aktualności

Madonna
na kryzys

Kino Scena KULTURA

Foto:Paweł Gradek

27 marca po
krótkiej przerwie
w działalności
repertuarowej
knurowskie kino
rusza pod nową
nazwą: Kino Scena
KULTURA

Zmiana nazwy podyktowana jest zmianą formy działalności. - Ci z
Państwa, którzy utożsamiali nasze kino tylko i wyłącznie z działalnością
filmową, mamy nadzieję, iż się miło rozczarują – mówi Jerzy Kosowski,
dyrektor Centrum Kultury. - W kwietniu będziemy mieli przyjemność zaprosić Państwa na imprezę kulturalną, podczas której uroczyście otworzymy
Kino Scenę KULTURA i przedstawimy program bogatszej niż dotychczas
działalności.

/bw/

Knurów

Focus
bez lusterka
Śpimy krócej
W nocy z soboty na niedzielę
przestawiamy zegarki
z godziny 2.00 na 3.00

Wprowadzenie czasu letniego
ma na celu lepsze wykorzystanie
światła dziennego, a w konsekwencji
oszczędność energii. Jako pierwsi
zmianę czasu wprowadzili w 1916 r.
Niemcy. W Polsce czyniono to przed
wojną, później w latach 1957-1964
i od 1977 r. W Unii Europejskiej
wskazówki przestawiamy w ostatnią
niedzielę marca (na czas letni - śpimy krócej) i w ostatnią niedzielę
października (na czas zimowy - wysypiamy się dłużej).
„Majst rowanie” prz y czasie
wzbudza kontrowersje. Wskazywane są zalety i wady takich zmian.
Póki co, pamiętajmy, że w niedzielny
poranek łatwo zbudzić się o godzinę
za późno...
/bw/

19 marca, około godz. 21.30
nieznany do tej pory sprawca urwał
lusterko w stojącym przy ul. 1 Maja
Fordzie Focusie. Poszkodowany jest
mieszkańcem Knurowa.

Justyna Walo

Otwarta
skarbówka

Wilcza

Co tam zakaz

22 marca na ul. Rybnickiej w
Wilczy policjanci z sekcji ruchu
drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli 21–latka z Rybnika.
Okazało się, że kierujący pojazdem
mężczyzna łamie postanowienie
sądu zabraniające mu... prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Nie dość
na tym - samochód nie posiadał też
obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Justyna Walo

Knurów

Niedoszli
włamywacze

Sobota, 28 marca, będzie Dniem
Otwartym w II Urzędzie Skarbowym
w Gliwicach. W godz. 7-15 podatnicy
będą mogli złożyć PIT-y i uzyskać
potrzebne informacje.

Knurów

Gierałtowice

Kieszonkowiec skorzystał 17
marca z okazji, jaka nadarzyła mu
się podczas wizyty w przychodni
lekarskiej przy ulicy Batorego. Z
kurtki niczego nie podejrzewającego
pacjenta złodziej wyciągnął niepostrzeżenie portfel z dokumentami
osobistymi i 50 złotymi w gotówce.

/bw/

Kiermasz

W piątek, 27 marca, w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się Kiermasz Wielkanocny. Organizatorzy
zapraszają w godzinach 11-17.

/bw/

Po raz drugi w kilkutygodniowym odstępie czasu
knurowscy radni miejscy zebrali się, by opiniować
uchwałę Rady Powiatu w sprawie prywatyzacji
knurowskiego szpitala



/pg/

Justyna Walo

Szpitalna uchwała raz jeszcze

O prywatyzacyjnych przekształceniach dyskutowano już raz – nader żywiołowo - podczas sesji w lutym. To wówczas
radni miejscy wyrazili swoje zdanie na
temat wszczętych działań starostwa dotyczących szpitala ujętych w formie uchwały
Rady Powiatu. Po głosowaniu temat wydawał się – formalnie – zakończony.
Jak się okazało – niezupełnie. Do
Rady Miasta trafił bowiem po raz wtóry
nieco zmieniony – w stosunku do tej
sprzed miesiąca – projekt Rady Powiatu.
Zmiany związane były z formalnymi
uwagami, które pod adresem poprzedniego dokumentu sformułował wojewoda.
Sesja została z wołana w t r ybie
nadzwyczajnym w poniedziałkowe popołudnie.

W ubiegłą środę w kinie Casino odbył się premierowy pokaz
górnośląskiej monety z wizerunkiem Pięknej Madonny z Knurowa.
Numizmatyczne rarytasy znalazły swoich pierwszych nabywców.
Uroczystość uświetniły wykłady o
historii kościółka św. Wawrzyńca,
Pięknej Madonnie oraz pokaz bicia
monet przez mincerza. Pełna relacja
za tydzień w PL.

Policjanci z Knurowa zatrzymali
dwóch 14-latków i 16-latka, których
podejrzewają o próbę włamania do
kiosku przy ul. Batorego. Niedoszli
sprawcy usiłowali wybić szybę i
dostać się do środka.

Gliwice

Zamknęła się w niespełna półgodzinie. Głosowanie poprzedziła krótka
dyskusja. Wypowiadający się radni
pot wierdzili swoje opinie na temat
przekształceń szpitala. Podobnie jak
podczas wcześn iejsz ych dysput na
forum rady strony – mówiąc językiem
dyplomatów – poinfor mowały się o
swoich stanowiskach. W głosowaniu 10
radnych opowiedziało się za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały Rady Powiatu, pięciu było przeciw, przy jednym
wstrzymującym się.
Co ciekawe, do ponownej opinii zobligowanych jest 25 samorządów, wśród
nich Tarnowskie Góry, Strzelce Opolskie
i... Kędzierzyn-Koźle.
/bw/

Knurów

Foto: Arch.

Knurów

Knurów. Zamiast Casino...

Kieszonkowiec
w przychodni

Małżeńskie
jubileusze

Podpatrzone

Ryzykowny
postój

Na dość ryzykowny, bo być może
kosztowny, postój zdecydowali się
kierowcy łamiący zakaz zatrzymywania się przy ul. Mickiewicza...

/b/

Knurów

Kradzież
na wyrwę

/bw/

Zuchwałej kradzieży na tzw.
„wyrwę” dokonał nieznany do tej
pory sprawca. Do zdarzenia doszło
19 marca przy ul. Parkowej, około
godz. 21. Napastnik zaskoczył przechodzącą kobietę, wyrwał jej torebkę
i umknął z łupem. Poszkodowana
straciła dokumenty osobiste, kartę do
bankomatu, kartę ubezpieczeniową
NFZ oraz telefon komórkowy Nokia.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
knurowski Komisariat Policji.
Justyna Walo

Knurów

Sprinter
bez radia

Ogołocone
szafki

16 marca w zakładzie pracy przy
ulicy Szpitalnej splądrowana została
szafka jednego z pracowników. Około godz. 7.00 nieznany sprawca dokonał włamania podważając drzwiczki.
Kiedy te stanęły otworem ze środka
zniknęły: portfel, dokumenty osobiste oraz gotówka – 150 złotych.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
Komisariat Policji w Knurowie.
20 marca podobne zdarzenie
miało miejsce przy ulicy Górniczej.
Tym razem złodziej zerwał kłódkę
zabezpieczającą szafkę i dostał się
do środka. Skradziono dokumenty
osobiste poszkodowanego.
Justyna Walo

Knurów

Włam po
prezent?

Wyjątkowo zdesperowany musiał być nieznany sprawca, który
17 marca wybił szybę wystawową i
włamał się do sklepu przy ulicy Staszica. Może potrzebny pilnie prezent,
a może kierowała nim inna nagła potrzeba? Tego nie wiemy, natomiast to
podejrzewamy, bo ze sklepu zginęła
jedynie... torebka damska. Wartość
sklepowej straty 60 złotych.

Justyna Walo

mnij
Nie zapo
ro do wy Dz ień

20 marca, około północy nieznany sprawca włamał się do zaparkowanego przy Alei Piastów Mercedesa
Sprintera. Celem złodzieja był radioodtwarzacz samochodowy, który bez
większego trudu udało się mu ukraść.
Poszkodowany właściciel samochodu
szacuje wartość straty.

Justyna Walo

Justyna Walo

Knurów

24 pary świętować będą półwiecze swoich małżeństw. Wraz ze
złotymi jubilatami w uroczystości
udział wezmą pary szmaragdowe i
diamentowa.
Ce re mon ia odb ę d z ie się w
czwartek, 26 marca, w sali spółki
Protos przy ul. Szpitalnej. Pary,
obchodzące złote gody, otrzymają
medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Przyznał im je Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, a przekaże – pełniący honory gospodarza
uroczystości – prezydent Knurowa
Adam Rams. Wraz z nim gratulacje
w imieniu samorządu złoży jubilatom przewodniczący knurowskiej
Rady Miasta Kazimierz Kachel.
Na zaproszenie miasta w ceremonii udział weźmie pięć szmaragdowych par (55 lat w małżeństwie) i jedna
diamentowa (60 małżeńskich lat).
Początek uroczystości zaplanowano na godz. 13.
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Gierałtowice

Asy
z młodszej klasy
Gierałtowicka Szkoła Podstawowa zaprasza na międzyszkolny
konkurs „Asy z młodszej klasy”.
Kolejna edycja imprezy odbędzie
się we wtorek, 31 marca. Początek
o godz. 10.

www.cokupic.pl

/bw/

Pilchowice
Jeśli planujemy zakup nowego telefonu komórkowego, sprzętu AGD,
podkładu do twarzy czy samochodu,
to ta strona jest właśnie dla nas.
Mnóstwo kategorii, od biżuterii, przez
motoryzację aż do kosmetyków i
odzieży, w których możemy znaleźć
opinie użytkowników i rzetelną ocenę
tego co warto, a czego lepiej nie kupować. Przejrzyste kategorie, oceny
punktowe, wady i zalety produktów z
pewnością ułatwią nam wybór spośród setek podobnych artykułów. Tak
żeby nic nas niemile nie zaskoczyło.
Justyna Walo

Mercedes
contra Seat

17 marca około godz. 9.00 doszło
do zderzenia aut przy ulicy Gliwickiej w Pilchowicach. Z policyjnych
ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem 33–letni mężczyzna nie
ustą pił pierwszeństwa przejazdu
nadjeżdżającemu Seatowi. W wyniku zderzenia doznała obrażeń ciała
53–letnia pasażerka Seata.
Justyna Walo
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Krywałd. SZLABAN DLA INWESTYCJI

Jednak
bez masztu

Foto: Mirella Napolska

rozmaitości
aktualności

Krywałdzianie odetchnęli z ulgą. Projekt
budowy stacji telefonii komórkowej przy
ul. Rybnickiej został uznany za niezgodny
z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Chwila nieuwagi będzie drogo
kosztować uczestników stłuczki

Knurów. Radio przyczyną stłuczki?

Kolizja jak w dominie

Cztery samochody uczestniczyły w kolizji, do jakiej doszło
w ubiegły piątek na ulicy Niepodległości

Przypomnijmy. Tydzień temu
pisaliśmy o obawach mieszkańców
Krywałdu w związku z planowaną
budową masztu z wniosku Polskiej
Telefonii Cyfrowej sp. z o. o. [„Masz
ci maszt” – PL 11/2009]. Pisemny
protest, podpisany przez 90 osób,
trafił wówczas – za pośrednictwem
radnego Eugeniusza Tymoszka – do
naszej redakcji. W przypadku niekorzystnej dla siebie decyzji, mieszkańcy zapowiadali odwołanie i blokadę
ul. Rybnickiej.
- Po sprawdzeniu m.in. zgodności
projektu budowlanego z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów,
a także wymaganiami ochrony środowiska starosta gliwicki odmówił
zatwierdzenia projektu budowy stacji
telefonii komórkowej i udzielenia
pozwolenia na budowę.
Projektowana inwestycja została
zlokalizowana na terenie, którego
podsta wow ym przeznaczeniem,
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Miasta Knurów,

jest zieleń przydomowa. Dla tego
obszaru obowiązuje zakaz zabudowy
obiektami kubaturowymi. Zakres
planowanej inwestycji wskazywał na
to, że nie jest ona zgodna z zapisem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – poinformowała
Lilianna Rak, naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
– Jeśli zaś chodzi o ilość wydawanych pozwoleń na budowę stacji
bazowych telefonii komórkowej na
terenie Knurowa, to w ostatnich kilku
latach nie było takich spraw.
Zadowolenia z takiego obrotu
spraw nie kryje Tymoszek. – Decyzja
utwierdza mieszkańców Knurowa, że
mogą czuć się bezpiecznie – kwituje
urzędowe rozstrzygnięcie.
Henryk Wieczorek sąsiadujący
z działką, na której miał powstać
maszt odetchnął z ulgą. –Pewnie, że
się cieszę! A razem ze mną wnuki,
które w przyszłości będą się tu chciały budować. Liczę, że to już koniec tej
sprawy i nikt się odwoływać od tej
decyzji nie będzie.

Zdarzenie miało miejsce około
południa, w pobliżu szpitala. Według
informacji Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, do kolizji doprowadziła 22-latka kierująca samochodem
marki Audi. Kobieta nie zachowała
należytej ostrożności i uderzyła w
tył jadącego przed nią samochodu.
Spowodowało to efekt domina – ko-

lejne pojazdy wjeżdżały w tyły aut
jadących przed nimi. Oprócz audi
w kolizji uczestniczyły: mercedes,
volkswagen i skoda. Nikomu nic się
nie stało. Straty pokrzywdzonych
szacują ubezpieczyciele, natomiast
sprawczyni zdarzenia została ukarana trzystuzłotowym mandatem.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy,

chwila nieuwagi prowadzącej audi
wiązała się z chęcią podgłośnienia
radioodbiornika. Straż Miejska zabezpieczyła miejsce kolizji na czas
działań strażaków, którzy przez 40
minut zajmowali się neutralizacją i
absorpcją płynów, jakie wyciekły z
aut biorących udział w stłuczce.
MiNa

Knurów. Przechodzień uratował nieletniego

Siny i pijany 15-latek leżał przy działkach
Widok chłopca leżącego na chodniku przy ul. Jęczmiennej zaniepokoił
przechodnia, który zaalarmował Straż Miejską. Na miejscu okazało się,
że przyczyną horyzontalnej pozycji 15-latka jest alkohol
W sobotni wieczór, około godz.
20.20 dyżurny Straży Miejskiej odebrał zgłoszenie o chłopcu, leżącym w
sąsiedztwie ogródków działkowych
przy ul. Jęczmiennej. Skierowany
na miejsce zdarzenia patrol zastał

15-letniego knurowianina, który
nie dość, że był cały mokry, siny i
bełkotał, to dało się od niego wyczuć
woń alkoholu. Strażnicy udzielili
chłopakowi pierwszej pomocy, po
czym wezwali pogotowie. Nieletni

został odwieziony na oddział pediatrii Szpitala Miejskiego w Gliwicach.
O zdarzeniu strażnicy poinformowali
matkę chłopca.
/pg/

reklama

Paweł Gradek

informacja

Przypomnienie dla
użytkowników wieczystych
Prezydent Miasta Knurów przypomina, że termin wnoszenia opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2009 rok upływa z dniem 31 marca.
Opłaty za dany rok wnosi się bez wezwania. Informacje o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku
Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz pod nr. tel.
032 339 22 65.
Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 w godzinach:
* poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.45 -- 15.30,
* środa 7.45 -- 17.30,

* piątek od 7.45 -- 13.30

lub na konto nr: 78 1560 1081 2121 0517 3581 0002
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Knurów

Sztuka parkowania

Foto: Bogusław Wilk

aktualności
Część trawnika tak rozjeżdżono,
że przypomina błotnisko

Świeżo wyremontowana ulica Kosmonautów jest jedną z wizytówek miasta,
jednak efekt psuje błoto, jakie często zalega na części chodnika w okolicy klubu
„Sztukateria”. Problem ma zniknąć pod koniec roku
Sprawcami błotnego, mało estetycznego, efektu na nowej kostce
chodnikowej są kierowcy samochodów, którzy chcąc zaparkować przed
samą „Sztukaterią” przejeżdżają
przez pas trawnika cią gnący się
wzdłuż traktu spacerowego.

Wygodnictwo denerwuje

Zdaniem zmotoryzowanych placyk nadaje się na parking, a co więcej
– z ulicy Kosmonautów jest poprowadzony zjazd w tym właśnie kierunku.
Tyle tylko, że zjazd jest ślepy, urywa
się tuż przed trawnikiem. Korzystający z niego sprawiają, że to miejsce
przypomina plac budowy. O sprawie
pisaliśmy już pod koniec ubiegłego
roku [Błoto zniknie, nr 45/2008, s.4].

Kolejny sygnał Internauty skłonił
nas do ponownego zajęcia się tym
tematem.
- Auta wjeżdżając tam rozjeżdżają
cały trawnik i parkują przed samym
wejściem do „Sztukaterii”, mimo iż
20 metrów dalej jest parking, który
przez większość czasu stoi opustoszały – pisze knurowianin. – Proszę
was, nagłośnijcie sprawę, bo to jest
naprawdę nieprzyjemne, jak ktoś stoi
mi przed oknem i jeszcze ma do mnie
pretensje, że mi to przeszkadza.
Rzeczywiście, bliskość parkingu przy Kosmonautów sprawia, że
trudno zrozumieć kierowców, którzy
wolą przejeżdżać przez trawnik niż
zaparkować na nowej kostce. To
kwestia kilkunastu zaledwie metrów,

Foto: pawelus6 (www.knurow.net.pl)

Internautę denerwują auta
stojące przed Sztukaterią
mimo wolnych miejsc na
pobliskim parkingu

które trzeba przejść pieszo...

Postój do przeróbki

Wiele wskazuje na to, że jeszcze
w tym roku wjazd zostanie doprowadzony przed „Sztukaterię”, a teren
półdzikiego parkowania zostanie
odpowiednio przebudowany.
– O miejscach postojowych przy
„Sztukaterii” myśleliśmy już od
pewnego czasu i z myślą o nich
podczas remontu ulicy Kosmonautów
został wykonany wjazd – informuje
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Urzędu Miasta Knurów.
– Zleciliśmy już opracowanie dokumentacji projektowej. Mamy ją
otrzymać przed końcem czerwca.
Prace powinny się rozpocząć na
przełomie trzeciego i czwartego
kwartału, a ponieważ ich zakres
nie jest duży, planujemy ich zakończenie jeszcze w bieżącym roku. Co
prawda właścicielami części terenu
przy poszczególnych pawilonach są
osoby fizyczne, ale z koncepcji projektanta wynika, że parking zmieści
się w całości na terenie należącym
do gminy.
Zanim powstaną miejsca postojowe, a wjazd utwardzony, przydałby
się jakiś doraźny sposób na amatorów
rozjeżdżania trawnika. Dawniej w
miejscu zjazdu stały słupki uniemożliwiające ruch pojazdów. Dziś ich
nie ma, podobnie jak nie ma znaku
zakazu ruchu, który umożliwiałby
pociągnięcie parkujących do odpowiedzialności.

– Obecnie nie ma żadnych podstaw prawnych, by wyciągnąć w
stosunku do nich jakiekolwiek konsekwencje – rozkłada ręce Andrzej
Daroń, komendant Straży Miejskiej
w Knurowie. – Ustawa o ruchu drogowym nie ma tu zastosowania. Do
końca roku pozostało jeszcze trochę
czasu, więc należałoby zastosować
jakieś tymczasowe rozwiązanie,
znak drogowy bądź słupki, ale o tym
zadecyduje Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Od komendanta Straży Miejskiej
dowiedzieliśmy się także o planowanej wizji lokalnej z udziałem SM i
przedstawiciela wydziału inwestycji
Urzędu Miasta. Według informacji
z WGKRiOŚ zostanie ona przeprowadzona nie wcześniej, niż w przyszłym tygodniu. Następnie naczelnik

wydziału zadecyduje o ewentualnych
doraźnych środkach, które rozwiązałyby problem.
Planowane przedsięwzięcie z
pewnością zadowoli tych kierowców,
którzy nad piesze spacery wyżej
cenią sobie wygodę dojazdu niemal
przed sam próg. Niekoniecznie entuzjastycznie przyjmą je niektórzy
lokatorzy najbliższych bloków. I
właśnie pogodzenie wszystkich,
nieraz sprzecznych, racji będzie
największym wyzwaniem dla planujących przebudowę placu przy
„Sztukaterii”.
MiNa

Temat znalazł swoje odbicie w dyskusji na forum Wirtualnego Knurowa – dla zainteresowanych: www.
knurow.net.pl („Auta parkujące przy
Sztukaterii”)

ogłoszenie

KOMUNIKAT
Prezydent Miasta Knurów podaje do wiadomości, 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 13GD/09, 14/GD/09 i
15/GD/09 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
reklama

Knurów. Tesco ufundowało wyposażenie dla szkół

Sprzęt za punkty

Do 14 maja 2008 roku można
było wrzucać wypełnione kupony do
urn w sklepach Tesco. Zasada była
prosta – każda wydana na zakupy
złotówka to jeden punkt. Szkoły,
które uzbierały punktów najwięcej,
otrzymywały atrakcyjny sprzęt.
– Dzięki Radzie Rodziców informacja
rozeszła się po szkole bardzo szybko.
Na zebraniach mówiliśmy rodzicom,
w jaki sposób mogą pomóc w osiągnięciu wysokiego wyniku. Nawet w
szkole wypisywaliśmy kupony, jak
ktoś nie wiedział, w jaki sposób to
zrobić – opowiada Teresa Bochenek,
dyrektor MSP-2, która w rankingu
knurowskich szkół, biorących udział
w akcji Tesco zajęła II miejsce.
19 czer wca na stronie internetowej organizatora pojawiły się
wyniki. – Byliśmy bardzo zdziwieni,
kiedy okazało się, że zdobyliśmy aż
1 012 892 punkty, najwięcej w mie-



ście – mówi Violetta Mucha, dyrektor
MG-2.
Zebrane punkty każda ze szkół
wymieniała na nagrody. Co ważne, ilość zdobytych punktów nie
przekładała się na wartość nagród.
15 777 zł MG-2 wymieniło na tablicę
multimedialną, notebooka, telewizor, trzy radiomagnetofony i trzy
steppery. – Podziękowania należą się
wszystkim uczniom, nauczycielom,
rodzicom i innym ludziom dobrej
woli, którzy wspomogli naszą szkołę
– dodaje Mucha.
MSP-2 wybrało dwa ekrany, flipchart, rzutnik multimedialny, laptop i
sprzęt nagłaśniający na łączną kwotę
10 800 zł. Dwójka uzbierała 623413
punkty. Trzecie miejsce w rankingu
zajęła Miejska Szkoła Podstawowa nr
6. Wynik 400238 punktów dał kwotę
6941 zł, które szkoła wymieniła na
trzy flipcharty, sześć radiomagne-

tofonów, drukarkę, DVD, artykuły
biurowe oraz lektury, słowniki i
encyklopedie.
Sprzęt w ramach akcji Tesco
zdobyły także szkoły (w kolejności
zajętych miejsc): MSP-7, MSP-1,
MSP-4, MSP-9, Zespół SzkolnoPrzedszkolny, MSP-3, MG-3, MG-4,
MG-1, Zespół Szkół Specjalnych.
Pozostałe placówki, mimo zebranych
punktów nie przekroczyły ustalonego przez organizatora minimum
– 3500 punktów.
Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

Kupowali, gromadzili punkty, które później
wymienili na wysokiej klasy sprzęt dla szkół.
Wszystko w ramach akcji „Tesco dla szkół”,
w której dzięki zaangażowaniu uczniów
i rodziców zatriumfowało Miejskie Gimnazjum nr 2
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Nowy parking odciąży centrum
Foto: Bogusław Wilk

Knurów. zyskają kierowcy, odwiedzający bliskich w szpitalu i interesanci

77 miejsc postojowych dla samochodów
osobowych i dwa miejsca dla autobusów, teren
odwodniony, oświetlony i starannie utrzymany.
Mowa o nowym parkingu w centrum Knurowa.
Powstanie jeszcze w tym roku
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Zapa rkowa n ie sa mochodu
wzdłuż ul. Niepodległości vis-avis szpitala graniczy z cudem. Z
kolei za wręcz karkołomne uchodzą
próby włączenia się autem do ruchu z wyjazdów od strony parafii
i ratusza. Jest realna szansa, że
za pół roku sytuacja się odmieni.
Zdecydowanie na lepsze...

Ciasno i niebezpiecznie

Niemal poprzyklejanie do
siebie pojazdy wzdłuż pobocza
ul. Niepodległości są zmorą kierowców. Klną głównie z dwóch
powodów. Najczęściej wówczas,
gdy szukają odrobiny miejsca, by
się jakoś wcisnąć i zaparkować.
Choćby na chwilę, na czas, który
potrzebują na odwiedziny w pobliskim szpitalu. Natomiast stalowe nerwy i oczy dookoła głowy
potrzebne są zmotoryzowanym,
którzy usiłują włączyć się do ruchu

Dla Przeglądu Prezydent
Knurowa Adam Rams:
- Kiedy zastanawialiśmy
się nad odrestaurowaniem
Ratusza, myśleliśmy również
o za go sp od a -

od strony ratusza lub parafii. Auta
na poboczu skutecznie ograniczają
bowiem widoczność czyniąc manewr wyjątkowo niebezpiecznym.
Zwłaszcza w godzinach szczytu,
gdy potok pojazdów tamowany
bywa na krótkie chwile wyłącznie
przez czerwone światła przy Biedronce.
Znaki zakazu postoju na poboczu problemu nie rozwiązują.
Z kolei parkingi przy Biedronce
i za kościołem nie są uznawane
za dobrą alternatywę. Pierwszy z
nich też zazwyczaj jest pełny, drugi
wydaje się wielu za odległy. Co
gorsza, przez ostatni rok praktycznie nie było sposobności korzystać
z terenu przy ratuszu. Ten idealny
plac postojowy był przez ten czas
placem... budowy – ze względu
na remont budynku w sąsiedztwie
ratusza.

Parking zamiast grzęzawiska

rowaniu terenu wokół. Poza dyskusją było wykonanie parkingu,
bo wszyscy w naszym mieście wiedzą, że zaparkować u nas trudno.
W tej części Knurowa parking jest
nieodzowny z uwagi na szpital, kościół i istniejące sklepy. Radni konsekwentnie domagają się wykonania
tego zadania i trudno im odmówić
racji. Przemawiają za tym oczywiste

potrzeby, w tym również a może
przede wszystkim, względy poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dotychczasowe parkowanie wzdłuż
ul. Niepodległości stwarza realne
zagrożenie dla ruchu pieszego jak i
samochodowego. Kiedy powstanie
parking za Ratuszem, wierzę że ten
problem zostanie raz na zawsze
rozwiązany.

Wiele wskazuje na to, że sytuacja zmieni się diametralnie
na lepsze. Jeśli nic nie stanie na
przeszkodzie, w drugiej połowie
roku zmotoryzowani będą mieć do
dyspozycji znakomicie usytuowany parking, rozwiązujący opisane
kłopoty.
Mowa o placu za ratuszem. W
tej chwili teren przypomina grzęzawisko i nie ma kierowcy, który
zaryzykowałby wjazd na jego środek. Jako tako da się zaparkować
jedynie na jego obrzeżu, choć, by to
uczynić, trzeba zaliczyć kilka dziur
po drodze.
Taki stan nie potrwa długo. Jak
się dowiedzieliśmy, plac ten zostanie objęty II etapem prac w ramach
zagospodarowania terenu w rejonie
ratusza. Jego obszar (około 40 arów)
zostanie uporządkowany. Powsta-

nie 77 miejsc postojowych (w tym
dwa dla osób niepełnosprawnych)
wraz z drogami dojazdowymi.
Wzdłuż drogi wewnętrznej będą
usytuowane dwa miejsca postojowe dla autobusów. Ponadto dokumentacja projektowa przewiduje
wykonanie chodnika łączącego
parking z placem przed ratuszem.
Nawierzchnię tworzyć będzie
betonowa kostka (ośmiocentymetrowej grubości) o zróżnicowanej
kolorystyce i fakturze. Teren zostanie odwodniony i objęty siecią
kanalizacji sanitarnej.
W zakresie prac przewidziano też uporządkowanie zieleni
za parkingiem wzdłuż granicy
działki oraz dokonanie nasadzeń

drzew i krzewów. Parking oświetli
30 latarń.

Zyskają kierowcy, pacjenci
i interesanci

Nowy parking z pewnością zadowoli zmotoryzowanych odwiedzających bliskich i znajomych w
szpitalu. Na pewno też przysłuży
się bezpieczeństwu na ulicy Niepodległości. Oczywiście zyskają
też interesanci załatwiający swoje
sprawy w ratuszu, bo przemianie
ulegnie również najbliższe sąsiedztwo historycznego budynku.
Wykonanie inwestycji przewidywane jest w drugim półroczu.
/bw/
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Knurów. Zaproszenie dla młodzieży

Poszukiwanie wędkarskiego narybku
Knurowskie Koło nr 28 Polskiego Związku Wędkarskiego rozpoczęło nabór
kandydatów do młodzieżowej szkółki wędkarskiej
Zapisani do szkół k i wez mą
udział w realizacji zadania – pod
wyjątkowo długim tytułem - „Wędkarstwo – szkoła cech moralnych i
obywatelskich młodego człowieka,
oraz obcowanie z przyrodą poprzez
turystykę wędkarską, sport rekreacyjny i wyczynowy”. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy wsparciu

finansowym Gminy Knurów.
Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w formie wykładów, prelekcji,
pogadanek, opowiadań i dyskusji.
– Towarzyszyć im będzie przegląd
literatury fachowej – dodaje Damian
Chlubek, prezes Koła nr 28.
Szkolenie odbywać się będzie
w siedzibie koła, w Rybaczówce
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przy stawie Moczury. – Najlepsi z
grupy szkoleniowej wezmą udział w
zawodach wędkarskich naszego koła
i rejonu – mówi prezes Chlubek.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w siedzibie koła we wtorki i
środy w godzinach 14-17 lub telefonicznie: 032 235 11 82.
/bw/



rozmaitości
Szczygłowice. CB-radiowiec odpowiada na zarzuty sąsiadów

20 lat na fali

Potwierdzona łączność z Irakiem i Anglią, znajomi na
całym świecie, to dla pana Eugeniusza ze Szczygłowic
powód do dumy. Pretensje i oskarżenia ze strony sąsiadów
o zakłócanie sygnału w sprzęcie RTV zrzuca na karb ich
niewiedzy
W ostatnim numerze PL jeden z
lokatorów wieżowca przy al. Piastów
skarżył się na CB-radiowca, który
rzekomo swoim sprzętem uniemożliwia oglądanie telewizji i słuchanie
radia. – Jest to dosyć uciążliwe.
Wieczorami, chcąc obejrzeć wiadomości, mam tylko szum i słyszę jego
rozmowy. W radioodbiorniku tak
samo... – żalił się lokator.

CB wyjaśnienia

Kilka dni po publikacji do redakcji zadzwonił CB-radiowiec ze
Szczygłowic, aby rozwiać wszelkie
wątpliwości co do legalności jego
hobby. – Użytkownikiem radia CB
jestem od 1989 roku. Przyznam, że
problemy pojawiły się już w momencie, kiedy postawiłem na dachu
antenę. Mimo, że była niepodłączona ludzie narzekali na zakłócenia
– śmieje się pan Gienek.
Twierdzi, że przyczyny należy
doszukiwać się w niesprawnych antenach siatkowych bez homologacji,
które posiadają wzmacniacze o największej mocy, co powoduje, że zbierają wszystkie fale. – Wina leży po
stronie nieuczciwych sprzedawców,
a także nieświadomych klientów.
Ani razu nikt do mnie nie przyszedł
ze skargą, a przecież pokazałbym
i wytłumaczył na czym to wszystko
polega – zapewnia CB-radiowiec.
Pan Eugeniusz chętnie pokazuje
zezwolenia i świadectwa homologacji. Zapewnia, że wszystko jest
legalne i nie ma mowy o żadnej prowizorce. – Przy ocieplaniu wieżowca
uzyskałem zgodę od administracji
na umieszczenie kabla CB radia
pod izolacją. Wszystkie wątpliwości
Wszelkie wątpliwości co do legalności CB radia w wieżowcu w Szczygłowicach rozwieje Urząd Komunikacji Elektronicznej z Siemianowic
Śląskich pod numerem telefonu:
032 229 02 84.
reklama



może rozwiać Urząd Komunikacji
Elektronicznej, gdzie można zgłaszać
wszelkie zakłócenia – mówi pan
Eugeniusz. Problem polega jednak
na tym, że UKE skieruje swoich
pracowników najpierw do zgłaszającego i sprawdzi jego instalację, a
dopiero później do CB-radiowca. W
przypadku wykrycia u zgłaszającego
anteny bez homologacji mogą zostać
nałożone kary.

Przyjemne z pożytecznym

Przygoda pana Gienka z CB-radiem to kwestia przypadku. – Wracałem z wojska, z Żagania do domu
autostopem. Kierowca miał w samochodzie CB-radio i zajechał do
Knurowa prowadzony przez stację
jak po sznurku. To był taki prototyp
GPS-a. Zainteresowało mnie to, dlatego po powrocie kupiłem pierwsze
radio. Później zamontowałem na

dachu antenę. Byłem ratownikiem na
dole w kopalni, więc problemów z pozwoleniem na montaż anteny nie było
– wspomina szczygłowiczanin.
Z dumą pokazuje segregatory z
kartami potwierdzającymi nawiązaną łączność (QSL). Na każdej znajduje się data i godzina łączności, raport
określający siłę sygnału odbieranej
stacji oraz dokładną częstotliwość.
Przez 20 lat uzbierało się ich sporo.
– Pierwsza z brzegu – Kołobrzeg,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Czechy – wertuje segregator.
– Pokaż tę z Husajnem! – namawia pana Eugeniusza matka.
– To chyba mój największy sukces. W czasie pierwszej misji polskich
żołnierzy w Iraku udało mi się nawiązać łączność z jednym z nich – chwali
się CB-radiowiec.
Na koncie ma także nawiązanie
łączności z pilotem bombowca z

- CB radio to fajne hobby, do tego nieraz pomocne w życiu zapewnia pan Eugeniusz
CB-radio w erze telefonów koAnglii, który latał kiedyś nad Knurowem. Niestety zmarł niedawno. mórkowych, GPS-ów i komputerów
– Dzięki CB-radiu pomagałem w straciło na swojej popularności. Na1997 roku podczas powodzi prowa- dal jest to drogie hobby. – CB radio
dzić kierowców. To także sposób na Alan 8001 – 1300 zł, zasilacz homonawiązanie wielu znajomości, dzięki logowany to jakieś 400 zł. Uzbiera się
kodowi Q także tych międzynaro- tego. Dochodzą pozwolenia, składki
– wymienia pan Eugeniusz. Jego
dowych.
Na dowód pan Gienek wywołuje matka dzielnie mu kibicuje, sama
niepełnosprawnego Norberta z Czu- opanowała sztukę obsługi aparatury.
chowa, a zaraz po nim Adama z Knu- – Jak mąż jeszcze żył i źle się poczuł,
rowa. Każdy mnoży zalety CB-radia to zamiast telefonu załączyłam CBi zwraca uwagę na nieuzasadnione radio i wywołałam straż pożarną.
pretensje sąsiedztwa. – Tylko zamon- Ci dopiero przekazali zgłoszenie
tuje się kawałek „patyka” na dachu i pogotowiu – mówi kobieta.
Tekst i foto: Paweł Gradek
już panika – mówi Adam.
reklama

obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 26 marca 2009 r.
W związku z art. 39 ust.1, art.50 i art 54 ust.3 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008r. poz.1227),
ponownie zawiadamiam na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami)
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 20 czerwca 2007 r.
Uchwały Nr X/143/07, w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon III Kolonii” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów
Nr XXII/315/2004 z dnia 1.07.2004 r . dla obszaru położonego przy
skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z ulicą Bolesława Prusa.
Przedmiotem zmiany fragmentu planu jest sporządzenie:
1. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulicy
Dworcowej z ulicą Bolesława Prusa, sporządzonego z uwzględnieniem problematyki i zasad określonych w art. 15 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z rozporządzeniem
ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U. Nr 164 z 2003 r., poz.1587), obejmującego
ustalenie szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania tego
obszaru.
2. Prognozy oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z ulicą Bolesława Prusa.
Wnioski na piśmie, dotyczące podanego powyżej planu, mogą
być składane w terminie do dnia 27.04.2009 r. pocztą lub osobiście w
biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów; 44-190 Knurów ul. Ogana
5, w godzinach pracy Urzędu.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości
(załącznik graficzny-mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki),
której dotyczy.
Dodatkowe informacje można uzyskać, w Wydziale Urbanistyki,
Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych, Urzędu
Miasta Knurów, 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 7 – w godzinach
pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30
; środa od 7.30 do 17.30, piątek od 7.30 do 13.30 pod numerem telefonu: 032 - 339 22 17÷19 lub pocztą elektroniczną e-mail:
ua@knurow.pl     
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Krystyn kryzys się nie ima
wachlarze i charakterystyczne toczki
zebrały się najpierw pod Teatrem
Śląskim w Katowicach. Tam, w specjalnym namiocie ważyły się, mierzyły obwód pasa i badały poziom
cukru we krwi – wszystko w ramach
ogólnopolskiej kampanii społecznej
„Odchudzamy Polaków”. Grupa 700
Krystyn pojechała ze stolicy Górnego
Śląska do Cieszyna 13 autokarami.
Krystyny przewrotnie rozpoczęły
świętowanie na cieszyńskim rynku
punktualnie o godz. 13.13.
– Przywitały nas władze Cieszyna, odczytano list od Krystyny
Bochenek, inicjatorki zjazdów, która z
powodu pogrzebu Religi nie mogła się
pojawić z nami. Tenor Opery Śląskiej
Ursyn Niemcewicz zaśpiewał nam:
„Krystynki, panienki, ja wszystkie
was całować chcę”. Ludzie wychodzili
ze sklepów, zatrzymywały się samochody i wszyscy pytali, co się tu dzieje
– wspomina Krystyna Palka.
700 Krystyn w ciemnoróżowych
toczkach i z różami w rękach wyglądały na cieszyńskim rynku jak bukiet
kwiatów. Deszczowe chmury przepędziły wachlarzami. – W Teatrze im.
Adama Mickiewicza zobaczyłyśmy
spektakl „Shirley Valentine” z udzia-

Foto: Bogusław Wilk

Dla Krystyny Palka zloty imienniczek to chleb powszedni. – Przygoda zaczęła się od art ykułu w
Przeglądzie Lokalnym. Przeczytałam
o innej knurowiance, Krysi Piekoszowskiej, która zachwalała zloty
i jej pozazdrościłam. Rok później
świętowałam już imieniny w towarzystwie innych Krystyn – śmieje
się Palka. Ma na koncie trzy takie
wyprawy, dwa razy była sama, w
tym roku skrzyknęła się z dwiema
imienniczkami i ruszyły na podbój
Cieszyna.
„Uzbrojone” w dobre humory,

Knurów – Cieszyn. XII Ogólnopolski Zlot Krystyn

Foto: arch. Krystyny Palka

Ani wszechobecny
kryzys, ani
trzynastego
w piątek nie
przeszkodziły 700
Krystynom z całej
Polski po raz 12.
hucznie świętować
imieniny.
Knurowska
reprezentacja
Kryś była
liczniejsza, niż
dotychczas

Knurowskie Krystyny (od lewej): Palka, Jankiewicz i Losza
łem Krystyny Jandy. W drugim akcie
Janda występowała już w naszym
toczku, a po spektaklu złożyła sobie i
nam imieninowe życzenia – opowiada Krystyna Losza.
Program pobytu był tak napięty, że nie było czasu na nudę. 700
Krystyn bawiło się na imieninowej
biesiadzie w Trincu, gdzie wystąpiły
m.in. Krystyny: Prońko i Giżowska,
mimowie z Uniwersytetu Śląskiego

w Cieszynie. Sobotę wypełniło
zwiedzanie Cieszyna i browaru w
Tychach.
Krystyny Palka, Losza i Jankiewicz bardzo ciepło wspominają
13 marca. – Zamiast Dnia Kobiet
przeżyłam wspaniałą imieninową
przygodę. Byłoby nas o dwie więcej,
ale koleżanki za późno się zdecydowały. Mąż mnie namawiał, żebym

pojechała, teraz wszyscy wypytują
jak było – śmieje się Losza.
Knurowskie Krystyny mnożą
swoje zalety: - Jesteśmy kontaktowe, życzliwe i pomocne. Już na
poprzednich zlotach zauważyłam,
że tam nie ma dyrektorów, nauczycieli, doktorów. Każda z nas zawód
zostawia w domu, chociaż bywa, że
nawiązane znajomości później się
przydają – mówi Krystyna Palka,
która od małego była dumna ze
swojego imienia. – Nawet syna mam
Krzysztofa, a to trochę podpada pod
Krystynę...
Knurowianki przywiozły z Cieszyna mnóstwo wspomnień, zdjęć i
pamiątek. Z dumą pokazują zdjęcia,
na których stoją w towarzystwie
najstarszej 83-letniej K r ystyny.
Obiecują pielęgnować nawiązane
znajomości i już zapowiadają udział
w XIII zlocie. – Postaramy się, żeby
było nas jeszcze więcej. Już myślimy
o własnym transparencie z herbem miasta, chcemy być widoczne
– zapowiada Palka, która zachęca
wszystkie imienniczki do wzięcia
udziału w zlocie za rok.
Paweł Gradek

reklama

Józefowie (od lewej): Rożek, Jaworek,
Kornas, Długaj, wójt Joachim Bargiel,
Posiłek, Bursy, Bryłka, Kapłanek
i Maślanka

reklama

Gierałtowice. Nie tylko Krystyny świętują

Józefowie od dobrej roboty

- Panie Józefie – to słowa, które najczęściej dało się słyszeć w czwartkowe
popołudnie w gierałtowickim Urzędzie Gminy
Tr udno się dziwić – gośćmi
wójta Joachima Bargiela byli Józefowie – Rożek, Jaworek, Kornas,
Posiłek, Bursy, Długaj, Br yłka,
Kapłanek i Maślanka. Nie każdy
z nich jest mieszkańcem gminy
– są tu knurowianie – ale wszyscy
w jakiś sposób z nią związani. Są

wśród nich przedstawiciele miejscowych instytucji i organizacji
społecznych, społecznicy i samorządowcy.
- Jest naszym dobrym zwyczajem
od dobrych kilku lat, że w dniu imienin patrona Józefowie spotykają się
w urzędzie – mówi wójt Bargiel.
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Święty Józef jest patronem robotników, toteż właśnie o pracy najwięcej mówiono w czasie wspólnej
godziny. – Ale nie tylko, nie tylko...
– zastrzegają uczestnicy. – Nie sposób nie zahaczyć o hobby, czy inne
luźniejsze tematy.
Bogusław Wilk



rozmaitości
Knurów

Knurów. Gwiezdny festiwal

Przyszłe śpiewające Cropla drąży
scenę
gwiazdy

W sobotę w kinie Casino było głośno, rockowo
i niepokornie. Scenę opanowały bowiem dwa
młode zespoły: Tense Weather z Gliwic
i knurowska Cropla. Obydwa miały przed sobą
niełatwe zadanie rozgrzania widzów w chłodny,
marcowy wieczór
Cropla na scenie

Już po raz szósty w szczygłowickim
Domu Kultury odbył się Festiwal
Piosenki Młodzieżowej „Droga
do gwiazd przez gimnazjum”. Ten
muzyczny konkurs co roku odkrywa
nowe talenty, które lada dzień mogą
stać się prawdziwymi gwiazdami

Nagrody został y przydzielone
w czterech kategoriach. Wśród
solistów najlepszym głosem wykazali się: I miejsce - Konrad
Wójcik (Prywatna Szkoła Muzyczna, Zabrze) ex aequo z Michałem
Ł acheckim (Gimna zjum nr 3,
Zabrze); II miejsce – Sara Mroczkowska (Gimnazjum nr 7, Gliwice);
III miejsce – Marta Kozak (MG nr
4, Centrum Kultury, Knurów) ex
aequo z Justyną Dubaj (Gimnazjum nr 10, Gliwice); wyróżnienie
otrzymała Magdalena Długosz
(MG nr 3, Knurów).
W kategorii zespołów wokalnych
zwyciężyli: I miejsce – duet wokalny z Gimnazjum nr 10 z Gliwic;
II miejsce – zespół wokalny z
Gimnazjum nr 10 w Gliwicach; III
miejsce – zespół wokalny „OK” z
Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie; wyróżnienie
otrzymał duet wokalny z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Knurowie.
Wśród zespołów wokalno-instrumentalnych wyróżnienie otrzymał
Zespół Kameralny „DAGAS” z
Gimnazjum nr 7 w Gliwicach, a w
kategorii chórów – chór z akompaniamentem z Gimnazjum nr 7 w
Gliwicach.



finałowe zwycięzców – widownia
chętnie tańczyła i śpiewała. Wśród
podziwiających młodzieńczy talent

i umiejętności byli – wręczający
później nagrody – m.in. zastępca
prezydenta Knurowa Piotr Surówka,
dyrektor Centrum Kultury – Jerzy
Kosowski, dyrektor MOPP w Knurowie – Jolanta Leśniowska, dyrektor
gimnazjalnej Czwórki Dariusz Dzindzio i radny Izydor Golec.

Tekst i foto: Monika Pięciak

Gimnazjaliści Czwórki urzekli publiczność żywiołowym tańcem

Tuż przed godziną 19.00 ze
wszystkich stron Knurowa, różnymi
środkami lokomocji młodzież spływała prosto do siedziby Centrum
Kultury. Już na miejscu okazało się,
że właściwie niemal wszyscy doskonale się znają. Były więc radosne
i wylewne powitania, rozmowy i
nieustanne wybuchy śmiechu.
Pier wsza na scenie pojawiła
się Tense Weather. Czteroosobowy
zespół z Gliwic miał wprowadzić
fanów w odpowiedni nastrój przed
koncertem gwiazdy wieczoru, czy
mu się to udało – trudno powiedzieć.
Choć muzyka, jaką wykony wał
zespół z Gliwic brzmiała dobrze,
to niektórych słuchaczy drażniła
specyficzna maniera wokalisty. Aby
oddać Tense Weather sprawiedliwość
trzeba przyznać, że ostatnia piosenka
pozostawiła najlepsze wrażenie, pojawiły się także prośby o bisy.
Gwiazdą wieczoru była zdecydowanie knurowska Cropla. Już
intro zgromadziło przed sceną sporą

Samorządowcy z Ukrainy odwiedzili Knurów

Donbas na Śląsku

Foto: Mirella Napolska

Organizatorami festiwalu było
Centrum Kultury, Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej oraz Miejskie
Gimnazjum nr 4 z Knurowa. Młodzież wykonała znane piosenki,
m.in. z repertuaru Anny Marii Jopek,
Kayah, Ryszarda Rynkowskiego i
Edyty Geppert. W festiwalu wzięło
udział około 190 osób z Gliwic,
Zabrza, Katowic, Przyszowic, Gierałtowic i Knurowa.
Grand Prix VI Wojewódzkiego
Festiwalu Piosenki Młodzieżowej
„Droga do gwiazd przez gimnazjum” wyśpiewała Aleksandra Stryj
z Gimnazjum nr 3 w Zabrzu. Za
precyzję wykonania i osobowość
sceniczną osobne wyróżnienie otrzymał Krzysztof Jakielaszek z zespołu
wokalnego z Gimnazjum nr 8 w
Gliwicach.
Publiczność bardzo entuzjast ycznie reagowała na w ystępy

Śpiewa knurowski zespół OK

- Śląsk to prawdziwa kopalnia... dobrych wzorców
dla ukraińskich samorządów - podkreślali uczestnicy
środowego spotkania w ratuszu

gromadkę skaczących fanów, a dalej
było tylko lepiej. W przerwie, przed
występem Cropli można było posłuchać muzyki z płyty Linkin Park
– to skojarzenie zdecydowanie nie
było przypadkowe i zapowiadało, co
będzie się działo na scenie.
Dobry wokalista z mocnym głosem (Dominik Michniewicz), świetne
gitary (Mateusz Dudziński i Michał
Króliczek- bas), perkusja bez zarzutu
(Daniel Lipka) i prawdziwy rarytas
– instrumenty elektroniczne (gramofon i klawiatura sterująca podłączona
do komputera), na których szalał Karol Papała - to główne zalety zespołu
współpracującego z knurowskim
Hard Rock. W wykonaniach Cropli
nie było odstręczającej maniery, ani
zblazowania. Było za to głośno i rytmicznie, choć nie zabrakło też ballad
i nieco spokojniejszych dźwięków.
Przede wszystkim podczas koncertu
było widać, że i muzycy, i publiczność dobrze się bawią.
Tekst i foto: Justyna Walo

Już po raz drugi w tym roku Knurów
odwiedziła grupa samorządowców z Ukrainy
– województw donieckiego i charkowskiego

Goście z regionu słynącego z przemysłu górniczego, a
więc o podobnej do Śląska specyfice, uczą się od tutejszych
samorządowców dobrego zarządzania. Do Polski przyjechali
na zaproszenie Kolegium Europy Wschodniej, w ramach
programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Study
Tours to Poland”. Na Śląsku program realizują Fundacja
Rozwoju Świętochłowic i Centrum Kształcenia i Dialogu
Theotokos z Gliwic. Jednym z miejsc, które, jak widać, na
stałe zostało wpisane w program wizyt gości ze Wschodu,
jest Knurów. Samorządowcy z Donbasu przebywali tu w
środę, 25 marca. Wizyta rozpoczęła się od spotkania w
Ratuszu, w którym Ukraińców podejmowali wiceprezydent
Piotr Surówka, przewodniczący Rady Miasta Kazimierz
Kachel i jego zastępca Joachim Machulik oraz sekretarz
miasta Anna Karwot.
Po prezentacji multimedialnej był czas na dyskusję.
Goście zadawali pytania dotyczące budżetu gminy i funkcjonowania prywatnych przedsiębiorstw. Duże zainteresowanie wzbudził system działania TBS-ów. W drugiej części
wizyty gości odwiedzili kilka miejsc w mieście – na ich
trasie znalazły się: boisko Orlik, pływalnia AquaRelax, ulica
Kosmonautów, Miejska Szkoła Podstawowa nr 2, rondo im.
Jana P II i budynki TBS-ów.
MiNa
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aktualności
reklama

informacja własna wydawcy

Knurów. VI Miejski Festiwal Piosenki Karaoke „Zostań Gwiazdą”

Mikrofon i ekran

Foto: Archiwum MG-3

Skaldowie śpiewali niegdyś „Śpiewam bo muszę”. Młodzi
knurowianie śpiewają przy każdej okazji i przede wszystkim,
bo chcą, o czym świadczy ogromne zainteresowanie Festiwalem
Piosenki Karaoke „Zostań Gwiazdą”

W kategorii zespołów wokalnych bezkonkurencyjni okazali sie uczniowie z MSP-6
Zadymiony pub, nierozerwalnie
kojarzony z tego typu rozrywką organizatorzy zamienili na kameralną
„Sztukaterię”. Chętnych do konkursowej rywalizacji nie brakowało. W
przesłuchaniach, które odbyły się na
początku marca w auli Miejskiego
Gimnazjum nr 3 wzięło udział dwuLaureaci VI Miejskiego Festiwalu
Piosenki Karaoke:
W kategorii solistów wśród klas I-III
najlepsza była Monika Skrobisz z
MSP-6, II miejsce zdobyła Sonia
Biedrowska z MSP-4, a III ex aequo
wyśpiewali: Ksenia Dąbrowska z
MOPP, Iwo Plaza z MSP-7, Alicja
Kozień z MSP-9 i Weronika Suszek
z MSP-1.
Wśród klas IV-VI najlepsza okazała
się Aleksandra Śmieja z MSP-3, tuż
za nią ex aequo znalazły się Agata
Magiera z MSP-7 i Julia Lisoń z
MSP-4. III miejsce zdobyli: Michał
Szymański z MSP-4 i Sylwia Lipka
z MSP-7. Równorzędne wyróżnienia
otrzymały: Martyna Jakubowska z
MSP-6, Natalia Madej z MSP-6 i
Anna Długosz z MSP-9.
W kategorii zespołów wokalnych
wśród klas I-III najlepszy okazał się
Szkolny Zespół Dziecięcy z MSP-6, II
miejsce zajął zespół wokalny „Czary
mary” z MSP-9, a III – zespół wokalny z MSP-3.
Wśród klas IV-VI triumfował szkolny
zespół wokalny z MSP-6, a tuż za
nim znalazł się zespół wokalny „Tęcza” z MOPP.
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stu wykonawców, reprezentujących
knurowskie szkoły podstawowe i
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Oceniało ich dwuosobowe jury:
Danuta Czok i Mariusz Kowalczyk,
zastępca dyrektora Centrum Kultury.
17 marca w „Sztukaterii” odbył
się koncert laureatów, w którym
zaprezentowali się najlepsi z najlepszych. – Festiwal miał wysoki i
wyrównany poziom. Zwróciliśmy
uwagę nauczycielom i wykonawcom,
że karaoke jest jedną z najprostszych
form śpiewu z podkładem i aby nie
ograniczali się tylko do niej. Młodzi wykonawcy powinni starać się

śpiewać swoim naturalnym głosem,
nie naśladować znanych artystów,
którzy już mają swój własny styl. Kilku młodych uczestników Festiwalu
prezentuje wysoki poziom. Kształcą
swój głos u fachowców, instruktorów
i nauczycieli i to słychać. Podobne
festiwale są okazją do zaprezentowania się i konfrontacji. Dostarczają
motywacji wykonawcom do pracy,
dlatego powinniśmy takie inicjatywy
pielęgnować – podsumował Mariusz
Kowalczyk, juror festiwalu.
Organizatorami VI Miejskiego
Festiwalu Piosenki Karaoke „Zostań
Gwiazdą” było Centrum Kultury i
Miejskie Gimnazjum nr 3.
/pg/

ogłoszenie

INFORMACJA
Powiatowy Urząd Pracy oraz Zespół Szkół Łączności w Gliwicach
informuje, że w dniu 2 kwietnia br. w godz. 9:00 - 14:00 w Zespole
Szkół Łączności Gliwice, ul. Warszawska 35 odbędą się Młodzieżowe
Targi Pracy i Przedsiębiorczości.
Targi skierowane są do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i mają na celu ukazanie im możliwości wejścia na
rynek pracy po zakończeniu edukacji.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.



rozmaitości
Knurów. Czy to powódź, czy huragan...

Pilchowice

79 plastycznych prac to plon eliminacji miejskich XI Ogólnopolskiego
Konkursu „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga”

W Niedzielę Palmową, 5 kwietnia 2009 r., w RSP
(ul. Gliwicka 3) w Pilchowicach odbędzie się
Jarmark Przedświąteczny połączony z X Gminnym
Konkursem Twórczości Ludowej „Kroszonka 2009”

Straż pożarna ci pomaga Przedświąteczny jarmark
Imprezie patronuje Komenda
Główna Państwowej Straży Pożarnej. Konkurs plastyczny skierowany
był do dzieci. Najmłodsi uczestnicy
mogli mieć już nawet 6 lat, najstarsi
– 16. Wystarczyło dowolną techniką
plastyczną zrealizować temat i czekać na wyniki.
Na konkurs nadesłano 79 prac.
Jury je oceniło i wyłoniło autorów
najlepszych (wyniki poniżej). Po pięć
rysunków z każdej kategorii zostało
wysłanych do Starostwa Powiatowe-

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.

go. Mają szanse, by trafić do etapu
wojewódzkiego konkursu.
Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych ufundował Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej w Knurowie. Wręczyli je, 16 marca podczas
uroczystego podsumowania, Jolanta
Leśniowska - dyrektor MOPP - i szef
MIOC Jarosław Wiewiura. Oboje
serdecznie gratulowali i zachęcali do
uczestnictwa w innych konkursach.
– Bardzo się cieszę, że tak wiele
dzieci wzięło udział w konkursie.
Mam nadzieję, że zachęcą także swo-

ich kolegów, do udziału, gdy pojawi
się taka możliwość następnym razem
– mówiła Jolanta Leśniowska.
Dodatkowe materiały plastyczne
otrzymali uczniowie Szkoły Specjalnej, którzy przysłali swoje prace,
ale ze względu na dużą konkurencję
nie zakwalifikowali się do finału.
Jarosław Wiewiura poinformował
dzieci, że wszystkie prace zaraz po
finale, który odbędzie się pod koniec
kwietnia, trafią na wystawę pokonkursową do muzeum pożarnictwa w
Myślenicach.
Justyna Walo

Impreza, na którą zapraszają
Stowarzyszenie „Pilchowiczanie Pilchowiczanom” oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Pilchowicach, rozpocznie
się o godz. 13.00. Na przybyłych czekać będzie wiele atrakcji. Dzieci będą
mogły wziąć udział w plastycznych
zmaganiach ze słodkimi nagrodami,
na głodnych i zmęczonych będą
czekały świąteczne przysmaki i wypieki. Będzie także okazja do zakupu
lokalnych wyrobów, jak kiełbasy,
jaj, baranków czy wielkanocnych
stroików. Ogłoszone zostaną wyniki

Gmina Pilchowice w obiektywie

Justyna Walo

Przeszło sto fotografii trafiło do organizatorów II edycji konkursu
fotograficznego „Gmina Pilchowice w obiektywie”.
Za najpiękniejsze uznano zdjęcia przysłane z Żernicy
czynem 32 amatorów fotografowania.
Oceny ponad stu zdjęć podjęło się
jury, które tworzyli Andrzej Knapik
ze Stanicy i Jan Gamoń z Wilczy.

5ak

Roger Klose, natomiast wśród dorosłych zwyciężył Michał Kryjak
– obydwaj reprezentujący Żernicę.

Najpiękniejsze fotki z Żernicy
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Pilchowiczanie – Pilchowiczanom. Na zaproszenie do
udziału w konkursie odpowiedziało

konkursów „Kroszonka 2009” oraz
„Konkursu na potrawę wielkanocną”.
O godz. 14.30 uczniowie ZSP w Stanicy wykonają „Misterium”. Jarmark
będzie także okazją do obejrzenia
pokonkursowych wystaw: „Kroszonka 2009” oraz „Gmina Pilchowice
w obiektywie”. Zaprezentowana
zostanie też makieta parku przy ul.
Trześniówka, któremu w niedługim
czasie zostanie przywrócona dawna
świetność. Jarmark zakończy się o
godz. 20.00.

Wyniki zostały ogłoszone 13
marca. Największe powody do radości i satysfakcji mają żerniczanie. W
kategorii dzieci i młodzieży wygrał

Wyniki
Kategoria dzieci i młodzieży:
1. Roger Klose (Żernica), 2. Anna
Zapart (Stanica) i Sandra Ludwik
(Wilcza).
Dorośli:
1. Michał Kryjak (Żernica), 2. Krystian Marek (Pilchowice) i Grażyna
Kus (Pilchowice).

Foto: Mirella Napolska

Filip Badura z Leszczyn

Filip Wichowski z Wilczy

ur. 11.03.2009 r., 4070 g, 59 cm

ur. 11.03.2009 r., 3000 g, 55 cm

Julia Szczeszak z Knurowa

Szymon Kruszyński z Gierałtowic

Wiktoria Konkol z Ornontowic

Zofia Tworuszka z Rud Raciborskich

ur. 13.03.2009 r., 2900 g, 51 cm

ur. 18.03.2009 r., 3400 g, 54 cm

10

ur. 14.03.2009 r., 3050 g, 55 cm

ur. 18.03.2009 r., 3720 g

Oliwia Kaczmarek z Knurowa

ur. 12.03.2009 r., 3750 g, 57 cm

Dominik Pikulik z Pilchowic

ur.14. 03.2009 r., 2900 g, 51 cm

Piotr Majewski z Knurowa

ur. 19.03.2009 r., 2900 g, 54 cm

Oliwia Sala z Knurowa

ur. 12.03.2009 r., 3420 g, 54 cm

Tomasz Bzdyra z Gliwic

ur. 15.03.2009 r., 3400 g, 55 cm

Hanna Morawska z Knurowa

ur. 19.03.2009 r., 2550 g, 50 cm

Klaudia Gołuch z Knurowa

ur. 13.03.2009 r., 3430 g, 58 cm

Wiktoria Daniel z Knurowa

ur. 17.03.2009 r., 3050 g, 53 cm

Marta Sebastian z Gierałtowic

ur. 19.03.2009 r., 3350 g, 53 cm
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Biją się w lasach
27.03.2009
PIĄTEK
„Popiełuszko. Wolność jest
w nas”.
- godz. 16.00, 19.00
28.03.2009
SOBOTA
I Knurowskie Spotkania Teatralne „bez MASKI”- uroczysta
gala festiwalu
- godz. 16.30
„Popiełuszko. Wolność jest
w nas”.
- godz. 20.00

Knurów ma swoich dzielnych wojów. Należą
do plemienia Wiślan zachodnich lub Opolan,
a ich patronem jest Wszegniew – najbogatszy
człek w okolicy

Fantazja pod kontrolą

Wojowie sprzed tysiąca lat mają liczną,
współczesną publiczność

29.03.2009
NIEDZIELA
„Popiełuszko. Wolność jest
w nas”.
- godz. 14.00, 17.00, 20.00
30-31.03.2009
PONIEDZIAŁEK, WTOREK
„Popiełuszko. Wolność jest
w nas”.
- godz. 16.00, 19.00
Foto: Archiwum drużyny Wszegniewa

1-2.04.2009
ŚRODA, CZWARTEK
„Popiełuszko. Wolność jest
w nas”.
- godz. 15.00, 17.45

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca

Marek Krajewski
„Festung Breslau”
Ostatnie dni II wojny światowej. Oblężony przez Armię Czerwoną i zamieniony przez Niemców w twierdzę Wrocław powoli
zamienia się w ruinę. Spalone i
- mogłoby się wydawać - martwe
miasto żyje jednak swoim życiem,
które z ruchliwych ulic i urokliwych zakątków przeniosło się do
tuneli i kanałów. W tej scenerii
zawieszony w obowiązkach oficer
policji kryminalnej Eberhard Mock
na prośbę pięknej hrabiny, znanej
antyfaszystki, prowadzi prywatne
śledztwo w sprawie zamordowania
jej siostrzenicy. Bestialstwo tego
mordu wydaje się wskazywać na
żołnierzy radzieckich, jednakże
zainteresowanie sprawą byłych
przełożonych Mocka i zakaz prowadzenia przez niego śledztwa rodzą
u starego oficera podejrzenia, że
może być inaczej. Naciskany przez
generała, torturowany przez komendanta obozu, namawiany przez żonę
do opuszczenia miasta Mock jako
prawdziwy policyjny pies gończy
waha się pomiędzy pragnieniem odszukania mordercy, a spełnieniem
życzenia żony. Festung Breslau
to ostatnia część przygód oficera
kryminalnego Eberharda Mocka.
Jak każda z poprzednich zaskakuje
niespodziewanymi zwrotami akcji i
fascynującą fabułą.

(G.K.)

Zaczęło się od fascynacji
fabularnymi grami fantasy.
Gr upa młodych k nurowian
spotykała się regularnie, aby
wcielając się w fikcyjne postaci, dawać upust wyobraźni i
zamiłowaniu do walki. Jednak
dość szybko przestało im to
wystarczać. Postanowili swoje
działania osadzić w realnej,
choć odległej, przestrzeni i
czasie. Przestrzeń jest oczywista – ta, w której żyją, czyli
teren dzisiejszego Knurowa. Na
czas akcji wybrali przełom X i
XI wieku. – To najbarwniejszy
okres w historii Śląska – tłumaczy Bartłomiej Trela, jeden
z wojów Wszegniewa. – Był

wówczas pod wpływem Moraw, Czech, następnie pojawił
się Mieszko. Przyjęto nową
religię, zakładano biskupstwa.
Fascynujące jest ówczesne
starcie chrześcijaństwa z pogaństwem.

Miecze – od kowala

Metamorfoza miłośników
Warhammera w prasłowiańskich wojów trwała około roku.
To był czas trenowania walk i
kompletowania stroju. Hełmy
i miecze zamawia się u kowali.
Niektóre elementy odzienia,
na przykład kolczugę, można
wykonać samemu. Do tego
przyszywanica, spodnie, ko-

cki, Grzegorz Ociepski, Jakub
Bryksa, Łukasz Hańczewski
i Rafał Pietras. Są wśród nich
studenci i licealiści, a kierunki
w jakich się kształcą , mają
niewiele wspólnego z historią.
– Co najwyżej historia komputerów – śmieje się Bartłomiej,
który studiuje informatykę. Dla
niego ta pasja jest spełnieniem
dawnych marzeń: - Jak byłem
dzieckiem, marzyłem o czymś
takim, nie spodziewając się,
że to w ogóle będzie możliwe. I
proszę – jest!
Zamierzchłe czasy wojów
wydają się tak tajemnicze, że
niemal baśniowe. Postronny
obserwator nie widziałby szczególnej różnicy między fantastyką a odległą historią. Nic
bardziej mylnego. – Pofantazjować nam nie wolno, wszystko
ma być zgodne z ówczesnymi
realiami – tłumaczy Bartłomiej
Trela. – Z tym, że stal na nasz
osprzęt powstała w hutach, a
materiał nie był tkany ręcznie,
musimy się pogodzić. Ale poza
tym dbamy o wierność tamtej
rzeczywistości. Na treningach
spotykamy się głównie w lesie,
gdzie często przy okazji zdarza nam się sprzątać śmieci
po lokalnych młodocianych

pijaczkach.
Bartek przyznaje, że podczas walki łatwo się czasem
zapomnieć. Ale wojowie muszą
się kontrolować, aby nie dać się
ponieść emocjom, bo mieczami,
choć są tępe, można by poturbować kolegę.
Swoje umiejętności knurowscy wojowie mają zamiar
prezentować publicznie podczas
rozmaitych okazji. Mają już za
sobą trzy występy. Są też otwarci na nowych chętnych. Więcej
na temat drużyny Wszegniewa
można przeczytać na stronie internetowej www.wojowie.com,
tam też jest podany kontaktowy
adres mailowy.

szula, pas, no i dużo treningów.
Starają się ciągle doskonalić
swoje umiejętności, dbać o kondycję, a przy okazji – pogłębiać
wiedzę o epoce. Zdobywanie
wiedzy odbywa się mimochodem, każdy robi to na własną
rękę i potem dzieli się nią z kolegami. Spotykają się co tydzień.
– Głównie ćwicz ymy się w
walce. Na treningach do walki
używamy na ogół drewnianych
mieczy treningowych, które są
mniej komfortowe, niewyważone. Potem walka tymi stalowymi
wydaje się dużo łatwiejsza.
W tej chwili wojów jest
siedmiu: Artur Piecowski, Bar- Mróz i śnieg? Żaden problem dla
tłomiej Trela, Krzysztof Tome- zahartowanych w bojach wojów...

M. Napolska

Foto: Archiwum drużyny Wszegniewa

Knurów

Foto: Archiwum drużyny Wszegniewa

rozrywka

ROZRYWKA nr 12/2009 - 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.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo: 1) niepohamowany gniew, 8) jar, wąwóz, 9) licha
kawa, 10) cena sprzedaży minus cena zakupu, 11) okrągły
budynek z kopułą, 13) błędy w wypracowaniu, 15) motyl o
plamistych skrzydłach, 16) płynie przez Nową Sól, 18) pojęcie
sprecyzowane, realne, 21) matka Tyberiusza, żona Oktawiana
Augusta, 22) roślina jak imię męskie, 23) przyjaciel Pszczółki
Mai, 24) wesoła, szczebiotliwa, młoda dziewczyna
Pionowo: 1) zaleta, przymiot, 2) kulki ołowiane w gilzie, 3) ukochana latorośl, 4) Tomasz z kadry Engela, 5) matka chrzestna,
6) radosny i triumfalny kibica, 7) seans narkomana, 12) dziki
pies australijski, 13) niewypłacalny dłużnik, 14) własny punkt
widzenia, opinia, 15) pracują w leśnym kopczyku, 17) kraj z
Nairobi, 18) cząstka filmu, 19) golaska, nudystka, 20) muzyka
zespołu Deep Purple

12
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 10/2009 brzmiało:
„Śliwka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Anna Podraza.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Handel i Usługi
Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

01-odw.

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

10-17/09

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

Usługi remontowo-wykończeniowe, malowanie, tapetowanie, gipsy, panele. Tel.
0 512 919 120

11-12/09

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

12-14/09

2-pokojowe, 43 m2, po remoncie sprzedamy. M3, tel. 0 603 773 313

12/09

3-pokojowe, 62 m2, po remoncie, balkon,
sprzedamy. M3. Tel. 0 603 773 313.

12/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

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

09-17/09

12/09

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.

WĘGIEL ORZECH WORKOWANY. TEL.
0 515 191 401

Al. Piastów, M-4, 56 m2,, 117 tys. Lokus, tel.
0 793 679 367

05–51/52/09

12/09

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

Centrum Knurowa, wieżowiec, III piętro,
3 pokoje, stan mieszkania bardzo dobry,
sprzedam. Pilne. Tel. 0 606 230 195

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

01–odw.

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

05-17/09

12/09

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

11-21/09

12/09

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

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

12-15/09

12-15/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

Lokal handlowo-usługowy do wynajęcia.
Knurów, ul. Witosa 15, 90 m2, parter. Tel.
0 509 050 930

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

10-12/09

11-14/09

Łokietka, M-4, 52 m2, 160 tys.. Lokus. Tel.
0 793 679 367

Serwis okien PCV. Tel. 0 604 788 540

05-12/09

SZUKAM PRACY

12/09

Mieszka I, M-4, 54 m , 145 tys. do remontu.
Lokus, tel. 0 793 679 367
2

12/09

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

12/09

Sprzedam 4-pokojowe, 72,5 m 2 ,
Knurów ul. Ułanów, Tel. 692801602
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

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w Knurowie, os. 1000-lecia, 57 m2. Cena 170 tys.
Tel. 0 32 236 31 98
12-13/09

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, I p. Tel.
0 664 497 521

10-13/09

Ułanów, M-5, 73 m , 190 tys. od zaraz.
Lokus, tel. 0 793 679 367
2

12/09

Zamienię 2 mieszkania własnościowe na
domek. Tel. 0 508 302 423

10-12/09

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

10-14/09

Usługi budowlane: tynkowanie, ocieplanie,
kompleksowe wykańczanie wnętrz. Tel.
0 600 623 218

10-12/09

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

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz.
Tel. 0 791 883 980. Tanio

12/09

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

09-13/09

Ogłoszenie o przetargu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka”
w Knurowie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie własności lokalu położonego w Knurowie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego
4c/4 o powierzchni 48,00 m2.
Cena wywoławcza tego mieszkania wynosi 134 185,00 zł.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł do dnia 09.04.2009 r. do godziny 10.00
w Kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy.
Zainteresowani uzyskaniem własności lokalu winni złożyć pisemną ofertę w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka”
w terminie do dnia 08.04.2009r.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 09.04.2009r.
w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Gen. J. Ziętka 18c w Knurowie o
godzinie 11.00.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 032 235 16 70 lub 0-32 235 16 80.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego
przetargu bez podania przyczyny.

MOTORYZACJA
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

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

4-23/09

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

11-13/09

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

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

12/09

1-pokojowe, 35 m2, I piętro sprzedamy. M3.
Tel. 0 603 773 313

INFORMACJA

23-odw.

11-14/05

Urząd Miasta Knurów informuje, że w dniu 17.09.2008r. Rada
Miasta Knurów podjęła Uchwałę Nr XXIII/385/08 w sprawie ustalenia zasad dofinansowania kosztów usuwania azbestu z terenu
miasta Knurów.
Dofinansowanie dotyczy wymiany lub likwidacji pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych będących w posiadaniu osób fizycznych w tym wspólnot
mieszkaniowych, pod warunkiem, że nie prowadzi się w nich
działalności gospodarczej.
Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Z treścią Uchwały, Regulaminem dofinansowania, oraz ze
szczegółowymi informacjami na temat usuwania azbestu można
zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu, lub w „Ekoporadniku
Mieszkańca” na stronie BIP UM Knurów www.knurow.bip.info.pl,
oraz na stronie internetowej www.knurow.pl

12/09
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III Bieg Wiosenny – Katowice, Dolina Trzech
Stawów

Bieg wiosenny zimą
W stolicy Górnego Śląska nie mogąc się pozbyć zimy, już
15 marca przeprowadzono trzecią edycję biegu wiosennego.
15-kilometrowa trasa wiodła wokół Doliny Trzech Stawów, a na
starcie nie zabrakło miłośników joggingu z Knurowa.

PiSk

Wyniki:
- Adam Danił (AKB Knurów) – 33 miejsce w open, 5 w M-40,
czas: 56 minut 37 sekund,
- Piotr Bieliński (KB Sokół Knurów) – 41 miejsce w open, 11 w
M-18, czas: 57 minut 30 sekund,
- Łukasz Sztuka (AKB Knurów) – 78 miejsce w open, 19 w M-18,
czas: 1 godzina 2 minuty 5 sekund,
- Jacek Kostrzewa (KB Sokół Knurów) – 193 miejsce w open,
47 w M-18, czas: 1.08.11,
- Marek Pieróg (Knurów) – 204 miejsce w open, 63 w M-30,
czas: 1.08.27,
- Szymon Masarczyk (Knurów) – 205 miejsce w open, 49 w M18, czas: 1.08.28,
- Adam Hasa (Knurów) – 212 miejsce w open, 68 w M-30, czas:
1.08.53,
- Czesław Kostrzak (NSZZ Solidarność KWK Knurów) – 380
miejsce w open, 88 w M-40, czas: 1.15.44,
- Michał Bagiński (Knurów) – 386 miejsce w open, 89 w M-18,
czas: 1.16.13,
- Dariusz Kołodziejczyk (Knurów) - 408 miejsce w open, 100 w
M-18, czas: 1.17.05,
- Zbigniew Kołodziejczyk (Knurów) – 484 miejsce w open, 72 w
M-50, czas: 1.21.31,
- Radosław Kubat (Knurów) – 539 miejsce w open, 122 w M-18,
czas: 1.25.42.

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM

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

Wyniki 8. turnieju:

Ryszard Nosiadek
Alfred Wagner
Józef Rzepka
Michał Fojt
Piotr Arent
Jerzy Hadrawa
Wiesław Mentel
Jan Krzysteczko
Alojzy Kopiec
Grzegorz Grzemba
Jacek Zacher

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

Klasyfikacja generalna:

2.140 pkt
2.052 pkt
2.029 pkt
1.919 pkt
1.886 pkt
1.868 pkt
1.851 pkt
1.816 pkt
1.810 pkt
1.794 pkt
1.649 pkt

1.
Stefan Dylus
(Gliwice)
13.247 pkt
2.
Wojciech Napierała
(Knurów)
12.961 pkt
3.
Bogumił Wolny
(Knurów)
12.734 pkt
4.
Janusz Myszka
(Knurów)
12.708 pkt
5.
Stefan Wroblowski
(Gliwice)
12.588 pkt
6.
Alojzy Kopiec
(Przyszowice)
12.436 pkt
7.
Dariusz Gołyś
(Szczygłowice)
12.085 pkt
8.
Tadeusz Żogała
(Przyszowice)
11.926 pkt
9.
Dariusz Skowron
(Knurów)
11.849 pkt
10. Mieczysław Polok
(Przyszowice)
11.687 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 31 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Pokonały mistrzynie Polski
Kobieca drużyna UKS Eugen Knurów wywalczyła tytuł mistrzyń Śląska,
pokonując w „jaskini lwa” mistrzynie Polski – UKS Pover Chorzów
Występ w chorzowskich
Mistrzostwach Śląska był
przetarciem i ostatnim sprawdzianem przed zbliżającymi
się Mistrzostwami Polski (29
marca w Warszawie). Ów
sprawdzian pozytywnie zaliczyli reprezentanci knurowskiego Eugena. – Do Chorzowa
wyjechaliśmy w 11-osobowym
składzie i zdobyliśmy 7 medali
– relacjonuje trener Eugeniusz
Mehlich. – O bardzo dużą
niespodziankę postarały się
nasze zawodniczki, pokonując
gospodynie i jednocześnie mistrzynie Polski. Indywidualnie
najlepiej spisała się Katarzyna Woźniak zdobywając tytuł
mistrzyni Śląska.
Wspomniana Katarzyna
Woźniak startując w kategorii 60 kg, wycisnęła sztangę
ważącą 47,5 kg. Na podium
stanęły również cztery inne
zawodniczki Eugena: Patrycja
Małkowska – kat. 60 kg, wynik 37,5 kg, II miejsce, Anna
Radzikowska – kat. +60 kg,
wynik 50 kg, II miejsce, Natalia Mikucka – kat. +60 kg,
wynik 45 kg, III miejsce. Z
kolei w kategorii open juniorek Adriana Łosik uplasowała
się na drugim miejscu z wynikiem 72,5 kg.
Te wyniki pozwoliły knurowiankom wygrać klasyfikację drużynową. Podopieczne
Eugeniusza Mehlicha zgromadziły 47 punktów, wyprzedzając UKS Pover Chorzów (41
pkt) i TKKF Azory Kraków
(12 pkt).
Występ w Chorzowie do
udanych zaliczy również kilku mężczyzn z Eugena. Na
„pudle” stanęli: Michał Pietras
(kat. 125 kg, wynik 135 kg,

Piotr Skorupa

Ranking UKS Eugen Knurów za rok 2008:
- juniorki do lat 18
1. Patrycja Małkowska – 88 pkt
2. Katarzyna Woźniak – 83 pkt
3. Natalia Mikucka – 79 pkt
4. Angelika Adamek – 75 pkt
5. Małgorzata Bąk – 50 pkt
6. Marlena Gulajska – 45 pkt
7. Kamila Nowak – 31 pkt
8. Monika Leginowicz – 24 pkt
9. Tamara Tucka – 19 pkt
- juniorki starsze
1. Ewa Wyrwas – 44 pkt
2. Monika Mikulska – 37 pkt
3. Adriana Kosik – 32 pkt
4. Aleksandra Grąbczewska – 21 pkt
5. Emilia Witulska – 8 pkt

- juniorzy do lat 18
1. Marek Mikołajczak – 95 pkt
2. Paweł Kućmierczyk – 68 pkt
3. Tomasz Czarkowski – 62 pkt
4. Wojciech Czarkowski – 49 pkt
5. Dawid Dyjach – 29 pkt
6. Sebastian Małkowski – 28 pkt
7. Sebastian Heler – 28 pkt
8. Paweł Maćkowski – 24 pkt
9. Maciek Łój – 24 pkt
10. Krzysztof Zawistowski – 18 pkt
11. Patryk Kancelista – 16 pkt
12. Dawid Furgoł – 12 pkt
13. Marcin Frączek – 9 pkt
14. Kamil Wiszniowski – 9 pkt
15. Daniel Mrozek – 8 pkt

Michał Pietras – wicemistrz
Śląska seniorów w kategorii
masters
16. Krystian Kopczyk – 8 pkt
17. Patryk Pryła – 7 pkt
18. Mateusz Bernacki – 5 pkt
19. Adrian Pławucha – 4 pkt
20. Wojciech Widuch – 3 pkt
- juniorzy starsi
1. Marcin Papała – 30 pkt
2. Daniel Nocoń – 2 pkt
3. Łukasz Dyjach – 1 pkt
- seniorzy
1. Eugeniusz Mehlich – 123 pkt
2. Zbigniew Gulajski – 93 pkt
3. Michał Pietras – 32 pkt
4. Jan Garsztecki – 20 pkt
5. Eugeniusz Momocki – 9 pkt
6. Arkadiusz Wesoły – 9 pkt
7. Adam Mozgalik – 6 pkt

informacja

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

Data

liczba
godzin

Godziny
zajęć

Tematyka zajęć

sobota
środa
niedziela
poniedziałek
wtorek

28.03.2009
1.04.2009
5.04.2009
6.04.2009
7.04.2009

9
3
9
4
4

8.00-17.00
15.30-18.30
8.00-17.00
14.30-18.30
13.00-17.00

turnieje gier zespołowych
piłka nożna, koszykówka
gry i zabawy, siatkówka
piłka nożna, piłka ręczna
turnieje gier zespołowych

mistrzostwa gminy
pilchowice
O PUCHAR WÓJTA GMINY
Wyniki ostatniego turnieju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dzie widać z jak dużym uporem dąży on do celu. Dobry
wynik osiągnął też debiutujący w kategorii juniorów do 23
lat Paweł Kućmierczyk.
Teraz z niecier pliwością czekamy na wieści z Mistrzostw Polski i jednocześnie
prezentujemy ranking UKS
Eugen za rok 2008. Rok niezwykle udany, w którym knurowianie zdobyli trzy tytuły
drużynowego mistrza Polski.

II miejsce) i Adam Mozgalik
(kat. masters 90 kg, wynik 135
kg, II miejsce). Najgorsze dla
sportowca – czwarte miejsce
– zajął Tomasz Czarkowski
(kat. 90 kg, wynik 105 kg),
z kolei na piątym miejscu
zawody ukończył Paweł Kućmierczyk (kat. 100 kg, wynik
165 kg).
- Dla Michała Pietrasa
to pierwszy tytuł wicemistrza
Śląska seniorów w kategorii
masters – mówi Eugeniusz
Mehlich. – Na jego przykła-

Foto: UKS Eugen

Knurowianie w czasie rozgrzewki: Adam Hasa (nr 288),
Czesław Kostrzak (nr 289), Zbigniew Kołodziejczyk (nr 225),
Dariusz Kołodziejczyk (nr 226), Michał Bagiński (nr 612)

Mistrzostwa Śląska w wyciskaniu sztangi leżąc

Wojciech Napierała (Knurów)
Michał Fojt (Gliwice-Ostropa)
Janusz Myszka (Knurów)
Jerzy Niewiadomski (Knurów)
Krystian Gogulla (Nieborowice)
Michał Szczecina (Nieborowice)

Foto: Artur Lukoszek

Foto: archiwum Czesława Kostrzaka

sport

– 2.110 pkt
– 2.012 pkt
– 1.884 pkt
– 1.787 pkt
– 1.706 pkt
– 1.580 pkt

Klasyfikacja końcowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Michał Szczecina (Nieborowice)
Manfred Kupka (Żernica)
Ginter Fabian (Nieborowice)
Bernard Musiolik (Wilcza)
Piotr Palica (Gliwice)
Józef Szendzielorz (Kuźnia Nieborowska)

– 20.225 pkt
– 18.513 pkt
– 18.357 pkt
– 17.868 pkt
– 17.334 pkt
– 16.594 pkt

Stoją od lewej: Winfryd Ficoń (dyrektor GOK Pilchowice),
Piotr Palica, Ginter Fabian, Krystian Gogulla (przewodniczący Rady Gminy Pilchowice), Michał Szczecina, Bernard
Musiolik, Manfred Kupka, Tadeusz Żogała (sędzia), Józef
Szendzielorz
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Foto: Piotr Skorupa

sport
SIATKÓWKA - IV LIGA

Szybko zapomnieli
Po 0:3 w wyjazdowym meczu z COS Olimp Szczyrk siatkarze
TKKF Szczygłowice w 66 minut rozprawili się z UKS PIK
Katowice, a następnie równie szybko zainkasowali punkty
w meczu zamykającym pierwszą rundę rozgrywek z GLKS
Wilkowice.
- Jesteśmy ciekawi, jak
wypadniemy w tym meczu,
bowiem nigdy wcześniej nie
widzieliśmy w akcji drużyny
z Katowic – mówił Marek
Siwek, kierownik knurowskiej
drużyny przed spotkaniem
z PIK. TKKF miał przed tą
konfrontacją 5 punktów prze-

wagi nad zespołem ze stolicy
naszego regionu, a w bezpośredniej rywalizacji nie dał
rywalom najmniejszych szans
na wywalczenie choćby jednego „oczka”.
Mecz rozpoczęli goście,
jednak po skutecznym ataku
Łukasza Sumika, pierwszy

WYNIKI:

punkt zainkasowali knurowianie. Oni też szybko odskoczyli
na 6:2, później 12:7 i 16:9, by
ostatecznie wygrać seta do 14.
Rozgrywka trwała 17 minut i
jak się później okazało, zwiastowała łatwe zwycięstwo
TKKF-u.
Początek drugiego seta

Po pierwszej rundzie rozgrywek TKKF Szczygłowice (po prawej stronie siatki) zajmuje wysoką pozycję i ma realne szanse
na zajęcie drugiego miejsca i włączenie się do walki o awans

TABELA PO 9. KOLEJCE:

26:8
1. UKS COS OLIMP SZCZYRK
9
23
TKKF SZCZYGŁOWICE - UKS PIK KATOWICE 3:0 (25:14, 25:18, 25:17)
24:13
2. LKS OLIMPIA GOLESZÓW
9
20
TKKF: Palusiński, Gomułka, Sumik, Lewandowski, K.
23:10
3. UKS METALIK RADZIECHOWY
8
19
Balbierz, Kieś, Stoppel, Sałasiński, Nowak.
ZAGRODA BUCZKOWICE - UKS SOKÓŁ KATOWICE II
22:11
4.
TKKF
SZCZYGŁOWICE
9
19
2:3 (17:25, 25:15, 25:17, 8:25, 8:15)
OLIMPIA GOLESZÓW – UKS SOKÓŁ KATOWICE III
20:13
5. AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA
9
17
3:0 (25:21, 25:19, 25:17)
AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA - UKS COS OLIMP SZCZYRK 6. UKS PIK KATOWICE
13:20
9
11
0:3 (15:25, 19:25, 23:25)
13:22
7. ZAGRODA BUCZKOWICE
9
8
UKS SOKÓŁ KATOWICE II - AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA
11:23
8.
UKS
SOKÓŁ
KATOWICE
II
9
7
UKS PIK KATOWICE - OLIMPIA GOLESZÓW
3:1 (19:25, 25:19, 25:21, 25:22)
9:20
9. UKS SOKÓŁ KATOWICE III
8
7
0:3 (22:25, 18:25, 17:25)
6:27
COS OLIMP SZCZYRK - GLKS WILKOWICE
10. GLKS WILKOWICE
9
1
UKS SOKÓŁ KATOWICE III - UKS METALIK RADZIECHOWY 28 marca – TKKF – Olimpia Goleszów
3:0 (25:20, 25:20, 25:20)
(brak wyniku)
4 kwietnia – AZS KU AT-H Bielsko-Biała - TKKF
UKS METALIK RADZIECHOWY - ZAGRODA BUCZKOWICE
3:0 (25:13, 25:15, 25:18)
GLKS WILKOWICE - TKKF SZCZYGŁOWICE
0:3 (16:25, 17:25, 20:25)

Siatkarska Licealiada

to prowadzenie gości 2:0 i
wyrównany bój do stanu 6:6.
Później było już 11:7, ale po
kilku minutach znów mieliśmy remis – 15:15, a gdy
goście zdobyli kolejny punkt,
knurowianie poprosili o czas.
Efekt? Pełna mobilizacja w
obozie gospodarzy i wygrana
25:18. Ostatnie punkty w tym
secie TKKF zdobył po udanych zagrywkach Mateusza
Nowaka.
I wreszcie set t rzeci i
ostatni w tym spotkaniu. Goście objęli w nim prowadzenie, jednak po ataku Adama
Kiesia punktowe konto otworzyli szczygłowiczanie. PIK
dotrzymywał kroku rywalom
do stanu 13:13. Później TKKF
szybko „odjechał” i wygrywając 25:17 zasłużenie zainkasował 3 punkty.
W trzecim secie na parkiecie pojawił się m.in. Mateusz
Palusiński, bohater ostatnich
piłek w tym meczu.
Po sobot n i m me cz u
TKKF-u z PIK-iem można
jedynie żałować, że zwycięstwo szczygłowickiej drużyny
obserwowało w hali MOSiR
niewielu kibiców.
Nazajutrz nasza drużyna
nie miała problemów z pokonaniem ostatniego zespołu w
lidze – GLKS Wilkowice.
Już w sobotę knurowianie
zmierzą się na własnym parkiecie z wiceliderem – Olimpią Goleszów. W pierwszym
meczu tych drużyn Olimpia
wygrała 3:2.
PiSk

Sparing zamiast meczu o punkty

Nie straszny im 13 w piątek Przełożona
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Foto: archiwum Mirosławy Cypruch

Apetyt rośnie w miarę jedzenia – coś na ten temat wiedzą uczennice z knurowskiego
liceum ogólnokształcącego.
Wspomniany apetyt nie dotyczy co prawda pałaszowania
smakołyków, a związany jest
z delektowaniem się kolejnymi sukcesami siatkarskimi.
Dziewczęta pod kierunkiem
Mirosławy Cypruch – po raz
pierwszy w historii szkoły
– wywalczyły awans do wojewódzkiego finału Licealiady,
który rozegrany zostanie 7
kwietnia w Sosnowcu.
Za k il ka d ni będ zie
wszystko jasne, natomiast
początkiem wielkiego sukcesu uczennic Zespołu Szkół
im. I.J. Paderewskiego był
zwycięski finał mistrzostw rejonu. Knurowianki pokonały
w nim reprezentację Zespołu
Szkół nr 1 w Gliwicach 2:1 i
uzyskały awans do półfinału
Licealiady na szczeblu województwa. – To była ogromna
niespodzianka i jednocześnie
wielka radość połączona z
chęcią odniesienia kolejnych
sukcesów – mówi trener, Mirosława Cypruch.
W półfinałach zaplanowanych na piątek, 13 marca

Licealistki czują się pod siatką, jak ryby w wodzie
k nurowian ki r y walizowały z drużynami z Bytomia,
Rudy Śląskiej i Lublińca. W
pierwszym meczu licealistki
z „Paderewskiego” pokonały
ubiegłoroczne finalistki z Bytomia 2:1, a w finale musiały
stawić czoła gospodyniom z
Lublińca. – Początek był dramatyczny, bowiem przegrałyśmy seta 11:25 – kontynuuje
Mirosława Cypruch. – To potknięcie nie załamało zespołu

i w drugim secie odrobiłyśmy
straty, zwyciężając 25:16. O
tym, która drużyna wywalczy
awans do finału wojewódzkiego decydował tie-break.
Dramaturgii i emocji nie brakowało do ostatniej piłki, ale
najważniejsze jest to, że nasze
dziewczęta wygrały 16:14.
Po takim sukcesie odniesionym trzynastego w piątek,
dziewczęta z knurowskiego
liceum są na „fali” i za kilka

dni możemy być świadkami
kolejnego sukcesu.
Dot ychczasowe osią gnięcia są dziełem drużyny
występującej w następującym składzie: Ilona Kość
– kapitan, Elżbieta Filipczyk,
Iwona Religa, Edyta Bujok,
Justyna Wydra, Sandra Wosiak, Oktawia Sałasińska,
Martyna Bielicka, Agnieszka
Pakulska, Anita Wiśniewska,
Daria Dąga.

Piotr Skorupa

Przed tygodniem informowaliśmy o inauguracji tegorocznych rozgr y wek na
szczeblu IV ligi, która miała
nastą pić w miniony weekend. Miała nastąpić, ale nie
nastąpiła, bowiem warunki
pogodowe nie pozwoliły administratorom stadionów na
przygotowanie aren na przyjęcie piłkarzy. Śląski Związek
Piłki Nożnej w Katowicach
zdecydował, że rozpoczęcie
wiosennej rundy nastąpi tydzień później, a więc 28 i 29
marca.
Piłkarze Concordii zamiast zagrać mecz ligowy z
Grunwaldem Halemba, rozegrali kolejne spotkanie kontrolne. Rywalem było Tempo

Paniówki, występujące na co
dzień szczebel niżej, aniżeli knurowianie. Różnica w
umiejętnościach piłkarzy obu
drużyn była na tyle widoczna,
że Concordia wygrała tę konfrontację trzema bramkami
- 5:2 (na listę strzelców w
knurowskiej drużynie wpisywali się: Damian Tkocz,
Damian Kozdroń, Tomasz
Dura, Łukasz Sendlewski i
Paweł Przesdzing).
Jeżeli zima po raz kolejny nie zaskoczy piłkarzy,
zespół Concordii rozpocznie
tegoroczne występy ligowe w
Jastrzębiu. Mecz z rezerwami
pierwszoligowca zaplanowano
na niedzielę (godz. 11.00).
PiSk

Groźne Wilki
W trzecim meczu kontrolnym Olimp Szczygłowice uległ
Wilkom Wilcza 0:4. To już
trzecia porażka podopiecznych
Roberta Karasia w tym roku.
Wcześniej Olimp nie sprostał
Concordii Knurów (2:9) i Na-

przodowi Żernica (1:3).
Już w najbliższą niedzielę
szczygłowiczanie zagrają o
punkty, podejmując w zaległym meczu Start Kleszczów
(godz. 11.00). Runda wiosenna
ruszy 4 i 5 kwietnia.

PiSk
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MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

TS Vibovit po raz szósty
- Wcześniej drużyna ta sięgała
po mistrzostwo ligi w latach
2000, 2002, 2003, 2005 i 2007
– wylicza Waldemar Jachimowski. – W zakończonych
rozgrywkach rewelacją sezonu był zespół Mistral, który
w ostatnim meczu wyraźnie

Tegoroczne rozgrywki
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej trzymały w napięciu
do ostatniej kolejki, bowiem
dopiero po niej z sukcesu w
postaci szóstego tytułu mistrzowskiego mogli się cieszyć zawodnicy TS Vibovit.

wyniki OSTATNIEJ KOLEJKI
PTK Holding S.A. - Osiedle Szczygłowice 3:6 (0:4)
0:1 Basak 4 min., 0:2 Sawa 9 min., 0:3 Gładysz 16 min., 0:4 Sawa
20 min., 1:4 Wasita 26 min., 2:4 Wasita 30 min., 2:5 Gładysz 32
min., 2:6 Basak 34 min., 3:6 Wasita 40 min.
TS Vibovit - Intermarche A 8:3 (3:0)
1:0 Dura 6 min., 2:0 Kasiński 12 min., 3:0 Kasiński 15 min., 3:1
Dziubliński 26 min., 4:1 Dura 28 min., 4:2 M. Bodzioch 31 min.,
5:2 Kijak 32 min., 6:2 Kijak 34 min., 7:2 Kasiński 39 min., 8:2
Bagiński 40 min., 8:3 Dyka 40 min.
żółte kartki: Bagiński (TS Vibovit), Antosz (Intermarche A)
Tomsat - Team StalMet 3:3 (0:1)
0:1 Gołębiowski 15 min., 1:1 Dolaciński 22 min., 2:1 Bojdoł 23
min., 3:1 Lenarczyk 23 min., 3:2 Flis 30 min., 3:3 Gołębiowski
39 min.
żółte kartki: Lenarczyk (Tomsat), Flis (Team StalMet)
Mistral – Intermarche 6:1 (4:1)
1:0 Szymura 2 min., 2:0 Klaczka 15 min., 3:0 Kozdroń 17 min.,
4:0 Szymura 18 min., 4:1 Tkocz 20 min., 5:1 Kozdroń 31 min.,
6:1 Kozdroń 35 min.
Veritax Gumiland - FC Apinex Czerwionka 17:2 (6:1)
1:0 Matuszek 5 min., 2:0 Matuszek 8 min., 3:0 Gmyz 9 min., 4:0
R. Nowosielski 12 min., 5:0 Cieśla 13 min., 6:0 Napierała 15 min.,
6:1 Zagórski 16 min., 7:1 Barwicki 24 min., 8:1 R. Nowosielski 25
min., 9:1 Matuszek 25 min., 9:2 Gawin 32 min., 10:2 Cieśla 33
min., 11:2 Matuszek 34 min., 12:2 Gmyz 35 min., 13:2 R. Nowosielski 36 min., 14:2 Gmyz 36 min., 15:2 Napierała 40 min., 16:2
Barwicki 40 min., 17:2 Napierała 40 min.
żółte kartki: Ł. Nowosielski (Veritax), Kupczyk - dwie (FC Apinex), czerwona kartka: Kupczyk (FC Apinex)

tabela końcowa
1.

TS VIBOVIT

18

49

2.

INTERMARCHE

18

3.

MISTRAL

18

4.

INTERMARCHE A

5.

119-34

16

1

1

45

94-44

15

0

3

42

119-70

14

0

4

18

33

86-72

11

0

7

VERITAX GUMILAND

18

28

87-65

9

1

8

6.

OSIEDLE SZCZYGŁOWICE

18

27

77-69

9

0

9

7.

FC APINEX CZERWIONKA

18

24

74-93

8

0

10

8.

TEAM STALMET

18

10

80-114

3

1

14

9.

TOMSAT

18

7

57-106

2

1

15

10.

PTK HOLDING S.A

18

3

57-183

1

0
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pokonał ekipę Intermarche,
aspirującą do mistrzostwa.
Królem strzelców ligi został
Damian Kozdroń (Mistral) z 29
trafieniami, a puchar Fair Play
przypadł seniorom ligi reprezentującym PTK Holding SA.
Miano najlepszego bram-

karza przypadło Bartłomiejowi Porębie (TS Vibovit).
Uroczyste zakończenie sezonu tradycyjnie już odbędzie
się w czasie turnieju o puchar
prezydenta, który odbędzie
się 29 marca (plan turnieju
zamieszczamy poniżej).

PiSk

Program turnieju o Puchar
Prezydenta Miasta Knurów
- 29.03.2009 (hala MOSiR)
Grupa A

Grupa B

TS Vibovit
Intermarche A
Veritax Gumiland
Team Stalmet
Tomsat

Intermarche
Mistral
Osiedle Szczygłowice
FC Apinex Czerwionka
PTK Holding

Godz.
9.00
9.12
9.24
9.36
9.48
10.00
10.12
10.24
10.36
10.48
11.00
11.24
11.36
11.48
12.00
12.12
12.24
12.36
12.48
13.00
13.12
13.30
13.50
14.05
14.25
14.40

Drużyny
Intermarche A
Tomsat
Team Stalmet
Veritax Gumiland
Intermarche
FC Apinex Czerwionka
Mistral
Osiedle Szczygłowice
Tomsat
Veritax Gumiland
Intermarche A
TS Vibovit
PTK Holding
Intermarche
Osiedle Szczygłowice
FC Apinex Czerwionka
TS Vibovit
Tomsat
Team Stalmet
Intermarche A
Oficjalne zakończenie
rozgrywek MLPNH
Osiedle Szczygłowice
PTK Holding
FC Apinex Czerwionka
Mistral
TS Vibovit
Veritax Gumiland
Team Stalmet
Tomsat
Osiedle Szczygłowice
Intermarche
Mistral
PTK Holding
TS Vibovit
Team Stalmet
Intermarche A
Veritax Gumiland
Intermarche
Mistral
PTK Holding
FC Apinex Czerwionka
1A
2B
1B
2A
przegrany 1A/2B
przegrany 1B/2A
zwycięzca 1A/2B
zwycięzca 1B/2A
Zakończenie turnieju

Za tydzień

FUTSAL - I LIGA

Bez sentymentów
W ostatnim w tym sezonie
meczu wyjazdowym UPOS
Komart Knurów przegrał z

WYNIKI:

REKORD BIELSKO-BIAŁA –
UPOS KOMART KNURÓW

5:1

Bramka dla UPOS Komart:
Jarosław Stępień
UPOS Komart:

Poręba, Pilc, Kempa,
Wieliczko, Pietraczyk,
Kasiński, Bagiński,
Tałajkowski, Stępień.

Rekordem Bielsko-Biała 1:5.
Dwie bramki w tym spotkaniu
strzelił knurowianom Łukasz

MAREX MARIOSS
4:4
RADAN REMEDIUM
4:2
RENEX - AZS UŚ
5:2
HEIRO FUTSAL RODAKOWSKI
0:5
INPULS ALPOL –
PAUZA
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Spróbuj
królewskiej gry

Do rywalizacji o Puchar Dziekana Dekanatu
Knurowskiego przystąpią miłośnicy królewskiej
gry z kilku okolicznych miejscowości. Jednak
niekoniecznie trzeba być superszachistą, by
zakosztować tej wspaniałej rozrywki
Zawody odbędą się w sobotę, 28 marca, w salkach
katechetycznych parafii pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. – Uczestnicy
turnieju będą rywalizować
w jednej sali, natomiast druga przeznaczona zostanie
dla tych, którzy zechcą dla
przyjemności pograć bądź
to w szachy, bądź w warcaby
– mówi Marian Gruszka, inicjator imprezy.
Jesienią odbył się turniej,
którego stawką był Puchar
Akcji Katolickiej całej diecezji. – Odzew przeszedł nasze
najśmielsze oczekiwanie. Stąd
pomysł, by podobną imprezę
zorganizować u nas w Knurowie – tłumaczy Gruszka.
Zamysłowi przyklasnął ks.

proboszcz Andrzej Wieczorek.
Do rozgrywki o Puchar
ks. Janusza Kwapiszewskiego, dziekana knurowskiego
dekanatu, przystąpią amatorzy szachów z okolicznych
miejscowości i parafii. Turniej
prowadzony będzie systemem
szwajcarskim. Najlepsi otrzymają puchary i statuetki. Wręczy je dziekan Kwapiszewski.
- Zapraszamy wszystkich
miłośników szachów i warcabów. Zarówno tych, którzy
będą grać o zwycięstwo, jak
i amatorów królewskiej gry
i warcabów, chcących miło
spędzić sobotni czas – zachęca
Marian Gruszka.
Impreza rozpocznie się o
godz. 9, potrwa do 14.30.
/bw/

reklama

Spórna, kiedyś gracz UPOS-u,
dzisiaj – Rekordu.

Ogłoszenie

PiSk

1. MARIOSS GAZOWNIK WAWELNO 19 39 85:55
2. REKORD BIELSKO-BIAŁA
18 36 85:50
3. RENEX GRAJÓW
18 35 90:64
4. RADAN GLIWICE
18 32 79:57
5. REMEDIUM PYSKOWICE
18 31 74:68
6. INPULS ALPOL SIEMIANOWICE
18 28 90:74
7. AZS UŚ KATOWICE
18 24 62:70
8. UPOS KOMART KNURÓW
18 22 76:86
9. MAREX CHORZÓW
19 17 62:86
10. RODAKOWSKI TYCHY
18 11 63:91
11. HEIRO FUTSAL RZESZÓW
18 9 55:119
29 marca, godz. 18.00 – UPOS Komart
Knurów – Inpuls Alpol Siemianowice.

Knurów

Szczegółowe wyn i k i kolejnej edycji
pływackiej Grand Prix
Knurowa oraz wiadomości z Grand Prix w
ratownictwie wodnym.
Ponadto wieści z
ringów oraz boisk piłkarskich, także wiosenny „rozkład jazdy”
Olimpu Szczygłowice.
Zapraszamy do lektury

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez przedsięwzięcie
– „Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym”.
Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie
internetowej www.pilchowice.pl
Szczegółowych informacji udziela
Joanna Kruczyńska – Urząd Gminy Pilchowice,
ul. Damrota 6, pokój nr 10 tel. 032 332 71 64
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