażacy zlikwidowali jedno miejscowe zagrożenie.
Cztery razy zorganizowali i przeprowadzili ćwiczenia szkoleniowe.
Sporo czasu poświęcili remontowi
budynków, konserwacji samochodów pożarniczych i sprzętu.
Na zaproszenie krywałdzkiego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 3 członkowie OSP przeprowadzili rozmowę o tematyce przeciwpożarowej; prelekcji towarzyszył
pokaz umundurowania, samochodu, sprzętu bojowego i symulacja
akcji przeciwpożarowej z użyciem
wody. Tradycyjnie nie odmawiali
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KNURÓW. W SZKOŁACH CORAZ POPULARNIEJSZE E-DZIENNIKI I E-WYWIADÓWKI

Wirtualne dzienniki
utrudniają wagary
Tradycyjne zapytanie „- Jak tam
w szkole?” odchodzi do lamusa.
Odpowiedź da kilka kliknięć myszką.
Współczesny rodzic zna ją, zanim jego
dziecko wróci ze szkoły
Około 800 szkół w Polsce testuje elektroniczne dzienniki, za
pomocą k tór ych rod z ice mogą
sprawdzić oceny swoich dzieci nie
wychodząc z domu. Także niektóre
z knurowskich placówek kontaktują
się z rodzicami uczniów poprzez
internet.
Spośród szkół podstawowych w
Knurowie do programu przystąpiła
„Dwójka”.
– Wdrożyliśmy system kontroli
frekwencji i postępów w nauce. Każdy
z rodziców posiada swoje konto, login
i hasło – tłumaczy Teresa Bochenek,
dyrektor szkoły. - Nauczyciele na bieżąco, po każdej lekcji, wpisują oceny i
nieobecności uczniów.
Rodzice mogą się też kontaktować się z pedagogami drogą mailową. Wprowadzeniem systemu
zainteresowana jest szczygłowicka
„Czwórka” i gimnazjalna „Jedynka”. O jego przyjęciu zadecydują
rodzice.
Własny, wewnątrzszkolny program posiada Miejska Szkoła Podstawowa nr 7.

– Nie wszyscy rodzice korzystają
z elektronicznego dziennika – ci,
którzy chcą, mają odpowiedni klucz
– mówi dyrektor „Siódemki” Danuta
Hibszer. Program funkcjonuje już
kilka lat i cieszy się coraz większym
zainteresowaniem rodziców.
Aktualnie programem objęci są
uczniowie klas 4-6, ze względu na
inny system oceniania (opisowy)
młodszych uczniów. – Rodzice mają
prawo wiedzieć, co dzieje się z ich
dziećmi – dodaje Hibszer.
Infor macje są wprowadzane
do systemu raz na miesiąc. Jeśli
wydarzy się sytuacja wymagająca
natychmiastowego kontaktu z rodzicami – wtedy jest on już jednak
telefoniczny. Dyrektor zapewnia,
że mimo programu, na wywiadówkach rodziców nie brakuje: – Rodzice są mocno związani ze szkołą.
Mogą także korzystać z konsultacji
z nauczycielami, które odbywają
się przynajmniej raz w miesiącu.
Ciekawą formę kontaktu z rodzicami drogą elektroniczną posiada
Miejskie Gimnazjum nr 2. Placówka

informacja własna wydawcy

wprowadziła możliwość korzystania
z wywiadówki on-line. To uzupełnienie tradycyjnych zebrań rodzicielskich. Pedagodzy posiadają swoje
konto. Dzięki temu rodzice mogą
dowiadywać się istotnych rzeczy na
temat swoich dzieci.
Mimo nowoczesnych nowinek,
wielu rodziców nadal obstaje przy
tradycyjnej formie kontaktów ze
szkołą. Ich zdaniem udogodnienia
pomagają, ale nie są w stanie zastąpić
starych i sprawdzonych metod, jakimi są rozmowa i bezpośredni kontakt
rodzica i nauczyciela.
Monika Pięciak

NASZA
SONDA
Co o e-dziennikach sądzą najbardziej zainteresowani? Zapytaliśmy piątoklasistów z knurowskiej
„Dwójki”.
Sandra Biskup:
- Fajny pomysł. I
tak mówię rodzicom, co dostałam.
Teraz, jeśli zapomnę pochwalić się
oceną, rodzice i
tak się o niej dowiedzą.
Ola Libera: - Wcale mi się to nie
podoba. Rodzice
mogą sprawdzić
moje oceny i często to robią, a kiedy widzą, że mam
jakąś złą – dostaję
karę.
A big ail Foicik:
- Pr zez internet
można sprawdzić,
co mamy zadane,
kiedy zapomnimy.
Mama też często
przegląda stronę,
żeby dowiedzieć
się, kiedy są wycieczki i zebrania rodziców. Nie muszę już o wszystkim pamiętać.
J o a n n a Kw a ś niak: - Jak nie ma
mnie w szkole, to
m a m a p isze d o
pani wychowawczyni i usprawiedliwia mi nieobecności. Zawsze wie,
kiedy dok ł adnie
mnie nie było i na jakich godzinach.
Nie trzeba przynosić usprawiedliwień
w zeszycie.
Klaudia Jezusek:
- Czasami zapominam o dobrych
ocenach, a o
złych i tak zawsze
mówię. Dziennik
pr zez inter net
wcale mi nie przeszkadza.
Not. i foto: Justyna Walo
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Prezes Stanisław Frydrych: - Pomaganie
innym sprawia mi ogromną satysfakcję

KNURÓW. NOWY PREZES KLUBU HDK IM. DR. F. OGANA

Za Bogumiła
Stanisław
W ciągu 31 lat Stanisław Frydrych zdążył oddać
49 litrów krwi. Teraz, krośnianin z pochodzenia,
a knurowianin z wyboru, został prezesem Klubu
Honorowych Dawców Krwi im. dr. Floriana Ogana
Wybory nowych władz odbywały do swojej prezesury. Mam zaplecze,
się pod koniec marca. Niespodziewa- sprzęt, ludzi... przydaliby się jeszcze
nie dla wielu, o ponowny wybór na sponsorzy i nowi krwiodawcy.
prezesa nie zdecydował się Stanisław
Klub liczy 34 osoby, które reguBogumił, dotychczasowy wieloletni larnie opłacają składki. Pomysłów
szef klubu. - Zaskoczyła mnie decyzja popartych dużym doświadczeniem
Stanisława Bogumiła. Myślałem, i sukcesami nowego prezesa nie
że zdecyduje się na jeszcze jedną brakuje. – Chcemy nadal promować
kadencję. Zrezygnował na rzecz Knurów na spartakiadach, rajdach i
młodych – mówi o byłym prezesie turniejach. Nawiązujemy współpracę
jego następca Stanisław Frydrych. i wymieniamy się doświadczeniami z
– Nadal będzie mi pomagał, ale już innymi klubami, m.in. właśnie z Krosjako honorowy prezes HDK.
nem, Zieloną Górą i Pomorzem.
Frydrych jest krośnianinem, któStanisław Frydrych za najwiękry do Knurowa przyszy swój sukces uznaje
jechał w 1978 roku. Nowy zarząd
wyróżnienie w postaci
Pracował w Zakładzie Prezes Stanisław Frydrych, Złotego Krzyża ZasłuTworzyw Sztucznych I wiceprezes – Adam Po- gi, który odebrał w Bel„Krywałd-Erg”. Wró- błocki, II wiceprezes – Ar- wederze jako jedyny
cił do Krosna, aby kadiusz Pobłocki, sekretarz krwiodawca z Górnego
– Marzena Burliga, skarbniksię ożenić. Mariaż z Krzysztof Socik, członek Śląska.
Knurowem jest rów- – Stanisław Bogumił i kroni- Lubię pracować
nie trwały. Frydrych karz Małgorzata Bogumił.
s p o ł e c z n ie , p o m o c
pracował w KW K
innym sprawia mi
„Knurów”, teraz jest
ogromną satysfakcję,
już emerytem, co jak podkreśla, w a sukcesy tylko mobilizują do dalszej
pełni pozwala mu się realizować w pracy – mówi. Jest zapalonym szapracy społecznej.
chistą, a pasją tą pozarażał uczniów
Podczas wyborów nowego preze- „Szóstki”.
sa wybrano w drugiej turze wyborów.
Uwielbia też chodzić po górach.
Wiceprezesem został Adam Pobłocki. Do aktywności zamierza zmobilizoFrydrych zdobywał doświadczenie wać także pozostałych krwiodawców.
w strukturach HDK jako członek, W siedzibie Klubu wisi tablica, na
wiceprezes oraz sekretarz Rejonowej której każdy przejaw aktywności
Rady Krwiodawstwa. Przez 17 lat będzie oceniany. – Mamy dość dużo
współpracował z całym zarządem. imprez w ciągu roku, więc jest w czym
– Aktywnie brałem udział w życiu wybierać –zachęca nowy prezes.
Paweł Gradek
klubu, nie mam żadnych obaw, co
Krwiodawcy docenieni
Podczas XXXIII sesji Rady Powiatu Gliwickiego siedmiu krwiodawców, którzy w
ostatnich kilku miesiącach zostali odznaczeni za swoją działalność, otrzymało z
rąk starosty Michała Nieszporka i przewodniczącego Rady – Tadeusza Mamoka
listy gratulacyjne. Uhonorowano Małgorzatę Bogumił za odznakę honorową III
stopnia, Stanisława Bogumiła za odznakę Zasłużony Honorowo dla zdrowia
narodu, Stanisława Frydrycha za Złoty Krzyż Zasługi, Stanisława Gdowskiego
za Srebrny Krzyż Zasługi, Tadeusza Tchórzewskiego – Zasłużonego Honorowo
dla zdrowia narodu, Adama Pobłockiego za odznakę honorową II stopnia i Arkadiusza Wojdowskiego za oddanie 59 litrów krwi.
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KNURÓW. AKTORÓW-AMATORÓW WYSTĘP BEZ MASKI

EDUKACJA. DYPLOMOWANE AWANSE

Z przygód Knezia Dreptaka Nauczyciele
nocne igraszki
otrzymali

stopnie
” w wykonaniu piątokla
„Magiczne krzesiwo

sistów

Jedenastu nauczycieli z knurowskich
szkół otrzymało w ubiegłą środę
akt nadania stopnia nauczyciela
dyplomowanego

reklama

Zabawiający
publiczność
clowni „Tik i Tak”
wywoływali salwy
śmiechu na widowni
Prix zostali uczniowie klasy Va ze
szkoły Podstawowej nr 18 z Gliwic,
którzy uraczyli widzów spektaklem
o bajkowej treści pt. „Magiczne
krzesiwo”.
Wśród gimnazjalistów najlepsi
okazali się aktorzy z grupy teatralnej „Nieoetykietkowani” z Ogniska
Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu.
Wykonali oni spektakl pt. „Autoopis”. Wyróżnienie otrzymało Koło
Żywego Słowa z OPP w Pyskowicach
za spektakl pt. „Nocne igraszki”.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwycięzcami okazali się
członkowie zespołu „Alternatywa”
ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Knurowa, których występ
nosił nazwę „Zagubieni”.
Podczas Spotkań zrodziła się
dodatkowa kategoria, w której Grand
Prix otrzymał Radosław Kopyciok
za monodram „Z przygód Knezia

Dreptaka”.
Za inspirację doceniono specjalną nagrodą Artura Zwierzyckiego.
Pozostałe wyróżnienia zgar nęli
członkowie OPP w Pyskowicach:
nagrodzono talent aktorki Soni
Mazur z Koła Żywego Słowa, zapał
instruktorki Gabrieli Bisz, a teatrzyk
„Pik-Pok” otrzymał wyróżnienie za
piękną oprawę scenograficzną.
Podziękowania padły pod adresem organizatorów, sponsorów i
przyjaciół I Knurowskich Spotkań
Teatralnych. Specjalne dyplomy
otrzymali m.in.: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Stowarzyszenie
„Calvi Cantores”, Centrum Kultury
w Knurowie, Zespół Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie i Miejski Ośrodek Pracy Pozaszkolnej z
Knurowa. Patronem honorowym
imprezy był prezydent Knurowa
Adam Rams.

Superdziewiątka z Knurowa: nauczyciele
dyplomowani

Podczas uroczystości, która od- nr 12), Barbara Bismor (Miejskie
była się w Gliwickim Centrum Edu- Gimnazjum nr 3), Jadwiga Cuber
kacyjnym, awansowanych zostało w (Miejska Szkoła Podstawowa nr 7),
sumie 150 nauczycieli z placówek Grażyna Felbinger (MG nr 3), Joanna
podległych gliwickiej Delegaturze Kapuśniak (MSP nr 4), Marianna
Kosmalska (MP nr 12), Jadwiga SalKuratorium Oświaty.
– Życzę państwu, aby ten dzień wa (MSP nr 4), Ewa Śliwa (MG nr 2
nie zahamował waszej pracy, kre- z Oddziałami Integracyjnymi), Anna
Wajsz cz yk
atywności
(MSP nr 4).
i abyście
W g ronie
w dalszym
dy plomowaciągu odnonych znalazła się
sili s u k c e również dwójsy – mówił
ka nauczycieli
wicekurapracujących w
tor oświak nu rowsk ich
t y Da r iu sz
szkołach, któWilczak,
r ych organem
k tór y w rę prowa d zą cy m
czył stopnie
jest powiat gliawansu.
Nauczycielom gratuluje
wicki: Anna RaO p r ó c z wiceprezydent Piotr Surówka
Tekst & Foto: Monika Pięciak
tajczak (Zespół
dyplomowanych nauczycieli do auli GCE przy- Szkół im. I. J. Paderewskiego) i Ewa
byli także przedstawiciele organów Ślosarczyk-Klof (Poradnia Psychoprowadzących. Knurów reprezen- logiczno-Pedagogiczna). Obie panie
towali zastępca prezydenta Piotr otrzymały listy gratulacyjne od wiSurówka i Urszula Antończyk, dy- cestarosty Sławomira Adamczyka.
Urozmaiceniem uroczystości był
rektor Miejskiego Zespołu Jednostek
Oświatowych, którzy dla dziewięciu występ utytułowanego zespołu form
nauczycieli z miejskich placówek tanecznych Salake. Młodzi, stepująKnurowa mieli pełne ciepłych słów cy tancerze zebrali gromkie brawa
zachwyconych ich umiejętnościami
listy gratulacyjne.
Dyplomowana dziewiątka to: zgromadzonych.
MiNa
Beata Badura ( Miejskie Przedszkole
Foto: Starostwo Powiatowe Gliwice

Konkursowe prezentacje przeprowadzono w miniony poniedziałek
i wtorek w szczygłowickim domu
kultury. Wzięły w nich udział amatorskie grupy z kilkunastu okolicznych miejscowości, m.in. z Gliwic,
Zabrza, Świerklan, Pyskowic. Festiwalowe jury wybrało zwycięzców.
Publiczność miała okazję ponownie
podziwiać talent i umiejętności najlepszych aktorów Spotkań w sobotę
w byłym kinie Casino (obecnie pod
nazwą Kino Scena Kultura).
Wieczór upłynął pod znakiem
śmiechu i radości, gdyż zabawianiem
publiczności zajęli się… clowni: Tik i
Tak, czyli aktorzy teatru „Paranoja”
działającego przy Centrum Kultury
w Knurowie.
W kategorii klas I-III szkół podstawowych Grand Prix Spotkań
otrzymały „Skrzatusie” ze Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 z Zabrza, które
przygotowały spektakl pt. „Kopciuszek”. Wyróżnienie otrzymał zespół
„Akuku” z POPP w Świerklanach za
„Opowieść wigilijną”.
Kolejnymi laureatami Grand

Foto: M. Napolska

W lokalnej kulturze ostatni tydzień marca
upłynął pod znakiem
I Knurowskich Spotkań Teatralnych
„bez MASKI”. Debiutancki festiwal zebrał
najlepsze okoliczne amatorskie zespoły.
W sobotę odbyła się gala finałowa

Foto: M. Napolska

Mali, lecz wspaniali: zespół Salake
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aktualności
KNURÓW. PIERWSZE MONETY Z PIĘKNĄ MADONNĄ ZNALAZŁY NABYWCÓW

Na kryzys Madonna
Takiego wydarzenia kino „Casino” nie odnotowało jeszcze w swojej
historii. Po raz pierwszy ogromna kolejka ustawiła się przed sceną. Gwar
i emocje podsycone ciekawością były
w pełni uzasadnione. Sprawcą całego
zamieszania była Madonna, rzecz jasna nie gwiazda z importu, tylko nasza
– knurowska, której wizerunek pojawił się na trzech rodzajach monet.
Dla pasjonatów, numizmatyków
i uczniów zorganizowano aż dwa po-

kazy. Rozemocjonowani klienci z całego województwa kupowali hurtowo
wyjątkowe okazy. Jedni dla wnuków,
jako prezent na Komunię św., drudzy,
aby uzupełnić kolekcję zapoczątkowaną przez monetę z wizerunkiem
św. Barbary, jeszcze inni, bo... - Każdy
knurowianin powinien mieć taki skarb
w domu, na szczęście – mówił pan Jan,
jeden z nabywców.
Potrzeba matką wynalazku, a jako,
że cel szczytny (sprowadzić kopię

reklama

Pięknej Madonny do Knurowa), to i
forma musiała być wyjątkowa. Zadbał
o to Janusz Ćwiertnia, mincerz z
Opola, który wybił wyjątkowe okazy
monet z herbem Knurowa z lat 20. lub
herbem Związku Górnośląskiego na
rewersie, w tym unikatowe egzemplarze bite w srebrze. Dochód ze sprzedaży monet-cegiełek wyniósł pierwszego
dnia 8 tys. zł.
– Nie udało nam się tyle zebrać
w ciągu kilku dni sprzedaży monet
ze św. Barbarą! – zauważa Bogusław
Szyguła, pomysłodawca i kustosz
Izby Tradycji przy KWK „Knurów”.
– Dobrym duchem i zarazem pierwszym recenzentem knurowskich monet
był arcybiskup Damian Zimoń, który
pobłogosławił inicjatywie i otrzymał
od nas pierwsze próbne egzemplarze.
Obiecał przy tym, że przyjedzie do
Knurowa poświęcić kopię Pięknej Madonny, kiedy ją tylko sprowadzimy.
Wiadomo już, że rzeźba trafi
do najstarszego obecnie kościoła w
Knurowie – pw. św. Antoniego. Kustosz podkreśla, że to idealne dla niej
miejsce, zwłaszcza, że w wyposażeniu
kościoła znajduje się monstrancja z
XVI wieku, która także pochodzi
z drewnianego kościółka pw. św.
Wawrzyńca.
K nurowskie monety
wystawiono na aukcji
allegro, interesuje się
nimi Polonia niemiecka
i amerykańska. – Prawo
pierwokupu mają knurowianie! Numerowanych cegiełek
o wartości 20 zł było tylko tysiąc
sztuk. Można je jeszcze zakupić w
Izbie Tradycji, Klubach Gama i Lokatorek – mówi Szyguła. Zgodę na przeprowadzenie zbiórki wydał prezydent
Knurowa Adam Rams.
Premierowy pokaz monet był także
okazją do zapoznania knurowian z historią drewnianego kościółka św. Wawrzyńca i wytłumaczenia, dlaczego został
przeniesiony do Chorzowa. W bardzo
przystępnej i ciekawej formie zrobiła to
Magdalena Sontag z muzeum w Cho-

Foto; Paweł Gradek

Takich kolejek, jakie ustawiły się po monety z wizerunkiem
Pięknej Madonny, mógłby pozazdrościć, zwłaszcza
w czasie kryzysu, niejeden kantor. Za jedną knurowską
„Ślązaczkę” można dostać 4,15 euro!

Unikatowe monety rozchodziły się jak ciepłe bułeczki
rzowie, która pokazała m.in. archiwalne
dokumenty i zdjęcia z montażu świątyni
na Górze Wyzwolenia. Wielką atrakcją
i przy okazji lekcją historii dla uczniów,
którzy pojawili się w Casinie wraz z nauczycielami była projekcja filmu o pracy
mincerza. Inicjatywie przyglądała się
telewizja, a relacje pojawiły się na antenach czterech rozgłośni radiowych.
-Piękna Madonna promuje nasze

miasto, jest naszą ambasadorką. Dlatego najwyższa pora, żeby jej kopia
trafiła wreszcie na stałe do Knurowa!

– podkreśla Szyguła.
To nie koniec niespodzianek dla
numizmatyków. Jeszcze w tym roku
powstanie – zamykająca tryptyk moneta z wizerunkiem św. Anny Samotrzeciej. Pomysł jak zwykle zrodził
się przy okazji bicia monet. Ksiądz
Henryk Pyka, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach zdecydował, że z okazji 20-lecia placówki
powstanie jubileuszowa moneta. Na
rewersie nie mógł znaleźć się nikt inny,
tylko najcenniejszy eksponat podziwiany przez cały świat – rzeźba
św. Anny Samotrzeciej z Knurowa. – To dla nas ogromna
radość, a dla zbieraczy
kolejny rarytas – nie
kryje emocji Szyguła.
P rezent a cję monet
obejrzeli m.in. dziekan Dekanatu Knurów – ks. Janusz
Kwapiszewski, ks. Henryk Pyka,
przedstawiciele Związku Filatelistów
i Numizmatyków, Towarzystwa Miłośników Knurowa, Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa
oraz zarząd Związku Górnośląskiego
- patrona przedsięwzięcia.
Paweł Gradek

reklama

reklama
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Foto: Mirella Napolska

Przyjaciele
natury
Błażej Brejza z Czerwionki

Zuzanna Dygas z Czerwionki

Kacper Maślanka z Knurowa

Wioletta Morgała z Paniówek

ur. 28.01.2009 r., 4350 g, 59 cm

ur. 29.01.2009 r., 3100 g, 54 cm

ur. 29.01.2009 r., 3700 g, 57 cm

ur. 29.01.2009 r., 3400 g, 54 cm

Karolina Nowak z Gierałtowic

Maja Ziemiaska z Gliwic

Adrian Wysogląd z Knurowa

Wiktoria Drączkowska z Knurowa

ur. 29.01.2009 r., 2700 g, 52 cm

ur. 30.01.2009 r., 3300 g, 57 cm

ur. 19.03.2009 r., 3800 g, 55 cm

ur. 20.03.2009 r., 3900 g, 54 cm

Wiktor Januszowski z Czerwionki
ur. 20.03.2009 r., 3100 g, 48 cm

Natalia Olech z Knurowa

Bartosz Szczęśniak z Leszczyn

syn państwa Wiercińskich z Leszczyn

ur. 20.03.2009 r., 3340 g, 52 cm.

ur. 20.03.2009 r., 4170 g, 59 cm

ur.20.03.2009 r., 3400 g, 50 cm

Miejskie Przedszkole nr 7 w
Knurowie wzięło udział w akcji
„Zostań Przyjacielem Natury”, której
organizatorami są Tymbark, Kubuś i
Fundacja „Nasza Ziemia”.
Dzieci z nauczycielami i rodzicami zaprojektowały torby wielokrotnego użytku, zbudowały karmniki
dla ptaków, robiły soki, surówki,
spotkały się także z leśnikiem. Wzięły też udział w obchodach Zielonego
Dnia. Starsze przedszkolaki przygotowały przedstawienie promujące
proekologiczne zachowanie.

ZIELONO TEŻ W „DWÓJCE”

Przedszkolaki MP-2 im. Jana
Brzechwy powitały wiosnę, obchodząc Zielony Dzień. Tego dnia
wszystko było zielone – ubrania,
przedszkolne sale, a nawet posiłki.
Przedszkolaki spacerowały ulicami
osiedla, próbując przegonić zimę.
Obchody tego dnia były jednym z
punktów projektu ekologicznego
„Prz yjaciele nat u r y” organizowa nego pr zez f i r mę Ty mba rk.
Przedszkole zdobyło wymaganą do
uzyskania certyfikatu ilość punktów. Teraz pozostaje tylko czekać
na decyzję jury.
5ak, M.Czapla

Magda Cecelak z Knurowa

Dorota Ossowska z Knurowa

Mateusz Burcon z Knurowa

Maciej Foss z Knurowa

ur. 21.03.2009 r., 2600 g, 50 cm

ur. 21.03.2009 r., 2700 g, 52 cm

ur. 22.03.2009 r., 3870 g, 58 cm

ur. 23.03.2009 r., 3020 g, 55 cm

Szczepionka
z witaminą

Lena Grund z Czerwionki

Olga Kocur z Gliwic

Ksawier Gilner z Gierałtowic

Adrian Stawiarski z Knurowa

ur. 23.03.2009 r., 2660 g, 53 cm

ur. 23.03.2009 r., 3300 g, 55 cm

ur. 24.03.2009 r., 3410 g, 55 cm

ur. 24.03.2009 r., 3850 g, 59 cm

Bartosz Macios z Knurowa

Igor Szymajda z Knurowa

Magdalena Wróblewska z Knurowa

Paulina Michalik z Leboszowic

Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom prowadzona jest w Miejskim
Przedszkolu nr 2 od 2003 roku.
Chętni rodzice odwiedzają przedszkole, aby przeczytać dzieciom
swoje ulubione bajki. Przedszkolaki
z grupy 6-latków Martynka i Oliwia
czytają leżakującym „maluszkom”
krótkie bajki i wiersze. Głośne czytanie dzieciom w dzisiejszych czasach
jest witaminą – bo zaspokaja jego
potrzeby emocjonalne i szczepionką
– bo chroni dziecko przed nadmiarem
telewizji i gier komputerowych.

ur. 25.03.2009 r., 3440 g, 51 cm

ur. 26.03.2009 r., 3100 g, 54 cm

ur. 26.03.2009 r., 3100 g, 54 cm

ur. 27.03.2009 r., 3800 g, 59 cm

G. Bukowska
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SZACHY

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca
2.04.2009
CZWARTEK

Jan Farana triumfował w klasyfikacji indywidualnej,
natomiast reprezentacja Parafii Matki Bożej Szkaplerznej
w Gierałtowicach nie miała sobie równych w punktacji
drużynowej międzyparafialnego turnieju szachowego

„Drzazgi”
- godz. 20.00
5.04.2009
NIEDZIELA
Przegląd zespołów
artystycznych działających przy
Centrum Kultury - wstęp wolny
- godz. 12.00, 14.00
„Wyspa Dinozaura 2”
- godz. 17.30
„Popiełuszko. Wolność jest
w nas”
- godz. 19.30
7.04.2009
WTOREK

Na tydzień przed planowaną
datą ślubu narzeczony Christiny
odwołuje ślub. Jessina, jej najlepsza przyjaciółka, chce pomóc w
tak trudnych chwilach i zgłasza
obie do udziału w akcji humanitarnej w Peru. Mają pracować w
sierocińcu o nazwie „Słonecznik”. Christina poznaje tam Paula
Cooka, cieszącego się ogromnym
szacunkiem charyzmatycznego
amerykańskiego lekarza, który uciekł ze Stanów, kiedy to
pewnego fatalnego dnia utracił
wszystko - karierę, wiarę oraz
kobietę, którą kochał. Nieoczekiwane zdarzenie prowadzi Paula i
Christinę do amazońskiej dżungli,
gdzie Christina musi stawić czoła
głębokim lękom i gdzie obydwoje
od nowa uczą się ufać i kochać.
Przepełniony potężną lekcją wiary
i nadziei, książka jest sugestywną
powieścią o trudnej potędze miłości autorstwa jednego z najbardziej uwielbianych pisarzy.
Źródło: MBP

wał się na czwartej pozycji.
– Niezwykle zacięty przebieg
miała rywalizacja drużynowa
– relacjonuje Marian Gruszka.
– Najlepiej świadczy o tym
fakt, iż do wyłonienia drugiej
drużyny turnieju potrzebne były
punkty pomocnicze.
Klasyfikacja indywidualna
trzech najlepszych szachistów
turnieju: 1. Jana Farana (Parafia
Matki Boskiej Szkaplerznej
w Gierałtowicach) – 6 pkt, 2.
Krzysztof Jasionowski (Parafia
Cyryla i Metodego w Knurowie)
– 6 pkt, 3. Grzegorz Grzegorzyca (Parafia Matki Boskiej
Częstochowskiej w Knurowie)

Uczestnicy i organizatorzy turnieju

– 5 pkt.
Klasyfikacja drużynowa
przedst awia
się następująco: 1. Parafia
Mat k i Bożej
Szkaplerznej
w Gierałtowicach – 16 pkt,
2. Parafia CyNiektóre partie wzbudzały szczególne
ryla i Metodezainteresowanie pozostałych
go w Knurouczestników turnieju
wie – 13,5 pkt,
3. Parafia Matki Bożej Często- Turniej szachowy przechowskiej w Knurowie – 13,5 szedł już do historii, a my rozpkt, 4. Parafia Matki Bożej poczynamy przygotowania do
Królowej Świata – 11 pkt.
kolejnego wyzwania, jakim bieg
ciągły z Knurowa do Piekar
Śląskich – kontynuuje prezes
Akcji Katolickiej. - Odbędzie
się on już po raz siódmy, przy
okazji pielgrzymki stanowej
mężczyzn, w ostatnią niedzielę
maja. Już dzisiaj zachęcam
wszystkich miłośników biegania
do uczestnictwa. Trasa biegu
wyniesie około 35 km.
Pamiątkowe puchary najlepszym szachistom wręczali:
ksiądz dziekan Janusz Kwapiszewski, proboszcz Andrzej
Wieczorek i dyrektor MOSiR
– Krzysztof Stolarek.
Turniej sędziował Ryszard
Nowak.
Foto: Marian Gruszka

Richard Paul Evans:
„Słonecznik”

15 mężczyzn i 4 drużyny
– taką obsadę miał I Finał Turnieju Szachowego Dekanatu
Knurowskiego o Puchar Dziekana. – Imprezę należy ocenić
jako udaną, a po rozmowach ze
startującymi mogę zapewnić, że
dołożymy wszelkich starań, by
organizować podobne turnieje.
Również dla dzieci i młodzieży
– mówi pomysłodawca, Marian
Gruszka prezes parafialnego
oddziału Akcji Katolickiej.
Przy szachownicy znakomicie radził sobie 80-letni Jan
Farana z Gierałtowic, zwycięzca w punktacji indywidualnej.
Jego syn – Eugeniusz uplaso-

Foto: Marian Gruszka

„Popiełuszko. Wolność jest
w nas”
- godz. 15.00, 17.45
3-4.04.2009
PIĄTEK - SOBOTA
„Wyspa Dinozaura 2”
- godz. 15.00
„Popiełuszko. Wolność jest
w nas”
- godz. 17.00

Szach, mat pana Jana

PiSk

ROZRYWKA NR 13/2009 - 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.

„Wyspa Dinozaura 2”
- godz. 16.30
„Popiełuszko. Wolność jest
w nas”
- godz. 18.30

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

8-9. 04.2009
ŚRODA - CZWARTEK
„Wyspa Dinozaura 2”
- godz. 15.45
„Popiełuszko. Wolność jest
w nas”
- godz. 17.30

Poziomo: 1) skutek, konsekwencja czegoś, 8) pokarm dla
ptaków w klatce, 9) piła, 10) niewielki grzejnik gazowy, 11)
mała, srebrzysta ryba, 13) … Hendrix, gitarzysta, 15) losowy
lub przy pracy, 16) schronienie dla uchodźcy politycznego,
18) gitarzysta z Metalicy, 21) wędrowny zespół artystów, 22) 4
mendle (60 sztuk), 23) kolor mandarynek, 24) na trasie biegu
na 3000 m
Pionowo: 1) Polacy, 2) biedrzeniec lub badian, 3) roślina zielna
z rodziny liliowatych, kichawiec, 4) lek z wątroby dorsza, 5)
powróz na nogach więźnia, 6) stalowy pilnik, raszpla, 7) pola
traktorem, 12) piąta w MSP nr 4, 13) Mamry, 14) grupa harcerzy
z drużynowym, 15) ganek wystający na zewnątrz budynku, balkon, 17) potocznie USA, 18) … wielkogębowy, ryba z Missisipi,
okoniopstrąg, 19) o tyczce, 20) nachylenie dachów
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Od 10.04.2009
„Kochaj i tańcz”

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 11/2009 brzmiało:
„Tartak”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Mikołaj Pacewicz.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

Przegląd Lokalny Nr 13 (839) 2 kwietnia 2009 roku

11

ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

CHU Planeta, 92 m2/50 m2 wynajem. Lokus, tel. 0 793 679 367

09-13/09

01-odw.

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

ZDROWIE I URODA

SZUKAM PRACY
Młoda kobieta (32 lata) szuka pracy. Posiadam ważną książeczkę zdrowia, minimum sanitarne. Preferowane zatrudnienie
– w zawodzie piekarza lub cukiernika z
możliwością przyuczenia do zawodu. Tel.
0 608 831 794

Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690
Usługi remontowe, wykończenia wnętrz.
Tel. 0 791 883 980. Tanio

10-17/09

12/09

13/09

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

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

Koziełka, M-2, 38 m2, 99 tys. Lokus. Tel.
0 793 679 367

12-14/09

13/09

01-odw.

Koziełka, M-4, 63 m2, 172 tys. Lokus. Tel.
0 793 679 367

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

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

ODDAM ZA DARMO
Oddam za darmo cegłę, drewno z rozbiórki
stodoły. Rozbiórka we własnym zakresie.
Tel. 0 668 011 004
11-13/09

13/09

01-odw.

Kupię mieszkanie w Leszczynach os. „Manhattan”. Tel. 0 507 578 799

EKOGROSZEK, groszek, orzech, kostka,
miał, flot, koks. Luzem, workowany. Piaski,
żwiry, kruszywa drogowe. Transport od 228 ton. Telefon 0 32 221 19 53, 0 32 221 40
86, 0 604 282 216.

12-15/09

05-17/09

Gładź, kafelkowanie oraz inne remonty. Tel.
0 600 507 570

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

13/09

13/09

Mieszka I, M-4, 54 m2, do remontu. Lokus,
tel. 0 793 679 367
13/09

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

WĘGIEL ORZECH WORKOWANY. TEL.
0 515 191 401
05–51/52/09

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

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

Pawilon wynajem, Witosa 130 m2. Lokus,
tel. 0 793 679 367
13/09

Sklep do wynajęcia na ul. Koziełka. Tel.
0 662 281 335
12-13/09

Sprzedam – wynajmę pawilon 16 m2, osiedle Ziętka. Tel. 0 501 589 213
12-14/09

11-21/09

Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na WP
II. Tel. 0 600 855 867, 0 668 039 366

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

13/09

12-15/09

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w Knurowie, os. 1000-lecia, 57 m2. Cena 170 tys.
Tel. 0 32 236 31 98

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709
07-51/52/09

12-13/09

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

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

11-14/09

13-14/09

Sprzedam działkę budowlaną przy ul. Koziełka. Tel. 0 512 450 291
13/09

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

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl zostały podane do publicznej wiadomości wykazy
- nr 18/GP/09 nieruchomości położonej w Knurowie przy ul.
Koziełka 8 przewidzianej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego,
- nr 19/GD/09 dwóch nieruchomości położonych prz ul. 1Maja,
Szpitalnej przewidzianych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat .

OGŁOSZENIE
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie
Wynajmę lokal użytkowy na Merkurach.
Tel. 0 504 104 477
13/09

Tanie kredyty, darmowe konta – mBank
Knurów. Tel. 0 32 235 06 66
13-16/09

Transport węgla, przeprowadzki, drewno
kominkowe, opałowe, budowlane. Tel.
0 603 198 006
10-14/09

Usługi minikoparką, prace ziemne. Tel.
0 602 271 856
12-13/09

MOTORYZACJA

Wynajmę mieszkanie M-3 z balkonem, ul.
Stalmacha. Cena 1 000 zł + media. Tel.
0 695 942 099
13-14/09

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

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

09-51/52/09

13-15/09

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

DAM PRACĘ

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826
4-23/09

Przyjmę ekspedientkę do sklepu spożywczego. Tel. 0 694 456 072
11-14/05

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
1,2,3,4-pokojowe na www.lokus.eu
13/09

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 53,60 m2 składające się z 3
pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Szarych Szeregów 2E/7.
Cena wywoławcza 172.300,00 zł.
Termin przetargu – 09.04.2009 r. o godz. 10:00
Wadium w wysokości 17.200,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr. 3/ w terminie do dnia 08.04.2009 r.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0-32) 235-14-25 wewn. 34.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
ogłoszenia bez podania przyczyny.

1-pokojowe 35 m2, I piętro, balkon, sprzedamy. Biuro M3, tel. 0 603 773 313
13/09

2-pokojowe, piękne, komfortowe, z wyposażeniem, niski blok, sprzedamy. Biuro M3,
tel. 0 601 077 290
13/09

3-pokojowe, III piętro, 150.000. Biuro M3,
tel. 0 603 773 313
13/09

4-pokojowe I piętro, po remoncie, 178.000.
Biuro M3, tel. 0 603 773 313
13/09

Sprzedam 4-pokojowe, 72,5 m 2 ,
Knurów ul. Ułanów, Tel. 692801602
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INFORMACJA
Dyrektor MOSiR Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
MOSiR Knurów przy ul. Sztygarskiej – Hala Sportowa, w terminie
od 26.03.2009 r. do 16.04.2009 r. wykazu lokali użytkowych przy ul.
Sztygarskiej Hala Sportowa, przeznaczonych do oddania w najem
na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na
pomieszczenie biurowe oraz lokalu użytkowego przy ul. Szpitalnej
23 przeznaczonego do oddania w najem na okres trzech lat w trybie
przetargowym z przeznaczeniem na działalność usługową.
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GRAND PRIX POLSKI W RATOWNICTWIE WODNYM

Gogolin - najlepsza, Prędki - drugi

Rodzice i członkowie najbliższej rodziny
startujących szczelnie wypełniają widownię

Foto: Piotr Skorupa

Kolorowo, bo wiosennie
dających na trybunach. Można
zatem powiedzieć, że tym
razem doping był nie tylko
głośny, ale i kolorowy.
Przed kolejną edycją pływackich zmagań, chęć startu
w knurowskiej imprezie wyrazili najmłodsi mieszkańcy
Czerwionki-Leszczyn. Organizatorzy bez problemu przyjęli gości na pływalni MOSiRu, a ci wystąpili w zawodach
poza konkurencją.

PiSk
Przed startem do pierwszej konkurencji najmłodsi odebrali od organizatorów kolorowe
kwiaty wykonane z bibuły i przekazali je najbliższym zasiadającym na widowni

Wyniki – marzec 2009:
- styl dowolny - uczniowie klas I-III – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Kinga Kruszniewska,
3. Aleksandra Szyrmel, - chłopcy – 1. Kacper Borkowski, 2. Radosław Sochecki, 3. Tomasz Sosna,
- uczniowie klas IV – dziewczęta – 1. Karolina Kołodziejak, 2. Maja Dziublińska, 3. Magdalena
Wolny, - chłopcy – 1. Mateusz Michalski, 2. Maciej Dzindzio, 3. Kacper Przybyła, - uczniowie klas V
– dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor, 2. Agnieszka Dubiel, 3. Patrycja Sładek, - chłopcy – 1. Michał
Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Michał Godula, - uczniowie klas VI – dziewczęta – 1. Martyna
Nowak, 2. Agata Rzepa, 3. Dorota Czyżewska, - chłopcy – 1. Fryderyk Król, 2. Kamil Babiński, 3.
Michał Foit, - uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Agnieszka Śniecińska, 2. Alicja Kostelecka,
3. Patrycja Jasto, - chłopcy – 1. Karol Adamus, 2. Kacper Dziubliński, 3. Seweryn Juzwuk,
- styl grzbietowy – uczniowie klas I-III – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Aleksandra
Szyrmel, 3. Weronika Suszek, - chłopcy – 1. Kacper Borkowski, 2. Sebastian Nowicki, 3. Tomasz
Sosna, - uczniowie klas IV – dziewczęta – 1. Magdalena Wolny, 2. Karolina Kołodziejak, 3. Karolina
Cora, – chłopcy – 1. Maciej Dzindzio, 2. Kacper Przybyła, 3. Mateusz Tchórzewski, - uczniowie
klas V – dziewczęta – 1. Agnieszka Dubiel, 2. Aleksandra Bańbor, 3. Patrycja Sładek, - chłopcy
– 1. Michał Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Michał Godula, - uczniowie klas VI – dziewczęta – 1.
Martyna Nowak, 2. Dorota Czyżewska, 3. Magdalena Ostrowska, - chłopcy – 1. Fryderyk Król, 2.
Kamil Babiński, 3. Krzysztof Hołysz, - uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Agnieszka Trzaska,
2. Patrycja Jasto, 3. Monika Jendryczko, - chłopcy – 1. Karol Adamus, 3. Seweryn Juzwuk,
- styl klasyczny - uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Alicja Kostelecka, 2. Maja Mroczkowska,
3. Katarzyna Goik, - chłopcy – 1. Kacper Dziubiński, 2. Patryk Dusza, 3. Szymon Kotański,
- styl zmienny – uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Agnieszka Śniecińska, 2. Agnieszka
Trzaska, 3. Maja Mroczkowska, - chłopcy – 1. Kacper Dziubliński, 2. Karol Adamus,

Klasyfikacja ogólna:
- styl dowolny - uczniowie klas I-III – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Weronika Suszek, 3.
Aleksandra Szyrmel, - chłopcy – 1. Wojciech Kostelecki, 2. Kacper Borkowski, 3. Szymon Wasik,
- uczniowie klas IV – dziewczęta – 1. Karolina Kołodziejak, 2. Maja Dziublińska, 3. Magdalena
Wolny, - chłopcy – 1. Maciej Dzindzio, 2. Mateusz Michalski, 3. Paweł Sosna, - uczniowie klas
V – dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor, 2. Agnieszka Dubiel, 3. Patrycja Sładek, - chłopcy – 1.
Michał Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Michał Godula, - uczniowie klas VI – dziewczęta – 1.
Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa, 3. Jagoda Przybyła, - chłopcy – 1. Fryderyk Król, 2. Kamil Babiński, 3. Krzysztof Hołysz, - uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Agnieszka Śniecińska, 2.
Alicja Kostelecka, 3. Karolina Adamczuk, - chłopcy – 1. Karol Adamus, 2. Kacper Dziubliński, 3.
Seweryn Juzwuk,
- styl grzbietowy – uczniowie klas I-III – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2. Aleksandra
Szyrmel, 3. Martyna Malich, - chłopcy – 1. Sebastian Nowicki, 2. Kacper Borkowski, 3. Tomasz
Sosna, - uczniowie klas IV – dziewczęta – 1. Magdalena Wolny, 2. Karolina Kołodziejak, 3. Klaudia
Paradysz, – chłopcy – 1. Mateusz Michalski, 2. Kacper Przybyła, 3. Mateusz Tchórzewski, - uczniowie klas V – dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor, 2. Agnieszka Dubiel, 3. Patrycja Sładek, - chłopcy
– 1. Michał Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Michał Godula, - uczniowie klas VI – dziewczęta
– 1. Martyna Nowak, 2. Dorota Czyżewska, 3. Magdalena Ostrowska, - chłopcy – 1. Fryderyk
Król, 2. Kamil Babiński, 3. Krzysztof Hołysz, - uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Monika
Jendryczko, 2. Agnieszka Trzaska, 3. Jagoda Bismor, - chłopcy – 1. Karol Adamus, 2. Sebastian
Mysza, 3. Seweryn Juzwuk,
- styl klasyczny – uczniowie klas VI – dziewczęta – 1. Agata Rzepa, 2. Alicja Graca, 3. Jagoda
Przybyła, - uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Alicja Kostelecka, 2. Karolina Adamczuk, 3.
Katarzyna Gaik, - chłopcy – 1. Patryk Dusza, 2. Kacper Dziubiński, 3. Marcin Starek,
- styl zmienny – uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Karolina Adamczuk, 2. Agnieszka Śniecińska, 3. Katarzyna Gaik, - chłopcy – 1. Kacper Dziubliński, 2. Karol Adamus, 3. Marcin Starek.

Pamiętają
o Januszu Lisoskim
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Reprezentanci OM WOPR
Knurów znakomicie spisali się
w Grand Prix Polski

Foto: Piotr Skorupa

GRAND PRIX KNUROWA W PŁYWANIU

Fantastyczny występ mają
za sobą reprezentanci Oddziału Miejskiego WOPR Knurów.
W Grand Prix Polski, która
odbyła się w Aleksandrowie
Łódzkim, w klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła Patrycja Gogolin, z kolei wśród
mężczyzn drugie miejsce zajął
Sławomir Prędki.
W zawodach wystą piło
ponad sto ratowniczek i ratowników, którzy rywalizowali na
100 i 200 metrów z przeszkodami, 25 i 50 m holowaniem
manekina, 100 m ratowanie
manekina w płetwach oraz
100 m ratowanie kombinowane.
Obok wspomnianych –
Patrycji Gogolin i Sławomira
Prędkiego, Knurów reprezentowany był również przez
Sebastiana Cygana, który w
„generalce” zajął wysokie
piąte miejsce.

Tak startowali reprezentanci OM WOPR Knurów:
- Patrycja Gogolin – 1 miejsce na 200 m pływanie z przeszkodami, 10 miejsce na 50 m ratowanie manekina, 1 miejsce
na 100 m ratowanie w płetwach,
- Sławomir Prędki – 1 miejsce na 200 m pływanie z przeszkodami, 5 miejsce na 50 m ratowanie manekina, 2 miejsce
na 100 m ratowanie w płetwach,
- Sebastian Cygan – 4 miejsce na 200 m pływanie z przeszkodami, 14 miejsce na 50 m ratowanie manekina, 5 miejsce
na 100 m ratowanie kombinowane.

PiSk

BILARD

Górniczy pool-bilard
Sukcesem pracowników
KWK „Szczygłowice” zakończyły się rozgrywki bilardowe
pod honorowym patronatem
Prezesa Kompanii Węglowej
S.A. oraz Prezesa Oddziału
Chorzowsko-Rudzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Górnictwa.
- Była to już trzecia edycja turnieju w pool-bilardzie
w wersji „8” – relacjonuje
Waldemar Siurek z radiowęzła
KWK „Szczygłowice”. – W
turnieju wzięło udział sześć
drużyn reprezentujących zarówno Kompanię Węglową
S.A., jak i Chorzowsko-Rudzkie Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Górnictwa. Drużyny rywalizowały systemem
każdy z każdym co trzecią
środę w klubie bilardowym
Zbigniewa Walkiewicza w
Chorzowie. W turnieju drużynowym, któremu patronował
Prezes Oddziału ChorzowskoRudzkiego Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa Franciszek Buszka,
zwyciężyła drużyna z KWK
„Szczygłowice”. W jej skład
wchodzili Krystian Rydarowicz i Zbigniew Cieślik.
Z kolei dwunastu najlepszych zawodników wyłonionych z rozgrywek drużynowych startowało w turnieju indywidualnym w pool-bilardzie
pod honorowym patronatem
Prezesa Kompanii Węglowej
S.A. - Mirosława Kugiela. Do
W najbliższą sobotę (4
kwietnia) w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Szczygłowicach odbędzie
się pierwsza edycja turnieju
piłkarskiego oldbojów poświęcona pamięci Janusza
Lisoskiego.

Foto: archiwum KWK „Szczygłowice”

Za nami kolejna edycja
pływackiej Grand Prix Knurowa. Z racji tego, że rywalizowano w pierwszy dzień
wiosny, niespodziankę dla
uczest ników prz ygotowały Małgorzata Brachaczek i
Izabela Rzepa. Obie panie,
wykorzystując kolorową bibułę zrobiły mnóstwo kwiatów, które za pośrednictwem
uczestników zawodów trafiły
do rodziców i dziadków zasia-

Foto: Piotr Skorupa

sport

Krystian Rydarowicz z kopalni „Szczygłowice”
odniósł zwycięstwo indywidualne i drużynowe
fazy medalowej awansowało
czterech zawodników, którzy
rozegrali mecze półfinałowe
i f inałowe. W spotkaniu o
pierwsze miejsce i puchar
Prezesa Kompanii Węglowej
S.A. spotkali się Andrzej Ko-

zioł – wiceprezes „RudpolOPA” i Krystian Rydarowicz
– Dyrektor ds. Pracy w KWK
„Szczygłowice”. Mecz zakończył się wygraną Krystiana
Rydarowicza 3:1.
Oprac. PiSk

Końcowa klasyfikacja turnieju indywidualnego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Krystian Rydarowicz - KWK „Szczygłowice”
Andrzej Kozioł - „Rudpol-OPA” Sp. z o.o.
Piotr Antonowicz - „Rudpol-OPA” Sp. z o.o.
Piotr Rzepka - KWK „Sośnica-Makoszowy”
Zbigniew Cieślik - KWK „Szczygłowice”
Grzegorz Baron - KWK „Halemba-Wirek”
Jolanta Wilk - Kompania Węglowa S.A.
Jacek Nocko - KWK „Pokój”
Małgorzata Dąbrowska - Kompania Węglowa S.A.
Damian Czoik - KWK „Bielszowice”

- Zaprosiliśmy 8 drużyn.
Pierwszy mecz rozpoczniemy
o godzinie 9.00, a zakończenie
turnieju planujemy na godzinę 15.00. Głównym trofeum
będzie puchar prezydenta
Knurowa – informuje Marek
Wiercioch, jeden z organizato-

rów turnieju i członek zespołu oldbojów Concordii.
Janusz Lisoski przez
wiele lat był czynnym zawodnikiem i kierownikiem
knurowskiej drużyny oldbojów.
PiSk
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sport
2:3 Concordii, 1:2 Olimpu
i 0:4 UPOS Komart
– to koszmarny dorobek knurowskich piłkarzy, którzy przegrali
w niedzielę wszystko, co było do
przegrania. Okazja do rehabilitacji nadarzy się już w najbliższy
weekend.

Piłkarska czarna
KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE

IV LIGA - grupa II

Z raju do piekła

Niewykorzystana okazja
Foto: Piotr Skorupa

Ze względu na warunki atmosferyczne, czwartoligowcy rozpoczęli
tegoroczną rundę z tygodniowym poślizgiem, a knurowianie mimo, że
strzelili na wyjeździe dwie bramki, wyjechali z Jastrzębia bez punktów

Po zdobyciu kolejnych
dwóch bramek Tomasz
Dura (z prawej) awansował
na pozycję wicelidera w
klasyfikacji strzelców II
grupy IV ligi. Tomasz Dura,
podobnie, jak Dariusz Oleś
ma na swym koncie 11
bramek, a lider klasyfikacji
– Jacek Janiak z Gwarka
Ornontowice strzelił już
tuzin goli

Po sobotnich spotkaniach,
stawką niedzielnej potyczki
GKS-u II Jastrzębie z Concordią był awans na trzecie
miejsce w czwar toligowej
tabeli. - Nie wyszła nam ta
inauguracja najlepiej i teraz
przed nastę pnym meczem
musimy popracować z zawodnikami przede wszystkim
nad odbudowaniem wiary we
własne umiejętności – powiedział nam w poniedziałkowy
poranek Wojciech Kempa,
trener Concordii.
Knurowianie opuszczali
boisko w Jastrzębiu ze spuszczony mi głowami i prz ygnębieni tym, co stało się w
drugiej części spotkania z
rezerwami pierwszoligowca.
Mecz rozpoczął się znakomicie dla Concordii. – Po faulu
na Darku Olesiu, Tomek Dura
zdobył gola z rzutu wolnego

egzekwowanego niemal z linii
rozpoczynającej pole karne.
Później po faulu na Tomaszu
Szymurze, Dura podwyższył
na 2:0 z rzutu karnego – relacjonuje szkoleniowiec knurowskiej drużyny.
Dwubramkowe prowadzenie po pierwszej połowie uśpiło podopiecznych Wojciecha
Kempy. Z kolei gospodarze
nie mając nic do stracenia
postawili wszystko na jedną
kartę i zaczęli odrabiać straty.
Jastrzębianie kierowani przez
byłego zawodnika Bundesligi
– Witolda Wawrzyczka potrzebowali nieco ponad kwadrans
na doprowadzenie do remisu.
– Niestety moi piłkarze myśleli
po pierwszej połowie, że mają
już zapewnione zwycięstwo i
to nas zgubiło – kontynuuje
Wojciech Kempa. – Można
powiedzieć, że przegraliśmy

WYNIKI:
GKS II JASTRZĘBIE - CONCORDIA

14

Piotr Skorupa

TABELA PO 18. KOLEJCE:
1. SKAŁKA ŻABNICA
17 48
2. PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW
18 42
3. GKS II JASTRZĘBIE
18 34
4. GWAREK ORNONTOWICE 18 31
5. POLONIA ŁAZISKA GÓRNE 18 31
6. POLONIA MARKLOWICE
17 31
7. CONCORDIA KNURÓW
18 30
8. LKS ŁĄKA
18 27
9. LKS CZANIEC
18 26
10. ZAPORA PORĄBKA
18 25
11. GRUNWALD HALEMBA
18 19
12. GÓRNIK PSZÓW
18 18
13. UNIA RACIBÓRZ
18 16
14. GTS BOJSZOWY
18 14
15. REKORD BIELSKO-BIAŁA 18 13
16. RYMER RYBNIK
18
1
4 kwietnia, godz. 16.00: Concordia – Górnik Pszów
8 kwietnia, godz. 16.00: Concordia – Grunwald Halemba

GÓRNIK - UNIA
3:1
GRUNWALD - ZAPORA
0:1
0:1 Dura 2’ – rzut wolny
GTS BOJSZOWY 0:2 Dura 28’ – rzut karny
PRZYSZŁOŚĆ
1:2 Adaszek 54’
1:3
2:2 Kostecki 61’
GWAREK - POLONIA M.
3:2 Wieliczko 88’ 0:3
samobójcza
LKS ŁĄKA - RYMER
Concordia:
3:1
Ponichtera, Wieliczko, Hanak,
LKS CZANIEC Gałach 55’ Grzegorzyca,
REKORD
Salwa, Tkocz, Szymura,
1:1
Modliszewski 76’ Mikulski,
POLONIA Ł. - SKAŁKA
Dura, Oleś 66’ Bagiński,
(przełożony)
Kozdroń 60’ Przesdzing.

3:2

na własne życzenie, a na domiar złego bramkę na 3:2 musimy zapisać na konto Dawida
Wieliczko, który próbował
ratować sytuację, jednak bezskutecznie i zakończyło się
golem samobójczym.
Meczem w Jastrzębiu zespół Concordii zakończył
długą serię spotkań wyjazdowych. Knurowianie aż 4
ostatnie mecze grali w roli
gości. Dwa wygrali, jeden
zremisowali i jeden przegrali.
Teraz przed podopiecznymi
Wojciecha Kempy nieco krótsza seria występów na knurowskim Stadionie Miejskim.
4 kwietnia Concordia zmierzy
się z Gór nikiem Pszów, 8
kwietnia z Grunwaldem Halemba i 18 kwietnia z Polonią
Marklowice.

44:6
44:13
34:26
48:35
37:19
32:26
36:38
28:23
27:19
18:18
25:37
28:37
21:33
23:35
17:38
9:68

W ubiegł y weekend
sześć zespołów odrobiło zaległości z listopada
ubiegłego roku. Z drużyn
z naszego terenu wygrała
Gwiazda Chudów pokonując Młodość Rudno 3:2.
Kolejnej porażki doznał
natomiast Olimp Szczygłowice. Porażki niezwykle
bolesnej, bowiem drużynę
Roberta Karasia pokonał
ostatni zespół ligi, Start
Kleszczów. – Trudno racjonalnie skomentować
nasz występ – mówi trener
Olimpu. – Prowadziliśmy
1:0 i później pokazaliśmy,
jak nie powinno grać się w
piłkę… Popełniliśmy dużo
błędów indywidualnych i
ostatecznie nie potrafiliśmy
wywalczyć nawet jednego
punktu.
Bram kę dla Olimpu
strzelił Marcin Modrzyński, a w zespole ze Szczygłowic zagrało w wyjściow ym składzie czterech
nowych piłkarzy: Kusiak,
Mastyj, Boryga i Rozumek.

– Każdy z nich starał się wandowski, Dziuba, Mawnieść coś pozytywnego do styj, Boryga od 67 min.
gry, jednak tylko momen- Kapustka, Kamieniecki,
tami mogło się to podobać. Radojewski od 67 min.
Przez większą część spot- Skorupski, W. Rozumek,
kania odnosiło się wraże- Modrzyński.
nie, że piłka sprawia moim
Piotr Skorupa
zawodnikom wiele problemów.
TABELA
PO
17.
KOLEJCE:
Na wysokim
1. MKS ZABORZE
17 43 55:16
poziomie za2. FORTUNA GLIWICE
17 36 37:16
grał natomiast
3. ORZEŁ STANICA
17 34 45:27
Dariusz Dajek,
4. WILKI WILCZA
17 32 39:17
który uchronił
5. KS 94 RACHOWICE
17 28 36:25
nas przed wyż6. GWIAZDA CHUDÓW
17
27 28:26
szą porażką.
7. NAPRZÓD ŻERNICA
17 26 34:23
Olimp roz8. MŁODOŚĆ RUDNO
17 25 28:33
począł zatem
9. ZAMKOWIEC TOSZEK
17 24 34:25
tegoroczne
10. PIAST PAWŁÓW
17 23 28:27
występy ligo11. SPOŁEM ZABRZE
17 23 37:38
we od porażki
12. SOŚNICA GLIWICE
17 22 27:31
i wydłużył fa13. SOKÓŁ ŁANY WIELKIE
17
21 27:37
talną serię bez
14. OLIMP SZCZYGŁOWICE 17
12 18:36
zwycięstwa do
21:60
15. CZARNI PYSKOWICE
17
4
12 meczów.
10:57
16. START KLESZCZÓW
17
4
Knurowianie wystąpili w W 18 kolejce (4-5 kwietnia) zagrają m.in.:
Społem Zabrze – Olimp Szczygłowice (sob.
składzie:
16.00), Sośnica Gliwice - Naprzód Żernica
Dajek, Ku- (sob. 16.00), KS 94 Rachowice – Wilki Wilsi a k , Św i ą t- cza (niedz. 16.00), Orzeł Stanica – Gwiazda
kow s k i , L e - Chudów (niedz. 16.00).

TERMINARZ - KLASA „A” - PODOKRĘG ZABRZE
4 kwietnia
Społem Zabrze – Olimp Szczygłowice, Czarni Pyskowice
– Piast Pawłów, Sośnica Gliwice – Naprzód Żernica,
5 kwietnia
Orzeł Stanica – Gwiazda Chudów, KS 94 Rachowice – Wilki
Wilcza, Zamkowiec Toszek
– MKS Zaborze Zabrze, Start
Kleszczów – Sokół Łany Wielkie, Młodość Rudno – Fortuna
Gliwice,
12 kwietnia
Wilki – Czarni, Piast – Sośnica,
Sokół – Społem, Naprzód – Zamkowiec, Start – Orzeł, Olimp
– Rachowice, Zaborze – Młodość, Fortuna – Gwiazda,
18 kwietnia
Sośnica – Wilki, Czar ni –
Olimp, Społem – Start, Gwiazda – Zaborze,
19 kwietnia
Orzeł – For t una, Młodość
– Naprzód, Zamkowiec –Piast,
Rachowice – Sokół,
25 kwietnia
Czarni – Sokół, Społem – Orzeł,
Wilki – Zamkowiec, Piast –
Młodość, Naprzód – Gwiazda,
26 kwietnia
Olimp – Sośnica, Start – Ra-

chowice, Zaborze – Fortuna,
2 maja
Sośnica – Sokół, Czarni – Start,
Gwiazda – Pawłów,
3 maja
Fortuna – Naprzód, Młodość
– Wilki, Orzeł – Zaborze, Zamkowiec – Olimp, Rachowice
– Społem,
9 maja
Społem – Czarni, Sokół – Zamkowiec, Wilki – Gwiazda,
Piast – Fortuna, Naprzód – Zaborze,
10 maja
Rachowice – Orzeł, Start – Sośnica, Olimp – Młodość,
16 maja
Sośnica – Społem, Czarni – Rachowice, Gwiazda – Olimp,
17 maja
Orzeł – Naprzód, Zaborze –
Piast, Fortuna – Wilki, Młodość
– Sokół, Zamkowiec – Start,
20 maja
Rachowice – Sośnica, Piast
– Naprzód, Czarni – Orzeł, Społem – Zamkowiec, Start – Młodość, Sokół – Gwiazda, Olimp
– Fortuna, Wilki – Zaborze,
23 maja
Naprzód – Wilki, Sośnica –
Czarni, Gwiazda – Start,

24 maja
Orzeł – Piast, Fortuna – Sokół,
Zaborze – Olimp, Młodość
– Społem, Zamkowiec – Rachowice,
30 maja
Wilki – Piast, Sośnica – Orzeł,
Czarni – Zamkowiec, Społem
– Gwiazda, Sokół – Zaborze,
31 maja
Olimp – Naprzód, Rachowice
– Młodość, Start – Fortuna,
6 czerwca
Naprzód – Sokół, Młodość –
Czarni, Piast – Olimp, Gwiazda – Rachowice,
7 czerwca
Orzeł – Wilki, Zamkowiec
– Sośnica, Zaborze – Start,
Fortuna – Społem,
13 czerwca
Start – Naprzód, Sokół – Piast,
Olimp – Wilki, Zamkowiec
– Orzeł, Sośnica – Młodość,
Czarni – Gwiazda, Rachowice
– Fortuna, Społem – Zaborze,
21 czerwca
Wilki – Sokół, Fortuna – Czarni, Gwiazda – Sośnica, Orzeł
– Olimp, Piast – Start, Naprzód
– Społem, Zaborze – Rachowice, Młodość – Zamkowiec.
Oprac. PiSk
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niedziela

SIATKÓWKA - IV LIGA

Czary czy brak umiejętności?
Zakończenie meczu z zerowym kontem bramkowym należy w futsalu do
rzadkości. Takiej „sztuki” dokonali w minioną niedzielę reprezentanci
UPOS Komart Knurów ulegając przed własną publicznością Inpulsowi
Siemianowice 0:4.
Początek spotkania nie
zwiastował sromotnej porażki gospodarzy, bowiem
to oni w 3 minucie poważnie zagrozili bramce rywala
i gości uchronił przed stratą
gola słupek (strzelał Dawid
Wieliczko).
W rewanżu Sebastian
Bartoszek trafił piłką w
poprzeczkę i w 7 minucie
o sporym szczęściu mogli
mówić zawodnicy UPOS
Komart.
Goście potrzebowali
zaledwie 13 minut na to,
by mieć na swym koncie 5
fauli. Gdy wydawało się, że
za chwilę knurowianie sta-

ną przed szansą strzelenia
gola z przedłużonego rzutu
karnego, na listę strzelców
w 15 minucie wpisał się Łukasz Chrin. Kilkadziesiąt
sekund później gospodarze
faulowali po raz szósty, jednak Daniel Wojtyna posłał
piłkę obok lewego słupka
bramki Bartłomieja Poręby,
który nie lada umiejętnościami popisał się tuż przed
zakończeniem pierwszej
połowy, gdy sam powstrzymał trzech rywali.
Przerwa nie zmieniła
obrazu gry obu drużyn, z
tym że rywale w drugiej
połowie byli bardziej sku-

WYNIKI:
UPOS KOMART INPULS ALPOL SIEMIANOWICE

0:1 Chrin 15’
0:2 Zygarski 25’
0:3 Krzywka 32’
0:4 Wojtyna 34’
UPOS Komart:
Poręba, Kempa (żk – 10’, żk,
czk – 31’), Pilc, Pietraczyk
(żk), Bagiński, Stępień,
Wieliczko, Kasiński,
Zabłocki (żk).

1. REKORD BIELSKO-BIAŁA
19 39 91:52
2. MARIOSS GAZOWNIK WAWELNO 19 39 85:55
3. MKF 99 GRAJÓW
19 36 98:72
4. RADAN GLIWICE
19 35 83:60
3:4
5. REMEDIUM PYSKOWICE
19 34 83:69
RODAKOWSKI 6. INPULS ALPOL SIEMIANOWICE
19 31 94:74
RENEX
7. AZS UŚ KATOWICE
19 24 65:74
8:8
8. UPOS KOMART KNURÓW
19 22 76:90
REMEDIUM - HEIRO
9.
MAREX
CHORZÓW
20
17 65:92
FUTSAL 10. RODAKOWSKI TYCHY
19 12 71:99
9:1
11. HEIRO FUTSAL RZESZÓW
19 9 55:128
MARIOSS –
PAUZA
5 kwietnia, godz. 18.00 – UPOS Komart
Knurów – Marioss Gazownik Wawelno.

3:6

Wyniki 9. turnieju:
(Zabrze)
(Nieborowice)
(Nieborowice)
(Stanica)
(Szczygłowice)
(Gliwice)
(Knurów)
(Knurów)
(Szczygłowice)
(Knurów)

2.295 pkt
2.161 pkt
1.988 pkt
1.864 pkt
1.849 pkt
1.845 pkt
1.770 pkt
1.753 pkt
1.702 pkt
1.642 pkt

Klasyfikacja generalna:
Stefan Dylus

zakończonego dla TKKF happy endem. – W drugim secie
pomyślałem, że zabrak nie
nam liczb na tablicy świetlnej
– mówi żartobliwie Marek
Siwek, kierownik knurowskiej
drużyny.
Walka o każdy punkt w tej
rozgrywce była niecodzienna,
a losy tej partii rozstrzygnęły
się dopiero po zdobyciu 66
punktu. TKKF wygrał tego
seta 34:32 i jak się później
okazało, w trzecim również
nie zabrakło emocji. Tym

razem również do zwycięstwa
nie wystarczyło zdobycie 25
punktów, jednak ostatecznie
knurowianie zdołali wygrać
szósty mecz w stosunku 3:0.
Dzięki trzem punktom
TKKF przeskoczył w tabeli
Olimpią Goleszów i zajmuje obecnie trzecie miejsce.
Czy trzy ostatnie wygrane do
zera są zapowiedzią kolejnych
zwycięstw beniamin ka ze
Szczygłowic? O tym przekonamy się już w najbliższy
weekend.
PiSk

WYNIKI I TABELA PO 10. KOLEJCE:

MAREX – REKORD

W SKACIE SPORTOWYM

Rudolf Drosz
Ginter Fabian
Michał Szczecina
Tadeusz Wodziczko
Dawid Gołyś
Jerzy Pluta
Władysław Sławiński
Ryszard Nosiadek
Dariusz Gołyś
Piotr Arent

Siatkarze TKKF Szczygłowice odważnie spoglądają
na szczyt czwartoligowej klasyfikacji

O sile TKKF-u grającego
w roli gospodarzy przekonali
się przed kilkoma tygodniami
siatkarze z Bielska-Białej,
którzy przyjechali do Szczygłowic, jako liderzy i przegrali
2:3. W minioną sobotę zespół
TKKF-u podejmował wicelidera – Olimpię Goleszów i po
fantastycznym momentami
meczu wygrał 3:0!
Pier wszy set, wygrany
przez gospodarzy 25:19 był
swego rodzaju preludium do
prawdziw ych siatkarskich
emocji i sportowego horroru

TABELA PO 20. KOLEJCE:

GRAND PRIX KNUROWA

1.

PiSk

AZS UŚ –
RADAN -

0:4

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

teczni.
Losy meczu rozstrzygnęł y się w 32 minucie.
UPOS Komart grał w tym
czasie w osłabieniu (czerwona kartka dla Wojciecha
Kempy) i na kilka sekund
przed zakończeniem kary,
Marcin Krzywka strzelił
bramkę na 3:0.
Po ostatnim gwizdku
sędziego można się było
zastanawiać, czy to jakieś czary uchroniły gości
przed stratą bramek, czy
może brak umiejętności
podopiecznych Marcina
Rozumka.

Hala Miejskiego
Ośrodka Sportu
i Rekreacji
przypomina jaskinię
lwa… Pełniący
tam obowiązki
gospodarza siatkarze
TKKF Szczygłowice
wygrywają kolejne
mecze odprawiając
z przysłowiowym
kwitkiem najlepsze
zespoły IV ligi

Foto: Piotr Skorupa

Jaskinia lwa

FUTSAL - I LIGA

(Gliwice)

14.656 pkt
14.369 pkt

2.

Bogumił Wolny

(Knurów)

3.

Wojciech Napierała

(Knurów)

14.311 pkt

4.

Dariusz Gołyś

(Szczygłowice)

13.787 pkt

5.

Stefan Wroblowski

(Gliwice)

13.764 pkt

6.

Michał Szczecina

(Nieborowice)

13.459 pkt

7.

Janusz Myszka

(Knurów)

13.425 pkt

8.

Tadeusz Żogała

(Przyszowice)

13.409 pkt

9.

Alojzy Kopiec

(Przyszowice)

13.382 pkt

10.

Ryszard Nosiadek

(Knurów)

13.211 pkt

Kolejny turniej odbędzie się 7 kwietnia o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
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1. UKS COS OLIMP SZCZYRK

10 26 29:9

TKKF SZCZYGŁOWICE - OLIMPIA GOLESZÓW 3:0 (25:19, 34:32, 26:24)
2. UKS METALIK RADZIECHOWY 10 25 29:11
TKKF: Gomułka, Sumik, Lewandowski, K. Balbierz, Kieś,
3. TKKF SZCZYGŁOWICE
10 22 25:11
Stoppel, Sałasiński, Nowak, Rabczewski.
UKS SOKÓŁ KATOWICE III - UKS SOKÓŁ KATOWICE II
(brak wyniku)
AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA - GLKS WILKOWICE
3:0 (25:14, 25:19, 26:24)
ZAGRODA BUCZKOWICE - COS OLIMP SZCZYRK
1:3 (19:25, 27:25, 24:26, 15:25)
UKS PIK KATOWICE - UKS METALIK RADZIECHOWY
1:3 (15:25, 25:23, 16:25, 19:25)

BOKS

Brązowy
Andrzej Tokarz

4. AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA
5. LKS OLIMPIA GOLESZÓW
6. UKS PIK KATOWICE
7. ZAGRODA BUCZKOWICE
8. UKS SOKÓŁ KATOWICE II
9. UKS SOKÓŁ KATOWICE III
10. GLKS WILKOWICE

10 20 23:13
10 20 24:16
10 11 14:23
10 8 14:25
9 7 11:23
8 7 9:20
10 1 6:30

4 kwietnia: AZS KU AT-H Bielsko-Biała - TKKF
5 kwietnia, godz. 15.00: TKKF – Metalik

Foto: Piotr Skorupa
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sport

Wychowanek Bokserskiego Klubu Sportowego
Concordia Knurów – Andrzej Tokarz wywalczył
brązowy medal w Mistrzostwach Polski
Juniorów, które odbyły się w Zawierciu
Andrzej Tokarz był jedynym reprezentantem Knurowa, który wywalczył prawo
startu w krajowym czempionacie. Pięściarz Concordii
występujący w kategorii 69
kg stoczył w Zawierciu trzy
walki. W eliminacjach bez
problemów wypunktował
9:2 Kamila Bielawskiego
(Boxing Sokółka), a ćwierćfinał wygrał 5:2 z Patrykiem
Litkiewiczem (Wisła Tczew).
W tym momencie knurowianin miał już zapewniony co
najmniej brązowy medal.

W pojedyn ku, którego
stawką był awans do finału, Andrzej Tokarz musiał
uznać wyższość późniejszego
mistrza Polski – Igora Jakubowskiego z Zagłębia Konin,
przegrywając na punkty 5:8.
Zawodnicy BKS Concordia walczyli ostatnio również
w meczu Euroligi oraz rybnickim turnieju rozgrywanym w
ramach śląskiej ligi juniorów.
W rywalizacji tej Kamil Kazubek (młodzik) przegrał 1:2
z Kamilem Szczepaniakiem
(DSB Terminatus Dąbrowa

Andrzej Tokarz (z prawej) wzbogacił swą kolekcję
laurów o brązowy medal mistrzostw Polski juniorów

Górnicza), Kamil Łaczak (kadet) zwyciężył 3:0 Krzysztofa
Jakimienkę (Ruda Śląska) i
Dawid Torzecki (młodzieżowiec) uległ 1:2 Martinowi
Holikowi (Bytom).
Dawid Torzecki ma za sobą
również start w Eurolidze. To
rozgrywki, w których bierze
udział 5 drużyn (3 z Węgier, 1
z Czech i 1 z Polski). Nasz kraj

reprezentuje RMKS Rybnik
wzmocniony pięściarzami
z innych śląskich klubów.
W niedawnym meczu, w
Rybniku gospodarze zremisowali 7:7 z Gladiatorem KO
Boxing z Węgier, a pięściarz
Concordii – Dawid Torzecki
przegrał na punkty z Laszlo
Tothem.
PiSk
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Wiosenne
Złote Gody
W dzisiejszych czasach, kiedy łatwiej
zdecydować się na rozwód niż na
małżeństwo, na tym większy podziw
i szacunek zasługują pary z półwiecznym
albo dłuższym stażem wspólnego życia.
W ubiegły czwartek trzydzieści takich
par z Knurowa zostało zaproszonych na
miejską uroczystość Złotych Godów
Miejscem świętowania była sala
„Protos” przy ul. Szpitalnej. – Mam
nadzieję, że kiedy spojrzycie wstecz,
nie żałujecie wspólnie przeżytych
lat – mówiła do zgromadzonych par
Barbara Bismor, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego.
Na uroczystość zostały zaproszone 24 pary obchodzące w tym
roku 50-lecie małżeństwa, a także
pięć małżeństw świętujących 55lecie wspólnego życia i
jedna para, która brała
ślub przed 60 laty.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczali
jubilatom prezydent
Knurowa Adam Rams i Kazimierz
Kachel, przewodniczący Rady Miasta. Do „Protosa” przybyli także
przedstawiciele zakładów pracy, w
których jubilaci byli zatrudnieni.
– Macie bardzo istotny wkład
w rozwój Knurowa, zarówno przez
swoją pracę zawodową, jak i przez
życie w tym mieście – zwrócił się do
jubilatów prezydent Rams. – Wychowaliście dzieci, wielu z was ma
wnuki. A nie ma rzeczy ważniejszej
niż trwałość rodziny.

Życzenia długoletnim parom
złożył także przewodniczący Kachel
- Życzę, abyście przetrwali wspólnie drugą pięćdziesiątkę – mówił.
– Świat idzie naprzód, medycy dają
nam nadzieję na coraz dłuższe życie,
więc wszystko możliwe.
O receptę na tak długie wspólne
życie razem zapytaliśmy państwa
Bibułowiczów obchodzących Złote Gody. – Trzeba być głuchym,
niewidomym i nie reagować na pewne sprawy – mówi półżartem
Alicja Bibułowicz. – I
najlepiej, by wychodzić
do pracy, kiedy mąż z
niej wraca. I często się
uśmiechać. Warto też
uprawiać dużo sportu,
wtedy nie ma sił się kłócić. My z
mężem jeździliśmy na nartach, a mąż
uwielbiał również łódki.
- Wbrew pozorom kłótnie też są
potrzebne – dopowiada mąż pani
Alicji, Edward Bibułowicz. – Miłość
jest wartościowa po burzy, wytwarza
się wtedy dużo ozonu, atmosfera się
oczyszcza.
Po części oficjalnej jubilaci i
goście zasiedli do wspólnego stołu,
gdzie ucztowali przy dźwiękach
akordeonu.

Złoci jubilaci

Złoci jubilaci
Złoci jubilaci

Tekst i foto: Mirella Napolska

Złote Gody
obchodzą pary: Alicja i Edward Bibułowiczowie, Stanisława i Jan Bugajowie,
Irena i Franciszek Drewniakowie, Krystyna i Adam Dylągowie, Krystyna i Jerzy
Gabrysiowie, Maria i Zdzisław Gilowie, Janina i Marian Jurczykowie, Teresa i
Piotr Kralowie, Zofia i Franciszek Kujawowie, Urszula i Stanisław Ławnikowie,
Łucja i Sylwester Majewscy, Lidia i Jerzy Markowscy, Anna i Stanisław Misiakowie, Aniela i Ryszard Mnichowie, Weronika i Ryszard Moderowie, Marianna i
Stefan Najmanowiczowie, Józefa i Edward Ogarowie, Helena i Józef Plutowie,
Józefa i Marian Skrzypkowie, Renata i Paweł Stelmachowie, Teresa i Tadeusz
Urbańscy, Zofia i Franciszek Wysłuchowie, Julianna i Kazimierz Zarychtowie,
Henryka i Romuald Zaborowscy.
Na uroczystość zaproszono także pięć par obchodzących 55-lecie małżeństwa,
czyli

Szmaragdowe Gody
Są to: Helena i Władysław Kasprzakowie, Kazimiera i Marian Ludwiszewscy,
Urszula i Henryk Łyźniakowie, Helena i Franciszek Pigułowie, Stefania i Emil
Zaikowie.

Diamentowe Gody

Jubilaci diamentowi i szmaragdowi

czyli 60-lecie wspólnego życia w małżeństwie, obchodzili państwo Maria i
Eugeniusz Noworytowie.

