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Co dalej z pocztą przy Dworcowej?

Skok zamiast zaręczyn
Około 20 tysięcy złotych – taka była wartość łupu, jaki w zeszły piątek
skradli ze sklepu jubilerskiego trzej młodzi mężczyźni. Wszyscy oni,
a także trójka paserów pomagających im w upłynnieniu łupu, zostali szybko
ujęci przez knurowskich policjantów
czytaj na stronie 6

Nie straszne im:
klasyka, teatr
symboliczny,
kabaret,
a nawet kontuzje.
Scena to ich żywioł,
a brawa publiczności
- największa nagroda
za półroczny trud
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Wszystko było na faj
Szczygłowice. Tragiczny finał szczeniackich wybryków

Żadna ze mnie

BOHATERKA
- Mogłam się zapalić, ale myślałam wtedy tylko
o tym, żeby pomóc Pawełkowi – opowiada
Małgorzata Momocka, która w brawurowy sposób
uratowała życie niepełnosprawnemu sąsiadowi
szczegóły na str. 5
reklama

Bank
obdarował
Concordię

490 „monet” z wybitym znakiem firmowym Orzesko-Knurowskiego
Banku Spółdzielczego i herbem Concordii trafiło we wtorek do rąk
prezesa knurowskiego klubu.
Czytaj na stronie 15

Knurów, ul. Szpitalna 42
G O D Z I N Y O T WA R C I A :
Poniedziałek - Sobota: 8.00 - 21.00
Niedziela: 10.00 - 20.00

9 771232 487112
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Baleron

9/ kg89

Śmieci, gdzie popadnie
Margaryna palma

949/kg
Łopatka
wieprzowa bez kości

14/99kg Ser
radamer

1/szt
65
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ROK PO
KATASTROFIE
not&foto: Patrycja Śmieja
i Michał Michalak

10 kwietnia minie rok od
katastrofy smoleńskiej. O
refleksje dotyczące tego,
co działo się w kraju przez
ostatni rok, zapytaliśmy knurowian...

Janina Czerwiec: -Nudzi mnie ta
cała sprawa z katastrofą. Mogliby
zająć się głodującymi dziećmi,
a wydają tylko bezmyślnie pieniądze.

KNURÓW

W modzie picie na widoku
Co tydzień, dwa piszemy o amatorach mocniejszych
trunków, którzy delektują się nimi w miejscach publicznych.
I karanych za takie wykroczenia mandatami przez
strażników miejskich. To temat jak Lenin - wiecznie żywy...
W ubiegły poniedziałek przed
godz. 17 strażnikom obsługującym
kamery monitoringu na widok nawinął się pan upajający się piwem
na przystanku autobusowym przy
ul. Szpitalnej. Dla przyłapanego na
łamaniu prawa mężczyzny koszt tej
chwili znacznie przekroczył wartość
spożywanego trunku...
Tego samego dnia późnym wieczorem patrol Straży Miejskiej i
Policji interweniował przed jednym
z bloków przy ul. Piłsudczyków. Za
picie alkoholu funkcjonariusze ukarali mandatem jedną osobę.

Poniedziałek był tylko przygrywką do kolejnych tego typu zdarzeń
w całym tygodniu. We wtorek po
południu strażnicy wlepili mandaty
dwóm panom, którzy pili piwo na...
przystanku przy ul. Szpitalnej. Tego
samego dnia wieczorem dzięki kamerom przyłapano kolejnych trzech
mężczyzn pijących alkohol - tym
razem na terenie szkolnej „Dziewiątki”. W tym przypadku skończyło
się na jednym mandacie i dwóch
pouczeniach.
W piątek nie upiekło się trzem
mężczyznom, którzy zrobili sobie

poranek przy piwie na skwerze przy
ul. Lignozy. Za to na pouczeniach
strażnicy poprzestali wobec kolejnych dwóch osób, przyłapanych obok
jednego z bloków przy ul. Kazimierza Wielkiego.
Ostatni przypadek opisywanych
wykroczeń miał miejsce w sobotni
wieczór. Tym razem za sprawę kilku
mężczyzn, którzy usiłowali raczyć się
alkoholem w rejonie szkolnej „Dziewiątki”. Patrolujący teren strażnicy
i policjanci uznali, że wystarczającą
reakcją będzie pouczenie.
/bw/

KNURÓW

GLIWICE. NA SPOTKANIU W PEREŁCE...

Bogactwa jakich mało Promile
O najcenniejszych gatunkach roślin i zwierząt
na Górnym Śląsku będzie mowa podczas
spotkania w Centrum Organizacji Kulturalnych
Perełka w Gliwicach
Andrzej Wąsowicz: -Jest mi to
obojętne. Ludzie zawsze dzielili się
na zwolenników i przeciwników.
Nie są to osoby mi bliskie, więc
nie ma dla mnie różnicy, gdzie
spoczywają.

Zygfryd Siudak: -Moim zdaniem
wina leży po stronie Rosjan. Media ukrywają przed nami znaczną
część prawdy.

Jan Michalczyk: -Dużo czytałem
o katastrofie, jestem pewien w 70
proc., że stoi za tym Wschód.

COP Perełka mieści się przy ul.
Studziennej 6. W środę, 13 kwietnia, będzie miejscem spotkania pod
hasłem „Przyroda Górnego Śląska”.
W programie przewidziano wykład
dr. Jerzego Parusela, dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego
Śląska w Katowicach. Prelegent
omówi najcenniejsze gatunki roślin i
zwierząt oraz siedliska przyrodnicze
o znaczeniu europejskim występujące na Górnym Śląsku. Wskaże,
co im zagraża, a także przedstawi

PEKAESÓW ŻAL
- Pracowałem w PKS-ie przed
laty, jeszcze w czasach realnego socjalizmu. Wtedy to była firma jak się
patrzy, oczywiście na miarę tamtej
epoki. Szkoda, że tak marnie kończy.
Wydaje mi się, że to znak czasów.
Ludzie się bogacą, prawie każda
rodzina ma samochód, a tym samym
zmniejsza się grono potencjalnych
pasażerów. Rzeczywistości nie da się
zaczarować. Zostaną tylko te kursy,
na które będzie zapotrzebowanie. I
nawet jak PKS padnie i zniknie, to
znajdą się następcy, którzy - zabrzmi
to drastycznie - na jego trupie też
coś będą w stanie zorganizować.
Z korzyścią dla siebie i tej garstki
pasażerów, która jeszcze z takiego
transportu korzysta.
Były Pekaesiak

ROZKŁAD W ROZKŁADZIE

Izabela Interewicz: -Byłam wtedy
w Łodzi, był to dla mnie straszny
szok, myślałam, że to zamach.
Zginęło tylu wspaniałych ludzi.
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- Jeździłam do szkoły w Rybniku
na początku lat 90. Oczywiście PKSem. Na dworcu było zawsze tłoczno.
Teraz też tak jest, ale tylko dlatego,
że w miejscu dworca stoi market.
Popatrzyłam na rozkład jazdy w internecie. Prawie pustka. Z tych kilkunastu tras nie ma prawa wyżyć firma
i jej 200 pracowników. To chyba już

najciekawsze przyrodniczo miejsca
na Śląsku i zachęci do ich odwiedzenia.
W planie jest też dyskusja z
udziałem mieszkańców i organizacji
pozarządowych, m. in. przedstawicieli PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej.
Na spotkanie zaprasza Polski
Klub Ekologiczny Koło Miejskie w
Gliwicach.
Początek zaplanowano na godz.
17. Polecamy.

tylko dodatek do innej działalności, o
której nadmieniacie. W innym przypadku nie widzę nadziei na lepsze
jutro tego zakładu.
Agnieszka

KIEDY POŁATAJĄ DROGI
- Czyżby wiosna zaskoczyła
drogowców? Kiedy połatają dziury
w drogach? Zwycięstwa wygląda jak
szwajcarski ser, Książenicka to istny
koszmar, na Wilsona też trzeba kluczyć między wertepami. Uliczki bez
asfaltu (np. w sąsiedztwie Koziełka)
są świetne, ale tylko dla posiadaczy
aut terenowych - tam też przydałoby
się jakieś wyrównanie.
Kierowca

OGNISTA GŁUPOTA
- Przeraża mnie głupota ludzka. Jakim trzeba być głupkiem, by
wypalać łąki i trawy... Czy do tych
ograniczonych umysłów nic nie dociera? Że to szkodliwe dla przyrody,
bo niszczące mikrofaunę. A i dla ludzi
niebezpieczne, o czym sami piszecie
w ostatniej gazecie. Przed chwilą
widziałam straż na sygnale - jestem
pewna, że jechała do palących się
traw. Ręce opadają...
J.K.
Not. bw

Paweł Ogiński: -Jechałem wtedy
samochodem i w radiu usłyszałem
informacje o tragedii, nie mogłem
w to uwierzyć. Zadawałem sobie
pytanie, jak to mogło się stać.

Artur Michalak: -Jest to bardzo
męczący temat, robią z tych ludzi
męczenników. Za bardzo się w to
wszystko miesza polityka, to zupełnie nie potrzebne. Ta sytuacja jest
dla mnie żenująca.

zwalają
z nóg

W sobotnie popołudnie strażnicy
miejscy obsługujący monitoring zaobserwowali w sąsiedztwie basenu
przy ul. Szpitalnej leżącego na ziemi
mężczyznę. Na miejsce udał się patrol. Jak się okazało, pan był w stanie
upojenia alkoholowego. Konieczna
była interwencja karetki pogotowia
ratunkowego. Pijany został zawieziony do szpitala.

Barbara Mołdoch: -Wydaje mi
się, że to wszystko już za długo
trwa, ciągłe niewyjaśnienie sprawy jest męczące. Niech zmarli w
tragedii spoczywają w pokoju, ta
sprawa powinna się już skończyć.

/bw/

GIERAŁTOWICE

Makieta
Koło Związku Górnośląskiego w
Gierałtowicach rozprowadza cegiełki, z których dochód przeznaczony
będzie na wykonanie makiety byłego
kościółka św. Katarzyny. Cegiełki
rozprowadzają członkowie Koła we
wszystkich stowarzyszeniach oraz w
czasie dyżurów, w siedzibie Związku
Górnośląskiego nad Biblioteką Gminną, we wtorek od 17.00 do 18.00.

Kazimierz Szewczyk: -Przeniesienie krzyża było niepotrzebne.
W takim miejscu, gdzie go postawiono, powinien pozostać. Nie
powinno się tak traktować rzeczy
kultu.

/-/

Szkoda,
że żart
W ubiegłym tygodniu zamieściliśmy artykuł o przymiarkach pracowników knurowskiego magistratu do nakręcenia LipDubu. Przypomnijmy.
Urzędnicy idąc w ślady swoich
kolegów z Bemowa chcieli
wziąć udział w filmie promocyjnym, którego tło stanowić miał
hit Lecha Janerki „Jezu, jak się
cieszę”. Niestety, chcieli tylko
w naszym primaaprilisowym
żarcie.
Wkręconym i wkręcającym
dziękujemy za pomoc w uwiarygodnieniu naszego żartu.
Redakcja

Krzysztof Wierciński: -Katastrofę powinniśmy uczcić minutą ciszy
w całej Polsce. Wieńce powinny
być złożone w miejscu zdarzenia,
a nie pod pałacem prezydenckim,
bo to mija się z celem.

Marcin Grelak: -Zauważyłem, że
po katastrofie Polska zaczęła być
jednością, tak jak po śmierci Jana
Pawła II. Szkoda tylko, że tak szybko o tym zapomnieliśmy.
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KNURÓW

tekst sponsorowany

Twoje konto

OK

w Banku Spółdzielczym
O.K. Bank Spółdzielczy
Oddział Knurów; ul.Kosmonautów 11A;
tel. 32 33 91 720, 721, 716; www.okbank.pl

Śmieci, gdzie popadnie
Temat śmieci wraca jak bumerang. Po naszej
ubiegłotygodniowej publikacji do redakcji zgłosiły się kolejne
osoby, którym sprawa dzikich wysypisk nie jest obojętna

Lista Laureatów Ogólnopolskiej Loterii „Twoje Konto z
Prezentami” zorganizowanej
przez Bank Polskiej Spółdzielczości objęła również Klientów
Orzesko-Knurowskiego Banku
Spółdzielczego.
W puli nagród o wartości
ponad 1,7 mln zł znalazło się 16
samochodów marki chevrolet
oraz kilkaset laptopów i telewizorów LCD. Ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem
loteria miała charakter ogólnopolski. Wprawdzie nikomu z

reklama

klientów O.K.BS samochód się
nie trafił, było za to kilkanaście
telewizorów „Sharp” i laptopów
„Dell”. Podczas uroczystego
spotkania w placówce Banku
nagrody wręczył prezes O.K.BS
Józef Kapłanek w obecności
członków Zarządu – Danieli
Musioł, Kornelii Waloszek i Dariusza Wójcika.
Wszystkim laureatom gratulujemy wygranych, a naszym
Klientom dziękujemy za udział
w promocji.

Foto: Maria Garczorz

SEGREGACJA POTRZEBNA?

Knurów, jakiego nie chcielibyście oglądać - niestety, takich
miejsc w mieście jest wiele...
W artykule „Miejski zsyp” [PL parceli - domaga się knurowianka.
nr 13/2011] sygnalizowaliśmy probOd komendanta Straży Miejskiej
lem Marii Garczorz, mieszkanki ul. Andrzeja Daronia usłyszeliśmy, że
Sienkiewicza 14a, która od lat boryka 14 marca zostało skierowane do właśsię z dzikim wysypiskiem. Dotych- ciciela działki pismo, wzywające do
czasowe interwencje knurowianki usunięcia śmieci z posesji. Niestety,
nie przyniosły oczekiwanych efek- Straż Miejska do dziś nie otrzymała
tów. Wszystkiemu winna prywatna, zwrotki, świadczącej o tym, że pismo
ale nieogrodzona działka, sąsiadują- dotarło do adresata. Właściciel działca z jej domem. Na niezabudowanym ki przy ul. Sienkiewicza jest spoza
terenie ktoś urządził sobie zsyp. powiatu gliwickiego. - Ciężko do nieWszędzie walają się worki z odpad- go dotrzeć. Poprzednim razem udało
kami, śmieci stwarzają, jej zdaniem, nam się dzięki pomocy miejscowej
zagrożenie epidemiologiczne i poża- straży miejskiej, która dostarczyła
rowe. Przykry zapach uniemożliwia właścicielowi nasze wezwanie - tłuotwarcie okien. Działka stała się ulu- maczy komendant.
bionym miejscem schadzek żulerki,
Cierpliwość Marii Garczorz jeddla której zachętą jest bezpośrednie nak się wyczerpała. O uciążliwym
sąsiedztwo piwiarni oraz znajdujące sąsiedztwie poinformowała gliwicki
się na wysypisku tapczany, fotele Sanepid oraz Wydział Och rony
i kołdry. Zdaniem pani Marii, na Środowiska Urzędu Marszałkowdziałce pojawiły się już szczury.
skiego Województwa Śląskiego w
- Nie interesuje mnie fakt, iż pose- Katowicach.
sja, gdzie ma miejsce nielegalne wysyWyjściem z patowej sytuacji
pisko śmieci, jest terenem prywatnym. może być tylko dotarcie do właściJeżeli w grę wchodzi zagrożenie ciela działki. - Prowadzimy postęepidemiologiczne i przeciwpożarowe powanie o wykroczenie. Mężczyźnie
Urząd Miasta, posiadając odpo- zaproponujemy, żeby monitorował
wiednie narzędzia administracyjne, ten teren. Fakt, że mieszka poza
powinien wyegzekwować od właś- Knurowem, nie zwalnia go od zachocicieli działki doprowadzenie jej do wania porządku - dodaje Daroń.
porządku, względnie uporządkować
Śmieci na działce nie wzięły się
teren, obciążając kosztami właścicieli jednak znikąd...

- Wydano sporo pieniędzy na
kubły na plastiki, na szkło. Sama
kupuję worki na posegregowane
śmieci. Wszystko w myśl ekologii. I co
widzę? Komart wrzuca te wszystkie
posegregowane śmieci do jednego
kontenera! Ciężkie pieniądze za to
biorą! Tak przecież nie może być,
gdzie ekologia? Cała nasza praca
idzie na marne - nie kryje zdenerwowania mieszkanka ul. Pocztowej.
Wszystkie odpady, posegregowane wstępnie przez mieszkańców,
traf iają do Zakładu Sor towania
Odpadów i zostają poddane kilkuetapowej obróbce. Najpierw przechodzą
przez kabinę wstępnej segregacji, w
której wydziela się odpady, które
zakłóciłyby dalszy ciąg linii (odpady wielkogabarytowe) oraz szkło
z podziałem na białe i kolorowe.
Następnie pozostała część odpadów
przenośnikiem transportowana jest
do sita bębnowego, gdzie wyodrębnia
się frakcję mineralną (popioły, żużle,
piasek) oraz frakcję organiczną. Po
sicie bębnowym odpady przechodzą
kolejny etap segregacji w 12-stanowiskowej kabinie, gdzie poddane są
ostatecznej i szczegółowej selekcji.
Tam wybiera się papier, pet biały,
niebieski, zielony, chemię gospodarczą, folię i złom. Wysortowane
surowce trafiają do prasy, gdzie ich
objętość ulega znacznemu zmniejszeniu. Surowiec wtórny w postaci
kostek o objętości 1m 3 odbierany
jest przez wyspecjalizowane firmy
zajmujące się recyklingiem.
- Wstępna segregacja prowadzona przez mieszkańców bardzo nam
pomaga, to także spore oszczędności
- przyznaje Tadeusz Mazur z Zakładu Oczyszczania Miasta „Komart”.
- To nie zdarza się często, ale zwrócę
uwagę pracownikom, by nie mieszali
śmieci wstępnie posegregowanych z
odpadami komunalnymi.
/g/
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Żadna ze mnie bohaterka
- Mogłam się zapalić, ale myślałam
wtedy tylko o tym, żeby pomóc
Pawełkowi – opowiada Małgorzata
Momocka, która w brawurowy sposób
uratowała życie niepełnosprawnemu
sąsiadowi

POMOC! GAŚ!
Mimo że od tragicznego zdarzenia minął tydzień, emocje u
uczestniczki heroicznej akcji ratunkowej są nadal żywe. - Przez
dwa dni nic nie jadłam. Wszędzie
czułam zapach spalonej skóry. Cały
czas mam to przed oczami - mówi
Małgorzata Momocka, która uratowała życie niepełnosprawnemu
sąsiadowi.
Feralnego dnia gotowała obiad,
a o pożarze na sąsiedniej działce
dowiedziała się od dziecka. - Zobaczyłam płonące chaszcze i dwóch
chłopaków. Jeden uciekał, a drugi
kucał i gasił butem ogień. Krzyknęłam: czekaj gnoju, jak ci się dupa
spali, to będziesz wiedział, że tak się
nie robi. Myślałam, że to on podpalił, ale poznałam głos Pawełka. Podbiegłam do niego. Był w płomieniach
i krzyczał: pomoc! gaś!
Pani Małgorzata przydusiła
płonące trawy wokół chłopaka i
zaczęła ściągać z niego strawioną
przez ogień odzież. - Pomogłam mu
się podnieść i uspokajałam go. Ból
był okropny, a skóra odchodziła od
ciała płatami. Mąż biegł po konewki
z wodą, żeby ugasić ogień. Nie życzę
nikomu takiego widoku. Współczuję
strażakom, że muszą to oglądać.
Wcześniej zdążyła jeszcze zadzwonić pod 112. Mówi, że szkoda
było jej czasu na szczegółowe pytania dyspozytorki, kiedy tuż obok
płonął człowiek. Podała jedynie
lokalizację i okoliczności, po czym
ruszyła na pomoc Pawłowi.
Nieopodal, w czerwonym garażu, siedzieli ludzie. Z bezpiecznej odległości obserwowali całe
zdarzenie. Nikt nie zareagował na
rozpaczliwe nawoływania pani
Momockiej.

RYZYKOWAŁA ŻYCIEM
Z pomocą męża udało jej się
zedrzeć z chłopaka płonącą odzież.
Pobiegła do domu po ręcznik, żeby

go okryć. Wszystko działo się tak
szybko. Po kilku minutach na miejscu pojawili się strażacy.
- Myśleli, że on jest pijany i że
podpalił. Powiedziałam, że Paweł
nie może ustać na nogach, bo jest
niepełnosprawny. Zanim przyjechało pogotowie, a trochę to trwało,
strażacy zdążyli go obandażować
- opowiada Małgorzata Momocka.
- Usłyszałam później, że nie powinno się go rozbierać, że miałam
się położyć na nim. Bałam się, że i
ja wtedy się zapalę. Zostawiłabym
dwoje dzieci...
Sąsiadka podejrzewa, że Paweł
widząc płonące nieużytki, jak to
były strażak, ruszył do akcji gaśniczej. Ogień w połączeniu z silnym
wiatrem szybko otoczył niepełnosprawnego, który upadł...
- Jakbym dorwała tych gnojków,
to nie wiem, co bym im zrobiła. Widzieli, że idzie człowiek, nie mogli
zaczekać z tym podpalaniem, aż
przejdzie? - pyta retorycznie sąsiadka. - Poza tym, to przecież była taka
pora, że każde dziecko powinno być
wtedy w szkole!
Mówi, że Paweł bardzo często
spacerował z kijkami za jej domem.
To był jeden z elementów rehabilitacji. Rodzice, w obawie o bezpieczeństwo niepełnosprawnego syna,
nie wypuszczali go na chodnik przy
ruchliwej ul. Zwycięstwa. Nie przypuszczali, że niebezpieczeństwo
może nadejść od strony łąki...

PRZYJACIELE W BIEDZIE
To nie pierwsze nieszczęśliwe
zdarzenie, które dotknęło Pawła.
Około trzech lat temu po nieszczęśliwym wypadku przy pracy przez
miesiąc był pogrążony w śpiączce.
Po odzyskaniu przytomności nie był
w stanie mówić ani chodzić. Dzięki
rehabilitacji stopniowo dochodził do
siebie. W ubiegłym roku jego koledzy,
dowiedziawszy się o sytuacji Pawła,
zorganizowali w Knurowie biesiadę
charytatywną. Udało się zdobyć
wsparcie Urzędu Miasta i Centrum
Kultury. Inicjator tego przedsięwzięcia, Tomasz Bąk, założył wówczas
stronę internetową zachęcającą do pomocy koledze (www.pawelpiasecki.
wknurowie.pl). Tomasz obecnie jest w
Holandii, ale dotarła do niego wieść o
kolejnym nieszczęściu, jakie spotkało
Pawła. Poruszony, zamierza znowu
pospieszyć z pomocą. W e-mailu do
naszej redakcji pisze, że chciałby zachęcić do wsparcia kolegi holenderską
Polonię, a także znowu zorganizować
festyn charytatywny.
Małgorzata Momocka też wspomina w rozmowie ubiegłoroczną
biesiadę, podobnie jak inne formy
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Pożar traw, do jakiego doszło
w ostatni marcowy wtorek, około
południa, przy ul. Zwycięstwa,
prz y niósł szczegól nie prz yk re
skutki – kiedy podpalono wysokie
na metr zarośla, po łące spacerował
człowiek. Młody, niepełnosprawny
mężczyzna nie zdołał unik nąć
płomieni. Z poważnymi poparzeniami został przetransportowany
helikopterem do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Sygnałem
do akcji ratunkowej był telefon kobiety, której podwórko sąsiaduje z
łąką. To ona jako pierwsza ruszyła
chłopcu na ratunek, nie obawiając
się ryzyka.

- Gdzieś ty lazła w ten ogień? - pytał mnie syn po wszystkim

wspierania Pawła ze strony lokalnej
społeczności.
– W sklepie przez cały czas stoi
puszka na jego rehabilitację – mówi.
R zeczy wiście, w pobliskim
sklepie spożywczym stoi niewielka
skarbonka z napisem: „Zbiórka od
serca na rehabilitację Pawła”. Trochę
bilonu, a nawet banknoty. Skarbonka pojawiła się jakieś trzy lata temu,
po tym, kiedy Paweł uległ poważnemu wypadkowi w pracy.
– Przed wypadkiem krótko go
znałam, ale znałam – mówi ekspedientka. – Robił tu zakupy. Potem
też tu przychodził, choćby na piwko.
Strasznie odebrałam to, co się stało.
Jak mówi sprzedawczyni, skarbonka wypełnia się regularnie, w
równym tempie. Od czasu do czasu
ktoś coś do niej wrzuci przy okazji
zakupów.

NAJGORSZA BEZCZYNNOŚĆ
Postawa sąsiadki Pawła zaimponowała nawet strażakom.
- Zachowała się bardzo trzeźwo, profesjonalnie, nie spanikowała, prz ytomnie gasiła trawę
wokół... Gdyby nie ona, zapewne
chłopak byłby w gorszym stanie
–mówi asp. szt. Józef Jaworek,
zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej
St r a ż y Poża r nej w K nu row ie.
Przyznaje, że z postawą świadków
pożarów bywa rozmaicie. Czasami
ludzie po prostu się gapią, a potem
tłumaczą, że nie pomagali, bo nie
wiedzieli jak. Ograniczają się do
dbałości o swoje prywatne sprawy,
prezentują postawę „mnie to nie
dotyczy”. W wielu wypadkach nie
wiedzą, jak się zabrać za udzielanie pierwszej pomocy, a boją się

zaszkodzić, więc nic nie robią.
Tymczasem pomoc, nawet nie do
końca właściwa, zazwyczaj jest
lepsza niż bezczynność.
- W mojej 32-letniej służbie różnie to bywało – przyznaje Jaworek.
– Zdarzały się akcje, w których
przypadkowi ludzie aktywnie nam
pomagali. Ale bywało i tak, że strażacy działali, a ludzie – nic. Jednak
nie jest źle, można powiedzieć – pół
na pół. W dodatku idzie ku lepszemu.
Osobiście bardzo wierzę w ludzi,
moja służba skłania mnie ku temu.
Według Jaworka coraz lepiej jest
z naszym teoretycznym zapleczem,
jeśli chodzi o pierwszą pomoc, więc
i z praktyką będzie coraz lepiej.
Małgorzata Momocka nie czuje
się bohaterką. - Gdzie tam o mnie
będziecie pisać, o Pawle napiszcie.
On jest najważniejszy...
Skromnie dodaje, że w czasie
błyskawicznej akcji ratunkowej nie
było czasu na rozmyślanie. Zdziwio-

ny reakcją matki był syn, behapowiec. - Gdzieś ty lazła w ten ogień?
- pytał mnie po wszystkim. Mogłam
się zapalić, ale myślałam wtedy tylko
o tym, żeby pomóc Pawełkowi. Już
mnie mąż i dzieci o to pytały, ale
odpowiem raz jeszcze... Tak, zrobiłabym to samo, gdyby zaszła potrzeba.
Oby nigdy nie zaszła...
Jak udało nam się dowiedzieć,
stan Pawła jest bardzo poważny.
Mama chłopaka, na pytanie, co by
powiedziała sprawcom podpalenia,
odparła przez łzy: - Życzę im, żeby
tak cierpieli jak mój syn.
Policja prowadzi w tej sprawie
postępowanie przygotowawcze.
Wstępne ustalenia wskazują, że
sprawcami byli nieletni. Policja wytypowała już kilka osób do dalszego
rozpoznania. Jeśli wśród nich zostaną zidentyfikowani i zatrzymani
sprawcy, będą odpowiadać za swój
czyn przed sądem dla nieletnich.
Mirella Napolska, Paweł Gradek

reklama
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KNURÓW. KOLEJNY NAPAD NA SKLEP JUBILERSKI ZAKOŃCZONY UJĘCIEM SPRAWCÓW

Skok zamiast zaręczyn?

04.04.2011 r. nasza córka skończyła roczek.
Rok temu w Wielkanoc uratowaliście jej życie.
Serdeczne podziękowania dla

Około 20 tysięcy złotych – taka była wartość łupu, jaki
w zeszły piątek skradli ze sklepu jubilerskiego trzej
młodzi mężczyźni. Wszyscy oni, a także trójka paserów
pomagających im w upłynnieniu łupu, zostali szybko ujęci
przez knurowskich policjantów

doktora Arabskiego i doktora Ziarkiewicza
za szybką interwencję i wspaniałą opiekę
oraz dla całego

personelu Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego w Knurowie
wdzięczni i szczęśliwi Rodzice.

reklama

Do zdarzenia doszło w piątek,
1 kwietnia, ale nie był primaaprilisowy żart, tylko poważna kradzież.
Jak podaje policja, około godz. 17
do sklepu jubilerskiego przy ul.
Łokietka weszli dwaj młodzieńcy.
Twierdzili, że przywiodła ich tam
chęć zakupu pierścionka, który
rzekomo miał być prezentem dla
dziewczyny jednego z nich. Otrzymali do rąk paletę ze złotą biżuterią,
aby mogli przyjrzeć jej się bliżej.

GLIWICE.
STUDENCKI HAPPENING

Studia
są dla
wszystkich
Gliwicka
Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości
przyjazna osobom
z niepełnosprawnością
- happening pod takim
hasłem zaplanowali
studenci uczelni

Po chwili, wykorzystując nieuwagę
sprzedawczyni, jeden z „klientów”
wybiegł ze sklepu wraz ze złotem.
Drugiemu nie udało się uciec – został
zatrzymany na miejscu przez właściciela sklepu jubilerskiego i oddany w
ręce policji. Jak się potem okazało,
mężczyźni mieli jeszcze trzeciego
wspólnika, który stał na zewnątrz,
obserwując teren.

POLICJANCI DZIAŁALI
BŁYSKAWICZNIE
– Już dwa dni po zdarzeniu, w
niedzielę, zarzuty zostały postawione
nie tylko trzem sprawcom kradzieży,
ale i trójce współpracujących z nimi
paserów – mówi nadkom. Janusz
Górka, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Knurowie. Jeden z
paserów chcąc jak najszybciej upłynnić skradzione złoto, zawędrował
z łupem aż do... Łodzi. Pierwotnie
zamierzał udać się z biżuterią do
lombardu w Katowicach. Kiedy
nocą przybył do Katowic, nie udało
mu się znaleźć żadnego lombardu,
który byłby czynny o tak nietypowej
porze. Paserowi widocznie bardzo
zależało na czasie, zatem udał się w
dalszą podróż. Tym sposobem część
skradzionej biżuterii znalazła się w
Łodzi.

Wartość złodziejskiego łupu to
około 20 tys. zł. Skradzione mienie w
większości udało się już odzyskać.
Złodziej zatrzymany w sklepie
ma dziewiętnaście lat, zaś jego dwaj
wspólnicy to dwudziesto- i dwudziestodwulatek. Za kradzież grozi im
od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia
wolności. Co najmniej dwaj z nich
byli już wcześniej notowani jako
nieletni sprawcy czynów karalnych,
w tym kradzieży.

NIE IM JEDNYM SIĘ NIE UDAŁO...
To nie pierwszy skok na sklep jubilerski w ostatnim czasie, do jakiego
doszło w Knurowie. Przypomnijmy,
że pod koniec ubiegłego roku, 29
grudnia, w biały dzień, około godz.
13, zamaskowani sprawcy napadli na
sklep jubilerski w Szczygłowicach
[zob. Napadli i wpadli w ręce policji,
PL nr 2/2011, s.3]. Tamci złodzieje
działali inaczej, nie podstępem, lecz
terrorem – zastraszyli personel i rozbili młotkiem gablotę, z której skradli
biżuterię. Ale finał kradzieży był ten
sam – wszyscy czterej sprawcy zostali zatrzymani przez policję, podobnie
jak współpracujący z nimi paserzy.
MiNa

reklama

Akcja ma pokazać, że nie ma
przeszkód, które nie pozwalałyby
niepełnosprawnym dostać się na
uczelnię. I dowieść, że GWSP jest
nastawiona przyjaźnie do wszystkich
niezależnie od stanu ich sprawności
fizycznej.
To ważne, bo nie brak przykładów sytuacji, które pokazują,
że niepełnosprawni mają trudniej.
Wystarczy przywołać brak tolerancji,
odpowiedniej infrastruktury na terenie uczelni wyższych i... „specjalne
traktowanie”. To wszystko nie sprzyja podejmowaniu decyzji o dalszej
edukacji na wyższej uczelni.
Happening odbędzie się w poniedziałek, 11 kwietnia, w siedzibie
uczelni przy ulicy Bojkowskiej 37.
Akcji patronują Przegląd Lokalny, Nowiny Gliwickie i TV Silesia.
Wspierają postaci znane ze świata
filmu i muzyki, m.in. Marek Kondrat,
Ewa Błaszczyk i jej fundacja, Artur
Barciś i Maryla Rodowicz.
oprac. DC

OGŁOSZENIE EXPRESOWE
Sprzedam mieszkanie własnościowe 60 m 2: 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, ubikacja,
duży przedpokój i balkon na
4 piętrze. Mały czynsz. Tel.
602 281 421
ex.14/11
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STOWARZYSZENIE CZTERY PORY ROKU ZAPRASZA CHĘTNYCH DO WOLONTARIATU

KNURÓW. AKCJA IPA I STACJI MISTRAL

Ankieterzy poszukiwani! Skontroluj
Masz co najmniej 16 lat? Chcesz zdobyć nowe doświadczenie?
Stawiasz na własny rozwój? Jeśli tak, knurowskie
stowarzyszenie zaprasza Cię do współpracy
Po raz kolejny Stowarzyszenie Cztery Pory Roku zachęca do
współpracy potencjalnych wolontariuszy. Tym razem propozycja
jest związana z projektem „z NGO
– sami na Ty”, mającym przede
wszystkim zwiększyć świadomość
mieszkańców obu gmin na temat
organizacji pozarządowych. – Z tą
świadomością jest w naszym mieście
bardzo kiepsko – przyznaje Aneta
Nowak, prezes SCPR i koordynator
projektu. – Obrazują to wyniki naszej
ubiegłorocznej ankiety „Masz głosmasz wybór”. Poprzez nasz projekt
chcemy uświadomić mieszkańcom,
czym są organizacje pozarządowe.
Chętni do pracy w charakterze
wolontariuszy-ankieterów mogą
przesyłać zgłoszenia na adres scpr@
czteryporyroku.info.pl. Rekrutacja
potrwa co najmniej do 14 kwietnia

br., a w razie potrzeby zostanie przedłużona.
Kandydat na ankietera powinien
być komunikatywny, dyspozycyjny
od kwietnia do sierpnia br., musi
mieć dostęp do komputera, przyda
mu się także pozytywne nastawienie do świata i poczucie humoru.
Główne zadania, jakie czekają na
wolontariusza to przeprowadzenie
wywiadu z dziesięcioma organizacjami pozarządowymi z Knurowa
i Gierałtowic, dokonanie ich opisu,
a także archiwizacja dokumentów.
Jak się okazuje, tych organizacji jest
zaskakująco dużo – około 60-70 w
Knurowie i mniej więcej 20 w Gierałtowicach. Pracy wystarczy dla 9
wolontariuszy.
- Fajnie by było, gdyby zgłaszali
się do nas studenci socjologii albo
innych kierunków humanistycznych

– mówi Aneta Nowak. – To będzie
dla nich cenne doświadczenie badawcze, po którym łatwiej im będzie
przygotować prace licencjackie czy
magisterskie.
Ale ankieterem można zostać
niezależnie od wykształcenia i wieku
(jedyny wymóg formalny to ukończone 16 lat). Mile widziani będą
chociażby emeryci, którym nie brak
chęci do takiej współpracy. Oprócz
interesującego doświadczenia wolontariusze otrzymają zaświadczenie
potwierdzające uczestnictwo w zadaniu publicznym, zaś w wypadku
konieczności dojazdu do organizacji
w Gierałtowicach SCPR zapewnia
bilety autobusowe.
Zadanie publiczne pt. „z NGOsami na Ty” jest współfinansowane
przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach.
MiNa

auto za darmo
W piątek i sobotę (8-9 kwietnia) kierowcy
będą mieć możliwość bezpłatnego przeglądu
samochodów. Do udziału w akcji „Bezpieczne
auto” zapraszają policjanci z Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji IPA oraz szefowie
i pracownicy Stacji Kontroli Pojazdów Mistral
- Mówienie o tym, jak ważne
jest bezpieczeństwo użytkowników
dróg byłoby czystym truizmem. To
kwestia bezdyskusyjna. Ponieważ
z racji naszej pracy doskonale
orientujemy się, że realia w tym
względzie nie zawsze pokrywają się
z wymogami prawa i choćby zdrowym rozsądkiem, więc postanowiliśmy zachęcić zmotoryzowanych
do sprawdzenia, w jakim stanie są
ich pojazdy - tłumaczy Bogusław
Szostak, sekretarz knurowskiego
Regionu IPA. - Wierzymy, że możliwość bezpłatnej kontroli samochodów będzie dobrą zachętą do
udziału w akcji.

Organizatorzy wiosennego
przeglądu zapraszają do stacji
Mistral mieszczącej się w Knurowie przy ul. Targowej 9. W zakres
wchodzić będzie: analiza spalin,
kontrola zbieżności kół, układu
hamulcowego, zawieszenia, ustawienia świateł, a także badanie
amortyzatorów.
- Chcemy, aby ta inicjatywa
przysłużyła się bezpieczeństwu na
drogach - mówi Bogusław Szostak.
- To stara i sprawdzona prawda, że
lepiej być mądrym przed szkodą,
czyli jej zapobiegać, niż martwić
się poniewczasie...
/bw/

serdeczności

GDY CENY ROPY SZALEJĄ, A ELEKTROWNIE ATOMOWE BUDZĄ STRACH...

nekrolog

Węgiel daje stabilizację

Serdeczne podziękowania
za życzliwą opiekę medyczną
Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej
Szpitala Miejskiego w Knurowie

Trzęsienie ziemi w Japonii uderzyło w energetykę jądrową, zamieszki
w Libii windują w górę ceny ropy. - W tej sytuacji węgiel jest surowcem
stabilnym cenowo - mówi eurodeputowany Bogdan Marcinkiewicz. To
też kolejny polityk, który popiera starania Knurowa i regionu o bezpłatne
autostrady: - To sprawa priorytetowa dla całej śląskiej aglomeracji...

Bogdan Marcinkiewicz jest śląskim posłem do Parlamentu Europejskiego, człon kiem Komisji
Przemysłu, Badań Naukowych i
Energii (ITRE) oraz Komisji Transportu i Turystyki (TRAN). W parlamencie uchodzi za adwokata polskich
spraw związanych z górnictwem i
gazownictwem.
PL: - W Europie ogromne
pieniądze kierowane są w stronę
niskoemisyjnych źródeł energii.
Węgiel do nich nie należy. Jaki
to będzie miało wpływ na firmy
górnicze?
Bogdan Marcinkiewicz: - Staram się ze wszystkich sił zmienić
niekorzystny obraz polskich kopalń.
W kontekście wojny domowej w Libii
i uszkodzonej elektrowni jądrowej w
Japonii jasno widać, że węgiel jest
paliwem bardzo stabilnym cenowo.
Jest przy tym wola, by rozwijać
technologię CCS [wychwytywanie

dwutlenku węgla i składowanie go
pod ziemią - dop. red.]. Jednak w tej
chwili wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla jest bardzo
drogie, choć w przyszłości niczego
nie można wykluczyć. Bez kopalń,
które mają na pewno niekorzystny
wpływ na środowisko, okoliczne
miasta i gminy będą miały utrudniony rozwój, nie zapominając o
trudnościach dla pracowników tych
zakładów i ich rodzinach.
- Czy na Śląsku mamy szansę
eksploatować na szeroką skalę gaz
łupkowy?
- Niestety, temat tego źródła paliwa
najpewniej nie dotyczy naszego regionu. Na północy województwa mogą
znajdować się łupki zawierające gaz,
ale tylko tam. Natura nie poskąpiła
nam jednakże metanu w węglu. To z
jednej strony największe zagrożenie
dla górników, z drugiej jednak szansa
na eksploatację gazu z rejonów nienadających się w tej chwili do eksploatacji. Mam tu na myśli obszary kopalni
Moszczenica, 1 Maja i Morcinek.
- Rozumiem, że jeśli chodzi o
bezpieczeństwo energetyczne możemy spać spokojnie.
- Niestety, ale nie! Na pewno
ważny dla regionu jest interkonektor,
który w okolicach Cieszyna połączy
polską i czeską sieć gazową. Docelowo popłynie nim blisko 3 mld mł
gazu. Jeúli chodzi o bezpieczeństwo
energetyczne staram sić pracowaă
na rzecz caůego kraju, a nie tylko
poszczególnych regionów. Mamy
jednak spore sukcesy. Budowany w
Świnoujściu terminal gazowy to na
pewno ogromny krok w stronę sze-
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roko rozumianego bezpieczeństwa
energetycznego.
- Wiele kontrowersji budzi
podatek od wyrobisk górniczych.
Mówi się, że to prz ysłowiow y
„gwóźdź do trumny’’ polskiego
górnictwa?
- Rozumiem, że budżety gmin w
znacznym stopniu opierają się o to
źródło finansowania. To rozwiązanie
nie jest tak naprawdę korzystne dla
żadnej ze stron. Gminy intensywnie
drenując spółki węglowe doprowadzą do ich bankructwa. Z drugiej
jednak strony bez kompromisu nie
ma mowy o zgodzie mieszkańców na
prowadzenie eksploatacji w nowych
obszarach górniczych. Według najnowszych szacunków spółki stracą z
racji tego podatku blisko 1,5 mld zł
rocznie. Przy korzystnej koniunkturze da się udźwignąć takie obciążenie. Jeśli jednak znów dopadnie nas
kryzys jak w 2009 r., to możemy mieć
spory problem. Być może podatek
należałoby uzależniać od wyników finansowych poszczególnych spółek?
- Inna sprawa: południowy odcinek autostrady A1 będzie płatny,
czy nie?
- Darmowa autostrada na terenie
aglomeracji to sprawa priorytetowa
dla wszystkich. Bez względu na opcję
polityczną i przekonania. Rozwój
regionu przy jednocześnie zatłoczonych drogach lokalnych będzie
znacznie utrudniony. Śląsk jako
motor polskiej gospodarki potrzebuje
swoistego doładowania, którym będzie zapewne darmowa autostrada
A1 aż po lotnisko w Pyrzowicach.

Grzegorzowi Noconiowi,
dr Anestezjologii Elżbiecie Kamińskiej
oraz całemu Personelowi
składa wdzięczny pacjent Zygmunt Poleciński

reklama

Opr. red.
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rozmaitości
Zwycięskie „Kasztanki”

Miffy w przedszkolu
Kasztanki z przedszkolnej „Dwunastki” zwyciężyły
w ogólnopolskim konkursie „Miffy w przedszkolu”. Przed
tygodniem zostały nagrodzone
Miffy to mały, biały króliczek stworzony
przeszło pół wieku temu przez holenderskiego
pisarza Dicka Brunę. Czterolatki z MP-12 pod
kierunkiem Małgorzaty Dudy wzięły udział
w konkursie ogłoszonym przez portal www.
miffy.pl poświęcony dziecięcemu bohaterowi.

Wygrały prezentując... wypieki z króliczym
motywem.
W ubiegły piątek do placówki przybyli
z Warszawy organizatorzy konkursu. Przywieźli nagrody. - Dzieci były rozanielone...
- usłyszeliśmy w przedszkolu.

Oprac. b

KNURÓW

Szewczyk
na wiosnę
Prawie dwa tygodnie w przedszkolnej „Siódemce” tr wał y Dni
Teatru. Każda z dziecięcych grup
przygotowała przedstawienie. Za spra-

KNURÓW. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

Lektura obowiązkowa
- Nie przypuszczałam, że przyjdzie tyle dzieci!
- kierowniczka Miejskiej Biblioteki Publicznej
Brygida Dreślińska nie kryła zadowolenia
z sobotniej akcji czytelniczej w Pubie 777...
Jak na Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
przystało, nie zabrakło ani
dzieci, ani dobrych książek.
Na pomysł zorganizowania
akcji czytelniczej, połączonej
z kiermaszem, wpadła menedżerka Pubu 777. Lokal już od
jakiegoś czasu stara się trafić
z ofertą kulturalną do mieszkańców.
- Zorganizowaliśmy koncert z okazji Dnia Poezji, gościliśmy Wojtka Pilichowskiego
- wylicza współwłaściciel pubu
Sebastian Malec.
Zaproszenie do „777” rodziców z pociechami było
strzałem w dziesiątkę. Chętnych do czytania i słuchania
nie brakowało. Wśród nich
znalazł się Bartek, którego ulubioną książką jest „Sto bajek”
Jana Brzechwy.
- Poznaliśmy się w przedszkolu podczas czytania bajek
dzieciom - mówi Dreślińska.
- Jak widać, akcja przynosi
efekty, skoro spotkaliśmy się
ponownie.
Z zaproszenia skorzystała
także Sylwia Mulafka z córką

Agatą: - Czytanie książek to
jest coś innego niż place zabaw
i fikoland. Uczy dzieci skupiania uwagi. Przed spaniem bajka musi być. Co ciekawe, córka
uważnie się wsłuchuje i sama
wyciąga wnioski. Moja mama
nie miała czasu na to, żeby czytać mi bajki. Wiadomo, trójka
dzieci, ale pamiętam, że dość
często odwiedzałam bibliotekę.
Ja mam więcej wolnego czasu i
jedno dziecko, dlatego czytam.
Zresztą jak tego nie robić, skoro córka się dopomina?
Podczas spotkania była
także okazja zapoznać się z

nowościami wydawniczymi.
Daria Szotowicz z Księgarni
Merkury zapytana o hity literatury dziecięcej wymienia
książki Brzechwy i Tuwima:
- Te cieszą się niesłabnącą
popularnością. Dział z książkami dla dzieci jest najbardziej oblegany przez naszych
klientów. Ostatnio na rynku
ukazało się sporo fajnych książek. Polecamy opowiadania
Grzegorza Kasdepki. Oprócz
sporej dawki humoru można
przy okazji przyswoić zasady
dobrego wychowania.
Tekst i foto: /pg/

Czytanie bajek sprawia dzieciom ogromną frajdę

reklama

wą maluchów publiczność oklaskiwała
„Lokomotywę”, „Żuka” i inscenizację
„Witaj wiosenko”. Średniaki zaprezentowały „Szewczyka Dratewkę”, natomiast starszaki do swojego przedstawienia zaprosiły wszystkie „Czerwone
Kapturki” ze świata bajek uznając, że
jeden, choćby i najsłynniejszy, to dużo
za mało...
Violetta Jaworska, bw
Foto: Archiwum MP-7
informacja własna wydawcy

Do udziału w naszym wielkanocnym konkursie zapraszamy wszystkich, bez względu
na wiek. Wystarczy obrócić pomysły w czyn i stworzyć oryginalne wielkanocne jajo.
Technika dowolna. Uwaga! Jedna osoba może dostarczyć tylko jedno jajko. Oceniać
będziemy estetykę wykonania, kreatywność i oryginalność. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody.
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aktualności
NA KONCERCIE W KNUROWIE...

„Pilich” znowu hałasuje
Dużo energii i świetny kontakt z publicznością miał
Wojciech Pilichowski, który w niedzielne popołudnie
wystąpił w Klubie Kultury Lokalnej Sztukateria

INFORMACJA
Informacja UM Knurów
Począwszy od 1 stycznia 2011 r. w śmietnikach na osiedlu
Szczygłowice pojawiły się pojemniki do tzw. dualnej segregacji odpadów na suche i mokre, a do każdego gospodarstwa domowego trafiły
ulotki informacyjne i brązowe worki na odpady mokre. Oznacza to że
2061 gospodarstw domowych zostało objętych nowym systemem.
Kolejne dzielnice miasta w zabudowie wielorodzinnej zaczną
jeszcze w tym roku segregować odpady na suche i mokre, tak aby
w 2012r. nowym systemem została objęta cała zabudowa wielorodzinna.
PRZYPOMNIJMY ŻE :
ODPADY MOKRE to: resztki potraw, produktów
spożywczych, warzyw i owoców, oraz kwiaty cięte i
doniczkowe, a także zużyte ręczniki i chusteczki papierowe.
ODPADY SUCHE to: surowce wtórne takie jak:
metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa
sztuczne, odpady wielomateriałowe, drewno, tekstylia, w tym opakowania z tych materiałów, oraz zużyte środki higieniczne np. pieluchy
jednorazowe.
Dwa worki lub dwa pojemniki w domu, dwa kontenery w śmietniku.

Pilchowski Band zrobił na knurowianach dobre wrażenie
Knurów to kolejne miejsce na
mapie obecnej trasy koncertowej
Pilichowski Band promującej najnowszy album „Noise Live - koncert w Trójce”. Płyta ukazała się
na początku marca i jest zapisem
koncertu w studiu Polskiego Radia.
Materiał zawiera głównie nagrania z
wcześniejszej płyty „Fair of Noise”,
można jednak zauważyć na niej świeże aranżacje.
Porywające solowe partie lidera
znalazły znakomite oparcie w grze
młodych muzyków: gitarzysty Artura Twarowskiego, Tomasza Świerka
- grającego na instrumentach klawiszowych, Leny Romul - wokalistki,

grającej również na saksofonie, oraz
perkusisty Tomasza Mądzielewskiego.
Publiczność dopisała. Wśród
słuchaczy znalazło się wielu rod zi mych mu z yków. Nic w t y m
dziwnego - muzyka Pilichowskiego
ma to do siebie, że w większości
jej odbiorcami są muzycy, których
pier wsz y kontak t z zespołem i
graniem rozpoczął się od lektury
przewodników „Pilicha”.
Artysta nie krył, że świetnie gra
mu się w Knurowie.
– Jak dobrze liczę, występuję
tu już po raz szósty – mówił muzyk
rozpoczynając koncert. Tradycyjnie

już Pilichowski, który ma znakomity
kontakt z publicznością, podczas
koncertu pytał: - Jest radość? Odpowiedź była twierdząca, a radość
emanowała nie tylko z publiczności,
ale również od artysty.
Koncert Pilichowskiego to istny
raj dla młodych basistów marzących
o takich umiejętnościach. Z pewnością motywuje on muzyków do kolejnych mozolnych ćwiczeń i kursów.
- Oby więcej takich koncertów
i takich zespołów – dało się słyszeć
wśród publiczności w Sztukaterii.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Wojciech Pilchowski dorobił się w Knurowie wiernej publiczności - nic dziwnego, skoro wystąpił
tu po raz szósty
reklama

WAŻNE!!! ODPADY NIEBEZPIECZNE
Pamiętajmy też o odpadach niebezpiecznych, które
powinny być zbierane tak jak dotychczas, tj. wysegregowane z odpadów komunalnych w gospodarstwach
domowych i przekazane oddzielnie do unieszkodliwienia. Chodzi tu o odpady takie jak baterie, lekarstwa,
świetlówki, złom elektroniczny i elektryczny, farby i lakiery, środki
ochrony roślin, opakowania po substancjach niebezpiecznych.
WORKI I POJEMNIKI.
W grudniu 2010 r. pracownicy UM Knurów oraz
firma KOMART spotkali się z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z terenu Szczygłowic. W trakcie spotkania wyjaśniono zasady segregacji
odpadów w systemie dualnym oraz przedstawiono
korzyści dla środowiska i mieszkańców, jakie wynikają
z takiego dzielenia odpadów.
Miasto przekazało też materiały informacyjne oraz worki na odpady mokre do zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych celem
ich dystrybucji wśród mieszkańców. Każde gospodarstwo domowe
otrzymało broszurę i worki. Obecnie mieszkańcy mogą wykorzystywać do segregacji bezpośrednio w gospodarstwie domowym do
wyboru dowolne dwa worki lub dwa pojemniki, w które zaopatrują się
we własnym zakresie. Posegregowane odpady wrzucamy odpowiednio: odpady mokre do pojemnika z napisem „mokre” odpady suche
do pojemnika z napisem „suche”.
MONITORING
Nowy system jest systematycznie monitorowany
przez pracowników UM Knurów oraz PPHU Komart.
Monitoruje się zarówno prawidłowość segregacji
odpadów przez mieszkańców, jak i ilość kontenerów
na odpady, tak, aby zastosować optymalny stosunek
ilości kontenerów na odpady suche i mokre. Wnioski
z monitoringu w zakresie udoskonalania systemu są na bieżąco
wdrażane.
PODSUMOWANIE I SPOSTRZEŻENIA
Po prawie trzech miesiącach obowiązywania nowego systemu segregacji można stwierdzić, że powoli
przyjmuje się on i zyskuje coraz większą akceptację
mieszkańców. Są już przykłady bardzo dobrego zrozumienia przez mieszkańców idei segregacji odpadów w
podziale na suche i mokre, np. na ul. Parkowej, oraz
częściowo na ul. Kilińskiego i Konopnickiej. Pozwala to mieć nadzieję,
że te dobre przykłady zachęcą pozostałych mieszkańców do stosowania nowych zasad segregacji.
Nowy system wymaga zorganizowania i trochę wysiłku z naszej
strony, ale z pewnością warto. Po pewnym czasie stanie się rutyną i
segregacja będzie wykonywana automatycznie.
Warto przestawić się na nowy system segregacji. Jeśli jednak
będziemy czynić to w sposób niechlujny wówczas czekają nas nieuchronnie systematyczne podwyżki cen odpadów.
Obecnie na terenie Szczygłowic znajduje się 80 kontenerów na
odpady suche i 40 na odpady mokre. Podczas jednorazowego odbioru z kontenerów wywożonych jest średnio 12 ton odpadów suchych
i 3 tony odpadów mokrych.

Więcej Informacji można uzyskać na stronach internetowych www.knurow.pl, www.knurow.bip.info.pl, a także w Wydziale GKRiOŚ pod numerem telefonu 32 339 22 14.
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rozmaitości
LAUREACI WYSTĄPILI W KNUROWIE

Ze śpiewem do gwiazd
Sześć zespołów, chór i 17 solistów z całego województwa rywalizowało
w VIII Wojewódzkim Konkursie Piosenki Młodzieżowej „Droga do
gwiazd przez gimnazjum”. Najlepsi wystąpili podczas gali w Domu
Kultury w Szczygłowicach

Już po raz ósmy Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Centrum Kultury i Miejskie Gimnazjum nr
4 zorganizowały konkurs. Występy oceniali jurorzy:
Beata Adamczyk, Stefania Kopeć i Katarzyna Kowalczyk.
Grand Prix otrzymała Jagoda Klimek z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku. Jagoda wykonała piosenki Agnieszki Osieckiej. Wśród zespołów
i chórów zwyciężył duet wokalny Natalia Gołąbek i
Helena Niemczynowska z OPP przy Gimnazjum nr
1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach. Drugie
miejsce zajął zespół wokalny Akustyk z gliwickiego
Gimnazjum nr 11, a trzeci był chór A Cappella z
Pyskowic. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano
zespołowi wokalno-instrumentalnemu z Miejskiego
Gimnazjum nr 3 z Knurowa.
Najlepszą solistką okazała się Sylwia Lipka z
Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie. Drugie
miejsce ex aequo zajęły Sonia Głogowska z OPP
przy Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach i Julia Lisoń
z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Knurowie. Trzecie
miejsca też były dwa: zajęli je Dorota Turek z ZSO nr
11 w Gliwicach i Przemek Wicher z Gimnazjum nr
12 w Zabrzu. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali
Aleksandra Warmuz z Gimnazjum nr 11 w Gliwicach
i Justyna Kwaśniok z Gimnazjum nr 7 w Gliwicach.
Podziwu dla gimnazjalistów nie szczędziła dyrektor MOPP Jolanta Leśniowska. Podkreślała wysoki
poziom i profesjonalizm młodych. Zadowolenia z
poziomu konkursu nie kryje też współorganizująca
imprezę Beata Mazurek: – Z roku na rok poziom
jest coraz wyższy. Występy są coraz bardziej profesjonalne, widać to również po doborze repertuaru.
Gimnazjaliści wybierają utwory z wyższej półki. Z
każdym rokiem mamy też więcej uczestników. Niektórzy dzwonią już do nas z pytaniem o konkurs zanim
pojawią się oficjalne informacje.

Od ośmiu lat knurowski konkurs daje gimnazjalistom okazję wykazania się muzycznym talentem

Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Foto: Mirella Napolska

Ksawery Kowalski z Gliwic

Laura Pol z Knurowa

syn Państwa Kaniuka z Radlina

Julia Siegert z Knurowa

Antoni Kaszek z Nieborowic

ur. 28.03.2011 r., 3370 g, 51 cm

ur. 28.03.2011 r., 47 cm

ur. 29.03.2011 r., 3600 g, 56 cm

ur. 29.03.2011 r., 3150 g, 53 cm

ur. 30.03.2011 r., 4890 g, 60 cm

Natasza Staszewska z Knurowa

Hanna Fojt ze Stanowic

Alicja Lasak z Knurowa

Aleks Pasiński z Gliwic

Jakub Styczeń z Knurowa

ur. 30.03.2011 r., 3570 g, 54 cm

ur. 31.03.2011 r., 3820 g, 53 cm

ur. 31.03.2011 r., 3910 g, 56 cm

ur. 2.04.2011 r., 3680 g, 56 cm

ur. 2.04.2011 r., 2730 g, 48 cm

Andrzej Błaszczyk z Gliwic

Wiktoria Brykalska z Leszczyn

Piotr Zapart z Knurowa

Mateusz Kobusiński z Knurowa

ur. 3.04.2011 r., 3880g, 60 cm

ur. 3.04.2011 r., 2700 g, 50 cm

ur. 4.04.2011 r., 3170 g, 52 cm

ur. 4.04.2011 r.

reklama
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KNURÓW. KONCERT PIOSENEK AGNIESZKI OSIECKIEJ

8-13.04.2011 r.
PIĄTEK-ŚRODA

7.04.2011 r.
CZWARTEK

„Jan Paweł II.
Szukałem Was...”

„Jeż Jerzy”
- godz. 17.00

„Wojna żeńsko-męska”
- godz. 18.30

- godz. 16.00, 18.00
„Poznasz
przystojnego bruneta”
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Co każdy chłopiec
wiedzieć powinien
„Sing Sing”, „Małgośka”, „Niech żyje
bal”, czy „Prawdziwych Cyganów już
nie ma” - te, i nie tylko te, przeboje
sprzed lat będzie można usłyszeć
- i zanucić - w Sztukaterii podczas
sobotniego koncertu piosenek
Agnieszki Osieckiej
Osiecka napisała ponad
2 tys. piosenek. Wiele z nich
stało się przebojami. Śpiewali
je najwybitniejsi polscy wokaliści - m.in. Maryla Rodowicz, Violetta Villas, Kalina
Jędrusik, Sława Przybylska,
Stanisław Soyka, Edyta Górniak - i zespoły, np. Skaldo-

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA NR 14/2011

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

wie i Czerwone Gitary.
Kilkanaście z najsłynniejszych utworów zabrzmi
w sobotę w Klubie Kultury
Lokalnej „Sztukateria”. Wyśpiewa je zespół Music Joy
pod kierunkiem Agnieszki
Witomskiej. W programie koncertu znalazły się przeboje pt.
„Nie spoczniemy” (Czerwone
Gitary), „Niech żyje bal”, „Sing
Sing”, „Małgośka” (Maryla
Rodowicz), „Komu weselne
dzieci” (Urszula Sipińska).
Koncert rozpocznie się o
godz. 18. Wstęp wolny.
Polecamy.
/bw/

GWIAZDA TAŃCA NA LODZIE, AKTORKA, PIOSENKARKA...

Aleksandra Szwed
zaśpiewa w Knurowie
Bez niej nie byłoby „Rodziny zastępczej”
- jako Eliza grała w serialu przez 10
lat. Milionom Polaków znana jest nie
tylko jako aktorka, ale też utalentowana
tancerka i piosenkarka

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 12/2011

14

brzmiało: „ Sztygar”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Jolanta Matusiewicz.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

Z telewizją związana od
maleńkości. Jako zaledwie
5-latka występowała w programie „Ziarno”. Przez dwa lata,
po czym kolejne dwa w bloku
„Coś z niczego”. W 1999 r. trafiła do „Rodziny zastępczej”.
W tym serialu dorastała. Nie
są to słowa na wyrost, skoro
spędziła w nim całą dekadę...
Zwraca uwagę nie tylko
uroda aktorki. Córka Polki i
Nigeryjczyka dostała od Natury znacznie więcej talentów.
Świetnie tańczy, co udowodniła wygrywając w 2008 r. drugą
edycję programu „Gwiazdy
tańczą na lodzie”. Znakomicie
też śpiewa - jest m.in. zdobywczynią Brylantowego Mikrofonu (III miejsce) w programie
„Jak oni śpiewają”. Niewiele
brakowało, a reprezentowałaby
Polskę w konkursie Eurowizji
(w eliminacjach krajowych
zajęła drugie miejsce).
W Knurowie Aleksandra
Szwed zaprezentuje swój piosenkarski kunszt. Koncert odbędzie się w sobotę, 16 kwietnia. Początek o godz. 18. Bilety
po 30 zł i 25 zł (ulgowy).

informacja

/bw/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

Wykończenia wnętrz, remonty kompleksowo, bezpyłowe gładzie angielskie. Tel.
782 141 313
4-16/11

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

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe w Szczygłowicach. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977
14/11

2-pokojowe, po remoncie, niski blok. Sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313
14/11

3-pokojowe, nowe okna. 169.000. Biuro
M3. Tel. 603 773 313
14/11
2

Bojków. Dom o pow. 170 m . Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977
Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105
3-22/11

BRUKARSTWOGLIWICE.PL;
667 360 802, 32 270 00 10
12-43/11

14/11

Brenna – sprzedam piękną działkę 3 ary
i 11 m 2 pod zabudowę budynku mieszkalno-letniskowego. Cena 25 000. Tel.
503 050 888
13/11-odw.

Lokale biurowo-usługowe o pow. od 10 m2
do 170 m2. Wynajmę. AS. Tel. 512 393 052
14/11

Wynajmę pomieszczenia magazynowe
lub pod działalność w Knurowie. Tel.
793 003 767, 792 001 764

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

14-15/11

9-18/11

M - 3 J a g i e ł ł y, 3 7 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367
14/11

DAM PRACĘ

MOTORYZACJA

M-3 Kilińskiego, 38m2, 98 tys. LOKUS. Tel.
793 679 367

Hallo-Pizza w Knurowie, ul. Szpitalna 25/a
zatrudni kierowców do rozwozu pizzy. Tel.
506 187 677

14/11

M - 3 Ł o k i e t k a , 5 4 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367

14/11

14/11

Przyjmę barmankę. Tel. 510 119 325
14-22/11

2

M-3 Sienkiewicza, 50,5 m , stan b.dobry.
LOKUS. Tel. 793 679 367
14/11

M-3 Sienkiewicza, 53,5 m 2, do remontu.
LOKUS. Tel. 793 679 367

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

14/11

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830, 699 402 666

M-3, 1piętro, 50,5 m2, Koziełka, LOKUS.
Tel. 793 679 367

10-17/11

14/11

M-4 Batorego, 47 m2 i 52 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

EDUKACJA
Matematyka, fizyka – matura, korepetycje.
Tel. 692 845 849
11-16/11

Przyjmę do pracy emerytów – branża budowlana/instalacyjna. Tel. 508 712 264
14/11

Przyjmę sprzedawcę/czynię do sklepu
ogólno-przemysłowo-budowlanego ze znajomością komputera i z praktyką w branży.
Tel. 502 208 973
14/11

Sklep meblowy w Knurowie zatrudni montażystę mebli z prawem jazdy kat. B – mile
widziany emeryt. Tel. 513 030 301

14/11
2

M-5 K. Wielkiego, 70 m , LOKUS. Tel.
793 679 367

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

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

Budynek szkolno-biurowy, pomieszczenia,
wynajem. LOKUS. Tel. 793 679 367
14/11

Centrum. 2 pokoje, cena: 148 tys. AS. Tel.
501 533 977
14/11

Centrum. 69,90 m2 po remoncie, cena: 215
tys. AS. Tel. 501 533 977
14/11

Czyszczenie dywanów, tapicerek – Karcher. Tel. 607 600 727

Czerwionka-Leszczyny. 3-pokojowe. Cena
178 tys. AS. Tel. 501 533 977

12–17/11

14/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

Do wynajęcia lokal 100 m2 oraz 13 m2 na
działalność gospodarczą, Knurów, osiedle.
Tel. 668 690 859

1-25/11

1-25/11

Drewno kominkowe tanio. Transport węgla.
Tel. 603 198 006
12-21/11

14/11

14/11

W charakterze sprzątaczki przyjmiemy
emerytki, rencistki. Tel. 664 040 345

14/11

12-16/11

M - 5 Szpitalna, 6 4,5 m 2 , LOKUS. Tel.
793 679 367

Zatrudnię kierowcę kat. C. Tel. 609 775 488,
783 775 488

14/11

14-15/11

M-5 Ziętka, 2piętro, 73 m 2, LOKUS. Tel.
793 679 367

Zatrudnimy emeryta na ½ etatu. PFI ul.
Szpitalna 8, Knurów

14/11

Mieszkanie własnościowe, spółdzielcze
55,70 m2 zamienię na mniejsze, spółdzielcze
na wieżowiec w Knurowie lub Szczygłowice.
Tel. 663 626 533

Firma budowlana wykonuje łazienki w
dobrej cenie, remonty domów, mieszkań.
Tel. 600 623 218
12-16/11

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksiążki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
33-odw.

Kredyty od 100 000 rata 543 zł FACHOWO ODDŁUŻAMY! Tel. 32 335 40 05,
32 235 01 37
14-17/11

Ocieplanie domów, poddaszy, gładzie,
malowanie, regipsy, ścianki, remonty. Tel.
602 407 190
9-17/11

Nowe, tanie mieszkania, Ornontowice.
Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

13-16/11

14/11

D o w y naj ę c i a m i e s zk ani e M - 3 . Te l.
601 628 762

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

14-17/11

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

14-23/11

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991
12-21/11

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

Działka budowlana, 1433 m2, Michalskiego.
LOKUS, tel. 793 679 367

14/11

10-odw.

14/11

Sprzedam działkę budowlaną w Knurowie
1186 m2. Cena 117 zł/m2. Tel. 605 939 722

10-odw.

Działka przy ul. Niepodległości. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

14/11

14/11

Sprzedam działkę budowlaną w Leszczynach
1318 m2, cena 125 tys. Tel. 887 786 523

Garaże do wynajęcia – Szczygłowice. Tel.
607 658 375

14-18/11

14-15/11

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

Knurów centrum, do wynajęcia powierzchnia handlowo-usługowa. Tel. 515 182 015

14/11

13-16/11

Sprzedam działkę rekreacyjną na Moczurach. Tel. 660 104 646

Knurów, 54 m 2, M-3, centrum – okazja.
155 000. Tel. 784 229 052

13-14/11

13-14/11

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

Knurów, kamienica pow. 812 m 2 . Cena
2 3 9 0 0 0 0. S p r ze d a m. A S . Te l. 5 01
533 977
14/11

14-18/11

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 605 923 945

Kupię dom lub działkę. Tel. 792 496 905
14/11

K u p i ę k a w a l e r k ę w K n u r o w i e . Te l .
600 547 458

3-odw.

12-15/11

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

Kupię M-4 na osiedlu 1000-lecia (bez pośredników). Tel. 605 697 323

1-17/11

14-15/11

Świadectwa, audyty energetyczne. www.
termoswiadectwa.pl, tel. 607 843 171

Kuźnia Raciborska, ładne, 3-pokojowe, 133
tys. AS. Tel. 512 393 052

11-14/11

14/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

Lokal do wynajęcia. Knurów, ul. Szpitalna
1D. Tel. 696 501 299

3-28/11

14/11

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

Lokal handlowy do wynajęcia (ogrzewanie,
woda, kanalizacja). Knurów, ul. Witosa 29 (I
piętro, 160 m2). Tel. 601 416 434

41-odw.

14-15/11

Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 68
m2, ul. Wilsona, zadbane. Tel. 32 235 25
04, 697 745 767
14-15/11

Sprzedam mieszkanie M-4 w Knurowie po
generalnym remoncie. Tel. 725 023 242
13-14/11

Sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach
– kawalerka. Tel. 792 001 764

INFORMACJA
Obowiązek deratyzacji!
Urząd Miasta Knurów przypomina wszystkim administratorom,
właścicielom i użytkownikom nieruchomości o obowiązku
przeprowadzenia w dniach od 1 kwietnia do 15 maja br. powszechnej,
wiosennej deratyzacji zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale
Nr XLVII/718/10 Rady Miasta Knurów z dnia 16.06.2010 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Knurów.
Właściciele budynków jednorodzinnych mogą realizować ten
obowiązek w miarę potrzeby.
Równocześnie zwraca się uwagę mieszkańcom miasta,
utrzymującym zwierzęta domowe, o konieczności :
– wyprowadzania w tym okresie zwierząt wyłącznie pod
nadzorem,
– kontrolowania miejsc ich wybiegu,
– sprawdzania spożywanego przez zwierzęta znalezionego
przygodnie pokarmu.
Z treścią Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej
www.knurow.bip.info.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu.

14/11

Sprzedam nowy dom, Kuźnia Nieborowska.
Tel. 602 274 897

DYŻURY RADNYCH

14-15/11

Sprzedam używany garaż blaszany. Tel.
602 365 617
14/11

www.as.silesia.pl
14/11

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

Lokal handlowy do wynajęcia (witryna,
ogrzewanie, woda, kanalizacja). Knurów, ul.
Witosa 29 (pater 50 m2). Tel. 601 416 434

Wynajmę mieszkanie w Knurowie, 2 pokoje.
Tel. 793 003 767, 792 001 764

33-odw.

14-15/11

14/11

12

14-23/11

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

14/11

14/11

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

14/11

13-14/11

Ocieplenia. Tel. 530 124 134

SZUKAM PRACY
Młoda podejmie się opieki nad dzieckiem
lub osobą starszą. Tel. 600 182 084

Pilnie poszukujemy 2-pokojowego oraz
4-pokojowego mieszkania do sprzedaży w
Knurowie. AS. Tel. 501 533 977

14/11

Dom o pow. 159 m2, działka 1100 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Sklep meblowy w Knurowie zatrudni sprzedawcę. Tel. 513 030 301

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

14/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

14/11

ZDROWIE I URODA

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 12.04.2011 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
• Szkoła Podstawowa Nr 2 – ul. Wilsona
• Szkoła Podstawowa Nr 3 – ul. Michalskiego
• Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Kilińskiego
• Szkoła Podstawowa Nr 6 – ul. Batorego
• Szkoła Podstawowa Nr 9 – Al. Lipowa
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Foto: Jan Pluta

Zwycięstwo
w dobrym stylu

Pięściarze BKS Concordia, którzy wyjechali na turniej do Rybnika
Pięściarz BKS Concordia
- Grzegorz Tokarz wystąpił
w zespole Śląska, w ramach
ogólnopolskiej ligi młodzieżowej. W sobotę na ringu w
Rybniku rywalami naszych
pięściarzy była reprezentacja

Lublina. Grzegorz Tokarz
w dobrym stylu pokonał na
punkty Patryka Runowskiego
(Gwarek Łęczna), a całe spotkanie zakończyło się wygraną
Śląska 16:13 (za zwycięstwo
drużyna otrzymuje dwa punk-

TENIS STOŁOWY

Kolejne derby
Przed tygodniem informowaliśmy o remisie w meczu derbowym pomiędzy Orłem Stanica i Victorią Pilchowice. W kolejnej serii spotkań
doszło do potyczki Orła z
Naprzodem II Żernica. Tym
razem derby gminy Pilcho-

wice zakończyły się wygraną
faworyta ze Stanicy 8:2.
Spotkanie obserwowała
m.in. wójt Jolanta KołoczekWybierek, a przy stole najlepiej
radzili sobie Michał Żyła i
Dominik Szmaj, którzy zgromadzili po 2,5 pkt.

WYNIKI:
Orzeł Stanica - Naprzód II Żernica 8:2
Szmaj - Langer 3:0 (3, 7, 4), Żyła - Ficek 3:2 (4,-8, 3,-10, 9),
Dola - Przybyła 3:1 (-10, 7, 7, 10), Zapart - Dubec 1:3 (-10, 6, 8,
8), Żyła/Dola - Dubec/Przybyła 3:1 (8, 5, -8, 4), Szmaj/Zapart
- Ficek/Oleszowski 3:2 (-12, -9, 7, 5, 4), Szmaj - Ficek 3:2 (-10,
7, -8, 11, 2), Żyła - Oleszowski 3:2 (-7, 4, 9, -6, 7), Dola – Dubec
1:3 (5, 6, -9, 2), Zapart - Przybyła 3:1 (10, 7, -7, 7).
W innych meczach z udziałem naszych zespołów Strażak Mikołów pokonał Victorię Pilchowice 7:3, a Naprzód II Świbie również
7:3 wygrał z Wilkami II Wilcza.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Spartakus Gliwice
Strażak II Mikołów
Orzeł Stanica
Halembianka Ruda Śląska
Naprzód II Żernica
Victoria Pilchowice
Drama Kamieniec
Naprzód II Świbie
Mokis Pyskowice
Wilki II Wilcza
Naprzód II Łubie

17
17
17
17
17
17
18
18
18
17
17

29
29
29
28
22
14
11
9
9
5
3

informacja

122-48
121-49
114-56
115-55
99-71
82-88
70-110
70-110
69-111
46-124
42-128

ty, za porażkę – jeden).
Rów n ież w sobot ę, w
Rybniku odbył się turniej o
puchar dyrektora tamtejszego MOSiR-u. Do rywalizacji
zgłosiło się 100 zawodników,
jednak organizatorzy zde-

cydowali się przeprowadzić
41 walk.
W związku z ograniczoną
liczbą pojedynków w ringu
nie mogło zaprezentować się
dwóch pięściarzy Concordii:
Dawid Torzecki i Piotr Pyra.
Więcej szczęścia mieli
inni zawodnicy naszego klubu,
którzy wyjechali do Rybnika
pod wodzą Zbigniewa Kicki,
Bogdana Wyrzychowskiego i
Bogdana Danielaka.
Wyniki reprezentantów
BKS Concordia:
Jadwiga Stańczak pokonała na punkty 2:1 Natalię
Kowalską (Carbo Gliwice),
Sebastian Szkatuła jednogłośnie wypunktował Roberta Pyterkę (Walka Zabrze),
Dawid Kostr ubała wygrał
z Czechem Daliborem Rusarem, Szymon Marciniak
zwyciężył 2:1 Igora Porębskiego (Bytom), Patryk Musiolik przegrał przez poddanie przez sek undanta z
Szymonem Huzarem (Bytom), Sebastian Pajor uległ
na punkty Danielowi Mularczykowi (Bytom), Michael
Smokowski w y pu n k tował
Krystiana Korytko (Bytom),
a Tomasz Czarkowski wygrał
w pierwszej rundzie z Jakubem Hepnerem (Bytom).
W klasyfikacji drużynowej BKS Concordia zajęła w
Rybniku drugie miejsce ustępując jedynie gospodarzom.
PiSk

Wygraj bilety
na mecz „Rekinów”
Wspólnie z RKM ROW Rybnik przygotowaliśmy dla naszych Czytelników konkurs, w którym nagrodą są dwa bilety na
niedzielny mecz II kolejki żużlowej 1. ligi pomiędzy „Rekinami”
a Polonią Bydgoszcz.
Pytanie konkursowe brzmi:
W jakim kraju urodził się obecny kapitan rybnickiej drużyny
- Antonio Lindback?
O dpowiedzi prosimy pr zesy ł ać mailem na adres:
redakcja@przegladlokalny.eu (do piątku, do godziny 11.00).
Spotkanie RKM ROW Rybnik – Polonia Bydgoszcz odbędzie
się w niedzielę (10 kwietnia) o godzinie 15.00.
Dodajmy, że na inaugurację sezonu „Rekiny” przegrały
na wyjeździe z Orłem Łódź 43:46.
PiSk

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
WYNIKI Z 29 MARCA:
1. Janusz Myszka
2. Tadeusz Wodziczko
3. Grzegorz Tabath
4. Michał Fojt
5. Kazimierz Fąfara
6. Wojciech Napierała
7. Bernard Musiolik
8. Zbigniew Ciszewski
9. Stefan Dylus
10. Henryk Hoinca
11. Dariusz Skowron
12. Jerzy Makselon

- 2.532 pkt
- 2.252 pkt
- 2.065 pkt
- 2.033 pkt
- 1.953 pkt
- 1.918 pkt
- 1.882 pkt
- 1.870 pkt
- 1.816 pkt
- 1.799 pkt
- 1.711 pkt
- 1.694 pkt

KLASA OKRĘGOWA
- GRUPA I

W 90 minucie
prowadzili 2:1.
Przegrali 2:3...
Niecodzienną lekcję piłkarzom Concordii udzielił
ostatni w tabeli Znicz Jankowice. Knurowianie w 90
minucie prowadzili 2:1, jednak w momencie, gdy sędzia
kończył mecz, z trzech punktów cieszyli się... gospodarze.
Zacznijmy jednak od pierwszej bramki, którą strzelili
niżej notowani zawodnicy z
Jankowic. Outsider wyszedł
na prowadzenie w 53 minucie
wykorzystując rzut karny, jednak radość z tej bramki trwała zaledwie pięć minut. Do
remisu doprowadził Łukasz
Spórna, który w pierwszej połowie też był bliski wpisania
się na listę strzelców, jednak
ostatecznie piłka zatrzymała
się na słupku.
Od 68 minuty knurowianie
grali w „10”, bowiem Łukasz
Sendlewski został ukarany
czerwoną kartką. Na kwadrans przed zakończeniem
meczu siły zostały wyrówna-

ne, bo do szatni przedwcześnie
został wysłany Łukasz Rysiewicz (druga żółta kartka).
W 78 minucie do siatki
rywala trafił Michał Boroń,
dla którego był to pierwszy
ligowy gol w barwach Concordii. Knurowianie wyszli
na prowadzenie i wydawało
się, że trzy punkty wywalczą
podopieczni Wojciecha Kempy. Bliski postawienia kropki
nad „i” był Jarosław Kupis,
który trafił w poprzeczkę, jednak najważniejsze miało się
dopiero wydarzyć. Kluczowe
bramki padły zatem w doliczonym czasie drugiej połowy. W minucie 91 bramkarza
Concordii pokonał Mateusz
Baluch, a po kolejnych 120 sekundach knurowian pogrążył
Łukasz Baluch.
W ten sposób nasza drużyna straciła komplet punktów i w miarę spokojne miejsce w tabeli.
PiSk

WYNIKI 17. KOLEJKI
Znicz Jankowice – Concordia Knurów 3:2
1:0 Andrzej Żupa 53’ (rzut karny), 1:1 Łukasz Spórna 58’, 1:2 Michał
Boroń 78’, 2:2 Mateusz Baluch 90+1’, 3:2 Łukasz Baluch 90+3’.
Concordia:
Gierlich, Bagiński, Mikulski, Sterczek, Sendlewski (czk), Salwa,
Kempa, Tkocz, Spórna, Grzegorzyca 70’ Boroń, Kupis 88’
Ciupka.
Unia Kosztowy - Iskra Pszczyna 0:2, Krupiński Suszec - Pogoń
Imielin 1:2, Stal Chełm Śląski - LKS Łąka 3:0, MKS Lędziny - Sokół Wola 4:1, Unia Bieruń Stary - Tempo Paniówki 0:0, LKS Bełk
- Leśnik Kobiór 3:0, GKS II Katowice - Czarni Piasek 1:2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Iskra Pszczyna
Krupiński Suszec
Sokół Wola
Stal Chełm Śląski
Leśnik Kobiór
Unia Bieruń Stary
Czarni Piasek
MKS Lędziny
Pogoń Imielin
GKS II Katowice
LKS Bełk
Tempo Paniówki
Concordia Knurów
LKS Łąka
Unia Kosztowy
Znicz Jankowice

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

47
30
28
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
15
13
10

50:5
37:23
28:25
31:28
28:21
25:21
27:32
27:25
20:28
28:23
29:32
22:38
17:24
20:27
15:27
20:45

W kolejnej serii spotkań Concordia zagra u siebie z MKS-em
Lędziny (sobota, godz. 16.00). .
informacja

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Janusz Myszka
- 16.639 pkt
2. Wojciech Napierała
- 15.758 pkt
3. Czesław Antończyk
- 15.618 pkt
4. Kazimierz Fąfara
- 15.559 pkt
5. Dariusz Skowron
- 15.345 pkt
6. Stefan Dylus
- 14.956 pkt
7. Piotr Arent
- 14.896 pkt
8. Bernard Musiolik
- 14.882 pkt
9. Michał Fojt
- 14.813 pkt
10. Grzegorz Grzemba
- 14.812 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 16.30
w klubie „Gama”.
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Puchar rządzi się swoimi prawami... Ligowe niepowodzenia zawodnicy
PTK Holding „odbili” sobie właśnie w turnieju pucharowym

Supersensacja
w Pucharze
Prezydenta

Foto: MOSiR
Foto: MOSiR

Ogromną niespodzianką
zakończył się turniej o Puchar
Prezydenta Miasta Knurowa w
piłce nożnej halowej. Imprezę,
która tradycyjnie już kończy
rozgrywki MLPNH, wygrała
ostatnia drużyna ligowej tabeli - PTK Holding.
Dziewięć zespołów rywalizowało w trzech grupach
eliminacyjnych. W gr upie
„A” PTK Holding najpierw
nieoczekiwanie pokonał Intermarche A, a potem wysoko notowany Tomsat i zajął
pierwsze miejsce. W grupie
„B” dwa zwycięstwa zaliczył
zespół Concordii pokonu-

jąc Black&Decker oraz Nacyniankę. Zmagania grupy
C wygrał Team Arttelekom
przed Intermarche i Osiedlem
Szczygłowice.
W pierwszym półfinale
doszło do rewanżu za mecz
fazy grupowej. Rewelacyjnie spisujący się PTK HolSebastian Dolaciński odbiera nagrodę za
wywalczenie tytułu króla ligowych strzelców

Bartłomiej Poręba – najlepszy bramkarz
w rozgrywkach ligowych – wraz z córeczką

ding i tym razem nie pozwolił
strzelić Tomsatowi gola, ale
i sam nie znalazł recepty na
bramkarza rywali. W serii
rzutów karnych pomylił się
król strzelców ligi Sebastian
Dolaciński i PTK awansował
do finału.
Dzieła pogromu faworytów dokończyła w drugim
półfinale drużyna Concordii
pokonując Team Arttelekom.
Fi nałow y zest aw PTK
Holding – Concordia Oldboje
zaskoczył wszystkich sympatyków futsalu w Knurowie,
jednak z przebiegu turnieju
awans tych zespołów do finału był zasłużony, gdyż były to
jedyne niepokonane drużyny.
Decydujące spotkanie lepiej
zaczął PTK Holding, który po
bramkach Roberta i Tomasza
Nowosielskich prowadził 2:0.
Ambitni piłkarze Concordii
do końca walczyli o wygraną,
ale tego dnia PTK był najlepszy. W ten sposób ligowy
outsider odniósł największy
w swojej historii sukces dołączając do zaszczytnej galerii
zdoby wców tego trofeum,
wśród których widnieją nazwy tak zasłużonych drużyn
jak Rancho Amica czy Burza
Lokatorek.
Najlepszym strzelcem turnieju został Dariusz Flis (Team
Arttelekom) z 8 trafieniami.
Tu r n iejowe z m a g a n ia
połączone były jak zwykle
z oficjalnym zakończeniem
rozgrywek ligowych i wręczeniem nagród. Poza nagrodami
zespołowymi przyznano dwie
indywidualne. Za zdobycie
tytułu króla strzelców ligi statuetkę odebrał Sebastian Dolaciński z Tomsatu, natomiast
w głosowaniu na najlepszego
bramkarza ligi zwyciężył Bartłomiej Poręba. Warto dodać,
że bramkarz Vibovitu zdobył
ten tytuł po raz 8. z rzędu.
Puchar Fair Play przypadł
drużynie PTK Holding.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI:
- grupa A
PTK Holding – Intermarche A 2:0, Tomsat – PTK Holding 0:2,
Tomsat – Intermarche A 2:0,
- grupa B
Black&Decker – Nacynianka 2:0, Concordia Oldboje – Nacynianka 1:0, Black&Decker – Concordia Oldboje 0:3,
- grupa C
Osiedle Szczygłowice – Team Arttelekom 2:4, Intermarche –
Osiedle Szczygłowice 3:0, Intermarche – Team Arttelekom 1:3,
- repasaż o miejsce w Ľ finału:
Nacynianka – Intermarche A 0:3
- ćwierćfnały
Black&Decker – Tomsat 0:2, PTK Holding – Osiedle Szczygłowice 2:1, Team Arttelekom – Intermarche A 5:0, Concordia Oldboje
– Intermarche 1:1 k. 5:4,
- półfinały
Tomsat – PTK Holding 0:0 k. 3:4, Team Arttelekom – Concordia
Oldboje 1:2,
- o 3. miejsce
Team Arttelekom – Tomsat 10:3,
- finał
PTK Holding – Concordia Oldboje 3:1.

Papieska
sztafeta
W szóstą rocznice śmierci papieża Jana Pawła II
biegacze z Klubu Endurance Solidarni Knurów
zorganizowali biegową pielgrzymkę do miejsc
związanych z Ojcem Świętym. Zwieńczeniem
biegu było uczestnictwo w uroczystościach
pod oknem na Franciszkańskiej 3 i krótkie
spotkanie z kardynałem Dziwiszem

Pielgrzymka biegowa upamiętniająca szóstą rocznice
śmierci Papieża Jana Pawła II
rozpoczęła się w sobotę rano
w cechowni Ruchu Knurów.
Uczestniczyli w niej Czesław
Kostrzak, Jerzy Wroński,
Zbigniew Kołodziejczyk,
Dariusz Kołodziejczyk, Szymon Masarczyk, Krzysztof
Dziadek, Marian Gruszka i
Edward Włodarski. W skład
pielgrzymki weszli również
kierowcy - Marian Kołodziejczyk i Jacek Fidych oraz fotograf Marek Jurkowski.
W tym roku za sprawą
efektownej asysty, jakiej
udzielili motocykliści pielgrzymka była wyjątkowo
głośna. Swoich przedstawicieli wysłało także Miejskiej
Gimnazjum nr 1 w Knurowie,
noszące imię papieża Polaka.
W cechowni pielgrzymi zapalili znicz i odmówili
wspólna modlitwę, której przewodził proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej Jan
Buchta. Biegaczy pożegnali
też sekretarz miasta Piotr Dudło i przedstawiciele kopalni.
Zanim pielgrzymi obrali
kierunek na Kraków spod
cechowni wyruszyli na ulice
miasta. Zatrzymali się na
chwile przy parafii św. Cyryla i Metodego, gdzie wyszedł
do nich proboszcz Andrzej
Wieczorek. Z ulicy Kopalnianej pod eskortą policji i straży
miejskiej wbiegli na 1 Maja,
następnie przebiegli ulicami
Kazimierza Wielkiego, Batorego, Szpitalną, Niepodległości i Dworcową w stronę
Koksoremu. Stamtąd pobiegli
w stronę Krakowa.
- Pogoda była przepiękna i wszystko szło zgodnie
z planem. Postanowiliśmy

jeszcze pobiec do Kalwarii
Zebrzydowskiej – mówi Czesław Kostrzak. Około 18 pielgrzymi dobiegli na obrzeża
Krakowa, gdzie przejęła ich
eskorta krakowskiej straży
miejskiej, która doprowadziła pielgrzymów pod słynne
okno przy Franciszkańskiej 3.
Po wieczornych modlitwach
pielgrzymom udało się na
chwilę spotkać z kardynałem
Stanisławem Dziwiszem.
–Wręczyliśmy kardynałowi
prezent od prezydenta miasta
i zamieniliśmy z nim kilka
słów – mówi Kostrzak.
Kardynał był zdziwiony
liczbą pielgrzymów, którzy
w sobotę przyszli pod papieskie okno. Sekretarz Jana
Pawła II ogłosił też koniec
żałoby – Kardynał Dziwisz
powiedział, że czas skończyć
już żałobę, bo za miesiąc odbędzie się beatyfikacja i dlatego powinniśmy się cieszyć
z tego powodu – relacjonuje
wieczorne wydarzenia z Krakowa Czesław Kostrzak.
Pielgrzymka biegowa nie
doszła by do skutku bez pomocy wielu osób i instytucji.
– Serdeczne podziękowania
należą się dyrekcji kopalni Knurów – Szczygłowice,
szczególnie dyrektorowi ds.
pracy Romanowi Nodze, Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność, spółce jawnej Santrans, sklepowi meblowemu
Bifyj, piekarni Słowik, grupie
motocyklowej, Miejskiemu
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, służbą porządkowym,
proboszczom – Janowi Buchcie i Andrzejowi Wieczorkowi
oraz prezydentowi miasta
Adamowi Ramsowi – mówi
Czesław Kostrzak.
Marek Węgorzewski
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Uroczyste przekazanie „monet” przez
prezesa banku Józefa Kapłanka prezesowi
klubu Zbigniewowi Kosmali

Foto: Piotr Skorupa

P I Ł K A R S K I

Bank obdarował
Concordię
uznania należą się sympatykowi
klubu, który poprosił prezesa
banku o wsparcie Concordii.
Bank z ponad stuletnią tradycją
dał doskonały przykład i za to
należą się podziękowania prezesowi Józefowi Kapłankowi.
Zadowolenia nie krył oczywiście sternik Concordii Zbigniew Kosmala, który poinformował, że 40 „monet” trafi
do członków wspierających,
pracujących w kopalni Knurów-Szczygłowice. Pozostałe
będzie można kupić w siedzibie
Concordii. Konkretna cena
nie padła, ale wiele wskazuje
na to, że będzie to nie mniej,
jak 10 zł.
- Muszę przyznać, że sympatyk Concordii już samym mailem
zrobił na mnie bardzo dobre
wrażenie – opowiada Józef Kapłanek, prezes Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego.
– Ja też jestem kibicem Concordii
od najmłodszych lat i postanowiłem ten pomysł doprowadzić
do szczęśliwego zakończenia i w
ten sposób wspomóc klub. Muszę
przyznać, że po raz ostatni byłem
na meczu Concordii, gdy ta grała
w IV lidze z Gwarkiem Ornontowice. Niestety nasza drużyna
przegrała wtedy 1:6.
Prezes Józef Kapłanek to nie
tylko sympatyk knurowskiego
klubu, ale również były zawodnik, który jako nastolatek „pukał” do zespołu występującego
w II lidze.
Dod ajmy, ż e O r z e sko Knurowski Bank Spółdzielczy ma już w kolekcji trzy
„monety” promujące i wspierające kluby piłkarskie. Obok
Concordii ten ciekawy gadżet
otrzymały Gwarek Ornontowice i Polonia Łaziska.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

490 „monet” z wybitym
znakiem firmowym OrzeskoKnurowskiego Banku Spółdzielczego i herbem Concordii
trafiło we wtorek do rąk prezesa
knurowskiego klubu Zbigniewa
Kosmali. To prezent dla sympatyków stowarzyszenia z 88letnią tradycją, za którym stoi
prezes banku Józef Kapłanek i
kibic Concordii Damian Janusz.
- Czasem szukam firm i wysyłam
im maile z opisem naszego klubu
i z prośbą o wsparcie Concordii,
jednak każdy z nich pozostawał
bez odzewu – mówi sympatyk
knurowskiego klubu. - Pewnego dnia napisałem maila do
naszego knurowskiego banku.
Prezes Józef Kapłanek okazał
się lokalnym patriotą i wielkim
kibicem Concordii i ku mojemu
zdziwieniu odpowiedział na mojego maila zapraszając mnie na
spotkanie. Później powiedział
mi, że cieszy się, iż Concordia
ma jeszcze kibiców, którym
zależy na knurowskiej piłce.
W trakcie rozmowy wpadłem
na pomysł, by wydać monetycegiełki, z których klub miałby
jakieś tam zyski. Prezesowi
banku pomysł się spodobał,
więc pozostało mi tylko umówić
się z prezesem Concordii i o
wszystkim mu opowiedzieć.
Pan Kosmala był zadowolony z
pomysłu. Spotkał się z prezesem
Kapłankiem i tak doszło do
powstania monet – opowiada
Damian Janusz.
Do uroczystego przekazania
„monet” doszło we wtorkowe
przedpołudnie w knurowskim
Ratuszu. – To niezwykła historia
zakończona sukcesem – mówił
prezydent Adam Rams. – Cieszę
się, że Concordia oprócz dotacji
z budżetu miasta może liczyć na
pomoc sponsorów. Duże słowa

Prezydent Adam Rams otrzymał od prezesa
Józefa Kapłanka serię trzech „monet” OrzeskoKnurowskiego Banku Spółdzielczego
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TENIS STOŁOWY

Debliści
na medal
W Łaziskach Górnych odbyły się Mistrzostwa Śląska
Młodzików (rocznik 1998 i
młodsi) w tenisie stołowym.
Wystąpiła w nich reprezentacja
młodych zawodników Orła
Stanica, a największy sukces
odniósł Wojciech Zapart, który
w grze deblowej (wspólnie z
Mariuszem Kuźnikiem z Gwarka Ornontowice) wywalczył
brązowy medal.
W rywalizacji drużynowej
młodziczki Orła (Justyna Żyła
i Julia Mrzyk) uplasowały się
na miejscach 5-8. Pierwsza
drużyna młodzików (Wojciech
Zapart i Aleksander Kowol)
również zajęła miejsca 5-8 i
drugi zespół (Damian Gilewski,
Krzysztof Paszenda i Wojciech
Kijonka) został sklasyfikowany
na miejscach 17-29.
W zmaganiach indywidualnych najwyższe – szóste miejsce – zajął Wojciech Zapart.
I n ny zawod ni k Orła Aleksander Kowol w grach
pojedynczych został sklasyfikowany na miejscach 25-32, a
w parze z Łukaszem Klajmanem (BISTS Bielsko-Biała)
zajął miejsca 5-8.
W rywalizacji dziewcząt
Julia Mrzyk uplasowała się
na miejscach 17-24, a Justyna
Żyła - 25-32.
PiSk

ZAPROSZENIE

Wspinaczka
sportowa
UKS „Olimp” sekcja
wspinaczki sportowej „W
skale” zaprasza na f inał
turnieju IV ścianek i IX Mistrzostwa Śląska 2011 dzieci
i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych we
wspinaczce sportowej.
Zawody odbędą się 9
kwietnia br. o godzinie 9.30
w ZSP Gierałtowice (ul.
Powstańców 41).

RATOWNICTWO WODNE

Uzupełnienie
do „Odmłodzeni
i srebrni”
Przed tygodniem informowaliśmy o sukcesie Oddziału
Miejskiego WOPR Knurów,
który w zimowych mistrzostwach Śląska zajął drużynowo drugie miejsce. Dzisiaj
uzupełniamy tamtą informację, bowiem w składzie naszej
reprezentacji ratowniczek i
ratowników nie uwzględniliśmy dwóch osób. W wieloboju
kobiet na 29. miejscu sklasyfikowana została Emilia
Brachaczek, natomiast 55.
miejsce wśród mężczyzn zajął
Paweł Sosna.
PiSk
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KNURÓW. SZÓSTA PREMIERA NA PIĘCIOLECIE TEATRU PARANOJA

Wszystko było na faj
Nie straszne im: klasyka, teatr symboliczny, kabaret,
a nawet kontuzje. Scena to ich żywioł, a brawa publiczności
- największa nagroda za półroczny trud. Szkoda jedynie,
że życie spektakli Teatru Paranoja jest tak krótkie
Kiedy 5 lat temu zaczynali przygodę z teatrem, nie
przypuszczali, że dorobią
się wier nej publiczności.
Zaczęło się niewinnie, od
warsztatów teatralnych dla
licealistów. G r upa zapaleńców pod wodzą Joanny
Święcik-Patery postanowiła
w prowad zić w K nu rowie
snobizm na wyższą sztukę.
Z czasem Klub Kultury Lokalnej „Sztukateria” okazał
się za ciasny dla aktorów i
publiczności. Dość wspomnieć premierę „Nudy”, w
czasie której zabrakło miejsc
siedzących.
Przyzwyczaili nas, że
każda premiera różni się od
poprzednich. Był teatr symboliczny, komedia i tragedia
szekspirowska, a w ubiegłą
sobotę kultow y... kabaret
- rzecz o tyle wyjątkowa, że
zadebiutowało w niej sporo
nowych osób.
Dotychczasowi aktorzy
Paranoi poświęcili się studiom na przeróżnych uczelniach wyższych. Znaleźli
jednak czas, by pojawić się na
widowni i oklaskiwać swoich
następców.
reklama

Matko i córko!
A gdzie Kopciuszek?
Paranoi. Ba, nawet stała się
ogromnym atutem.
Piotr Pyrcioch to z kolei
prawdziwy weteran scen.
Jest w Paranoi od początku
i zagrał we wszystkich dotychczasowych spektaklach.
W bajkach dla potłuczonych
grą wyróżniali się Małgorzata
Wron kowska, Konstancja
Dziedzic i Sebastian Linart.
Po tym, co zobaczyliśmy
w Kinie Scenie Kult urze
można śmiało zaryzykować
twierdzenie, że Paranoja z powodzeniem mogłaby zastąpić
niejeden kabaret podczas Dni
Knurowa. Szkoda tylko, że z
miejsc na widowni nie korzystają VIP-y. Jeden radny powiatowy wiosny nie czyni...

Smok z wilczym apetytem na dziewice

Już od progu widzów witała sprzątaczka Jadzia (Aleksandra Trzeciak) - pierwsza
zapowiedź tego, że poważnie
raczej nie będzie. Zresztą już
sam tytuł „Bajki dla potłuczonych”, nierozerwalnie kojarzony z kultowym kabaretem
Potem, zwiastował niejedną
salwę śmiechu.
Krótkie powitanie i po
scenie przewinęła się plejada bajkowych osobliwości:
kontuzjowany Jaś i w pełni
sprawna, choć z widocznym
ADHD Małgosia, szumiące,

ale nie do końca zadowolone
ze swojej roli drzewa, Baba
Jaga „po grecku”, Mały Książę
z pierwszymi symptomami
depresji, spragniony dziewic
smok wawelski...
- Każdego z aktorów stać
na główną rolę, dlatego za
każdym razem szansę dostaje
kto inny - powiedziała przy
okazji premiery „Makbeta”
reżyserka Joanna ŚwięcikPatera. Tym razem większość
miała na scenie swoje 5 minut, nie tylko w epizodach.
Przekornie role męskie za-

Tekst i foto:
Paweł Gradek

grały dziewczyny, zaś kobiece - chłopcy. Interaktywna
forma „Bajek” umożliwiła
zaangażowanie w spektakl
widowni.
Odkurzenie kultowego
spektaklu kabaretu Potem
było nie lada wyzwaniem.
Joanna Święcik-Patera zadbała o k a żdy det al. Nie
obyło się bez odniesień do

współczesności i akompaniamentu „na żywo” w wykonaniu Katarzyny Boniek.
Na du że brawa zasł użył Bartek Kula, który paradoksalnie pojawił się na
scenie... o kulach. Kontuzja,
której nabawił się podczas
III K nu rowsk ich Spotkań
Teat r al nych „bez Ma sk i”
nie pok rz yżowała planów

W „Bajkach
dla potłuczonych”
wystąpili:
Piotr Pyrcioch, Małgorzata
Wronkowska, Aleksandra
Trzeciak, Konstancja Dziedzic, Sandra Kłósko, Bartek
Kula, Sebastian Linart, Adam
Maleńki, Joanna Matuszewska, Aleksandra Olejniczak,
Marcelina Toszek, Jagoda
Zacher.

