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kNurów. przedstawieNie teatru CieNi

Opowieści ze sznurków

Foto: Dawid Ciepliński

Do czego służy korkociąg? Czy za pomocą tylko światła można stworzyć
krainy, o jakich nawet się nie śniło? Czy istnieje kolorowy cień?
własne historie, budować miasta. Cienie zwykłych przedmiotów rzucane
na materiał wyglądały jak postacie,
drzewa czy budynki − mówi jedna z
gimnazjalistek.
Po zakończonych warsztatach,
artyści zaprosili na przedstawienie
„Zapach słoni po deszczu”. Sztuka
oparta na motywach powieści Italo
Calvino „Niewidzialne miasta”,
choć oszczędna w słowach i ekspresji, wzbudziła niemały entuzjazm
uczniów. Artyści w niecodzienny
Foto: Justyna Bajko

10 listopada w Kinie Scenie Kulturze knurowska młodzież miała
możliwość uczestniczenia w niezwykłych warsztatach, prowadzonych
przez Teatr Figur z Krakowa. Artyści,
korzystając jedynie z latarek, uczyli,
w jaki sposób kreować dziwne postacie i surrealistyczne krainy. Zabawa
światłem, materią zmuszała gimnazjalistów do ciągłego przekraczania
własnej wyobraźni.
− Nie sądziłam, że coś takiego w
ogóle jest możliwe. Mogliśmy stwarzać

sposób wykorzystywali przedmioty
codzienne. Główną rolę zagrał korkociąg, co rusz wzruszający metalowymi ramionami, szczotka stała się
drzewem, a butelka dziwną kobietą
o ponętnych kształtach. Pozbawione
słów sugestywne ruchy wystarczyły,
by stworzyć magiczną atmosferę rodem z baśniowych opowieści. Cienie
rzucane na kawałek płótna stworzyły niezwykłą historię o drodze do
poznania siebie i świata. Kreowane
za pomocą sznurków i tarek miasta
zadziwiały niepokojącym niedookreśleniem, zostawiając miejsce
dla w yobraźni i zmysłów. Ciszę
przełamywała egzotyczna muzyka,
nieustannie komentująca opowiadaną historię.
Młodzież, choć nieco zdziwiona formą przedstawienia, zaufała
artystom i uwierzyła w sznurkową
opowieść. I nawet zrobiło się trochę
smutno, kiedy korkociąg został dość
brutalnie potraktowany przez skrzeczące szczoteczki do zębów.
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Teat Figur pokazał, jak ze zwyczajnych przedmiotów wyczarować
cuda

Knurów. KrwiOdawcy zaPraszają

msza i wybory

Klub Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana
Ogana zaprasza do udziału w nabożeństwie w intencji
krwiodawców. Msza zostanie odprawiona w kościele
pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej
w niedzielę, 20 listopada, o godz. 9
Natomiast w sobotę, 26 listopada,
o godz. 9 w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Knurowie przy ul.
Wilsona 10 rozpocznie się zebranie
Klubu HDK. Zapadną ważne dla
klubu decyzje – zostaną przeprowadzone wybory nowego zarządu.
- Serdecznie zapraszając do udziału członków klubu chcemy też złożyć

chlip-hop.bloog.pl

Ona - reżyserka, scenarzystka,
piosenkarka. On - poeta liryczny,
konferansjer satyryczny. Oni −
Magda Umer i Andrzej Poniedzielski. Artyści piszą do siebie listy,
bardzo osobiste, wręcz intymne.
Korespondencja to dziwna, bo
prowadzona na stronie internetowej. Każdy z odwiedzających może
zajrzeć w przestrzeń prywatną,
zazwyczaj niedostępną dla gapiów.
Blog Umer i Poniedzielskiego to cicha rozmowa pełna niespiesznych
słów delektujących rzeczywistość.
War to czasami oderwać się od
hałasu i posłuchać.
JB

2

wszystkim honorowym krwiodawcom
podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie i poświęcenie naszej idei
– mówią jednym głosem prezes klubu
Stanisław Frydrych i wiceprezes
Adam Pobłocki. – Zarazem też życzyć
satysfakcji z udziału w tej niezwykle
ważnej społecznej misji...
/bw/

zaproszeNie

szczęśliwa
siódemka

Jednym z powodów do świętowania jest 19. rocznica istnienia
Klubu Abstynentów „Siódemka”.
Aby numerologicznej tradycji stało
się zadość, obchody odbędą się 19
listopada w Restauracji „Letnia” przy
ul. Szpitalnej 3.
W programie przewidziano część
oficjalną (godz. 18.00) oraz zabawę
taneczną (godz. 19.30). - Zapraszamy klubowiczów oraz naszych
sympatyków - mówi prezes Piotr
Kołodziejczyk.
Bilety na zabawę w cenie 25 zł
można nabyć w klubie. Informacje
pod numerem: 695 757 219.
/g/

Jedna wizyta, a straty rzędu 1200
zł. Mowa o incydencie, do którego
doszło w ubiegłą środę w Miejscu Obsługi Podróżnych przy ul. Dworcowej
na knurowskim odcinku A1. Ktoś z
toalet zdemontował 4 lustra z blachy
chromoniklowej.
/g/
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- Ponad tydzień temu otworzyli
ulicę Marynarzy, a przy naszym
bloku, przy ul. Piłsudczyków 16
wymienili na nowe około 20 lamp.
Co z tego, skoro od tygodnia żadna z
nich nie świeci... Zgłaszałem sprawę
spółdzielni. Nic to nie dało. Nadal
wokół bloku i w sąsiedztwie sklepiku
jest ciemno.

ogłoszenie własne wydawcy

S.

Ewa Dobrz y ńsk a , z a stępc a
naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska: - Pierwsze
zgłoszenia w tej sprawie wpłynęły do
nas już pod koniec ubiegłego tygodnia.
Wykonawca nowego oświetlenia oraz
firma, która je eksploatuje ustalają
między sobą, kto odpowiada za tę
awarię. Problem polega na tym, że
nowe oświetlenie zostało podpięte do
szafek już istniejących.

not. /g/

sprostowaNie

W artykule „Rycerze kultywują tradycje i chcą odnowy świata”
[PL nr 45/2011] błędnie podaliśmy
funkcję r ycerską k nurowianina
Mariana Płaszczyka. W istocie Pan
Marian jest komandorem chorążym
Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej
Bogarodzicy.
Za pomyłkę serdecznie przepraszamy.
Redakcja
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Krywałd. Policja jest na ich tropie

Podpalacze na działkach

W akcji uczestniczyło 6 wozów
strażackich z 25 strażakami

ranem. Do zdarzenia wyjechało 6
wozów z 25 strażakami. Pierwsze jednostki dotarły tam po 11 minutach.
Wsparli je strażacy z jednostek OSP w

Knurowie, Gierałtowicach i Wilczy.
Jak się okazało, ogień płonął na terenie sześciu działek. Po jego ugaszeniu
strażacy przeszukali pogorzelisko,

Foto: JRG Knurów

Po altankach zostały zgliszcza

Knurów. Oszuści okradli 80-latka

Nabity w butelkę

- Pon Bóczek im to „wynagrodzi” - nie ma wątpliwości
pan Paweł Gacek, którego okradli złodzieje
powołujący się na... dyrektora Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji Mieczysława
Kobylca
To było w czwartek (8 listopada).
Do mieszkania pana Pawła zapukało
dwóch mężczyzn. Na oko w wieku
od 21 do 30 lat. Starszy w skórzanej
kurtce, młodszy w białej wełnianej
czapce i białej kurtce. Utrzymywali,

że są „firmą od Kobylca”, która ma
wymierzyć okna.
Pan Paweł powiązał to z zaplanowanym na przyszły rok remontem
domu przy ul. Dworcowej. Nic nie
wzbudziło jego podejrzeń.

Policja radzi:
- będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;
- nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł - spójrz przez
wizjer i zapytaj;
- jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji, np. banku, administracji,
elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie, czy
był on do Was kierowany; jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z
sąsiadem mieszkającym obok;
- jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w
mieszkaniu; najlepiej, żeby towarzyszyli Wam wtedy Wasi sąsiedzi lub ktoś
z rodziny;
- nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z
nimi żadnych umów; każda szanująca się firma transakcje zawiera w swojej
siedzibie lub za pośrednictwem poczty;
- nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się
za członków Waszej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez
osoby pośredniczące;
- mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu trudno dostępnym;
- nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych
personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich
planach życiowych czy członkach rodziny.
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- Ten starszy spisywał wymiary
okien w pokoju, gdzie śpię. Młodszy
był w pokoju żony. Zawołał mnie,
chwilę porozmawialiśmy. Wtedy
tamten wyszedł na podwórko i powiedział, że już po robocie. Na odchodne
życzyli mi jeszcze szczęśliwego dnia!
- opowiada pan Paweł.
80-latek podejrzewa, że złodzieje
odjechali samochodem. Kiedy kilka
minut później chciał wybrać się do kiosku po papierosy, odkrył, że portfel z
jego pokoju znikł. W środku było 145 zł
i wszystkie dokumenty. Tych ostatnich
panu Pawłowi najbardziej szkoda.
Jak się później okazało, to nie były
jedyne fanty, jakimi zainteresował się
złodziej. - Wieczorem kładłem się
spać i zauważyłem, że nie ma ruskiej
kasetki z pierścionkiem i kolczykami.
Brakowało też... wódki ze skorpionem
- wymienia knurowianin.
Potwierdza, że to symboliczne
straty, ale jest zły na siebie, że dał się
oszukać złodziejom. - Nawet żona

karimaty... cały dobytek gromadzony
tu przez lata. Wszystko doszczętnie
spłonęło. I nikt nam tego nie zwróci.
Właścicielami tych działek są głównie
renciści, emeryci. Jak oni mają odbudować te straty? Od dawna kradzieże
były tu na porządku dziennym, a
teraz coś takiego...
Działki, po których hulał ogień,
niekoniecznie sąsiadowały ze sobą.
Najwyraźniej przestępcy podpalali
je losowo, jedną po drugiej. Zanim
odwiedzili ogródki, zdążyli jeszcze
uszkodzić samochód zaparkowany
przed jednym ze sklepów w Krywałdzie. Najprawdopodobniej już wkrótce odpowiedzą za swoje wyczyny
– policja jest na ich tropie.
- Domniemani sprawcy wchodzili
już wcześniej w konflikt z prawem
– informuje podinsp. Maciej Kawa,
komendant Komisariatu Policji w
Knurowie.
Podpalaczom grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności.

konieczne też było wyburzenie części
ściany jednej z altan – ze względu
groźbę jej zawalenia się. Według informacji knurowskiej JRG PSP, cała
akcja na krywałdzkich ogródkach
trwała dwie i pół godziny.
Jeszcze przed południem zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło na
policję. Wszystko wskazuje na to, że
przyczyną pożaru było podpalenie.
Na szczęście w wyniku pożaru
nikt nie odniósł obrażeń. Jednak
straty poniesione przez właścicieli
działek są stosunkowo duże, bo
ogień zdążył poczynić poważne
spustoszenia.
- Spłonęło wszystko – domek,
narzędziownia, dom dla jeży, piękny
stół, ławki... – wylicza zrozpaczona
działkowiczka, pani Teresa. – Jeszcze
w piątek przywiozłam na działkę
nowe sekatory i ciepłe ubrania. Miałam tam porządne narzędzia, nową
kosiarkę, podkaszarkę, dwa piękne
leżaki, czajniki, dywaniki, pościel,

niczego nie podejrzewała. Tak dać się
zrobić... - dodaje. - Pon Bóczek im to
„wynagrodzi”. Teraz już nikomu nie
otworzę!
O zdarzeniu poinformował policję. Ta obiecała poszukać biżuterii w
lombardach.
Dyrektor MZGLiA przestrzega
zwłaszcza starszych mieszkańców,
aby nie wierzyli nieznajomym na
słowo. - W razie wątpliwości lepiej
się upewnić i zadzwonić do administracji, czy kogoś wysyłała. Można
też zażądać dowodu osobistego i
spisać dane - radzi Mieczysław
Kobylec.
Potwierdza, że praktyka podszywania się pod pracowników firm
współpracujących z MZGLiA jest
dość częsta. Nie brakuje naciągniętych na wymianę drzwi, instalacji
lub remont.
- O wszelkich pracach remontowych i przeglądach instalacji informujemy z odpowiednim wyprzedzeniem - dodaje dyrektor.
Paweł Gradek

MiNa

Źródło: internet

Telefoniczną informację o pożarze na działkach przy ul. Stawowej
strażacy z JRG PSP w Knurowie przyjęli w poniedziałek, o godz. 5.39 nad

Foto: JRG Knurów

Ogień strawił 6 altan na terenie ogródków
działkowych w Krywałdzie. Rozprzestrzeniał się
szybko, tym bardziej, że pomogli mu w tym ludzie
– przyczyną pożaru najwyraźniej było podpalenie

Złodzieje nie pogardzili też
alkoholem ze... skorpionem

Ugasili pragnienie
10 listopada o godz. 9.45 do drzwi innego 80-latka z ul. Dworcowej zapukało dwóch mężczyzn. Tym razem poprosili o szklankę
wody, aby ugasić pragnienie. 80-letni knurowianin nie mógł
przewidzieć, że jego gościnność zostanie wykorzystana. Oszuści
skradli portfel, w którym było zaledwie 40 zł.
Kilka godzin później mieszkanie przy ul. Krasickiego odwiedził
mężczyzna podający się za przedstawiciela telewizji cyfrowej.
Skradł kluczyki, a następnie fiata punto. Poszkodowany oszacował straty na 24 tys. zł.
/g/



Foto: Justyna Bajko
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To nie jest odpowiednie miejsce
dla trutki - powinna znajdować
się w piwnicy, na dodatek
odpowiednio oznaczona

KNuRów. wIĘŹNIOwIe ZA KARĘ... w dOMu

Z bransoletką
na uwięzi
Możliwość odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym jeszcze do
niedawna wydawała się
filmową fikcją. Sprawdza
się jednak z powodzeniem od lat za granicą,
m.in. w Kanadzie, Australii czy Wielkiej Brytanii.
W Polsce system dozoru
elektronicznego (SDE) działa
od 1 września 2009 r. Początkowo
obejmował Warszawę i okolicę, potem
dalsze zakątki kraju. Z początkiem 2012
r. w jego zasięgu znajdzie się cała Polska.

sde – CO tO Jest?

Knurów.

Dla kogo ta trutka...

Jedna z naszych Czytelniczek zawiadomiła nas o niepokojącej
ją sytuacji pod jednym z budynków przy ul. Jagiełły:
− Spacerując ze swoim psem, z przerażeniem zauważyłam,
że przy okienku piwnicznym leży rozsypana trutka na szczury
Zdaniem naszej rozmówczyni
(zastrzegła imię i nazwisko do wiadomości redakcji), na osiedlu trafiają się
osoby niechętne zwierzętom. - Może
to psy i koty miały stać się ofiarami
truciciela – zastanawia się.
Przykładów znęcania się nad
zwierzętami nie brakuje. Niedawno
media rozpisy wał y się o myśliwym we Włoszech, który zakopał
żywcem swojego psa, bo ten... nie
spełniał już jego oczekiwań. Wycie
przerażonego zwierzęcia słychać
było w c a ł y m m ia stecz k u . Psa
uratowano, zw yrodnialec został
u ka ra ny. Podobno myśliw y ju ż
wcześniej ranił zwierzę, ale sąsiedzi
nie reagowali.

Okrucieństwo nie musi objawiać
się w spektakularny sposób. Bywa
niezauważalne. Ktoś kopnął psa,
uderzył dziecko, rozsypał trutkę.
Każde zło ma jakiś cichy początek.
Nowa ustawa o ochronie zwierząt
wyraźnie podkreśla nienaruszalność cielesną czworonogów. Karą za
uśmiercenie zwierzęcia lub znęcanie
się nad nim jest pozbawienie wolności lub grzywna do 100 tys. złotych.
Sy tuacja przy ul. Jagiełł y 2,
mimo swojej niepozorności, mogła
mieć dramatyczne konsekwencje.
Przypadkiem(?) trutka znalazła się
pod oknami właścicielki pięknych
kotów, które często spacerują w
ogrodzie...

− To niedopuszczalne, by trutka
znajdowała się w takim miejscu. Musiał ją wynieść któryś z mieszkańców
− mówi Mieczysław Kobylec, dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji −
Wspólnota wynajmuje profesjonalną
firmę do zajmowania się deratyzacją.
Trutka może znajdować się tylko w
piwnicy i dodatkowo musi być odpowiednio oznaczona.
Może być też ta k, że komuś
zw yczajnie zabrakło w yobraźni.
- Bezmyślność jednak nie zwalnia z
odpowiedzialności – zauważa Czytelniczka, dzięki której udało się
zapobiec dramatowi.
Justyna Bajko

Dozór elektroniczny pozwa la
osobie skazanej na odbycie kary w
warunkach wolnościow ych, czyli
poza zakładem karnym, w miejscu
zamieszkania przy jednoczesnym zastosowaniu systemów elektronicznych
ograniczających swobodę poruszania
się i zmiany miejsca pobytu skazanego.
Wypełnianie warunków odbywania
kary w SDE będzie monitorowane za
pomocą nadajnika umieszczanego
na nodze (lub ręce) skazanego, przez
montaż urządzenia monitorującego
w jego miejscu zamieszkania, a także
przez system informatyczny działający
w Centrali Monitorowania.
SDE, mimo pewnych ograniczeń,
pozwala na prowadzenie w miarę normalnego życia osobistego, w szczególności utrzymania więzi z rodziną czy nawet kontynuowanie pracy. Jednak jeśli
skazany złamie bądź naruszy warunki
odbywania kary (np. manipulując przy
urządzeniu monitorującym lub nadajniku) sąd będzie mógł uchylić zezwolenie
na odbywanie kary w SDE. Skazany
będzie musiał wrócić do więzienia.

pRZywIleJ
NIe dlA wsZystKICh

Nie każdy ze skazanych będzie
mieć możliwość odbywania kary na

źródło: www.ms.gov.pl

Więzienie w domu? O ile sąd pozwoli.
I z elektroniczną obrożą zamiast
strażników. Od stycznia system dozoru
elektronicznego obejmie Knurów

zewnątrz więziennych murów. Komu
na to pozwolić, decydować będzie
sąd penitencjarny. O zezwolenie będą
mogły ubiegać się osoby, których kara
pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku, posiadające stałe
miejsce zamieszkania, a także zgodę
osób pełnoletnich wspólnie z nimi
zamieszkujących.
Specjalnych szans nie mają recydywiści. Także osoby, wobec których
orzeczono karę aresztu lub zastępczą
karę aresztu za wykroczenie, zastępczą
karę pozbawienia wolności za wykroczenie skarbowe, karę porządkową lub
środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności oraz osobom skazanym
na karę aresztu wojskowego.
Wniosek o udzielenie skazanemu
zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE może wystosować
do sądu penitencjarnego skazany, jego
obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu
karnego (jeśli skazany przebywa w
zakładzie karnym).
Z informacji, jakie udało się ustalić
Przeglądowi, siedziba Centrali Monitorowania osób skazanych będzie znajdować się w Knurowie. Nie jest jeszcze
znane jej dokładne miejsce, wkrótce
ma to się wyjaśnić. W centrali będzie
zatrudnionych pięć osób, których
głównym zadaniem będzie sprawdzanie, czy skazani odbywający karę w
ramach SDE stosują się do właściwości
wydanych przez sąd penitencjarny.
Dawid Ciepliński

KRywAłd

policyjne parkowanie
Nietypowo zaparkowany samochód
może irytować. Tym bardziej, jeśli jest
to wóz policyjny. Inna sprawa, czy
nietypowo zawsze znaczy niezgodnie
z prawem

- Podczas kontroli trzeźwości na
Krywałdzie, ul. Zwycięstwa policjanci zablokowali cały chodnik – zauważa nasz Czytelnik, pan Sebastian.
– Pewnie gdyby jakikolwiek kierowca
zaparkował tak jak oni, skończyłoby
się to mandatem… Zachowanie policjantów jest dziwne tym bardziej,
że w tym miejscu znajduje się duży
parking. Jednak chyba nadal są równi
i równiejsi…
Zdjęcie nadesłane przez Czy-

4

telnika przedstawiliśmy gliwickiej
policji. O komentarz do sytuacji
poprosiliśmy oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
W odpowiedzi kom. Marek Słomski
przytacza stosowny przepis (zamieszczamy go w ramce obok). Zaznacza przy tym, że (mimo wszystko)
policjant go nie złamał (art. 47.p. 2).
- Jak widać na zdjęciu, przejście
dla pieszych było, z całą pewnością
zachowano jego szerokość 1,5 m.

Widać intencję czytelnika, który
zapewne wolałby nie widzieć policji.
– dodaje kom. Słomski.
W tej konkretnej sytuacji myląc y d la obser watora mógł być
fakt, że wymagana półtorametrowa
szerokość dla ruchu pieszego pozostawiona była na parkingu, nie
zaś na samym chodniku. Ale mimo
wszystko – była.
MiNa

Prawo o Ruchu Drogowym, Art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego
boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod
warunkiem że:
1. na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2. szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3. pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku
przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku
tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.
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Z młotem
na
mszę
Nagonka

Poranna przebieżka w krywałdzkim lesie
mogła zakończyć się nieszczęściem dla
członków Amatorskiego Klubu Biegacza,
bowiem równolegle odbywało się tam
polowanie Koła Łowieckiego „Cyranka”

Knurów

Krywałd

Wieczorna msza w kościele pw.
Matki Bożej Częstochowskiej
miała dość zaskakujący akcent.
Na ołtarz wtargnął mężczyzna
z 5-kilogramowym młotem.
Interweniowała policja

zrozumieli. Byli i tacy, co witali nas
tradycyjnym „darz bór” - relacjonuje
prezes Musiał.
Podk reśla, że polowanie nie
było towarzyskim spotkaniem, tylko miało konkretny cel - ograniczyć
ilość dzików, które niszczą uprawy i
podchodzą pod zabudowania knurowian. Kilkakrotnie poruszaliśmy
ten temat na naszych łamach.
Dlaczego nikt nie zadbał o to, by
stosowna informacja o niedzielnym
polowaniu dotarła do mieszkańców?
Prezes „Cyranki” zapewnia, że kalendarz polowań trafił m.in. do Urzędu
Miasta, Starostwa Powiatowego.
Zastępca naczelnika Wydziału
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościa m i i Rol n ic t wa - Ma r ia
Baron potwierdza, że otrzymała
taką publikację. - Wynika z niej, że
polowania odbywają się co tydzień.
Nie bardzo wiem, gdzie i w jaki sposób informować o tym mieszkańców.
Być może biegacze powinni wcześniej skontaktować się w tej sprawie
z Kołem? Zastanowimy się wspólnie
z prezesem Koła, jak ten problem
rozwiązać w przyszłości, aby nie
doszło do nieszczęścia.
Jedno jest pewne - polowanie się
nie udało. Myśliwi ustrzelili zaledwie jednego dzika. Kwestią czasu
będą zatem pretensje sąsiadujących
z lasem mieszkańców, niezadowolonych z niszczycielskiej działalności
zwierzyny.
Tekst i foto:
Paweł Gradek

ogłoszenie

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano do publicznej wiadomości wykaz nr 16/GP/11 nieruchomości
zabudowanej budynkiem użytkowym – przychodnia zdrowia - położonej przy ul. Marynarzy przewidzianej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego ograniczonego.
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano do
publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
położonych przy ul. Chabrowej (rej. ul. Jęczmiennej i Wolności)
– działki nr 3547/2, 3547/3, 3547/4, 3547/5, 3547/6, 3547/7, 3547/8,
3547/9, 3547/10.
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Jak się okazuje, nawet świątynia może być miejscem
zaskakujących sytuacji

Gliwice. IV Śląski Festiwal Charytatywny

Rock’n’Roll
dla Justyny
U 26-letniej Justyny Wysockiej
z Knurowa rok temu wykryto złośliwego guza kości udowej. Niezbędna była amputacja kończyny.
Ból i codzienne zmagania
z trudną codziennością nie
pokona ł y k nurow iank i.
Wróciła na studia na Politechnice Śląskiej i walczy o
nowoczesną protezę, która
u możliw i jej swobod ne
poruszanie się.
18 listopada o godz.
18 w g l iw ic k i m k lubie
ROCK’A odbędzie się IV
Ślą sk i Fe st iwa l Cha r yt at y w ny, z a g r ają m.i n.
ADHD Syndrom, Bulbulators, De Windows i Buster Bidon. Organizatorzy
− Stowarzyszenie „Cała
Naprzód ” - zapewniają,
ż e c a ł kow it y dochód z
koncertu zostanie przeznaczony na zakup protezy
dla Justyny. Bilety-cegiełki
w cenie 20, 25 zł można

Paweł Gradek

Knurów

W twarz

rez er wować pod nu merem 511
141 197 lub on-line kontakt@calanaprzod.org
JB

Do 3 lat pozbawienia wolności
grozi 45-letniemu knurowianinowi. Do jego zatrzymania doszło w
ubiegły poniedziałek o godz. 18.30
w mieszkaniu przy ul. Batorego.
W trakcie domowej interwencji
krewki mężczyzna uderzył pięścią
w twarz policjanta, ponadto wyzywał funkcjonariuszy. Badanie
na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wskazało 1,8
promila.

/g/

reklama

Foto: Arch. Stowarzyszenia „Cała Naprzód”

Rysz a rd Mosiejczu k w ybra ł
się z kolegami z AKB pobiegać do
krywałdzkiego lasu. Był niedzielny
poranek, na ścieżce spotkał rowerzystę z żoną, przy stawie dwóch
wędkarzy. Tym większe było jego
zdziwienie, kiedy chwilę później
zobaczył myśliwych. - Okazało się,
że trwa nagonka na zwierzynę i nie
wolno przeszkadzać. Usłyszeliśmy
też, że o wszystkim wie Urząd Miasta, a myśliwi płacą za to polowanie.
To ja płacę podatki i mam prawo korzystać z lasu! - podkreśla biegacz.
Grupa sportowców przeniosła
się w inne miejsce, ale jak twierdzi
pan Ryszard i tam po chwili pojawili
się myśliwi. Biegacza dziwi brak
jakiejkolwiek informacji, że w lesie
odbywa się polowanie. - Nikt z nas
nie decydowałby się wtedy na bieg
narażając na szwank własne zdrowie
- zapewnia.
Prezes Koła Łowieckiego „Cyranka” Tadeusz Musiał zwraca uwagę, że
niedzielne polowanie Zarząd zaplanował z dużym wyprzedzeniem.
„Cyranka” płaci podatek za każdy
metr kwadratowy terenu, na którym
poluje. Dodatkowo zaprosiła gości myśliwych z zaprzyjaźnionych kół.
- Spotkaliśmy na ścieżkach biegaczy i muszę powiedzieć, że kilku
z nich jest na bakier z kulturą. W
naszym kierunku posypały się niecenzuralne komentarze. Niemile się nimi
rozczarowałem, zwłaszcza że przed
nimi było kilku ludzi na ścieżkach,
którym zwróciliśmy uwagę i którzy

zabierać na każdą mszę telefon komórkowy. - Nie wiadomo, kto to jest i
jakie ma intencje. Policja też niewiele
chciała mi powiedzieć...
„Bohatera” wieczornej mszy zna
bardzo dobrze ksiądz proboszcz Jan
Buchta. - To jeden z naszych parafian.
Co roku o tej porze ma problemy
ze zdrowiem. Wcześniej miał opieFoto: Dawid Ciepliński

Takie szkody potrafią wyrządzić
dziki, których jest w nadmiarze

Pani Elżbieta (nazwisko do wiadomości redakcji) zna wydarzenie z
relacji syna, który 8 listopada (wtorek) wybrał się na wieczorną mszę.
- W pewnym momencie na ołtarz
wtargnął mężczyzna. W ręku trzymał
młot. Podszedł do księdza. Ten z nim
porozmawiał i mężczyzna zszedł.
Ludzi to ruszyło. Ktoś wezwał policję
- opowiada kobieta.
Twierdzi, że to nie pierwszy taki
incydent u Częstochowskiej. Przywołuje msze sprzed kilku tygodni,
podczas których ten sam mężczyzna
miał chodzić między ławkami, wymachiwać rękoma, kucać i rzucać
pieniądze na ołtarz.
- Podczas marszu milczenia na
cmentarz palił papierosa. Zwyzywał
od głupich bab kobietę, która zwróciła mu uwagę - wspomina pani
Elżbieta.
Historia z młotkiem przelała, jej
zdaniem, czarę goryczy. Obawia się o
bezpieczeństwo, dlatego postanowiła

kunów, od jakiegoś czasu mieszka
sam. Podczas odwiedzin kolędowych
wydawał się fajnym i życzliwym człowiekiem. Niestety, kiedy jego choroba
postępuje, zachowuje się dość nietypowo, np. podczas przeistoczenia klęka
tyłem do ołtarza.
8 listopada przyszedł do kościoła
z plecakiem, w którym znajdował
się 5-kilogramowy młot. Wezwana
na miejsce policja przechwyciła narzędzie, a mężczyznę, który - jak się
okazało - leczy się psychiatrycznie,
przekazała ekipie pogotowia. Knurowianin trafił do szpitala psychiatrycznego w Toszku.
Ksiądz proboszcz mówi, że naczelna zasada, którą kapłani stosują
w takich wypadkach, to zachowanie
stoickiego spokoju. - Dla kogoś, kto
nie ma z tym do czynienia na co
dzień, takie zdarzenia mogą wyglądać
groźnie. Kiedyś podczas nabożeństwa,
kiedy klęczałem na klęczniku, podszedł do mnie mężczyzna i mówi: „Co
masz do mnie? Żeby to było ostatni
raz”. Przytaknąłem mu, a on odszedł
- opowiada ksiądz Buchta.
Mówi, że ciężko odgadnąć intencje, z jakimi ludzie przychodzą do kościoła. To miejsce otwarte dla każdego.
Zaznacza jednak, że w sytuacjach
zagrożenia wzywana jest policja.



rozmaitości
Nowy spot knurowskiego kina

Cyfryzacja
w nogach widzów

„Chodź do kina w Knurowie!” – zachęca nowy spot
społecznościowy Kina Sceny Kultury. Oby apel okazał
się skuteczny, bo to właśnie poprawa frekwencji daje
nadzieję na nowoczesne, cyfrowe kino z premierami
na czasie

Po co w ogóle cyfryzacja?

Powodów jest kilka. Najbardziej
oczywistą zaletą cyfrowych kopii jest
reklama

Knurów. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Silniejsi od cukrzycy

Uroczysta konferencja, dyskusje, a także
wyróżnienia najbardziej zasłużonych złożyły
się na spotkanie edukacyjne „Nie leczymy
– zapobiegamy”, zorganizowane przez
Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków
Foto: produktownia .com

Spot przygotowany dla Kina
Sceny Kultury przez knurowską
Produktownię można już zobaczyć
w internecie. „Wspólnie możemy
stworzyć nowoczesne kino w naszym
mieście. Wystarczy zwiększyć frekwencję!” – przekonuje głos z offu.
Jest do czego zachęcać, bo to właśnie
nie dość wysoka frekwencja stanowi
główną przeszkodę na drodze do
cyfryzacji kina w Knurowie. Na
razie wszystko jest jeszcze na etapie
starań, choć pewne kroki już zostały
poczynione.
- Od dawna przymierzamy się
do cyfryzacji kina – mówi Justyna
Kosik, kierownik Działu Kinematografii Centrum Kultury w Knurowie.
– Jednak jako skromny byt musieliśmy
czekać na możliwość dofinansowania.
Taka szansa pojawiła się dopiero w
tym roku, wcześniej Polski Instytut
Sztuki Filmowej nie miał środków na
wspieranie cyfryzacji.
Pierwsze fundusze od PISF już
wpłynęły. W czerwcu przyznano
Kinu Scenie Kulturze 3868 zł (70 procent pokrycia kosztów inwestycji) na
montaż klimatyzacji w kabinie projekcyjnej (I etap cyfryzacji). Sprzęt
do cyfrowych projekcji jest bardzo
czuły, źle znosi wahania temperatur,
toteż przystosowanie projektorni
było konieczne. Do otrzymania dofinansowania na przeprowadzenie
kolejnego etapu w czerwcu zabrakło
w ysokiej frekwencji. 15 grudnia
mija termin złożenia aktualizacji do
wniosku z frekwencyjnymi wynikami za 2011 rok. Co tu kryć – wiele w
rękach, a raczej w nogach widzów.
Aby myśleć realnie o dotacji na cyfryzację przyznawanej przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej, frekwencja w kinie musi być odpowiednio
wysoka. Jak duża, tego dokładnie
nie wiadomo. Nie ma określonego
pułapu, po przekroczeniu którego
można być pewnym sukcesu.

Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków od prawie dekady
wspiera okolicznych cukrzyków słowem i czynem

Filmy z taśmy? Dzisiaj trudno nimi zwojować świat...

lepsza jakość techniczna zarówno
obrazu, jak i dźwięku. Możliwe stają
się też projekcje w technice 3D. No
i sprawa ważna dla niecierpliwych
kinomanów – w kinach z techniką
cyfrową filmowe nowości trafiają
na ekrany szybciej, nawet w dniu
premiery.
Póki co knurowskie kino jest
uzależnione od obiegu nielicznych
kopii wykonanych na taśmie filmowej, stąd poszczególne tytuły pojawiają się w repertuarze zwykle kilka
tygodni po premierze.
– Żaden dystrybutor nie jest świętym Mikołajem i w pierwszej kolejności udostępnia taśmy filmowe tym,
którzy przyniosą mu większy zysk
– przyznaje Kosik. – Zaś widzowie,
chcąc zobaczyć interesujący ich film
jak najszybciej, z reguły wybierają
wyjazd do multipleksu. Wprowadzenie techniki cyfrowej mogłoby to
zmienić.

Taniej przez Facebooka

Spot społecznościow y to nie
jedyna zachęta dla potencjalnych
widzów. Pomysłem na przyciągnięcie
publiczności do kina jest promocja
prowadzona poprzez Facebook.
Raz w tygodniu bilety na określone
seanse można nabyć w promocyjnej
cenie 6,50 zł. Wystarczy zalogować
się na Facebooku i zadeklarować na
profilu CK zamiar wybrania się na

seans. W przyszłym roku zostanie
wprowadzona możliwość rezerwacji
biletów przez internet. Wśród planów mających zachęcić kinomanów
do częstszych wizyt w knurowskim
kinie są karty stałego klienta. Za bilet
będzie można zapłacić już nie tylko
gotówką, ale i kartą płatniczą, a firmy
będą mogły wykupić dla pracowników kinowe vouchery.
Sporym zainteresowaniem knurowskich szkół, zarówno podstawówek, gimnazjów, jak i szkół średnich,
cieszy się projekt edukacyjny KinoSzkoła. Oferuje uczniom nie tylko
seanse, ale także prelekcje i zajęcia
warsztatowe. Być może przyczyni się
on do wychowania młodego pokolenia kinomanów.

Kameralnie, bez popcornu

Knurowskie kino może stać się
nie tylko alternatywą dla multipleksów – jako kino studyjne może mieć
wiele do zaoferowania miłośnikom
ambitnego kina.
Przynależność do sieci kin studyjnych zobowiązuje do umieszczania w repertuarze, obok produkcji
komercyjnych, także kina europejskiego i pozycji rodzimej kinematografii. Justyna Kosik przyznaje, że na
takie filmy ciągle trudno przyciągnąć
knurowską widownię.
- Jednak małymi kroczkami zmierzamy w kierunku studyjności. I mam
nadzieję, że w którymś momencie
widzowie zauważą także i te mniej
komercyjne propozycje.
Niektórzy bardzo sobie cenią
kameralną atmosferę niewielkich
kin, projekcji bez obowiązkowego w
multipleksach tasiemcowego bloku
reklam i bez woni chrupiącego popcornu. Zapewne więcej widzów wybierałoby takie kino, gdyby filmowe
nowości pojawiały się odpowiednio
wcześnie. A to udałoby się dzięki
cyfryzacji. Zatem – kinomani, zewrzyjcie szeregi i pomóżcie naszemu
kinu.

Pretekstem do spotkania w
Kinie Scenie Kulturze był Światowy
Dzień Walki z Cukrzycą. Już od
progu gości witało specjalne stanowisko, na którym chętni mogli
sprawdzić poziom cukru we krwi
i zmierzyć ciśnienie. W ramach
programu „Promocja Zdrowia”
wykład pt. „Cukrzycowa choroba
nerek” wygłosiła dr n. med. Magdalena Sawiniak – Kiersnowska.
Był też czas na dyskusję i pytania do specjalistów. Większość dotyczyła problemów, z którymi zmagają się członkowie Knurowskiego
Stowarzyszenia Diabetyków.
Podczas spotkania wręczono
okolicznościowe puchary ufundowane przez Urząd Miasta w
Knurowie. Podziękowano także
zasłużonym działaczom Stowarzyszenia.
Wśród gości znaleźli się m.in.
w zastępstwie prezydenta Adama
Ramsa Piotr Grzelak - pełnomocnik
ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
z Urzędu Miasta w Knurowie, prezes gliwickiego oddziału Polskiego

Związku Niewidomych Ireneusz
Lutecki, prezes Koła TRION Adam
Wala, dr Marian Gabryś oraz prezes Stowarzyszenia Cztery Pory
Roku Aneta Nowak.
- Serdecznie dziękujemy również
prezesowi Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej Bogdanowi Litwinowi za udostępnienie nam
sali w Klubie Gama, a także lekarzom
i doktorom, którzy brali czynny udział
w naszych spotkaniach w ciągu roku
– podkreślał prezes Knurowskiego
Stowarzyszenia Diabetyków Włodzimierz Nadolny.
KSD powstało w 1998 roku, kiedy to w Knurowie utworzono Koło
Terenowe Górnośląskiego Stowarzyszenia Diabetyków z Zarządem
w Katowicach. Po czteroletniej
działalności na walnym zebraniu
podjęto uchwałę o rozłączeniu się
z Górnośląskim Stowarzyszeniem
Diabetyków i zarejestrowano Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków. W 2006 roku zostało wpisane
do KRS jako Organizacja Pożytku
Publicznego.
Tekst i foto: Marek Węgorzewski

Okolicznościowe puchary otrzymali: Lidia Lach, Wanda Trubaj, Matylda
Szulc, Jerzy Trzaskowski, Zbigniew Czarnecki. Podziękowania od Prezydenta Miasta: Anna Pach, Zofia Dyrcz, Elżbieta Dziadowicz.
informacja własna wydawcy

MiNa
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Knurów. Nowo wybrani ławnicy spotkali się w ratuszu

Niechaj sądzą sprawiedliwie

- Wasz sąd będzie ważyć nad ludzkimi losami. To
wielka społeczna odpowiedzialność – uczulał nowo
wybranych ławników przewodniczący Rady Ławniczej
Sądu Okręgowego w Gliwicach Jan Furgoł podczas
spotkania w ratuszu
rującego zespołem RM opiniującym
kandydatów. Otrzymali oficjalne
potwierdzenie wyboru.
- To dla was niezwykle znaczący
dowód zarówno ogromnego społecznego zaufania, jak też i wiary w wasze
trafne decyzje w imię Sprawiedliwości
– zaznaczył przewodniczący Trzęsiok.
Głosowanie radnych było ostatnim elementem wyboru ławników.
Wcześniej ich kandydatury zgłaszały
stowarzyszenia, związki zawodowe
i zakłady pracy. Prawo do przedstawienia kandydatów ma też prezes
sądu i grupa co najmniej 50 osób
(o ile mieszkają na danym terenie i
mają czynne prawo wyborcze). Wymaganej przez przepisy informacji o
starających się udzielił Radzie Miasta
Komendant Wojewódzki Policji.
Lista nowych ławników trafiła
do prezesa Sądu Okręgowego. Każdy
z nich złoży ślubowanie, po czym
zostanie wpisany na listę ławników.
Kadencja ławnika trwa cztery lata.

reklama
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Knurowie

Foto: Bogusław Wilk

- Na ławnikach ciąży wielka społeczna
odpowiedzialność – podkreślali uczestnicy
środowego spotkania w ratuszu

Ław nic y są niezawodow y mi
członkami sądowego składu orzekającego. Pod przewodnictwem sędziego zawodowego rozpoznają sprawy
cywilne i karne (składy z udziałem
ławników orzekają w I instancji).
Podczas orzekania mają większość
uprawnień sędziego. Są niezawiśli,
podlegają tylko Konstytucji i ustawom.
– Wasz głos podczas narady i głosowania nad wyrokiem ma moc głosu
sędziego zawodowego – podkreślał
Jan Furgoł. I zaraz zastrzegał: - To
niezwykle istotne prawo, ale i wyjątkowo wielka odpowiedzialność.
18 ławników kadencji 2012-2015
z Knurowa wybrała Rada Miasta w
tajnym głosowaniu podczas sesji 19
października. Będą orzekać w Sądzie
Okręgowym w Gliwicach.
W środę zebrali się w knurowskim ratuszu. Przybyli na zaproszenie
przewodniczącego Rady Miasta Jana
Trzęsioka, wiceprzewodniczących
Henryka Hibszera i Jerzego Pacha
oraz radnego Tomasza Rzepy, kie-

komunikat
przypomina wszystkim odbiorcom wody o obowiązku zabezpieczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przed skutkami
zimy.
Właściciele nieruchomości winni przede wszystkim:
- zabezpieczyć instalację wodociągową i wodomierze przed
zamarzaniem,
- studzienki wodomierzowe gruntownie wyremontować, odnowić
oraz założyć brakujące pokrywy,
- stojaki wodomierzowe zabezpieczyć przed rozsadzeniem przez
mróz,
- przestrzegać, aby śnieg usuwany z chodników nie był składowany na armaturze wodociągowej (skrzynki zasuwowe, hydranty) oraz
na wpustach ulicznych (kraty) i studzienkach kanalizacyjnych,
- w klatkach schodowych wywiesić adres lokatorów, u których
znajduje się klucz do pomieszczeń wodomierzowych.
Naprawa uszkodzeń sieci, instalacji wodociągowej oraz wodomierzowej wynikłych z nieprzestrzegania w/w zaleceń odbywać się
będzie na koszt właściciela nieruchomości.
informacja własna wydawcy

Kto może zostać ławnikiem
Obywatel polski w wieku 30-70 lat,
posiadający co najmniej średnie
wykształcenie, zatrudniony bądź
zamieszkały przynajmniej od roku
na terenie kandydowania, zdrowy w
stopniu pozwalającym na pełnienie
funkcji ławnika i będący osobą o
nieskazitelnym charakterze.
Nie mogą być ławnikami m.in.:
prokuratorzy, adwokaci, osoby zatrudnione w sądach, radcy prawni,
policjanci, duchowni, żołnierze, pracujący w służbie więziennej, radni
gminy, powiatu i województwa.
Ławnicy
Ławnicy do orzekania w Sądzie
Okręgowym w Gliwicach: Roman
Adamczyk, Gabriel Polywka, Wiesława Kanicka, Barbara Dang.
Ławnicy do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w sprawach
z zakresu prawa pracy: Mieczysław
Kocier z, Piotr Tkocz, Mirosław
Czuba, Mariola Dusza, Jerzy Makowski, Janusz Owczarski.
Ławnicy do orzekania w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach z wyłączeniem spraw z zakresu prawa
pracy: Ewa Gajewska, Krzysztof
Hink, Alina Król, Zygmunt Mierzwa, Eugeniusz Rusin, Joanna Kusio, Barbara Wiercioch, Grzegorz
Mordal.

Bogusław Wilk
reklama
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Knurów. KOncert schOli w „częstOchOwsKiej”

chórzyści dostali
owację na stojąco
Piątkowy wieczór na długo
zapamiętają miłośnicy muzyki
chóralnej. Tegoroczna, XVI edycja
Dni Muzyki Chóralnej spotkała się
z ciepłym przyjęciem ze strony
zebranej w kościele publiczności
Połączone siły Akademickiego Zespołu Muzycznego
Politechniki Śląskiej w Gliwicach i chórzystów ze Slavica
Musa przyniósł wspaniały efekt

Foto: Dawid Ciepliński

Knurowski Chór Mieszany Schola Cantorum zaprezentował podczas
koncertu swoje niemałe umiejętności

Koncert rozpoczął się po wieczornej Mszy Św. w kościele pw.
Matki Bożej Częstochowskiej w
Knurowie.
Pierwsi swoje wysokie umiejętności i wokalny talent zademonstrowali
śpiewacy z Chóru Kameralnego Slavica Musa, świętującego w styczniu
20-lecie istnienia, pod dyrekcją Anny
Płocicy. Jako następny swój repertuar
bardzo udanie zaprezentował knurowski Chór Mieszany Schola Cantorum pod dyrekcją Kamili Pająk.
Wspaniale pokazał się zespół in-

strumentalny Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej
w Gliwicach pod dyrekcją Krystyny
Krzyżanowskiej-Łobody. Po solowym
występie w finale imprezy do Zespołu
dołączyli chórzyści ze Slavica Musa.
Występ został przyjęty z entuzjazmem i nagrodzony owacją na stojąco. Nie obyło się również bez bisu.
Koncert poprowadził Tomasz
Sadownik. Honorowym patronem
imprezy był prezydent Knurowa
Adam Rams.
DC

serce za serce
Knurów. Ptasi śPiew niósł sie PO OKOlicy

hobby piękne i kosztowne

W ramach obchodów 20. urodzin Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religii 19 listopada o godz. 19 w zabrzańskim Domu
Muzyki i Tańca odbędzie się koncert „Serce za serce”. Wystąpi m.in. mezzosopranistka Małgorzata Walewska z akompaniamentem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej. Honorowy patronat nad koncertem
objął prezydent Bronisław Komorowski. Bilety - 50 zł do kupienia w kasie
DMiT lub na stronie www.bilety.dmit.com.pl.

JB

reklama

Od piątku do niedzieli z byłego Domu Związkowca niósł się na przemian
to melodyjny świergot, to skrzeczący wrzask. Nic dziwnego – budynek
opanowały dziesiątki pięknie śpiewających kanarków i nader donośnych
papug. Za sprawą hobbystów z knurowskiego oddziału Polskiego Związku
Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych, którzy przygotowali okazałą
ptasią wystawę
Chętnych do podziwiania nie
bra kowało. Hodowcy zauważali
jednak zmniejszające się w ostatnich
latach zainteresowanie ptasim hobby
wśród młodzieży.
– Niestety, nasze grono się zmniejsza. No cóż, młodzież więcej czasu
woli spędzać przed komputerem niż
zainteresować się przyrodą – mówi
Bronisław Jasiulek. Podobnego zdania byli odwiedzający w ystawę.
– Może dobrze byłoby rozpropagować
wiedzę o ptakach w szkołach i przedszkolach – zastanawiają się Andrzej
i Anna Krasoń. – A może wybrać się
w ramach zajęć na wystawę. Kto wie,
czy dzięki temu dzieci nie złapałyby
tego bakcyla.
Knurowski oddział Polskiego
Związku Hodowców Kanarków i
Ptaków Egzotycznych zrzesza 13
członków. Wśród nich są hodowcy
osiągający ogólnopolskie sukcesy.
- Przez wiele lat utrzymujemy się
czołówce podczas Mistrzostw Polski.
Tytułem Mistrza Polski mogą poszczycić się koledzy Bogusław Wie-

8

Pięknie śpiewające kanarki zawsze przyciągają uwagę

czorek, Leszek Mryka i Janusz Mateja
– mówi hodowca Tomasz Knapik,
także mistrz Polski.
Hobby jest piękne, ale i kosztowne. – Nasi koledzy z zagranicy otrzymują dotacje, my nie. To sprawia, że

niewielu z nas decyduje się na udział
w międzynarodowych wystawach. Za
wszystko płacimy sami – zauważali
hodowcy. Czy pójdzie ku lepszemu?
Nie wiadomo...

Tekst & Foto: Marek Węgorzewski
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Knurów. Święto Niepodległości

ogłoszenie

Złożyliśmy hołd
bohaterom

11 listopada obchodzono w całym kraju 93. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. W Knurowie
uroczystości skupiły się w kościele pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego oraz przed pomnikiem
powstańców śląskich
W kościele odbyła się Msza Św. w
intencji Ojczyzny. Tradycją stało się,
że asysty podczas Święta Niepodległości udzielają poczty sztandarowe
okolicznych organizacji i stowarzyszeń. Nie inaczej było i tym razem.
Po nabożeństwie uczestnicy
uroczystości udali się przed pomnik
powstańców śląskich prowadzeni
przez orkiestrę KWK Knurów.
Na miejscu mieli okazję być
świadkami ślubowania klasy mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Po złożeniu

Hołd narodowym bohaterom złożyli
samorządowcy, kombatanci, społecznicy
i politycy...

Knurów. Udana impreza w Sztukaterii

Towarzystwo Miłośników Knurowa promuje
okolicznych hobbystów. Tym razem w świetle
reflektorów w Sztukaterii stanęli muzycy i artyści
Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Dawid Ciepliński

Pokrzywa Po Godzinach
w Krainie Łagodności

Superdebiut: dopiero po bisach publiczność pozwoliła zejść ze
sceny zespołowi Po Godzinach
... uroczyście ślubowali uczniowie klasy mundurowej...

przysięgi przez uczniów zawodowej
„Dwójki” wieńce i kwiaty pod pomnikiem złożyli przedstawiciele
samorządu lokalnego. Hołd patriotom, walczącym o odzyskanie niepodległości i przywrócenie na mapy
państwa polskiego, oddali prezydent
Adam Rams z zastępcą Piotrem
Surówką oraz przewodniczący Rady

Miasta Jan Trzęsiok wspólnie z radnymi miejskimi, a także reprezentacji
instytucji, stowarzyszeń i organizacji
społecznych. Powiat reprezentował
starosta Michał Nieszporek w towarzystwie knurowskich radnych Rady
Powiatu. Obecna była także pani
poseł Krystyna Szumilas.
Wzruszający wymiar – jak za-

... a o wzniosłą, muzyczną oprawę zadbała orkiestra kopalni Knurów
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wsze przy tej wzniosłej uroczystości
- miał udział kombatantów, uczestników dramatycznych wojennych
zmagań. Bohaterów, którzy własnym
życiem i gotowością jego oddania
dla kraju dali przykład najwyższego
patriotyzmu kolejnym pokoleniom
narodu.
DC

Knurowski Klub Kultury Lokalnej był miejscem kolejnej imprezy
pod egidą TMK i Centrum Kultury.
– To już trzecia odsłona cyklu
promocji działalności hobbystycznej
powierzonego przez Gminę Knurów –
wyjaśnia Eugeniusz Jurczyga, jeden z
pomysłodawców ciekawego przedsięwzięcia. - We wcześniejszych edycjach
swoją twórczość literacką prezentowali
Jan Furgoł i Andrzej Pach.
Inicjatywa TMK ma na celu propagowanie amatorskiej twórczości i
działalności artystycznej mieszkańców Knurowa.
– Mamy świadomość, jak wiele
talentów drzemie w mieszkańcach naszego miasta, dlatego działacze TMK
stwierdzili, że należałoby twórczość
tych ludzi upublicznić – mówi Eugeniusz Jurczyga. - Akcja z jednej strony
daje satysfakcję twórcom amatorom,
a z drugiej możliwość obcowania ze
sztuką szerokiej rzeszy mieszkańców
naszego miasta – dodaje.
Głównym punktem programu
piątkowego wieczoru był debiut
zespołu Po Godzinach w składzie:
Violetta Kosowka, Katarzyna Biadacz, Krzysztof Skowroński, Krzystof
Gabryś, Jerzy Rogoń i Eugeniusz
Jurczyga. Koncert zaty tułowany
„Kraina Łagodności” spodobał się

licznej publiczności, która „zmusiła”
zespół do bisowania.
W przerwie koncertu knurowianie mogli podziwiać prace Ewy
Pokrzywy i Teresy Adamskiej. Talent
pani Ewy ujawnia się w przepięknej
biżuterii artystycznej, natomiast
pani Teresa oszałamia fantazją i
precyzją wykonania origami. Wiele
pochlebnych opinii zebrały dzieła
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku powstałe w ramach zajęć
zespołu plastycznego prowadzonego
przez Urszulę Kędzior.
Frekwencja przerosła najśmielsze
oczekiwania organizatorów. Z minuty na minutę przybywało chętnych
do posłuchania i oglądania. – Klub
wręcz pękał w szwach. Na szczęście
sytuację uratowały dowiezione dodatkowo krzesełka – nie kryje satysfakcji
Eugeniusz Jurczyga.
Zebrani bawili się doskonale.
Wśród nich reprezentujący samorząd
wiceprzewodniczący Rady Miasta
Jerzy Pach i Henryk Hibszer oraz
Aleksandra Banasiak z Zarządu Województwa Śląskiego.
TMK zapowiada kolejne imprezy.
– Myślimy o tym i liczymy na dalszą
dobrą współpracę z Centrum Kultury
– dodaje Jurczyga.
DC
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Krywałd. z Kart histOrii

Kto śpiewa,
podwójnie się modli

W niedzielę, 30 października, minęło 90 lat od
poświęcenia kościoła w Krywałdzie. Jak w każdej
świątyni, także w tej niezwykle ważną rolę pełni śpiew
Jak wspominają starsi mieszkańcy Krywałdu, do śpiewu kościelnego
przywiązywano dużą wagę. Najpierw
w kaplicy fabrycznej, obecnie zaś w
kościele parafialnym pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. Możliwości muzycznej oprawy nabożeństwa pojawiły się prawdopodobnie
w połowie lat 20. ubiegłego stulecia.
To wówczas podarowano kościołowi
fisharmonię (do 1922 roku była własnością pilchowickiego Seminarium
Nauczycielskiego; po jego likwidacji
stanowiła wyposażenie krywałdzkiej
świątyni do 1977 r.) − klawiszowy
instrument z grupy idiofonów, w
którym powietrze kierowane było
do stroików kanałami za pomocą
uruchamianego ręcznie drążka. Z
góry na dół musiała poruszać tym
drążkiem druga osoba.
Przed sprowadzeniem fisharmonii „wybudowano” drewniane
schody i chór kościelny, zaś na samym chórze drewnianą podłogę
(tzw. deliny - według nazewnictwa
śląskiego). Drewniany, wiszący chór
kościelny w nawie głównej wsparty

jest dwoma kwadratowymi filarami. Balkon chóru tworzy dziewięć
kwadratów, ozdobionych symbolami
religijnymi.
Pod koniec lat 70. zakupiono organy elektroniczne, wyprodukowane
przez „Eltrę” w Bydgoszczy. W marcu
2006 r. ze składek parafii uzbierano
na nowe organy posiadające 60 głosów organowych, dwie klawiatury
i klawiaturę nożną z 30 klawiszami
(firmy „Ahlborn). Organistami byli
między innymi: Michał Bismor,
Edward Tunk, Maria Wajcieszczyk,
Alojzy Szendzielorz, Tomasz Szady
(od września 1999 roku do teraz).
Muzyce kościelnej towarzyszy
śpiew wiernych zgromadzonych u
św. Antoniego. Szczególnie urokliwy
podczas nabożeństw ku czci Pięknej
Madonny z Knurowa. Nabożeństwa
te na trwałe „wpisane” zostały w kalendarz parafii krywałdzkiej.
W trzeciej dekadzie listopada
prawie corocznie w krywałdzkim
kościele parafialnym goszczą chóry,
które swym wielogłosowym śpiewem uświetniają liturgię Mszy Św.

zabrze

śląska gala z humorem

Już po raz trzeci, 20 listopada na scenie Domu Muzyki i Tańca w
Zabrzu zabrzmi śmiech. W pierwszej, konkursowej części koncertu w ramach III Festiwalu Śląskich Szlagierów pojawią się m.in. zespół De Facto,
Zbyszek Lemański z zespołem, Robert Łukowski i Gryffon, Claudia i Kasia
Chwołka oraz grupa Nas Troje. Druga cześć, galowa to występy Joanny
Bartel, Kabaretu Rak oraz Zespołu Pieśni i Tańca Mały Śląsk. Początek
imprezy o godz. 18, bilety w cenie 60, 80 i 100 zł do nabycia w kasie DMiT
lub on-line www.bilety.dmit.com.pl.
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(m.in. „Schola Cantorum”, „Slavica
Musa”, „Capriccio”, a ostatnio chór
z Czech).
Już nasi przodkowie pamiętali
o zasadzie: „Kto śpiewa, podwójnie
się modli”! Wierni zgromadzeni w
kościele z jeszcze większym zaangażowaniem włączają się w śpiew
liturgiczny dzięki ostatniej inwestycji
w krywadzkim kościele – wyświetlaczowi tekstu.

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Maria Grzelewska

Święta Cecylia
Patronką śpiewu i muzyki liturgicznej jest św. Cecylia (żyła między
161 a 192 rokiem). Około 545 roku
uznana została świętą. W 1566
roku założono w Rzymie Akademię
Muzyczną, którą od 1839 roku nazywano Akademią pw. św. Cecylii.
W ikonografii święta przedstawiana jest przy organach, na których
miała grywać. W kalendarzu liturgicznym jej wspomnienie przypada
na 22 listopada. W przysłowiach
ludowych czytamy: „Kiedy na św.
Cecylię grzmi, rolnik o dobrym
roku śni.”

Knurów. bOgusław szyguła zasłuŻOny dla turystyKi

szymon bryja z Knurowa

ur. 18.10.2011 r, 3460 g, 53 cm

bartłomiej raj z Knurowa

seweryn szulik z leszczyn

ur. 9.11.2011 r., 3440 g, 55 cm

julia Kot z Ornontowic

ur. 9.11.2011 r., 4315 g, 59 cm

ur. 10.11.2011 r., 2470 g, 50 cm

witold małka z Knurowa

szymon twardawa z Książenic

uznanie marszałka

Kustosz Izby Tradycji KWK „Knurów” Bogusław Szyguła
to kopalnia pomysłów. Był m.in. gospodarzem programu
telewizyjnego „Gwarek”, inicjatorem wydania kilku pamiątkowych
monet oraz Poczty Szybowej. Jego wkład w rozwój turystyki na
Śląsku docenił ostatnio marszałek Adam Matusiewicz

ur. 10.11.2011 r., 3240 g, 53 cm (4)

/g/
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rafał ślosarczyk z czerwionki-leszczyn
ur. 11.11.2011 r., 2570 g, 49 cm

ur. 10.11.2011 r., 3400 g, 56 cm

julia techman z gliwic

ur. 16.11.2011 r., 3820 g, 54 cm

reklama

Foto: Grzegorz Szyguła

W sali Sejmu Śląskiego knurowianin odebrał z rąk wicemarszałek
województwa śląskiego Aleksandry
Banaszak dy plom za zasługi w
rozwoju turystyki w województwie
śląskim w 2011 roku.
To nie pierwsze wyróżnienie
w karierze kustosza. W 2005 roku
otrzymał Laur Knurowa.
Bogusław Szyguła od 14 lat
prowadzi Izbę Tradycji KWK „Knurów”. Przez ten czas udało mu się
zgromadzić sporo interesujących
eksponatów i odkryć wiele ciekawych historii związanych z Knurowem. Karmi nimi każdego, kto
przekroczy progi Izby.
Dzięki kontaktom z Muzeum
Ziemi Górnośląskiej eksponaty z
Knurowa mogą podziwiać także
Niemcy.
Tytuł „zasłużony dla turystyki”
zobowiązuje - kustosz zapewnia, że
nie osiadł na laurach. Przygotowuje
kolejne interesujące projekty, o których niebawem napiszemy.

W Katowicach Bogusław Szyguła przyjmował gratulacje od
wicemarszałek województwa śląskiego Aleksandry Banaszak
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rozmaitości

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Małżonkowie,
randka tuż, tuż!

Już ponad 70 par zgłosiło się
do „Samochodowej Randki
Małżeńskiej” w Knurowie.
Romantyczny wieczór w niedzielę

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 Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 44/2011

b r z m i a ł o : „ R z e k o t k a ”.
Podwójny bi let do k i na
o t r z y muj e A l e k s a nd r a
Szczepanik. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do
redakcji.

Akcja, zainicjowana przez
Domowy Kościół Diecezji Warszawsko-Praskiej, rozlewa się po
całym kraju. Na Górnym Śląsku
włącza się do niej kilkanaście
miast. Wśród nich i Knurów.
Początek randkowania w
kinach – w Knurowie w Kinie
Scenie Kulturze – punktualnie o godzinie 17 w niedzielę,
20 listopada. Rozpocznie je
filmowy seans „Ognioodpornych” („Fireproof”, reż. Alex
Kendrick).
Po filmie dalszy ciąg randki
przewidziano w samochodach
przed radiem. Każde małżeństwo dostanie informację, na
jakich falach posłuchać specjalnej interaktywnej audycji.
- Specjaliści i małżonkowie
będą w niej przekonywali, że
warto rozmawiać – tłumaczy
Joachim Machulik, który zaangażował się w rozpropagowanie akcji w Knurowie i okolicy. - Dane statystyczne, które
podaje w artykule redaktor

Marcin Jakimowicz w ostatnim
„Gościu Niedzielnym” są alarmujące: aż 66 proc. nastolatków rozmawia ze informacja
swoim tatą mniej niż
1 godzinę w tygodniu.
Podobne relacje występują między samymi
małżonkami.
Chętnych do
udziału w niecodziennej randce nie brakuje.
Do tej pory zgłosiło się
140 osób, czyli 70 par.
Bilety kosztują 10 zł.
- Tę część biletów,
które jeszcze pozostały
(kino liczy 190 miejsc)
będzie można odebrać
w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, a także przed
i po nabożeństwach w
tygodniu i w niedzielę w parafii świętych
Cyryla i Metodego w
Knurowie – informuje
Joachim Machulik.

Foto: 123rf

ROZRYWKA nr 46/2011

Knurów. Wystarczy kino, auto i... fale radiowe

Do piątku zgłoszenia będą też
przyjmowane poprzez stronę
internetową www.randkamalzenska.pl. Ostatnią szansą
będą chwile przed samą randką - w kinie.

Oprac. b

informacja

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

46
konkurs

17.11.2011 r.
CZWARTEK
Mniam - godz. 16.30
18.11.2011 r.
PIĄTEK
Król Lew - godz. 16.00
Skóra, w której żyję
- godz. 18.00
Dom snów - godz. 20.15
19.11.2011 r.
SOBOTA
Król Lew - godz. 16.00
Dom snów - godz. 18.00
Skóra, w której żyję - godz. 20.00
20.11.2011 r.
NIEDZIELA
Król Lew - godz. 15.00
Samochodowa randka małżeńska
- godz. 17.00
Skóra, w której żyję - godz. 19.30
21.11.2011 r.
PONIEDZIAŁEK
Król Lew - godz. 16.00
Dom snów - godz. 17.30
22.11.2011 r.
WTOREK
Król Lew - godz. 16.30
Dom snów - godz. 18.00
Skóra, w której żyję - godz. 20.00
23.11.2011 r. ŚRODA
Król Lew - godz. 16.00
Dom snów - godz. 17.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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ogłoszenia
Handel i Usługi

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe, 58 m2, 113 tys. zł, ul. Łokietka.
LOKUS, tel. 793 679 367
46/11

3-pokojowe w Knurowie, okazyjna cena!!!
AS. Tel. 512 393 052

46/11

3-pokojowe, 62 m2, I piętro, 169 000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

46/11

Adaptacja poddaszy. Gładzie, malowanie
klatek, sufity podwieszane. Ankrowanie,
ścianki, remonty. Tel. 602 407 190
44-47/11

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

46-51/52/11

4-pokojowe na WP II. Sprzeda AS. Tel.
501 533 977

46/11

Atrakcyjne działki budowlane sprzeda AS.
Tel. 512 393 052
46/11

Do wynajęcia mieszkanie 62 m2, Knurów.
Tel. 608 886 587

46/11

Do wynajęcia mieszkanie w centrum Knurowa, 3 pokoje, 54 m2. Tel. 602 799 911
45-odw.

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

01-odw.

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

Czyszczenie dywanów, kompletów wypoczynkowych. Tel. 506 584 515

46/11

Dom przy ul. Niepodległości. Sprzeda AS.
Tel. 512 393 052

46/11

Dom w zabudowie szeregowej. Sprzeda
AS. Tel. 501 533 977

46/11

Kupię dom (może być do remontu) lub
działkę. Tel 792 496 905

46/11

Lokal w Gierałtowicach wynajmę. AS. Tel.
501 533 977

46/11

Lokale do wynajęcia przy ul. Niepodległości. AS. Tel. 501 533 977

46/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-51/52/11

Docieplenie budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146

M-4 Kołłątaja, 67.5 m2, 164 tys. LOKUS,
tel. 793 679 367

Wynajmę dom w Gierałtowicach. AS. Tel.
501 533 977

M-4 Marynarzy, 62 m 2, 1piętro. LOKUS,
tel. 793 679 367

Wynajmę lokal na działalność 38 m2, Gierałtowice. Tel. 604 497 626

46/11

46/11

M-4 sprzedam, os. WP II, 67 m2. Cena: 215
tys. do negocjacji. Tel. 502 042 954
45-47/11

MOTORYZACJA

46/11

M-5 Piłsudczyków, 71 m 2 . LOKUS, tel.
793 679 367

46/411

Marynarzy, M-4, I p., 62 m2, 168 tys. Tel.
604 227 196

46-49/11

Mieszkanie do wynajęcia Szpitalna, 46 m2.
Tel. 601 528 689

46/11

Mieszkanie z ogródkiem i garażem ok.
Knurowa 60 m2 sprzedam. Biuro M3. Tel.
603 773 313

46/11

Nowy dom w Knurowie. Sprzeda AS. Tel.
512 393 052

46/11

O FERUJ EM Y D O G O D N E WA RU N K I
KREDY TOWE NA Z AKUP MIESZK AŃ
LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI. LOKUS
NIERUCHOMOŚCI, tel. 793 679 367
Parter domu z ogrodem. Sprzeda AS. Tel.
512 393 052

10-odw.

Szukam pracy jako opiekunka posiadam
doświadczenie, dyspozycyjna, bez nałogów. Tel. 724 882 412

M-5 Łokietka, 65 m2, blok z windą. LOKUS,
tel. 793 679 367

46/11

10-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

46-49/11

M-5 Dyw. Kościuszkowskiej, 67 m 2. LOKUS, tel. 793 679 367

M-5 Mieszka, 62 m 2 . LOKUS, tel. 793
679 367

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

Szukam pracy – sprzątanie mieszkań, domów, mycie okien. Tel. 795 659 338

46/11

46/11

41-47/11

42-46/11

M - 4 U łanów 63 m 2 . LOKUS, tel. 793
679 367

46/11

SZUKAM PRACY

46/11

45-49/11

Auta kupię, skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

41-odw.

45-51/52/11

Kupię Matiza, Corsę, Fiestę, Polo, Punto i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625

45-51/52/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

Skupujemy auta za gotówkę do 3 tys. Tel.
660 481 277

46/11

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka (dziecko niepełnosprawne)
lub osoby starszej (z doświadczeniem, po
kursie opiekunki, z certyfikatem). Od 7.00
do 14.00 w dni powszednie, weekendy do
ustalenia. Tel. 501 385 666
43-51/52

Szukam pracy, emeryt, górnik, 50+, niekarany, ochrona, kier. kat. B, praca fizyczna.
Tel. 516 697 530
46-47/11

Sprzedam Passat B3, rok 88, kombi, benzyna + gaz. Cena 1600 zł do negocjacji.
Tel. 795 659 337

46/11

RÓŻNE
Zgubiono portfel 2 listopada w okolicy od
Komartu do rozwidlenia Rakoniewskiego
(ul. Wilsona). Uczciwego znalazcę prosimy
o zwrot do redakcji Przeglądu Lokalnego
lub na adres ul. Wilsona 52 a. Tel. 32 236
96 66

DAM PRACĘ
Zatrudnimy programistę PHP, JAVA, SQL.
Oferujemy pracę w młodym zespole, stałe
godziny pracy od 7 do 15 oraz wysokie
zarobki. CV – info@arpus.pl

45-47/11

45-46/11

46/11

Poszukujemy mieszkań, domów, działek
do sprzedaży. AS. Tel. 32 337 00 22 lub
501 533 977
46/11

DREWNO kominkowe, stemple – transport.
Tel. 603 198 006

36-45/11

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

33-odw.

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

M-3 Al. Piastów, 52 m2, 119 tys., 2 piętro,
mieszkanie w b. dobrym stanie. LOKUS,
tel. 793 679 367

Poszukuję mieszkania do zakupu, dla
klientów Lokus Nieruchomości, tel. 793
679 367

M-3 Armii Krajowej, 43 m , 1 piętro. LOKUS, tel. 793 679 367

Przyszowice. Działka 767 m2, 89 tys. AS.
Tel. 512 393 052

M-3 Dyw. Kościuszkowskiej, 48 m 2. LOKUS, tel. 793 679 367

Sprzedam 3-pokojowe, stary Knurów, 46
m2, 150.000 zł. Tel. 606 483 637

46/11

43-46/11

M-3 Jedn. Narodowej, 43 m . LOKUS, tel.
793 679 367

S p r z e d a m d o m w K n u r o w i e . Te l .
508 192 750

46/11

43-47/11

M-3 Piłsudczyków, 48.5 m 2. LOKUS, tel.
793 679 367

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie
bez pośredników. Tel. 887 644 337

46/11

2

46/11

38/11-17/12

Remont od A do Z, elektryka, instalacje
wodne. Tel. 502 644 776

2

46/11

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

3-odw.

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957

35-47/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-47/11

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372
46-odw.

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

46/11

M-3 Sienkiewicza, 50.5 m 2. LOKUS, tel.
793 679 367

46/11

M-4 Dyw. Kościuszkowskiej, 62 m2, 1 piętro. LOKUS, tel. 793 679 367

46/11

46/11

46/11

46/11

Sprzedam działki budowlane, Knurów, ul.
Akacjowa. Tel. 695 558 074

45-47/11

Sprzedam kawalerkę w Knurowie. AS. Tel.
512 393 052

46/11

M-4 Dyw. Kościuszkowskiej, 73.5 m 2, 2
piętro. LOKUS, tel. 793 679 367

Sprzedam kawalerkę, 26 m 2 na ul. Kazimierza Wielkiego 9. Cena do uzgodnienia.
Tel. 665 149 501

M-4 Jedn. Narodowej, 53 m . LOKUS, tel.
793 679 367

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Knurowie (os. 1000-lecie). Tel. 888 116 999

46/11

2

46/11

45-47/11

45-46/11

33-odw.

Stary Knurów, mieszkanie z ogrodem.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

Szczygłowice. 67 m 2 . 152 tys. AS. Tel.
501 533 977

46-odw.

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego
(z przeznaczeniem szalet miejski) o pow. 11,13 m2 przy ul. Szpitalnej
19 w Knurowie.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

46/11

46/11

Szukam pracy, emeryt, górnik, 50+, niekarany, ochrona, kier. kat. B, praca fizyczna.
Tel. 516 697 530
46-47/11

Wynajmę butik na targowisku w Knurowie.
Tel. 667 459 610

45-47/11

Wynajmę dom (mieszkanie; działalność) w
Gierałtowicach. Tel. 604 497 626

42-46/11
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sport
Artur Jankowski prezesem Górnika!

Po tej szarży Dawida Wieliczko
sędzia podyktował rzut karny,
a rywale do końca meczu grali
w dziesiątkę

Mamy mistrzów
półmetka
Wyniki 15. kolejki
(grupa 1)
Concordia – Orzeł Mokre 3:1
0:1 Bubaniewicz 3’
1:1 Grzegorzyca 13’
2:1 Spórna 20’ (rzut karny)
3:1 Grzegorzyca 21’
Concordia:
Zarzycki, Pilc, Mikulski, Bagiński, Jaroszewski, Wieliczko, Kempa 63’ Boroń, Tkocz
76’ Paśnicki, Spórna, Grzegorzyca 73’ Piwowarczyk,
Przesdzing 83’ Niewiedział.
GKS II Katowice – Krupiński
Suszec 3:0, MKS Lędziny
– Śląsk Świętochłowice 4:0,
Unia Kosztowy – Czarni Piasek 2:0, Stal Chełm Śląski
– Rozwój II Katowice 0:2, Sokół Wola – Pogoń Imielin 2:0,
Ogrodnik Cielmice – Sokół
Orzesze 3:4, LKS Bełk – Unia
Bieruń Stary 1:3.
1. Concordia
2. GKS II
3. Krupiński
4. Bieruń Stary
5. Kosztowy
6. Wola
7. Rozwój II
8. Lędziny
9. Mokre
10. Bełk
11. Imielin
12. Orzesze
13. Piasek
14. Ogrodnik
15. Chełm Śl.
16. Śląsk

37
35
34
31
24
24
23
21
19
19
18
17
16
13
10
4

go już w 3 minucie. Nieco
wcześniej „zahipnotyzowali”
zawodników Concordii, którzy bez walki odpuścili atak
przyjezdnych. Bierną postawę knurowian wykorzystał
Łukasz Bubaniewicz lobując
golkipera i otwierając wynik
tej potyczki.
Nim Paweł Zarzycki wyciągnął futbolówkę z własnej
„sieci”, jego koledzy z zespołu
wymienili między sobą kilka
„mocnych” zdań, po czym
ruszyli do odrabiania strat.
W 13 minucie było już
1:1, bowiem po prostopadłym
podaniu Marcin Grzegorzyca
nie zmarnował sytuacji sam
Wyniki 15. kolejki
(grupa 4)
Orzeł Miedary – MKS Kończyce 0:1, Silesia Miechowice
- Płomień Połomia 4:0, ŁTS
Łabędy - Tempo Paniówki 0:1,
Ruch II Radzionków - Fortuna
Gliwice 0:3, Polonia II Bytom
- Sparta Zabrze 1:1, Piast
II Gliwice - Tarnowiczanka
Stare Tarnowice 0:1, Carbo
Gliwice - Jedność Przyszowice 1:4, Gwarek Zabrze - KS
94 Rachowice 5:2.
1. Przyszowice
2. Paniówki
3. Gwarek
4. Kończyce
5. Fortuna
6. Miedary
7. Piast II
8. Polonia II
9. Rachowice
10. Połomia
11. Sparta
12. Tarnowiczanka
13. Silesia
14. Ruch II
15. Łabędy
16. Carbo

34
32
30
28
26
24
23
23
19
17
16
16
14
14
9
7

na sam z bramkarzem Orła.
Sześć minut później knurowianie wyszli na prowadzenie. Szarżującego w polu
karnym Dawida Wieliczkę
sfaulował Tomasz Smyk la.
Sędzia bez chwili zawahania podyktował rzut karny i
ukarał kapitana gości żółtą
kartką, a że było to już drugie
„żółtko” dla tego zawodnika,
Orzeł do końca meczu grał w
dziesiątkę.
Rzut karny pewnie na gola
zamienił Łukasz Spórna, a minutę później było już 3:1. Z roli
napastnika znakomicie wywiązał się Marcin Grzegorzyca
i knurowianie spokojnie mogli
dopisać do swego dorobku
kolejne trzy punkty.
Odnotujmy, że w sobotę trener Wojciech Kempa
nie mógł skorzystać z kilku
kluczowych zawodników: Jarosława Kupisa, Łukasza Żyrkowskiego i Marcina Salwy.

Piotr Skorupa

Najbardziej utytułowany
klub piłkarski w naszym kraju
– Górnik Zabrze – ma nowego
prezesa. Od 9 listopada tę
zaszczytną i odpowiedzialną
funkcję pełni knurowianin
Artur Jankowski.
Tuż po konferencji, na
której nowy sternik 14-krotnych mistrzów Polsk i został przedstawiony mediom,
poprosi liśmy Ar tura Ja nkowskiego o krótką rozmowę, którą ze zrozumiałych
względów rozpoczęliśmy od
naszego miasta.
- To dla mnie zaszczyt, że
jestem z Knurowa – rozpoczął
nowy prezes zabrzańskiego
klubu. - Wychowałem się w
tym mieście, grałem w piłkę w
Górniku Knurów. Z uprawiania ukochanej dyscypliny musiałem zrezygnować ze względu
na odniesioną kontuzję.
Dla mnie te dwa miasta:
Knurów i Zabrze zawsze szły
w parze.
- K ibice z K nurowa w
średnim wieku pamiętają zapewne Pana z okresu, gdy
jako pracownik ówczesnego
Radia Flash organizował Pan
w szczygłowickiej hali jeden z
największych i bodaj najlepszy
turniej futsalowy w tej części
Europy.
- W futsalu kontynuowałem swoją sportową pasję
po tym, jak nie mogłem już
grać w piłkę nożną na dużych
boiskach. Z halową piłką na
poważnie byłem związany
przez siedem lat, a wspomniane turnieje rzeczywiście były
najlepszymi w naszej części
kontynentu. To były wspaniałe chwile, ale w pewnym
momencie wyzwania zawodowe nie pozwoliły mi na
kontynuowanie tej przygody.

Artur Jankowski w czasie pierwszej konferencji
prasowej, na której wystąpił w roli prezesa
Górnika Zabrze

Po ośmiu latach spędzonych
w Radiu Flash wyjechałem
do Poznania, Krakowa, Warszawy i Łodzi. W tym czasie
nabrałem dużego doświadczenia i nawiązałem wiele
kontaktów biznesowych. Po
kilku latach spędzonych w
wymienionych miejscowościach postanowiłem wrócić
do domu. Cały czas śledziłem
oczywiście wyniki ulubionych
drużyn, a gdy czas pozwalał
wybierałem się na mecze, by
z boku przyjrzeć się, jak funkcjonują obecnie kluby.
- Wracał Pan do Knurowa z myślą objęcia sterów
Górnika?
- Nie.
Temat związany z Górnikiem pojawił się później i propozycję pracy dla tego klubu
przyjąłem bez wahania. Nie
ukrywam, że dla mnie to wielki zaszczyt, że mogę pracować
dla klubu, który tak wiele
osiągnął i tak wiele znaczy w
historii polskiej i europejskiej
piłki nożnej.
- Od jakich decyzji rozpo-

Dwa gole
na jubileusz
Jedną z pierwszoplanowych postaci ostatniego tegorocznego występu Concordii
był Marcin Grzegorzyca. Napastnik knurowskiej drużyny
dwukrotnie wpisał się na listę
strzelców uświetniając w ten
sposób swój 150 ligowy mecz
w barwach KS Concordia.
PiSk

Marcin Grzegorzyca
strzelił w rundzie
jesiennej sześć bramek

Foto: Piotr Skorupa

C o n c o r d i a K nu r ów i
Jedność Przyszowice - te
zespoły zostały mistrzami
półmetka w swoich grupach
klasy okręgowej.
Ostatnie tegoroczne spotkanie Concordii rozpoczęło
się od nieoczekiwanego prowadzenia Orła Mokre. Goście
pokonali Pawła Zarzyckie-

Zabrze zaufało
knurowianinowi
Foto: Górnik Zabrze

Foto: Piotr Skorupa

KLASA OKRĘGOWA

cznie Pan pracę przy Roosevelta?
- W takim klubie , jak
Górnik nie ma chwili wytchnienia, a to oznacza, że
jednocześnie musi być kontynuowana praca nad kilkoma
zadaniami. O pier wszych
decyzjach trudno mi już dzisiaj mówić, ale na pewno
moja praca będzie się koncentrować na osiągnięciu jak
najlepszego celu sportowego,
a by ten stał się faktem trzeba
pamiętać o zadaniach biznesow ych . R ad a Nadz orcz a
postawiła przede mną wiele
konkretnych zadań.
- Na k tór y m m iejsc u
chciałby Pan widzieć Górnika
w ekstraklasowej klasyfikacji?
- Na pewno na najwyższym, ale sytuacja jest taka,
że musimy walczyć o każdą
zdobycz punktową, bowiem
przy tak wyrównanej stawce
drużyn, jaką mamy w ekstraklasie, każdy punkt może
odeg rać kolosalną rolę w
ostatecznym rozrachunku,
rundy czy sezonu.
Dzisiaj Górnik walczy o
utrzymanie i mam nadzieję,
że w meczach, które rozegramy
jeszcze w tym roku, zespół wywalczy taką ilość punktów, by
w przerwie zimowej spokojnie
móc się przygotowywać do
rundy wiosennej.
- Pana ligowy debiut przypadnie na konfrontację z mistrzem Polski – Wisłą Kraków.
Górnik pojedzie pod Wawel z
nowym prezesem, a „Biała
Gwiazda” zagra przeciwko
wam z nowym trenerem…
- Głęboko wierzę w zwycięstwo Górnika.
Rozmawiał Piotr Skorupa

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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sport
Boks

Nawet jak się nie
uśmiechał to miał
radosną twarz
7 listopada 2002 roku
sportowe środowisko ubiegła
smutna informacja. Zmarł
Jerzy Krasnożon. Człowiek
niezwykły, ceniony za sportowe osiągnięcia i lubiany
oraz szanowany za to, że był
dla swoich podopiecznych nie
tylko trenerem, ale i ojcem,
kolegą, przyjacielem.
Po tym, jak odszedł na
wieczny odpoczynek Knurów
nie mógł o Nim zapomnieć.
Dlatego co roku odbywa się
w naszym mieście turniej
bokserski, a organizatorzy i
uczestnicy znajdują czas nie
tylko na sportową rywalizację
w ringu, ale i chwilę zadumy.
Tak było i w sobotnie południe, gdy liczna delegacja
uczestników turnieju stawiła
się przy grobie Trenera. Ci,
którzy mieli okazję z nim
współpracować mówili, że
był wspaniałym człowiekiem,
który nawet jak się nie uśmiechał to miał radosną twarz.
Tegoroczny turniej trwał
trzy dni. Honorowy patronat
nad sportową ry walizacją

Fragment walk
knurowskich pięściarzy

objęli: Adam Rams (prezydent
Knurowa) i Michał Nieszporek
(starosta powiatu gliwickiego),
a w ringu oglądaliśmy nie tylko
młodych pięściarzy ze Śląska.
Do Knurowa przyjechali przecież reprezentanci klubów z
Holandii, Niemiec i Ukrainy.
W ramach dziewiątej edycji turnieju stoczono 48 walk.
Wy ni k i pojedy n ków z
udziałem reprezentantów BKS
Concordia Knurów i Gardy
Gierałtowice:
- Daniel Sierotowicz (BKS
Concordia, waga 54 kg) pokonał Miłosza Pasikowskiego
(MOSiR Mysłowice),
- Sebastian Szkatuła (BKS
Concordia, waga 60 kg) wypunktował Thomasa Mustera
(Niemcy),
- Grzegorz Tokarz (BKS
Concordia, 66 kg) wygrał z
Karolem Rogalskim (Hetman
Zamość) i wypunktował Woutera Djokicia (Holandia),
- Dawid Tomiczek (Garda
Gierałtowice, waga 66 kg)
przegrał z Wouterem Djokiciem (Holandia),

- Sebastian Pajor (BKS
Concordia, waga 49 kg) zwyciężył Rafała Bergiela (Wisła
Kraków),
- Klaudia Tomecka (Garda Gierałtowice, waga 60 kg)
uległa Karolinie Gawrysiuk
(Kodokan Gliwice),
- Jadwiga Stańczak (BKS
Concordia, waga 57 kg) pokonała Natalię Kowalską
(Carbo Gliwice),
- Michael Smokowsk i
(BKS Concordia, waga 64 kg)
przegrał z Mishą Bokhenokiem (Ukraina),
- Tomasz Czarkowski
(BKS Concordia, waga 91 kg)
uległ Myroslavowi Pylypenko
(Ukraina),
- Kamil Jankowski (Garda Gierałtowice, waga 69 kg)
przegrał z Mateuszem Nawrockim (MOSM Bytom),
- Mateusz Rumin (Garda
Gierałtowice, waga +80 kg)
wygrał z Mateuszem Marcem
(Jawor Jaworzno).

PiSk
Foto: Piotr Skorupa
i Dawid Ciepliński

Zawodnicy i działacze tradycyjnie
już złożyli kwiaty na grobie
Jerzego Krasnożona

Gościem honorowym turnieju była
wdowa po Jerzym Krasnożonie

Przygotowania do walki z udziałem
Sebastiana Szkatuły

Reprezentacja BKS Concordia
wraz z gośćmi VIP
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sport
Klasa „A”
Podokręg Zabrze

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Przed nami hit
W kolejnej serii spotkań
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej obyło się bez niespodzianek. Pierwszych sześć
zespołów odniosło zgodne

zwycięstwa, a tabela rozgrywek coraz wyraźniej dzieli się
na dwie równe części. Już w
najbliższy poniedziałek sympatyków futsalu w Knurowie

Wyniki 7. kolejki (14.11.2011 r.):
Concordia Oldboje – Tomsat 1:7 (1:4)
1:0 D. Wiercioch 9’, 1:1 S. Dolaciński 10’, 1:2 R. Metelski 12’, 1:3
G. Bartoszek 14’, 1:4 R. Metelski 19’, 1:5 S. Dolaciński 25’, 1:6
R. Metelski 31’, 1:7 M. Małyska 40’.
żółte kartki: A. Niewiedział, B. Wojciechowski, K. Smętek, A.
Dziuba (Concordia) – R. Metelski (Mistral).
Team Stalmet – TKKF Stary Knurów 6:2 (4:0)
1:0 B. Flis 4’, 2:0 P. Nalepa 11’, 3:0 A. Niewiedział 16’, 4:0 P.
Galbierz 19’, 5:0 A. Niewiedział 23’, 6:0 P. Galbierz 26’, 6:1 R.
Gozera 32’, 6:2 M. Michniewski 36’.
Soccer Sport Pub – Mistral 14:3 (9:1)
1:0 P. Pietraczyk 5’, 2:0 W. Rozumek 7’, 3:0 S. Jezierski 9’, 4:0 D.
Tałajkowski 10’, 5:0 P. Pietraczyk 12’, 5:1 M. Steiman 13’, 6:1 S.
Jezierski 15’, 7:1 K. Paczkowski 16’, 8:1 S. Jezierski 19’, 9:1 W.
Kempa 20’, 10:1 W. Rozumek 21’, 11:1 W. Rozumek 29’, 12:1 P.
Pietraczyk 33’, 13:1 D. Tałajkowski 38’, 13:2 M. Szczot 40’, 14:2
D. Tałajkowski 40’ 14:3 M. Szczot 40’.
żółte kartki: Ł. Spórna (Soccer Sport Pub), R. Brodziński
(Mistral).
TKKF Intermarche – IPA Knurów 6:1 (4:0)
1:0 M. Szatka 8’, 2:0 R. Wolsztyński 10’, 3:0 Ł. Winiarczyk 15’,
4:0 Ł. Wolsztyński 20’, 5:0 A. Nakonieczny 22’, 5:1 D. Krukowski
32’, 6:1 A. Nakonieczny 35’.
żółte kartki: A. Nakonieczny, M. Mularczyk (TKKF Intermarche).
Vibovit – LineTrans 8:1 (5:0)
1:0 K. Kijak 1’, 2:0 M. Bagiński 13’, 3:0 Ł. Pilc 14’, 4:0 G. Bęben
17’, 5:0 L. Leszczyński 18’, 6:0 P. Przesdzing 24’, 6:1 M. Hamrus
30’, 7:1 L. Leszczyński 35’, 8:1 Ł. Pilc 37’.
żółta kartka: M. Hamrus (LineTrans).
TKKF Apteka Św. Barbary – FC Apinex Czerwionka 3:1 (1:0)
1:0 D. Łakota 20’, 2:0 J. Gendarz 32’, 2:1 M. Grolik 33’, 3:1 K.
Majewski 36’.
W najbliższy poniedziałek (21 listopada) spotkają się: Concordia
Oldboje – TKKF Apteka Św. Barbary (18.00), Mistral – TKKF Stary
Knurów (18.45), FC Apinex Czerwionka – Team Stalmet (19.30),
IPA Knurów - Tomsat (20.15), Soccer Sport Pub - Vibovit (21.00),
LineTrans – TKKF Intermarche (21.45).

czeka hitowy pojedynek dwóch
najlepszych zespołów ostatnich
lat czyli Soccer Sport Pub – Vibovit. Do tej pory obie drużyny
zdobyły komplet punktów.
Znacznie więcej emocji
dostarczyły tym razem mecze
w rozgrywkach drugiej ligi.
Mająca do tej pory tylko 1 zdobyty punkt drużyna Contry
spotkała się z wyżej notowanym Sanitem. Ku zdziwieniu
kibiców już w 7. sekundzie
Contra objęła prowadzenie, a
po kolejnych trzydziestu podwyższyła na 2:0. W odpowiedzi
piłkarze Sanitu zdobyli gola
kontaktowego, który sprawił,
że nazbyt szybko uwierzyli
w swoje umiejętności i rzucając wszystkie siły do ataku
zapomnieli zupełnie o grze w
defensywie. W efekcie zespół
Contry mądrze się broniąc wyprowadzał zabójcze kontrataki
i rozbił rywala strzelając mu aż
10 goli. Był to zarazem pierwszy dwucyfrowy rezultat w
zmaganiach drugoligowców.
Na pozycji lidera umocnił
się ubiegłoroczny spadkowicz
I ligA
1. Soccer Sport Pub
2. Vibovit
3. Tomsat
4. TKKF Intermarche
5. Team Stalmet
6. Apteka Św. Barbary
7. Mistral
8. Concordia Oldboje
9. FC Apinex Czerwionka
10. IPA Knurów
11. TKKF Stary Knurów
12. LineTrans

18
18
15
15
12
10
6
6
3
3
1
0

Biegi

„Sokoły” w krainie złota
Kopalnia Złota w Złotym
Stoku była miejscem sportowej rywalizacji biegaczy, w
której uczestniczyli m.in. reprezentanci Sokoła Knurów.
„Bieg po złoto” jest promowany, jako widowiskowy
i wyjątkowy, rozgrywany w
trudnym technicznie i ciekawym terenie. W Złotym Stoku na zawodników czekało
około 5 km niezwykłej trasy
wiodącej przez podziemne
korytarze, strome podbiegi
i jary.
Organizatorzy zaznaczają, że uczestnicy zawodów
muszą koncentrować się nie
tylko na tempie, lecz także na
niecodziennej scenerii, a więc
niskich stropach w sztolniach,
metalow ych podziemnych
schodach, czy torach podziemnej kolejki. Na powierzchni na
biegaczy czekały kolejne wyzwania m.in. w postaci leśnych
podbiegów.
Najszybszy z „Sokołów”
na tej nietypowej trasie okazał się czynny górnik - Rafał Gałuszka, który zajął 12

miejsce w open z czasem 24
minuty i 23 sekundy.
Na pozycji 21 bieg ukończył Artur Oboński (czas:
27.11), na miejscu 31 sklasyfikowany został Piotr Bieliński
(czas: 28.00), a 55 linię mety
minął Jacek Kostrzewa (czas:
31.55). Dodajmy, że męskiej
części knurowskiej ekipy towarzyszyła Bogusława Kondzielnik, która uplasowała

się na 13 miejscu z czasem
34.00.
„Sokoły” biegały ostatnio
również w Kuźni Raciborskiej (pierwsze miejsce na 2
km zajął Łukasz Mika) i w
Wodzisławiu, gdzie r y walizowano na 4 km (czwarte
miejsce Łukasza Miki, szóste
Rafał Gałuszka i ósme Kamila Klonowskiego.

PTK DB Schenker, który pewnie pokonał innego byłego
pierwszoligowca Nacyniankę.
Warto tutaj dodać, że do listy
strzelców bramek dla PTK
poza braćmi Tomaszem, Robertem i Łukaszem Nowosielskimi, dołączył w środę syn
tego pierwszego Jakub.
WJ

Wyniki 6. kolejki
II LIGI MLPNH
(8.11.2011 r.):
Felgus Meksyk - Concordia
94/95 6:4 (3:1)
1:0 M. Kurcbar t 3’, 2:0 Ł.
Sobczyński 5’, 2:1 S. Juzwuk
17’, 3:1 M. Kurcbart 18’, 3:2
S. Juzwuk 21’, 4:2 M. Kurcbart 28’, 4:3 S. Napierała
30’, 4:4 S. Juzwuk 34’, 5:4
S. Morozan 35’, 6:4 S. Morozan 40’.
czerwona kartka: J. Sadlik
(Felgus Meksyk).
Nacynianka – PTK DB Schenker 2:6 (0:3)
0:1 J. Urbański 13’, 0:2 R. Nowosielski 18’, 0:3 M. Kwinta
19’, 0:4 M. Wasita 26’, 0:5 R.
Nowosielski 31’, 0:6 J. Nowosielski 32’, 1:6J. Grzywa 39’,
2:6 J. Grzywa 40’.
Sanit - Contra 1:10 (1:3)
0:1 K. Gałęziowski 1’, 0:2
K. Gałęziowski 1’, 1:2 K.
Buczak 5’, 1:3 R. Starobrat
16’, 1:4 M. Koper 21’, 1:5
M. Koper 24’, 1:6 M. Koper
28’, 1:7 K. Gałęziowski 34’,
1:8 A. Śmietański 35’, 1:9
A. Śmietański 37’, 1:10 K.
Gałęziowski 40’.

II ligA
1. PTK DB Schenker
2. Milenium
3. Felgus Meksyk
4. Concordia 94/95
5. Soft Processing
6. Nacynianka
7. Orchidea
8. Sanit
9. Contra
10. Black&Decker

11
7
7
7
6
6
6
6
4
3

Wyniki 15. kolejki:
Społem Zabrze - Czarni Pyskowice 1:2, LKS 35 Gierałtowice
– MKS Zaborze 1:1, Gwiazda
Chudów - Tęcza Wielowieś 2:1,
Przyszłość II Ciochowice - Wilki
Wilcza 0:0, MKS II Kończyce
- Górnik II Zabrze 0:1, Amator
Rudziniec - Zryw Radonia 2:3,
Sokół Łany Wielkie - Stal Zabrze 3:0, Zamkowiec Toszek
- Orły Bojszów 1:1.

1. Górnik II
2. Ciochowice II
3. Pyskowice
4. Toszek
5. Wielowieś
6. Zaborze
7. Chudów
8. Bojszów
9. Stal
10. Gierałtowice
11. Wilcza
12. Kończyce II
13. Rudziniec
14. Radonia
15. Społem
16. Łany W.

38
32
32
28
25
23
20
20
19
18
17
16
15
13
9
7

3 liga kobiet
- grupa śląska
WYNIKI 9. kolejki:
Naprzód Żernica – Gwiazda Ruda Śląska 0:3, Polonia Tychy
– KKS II Zabrze 2:0, UKS Gamów – Tygryski Świętochłowice
1:2, Czarni II Sosnowiec – LKS Goczałkowice Zdrój 5:5, 1. FC
AZS AWF Katowice – pauza.

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 8 listopada:
1. Zdzisław Mral
2. Wojciech Napierała
3. Piotr Palica
4. Dariusz Skowron
5. Jan Chwolka
6. Kazimierz Fąfara
7. Janusz Myszka
8. Stefan Dylus
9. Jerzy Niewiadomski
10. Tadeusz Wodziczko

- 2.241 pkt
- 2.219 pkt
- 2.085 pkt
- 1.975 pkt
- 1.879 pkt
- 1.856 pkt
- 1.847 pkt
- 1.844 pkt
- 1.831 pkt
- 1.766 pkt

klasyfikacja generalna:
1. Ginter Fabian
- 16.700 pkt
2. Zdzisław Mral
- 15.446 pkt
3. Ryszard Nosiadek
- 14.988 pkt
4. Stefan Wroblowski
- 14.698 pkt
5. Jerzy Makselon
- 14.197 pkt
6. Emil Kasperek
- 13.531 pkt
7. Tadeusz Wodziczko
- 13.497 pkt
8. Tadeusz Kamczyk
- 13.263 pkt
9. Janusz Myszka
- 12.993 pkt
10. Michał Fojt
- 12.964 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 22 listopada o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.

AKB

Niepodległościowe „pudło”
Miłośnicy biegania mogli
ostatnio do woli wybierać i
przebierać w imprezach, które
odbywały się przy okazji Dnia
Niepodległości. Zawodnicy
Amatorskiego Klubu Biegacza
udali się na dwa takie biegi. Do

Czechowic-Dziedzic pojechała
Elżbieta Lewicka i na dystansie
4 km uplasowała się na trzecim
miejscu w kategorii open. Z
kolei w Dobrodzieniu wystąpił
prezes AKB Czesław Nowak
zwyciężając w swojej kategorii

na dystansie 5 kilometrów (czas:
20.34). Jego syn Mateusz na
pokonanie trasy potrzebował
nieco więcej minut i ostatecznie
zakończył bieg na jedenastym
miejscu (czas: 23.54).
PiSk

informacja

PiSk

Pływanie

Jeszcze jedno
zwycięstwo
Relacjonując przed tygodniem osiągnięcia reprezentantów Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice na Mistrzostwach Śląska pominęliśmy jedno ze zwycięstw Magdaleny Wolny. Akcentowaliśmy wygraną na 400 metrów
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stylem dowolnym i drugie
miejsca na 100 i 200 metrów
stylem zmiennym, a umknęła
nam wygrana na 200 metrów
stylem dowolnym.
Zainteresowanych przepraszamy.
PiSk
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Foto: Dawid Ciepliński

Mimo upływu lat knurowscy strzelcy nie zapominają
chwil spędzonych w ramach kółka strzeleckiego

Knurów. Kto pamięta Kółko Strzeleckie

Strzelali, trafiali,
wygrywali. I tak w kółko...
2 srebrne muszkiety, 2 profesorów, ponad 100 uczniów
przez niemal 30 lat, tysiące wystrzelanych naboi. Te liczby
znaczą historię kółka strzeleckiego – bogatą
w tryumfy i wyróżnienia

Własna strzelnica

- 12 października 1973 r. to jedna
z najważniejszych dat w historii kółka
strzeleckiego – mówi Eugeniusz Huzar,
drugi z nauczycieli prowadzący zajęcia.
– Tego dnia na 30-lecie Ludowego Wojska Polskiego i po półtora roku budowy
została oddana do użytku nowo wybudowana strzelnica.
Lwią część prac zrealizowano przy
pomocy kopalni Knurów, ale również
młodzież z liceum wykonała ogromną
robotę.
- Było bardzo trudno przygotować
strzelnicę, żeby uniknąć wypadków, dlatego wyposażona była w tzw. kulochwyt,
dzięki któremu wystrzelony pocisk nie
miał prawa cofnąć się z powrotem w
stronę strzelca – wyjaśnia konstrukcję
budowy Eugeniusz Huzar.
Strzelnica posiadała pięć stanowisk,
cztery 50-metrowe i jedno o połowę
krótsze. Ćwiczyć można było w trzech
pozycjach: leżącej, klęczącej i stojącej.
Co ciekawe, w tym czasie w kraju
były tylko dwie takie strzelnice.
Zajęcia na strzelnicy odbywały się
w ramach szkolnego kółka sportowego,
a każdego roku brało w nich udział od
16 do 20 osób. – Na kółko chodziły mniej
więcej 4 osoby z jednego rocznika i kiedy
czwórka opuszczała szkołę, kolejna z
nowego rocznika zajmowała ich miejsce
– wyjaśnia Fojcik.
- Oprócz treningu strzeleckiego ważne jest również przygotowanie fizyczne
i psychologiczne, bo do każdego ucznia
trzeba było podejść indywidualnie – dodaje Huzar.
W swojej historii kółko ma jednak
ponadroczną lukę. A wszystko za sprawą stanu wojennego, wprowadzonego
w 1981 roku. – Pamiętam jeszcze, jak o
wpół do 5 rano dzwonili do mnie ze szkoły. Kazali mam zaraz przynieść klucze
z magazynu, gdzie trzymaliśmy broń i

amunicję, która następnie została skonfiskowana – wspomina Alojzy Fojcik.
Kółko nie zaprzestało swojej działalności, a wszystko odbywało się bez
zajęć praktycznych. – Aż do końca
stanu wojennego ćwiczyliśmy jedynie
przygotowanie fizyczne i samą teorię, po
czym ponownie rozpoczęliśmy treningi
strzeleckie – dodaje Huzar.

Wystrzelane sukcesy

Osiągnięć nie brakowało. Do
największych należy zaliczyć zdobycie na własność dwóch Srebrnych
Muszkietów.
– Zdobycie na własność już jednego Srebrnego Muszkietu było dużym
sukcesem, a posiadanie dwóch w swojej
kolekcji to nie lada wyczyn – wyjaśnia
Eugeniusz Huzar. Regulamin zawodów głosił, że Srebrny Muszkiet można było zdobyć tylko i wyłącznie, jeśli
dana drużyna z jednego miasta trzy
razy pod rząd okaże się najlepsza na
zawodach centralnych. – Zwycięstwo
w tych zawodach było tym bardziej
trudne, że młodzież się zmieniała i co
roku na zawody nie zawsze jechała ta
sama grupa – mówi Alojzy Fojcik.
Taka sztuka strzelcom z Knurowa udała się w latach 1967-69 oraz
1977-79.
Pisząc o sukcesach nie można
pominąć również epizodu reprezentacyjnego. W 1978 roku dwóch
knurowian – Wanda Mirota i Bogdan
Witek – przywdziało narodowe stroje i
reprezentowało Polskę w Łodzi w meczu przeciwko Niemieckiej Republice
Demokratycznej.
Kółko zakończyło działalność
w 1989 roku. – Nie było już komu
prowadzić kółka, a poza tym po transformacji ustrojowej zabrano wszystkie
karabinki  - mówi Eugeniusz Huzar.
– Wielka szkoda, bo być może do
dzisiaj Liceum odnosiłoby sukcesy

w zawodach, a tak pozostały tylko
wspomnienia.

Spotkanie po latach

Na pomysł ponownego zebrania
w jednym miejscu strzelców wpadł
jeden z uczniów kółka strzeleckiego
- Stefan Kowalski. – Idea zrodziła się,
gdy dowiedziałem się, że nasz profesor
Fojcik będzie obchodził w tym roku 80.
urodziny. Chcieliśmy je jakoś uczcić.
Doszedłem do wniosku, że takie spotkanie będzie świetną niespodzianką
dla profesora – mówi.
Od tego momentu główny organizator imprezy spędził wiele godzin na
szukaniu pozostałych członków kółka
strzeleckiego. Z niektórymi kontakt
nie był problemem, wszak sporo osób
nadal mieszka w Knurowie. Trudniej
jednak było odnaleźć osoby, które
opuściły swoje rodzinne miasto.
Część z nich wyjechała z kraju, a panie wychodząc za mąż pozmieniały
nazwiska.
– Kontakt nawiązywałem przez
rodziców, którzy podawali mi telefony
do znajomych z kółka strzeleckiego. –
wyjaśnia Stefan Kowalski. – Wszyscy,
z którymi udało mi się skontaktować,
przyklasnęli pomysłowi.
Jednak nie wszystkim udało się
dotrzeć na okolicznościową imprezę,
choć niektóre osoby przyjechały do
Knurowa aż z Niemiec i Holandii. Profesorowie pomimo upływu lat pamiętają każdego ucznia, który uczęszczał
wtenczas na zajęcia.
– Na spotkaniu było bardzo dużo
wspomnień. Ja sam niektóre osoby
zaskakiwałem jakimś szczegółem, a
one były bardzo zaskoczone tym, że
pamiętam takie drobnostki – wspomina Eugeniusz Huzar. - Obyśmy na
następne takie spotkanie nie musieli
czekać równie długo.
Dawid Ciepliński

Foto: Arch. pryw. Eugeniusza Huzara

Początki kółka strzeleckiego w
Knurowie datują się na rok 1963. To
były czasy, kiedy Liceum Ogólnokształcące, w którym działało, mieściło się w obecnej Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 2.
- Szkoła nie miała własnej strzelnicy,
a trenowaliśmy w okolicach na hałdach
kopalnianych niedaleko szybu górniczego „Foch” – wspomina pierwsze lata
istnienia Alojzy Fojcik, jeden z prowadzących zajęcia. – W następnych latach
treningi ze względów bezpieczeństwa
odbywały się już na milicyjnej strzelnicy
na Zaciszu.

Knurowska strzelnica: w Polsce były tylko dwa takie obiekty

Knurów. Konkurs recytatorski

Teatr Małego Aktora

- Mają zaledwie po kilka lat, a zaskoczyli
nas dojrzałością – kręcili głowami
jurorzy konkursu recytatorskiego „Teatr
Jednego Aktora” w szkolnej „Siódemce”
Konkurs, zorganizowany przez
Teatr Wit-Wit przy współudziale
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7,
zgromadził młodych recytatorów z
całego Knurowa.
Młodzi deklamatorzy zaskoczyli
jury i słuchaczy dynamizmem i
oryginalnością wykonań. Drugo-,
trzecio- i czwartoklasiści zaprezentowali utwory rodzimych, dziecięcych poetów. Najchętniej cytowali
Jana Brzechwę i Juliana Tuwima.
− Przygotowywałam się ponad
tydzień. Trochę się denerwuję, ale
bardzo lubię występować – zdradziła
nam Julia Matuszczyk. − W przyszłości chciałabym zostać aktorką lub
piosenkarką.
Podekscytowania nie potrafili
ukryć ani rodzice i dziadkowie, ani
nauczyciele ściskający kciuki za
swoich podopiecznych.
− Jestem chyba bardziej zestresowania niż wnuczka – przyznała się
nam babcia Emilki reprezentującej
krywałdzką „Trójkę”. − Cieszę się,
że dziewczynka bierze udział w konkursie, bo dzięki temu już od małego
oswaja się z tremą i z tłumem, który ją
ocenia. Jestem z niej bardzo dumna.
Inicjator imprezy, Teatr Wit-Wit,
od początku swojej działalności zachęca dzieci do uczestnictwa w świecie teatru. Czyni to m.in. poprzez
warsztaty dla uczniów i nauczycieli,
które - poprzedzając konkurs recytatorki - odsłaniają tajemnice gry
aktorskiej.
− Zależy nam, aby dzieci poznały

teatr − wyjaśnia Ewa Witomska, założycielka Teatru Wit-Wit. − Szkolimy również nauczycieli, uczniowie się
zmieniają, ale kadra zostaje.
Konkurs miał sporo wspólnego
z teatrem. Występ wiązał się z nauką
wiersza, ale też przygotowaniem
kostiumów i scenografii. Była kurtyna, światła i gromkie oklaski. W
przerwach między występami Stanisław Witomski, przez wiele lat aktor
Gliwickiego Teatru Muzycznego, snuł
opowieści o życiu na scenie. Dzieci
oceniało profesjonalne jury: Beata
Deutschman, zdobywczyni „Złotej
Maski” (nagrody przyznawanej najlepszym śląskim aktorom), Roman
Gołembski, artysta Gliwickiego Teatru
Muzycznego, i Stanisław Witomski.
Nagroda główna − całoroczne
uczestnictwo w warsztatach teatralnych Teatru Wit-Wit − za brawurowe wykonanie wiersza „Wilk
pasterzem” powędrowała do Daniela
Mijasa z MSP-9. Wyróżnienia przyznano Natalii Stawinodze z MSP-7,
Julii Hemmerling z MSP-7 i Julii
Matuszczyk z MSP-4.
Już sam udział w konkursie był
dla uczestników nagrodą. Odkrywanie teatru, poezji, zabawa słowem
− to często początek niezwykłej, bo
twórczej podróży.
− Nie poddawajcie się, dzieci. Ja
też zaczynałam od szkolnych konkursów recytatorskich. Kto wie, może
za parę lat spotkamy się na scenie −
podsumowała Beata Deutschman.
Tekst & Foto: Justyna Bajko

Udział w konkursie był dla małych aktorów sporym przeżyciem
reklama

