aktualności
Knurów

Laur dla doktora
i strażaków
Laur Knurowa w 2011 roku trafi do Mariana
Grzymskiego, emerytowanego lekarza, i Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szczygłowicach
Jak informowaliśmy przed tygodniem, decyzję podjęli knurowscy
radni podczas przedświątecznej
sesji. Głosowanie było tajne. Kandydatura dra Grzymskiego spotkała
się z jednogłośną aprobatą. Głosu
sprzeciwu nie wzbudziła też propozycja uhonorowania najważniejszym
miejskim wyróżnieniem szczygłowickiej jednostki OSP.
/bw/

Marian Grzymski

Urodził się dnia 27.01.1927 roku
w Kłodawie, powiat Koło w ówczesnym województwie wielkopolskim.
Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi
w 1954 roku otrzymał nakaz pracy
i skierowanie do Knurowa. Pracę
rozpoczął 1 grudnia 1954 roku na
oddziale wewnętrznym Szpitala
Miejskiego (ordynatorem był dr
med. Florian Ogan) i jako lekarz zakładowy w Przychodni Zakładowej
KWK, Knurów. Pracując na oddziale
jednocześnie pogłębiał swoją wiedzę
w I Klinice Chorób Wewnętrznych w
Katowicach. Uzyskał I, następnie II
stopień specjalizacji. Od 1 września
1962 roku zaczął pełnić obowiązki
ordynatora, a po wygranym konkursie 1 grudnia 1963 roku został Ordynatorem Oddziału Wewnętrznego.
Funkcję tę pełnił do 1 sierpnia 1998
roku, kiedy przeszedł na emeryturę.
Równolegle do pracy w szpitalu
pracował najpierw jako lekarz zakładowy, następnie specjalista w
przychodni KWK Knurów. Już na
emeryturze nadal pracował tam do
końca 2004 roku. Podczas pracy w
przychodni wielokrotnie uczestniczył w akcjach ratowniczych przy
wypadkach na dole. W sumie przepracował zawodowo pół wieku.
Od 1 listopada 1980 roku należał do NSZZ ,Solidarność. Został
wybrany na członka Prezydium
Koła Powiatowego Służby Zdrowia
w Rybniku. W latach 1990-1994 był
radnym Rady Miejskiej w Knurowie.
Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego RM i przewodniczącego Komisji
Zdrowia. Od ubiegłego roku jest
prezesem Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych w
Knurowie.

Ochotnicza Straż Pożarna
Szczygłowice

Obecna OSP Szczygłowice w
Knurowie powstała – jako Związek
Sikawkowy - 14 stycznia 1911 roku.
Tego dnia ówczesny nadleśniczy
rejonu Paweł Albrecht zabrał najbardziej aktywnych mieszkańców



Szczygłowic: maszynistę Alojzego
Sikorę, oberżystę Pawła Franka,
kupca Józefa Stareczeka, robotników
Wilhelma Furgoła, Wiktora Góreckiego, Karola Szyrokiego, Maksymiliana Krótkiego i Karola Wagnera,
rolników Piotra Zaika, Franciszka
Roja i Walentego Palengę oraz górnika Franciszka Matla, na Walnym
Zebraniu, na którym postanowiono
utworzyć w Szczygłowicach straż
pożarną. Tak więc Związek Sikawkowy w Szczygłowicach, obejmujący rejon wsi Szczygłowice, Krywałd
i Kuźnię Nieborowską, rozpoczął
działalność. Pierwsze osiągnięcia zanotowano w latach 1913-1914 - były
to tzw. premie za skuteczny udział
w akcjach gaśniczych. Dramatyczne
wydarzenia początku i pierwszej połowy XX wieku - I wojna światowa
i powstania śląskie - wymuszają zamianę munduru strażackiego na wojskowy, a także mundur powstańczy.
Przykładem tego był powstańczy
udział m.in. Wilchelma Machulika
ze Szczygłowic - późniejszego skarbnika OSP. Strażacy OSP Szczygłowice brali udział w trzech powstaniach
śląskich, a po plebiscycie i przyłączeniu Gminy Szczygłowice do Polski,
już 9 maja 1923 roku OSP rozwinęła
swoją działalność pod polskimi insygniami. Wszystko to świadczy o
głęboko zakorzenionej tożsamości
narodowej Ślązaków. Lata 19251929 to początek „złotej ery” rodu
Matla. Naczelnikiem zostaje Wiktor
Matla senior, do zarządu wchodzi też
Norbert Suliga, wieloletni aktywny
działacz OSP. Efekty widoczne są
już w latach 1929-1931, gdzie w zawodach pożarniczych knurowskiego
rejonu OSP Szczygłowice zajmuje
każdorazowo I miejsce i zdobywa
puchar na własność. Kolejny puchar
przechodni Komendanta rejonu Dha
Wiktora Smaka szczygłowicka OSP
zdobywa w latach 1932-1934. Podobnie jest w 1935 roku i w 1937, kiedy
jednostka zwycięża w zawodach powiatowych. Na początku 1939 roku
strażacy otrzymują pierwszy wóz
bojowy marki. Pojazd marki Ford
ufundowali jednostce Urząd Gminy
w Szczygłowicach, dyrekcja ,,Lignozy” w Krywałdzie oraz właściciel
okolicznych lasów. Tym samym OSP
Szczygłowice stała się w pełni zmotoryzowaną (wedle ówczesnych standardów). Jej ranga równa była straży
okręgowej. Niestety, zawierucha II
wojny światowej w styczniu 1945
roku wchłonęła auto-pogotowie (jak
wówczas je nazywano) wraz z przesuwającym się frontem na zachód. Po
zakończeniu II wojny światowej naczelnikiem zostaje ponownie Wiktor

Matla senior. W 1960 roku naczelnikiem wybrano jego syna, Wiktora
juniora, późniejszego Komendanta
Miejskiego, który funkcję tę pełnił
do 1996 roku. W 1986 roku, roku
jubileuszu 75-lecia, jednostkę OSP
Szczygłowice wyróżniono złotym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
oraz nadano Złotą Odznakę Zasłużonego w Rozwoju Województwa
Katowickiego. Członek Honorowy
Herbert Suliga w 2006 roku został
wyróżniony Medalem Honorowym
im. Bolesława Chomicza. Rok 1992
to czas wytężonej i niemal nieprzerwanej walki z żywiołem podczas
pożaru w lasach raciborskich, w
której biorą udział druhowie z OSP
Szczygłowice pod dowództwem
naczelnika Grzegorza Zemeli. Podobnie jest w 2010 roku podczas
działań powodziowych w Knurowie,
gdzie jednostka OSP przepracowała
w akcji 984 godziny.
Obecnie działalność jednostki
aktywizują: obecny prezes dh Jan
Przybyła (funkcję tę sprawuje od
1996 roku), dh Lucjan Bismor (naczelnik od 2001 roku), dh Paweł Pawlata (sekretarz od 2001 roku) oraz
członkowie zarządu - dh Andrzej
Jonda i Dariusz Kubacki. W szeregi
straży wstępuje lokalna młodzież,
która już dziś pełni funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. OSP
wychodzi także poza sferę działalności typowo strażackiej. Pomaga i
współpracuje ze stowarzyszeniami
i organizacjami, np. Parafią św.
Antoniego w Krywałdzie, Parafią
Najświętszej Marii Panny Królowej
Świata w Szczygłowicach, MOSiRem Knurów, szkołami podstawowymi, PCK Knurów, GKS ,,Concordia”
i Bokserskim Klubem Sportowym
,,Concordia” Knurów.
Źródło: UM Knurów

Śmierć
na drodze

W ubiegłym tygodniu na
drogach Gliwic i powiatu doszło
do dwóch w y padków drogowych. W pierwszym jedna osoba
poniosła śmierć, w drugim skończyło się na ranach. Policjanci
gliwickiej KMP odnotowali też
55 kolizji pojazdów.
W ciągu tygodnia zatrzymano siedem nietrzeźwych kierowców.
/b/

Policja poszukuje zaginionej knurowianki

Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie
Anna Murzyniec (córka Edwarda) wyszła
z domu w Knurowie w styczniu 2011 r.
i do dnia dzisiejszego nie powróciła do
miejsca zamieszkania. Komenda Miejska
Policji w Gliwicach prosi o pomoc
w odnalezieniu zaginionej knurowianki
Zagi n io na urodziła się
14 października 1980 r. Ma
165 cm wzrostu, waży
około 60 kg,
Anna Murzyniec ma szczupłą
budowy ciała. Twarz podłużna,
włosy brązowe, oczy niebieskie,
uszy średniej wielkości, nos średni,
uzębienie - braki z prawej strony. W
dniu zaginięcia ubrana była w kurtkę
koloru zielonego, niebieskie spodnie
dżinsowe i zimowe buty – czarne
kozaki.
Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionej osoby
proszone są o kontakt z policjantami
z Komisariatu Policji w Knurowie
tel. 32 337 25 00, 32 337 25 16 lub
do Wydziału Kryminalnego KMP
w Gliwicach, tel. 32 336 93 42, lub
z najbliższą jednostką Policji - tel.
997.
Policja poszukuje również Ireny

Irena Krzeszowiec – zdjęcie
z 1990 roku
Krzeszowiec. Zaginiona wyszła z
domu w lipcu 1991 roku i od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z
rodziną.
Irena Krzeszowiec urodziła się 6
maja 1964 roku w Zabrzu. Mieszkała w Gliwicach przy ul. Opawskiej
4/21. Wygląd – na zdjęciach, wzrost
165-170 cm.
Wszystkie osoby, które mogą
pomóc w odnalezieniu zaginionej
osoby proszone są o kontakt z policjantami z Wydziału Kryminalnego
KMP w Gliwicach, tel. 32 336 93 42
lub z najbliższą jednostką policji - tel.
997, 112.
/b/, Foto: KMP Gliwice

Sesja Rady Powiatu

Sprawozdania
i uchwały

Pod znakiem sprawozdań upłynęła
czwartkowa sesja Rady Powiatu
Gliwickiego. Informacją o ubiegłorocznej
działalności dzielili się z radnymi szefowie
instytucji podległych powiatowi
Samorządowcom zostały przedstawione sprawozdania z działalności w 2010 roku: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
(wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej), dyrektora
Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”
w Sośnicowicach oraz dyrektora
Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.
Radni przyjęli osiem uchwał.
Trzy z nich dotyczą Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach.
Chodzi o zmianę dotychczas obowiązującej uchwały na temat aktu
utworzenia tej placówki, nadanie jej
Statutu oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 r.
Czwarta uchwała dotyczyła
udzielenia dotacji w bieżącym
roku na prace konserwatorskie,

restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W następnej mowa
była o zaktualizowaniu „Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu
Gliwickiego na lata 2010-2013” z
uwzględnieniem perspektyw na lata
2014-2018 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Ostatnie przyjęte dokumenty
wprowadzały korektę w tegorocznym budżecie powiatu oraz zatwierdzały zmiany w planie pracy rady i
statucie powiatu.
Pełny tekst sprawozdań oraz
uchwał znajduje się na stronie internetowej powiatu (www.starostwo.
gliwice.pl) w zakładce Powiat Gliwicki/Informator Rady Powiatu.
/sisp, bw/
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Ogień strawił to, co było w środku;
z zewnątrz rzucają się w oczy
osmolone ściany

Gierałtowice. Tragiczny finał alkoholowej biesiady

Śmierć od noża

56-letni mężczyzna zmarł wskutek
ugodzenia nożem. Nieszczęśliwe
zdarzenie miało miejsce podczas
zakrapianego alkoholem spotkania.
Sprawą zajęła się prokuratura, zaś jeden
z uczestników libacji trafił do aresztu

Knurów. Znów się paliło

Pożar po libacji?

Po licznych pożarach traw i spalonej do cna działkowej altanie
ognisty żywioł dał znać jeszcze raz. W nocy ze środy na
czwartek płonął budynek w pobliżu ul. Wilsona, na wysokości
numeru 42
Do zdarzenia doszło około godz.
1:30. Interweniowała straż pożarna.
Szybko opanowała żywioł. Strażacy
sprawdzili też teren, aby upewnić się,
czy nie ma poszkodowanych. Jak się
okazało, nikomu nic się nie stało.
Domostwo nie jest zamieszkałe.
– Właściciele wyjechali do Niemiec
jeszcze w latach 90. Od tego czasu
dom stoi i się marnuje – usłyszeliśmy
od jednej z mieszkanek ulicy.
Choć przyczyna pożaru nie jest
znana, okoliczni mieszkańcy nie
mają wątpliwości, że ogień zaprószyły osoby bezdomne lub towarzystwo
o dość szemranej reputacji. I jedni, i
drudzy właśnie to miejsce upatrzyli
sobie na spożywanie alkoholu.
– Już po samych śmieciach widać, że były tu niezłe libacje – tłumaczy nam kolejna z pań. – Miejsce
to kontroluje nieraz Straż Miejska,

ale co z tego, skoro chwilę po jej
odjeździe towarzystwo zbiera się
na nowo.
Pijący nie zmienili swoich zwyczajów i po pożarze. – Już dwa, trzy
dni później zjawili się zobaczyć, co
im zostało i czy nadal będą mogli
urządzać tu libacje – dodaje z obu-

W ubiegły czwartek, 28 kwietnia, około godz. 16 knurowscy
policjanci zatrzymali w Gierałtowicach dwóch mężczyzn, w wieku
59 i 33 lat, podejrzewanych o udział
w zdarzeniu, w którym poniósł
śmierć mężczyzna. Starszy z nich,
już ze statusem podejrzanego, trafił
do aresztu.
Do tragedii doszło tego samego
dnia w miejscu zamieszkania ofiary
zajścia, w którym trwała libacja
alkoholowa. Ktoś z zewnątrz usłyszał hałasy dochodzące z domu, w
którym odbywała się zakrapiana
biesiada. Wezwano policję. Jak się
okazało, 56-latek wskutek obrażeń
ciała, zadanych mu przez ugodzenie
nożem, zmarł. Obaj zatrzymani w

czwartek mężczyźni byli współbiesiadnikami ofiary.
Według nieoficjalnie uzyskanych informacji śmiertelnie ugodzony mężczyzna miał za życia
problemy z nadużywaniem alkoholu, utrzymywał się ze świadczeń
pomocy społecznej.
Sprawą zajęła się prokuratura.
– Jedna z tych dwóch podejrzewanych osób została aresztowana
– mówi Janusz Banach, zastępca
prokuratora rejonowego Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód.
– Postępowanie jest w toku, dla dobra śledztwa nie możemy udzielać
żadnych dodatkowych informacji.
MiNa

reklama

rzeniem nasza rozmówczyni.
Niewykluczone, że tak będzie.
Co prawda w budynku za wiele nie
ma, ale „gościom” wystarcza dach
nad głową i czter y ściany. Tyle
jeszcze zostało. Swąd spalenizny na
pewno im nie przeszkodzi...
Tekst & Foto:

Apel Wojewody Śląskiego

w sprawie przestrzegania zakazu wypalania traw
W okresie wiosennym, jak c o roku, odnotowuje się w zrost liczby inter wencji Stra ż y Poż ar nej,
związany z wypalaniem traw na łąkach, nieużytkach, poboczach dróg, nasypach kolejowych i innych terenach zielonych.
Wypalanie traw i zarośli to brutalny sposób niszczenia zieleni, wbrew obiegowym opiniom, nie przynosi żadnych
korzyści, a wręcz przeciwnie – jedynie szkody.
W płomieniach ginie wiele zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe ptaków gnieżdżących się na ziemi, w tym również
gniazda już zasiedlone. Pogarsza się również stan i tak już nadmiernie zanieczyszczonego powietrza.
Wypalanie traw niesie za sobą tak że inne zagrożenia. Gęsty dym może utrudnić poruszanie się
po drogach: ogranicza widoczność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, może dochodzić do kolizji
i wypadków skutkujących nierzadko poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią uczestników ruchu.
Wypalanie traw oprócz tego, że jest szkodliwe i niebezpieczne, jest przede wszystkim zabronione
i karalne.
W myśl obowiązujących przepisów działania takie jest w ykroczeniem zagrożonym karą grzy wny
do 5 000 zł, aresztu lub ograniczenia wolności. W przypadku spowodowania przez dym lub ogień palących się traw zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, wypalanie może stanowić przestępstwo,
za które grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
Podpalacz ponosi również koszty akcji ratowniczej Straży Pożarnej oraz może zostać pociągnięty
do odpowiedzialności cywilno-prawnej za wyrządzone szkody.
Przestrzegam przed zagrożeniami oraz konsekwencjami wynikającymi z wypalania roślinności.
Apeluję do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego o rozsądek.

Zygmunt Łukaszczyk
Wojewoda Śląski
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Poznaj swojego
dzielnicowego
Personalia

Warto znać swojego dzielnicowego, bo on z kolei dobrze zna teren, który mu podlega, do tego służy pomocą w sprawach drobnych
i tych bardziej skomplikowanych.
–Jeżeli sprawa jest poważniejsza i
sytuacja tego wymaga, dzielnicowi
umawiają mieszkańców na spotkania w ramach prowadzonych przeze
mnie bezpłatnych porad prawnych
– mówi nadkom. Maciej Kawa,
komendant Komisariatu Policji w
Knurowie.
Aby skontaktować się ze swoim
dzielnicowym telefonicznie, najłatwiej dzwonić pod numer komisariatu (tel. 32 3372500), wówczas
dyżurny policjant łączy z właściwym dzielnicowym albo informuje,
kiedy dzielnicowego można zastać.
Pierwszy kontakt z dzielnicowym
ma być łatwiejszy dzięki usprawnieniom, które już wkrótce – w połowie
maja – zostaną wprowadzone w
knurowskim komisariacie. – Jeśli
ktoś przyjdzie do komisariatu i
okaże się, że akurat nie ma tam jego
dzielnicowego, będzie mógł wypełnić na miejscu specjalny formularz
– mówi komendant Kawa. – Dzięki
temu informacja, kto i w jakiej sprawie interweniował, trafi szybko do
dzielnicowego, który na podstawie
formularza sam skontaktuje się z
mieszkańcem. W przypadku, kiedy
dzielnicowy będzie na urlopie, sprawą zajmie się inny policjant.
Dobrze by było, aby każdy znał
d zielnicowego swojego rewir u.
St ąd, wzorem lat poprzed nich,
publikujemy nazwiska i fotografie
stróżów prawa. Dziś policja – odsłona pierwsza. Ciąg dalszy – za
tydzień.

Dzielnica nr 701

Foto: Marek Węgorzewski

Dzielnicowi,
czyli mundurowi
pierwszego kontaktu
– policjanci, strażnicy
miejscy. To do nich
w pierwszym rzędzie
można zgłaszać
lokalne problemy
wymagające
interwencji, zwracać
się z prośbą o radę

Dziury przed Biedronką lada dzień mają zniknąć

sierż. Wojciech Kazula
tel. służb.: (32)337-25-07
Osiedle Szczygłowice wraz z ulicami
przyległymi
ulice: Al. Piastów - numery nieparzyste,
Książenicka, Kilińskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Książenicka, Parkowa, Staszica;
MSP nr 4, MG nr 4

Dzielnica nr 702

Knurów

Będą łaty
na parkingu

mł.asp. Krzysztof Kaczorowski
tel. służb.: (32)337-25-07

Osiedle Szczygłowice wraz z ulicami
przyległymi
ulice: Al. Piastów – n umery parzyste,
Bojowa, Górnicza, Jagielnia, Jordana,
Kor fantego, Krótka, Leśna, Lignozy,
Ligonia, Michalskiego, Nowy Dwór, Powstańców Śląskich, Rybnicka, Sadowa,
Słoneczna, Staromiejska, Stawowa, Szkolna, Sztygarska, Szybowa, Ściegiennego, Wieczorka, Zielona, Zwycięstwa;
MSP nr 3

Dzielnica nr 703

- Parking przy „Biedronce” na Osiedlu Wojska
Polskiego II jest w fatalnym stanie, po zimie jest
tam mnóstwo dziur – skarży się Czytelniczka.
- Ubytki będą likwidowane już w maju
– zapewniają urzędnicy
Na parkingu przy „Biedronce”
parkują i klienci sklepu, i mieszkańcy
osiedla. Plac jest dość duży, niemała
jest też na nim rotacja samochodów.
Niestety, nie brakuje na nim dziur.
Na sytuacje zwróciła nam uwagę
Czytelniczka często korzystająca z
parkingu. Jest to teren gminny, toteż
odpowiedzi na ewentualne plany
naprawcze szukaliśmy w Urzędzie

mł. asp. Marcin Skargo
tel. służb.: (32)337-25-08
ulice: Cicha, Grunwaldzka, Matejki, Niepodległości, Polna, Rakoniewskiego,
Wilsona - do ul. Szpitalnej, Wzgórze;
MSP nr 2

Dzielnica nr 706

mł. asp. Maciej Milczarek
tel. służb.: (32)337-25-04

Listy doręczone
do lasu

Spory stos niedoręczonej korespondencji
znaleziono w niewielkim lesie na pograniczu
Knurowa i Gliwic. Przesyłki w większości miały
knurowskich adresatów

asp. Jacek Wróż
tel. służb.: (32)337-25-09
ulice: Batorego, Jagiełły, Kosmonautów
- numery parzyste, Łokietka, Sobieskiego;
MSP nr 6, MG nr 2

Dzielnica nr 708

W sobotę, 23 kwietnia, w lasku
przy ul. Knurowskiej w Gliwicach
(na granicy z Knurowem) znaleziono dość nietypowy dziki śmietnik
– pokaźną stertę korespondencji. Odnaleźli ją gliwiccy strażnicy miejscy.
Były to rozmaite pisma formalne (rachunki, faktury, etc.) adresowane do
przede wszystkim do knurowskich
odbiorców, firm i instytucji. Jeśli
ktoś czekał na którąś z przesyłek,
które wylądowały w lesie, to jego
cierpliwość została wystawiona na
próbę, bowiem większość z nich
została nadana jeszcze w 2010 roku.
Nie wiadomo na razie, skąd koperty
znalazły się w lesie. Ktokolwiek

mł. asp. Dariusz Kutzman
tel. służb.: (32)337-25-05
ulice: Al. Lipowa, Armii Krajowej, Jedności Narodowej, Kapelanów Wojskowych, Kosmonautów - numery nieparzyste, 1 Maja - od ul. Kosmonautów,
Szarych Szeregów;
MSP nr 7.

MiNa

MiNa

Gliwice, Knurów

ulice: Chopina, Chrobrego, Kazimierza
Wielkiego, Mieszka I, Paderewskiego,
1 Maja - od ul. Dąbrowskiego do ul. Kosmonautów, Szymanowskiego, Targowa,
Wieniawskiego

Dzielnica nr 707

Miasta Knurów. Okazuje się, że dziury mają być załatane lada dzień.
– Prace nad poprawą stanu
nawierzchni tego parkingu zostały
zaplanowane na maj br. – informuje
Anna Lewandowska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Knurów.

jednak z jakichkolwiek przyczyn
porzucił cudzą korespondencję na
łonie przyrody, raczej nie grzeszył
wścibstwem – koperty były z reguły
zaklejone.
Sprawą zajął się Wydział Kryminalny Komisariatu III Policji w
Knurowie. – Policjanci prowadzą
czynności sprawdzające, które mają
na celu ustalenie, czy doszło do
przestępstwa – mówi podkom. Marek
Słomski, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Za naruszenie korespondencji
kodeks karny przewiduje do 2 lat
pozbawienia wolności.
MiNa

ogłoszenie

Zebra już jest
Przed tygodniem w rubryce „Sygnały czytelników” zamieściliśmy
głos Czytelniczki dopominającej się
namalowania znaków (m.in. pasów na
przejściu dla pieszych) na nowo położonym asfalcie w rejonie stacji Orlen.



Spieszymy napisać, że jej prośbie stało
się zadość. Drogowcy zrobili co trzeba,
dzięki czemu i kierowcy, i piesi mają
„biało na czarnym” wymalowane, która część jezdni do kogo należy...

/b/

Foto: Dawid Ciepliński

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 10.05.2011 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 1 – ul. Słoniny
Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Michalskiego
Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
Szkoła Podstawowa Nr 9 – Al. Lipowa
Przegląd Lokalny Nr 18 (948) 5 maja 2011 roku
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Knurów – zawsze
po drodze
sesjA RADY miAstA

- Nie należy się tą śmiercią aż tak bardzo cieszyć
– mówi o zabiciu Osamy ben Ladena Teresa
Borcz-Khalifa, dziś mieszkanka Knurowa, która
niecałe siedem lat temu została uprowadzona
w Bagdadzie przez sunnickich terrorystów
ŚmieRĆ teRRoRYstY w oPiNii KNURowiANKi

to ulga, ale...

Ponad 40 uchwał przegłosowali knurowscy radni podczas
przedświątecznej sesji. Spora część z nich to korekty
w miejskim budżecie. W tajnym głosowaniu wyłoniono
zdobywców tegorocznych Laurów Knurowa

jAK sKUsiĆ iNwestoRów

Na wniosek prezydenta miasta
do realizacji został przyjęty projekt
pod nazwą „Knurów – zawsze po
drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami
A1 i A4” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Przedsięwzięcie ma na celu promocję
terenów inwestycyjnych w Knurowie
poprzez przeprowadzenie na terenie kraju kampanii promocyjnej w
mediach, internecie oraz za pomocą
sieci bilbordów i ekranów LED, a
także poprzez udział w targach ofert
inwestycyjnych.
Łączny koszt projektu ma wynieść nieco ponad 390 tys. zł. Z tej
kwoty tylko 15 proc. (niespełna 60
tys. zł) miałoby pochodzić z budżetu
miasta, reszta (85 proc., czyli ponad
330 tys. zł) – z dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu
Regionalnego. Zgoda radnych otwarła drogę do starań o unijne dofinansowanie.

iNwestYCje i PoŻYCZKi

Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie czterech pożyczek w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW) w Katowicach: 450
tys. zł na termomodernizację Niepublicznego Przedszkola „Wesołe
Nutki”, 333,5 tys. zł na modernizację budynku szkolnej „Dwójki”,
235,54 tys. zł na wymianę instalacji
c.o. w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 i 140 tys. zł na wymianę
stolarki okiennej i instalacji c.o.
w budynku gimnazjalnej „Trójki”.
Pożyczki zostaną pokryte w latach
2012-2015 za pieniądze z podatku
od nieruchomości.

W tegorocznym budżecie miasta
zaplanowano 5,2 mln zł na termomodernizację krytej pływalni i hali
sportowej MOSiR w Szczygłowicach.
Tymczasem w postępowaniu przetargowym najniższa oferta wykonawcy
została oszacowana na 5,8 mln zł. Na
realizację zadania miasto pozyskało
z umorzenia WFOŚiGW 3,5 mln zł i
wystąpiło z wnioskiem o 400 tys. zł
dotacji w tego funduszu. Termomodernizacja zostanie przeprowadzona
w latach 2011-2012. Jeszcze w tym
roku prace pochłoną prawie 3,5 mln
zł, w przyszłym – 2,4 mln zł. Środki
pozyskano ze zwiększonych dochodów z podatku od nieruchomości od
osób prawnych w związku z przeprowadzoną egzekucją wobec Kompanii
Węglowej S.A.
Rada zgodziła się na udzielenie
dotacji celowej Powiatowi Gliwickiemu na wymianę asfaltu przy ul.
Szpitalnej (od skrzyżowania z ul.
Wilsona po skrzyżowanie z ulicami
Chrobrego i Targową) oraz remont
chodnika przy ul. 1 Maja (od ronda
po budyn ki TBS). Współ udział
miasta w finansowaniu robót sięgnąłby 50 proc. ostatecznych kosztów
przedsięwzięcia, ale nie więcej niż
170 tys. zł.

PieNiąDZe NA ZieleŃ

O 200 tys. zł zwiększono pulę
pieniędzy w związku z „Zagospodarowaniem terenów w rejonie ul.
Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe”. Kolejnych 24 tys. zł zostanie
wydatkowanych m.in. na wstępny
projekt podziału nieruchomości,
projekt architektoniczny zabudowy,
zak up map sy t uacyjno-ewidencyjnych i uzgodnienia branżowe z
dysponentami infrastruktury technicznej i dróg.
Prawie 52 tys. zł pozyskanych
z opłaty za wycinkę drzew w rejonie targowiska miejskiego zostało
przeznaczonych na „Rekonstrukcję
terenu zielonego pomiędzy al. Lipową
– Kapelanów Wojskowych”. Za 50 tys.
zł zostanie odtworzonych pół hektara trawnika oraz zrekonstruowany
zieleniec pomiędzy ulicami Ułanów,
Szpitalną i Szarych Szeregów.
Kanał deszczowy zlokalizowany
w rejonie skrzyżowania ul. 1 Maja i
Wilsona wymaga przebudowy. Jego
zły stan techniczny jest powodem
awarii. Ponadto trasa kanału przebiega pod budynkiem OSP i prywatnym domem, co uniemożliwia jego
prawidłową eksploatację. W celu
naprawy sytuacji rada zabezpieczyła
w budżecie 50 tys. zł.
Dodatkowych 25 tys. zł Rada
Miasta przyznała na wsparcie organizacji imprez sportowych i współzawodnictwa sportowego. Pieniądze
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trafią do stowarzyszeń sportowych.
Rada zaakceptowała „Strategię
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na
lata 2011-2015”. Przyjęto „Lokalny
program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Knurów” oraz zasady
i tryb udzielania uczniom stypendiów za wyniki w nauce.
Radna Elżbieta Gumienny została powołana do składu Komisji
Gospodarki, Ochrony Środowiska i
Finansów.

temAt RZeKA: DZiURAwe DRoGi

W interpelacjach radni zgłosili
dwie dziesiątki spraw i problemów.
Mowa była m.in. o potrzebie: remontów dróg na terenie miasta (radni
Przemysław Dulias, Eugeniusz Tymoszek, Janusz Szydło i Joachim
Machulik), oznakowania przejścia
dla pieszych na skrzyżowaniu ulic
Wilsona i Kochanowskiego (Jerzy
Pach), upiększenia ronda przy ul.
Dworcowej i rewitalizacji III Kolonii (Marek Sanecznik), a także
konieczności szybkiej napraw y
przepompowni przy ul. Rybnickiej
(Jan Furgoł).
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości)
i w internecie - na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej (www.knurow.
bip.info.pl).
/b/

knurowiankę mającą duże osobiste
doświadczenie ze światem arabskim.
Przez wiele lat mieszkała w Iraku,
zna więc tamtejszą codzienność i
mentalność muzułmańskich społeczności. Ale nie tylko codzienność – 28
października 2004 roku Borcz-Khalifa
została uprowadzona z domu w Bagdadzie przez sunnickich terrorystów
z Salafickich Brygad Abu Bakra as
Siddika, domagających się wycofania
polskich wojsk z Iraku oraz zwolnienia
Irakijek przetrzymywanych w amerykańskich więzieniach w Iraku. O jej
uwolnieniu dowiedzieliśmy się niecały
miesiąc później. 20 listopada 2004 r.
poinformował o tym ówczesny premier
Marek Belka na specjalnie zwołanej
konferencji prasowej.
MiNa

Teresa Borcz-Khalifa: - Dla wszystkich jest to
ulga, i dla muzułmanów, i dla chrześcijan, ale to taka
ulga na zasadzie „a masz za to, co zrobiłeś”, „o, jednak dał się złapać”. Osobiście nie jestem zwolenniczką
zabijania. Ben Laden powinien być osądzony, podlegać
działaniom prawa. A to, jak zginął, to przecież jest
prawo dżungli.
Owszem, zabito człowieka, który był symbolem terroryzmu. Tyle że Al Kaida ma w poszczególnych krajach oddzielne komórki,
z których każda działa na własny rachunek. Śmierć ben Ladena nic tu nie
da. Kiedy zabito Zarkawiego, wszyscy się cieszyli. I co? I jakoś niczego to
nie zmieniło. Tym razem będzie podobnie. Obawiam się, że ci najbardziej
ekstremalni, fanatyczni terroryści islamscy będą pałać chęcią zemsty. I
możliwe, że w tym poczuciu odwetu zaatakują. My w Polsce możemy czuć
się bezpiecznie, ale w Europie może dojść do tragicznych wydarzeń.
Irytują mnie też wypowiedzi komentatorów, którzy w kółko powtarzają,
że w zamachu zginęły 3 tysiące Amerykanów, a nie wspominają o tym, że
sami Amerykanie walcząc z Al Kaidą zabili przy okazji masę niewinnych
muzułmanów. Przez takie gadanie mogą zginąć tysiące ludzi. W niedzielę
rozmawiałam z przyjaciółmi, którzy mieszkają na Dalekim Wschodzie, są
bardzo zaniepokojeni, obawiają się tego, co nastąpi. Osobiście jestem zdania, że nie należy się tą śmiercią aż tak bardzo cieszyć.
Not. MiNa

ReGioN

szczepionki
spadną z nieba

wyprowadzać zwierząt domowych
do lasów zwierząt i zielonych terenów niezabudowanych.
Akcja przynosi skutek. Od 2003
r. odnotowano zaledwie cztery
przypadki wścieklizny u dzikich
zwierząt (w tym jeden u... nietoperza).

/bw/

Do 10 maja potrwa akcja szczepienia
lisów przeciwko wściekliźnie
Jak informuje Śląski Lekarz
Wojewódzki w Katowicach, wzorem poprzednich lat, szczepionki
zostaną zrzucone z samolotów.
AN-2, popularnie zwane „Antkami”, startować będą z katowickiego
Muchowca. Oblecą obszar sięgający
10 tys. km 2 powierzchni zielonych
– lasów, łąk, zieleńców, parków.
Szczepionki zawarte w małych,
brunatnych kostkach będą zrzucane
z wysokości około 200 m. Na 1 km 2
terenu przypadać będzie średnio
20 szczepionek. W sumie zostanie
wyłożonych ponad 202 tys. kostek.
Szczepionki mają bardzo nieprzyjemny zapach mocno zepsutej

ryby. Jednak to, co nie przypada do
gustu ludziom, sprawdza się jako
świetna przynęta dla lisów. Wyczuwają ją z odległości sięgającej nawet
800 m.
Inspekcja weterynaryjna apeluje o niepodnoszenie kostek. Lisy
wyczują zapach człowieka i już ich
nie zjedzą. Sama przynęta nie jest
groźna dla ludzi, ale kontakt z jej
zawartością może mieć konsekwencje zdrowotne. W takim przypadku
wskazana jest wizyta u lekarza.
Należy też niezwłocznie umyć ręce
pod bieżącą wodą.
Ważne jest też, by przez dwa
tygodnie po zakończeniu akcji nie

Foto by badeendjuh

Dr Marian Grzymski i OSP
Szczygłowice otrzymają Laur Knurowa 2011 r. [o laureatach szerzej
piszemy na str. 2 – dop. red.].
60 tys. zł radni przeznaczyli
na budowę siłowni „pod chmurką”. Nowy obiekt stanie na Oczku
Wodnym w sąsiedztwie kompleksu
boisk Orlik. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, pierwsi amatorzy
aktywnego wypoczynku będą mogli
ćwiczyć jeszcze podczas tegorocznych wakacji.
Rada zgodziła się na udzielenie
dotacji dla Województwa Śląskiego.
30 tys. zł z budżetu miasta zostanie
przeznaczonych na opracowanie
dokumentacji projektowej budowy
chodników przy ul. Zwycięstwa (od
ul. Rybnickiej do wjazdu na posesję
przy ul. Zwycięstwa 17 oraz odcinek
od skrzyżowania z ul. Bojową po
wjazd na drogę leśną przed działką
nr 1878/151).

Człowiek odpowiedzialny za
zamach na World Trade Center został
zabity przez amerykańskie oddziały
specjalne niemal 10 lat po tym wydarzeniu. Jego śmierć budzi niejednoznaczne uczucia, jest różnie komentowana. Jedni kładą nacisk na triumf
sprawiedliwości, której wreszcie stało
się zadość. Inni nie mają złudzeń, że
to bynajmniej nie koniec problemów
zachodniego świata z terroryzmem
spod znaku Al Kaidy. Niektórym przy
okazji rzuca się w oczy paradoksalna
zbieżność – ben Laden zginął w dniu,
w którym został ogłoszony błogosławionym Jan Paweł II. Co by na to
powiedział papież, który odwiedził w
celi swojego niedoszłego zabójcę?
O komentarz do wydarzenia poprosiliśmy Teresę Borcz-Khalifę,
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Knurów. Dofinansowanie dla organizacji społecznych

72,9 tys. zł otrzymają z budżetu miasta stowarzyszenia
i organizacje pożytku publicznego działające na terenie
Knurowa na wykonanie zadań w ramach tzw. polityki
społecznej. Dotacje przydzielił też powiat
Knurowski magistrat rozstrzygnął kolejny w tym roku konkurs
na realizację zadań publicznych z
dziedziny polityki społecznej. Do
otrzymania dofinansowania w 2011
roku zakwalifikowano 18 ofert.
Wszystkie zgłoszenia zostały
z wer yf ikowanie pod względem
formalnym. Komisja pod przewodnictwem wiceprezydenta Knurowa
Piotra Surówki przedstawiła listę
beneficjentów wraz z propozycją
kwot dofinansowania do akceptacji
Prezydentowi Miasta.
Na liście wybranych beneficjentów są:
• PTTK Gliwice – Koło Trion
Knurów na imprezę integracyjną
„Blisko siebie” (3 tys. zł);
• Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną w Knurowie – na: 1)
projekt pt. „Terapia i teatr”, (promocja działalności artystycznej wśród
osób niepełnosprawnych) – 4 tys. zł,
2) promocję zdrowia – rehabilitację
dzieci niepełnosprawnych – 7 tys. zł,
3) rozwój aktywności rekreacyjnej
osób niepełnosprawnych i ich rodzin
– 8,5 tys. zł;
• Fundacja na Rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa – na zajęcia komputerowe dla osób w wieku + 45 – 2
tys. zł;

• Polski Związek Wędkarski
Koło nr 28 w Knurowie – na działania promujące aktywny wypoczynek
nad wodą (m.in. zawody wędkarskie)
– 2,5 tys. zł;
• Stowarzyszenie Miłośników
Drobnego Inwentarza w Knurowie
– na organizację wystawy drobnego
inwentarza – 1 tys. zł;
• Towarzystwo Miłośników Knurowa – na: 1) wykłady i warsztaty
psychoedukacyjne dla mieszkańców
– 1,4 tys. zł, 2) promocję artystyczną
działalności hobbystycznej – 500 zł;
• Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Dzieci Europy Cum Amicis w
Knurowie – na zadanie pn. „Europa
dzieci – mamy prawo do...” – 1 tys.
zł;
• Stowarz yszenie Ork iest ra
KWK Knurów – na organizację V
Knurowskiej Wiosny Muzycznej
– 2 tys. zł;
• Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Górnictwa w Zabrzu
– na Noc w Muzeum w Izbie Tradycji
KWK Knurów z okazji Dni Knurowa
– 2 tys. zł;
• Polski Czerwony Krzyż Zarząd
Rejonowy w Knurowie – na: 1) dostarczanie żywności potrzebującym
mieszkańcom Knurowa w ramach
programu PEAD 2011 - 20 tys. zł, 2)
kampanię edukacyjno-promocyjną

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – 2
tys. zł;
• Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Katowicach – na wycieczki i zwiedzanie
kraju – 2 tys. zł;
• Knurowskie Stowarzyszenie
Diabetyków – zadanie pn. „Nie leczymy – zapobiegamy” – 2 tys. zł;
• Stowarzyszenie Cztery Pory
Roku – na akcję „Pomagaj tak jak
Knurowski Wolontariusz” – 2 tys.
zł;
• Stowarzyszenie Pomocy Arka
Noego w Gliwicach – na zadanie pn.
„Bezpieczna Przystań” – 10 tys. zł.
Drugi konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wykonanie
zadań publicznych w 2011 roku
rozstrzygnął Zarząd Powiatu Gliwickiego.
Dotacje z zak resu kult ur y i
ochrony dziedzictwa narodowego
otrzymali:
• Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Górnictwa - na prezentację atrakcji turystycznych powiatu
gliwickiego w czasie I Światowego
Zjazdu Ślązaków (3 tys. zł);
• Gliwickie Metamorfozy Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa
Kulturowego Gliwic - na realizację
zadania „Lato z Metamorfozami”,

Trwa akcja „Nie daj się złodziejowi!”

Uważaj na swój portfel

Kolejka po bilet, zatłoczony autobus czy tramwaj, centrum
handlowe. Dziś ofiarą kieszonkowców może paść każdy
z nas. Trwa akcja „Nie daj się złodziejowi!”, która ma
uświadomić pasażerom, jak łatwo zostać okradzionym
14 kwietnia rozpoczęła się kampania mająca na celu ostrzec mieszkańców śląskich miast przed coraz
częstszymi kradzieżami w publicznych środkach transportu, dworcach
PKS i PKP czy placówkach handlowych. Akcja została przygotowana
przez Komendę Miejską Policji w
Katowicach, KZK GOP, Tramwaje
Śląskie, katowicki magistrat, Urząd
Miasta Katowice i Tesco Polska.
- Akcja skierowana jest przede
wszystkim do osób poruszających się

komunikacją miejską i ma charakter
informacyjno-edukacyjny. – mówi
Jacek Pytel z Komendy Miejskiej
Policji w Katowicach.
Kampanię promują plakaty rozwieszone w autobusach i tramwajach,
a także 40 tys. ulotek i naklejek
informacyjnych oraz kilka tysięcy
kart i okładek. Zawierają praktyczne
porady dla każdego pasażera poruszającego się komunikacją miejską
i tłumaczą jak się najlepiej zabezpieczyć i nie paść ofiarą kieszon-

Kieszonkowcy działają na rozmaite sposoby. Do tych najczęściej
stosowanych przez nich metod należą:
• sztuczny tłok – sprawcy usypiają czujność ofiary, popychając ją
i aranżując ścisk wokół niej;
• na kosę – kradzież dokonywana jest przez przecięcie kieszeni,
torebki czy siatki;
• zza parawanu – sprawca dla ukrycia swego działania posługuje
się płaszczem przewieszonym przez rękę;
• uwaga, złodzieje – taki okrzyk sprawia, że każdy odruchowo
sięga po portfel, wskazując – obserwującym go złodziejom
– miejsce, gdzie go ukrył.



kowców, a także jak dbać o własne
bezpieczeństwo w czasie podróży.
Dodatkowo w czasie akcji w autobusach i tramwajach, w sąsiedztwie
centrów handlowych, prowadzone
będą wspólne patrole policjantów i
kontrolerów. Ma to być dodatkowy
straszak dla kieszonkowców.
Organizatorzy uczulają panów,
by nie trzymali portfeli w tylnych kieszeniach spodni, a panie przestrzegają przed noszeniem niezamkniętych
torebek. To najczęstsze „grzechy”
późniejszych ofiar złodziei.
Jeżeli już padliśmy ofiarą złodziei należy to jak najszybciej zgłosić
na Policję lub dzwonić pod numer
alar mowy 112. Im szybciej podejmiemy jakiekolwiek działania,
tym zwiększą się nasze szansę na
zatrzymanie osoby odpowiedzialnej
za kradzież i tym samym na odzyskanie utraconych pieniędzy czy
dokumentów.
Dawid Ciepliński

Foto: Krzysztof Gołuch

Dobrze wydane pieniądze
Za pieniądze z dotacji odbędzie się m.in. V Knurowska Wiosna Muzyczna

„Rajd rowerowy” (1,5 tys. zł),
• Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo-Parkowy - na VIII Pałacowe
Lato Muzyczne (6 tys. zł)
• Stowarzyszenie Stanica Przyjazne Sołectwo - na Festiwal Żuru
(1 tys. zł).
Dofinansowanie z zakresu kultury fizycznej i sportu przyznano:
• Bokserskiemu Klubowi Sportowemu Concordia Knurów - na organizację Międzynarodowego Turnieju
Bokserskiego im. J. Krasnożona w
Knurowie (3,5 tys. zł);
• Amatorskiemu Klubowi Biegacza - na XX Międzynarodowy Bieg
Młodości (3,6 tys. zł);
• Stowarzyszeniu GTW - na II
Amatorskie Zawody Wspinaczkowe
(1,5 tys. zł);
• klubowi LKS Zamkowiec - na
wykonanie zadania „III Integra, czyli
Integracyjna Spartakiada im. dr. L.

Guttmanna” (4,685 tys. zł).
Dotacje z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej otrzymali:
• OSP Wilcza - na zadanie „Bezpieczny Powiat” (3 tys. zł);
• Zarząd Powiatowy Związku
OSP RP w Gliwicach - na Powiatowe
Zawody Sportowo-Pożarnicze (6,98
tys. zł);
• Zarząd Powiatowy Związku
OSP RP w Gliwicach - na organizację
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – szczebel powiatowy (2,52
tys. zł) oraz powiatową konferencję
wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (2,5 tys. zł).
D of i n a n sowa n ie z z a k r e s u
współpracy i działalności na rzecz
organizacji pozarządowych otrzymało Stowarzyszenie Cztery Pory Roku
na zadanie Centrum Wolontariatu w
Knurowie (973,3 zł).
B, SISP, UM

Do pomocy w górach i podczas turnieju

Wolontariusze
mile widziani

Masz co najmniej 18 lat i chcesz zdobyć nowe
doświadczenia, a przy okazji nieść pomoc
– możesz to uczynić zostając wolontariuszem
podczas majowych imprez integracyjnych
Knurowski magistrat przyznał
Kołu Trion z PTTK Gliwice 3 tys. zł
dofinansowania z przeznaczeniem na
realizację imprezy integracyjnej „Blisko siebie”. To pieniądze przydzielone w ramach konkursu na wykonanie
zadań z polityki społecznej [szczegóły powyżej – w tekście pt. „Dobrze
wydane pieniądze” – dop. red.].
Pomysłodawcy „Blisko siebie”
liczą, że ich inicjatywa przyciągnie
wolontariuszy, którzy pomogą opiekować się osobami niepełnosprawnymi. Pomoc ta będzie potrzebna
dwukrotnie.
Najpierw, 14 maja 2011 r., odbędzie się Górski Rajd Osób Niepełnosprawnych. To jednodniowy
wyjazd do Wisły Czarnej. Wolontariusze pomagaliby wówczas
niepełnosprawnym uczestnikom
rajdu (np. w wyjściu z autokaru, w
podaniu jedzenia).
Tydzień później, 21 maja, w
klubie Lokatorek odbędzie się
Knurowski Turniej Osób Niepełnosprawnych. Opieka ochotników
będzie potrzebna w godz. 10-15

(m.in. w poruszaniu się po klubie
czy podczas poczęstunku).
Koło Trion i współdziałające z
nim Stowarzyszenie Cztery Pory
Roku zachęcają – zwłaszcza pełnoletnią młodzież – do współpracy.
Zgłoszenia będą przyjmowane do
8 maja 2011 r.
Co istotne, koło TRION pokryje
wolontariuszom koszty dojazdu i
wyżywienia.
Wolontariusze otrzymają też
zaświadczenia potwierdzające ich
zaangażowanie.
Spotkanie informacyjne odbyło się w środę, 4 maja (już po
zamknięciu numeru). Ci, którzy
nie mieli możliwości w nim uczestniczyć, mogą uzyskać szczegółowe
informacje drogą telefoniczną lub
elektroniczną. Udzielają ich: Adam
Wala – prezes Koła Trion (pod nr.
tel. 605.822.561) i Aneta Nowak
– prezes Stowarzyszenia Cztery
Pory Roku (pod nr. tel. 721.684.439
lub e-mailem: scpr@ czteryporyroku.info.pl).
/bw/
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rozmaitości
90. rocznica wybuchu III powstania śląskiego

Do trzech razy
sztuka
„Puść mnie Matko do powstania, daj na drogę swój
medalik Matki Boskiej z Piekar...” - 90. rocznica wybuchu
III powstania jest okazją, by przypomnieć heroiczną walkę
o polskość Śląska
III powstanie śląskie

wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921. Na jego
czele stanął Wojciech Korfanty. Zbrojny zryw był
reakcją na niepomyślne dla strony polskiej wyniki
plebiscytu, czego konsekwencją miało być przyznanie Niemcom obszaru plebiscytowego.
W początkowym okresie działań powstańcy
zajęli niemal cały obszar objęty plebiscytem.
Krótkotrwałe walki toczyły się w większości
górnośląskich miast. W pobliżu Knurowa doszło
do potyczek m.in. w Bojkowie, Sośnicy, Sośnicowicach, Pilchowicach, Nieborowicach, Żernicy,
Czerwionce. Największa bitwa miała miejsce w
rejonie Góry św. Anny (21-26 maja).
W roli rozjemcy wystąpili alianci. 5 lipca zawarto
rozejm. W wyniku powstania Liga Narodów podjęła (12.10.1921 r.) decyzję o korzystniejszym
dla Polski podziale Górnego Śląska (obszar
powiększono o 1/3 spornego terytorium). Polsce
przypadło m.in. 50 proc. hutnictwa i 76 proc.
kopalń węgla.

Uroczyste umieszczenie orła na pomniku w Czuchowie – 21
czerwca 1930 roku - w 10. rocznicę wybuchu II powstania
śląskiego; w uroczystości wzięli udział powstańcy śląscy z
Krywałdu: Herman Grzesiok (w kapeluszu), Feliks Michalski
(oznaczony krzyżykiem) i Szydło
nekrolog

Poświęcenie pomnika – 7 września 1930
roku; na pomniku znajduje się napis:
„Poległym powstańcom”
Wybuch III powstania śląskiego
poprzedził plebiscyt, który odbył się
20 marca 1921 roku. Wiele czynników złożyło się na to, że Polacy na
Śląsku odnieśli w tej próbie jedynie
połowiczne zwycięstwo: wojna państwa polskiego z Sowietami, prawicowy rząd polski w Warszawie i jego
obojętny stosunek wobec Śląska,
nieustający terror niemiecki, silna pozycja kapitału niemieckiego, napływ
ponad 180 tys. Niemców urodzonych
kiedyś na Śląsku, zwerbowanych
wówczas do głosowania.
Musiało dojść do trzeciego zrywu, który był swoistą wojną domową
na znieczulicę mocarstw zachodnich,
która w konsekwencji okazała się
zgubna.
2 maja 1921 roku dochodzi na
Górnym Śląsku do strajku generalnego. W nocy z 2 na 3 maja pierwsze oddziały powstańców śląskich ruszają
do trzeciego, najsilniejszego natarcia.
21 maja rozpoczyna się siedmiodniowa bitwa o Górę św. Anny. Była to
najdłuższa walka w III powstaniu
śląskim. Tylko z Ziemi Rybnickiej
poległy 174 osoby! 5 lipca padają
ostatnie strzały powstania. 12 października Liga Narodów podejmuje
decyzję w sprawie podziału Górnego
Śląska między Polskę i Niemcy. 20
czerwca 1922 nastąpiło uroczyste
przejęcie Śląska.
Po ostatecznym ustaleniu granicy
między Polską a Niemcami, w gra-

nicach państwa polskiego znalazło
się blisko 250 000 Niemców, zaś w
granicach państwa niemieckiego
- 530 000 Polaków. Linia graniczna
przebiegała przez Śląsk, którego nie
dało się z dnia na dzień podzielić;
po obu stronach to samo życie, ten
sam przemysł. Granica przecięła
sztucznie drogi, podziemne chodniki w kopalniach, pola uprawne i...
rodziny!
Ziemia Śląska nie zapomniała o
swych bohaterach w dwudziestoleciu
międzywojennym. W ciągu 18 lat od
wybuchu III zrywu powstańczego do
wybuchu II wojny światowej pokryła
się pomnikami, obeliskami i tablicami pamiątkowymi, które w różny
sposób utrwalały pamięć powstań
- w szczególności - trzeciego.
Bardzo uroczyście świętowano
10. i 15. rocznicę wybuchu III powstania. Inicjatorem rocznicowych
obchodów był działający w przygra-

nicznych miejscowościach (Knurów,
Krywałd, Szczygłowice, Czuchów,
Czerwionka) - Związek Powstańców
Śląskich.
Dzięki historykom specjalizującym się w dziejach Śląska XIX-XX
wieku, powstania śląskie, mimo
upł y w u 90 lat są dopiero teraz
prawidłowo postrzegane w historiografii polskiej. Stało się to za sprawą uporządkowania dokumentacji
powstańczej, która znajduje się w:
Centralnym Archiwum Wojskowym
w Warszawie, Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Katowicach,
Muzeum Śląskim w Katowicach
(niedawno powstała tu Pracownia
Historii Powstań Śląskich). Pozyskała mikrofilmy i kserokopie
dokumentów powstańczych, które
są własnością Instytutu im. J. Piłsudskiego w Nowym Jorku.

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Beacie Ganczaryk
z powodu śmierci

ojca
składa
Dyrekcja oraz pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Ośrodka Wsparcia w Knurowie
reklama

Maria Grzelewska

Polegli Powstańcy z Knurowa i okolic:
Emil Buchcik (Czuchów) poległ 10 maja 1921 r. pod Bierawą; Ludwik Burzywoda (Czerwionka) poległ 4 czerwca pod Bierawą; Florian Henel (Knurów)
poległ 28 maja pod Bierawą; Paweł Wichary (Szczygłowice) poległ w maju,
Franciszek Szendzielorz (Wilcza) poległ 26 czerwca pod Rybnikiem; Jan
Składkowski (Czerwionka) poległ 31 maja pod Bierawą; Emanuel Wyrobek
(Czuchów) zginął 26 maja pod Bierawą, Ryszard Smolorz (Czuchów) poległ
pod Starym Koźlem; Franciszek Panus (Czerwionka) zginął pod Gołkowicami; Paweł Hora (Knurów) poległ 28 maja pod Bierawą; Maksymilian Klonek
(Czerwionka) poległ 3 czerwca; Piotr Furgoł (Czerwionka) poległ 3 maja (w
pierwszym dniu powstania!) w okolicach Czerwionki; Franciszek Groborz
(Czuchów) zginął 21 maja.
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aktualności
Knurów. Teatr Bąbel bawił dzieci i rodziców

O Królu Bulu
po czterykroć bez bólu

Tylu przedstawień nie grają nawet zawodowe teatry. Aż czterokrotnie
amatorski teatr Bąbel działający przy Miejskim Przedszkolu nr 3 im. Juliana
Tuwima opowiedział najmłodszym bajkę o Królu Bulu
Na wszystkich czterech występach sala Domu Kultury w Szczygłowicach była wypełniona po brzegi.
Wśród tłumu oklaskujących były
przedszkolaki z zaprzyjaźnionych
placówek, uczniowie klas I-IV ze
szkół podstawowych oraz podopieczni Domu „Nadzieja”.
Żeby osiągnąć sukces trzeba
najpierw coś z siebie dać. Przygotowania do przedstawienia aktorzy

Bąbla zaczęli się już kilka miesięcy
temu. Spotykali się na próbach, które
ze zbliżającym się występem były
coraz częstsze.
- Niekiedy trzeba się spotkać
nawet trzy razy w tygodniu. Musimy
wtedy zwolnić się z pracy i poświęcić
sporo prywatnego czasu – mówi jedna z występujących aktorek.
- W domach też trzeba iść na
pewne kompromisy. Wtedy najlepiej

Król poruszał się - jak na władcę przystało - w karecie

jak się do występu zaangażuje całą
rodzinę – tłumaczy Sławomir Gibas.
Na scenie panu Sławomirowi towarzyszyli też żona i syn.

Foto: Archiwum MSP-7

Śląski ślad w Bułgarii



Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

W przedstawieniu wystąpili:
Tomasz Mazur - narrator, Andrzej Jankowski – Król Bul, Danuta Gibas – Królowa, Marta Dereń – Królewna, Sławomir Gibas – Król Teść, Wioletta Mechlińska – Kot Królewski, Anna Szymańska – Kucharz,
Mariusz Stańczyk – Czarnoksiężnik, Katarzyna Czapla – Ochmistrzyni, Katarzyna Siewiecka – Dama
Dworu, Ewa Dąbrowska – Dama Dworu, Bernadetta Błażejak – Dama Dworu, Karol Dąbrowski – Strażnik, rycerz, Bożena Ratuszniak – Rycerz, Dentysta, Krzysztof Gibas – Strażnik, Rycerz.
Pomoc Techniczna – Justyna Konic, Stroje – Ludmiła Jankow i Iwona Stańczyk, Dekoracje - Barbara
Sikorska, Małgorzata Bielecka i Teresa Wilk, bajkę przygotowała i scenografię opracowała Iwona
Stańczyk, pomysłodawca i organizator – Maria Kamińska–Mosio.

Oświata. Uczniowie „Siódemki” na gościnnych występach

Zadowolone miny mówią
wszystko – knurowianom
bardzo podobało się
u przyjaciół w Bułgarii

Dzieci to wymagający widzowie.
Aktorzy mają jednak sposób, by
przypaść im do gustu. – Opowiadając bajkę trzeba ich zainteresować i

zachęcić do wspólnej zabawy – mówi
Andrzej Jankowski, odtwórca roli
Króla Bula.
Cel na pewno osiągnięto. Dzieci
z przejęciem oglądały losy króla, który zmagał się z... bolącym
zębem. Ale bez obaw - wszystko
skończyło się dobrze. Schodzących
ze sceny artystów żegnały salwy
braw.
Amatorski Teatr Bąbel istnieje
od 15 lat. Początkowo tworzyli go
rodzice dzieci, które uczęszczały do
przedszkola.
– Jednak z czasem oprócz rodziców zaczęły występować ich dzieci i
zrobiło się rodzinnie. Jest to ewenement na skalę województwa - mówi
Maria Kamińska–Mosio – dyrektor
Miejskiego Przedszkola nr 3.
Jak zapewniają aktorzy, dla nich
udział w Teatrze Bąbel to przede
wszystkim dobra zabawa, która jest
odskocznią od codziennych zajęć.

Piękno Warny, radosne delfiny
i gościnność bałkańskich przyjaciół
zapamięta szesnastka uczniów
szkolnej „Siódemki” z podróży do
Bułgarii
Wyjazd uczniów Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 7 z opiekunami odbył się dzięki udziałowi
placówki w projekcie „Learning
by Art”, realizowanym w ramach
Socrates Comenius - programu
współpracy międzyszkolnej państw
Unii Europejskiej. W projekcie
uczestniczyły – oprócz MSP-7
– szkoła w Turcji i przedszkole w
Bułgarii.
- Głównym celem wyjazdu
do Bułgarii była prezentacja bogactwa kulturowego regionu, z
którego pochodzili uczestnicy projektu – usłyszeliśmy w „Siódemce”.
- Każda z placówek zaprezentowała
przedstawienie podczas koncertu
folkowego, który odbył się na scenie Domu Kultury w bułgarskim
Dobrich.

Młodzi knurowianie odegrali
krótkie scenki, które dały publiczności pojęcie o górniczym Śląsku.
Aktorskie popisy urozmaicili pięknymi śląskimi pieśniami i tańcem.
Gospodarze zadbali o to, by
polscy i tureccy uczniowie nie zapomnieli razem spędzonych miłych
chwil. Pokazali gościom piękno
Warny, zabrali do delfinarium i
namówili do wspólnego zdobienia
świątecznych jaj w galerii sztuki.
- Wizyta w Bułgarii była znakomitą okazją do nawiązania nowych
uczniowskich znajomości oraz do
poznania kultury i tradycji krajów
biorących udział w programie
– podsumowują opiekunowie zadowolonych knurowian.
Oprac. B
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knurów. SiłOwnia na... Oczku wOdnym

ile dźwigniesz
pod chmurką
Najprawdopodobniej w lecie na Oczku
Wodnym stanie siłownia. Nowy obiekt
będzie ogólnie dostępny. Oczywiście
bezpłatny
Wszystko jest na najlepszej drodze. W przedświąteczną środę knurowska Rada Miasta zgodziła się
przeznaczyć 60 tys. zł na budowę
siłowni zewnętrznej. Teraz realizacją
zamierzeń zajmuje się knurowski
magistrat.
Nowy obiekt stanie na Oczku
Wodnym, w sąsiedztwie kompleksu
boisk Orlik i górki saneczkowej. Do
dyspozycji ćwiczących będzie kilka-

naście stanowisk. Do wyboru będą
m.in. rowerki, trenażery nóg i rąk,
krzesełko do wyciskania, drążki do
podciągania się. Siłownia zostanie
oddana do użytku najprawdopodobniej podczas wakacji.
Obiekt będzie ogólnie dostępny.
Ćwiczących nie będzie nic kosztować – oczywiście poza odrobiną (oby
i więcej) wysiłku...
/bw/

Dobrze wyposażona siłownia
znajduje się w Żorach; obiekt
cieszy się dużą popularnością...
Na knurowskiej siłowni w tym
samym czasie będzie mogło
ćwiczyć 14-16 osób

Dla Przeglądu
Piotr Surówka, zastępca prezydenta Knurowa: - Siłownie zewnętrzne zyskują na popularności, także w naszym kraju. Myślę więc, że budowa takiego
obiektu w Knurowie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych knurowian, którzy
lubią ruch i aktywne spędzanie wolnego czasu. Zarówno dla rozrywki i dla zdrowia. Lokalizacja siłowni na Oczku Wodnym jest kontynuacją naszych starań, by
w rejonie kompleksu sportowego Orlik w przyszłości stworzyć – umownie rzecz
nazywając – miejskie centrum sportu. Wyposażenie siłowni będzie tak dobrane, by korzystać z nich mogły osoby w różnym wieku - zarówno początkujący
amatorzy, jak i bardziej doświadczeni sportowcy. Obiekt urozmaici i poszerzy
możliwości aktywnego wypoczynku i relaksu. Tym samym w bliskim sąsiedztwie znajdą się nowoczesne boiska, obszerny zieleniec, place zabaw i siłownia
„pod chmurką”. Dzięki temu ten zakątek miasta staje się świetnym miejscem
dla prawdziwie rodzinnego wypoczynku. Zachęcam do korzystania...

Not. bw

Przegląd w radiu
Plus 96,2 fm

„Przegląd” w środę? Tak, ale tylko na falach Radia Plus.
Dokładnie: na 96,2 FM w audycji informacyjnej pt. „Co
się święci na Śląsku”
Słuchając jej w godzinach 1617 dowiecie się o najciekawszych i
najważniejszych wydarzeniach dnia
w regionie. Zadbają o to reporterzy
stacji oraz prowadzący – redaktorzy Krzysztof Kosiński i Michał
Koźlik.
- Jako ostatnia pozycja programu wchodzi przegląd tygodników

lokalnych, tych, które następnego
dnia będą w kioskach – mówi red.
Kosiński.
O naszym „Przeglądzie” usłyszycie więc w przeglądzie w środy
przed godziną 17.
Polecamy, zapraszamy. Na fale
i na łamy.
/bw/

knurów. mOSir zaPraSza już na 6.00 ranO

basen dla nocnych marków

Foto: Arch. redakcji PL

informacja własna wydawcy

Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Knurowie zmienił
godziny otwarcia krytych pływalni
Od środy, 4 maja 2011 r., pływalnie
kryte przy ul. Szpitalnej 23 (aQuaRelax) i Górniczej 2 są czynne już
od godz. 6 rano.
- Mamy nadzieję, że ta zmiana
przypadnie do gustu tym, którzy
stawiają na sport i rekreacyjną
aktywność już od wczesnych godzin
rannych – usłyszeliśmy w ośrodku.
Zainteresowani uzyskają dodat-

kowe informacje o godzinach otwarcia obiektów pod numerami telefonów 32 338 19 20 (kasa pływalni
aQuaRelax) i 32 332 63 63 (kasa
ośrodka przy ul. Górniczej 2).
Oczywiście do dyspozycji lubiących aktywny, więc zdrowy, tryb
życia są pozostałe obiekty MOSiRu – m.in. boiska na Orliku, korty
tenisowe, hala sportowa. Warto też
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zajrzeć do siłowni, salki do gimnastyki, pograć w tenisa stołowego, a
potem odpocząć w saunie.
Pełną informację o działalności
i usługach knurowskiego ośrodka
znaleźć można na jego stronie internetowej: www.mosir.knurow.com.
pl. Polecamy.
/bw/

urodziny w kinie
Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura daje ci
świetną okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka i jego
przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina, pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry i
zabawy z animatorem, prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy. To
nie wszystko, bowiem w zanadrzu mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina zadzwonić (32 332
63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).
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rozmaitości
knurów. wSzyStkO, cO chcielibyŚcie wiedzieĆ O bibliOtece

gmina gierałtOwice

Promocyjny filmik trafił do sieci
Biblioteki szukają coraz to nowych sposobów na przyciągniecie do
siebie czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie nakręciła
promocyjny spot
Pretekstem do realizacji filmu
okazało się 5-lecie gliwickiej biblioteki powiatowej.

– Multimedialna prezentacja
naszej placówki będzie punktem
programowym czwartkowego semi-

narium pt. „Powiatowa Biblioteka
Publiczna i Biblioteki Publiczne
Powiatu Gliwickiego 2006 – 2011”

– wyjaśnia Brygida Dreślińska, kierownik MBP w Knurowie.
Filmik ma za cel przyciągnięcie
do placówki czytelników. – Możemy
pokazać bibliotekę z innej strony,
dowieść, że warto do nas zaglądać,
ponieważ - jak mowa o tym w filmie
- jest tu to samo co w internecie, a
czasem może i więcej. Trzeba tylko
przyjść, zobaczyć i poszukać – mówi
kierownik Dreślinska.
Spot powstał przy współudziale
Produktowni Muzycznej i Centrum
Kultury w Knurowie. Został wykonany w systemie animacji poklatkowej.
– Zdecydowaliśmy się na taką
technikę, ponieważ stwierdziliśmy, że
będzie to bardziej ciekawy i oryginalny sposób przedstawienia biblioteki
niż zwykły film – wyjaśnia Kuba Skorupa, jeden ze scenarzystów spotu.
– Co prawda zostaliśmy poproszeni
wykonanie filmu pod kątem jubileuszu, ale doszliśmy do wniosku, że
warto zrobić to tak, by przysłużył się
naszej placówce na dłużej.
Spot można obejrzeć w serwisie
internetowym YouTube oraz na profilu Centrum Kultury na Facebooku.
Dawid Ciepliński

Kadr z filmu

Foto: Mirella Napolska i Dawid Ciepliński

filip mijas z knurowa

ur. 22.04.2011 r., 3330 g, 55 cm

dorota borkowska z knurowa

ur. 24.04.2011 r., 2690 g, 52 cm

Oliwia hamer z knurowa

ur. 24.04.2011 r., 2970 g, 53 cm

maja Sorys ze Szczygłowic

ur. 25.04.2011 r., 3200 g, 54 cm

zagraj
w szachy

W czwartek, 5 maja, odbędzie
się szachowe Grand Prix gminy Gierałtowice.
Początek zawodów o godz.
16.30 w Gminnym Ośrodku
Kultur y w Gierał towicach
przy ul. Korfantego 7
To trzeci z cyklu comiesięcznych turniejów. Organizatorzy
zapraszają do udziału dzieci, młodzież i dorosłych – początkujących
i zaawansowanych.
Ci, którzy nie znają zasad
królewskiej gry, mają możliwość
poznania jej tajników na specjalnych zajęciach szachowych w
Przyszowicach. Odbywają się one
w każdy poniedziałek (od godz. 17)
świetlicy starej szkoły.
/bw/

gliwice

Spróbuj
gospel

Szkoły ETE zapraszają
do udziału
w warsztatach gospel.
W jego finale uczestnicy
wystąpią w Ruinach
Teatru podczas
specjalnego koncertu

Zajęcia odbywać się będą w
dniach 21-22 maja w budynku Szkoły
ETE przy ul. Franciszkańskiej 5 w
Gliwicach. Stanowią część tegorocznego Festiwalu Schweitzerowskiego.
Uczestników będą kształcić zawodowi muzycy - Jordan Clinton
oraz Wayne Ellington z Wielkiej
Brytanii. Uroczyste zakończenie będzie miało miejsce w Ruinach Teatru,
gdzie 100 osobowy chór zaprezentuje
swoje umiejętności.
Wpisowe wynosi 50 zł za dwa
dni warsztatów i udział w koncercie.
Wstęp na koncert jest darmowy.
Zapisy oraz szczegółowe informacje za pośrednictwem strony
www.festiwal.szkolyete.pl.
Oprac. b

gliwice

Starostwo
czynne dłużej
maksymilian Pietrzak z gliwic

ur. 25.04.2011 r., 3930 g, 59 cm

natalia musiał z knurowa

ur. 1.05.2011 r., 3200 g, 55 cm
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iga kołodziej z knurowa

ur. 26.04.2011 r., 3230 g, 52 cm

wiktor Pawliczek z knurowa

ur. 1.05.2011 r., 3690 g, 54 cm

julia Szeliga z czerwionki-leszczyn
ur. 28.04.2011 r., 4300 g, 56 cm

lena Szkodziak z czerwionki

ur. 2.05.2011 r., 3420 g, 53 cm

aleksandra Pisulska z knurowa
ur. 30.04.2011 r., 3300 g, 55 cm

20 maja i 16 września Starostwo
Powiatowe w Gliwicach wyjątkowo zmienia swoje godziny
urzędowania
Dla przypomnienia informujemy, że starostwo jest czynne od poniedziałku do środy w godzinach
7.30-15.30, w czwartek od godz.
7.30 do 17.30, a z kolei w piątek od
godz. 7.30 do godz. 13.30.
Jednak 20 maja i 16 września
urząd będzie pracował dwie godziny dłużej, czyli od godz. 7.30.
do godz. 15.30.
Pozostałe dni pracy urzędu
w tych miesiącach pozostają bez
zmian.
sisp
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rozmaitości
Gliwice. Wystawa w Starej Fabryce Drutu

5.05.2011
CZWARTEK

„Szczęśliwy poeta”
- godz. 18.45

Żona doskonała
- godz. 17.00
Próba teatru Paranoja
- godz. 19.00
6-07.05.2011 r.
PIĄTEK, SOBOTA
„Trzy minuty.21.37
- godz. 20.15

„Erratum”
- godz. 17.00

8-11.05.2011 r.
NIEDZIELA, ŚRODA
Szczęśliwy poeta
- godz. 17.00
Erratum
- godz. 18.30
Trzy minuty.21.37
- godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

Między poezją a fotografią
Ciekawe dzieła młodych knurowianek
znalazły się na wystawie w Starej
Fabryce Drutu, przygotowanej przez
absolwentów gliwickiego Liceum
Plastycznego
- Szkoła istnieje pięć lat.
To druga wystawa podyplomowa, na której eksponowane
są prace naszych absolwentów
– mówi dyrektor szkoły Jolanta Sznajder. – Naszym celem
jest pokazać to, czego uczniowie nauczyli się przez cztery
lata w liceum, zaprezentować
ich talent, a także zachęcić
inne osoby do zapisania się do
naszej placówki.
Wśród najlepszych prac
znalazły się dzieła uczennic
z Knurowa. Celująco została oceniona twórczość Anny
Ceremugi z fotografii „Kadr
szeroko otwarty” dopełniona

ROZRYWKA nr 18/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

aneksem z rysunku „Bliżej
zwierząt”. Wśród wyróżnionych są też Joanna Promny
za pracę „Między poezją a
fotografią – kwiaty w technice makro” razem z aneksem
„Martwa natura z paprykami”
i Karolina Kurpias, która zaprezentowała pracę „Femme
Fatale – kobieta dramatyczna”
dopełniona aneksem „Femme
Fatale – portrety w rysunku”.
Wś r ó d w y r ó ż n io nyc h
byli też Sabina Kobek, Julia
Pietroszek, Sylwia Białecka,
Damian Cieslok, Joanna Kołodziejczyk, Karolina Łuć, Anna
Nycz, Anna Szarf, Magdalena

Wśród najlepszych prac znalazły się
dzieła knurowianki Anny Ceremugi
(na zdjęciu stoi pierwsza z lewej)
Szutko i Katarzyna Wyderka. ców będzie można podziwiać w
Wystawa nie jest już, nie- centrum handlowym Forum lub
stety, dostępna. Ale jeszcze w salonie Empik w Gliwicach.
nie wszystko stracone. Szkoła Rozmowy są na dobrej drodze...
zamierza bowiem pochwalić – mówi dyrektor Sznajder.
się dziełami swoich uczniów w
Tekst & Foto:
jeszcze inny sposób. – Być może
Dawid Ciepliński
wkrótce dzieła młodych twór-

Gliwice. Spotkania z wysokiej klasy artystami

Wyprzedaż teatru
z Piwnicą pod Baranami
Jan Nowicki, Krzysztof Globisz, Piotr
Fronczewski, Wojciech Pszoniak
czy Andrzej Seweryn – to tylko kilku
znakomitych aktorów, którzy wystąpią
w Gliwicach podczas XXII Spotkań
Teatralnych

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 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 16/2011
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brzmiało: „Pędzlak”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Mikołaj Pacewicz.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

Spotkania Teatralne rozpocznie w piątek, 6 maja o godz.
20, spektakl krakowskich artystów związanych z Piwnicą
pod Baranami. W koncercie
zatytułowanym „Wyprzedaż
teatru” wystąpią m.in. Anna
Szałapak, Beata Rybotycka,
Jan Nowicki, Janusz Radek,
Jan Kanty Pawluśkiewicz. Artyści w trwającym ponad dwie
godziny koncercie przypomną
największe przeboje Piwnicy
pod Baranami.
W kolejnych dniach Spotkań Teatralnych zaprezentują
się m.in. warszawskie teatry
– Polonia ze słynnym monologiem Rafała Rutkowskiego
zatytułowanym „Ojciec Polski”,
Och-teatr, który dwukrotnie 8
maja o godz. 17 i 20 zaprezentuje spektakl „Weekend z R.” z
Krystyną Jandą w głównej roli.
10 maja Andrzej Seweryn wykona monologi „Wokół
Szekspira”. Na 14 maja zaplanowano spektakl „Nasza
Klasa”, na podstawie dramatu
Tadeusza Słobodzianka, nagrodzonego Literacką Nagrodą
Nike 2010. Spektakl, który okazał się jednym z największych
sukcesów teatralnych obecnego sezonu artystycznego wykonają aktorzy warszawskiego
Teatru Na Woli. Dzień później
w znakomitej komedii Teatru
Współczesnego „Skarpetki,
Opus 124”, wystąpią dwaj we-

terani polskich i nie tylko scen
teatralnych – Piotr Fronczewski i Wojciech Pszoniak.
Program XXII Spotkań
Teatralnych oprócz spektakli,
które odbędą się na scenach
przy Nowym Świecie, Ruinach

Teatru oraz Kinie Bajka – Scenie Amok wypełnią wernisaże,
pokazy filmowe, spektakl plenerowy na Placu Krakowskim
i spotkania z artystami. Zaplanowano także specjalną odsłonę
Salonu Poezji. 15 maja w samo
południe poezję Czesława Miłosza przybliżą Anna Polony i
Krzysztof Globisz.
S z c z e g ó ł y d o t yc z ą c e
XXII Spotkań Teatralny na
stronie internetowej Gliwickiego Teatru Muzycznego
(www.teatr.gliwice.pl)
Marek Węgorzewski

informacja
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
139 000 segment k/Knurowa do remontu, 8 0 m 2 . BN D Nier uchomości. Tel.
604 978 090
18-19/11

2 pokojowe 49 m2 sprzedam. Biuro M3. Tel.
603 773 313

18/11

3 pokojowe 61 m , nowe okna, sprzedam.
Biuro M3. Tel. 603 773 313
2

18/11

Sprzedam działkę rekreacyjną w Knurowie.
Tel. 605 363 135

4-pokojowe w Knurowie. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977

Sprzedam działkę w Stanicy. Powierzchnia
967 m2, 112.000. Tel. 661 303 910

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 32 m2. Tel. 501 606 957

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie,
4000 zł. Tel. 693 547 871

18/11

15-19/11

Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

Działki budowlane w Stanicy. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

Tanie mieszkania od dewelopera. Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

BRUKARSTWOGLIWICE.PL;
667 360 802, 32 270 00 10

Farskie Pola. Dom o pow. 120 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

18/11

3-22/11

12-43/11

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

01-odw.

18/11

18/11

Kawalerka do wynajęcia. Knurów. Tel.
505 267 207

www.as.silesia.pl

18/11

Wynajmę mieszkanie 75 m2. Parter domku.
Tel. 601 918 555, 699 456 345

18-19/11

MOTORYZACJA

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-25/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

18/11

1-25/11

Auta kupię – skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Gotówka od ręki. Tel.
507 572 625
15-19/11

Autoskup. Tel. 602 342 826

Drewno kominkowe tanio. Transport węgla.
Tel. 603 198 006

18-37/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

12-21/11

SPRZEDAM
Sprzedam przyczepkę towarową. Cena 800
zł. Tel. 508 124 247

18/11

Wózek widłowy elektryczny sprzedam.
Cena 3.500 zł. Tel. 508 124 247

18/18

Lokale biurowo - us ł ugowe o pow. od
10 m 2 do 170 m 2 . Wynajmę. AS. Tel.
512 393 052
M i e s z k a n i e d o w y n a j ę c i a . Te l .
509 831 333

DAM PRACĘ

18/11

18/11

18/11

9-18/11

Sprzedam ogrodową huśtawkę dla dzieci
(do 3 lat) firmy GRAND SOLEI (używana,
bardzo dobry stan). Tel. 608 879 429

KUPIĘ dom lub działkę. Tel. 792 496 905

01-odw.

10-odw.

Szukam pracy (emerytka) w charakterze
opiekunki lub pomocy domowej. Tel.
793 953 727

18/11

18/11

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

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

18-21/11

18/11

Knurów. Kamienica w dobrym stanie technicznym. Pow. 812 m2, działka 2056 m2.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

10-odw.

14-18/11

Sprzedam M-4 o pow. 61,95 m2, WP II, III p.,
ciepłe-słoneczne. Tel. 600 780 272

2

12-21/11

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

18/11

Dom o pow. 120 m , działka 749 m . Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052
2

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

18-19/11

1-odw.

SZUKAM PRACY
Młoda podejmie się opieki nad dzieckiem
lub osobą starszą. Tel. 600 182 084
14-23/11

Mechanika, doświadczenie nie wymagane
– zatrudnię. Tel. 602 342 826

18-22/11

Do pracy w Zabrzu zatrudnię: tokarzy, ślusarzy, monterów pomp i oczyszczaczy
odlewów. Kontakt pod numerem telefonu:
32 338 23 20

18/11

Przyjmę barmankę. Tel. 510 119 325

14-22/11

Zatrudnię ekspedientkę, sklep spożywczy,
praca zmianowa, pełen etat, Żernica. Tel.
515 772 623

16-19/11

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

17-30/11

Młody, z orzeczeniem o niepełnosprawności II gr., z uprawnieniami na wózki widłowe
szuka pracy. Tel. 693 441 589

14-23/11

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

33-odw.

Ocieplenia. Tel. 530 124 134

18-26/11

Korepetycje, kursy z j. niemieckiego oraz
przygotowanie językowe do pracy zagranicą. Tel. 506 573 117
Mieszkanie spółdzielcze w Szczygłowicach
55,70 m2 zamienię na pokój z balkonem w
Szczygłowicach (na wieżowcu) lub w Knurowie. Tel. 663 626 533

18/11

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

Nowe domy w zabudowie szeregowej.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

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

OFERTY nieruchomości www.m3biuro.
gratka.pl; Gliwice, ul. Raciborska 3/9. Tel.
32 234 24 81

3-odw.

1-21/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-28/11

18/11

18/11

ok. Urzędu Miasta, 3-pokojowe. Sprzedam.
AS. Tel. 512 393 052
18/11

Poszukujemy do sprzedaży: mieszkań,
domów, działek. AS. Tel. 501 533 977

18/11

17-18/2011

Kurs na prawo jazdy kat. B. Promocja 1200
zł. Tel. 605 363 135

18-19/11

Matematyka, fizyka – matura, korepetycje.
Tel. 692 845 849
11-22/11

RÓŻNE
WOLNY TERMIN NA KOMUNIĘ - 8.05.11,
Z i e l o ny O g r ó d w K nur ow i e te l. 5 01
170 117
18/11

ZDROWIE I URODA

PRZYSZOWICE dom dwurodzinny sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313

18/11

Rudy, dom 2 rodzinny, 390.000. Biuro M3.
Tel. 600 636 119

18/11

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

Usługi stolarskie i meble. Tel. 790 898 442

17-18/11

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

33-odw.

Sikornik. 2-pokojowe, 110 tys. AS. Tel.
512 393 052
18/11

S p r z e d a m 2 - p o k o j o w e . A S . Te l .
501 533 977

18/11

Sprzedam dom Kuźnia Raciborska, ul.
Czarnieckiego 21. Cena 370 000. Tel.
697 534 519

18-19/11

W y wóz r ze c z y ni e p ot r ze b nyc h. Te l.
530 124 134

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie,
Gierał towicach. 139 tys., Atrium. Tel.
791 862 794

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

Spr zedam działkę budowlaną w Kuźni Nieborowskiej. 130 tys., Atrium. Tel.
791 862 794

17-26/11

8-odw.

18/11

18/11

Sprzedam działkę budowlaną w Leszczynach 1318 m 2 , cena 125 t ys. Tel.
887 786 523
14-18/11

Sprzedam działkę budowlaną. Krywałd.
AS. Tel. 501 533 977

18/11
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Nie zamykają
przed nikim drzwi
Sekcja pływacka TKKF
Szczygłowice świętować będzie
we wrześniu trzecie urodziny.
Tymczasem już teraz zrzesza
najliczniejszą grupę młodych
mieszkańców Knurowa, dla których sport, a pływanie w szczególności stało się sposobem na
życie. O początkach, sukcesach
i ewentualnych problemach rozmawiamy z założycielami sekcji: Dariuszem Brachaczkiem i
Tomaszem Rzepą.
- Zdradźcie Panowie, jak
to się zaczęło.
Dariusz Brachaczek: - Gdy
moja córka Emilia chodziła do
drugiej klasy szkoły podstawowej zacząłem ją wozić na
treningi do Rybnika. Pewnego
dnia Tomek zaproponował, by
zabrać też jego córkę Agatę,
która uczęszczała już do klasy
piątej. Trener z Rybnika stwierdził jednak, że Agata zaczęła
pł ywać zbyt późno i wtedy
wpadliśmy na pomysł, by w
Knurowie spróbować stworzyć
sekcję, która przyjmie do siebie
wszystkich chętnych. Obojętnie czy ktoś zaczął pływać w
przedszkolu, czy pod koniec
szkoły podstawowej.
Atutem miała być dobra
baza, a więc dwie kryte pływalnie.
W sumie do Rybnika jeździłem z córką tylko dwa miesiące.
Później nadszedł czas knurowskiej sekcji pływackiej.
Tomasz Rzepa: W mojej
głowie pomysł powołania sekcji, która nie zamykałaby przed
nikim drzwi pojawił się kilka
miesięcy wcześniej. Dokładnie
stało się tak po zawodach o
puchar prezydenta naszego
miasta. Regulamin tej imprezy nie dopuszczał do startu
wszystkich, którzy chcieli w
niej wystąpić. Nauczyciele wychowania fizycznego mieli za
zadanie wyłonić czteroosobowe
reprezentacje i nawet w przypadku pięciu dobrych pływaków, ta jedna osoba znajdowała
się poza grupą startujących.
Uważam, że było to niesprawiedliwe. Stąd pomysł zorganizowania zawodów o Grand Prix
Knurowa w obecnej formule.
Nie ukrywam, że początkowo ów pomysł wydawał się szalony, bowiem tak naprawdę nie
wiedzieliśmy od czego zacząć,
by ta impreza była cykliczna i
gromadziła dużą grupę młodych miłośników pływania.
Najpier w chcieliśmy
„sprzedać” ten nasz pomysł
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji, ale później zdecydowaliśmy się na powołanie

Dariusz Brachaczek...
sekcji, a że nasza propozycja
została zaakceptowana przez
wład ze TK K F-u, było nam
o wiele łatwiej. Na początek
dowiedzieliśmy się jednak, że
przed nami sekcję pływacką
próbowano stworzyć trzy razy
i za każdym razem kończyło się
fiaskiem. Nie zniechęciło mnie
to i pewnego dnia zadzwoniłem do Darka i powiedziałem
mu, że zakładamy sekcję, a on
będzie jej kierownikiem. Od
razu poprosiłem też o włączenie się do tworzenia tej sekcji
Bogusława Przybyłę.
- Rozumiem, że Panów
córki jakby z automatu zostały członkiniami nowej sekcji,
ale jak przyciągnęliście do
siebie innych młodych ludzi?
Tomasz Rzepa: - W tym temacie mieliśmy nieco ułatwione zadanie, bowiem w tamtym
czasie MOSiR włączył się do
programu ministerstwa sportu
i prowadził zajęcia w ramach
szkółki pływackiej. Ten program miał swoje ramy i gdy
dobiegał końca zorganizowaliśmy spotkanie chętnych do
wstąpienia do naszej sekcji.
- Po tym, jak znaleźli się
chętni do uczestniczenia w
zajęciach, trzeba było skompletować kadrę szkoleniową.
Dariusz Brachaczek: - Od
początku opieraliśmy się na
osobach , k tóre był y z wiązane z MOSiRem i nasz ym
Oddziałem Miejskim WOPR.
Po prawie rocznych „podchodach” udało nam się namówić
d o współ pra c y S ła womira
Prędkiego, który stoi teraz na
czele ośmioosobowego sztabu
szkoleniowego.
- Przyglądając się waszym
działaniom można odnieść
wrażenie, że cały czas od-

sport
czony, bowiem wszyscy bez
obaw wskakiwali do basenu.
- Czy ten wasz pomysł
ogranicza się tylko do uczniów szkół podstawowych?
Dariusz Brachaczek: - Na
obecnym etapie rzeczywiście
prowadzimy klasy patronackie w szkole podstawowej. W
naszym zamyśle było tworzenie z początkiem każdego roku
szkolnego jednej takiej klasy.
We wrześniu ubiegłego roku
było już jednak tak duże zainteresowanie, że musieliśmy
stworzyć dwie pierwsze klasy,
przede wsz ystk im dlatego,
że do I klasy przyszli wtedy
uczniowie dwóch roczników,
czyli 6- i 7-latkowie.
Mamy nadzieję, że w momencie, gdy ci pierwsi uczestnicy klasy sportowej kończyć
będą szkołę podstawową to
uda nam się zachować ten
model łączenia nauki i uprawiania sportu w szkole gimnazjalnej.
- Wiele klubów narzeka
na brak środków potrzebnych na bieżącą działalność.
Jak wy radzicie sobie w tym
temacie?
Tomasz Rzepa: - Wiadomo,
że najlepiej mieć tak zwane-

...i Tomasz Rzepa w czasie
swoich obowiązków

czuwaliście jakiś niedosyt i
niemal natychmiast próbowaliście to zmienić. Tak chyba
było m.in. w przypadku powoływania klas sportowych.
Tomasz Rzepa: - Tak się
działo, bowiem nie chcieliśmy
czegoś robić na niby i jak dostrzegliśmy potrzebę stworzenia klasy sportowej to natychmiast zaczęliśmy do tego dążyć. Muszę jednak przyznać,
że powołanie klasy sportowej
było o wiele trudniejsze od
powołania sekcji. Trudności
było co najmniej kilka. Począwszy od wyboru szkoły,
a skończywszy na obawach,
czy ten pomysł zostanie zaakceptowany przez rodziców
i ich pociechy. Ostatecznie
wybór padł na Miejską Szkołę
Podstawową nr 2. Dyrekcja
chętnie przystała na nasz pomysł i efekt jest taki, że teraz
stajemy przed „problemem”
stworzenia od nowego roku

szkolnego nie jednej, a kilku
pierwszych klas. Chciałbym
w tym miejscu zaznaczyć, że
d yrek tor M SP nr 2 Teresa
Bochenek jest bardzo otwarta
i nasza współpraca układa się
bardzo dobrze. Ustaliliśmy, że
jeżeli będzie taka możliwość to
wspólnie będziemy starać się
o to, żeby od czwartej klasy
dzieci miały taką ilość godzin
wychowania fizycznego, jakie
przewidziane są dla klas sportowych. Teraz te klasy są tradycyjnymi, działającymi pod
patronatem sekcji pływackiej
TKKF Szczygłowice.
Wra ca ją c pa mię cią d o
początków funkcjonowania
pierwszej takiej klasy przypomina mi się jeden z wrześniowych treningów. Zauważyłem
wtedy, że z całej klasy nie bało
się wejść do wody trzech czy
czterech uczniów. Trochę byłem tym przerażony. Po kilku
miesiącach byłem mile zasko-

go sponsora strategicznego.
Jego pozyskanie nie należy
jednak do rzeczy łatwych, dlatego koncentrujemy się przede
wszystkich na rozmowach z
mniejszymi firmami.
Wiele też rozmawiamy z
rodzicami i można powiedzieć,
że wspólnie wypracowaliśmy
model f inansowania sekcji.
Rodzice zdają sobie sprawę z
kosztów, jakie musi ponosić
sekcja i traktują udział w sekcji
tak, jak na przykład naukę języka obcego, czy naukę gry na
instrumencie.
W pierwszym roku naszej
działalności, koszt uczestnictwa w zajęciach był wyceniony na 50 złotych. W drugim
roku ta składka wzrosła do 60
złotych na miesiąc. Tyle wynosi u nas składka członkowska,
niezależnie od tego, ile razy
dana osoba uc ze st nic z y w
treningach czy zawodach. Ci
najmniej zaawansowani pod

względem pływackim mają
zapewnione tygodniowo cztery godziny lekcyjne zajęć na
basenie. Z kolei najbardziej
zaawansowani trenują pięć
razy w tygodniu po 2 godziny
lekcyjne.
Obecnie przymierzamy się
do wprowadzenia zajęć poza
wodą, k tóre koncent rować
się będą przede wszystkim na
ćwiczeniach ogólnoroz wojowych.
Wracając do składek, obowiązuje u nas zasada płacenia
za miesiąc z góry. Takie rozwiązanie pomaga w planowaniu wydatków na najbliższy
miesiąc, bowiem już wcześniej
wiemy na co możemy sobie
pozwolić.
- Jesteście przygotowani
na to, by szkolić w sekcji osoby
niepełnosprawne?
Dariusz Brachaczek: - Nie
zamykamy przed nikim drzwi.
Mieliśmy w naszych szeregach chłopca, który miał w
pewnym procencie amputowaną rękę. Pływał w grupie
zdrowych dzieci i doskonale
sobie radził.
Tomasz Rzepa: - Jak powiedział Darek, nie zamykamy przed nikim drzwi, jednak trzeba wziąć pod uwagę
specyf ikę pływania. Jest to
sport indywidualny, ale wypracowany w grupie, cz yli
poszczególne g r upy muszą
być odpowiednio dobrane pod
względem umiejętności tak, by
szkolenie miało sens. Jeżeli
jakaś osoba niepełnosprawna
da sobie radę w którejkolwiek
z grup treningowych to nie
ma problemu, w przeciwnym
razie trzeba będzie stworzyć
grupę zrzeszającą takie osoby,
oczywiście jeżeli będzie taka
potrzeba.
W ramach Knurowskich
Dni Integracji organizowaliśmy mityng pływacki z niepełnosprawnymi pływakami
ze Startu Katowice i od wielu z
nich moglibyśmy się wiele nauczyć. Kolejna taka impreza
odbędzie się 21 maja na basenie „aQuaRelax”. Serdecznie
zapraszamy.
- Co uważacie za swój
największy sukces?
Tomasz Rzepa: – Głównym
celem przy zakładaniu sekcji
było „rozpływanie” dzieci w
mieście, wpajanie zdrowego
stylu życia oraz tego, by jak najwięcej osób mogło brać udział
w zawodach, jeżeli tylko mają
na to ochotę. I to nam się udało.
Sukcesem jest też frekwencja.
Mamy nadzieję, że ta tendencja
nie będzie miała końca.
Dariusz Brachaczek: - Sukces to także osiągane wyniki
sportowe na Śląsku, a także w
Polsce. TKKF Szczygłowice z
anonimowego stał się rozpoznawalny na mapie śląskiego
pływania. Mało tego, stał się
nie tylko rozpoznawalny, ale i
znaczący w hierarchii klubów
pływackich.
Rozmawiał Piotr Skorupa

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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sport
grand prix knurowa
w skacie sportowym

KLASA OKRĘGOWA - Grupa I

Ważne bramki Pawła Gałacha
który najpierw doprowadził
do remisu 1:1, a następnie
wyprowadził knurowian na
prowadzenie 3:2. Dla Pawła
Gałacha był to 46 występ w
zespole seniorów Concordii i
jednocześnie po raz pierwszy
udało mu się wpisać na listę
strzelców.

Foto: Piotr Skorupa

Dość nietypowo, bo w
sobotę i we wtorek rozegrano
kolejne mecze w klasie okręgowej. W pierwszym Concordia przegrała w „jaskini lwa”,
czyli na boisku lidera – Iskry
Pszczyna 0:1, natomiast w
świąteczny wtorek wygrała
z Sokołem Wola 4:2. Ważne
bramki w tym meczu strzelał
dla gospodarzy Paweł Gałach,

WYNIKI z 26 kwietnia:

Wyniki 21. kolejki
Iskra Pszczyna - Concordia Knurów 1:0
1:0 Dudek 11’
Concordia:
Grześ – Wieliczko, Mikulski, Sterczek, Gałach, Tkocz, Salwa, Kupis, Spórna, Grzegorzyca 88’ Szlaga, Ciupka 82’ Niewiedział.
Unia Bieruń Stary - Leśnik Kobiór 2:0, GKS II Katowice - Krupiński Suszec 3:0, LKS Bełk - Stal Chełm Śląski 3:0, Znicz
Jankowice - LKS Łąka 4:3, Unia Kosztowy - Czarni Piasek 2:1,
Sokół Wola – Tempo Paniówki 2:1, MKS Lędziny - Pogoń Imielin
(przełożony na 8 czerwca).

Najlepsi zagrali
na remis
Ton rozgrywkom w tym
sezonie nadają dwa zespoły:
KS 94 Rachowice i Wilki Wilcza. Oba spotkały się w minionej kolejce i kibice, którzy
spodziewali się wielu bramek
opuszczali obiekt wicelidera
nieco zawiedzeni. Drużyny,
które legitymują się największą liczbą strzelonych goli,
tym razem zadowoliły się bez-

bramkowym remisem. Taki
wynik wykorzystali Czarni z
Pyskowic, którzy wygrywając
z Sokołem Łany Wielkie odrobili po dwa punkty zarówno
do lidera, jak i wicelidera.
Kandydaci do awansu
mimo wspomnianego remisu i
tak zachowują bezpieczną odległość nad grupą pościgową.
PiSk

Wyniki 21. kolejki
Jedność Przyszowice - Orzeł Stanica 7:0, LKS 35 Gierałtowice
- Sośnica Gliwice 2:0, Młodość Rudno - Gazobudowa II Zabrze
4:0, Przyszłość II Ciochowice - Gwiazda Chudów 1:2, Wilki
Wilcza - KS 94 Rachowice 0:0, Sokół Łany Wielkie - Czarni
Pyskowice 1:2, Zamkowiec Toszek - Amator Rudziniec 1:3, Ruch
Kozłów - Społem Zabrze (przełożony na 1 czerwca).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

14

KS 94 Rachowice
Wilki Wilcza
Czarni Pyskowice
Zamkowiec Toszek
Jedność Przyszowice
Społem Zabrze
Przyszłość II Ciochowice
Gwiazda Chudów
LKS 35 Gierałtowice
Amator Rudziniec
Orzeł Stanica
Gazobudowa II Zabrze
Ruch Kozłów
Sośnica Gliwice
Młodość Rudno
Sokół Łany Wielkie

21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
20
21
21
21

52
45
38
32
31
30
30
29
28
26
25
23
21
19
18
17

Klasyfikacja generalna:

Turniej tenisa
stołowego

Wyniki 22. kolejki

Klasa „A” Podokręg Zabrze

- 2.133 pkt
- 2.027 pkt
- 1.970 pkt
- 1.919 pkt
- 1.887 pkt
- 1.769 pkt
- 1.737 pkt
- 1.730 pkt
- 1.728 pkt
- 1.693 pkt

1. Janusz Myszka
- 21.909 pkt
2. Czesław Antończyk
- 21.826 pkt
3. Stefan Dylus
- 21.532 pkt
4. Bernard Musiolik
- 21.335 pkt
5. Kazimierz Fąfara
- 21.291 pkt
6. Ryszard Nosiadek
- 21.247 pkt
7. Wojciech Napierała
- 21.167 pkt
8. Dariusz Gołyś
- 20.798 pkt
9. Grzegorz Grzemba
- 20.791 pkt
10. Dariusz Skowron
- 20.788 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 10 maja o godzinie 16.30 w klubie
„Gama”.

PiSk

Concordia – Sokół Wola 4:2
0:1 Jarnot 6’, 1:1 Gałach 34’, 1:2 Pawłowicz 52’, 2:2 Spórna 65’,
3:2 Gałach 79’, 4:2 Mikulski 90+2.  
Concordia:
Mossakowski, Wieliczko, Mikulski, Sterczek, Gałach, Salwa,
Tkocz 90’ Szlaga, Spórna, Grzegorzyca 87’ Niewiedział, Kupis
85’ Gołębiowski, Ciupka 46’ Kempa.
Leśnik Kobiór - Iskra Pszczyna 0:3, Tempo Paniówki - GKS II
Katowice 0:4, Krupiński Suszec - LKS Bełk 3:3, Pogoń Imielin
- Unia Kosztowy 1:0, Czarni Piasek - Unia Bieruń Stary 1:2, LKS
Łąka - MKS Lędziny 1:2, Stal Chełm Śląski - Znicz Jankowice
(przełożony).

1. Jerzy Makselon
2. Jacek Zacher
3. Zbigniew Ciszewski
4. Bogumił Wolny
5. Edward Klaczka
6. Czesław Antończyk
7. Janusz Myszka
8. Stefan Dylus
9. Alojzy Kopiec
10. Dariusz Gołyś

Paweł Gałach
1.
Iskra Pszczyna
22
57
57:8
2.
Unia Bieruń Stary
22
39
33:23
3.
GKS II Katowice
22
35
45:27
4.
Krupiński Suszec
22
35
49:37
5.
Sokół Wola
22
34
34:34
6.
MKS Lędziny
21
33
37:28
7.
Pogoń Imielin
21
33
27:31
8.
Stal Chełm Śląski
21
32
37:37
9.
Leśnik Kobiór
22
29
32:34
10. Concordia Knurów
22
29
24:28
11. LKS Bełk
22
28
40:41
12. Czarni Piasek
22
28
31:42
13. Tempo Paniówki
22
22
30:51
14. LKS Łąka
22
19
30:43
15. Unia Kosztowy
22
17
20:34
16. Znicz Jankowice
21
14
26:54
W sobotę o godzinie 17.00 Concordia zagra u siebie z Tempem
Paniówki.

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Knurowie zapraszają na
turniej tenisa stołowego dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Turniej odbędzie się 14 maja

o godzinie 9.00 w hali MOSiR
w Szczygłowicach.
Zapisy przyjmowane są do
10 maja w klubach spółdzielczych: Gama (tel. 32 235 10
15), Lokatorek (tel. 32 235 19
08) i Maluch (32 235 17 65).
PiSk

informacja

Klasa „B” Podokręg Zabrze
Wyniki grupy I:
Naprzód Żernica - Victoria Pilchowice 2:0, Pogoń Ziemięcice
- Start Przezchlebie 2:0, Quo Vadis Makoszowy – Leśnik Łącza
0:4, Olimpia Pławniowice - Zryw Radonia 2:0, Naprzód Świbie
- Orły Bojszów 1:1, KS Bojków - Orzeł Paczyna 2:0.

Wyniki grupy II:
Jedność II Przyszowice - Korona Bargłówka 1:1, Drama Kamieniec - UKS Biskupice 0:1, Piast Pawłów - Start Kleszczów 1:3,
Kłodnica Gliwice - Naprzód Łubie 5:0, Górnik II Zabrze - LKS 45
Bujaków (przełożony na 18 maja), Stal Zabrze – pauza.

73:29
48:23
49:34
39:32
37:31
34:31
41:36
37:40
32:33
32:38
42:52
36:49
38:47
35:57
32:56
32:49
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Foto: „W skale”

Finał „Turnieju
czterech ścianek”

Gierałtowice po raz kolejny gościły miłośników sportowej wspinaczki. Tym razem
w ramach czwartej finałowej
rozgrywki „Turnieju czterech
ścianek”, który był jednocześnie młodzieżowymi mistrzostwami Śląska.
Wcześniej rozgrywki tego
cyklu odbyły się w Brzeszczach, Bielsku–Białej i Jastrzębiu.
- To była największa niezależna wspinaczkowa impreza
w tych kategoriach wiekowych
w Polsce. Zgromadziła prawie
80 zawodników z całego kraju.

Zwycięzcami tegorocznych
gieraltowickich zawodów byli
ci wspinacze, którzy okazali
się wszechstronni. Najlepszych wyłoniono po zliczeniu
punktów za trudność, czas i
buldering – mówi organizator
Jacek Czech.
Z klubu „W Skale” Gierałtowice trzecie miejsce w kategorii dziewcząt do lat 8 zajęła
Wiktoria Golec, Jan Kroszka
w tej samej kategorii wiekowej
zajął drugą lokatę, a na trzecim
miejscu uplasował się Daniel
Galiński (kategoria 12-13 lat).
PiSk

grand prix gierałtowic
w szachach
WYNIKI z 19 kwietnia:
1. Jerzy Miszczyk (Gliwice)
– 6,5 pkt
2. Jakub Wiaterek (Gierałtowice)
– 6 pkt
3. Maksymilian Piecowski (Rybnik)
– 4,5 pkt
4. Piotr Szolc (Zabrze)
– 4,5 pkt
5. Gerard Goczoł (Kędzierzyn-Koźle)
– 4,5 pkt
6. Antoni Prokopczuk (Kędzierzyn-Koźle)
– 4 pkt
7. Jan Mokrzycki (Zabrze)
– 4 pkt
8. Edward Pawłowski (Zabrze)
– 4 pkt
9. Eryk Nowak (Knurów)
– 3,5 pkt
10. Karol Istel (Knurów)
– 3,5 pkt
11. Paweł Rosicki (Siemianowice Śl.)
– 3 pkt
12. Henryk Mikosz (Knurów)
– 3 pkt
13. Dawid Nowak (Knurów)
– 3 pkt
14. Klaudia Wagner (Gierałtowice)
– 2,5 pkt
15. Henryk Kwaśnicki (Gliwice)
– 2 pkt
16. Hipolit Nowak (Gierałtowice)
– 1,5 pkt
17. Karol Kluczniok (Gierałtowice)
– 1,5 pkt
18. Adrianna Bednarek (Gierałtowice)
– 1,5 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 5 maja o godzinie 16.30 w GOK
Gierałtowice.
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Gierałtowice. Mistrzostwa Śląska
we wspinaczce sportowej

KS Knurów
i Naprzód
Betlejem
Kolonija, Mat r ix, Naprzód Betlejem… Drużyny o
takich nazwach przystąpiły
do organizowanego przez
M iejsk i Oś r o d ek Sp or t u
i Rek r e a cji w K nu row ie
turnieju piłki nożnej szkół
podstawowych, który odbył
się na Orliku. Rywalizacja
toczyła się w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej,
w której grali czwartoklasiści oraz starszej, w której
uczestniczyli uczniowie klas
szóstych.
W grupie młodszej bez-

konkurencyjna okazała się
drużyna KS Knurów złożona
z zawodników, na co dzień
grających w Akademii Piłki
Nożnej. Drużyna ta wygrała
wsz ystk ie t rz y spotkania
strzelając 11 goli i nie tracąc
żadnego.
W kategor ii st arszej
walka o pierwsze miejsce
była bardzo zacięta, gdyż
trzy zespoły zgromadziły
identyczny dorobek punktowy. Ostatecznie najlepszy
bilans bramkowy zdecydował o t r iu mf ie Naprzodu

Betlejem, który wyprzedził
zespoły MSP 1 i MSP 9. Jestem bardzo zadowolony
z turnieju. Dopisała nam
pogoda i uczestnicy. Ogółem udział w rozgrywkach
wzięło 70 chłopców. Zapra-

Wyniki:

Vibovit i Concordia
Oldboje grają dalej
ich bezpośredni pojedynek.
Rozpoczął się on od prowadzenia Concordii, jednak po
dwóch minutach zawodnik
Mistralu Damian Jakubowski popisał się niecodzienny m ude r ze n ie m bez po śred nio z rz ut u roż nego,
po którym piłka trafiła do
bramki rywali. Podrażniona
Concordia zaatakowała, i
o ile jeszcze w 7. minucie
Marcin Pastor nie w ykorzystał rzutu karnego, to po
chwili ten sam zawodnik
dał Concordii prowadzenie.
W d r ugiej połowie Concordia długo kontrolowała
wynik, jednak w końcówce
Mistral wyrównał, a potem
był jeszcze bliski wygranej,
kiedy po strzale Tomasza
Sokołowskiego piłka trafiła
w słupek. Remis usatysfakcjonował zespół Concordii

WJ

- grupa młodsza
FC Kamień – KS Knurów 0:2, MSP 1 Matrix – Kolonija 1:3, Kolonija – FC Kamień 0:0, MSP 1 Matrix – KS Knurów 0:4, FC Kamień – MSP 1 Matrix 2:0, Kolonija – KS Knurów 0:5.
1. KS Knurów
9
11:0
2. FC Kamień
4
2:2
3. Kolonija
4
3:6
4. MSP 1 Matrix
0
1:9
KS Knurów: Radosław Bujok, Jonatan Pacek, Adrian Maksymiec, Patryk Fraszewski, Dawid Kołodziej, Aleksander Tanistra,
Paweł Sawicki, Maciej Bajorek, Kacper Lata.
- grupa starsza
MSP-9 – Naprzód Betlejem 0:2, MSP-1 – Olimp Szczygłowice
5:0, Olimp Szczygłowice – MSP-9 1:2, MSP-1 – Naprzód Betlejem 1:0, MSP-9 – MSP-1 1:0, Olimp Szczygłowice – Naprzód
Betlejem 0:6.
1. Naprzód Betlejem
6
8:1
2. MSP 1
6
6:1
3. MSP 9
6
4:2
4. Olimp Szczygłowice
0
1:13
Naprzód Betlejem: Mateusz Kląskała, Mateusz Cybulski, Hubert
Młynarski, Piotr Kalisz, Dominik Bartosiewicz, Przemysław Rostkowski, Michał Dankowski, Patryk Kawczak, Daniel Witkowski.

Orlik Cup

W zorga n i zowa ny m
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie
drugim turnieju eliminacyjnym Orlik Cup 2011 triumfował bezdyskusyjnie Vibovit. Najbardziej utytułowana
drużyna knurowskiego futsalu wygrała wszystkie trzy
spotkania i pewnie awansowa ła do cz e r wc owego
f inał u. W swoim trzecim
meczu przeciwko Metpolowi Wilcza Vibovit zagrał
piątką zawodników przeciwko sześciu rywalom, a
pomimo to odniósł zwycięstwo 5:0.
O dr ugie miejsce premiowane grą w finale rywalizowały Mistral i Concordia
Oldboje. Obie drużyny przegrały z Vibovitem i pokonały Metpol, wobec czego
o wsz ys t k i m d e cydowa ł

szam wszystkich chętnych
do kolejnego turnieju, już
11 maja – powiedział Zbigniew Rabczewski, trener
koordynator na knurowskim
Orliku.

Oldbojów, który dzięki lepszemu bilansowi bramek
zajął drugie miejsce.
Ostatnią lokatę w tur-

nieju zajęła ekipa Metpolu
Wilcza, której nie pomogła
obecność w składzie dwuk rot nego k róla st rzelców
rozgrywek halowych Sebastiana Dolacińskiego.
Trzeci turniej eliminacyjny odbędzie się 12 maja,
a zagrają w nim zespoły Intermarche, Black&Decker,
PTK Holding oraz Line Transu.
Waldemar Jachimowski

Wyniki:
Vibovit – Mistral 5:0 (1:0)
1:0 Ł. Pilc 10’, 2:0 R. Kasiński 11’, 3:0 Ł.Pilc 13’, 4:0 M. Mikulski
15’, 5:0 K. Kijak 18’.
Metpol Wilcza – Concordia Oldboje 0:6 (0:3)
0:1 M. Pastro 4’, 0:2 D. Walus 8’, 0:3 D. Walus 10’, 0:4 J. Musioł
16’, 0:5 M. Pastor 20’, 0:6 K. Smętek 20’.
Concordia Oldboje – Vibovit 1:3 (1:1)
0:1 K. Kijak 5’, 1:1 J. Musioł 10’, 1:2 M. Mikulski 18’, 1:3 Ł. Pilc 20’.
Mistral – Metpol Wilcza 5:1 (2:0)
1:0 T. Sokołowski 2’, 2:0 Ł. Dembowski 5’, 3:0 T. Sokołowski 15’,
3:1 S. Olszewski 16’, 4:1 M. Szczot 19’, 5:1 Ł. Dembowski 20’.
Concordia Oldboje - Mistral 2:2 (2:1)
1:0 M. Pastor 3’, 1:1 D. Jakubowski 5’, 2:1 M. Pastor 8’, 2:2 Ł.
Dembowski 18’.
Vibovit – Metpol Wilcza 5:0 (3:0)
1:0 K. Kijak 5’, 2:0 B. Poręba 7’, 3:0 L. Leszczyński 9’, 4:0 M.
Mikulski 18’, 5:0 K. Kijak 20’.
1.
2.
3.
4.

Vibovit
Concordia Oldboje
Mistral
Metpol Wilcza

9
4
4
0

13:1
9:5
7:8
1:16
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maturzyści na start!
eDUKACjA

Tuż po długim majowym weekendzie nadszedł „sądny dzień” tegorocznych
maturzystów – 4 maja pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpoczął
się maturalny maraton
semne nasi uczniowie będą
zdawać 18 maja, a egzaminy
ustne 27 maja – mówi Dorota
Gumienny, dyrektor Zespołu
Szkół im. I. J. Paderewskiego.
– Nastroje wśród maturzystów
są bardzo dobre.
Uczniowie mieli możliwość wyboru stopnia trudności
poszczególnych egzaminów
– mogli zdecydować się na
stopień podstawowy lub rozszerzony. Na przyszły rok szykuje
się zmiana – matury z języków obcych mają być zdawane
przez wszystkich na jednym
poziomie.

PRZeD mAtURą
– ŚwiADeCtwA
i NAGRoDY

nach – najpierw zakończenie
szkolnej edukacji świętowali
uczniowie w I Technikum,
zaś później maturzyści z I
Liceum Ogólnokształcącego. W uroczystościach brali
udział nie tylko uczniowie i
grono pedagogiczne, ale także
goście, a wśród nich prezydent Knurowa Adam Rams,
starosta gliwicki Michał Nieszporek, wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Gliwickiego
Krzysztof Stolarek, członek
Zarządu Powiatu Gliwickiego
Sławomir Adamczyk, radni
Rady Powiatu Gliwickiego,
członkowie Komisji Edukacji
RPG, Dawid Rams i Winfryd

Ficoń, przewodnicząca Rady
Rodziców Jolanta Leśniowska.
Zaproszono także rodziców
tych uczniów, którzy odbierali tzw. świadectwa z białoczerwonym paskiem – Rada
Pedagogiczna gratulowała im
sukcesów dzieci w specjalnym
liście pochwalnym.
Po dcz a s u ro cz yst ości
w y r óż n io no n ajle p sz ych
ucz niów – t ych z najlepszymi wynikami w nauce,
nieszablonowymi osiągnięciami i tych, którzy wyjątkowo angażowali się w życie
szkoły. Stypendium Starosty
Gliwickiego otrzymali za
osiągnięcia edukacyjne AlekFoto: Dawid Ciepliński

W knurowskim „Paderku” do egzaminu dojrzałości
przystępuje w tym roku 219
maturzystów – 150 w LO i 69
w technikum. Matury zdaje
także 50 osób w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2.
Tym razem maturzyści
nie są zaskakiwani żadnymi
nowościami – egzaminy odbywają się według takich samych reguł, jak w ubiegłym
roku. Po raz drugi z rzędu
po wieloletniej przerwie w
maturalnym kanonie przedm io t ów o b ow i ą z kow yc h
znalazła się matematyka.
Maturzyści muszą zdać
przynajmniej po trzy egzaminy pisemne (z polskiego,
języka obcego oraz matematyki) i dwa ustne (z obu języków). Kto ma zamiar ubiegać
się o przyjęcie na wyższe
uczelnie, zdaje również wymagane przedmioty dodatkowe. Wśród nich największą
popularnością w tym roku,
podobnie jak w poprzednich,
cieszą się biologia, geografia
i WOS.
Matura to prawdziwy maraton, który dla niektórych
potrwa niemal miesiąc.
– Ostatnie egzaminy pi-

W środę maturzyści zasiedli
do egzaminów, a
kilka dni wcześniej odebrali
świadectwa.
Piąt kowa u ro czystość Zespołu
Szkół im. I.J. Paderewskiego odbyła się w Kinie
Scenie Kulturze,
w dwóch odsło-

Foto: Dawid Ciepliński

GliwiCe. wYstAwA

mamuty nadciągają!
Atrakcja nie tylko dla dzieci – gigantyczne, naturalnej
wielkości modele stworzeń z epoki lodowcowej będzie
można obejrzeć już od 7 maja na wystawie w gliwickim
Centrum Handlowym Forum
Hyaenodon gigas czy eobasileus cope, stwory sprzed 40
milionów lat przedstawione w
realistycznych modelach będą
atrakcją przede wszystkim dla
dzieci. Z myślą o nich oprócz
samej ekspozycji przegotowano
także dodatkowe urozmaicenia.
W weekendy – warsztaty kreatywne, które będą się odbywać
w konwencji „piaskownicy znalezisk”. Wyjątkowy program
przygotowano na Dzień Dzie-

MiNa

Prywatny właściciel linii nr 100 proponuje
pasażerom sześć kursów dziennie

KomUNiKACjA

„setka” jeździ
do Rybnika
Od środy, 4 maja, można dojechać
do Rybnika korzystając z linii
„100”. „Setka” łączy obydwa miasta
proponując pasażerom sześć kursów
dziennie

W piątek abiturienci oficjalnie
zakończyli licealną edukację

Gryziszczęka, Grzebieniogłów, Szabloząb – te i inne
zwierzęta z odległych czasów
będzie można poznać bliżej
dzięki wystawie pt. „Epoka
lodowcowa”, którą już od
soboty, 7 maja będzie można
odwiedzać w Gliwicach, a
konkretnie – w C. H. Forum.
Te działające na wyobraźnię
nazwy nadano tajemniczym
stworzeniom na potrzeby ekspozycji, aby nieco je oswoić.

się osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (Finalistka Etapu
Centralnego Olimpiady Finansowej). Patrycja odebrała
również nagrodę Dyrektora Szkoły PADER 2011 za
szczególną osobowość i rozsławianie imienia szkoły.

Foto: Dawid Ciepliński

sandra Jaśkowiec i Marcin
Michalski. Nagrodę dyrektora Szkoł y PA DER 2011
za szczególną osobowość i
zasługi dla Szkoły odebrał
Paweł Zuber.
Michał Nieszporek wręczył Stypendium Starosty
Gliwickiego Patrycji Jakimowicz, która uzyskała najwyższą średnią ocen i wykazała

cka, wówczas najmłodsi będą
mogli korzystać z pięciu różnych stanowisk warsztatowych,
a także i zajęciach ruchowych i
konkursach.
Specjalne atrakcje przygotowano dla szkół. Mogą one
zwiedzać „Epokę lodowcową”
w formie interesującej lekcji z
przewodnikiem. Oprowadzać
będą doktoranci Uniwersytetu
Śląskiego (do końca maja, w
dni powszednie). W dniach

9-13 maja oraz 16-20 maja
o godz. 8.30 w Cinema City
będą się odby wać pokazy
multimedialne dra Andrzeja
Boczarowskiego z UŚ, eksperta w dziedzinie ewolucji
organizmów. Uczniowie po
odwiedzeniu wystawy mogą

Poja z d y p r y w a t n e go
przewoźnika wyjeżdżają z
przystanku Knurów Szpitalna o godzinach: 5:25, 6:50,
9:00, 11:00, 13:00 i 15:00. Na
końcowy przystanek Rybnik Urszulanki dotrą trasą:
Knurów Cegielnia – Knurów
Wojska Polskiego – Knurów Remiza – Knurów Kino
– Knurów Zacisze – Knurów
Michalskiego – Knurów Stadion – Szczygłowice Skrzyżowanie – Szczygłowice Kopalnia – Szczygłowice Aleja
Piastów – Wilcza – Ochojec
– Wielopole.

Kursy powrotne (z przystanku Rybnik Urszulanki)
rozpoczynają się o godz.:
6:10, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00
i 16:00.
Przejazdy prywatną linią
rekompensują – choć tylko
częściowo – brak komunikacji rybnickim PKS-em.
Pekaesowski przewoźnik
zlikwidował wszystkie kursy
na trasie Rybnik – Knurów –
Rybnik po prawie pół wieku
utrzymywania linii pomiędzy obydwoma miastami.

wziąć udział w konkursie
na twórczy opis wrażeń z
tej wizyty. Nagrodami będą
wycieczki do Centrum Nauki
„Kopernik” w Warszawie oraz
do Jura Parku w Krasiejowie.
Wśród odwiedzających
wystawę zostanie rozdanych
około 2000 kompletów puzzli
tematycznych.
Eksponaty przyjeżdżają
do Gliwic z Niemiec (z pracowni Bernd Wolter Design
GmbH w Rehburg-Loccum).
To bodaj pierwsza w Polsce

wystawa o takim prof ilu.
„Epoka lodowcowa” będzie
dostępna w gliwickim C.H.
Forum do 5 czerwca.
Patronat honorowy nad
przedsięwzięciem objął prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, wspiera je Cinema City,
zaś patronatem medialnym
objął miesięcznik „National
Geography”, który ufundował
15 rocznych prenumerat dla
szkół, które jako pierwsze
zapiszą się na wystawę.

/bw/
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