aktualności
GLIWICE
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Wygrali indeksy

„Artyści” w twórczym amoku zostali uwiecznieni na nagraniu miejskiego monitoringu - teraz ich
dzałalnością zajmie się Sąd Rodzinny

KNURÓW

Bazgrzą gdzie się da

Na szczęście coraz częściej chuliganeria zalicza wpadki, kończące się
zatrzymaniem. Tak było 2 tygodnie
temu w kompleksie handlowym Merkury. Dwóch wyrostków bazgrało
markerami. Ich bohomazy pojawiły
się na poręczach, drzwiach tamtejszych sklepów i zakładów. Zabawie
sekundowały ich dwie koleżanki.
Zdarzenie obserwował również dyżurny Straży Miejskiej, który wysłał
na miejsce patrol. „Artyści” przyznali się do swoich dzieł, po czym zostali
przewiezieni do miejsc zamieszkania
i przekazani opiekunom.
Na tym jednak sprawa się nie
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Doradcy w gimnazjum

Służby mundurowe poszukują autorów bazgrołów na placu zabaw...

kończy. Sprawą dewastacji zajmie
się Sąd Rodzinny, rodziców nieletnich czeka też kara finansowa. Ktoś
przecież musi zapłacić za usunięcie
szkód.
W weekend trzech chłystków
urządziło na placu zabaw przy ul.
Dywizji Kościuszkowskiej niezły
cyrk. Na mini-ściance wspinaczkowej wymalowali sprayem męskie

Nie zapomnij

przyrodzenie, a na drabinkach rozwiesili prześcieradło z napisem „Górnik Zabrze”. Zdarzenie zarejestrował
kamerą jeden z mieszkańców. Teraz
sprawcy mają w internecie swoje 5
minut. Dewastacją i materiałem dowodowym zainteresowała się Policja
i Straż Miejska.
/g/

Doradca zapoznał nastolatków z
możliwościami dalszych ścieżek edukacyjnych po zakończeniu przezeń
nauki w gimnazjum.
Zdaniem dyrektora Dzindzio
tego typu inicjatywy doradcze są
pożyteczne i konieczne. - W naszej
szkole też mamy doradców zawodowych. W każdej chwili służą uczniom
i ich rodzicom radą i pomocą.
- Tego typu spotkania są bardzo
pouczające - twierdzą zgodnie rodzi-

ce. - Mamy nadzieję, że to nie ostatnia
taka inicjatywa.
Spotkanie okazało się dobrym
pretekstem do zarek lamowania
się przez okoliczne placówki ponadgimnazjalne. Do wstąpienia w
mury swoich szkół zachęcali m.in.
przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Zespołu Szkół im. I. J.
Paderewskiego w Knurowie.
DC

MŁODZI EMERYCI BEZ ULGI

5 IV Dzień Leśnika
i Drzewiarza, Dzień Trzeźwo
ści
6 IV Wielki Piątek
7 IV Wielka Sobota,
Światowy
Dzień Zdrowia, Dzie
ń Pamięci
o Holocauście
8 IV Wielkanoc, Mię
dzynarodow y Dzień Romów
9 IV Drugi Dzień Świ
ąt
kiej Noc y, Śmingus-D Wielyngus
10 IV Dzień Służby
Zdrowia,
Dzień Wojskowego Lotn
ictwa
11 IV Światow y Dzie
ń Osób
z Chorobą Parkinso
na, Dzień
Rad ia, Ogó lno pol
ski Dzi eń
Walki z Bezrobocie
m

Zaiskrzy
od talentów
Tadeusz Szostak z Knurowa:
Udało mi się spotkać Jana
Pawła II, który jeszcze wtedy
był wikarym. W 1949 roku w
Niegowici przyjąłem komunię
z Jego rąk. Bardzo przeżyłem śmierć Jana Pawła II, jak
wszyscy patrzyłem, ale nie
płakałem. Nasz papież bardzo
dobrze mówił, ciągle pamiętam Jego słowa.
Not. JB

studiów na dowolnym kierunku na
GWSP) cieszył się gliwiczanin Wojciech Kaczmarczyk. Drugie miejsce
(rok bezpłatnych studiów) zdobyła
Joanna Pawletko z Gliwic, trzecie
(semestr bezpłatnych studiów) −
Aleksandra Czempiel z Czerwionki-Leszczyn. Wyróżniono Tomasza
Antolaka z Radzionkowa, Danielę
Nowak z Pyskowic i Roberta Hanczaruka z Gliwic.

Gimnazjaliści „Czwórki” spotkali się z doradcą
zawodowym z Gliwic. – Rozmowa miała na celu
uświadomienie rodzicom i uczniom zmian, jakie
czekają w związku z wprowadzeniem nowej
reformy szkolnictwa, która wejdzie w życie we
wrześniu – wyjaśnia Dariusz Dzindzio, dyrektor
Miejskiego Gimnazjum nr 4

GLIWICE

Jak Pan wspomina
pontyfikat Jana Pawła II?

Biznesplany nastolatków oceniała komisja składająca się z dziekana
Wydziału Nauk Ekonomicznych dr
Aliny Warzechy, pracownika naukowego GWSP dr Aliny Gorczyńskiej i
Prezesa Śląskiej Fundacji Wspierania
Przedsiębiorczości Bożeny Gabryel.
Jurorzy brali pod uwagę pomysłowość, efektywność ekonomiczną
przedsięwzięcia i prawdopodobieństwo jego realizacji.
Z głównej nagrody (bezpłatnych

KNURÓW. CZY MŁODZIEŻ POSŁUCHA...

Źródło: miastoknurow.pl

Tak jak psy oznaczają
swój teren, tak
najwyraźniej
młodzież znalazła
sposób, aby oswoić
miejską przestrzeń,
zalewając ją setką
bohomazów. O ile
prymitywizm
w malarstwie potrafi
wzbudzać zachwyt,
to dokonania
młodych knurowian
wywołują jedynie
zażenowanie

Przeszło sto uczniów z okolicznych
szkół ponadgimnazjalnych rywalizowało
podczas I Śląskiej Olimpiady Przedsiębiorczości
zorganizowanej przez Gliwicką Wyższą Szkołę
Przedsiębiorczości

Po raz czternasty na deskach
Gliwickiego Teatru Muzycznego
wystąpi najbardziej utalentowana
młodzież z całego regionu.
Koncert galowy Wojewódzkich
Prezentacji Artystycznych z pewnością zgromadzi rzesze wielbicieli
młodych talentów. Na jednej scenie
wystąpią wokaliści, instrumentaliści i tancerze wybrani w trakcie
wielodniowych przesłuchań konkursowych.
Koncert odbędzie się 11 kwietnia
(środa). Początek o godz. 17. Wstęp
wolny
JB

Zdrożała komunikacja miejska
Stało się - zapowiadana od dawna podwyżka cen
biletów autobusowych i tramwajowych weszła
w życie. Z ulgowymi przejazdami pożegnali się
emeryci, którzy nie ukończyli jeszcze 60 lat
Od 1 kwietnia obowiązuje nowy
cennik biletów komunikacji miejskiej KZK GOP. To wynik uchwały,
którą Związek przyjął 14 lutego.
Władze KZK GOP argumentują
podw yżkę wzrostem cen oleju
napędowego, galopującą inf lacją,
a także waloryzacją stawek przewozowych.
I tak za bilet w granicach jednego miasta zapłacimy teraz 3 zł
(1,50 zł - ulgowy). Tyle samo za
jazdę autobusem przez 15 minut
od momentu skasowania z możliwością przesiadek. W granicach
dwóch sąsiadujących ze sobą miast
lub przez 30 minut od skasowania (z
możliwością przesiadek) zapłacimy
3,60 zł (1,80 zł - ulgowy). Bilet na
trzy i więcej miast lub przez godzinę
od momentu skasowania z możliwością przesiadek kosztuje 4,40 zł,
natomiast ulgowy - 2,20 zł.
Zmieniły się też ceny biletów
miesięcznych: autobusowo-tramwajowy w granicach 1 miasta kosztuje

116 zł (58 zł - ulgowy), autobusowotramwajowy w granicach dwóch lub
więcej miast - 138 zł (69 zł - ulgowy).
Jeśli ktoś wybiera jedynie autobus
lub wyłącznie tramwaj, za podróż
po 1 mieście zapłaci teraz 102 zł
(51 zł - ulgowy), a w przypadku
dwóch i więcej miast - 124 zł (62 zł
- ulgowy).
Za bilet szkolny zapłacić trzeba
45 zł.
Związek zaostrzył kary za jazdę
bez biletu. Gapowicz będzie musiał
teraz zapłacić 150 zł, jeśli zdecyduje
się uiścić karę na miejscu, stanie
się uboższy o 90 zł. Na tych, którzy
do tygodnia od daty sporządzenia
protokołu-wezwania zgłoszą się do
KZK GOP, czeka kara 110 zł.
1 kwietnia z przejazdami ulgowymi pożegnali się tzw. młodzi
emeryci. Organizator śląskiej komunikacji publicznej szacuje, że
ograniczenie uprawnień do przejazdów ulgowych dla emerytów poniżej
60 lat poskutkuje zwiększeniem

dochodów ze sprzedaży biletów miesięcznie średnio o około 0,4 mln
zł. Związek tłumaczy, że dzięki temu
ruchowi, średni wzrost cen biletów
został ograniczony do 7 proc.
Dla tych, którzy jeszcze nie
wykorzystali starych biletów mamy
ważną wiadomość. Mogą na nich
jeździć do 14 kwietnia bez konieczności dopłaty. Emeryci tracący prawo do ulgi, a którzy posiadają ważny
bilet okresowy ulgowy (np. kwartalny) mogą na nim podróżować
do końca terminu wynikającego z
rodzaju biletu bez żadnych dodatkowych opłat. Ci, którzy korzystają
z ulgi na podstawie renty i stopnia
niepełnosprawności, zachowują
prawo do ulgowych przejazdów bez
względu na wiek.
Na koniec zła wiadomość. Prezes KZK GOP Roman Urbańczyk
zapowiedział już następną podwyżkę cen biletów. Możemy się jej
spodziewać 1 kwietnia 2013 roku.
/g/
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Tradycje nie tylko od święta

Foto: Bogusław Wilk

rozmaitości

O Barbórce, kroszonkach, dożynkach i nocy świętojańskiej
słyszał prawie każdy. Ale gdyby zapytać o polterabend,
stanickie fakle i sypanie owsa? Wszystkim – wiedzącym i nie –
polecamy wystawę fotograficzną pt. „Od wieńca adwentowego
do dożynkowego, czyli tradycje, zwyczaje i obrzędy powiatu
gliwickiego”
Ekspozycja znajduje się
w Galerii Perspektywa w
Gliwickiej Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości (ul. Bojkowska 37). Została otwarta w ubiegłym tygodniu.
Wernisaż uświetnił występ
knurowianki Stefanii Grzegorzycy i Moniki Organiściok z Chudowa, laureatek
konkursu na Ślązaka Roku,

od lat kultywujących regionalne tradycje. O muzyczną
oprawę zadbała Orkiestra
KWK Knurów pod dyrekcją
Mariusza Kowalczyka.
Fotograf ie prezentują
stare obrzędy. Obrazują tradycje popularne - barbórkę,
karczmę piw ną, topienie
marzanny, noc świętojańską,
dożynki, betlyjki, kroszenie

jajek, szukanie zajączka, roczek – ale też te mniej znane:
wodzenie niedźwiedzia, sypanie owsa, babski comber,
wierzbowe krzyżyki, stanickie fakle, procesję konną
czy polterabend.
Ekspozycja została zorganizowana przez gliwickie
Starostwo Powiatowe w ramach projektu „W krainie

utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej
kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i
legend powiatu gliwickiego”, współfinansowanego
przez UE.
W Galerii Perspektywa
w yst awa bę d zie ot wa r t a
do 16 kwietnia. Następnie
trafi do Centrum Eduka-

Wernisaż wystawy uświetniły Stefania Grzegorzyca
i Monika Organiściok, laureatki konkursu na „Ślązaka
Roku”

cyjnego im. Jana Pawła II
w Gliwicach (do 21 maja) i
Starostwa Powiatowego (do
11 czerwca). W późniejszych
terminach odwiedzi Bytom,
Katowice, Rybnik, Tarnowskie Góry i Rudę Śląską.
/bw/

Piękne, śląskie obrzędy - czy je znasz...
Stanickie fakle
– w Wiel k i Cz wa r tek
mieszkańcy Stanicy całymi
rodzinami wychodzą na okoliczne pola i biorą udział w
tradycyjnym obrzędzie fakli.
Wtedy też wieczorne ciemności rozśw iet lają w iel k ie
ogniska, a od ich płomieni
zapalane są fakle, czyli pochodnie wykonane ze starych
brzozowych mioteł. Przy ich
świetle dzieci poszukują powtykanych w zaoraną ziemię
małych krzyżyków (wykonanych z gałązek lub drewna) i
słodyczy ukrytych tu wcześniej przez dorosłych. Obrzęd
trwa dopóki wszystkie krzyżyki nie zostaną wyciągnięte
z ziemi. Przy dogasających

ogniskach uczestnicy śpiewają pasyjne pieśni i odmawiają
modlitwy. Stanicki zwyczaj
nawiązuje do poszukiwania
Pana Jezusa w gaju oliwnym
po ostatniej wieczerzy.

Wierzbowe
krzyżyki
– mają chronić przed
gradobiciem i burzami oraz
zapewniać urodzaj. Wierzba
to symbol życia i sił witalnych. Wierzono w jej moc
u zd raw iając ą i ochronną ,
potęgowaną przez poświęcenie w Niedzielę Palmową.
Poświęcone gałązki opalano
w Wiel k ą Sobotę nad poświęconym ogniem, po czym
robiono z nich k rz y ż yk i i

wkładano w skiby ziemi na
rogu pola lub co 10 metrów
wzdłuż jego granicy. Bywało,
że gospodarze umieszczali
też krzyżyki w domach, piwnicy i oborze. Warto przy
okazji przypomnieć, że gałązkami wielkanocnej palmy
uderzano w skłócone osoby,
dzięki czemu miały się one
pogodzić.

Procesja konna
– niegdyś powszechna
na Śląsku, do dziś kultywowana w gliwickiej Ostropie i
Wójtowej Wsi oraz w okolicach Raciborza i Głubczyc.
W Ostropie od XVII wieku w
każdy Poniedziałek Wielkanocny, wyrusza po południu

konna procesja. Na przedzie
jadą trzej młodzieńcy (wyłącznie kawalerowie) z krzyżem procesyjnym. Za nimi
pozosta li jeźdźcy wiozący
symbole Zmartwychwstania
Pańskiego (paschał, krzyż i
figurę Zmartw ychwstałego
Jezusa). Procesja przemierza
pola wzdłuż granicy parafii.
Jej uczestnicy modlą się o
urodzaj. Wędrówka kończy
się w kościele krótkim nabożeństwem.

Sypanie owsa
– w drugi dzień Świąt
Bożego Narodzenia rolnicy
z Wilczy święcą ziarna wiosennego zboża w kościele św.
Mikołaja. Po mszy z chóru

na księdza i wiernych spada
deszcz ziaren owsa, sy panych przez rolników. Owies
jest święcony przez kapłana,
który prosi o obfity urodzaj
w now ym roku. Niektórzy
gospodarze przynoszą garść
poświęconego zboża do domu,
by nakarmić nim swoje zwierzęta i dodać do ziaren przeznaczonych na wiosenny siew.
Zwyczaj jest pamiątką kamienowania św. Szczepana.

Polterabend
– obrzęd o niemieckich
korzeniach. W przededniu ślubu dom panny młodej odwiedzają hałaśliwi przebierańcy.
Przynoszą ze sobą worki pełnie
szkliwa i ceramiki. Potem ich

zawartość tłuką – na szczęście
i by odgonić ewentualne zło,
czyhające na młodych w życiu.
Zadaniem przyszłych małżonków jest dokładne pozbieranie wszystkich potłuczonych
szczątków. Jeśli uczynią to
wspólnie i z zaangażowaniem,
wróży to im zgodny związek.
Zadaniem gości jest powtórne rozsypywanie zebranego
już szkła pod drzwi panny
młodej. Młoda para powinna
wówczas cierpliwie posprzątać
ten uroczy bałagan. Nierzadko
zabawie towarzyszą tańce i
konkursy przygotowane dla
młodych i smaczny poczęstunek dla gości.
Źródło: materiały
wystawy, bw

Polecamy w TV
Dopełnieniem wystawy jest
film pt. „Od wieńca adwentowego do dożynkowego, czyli
tradycje, zwyczaje i obrzędy
powiatu gliwickiego”. Obraz
zostanie wyemitowany na antenie TVP 3 - w Wielką Sobotę
(7 kwietnia) oraz w świąteczny
poniedziałek (9 kwietnia) o
godz. 7.45.

Wesołego Alleluja
Kura gdacze, kogut pieje,
kaczka kwacze, zając wieje,
bo usłyszał, że Wielkanoc,
i na obiad będzie zając.
Ale zając w ten dzień święty
odpowiada za prezenty,
więc niech zając w swym koszyku
ma dla ciebie jaj bez liku.
W poniedziałek niech posika,
no i wtedy niechaj zmyka.
Wesołego Alleluja
Ilona Kraśnicka-Wala

ogłoszenia
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Skrzyżowanie ulic Zwycięstwa i Lignozy: zimą zbiera się tu woda,
przez co jezdnia zmienia się w niebezpieczne lodowisko

Tu już nie ma poczty...

Foto: Bogusław Wilk

Foto: Archiwum

Dzień po Prima Aprilis na klientów
szczygłowickiej filii Urzędu Pocztowego
czekała niemiła niespodzianka. - Zlikwidowali
nam pocztę! Nie mogę nic wysłać, zapłacić za
rachunki - burzy się Marcin Kubic ze Szczygłowic.
Rzecznik prasowy Poczty Polskiej nazywa
likwidację przekształceniem

KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Skrzyżowanie
do remontu
Trwają przymiarki do przebudowy skrzyżowania
ul. Zwycięstwa i Lignozy oraz chodnika wzdłuż
ul. Niepodległości – na odcinku od Biedronki po rondo
Jana Pawła II
I jedna, i druga, inwestycja jest
potrzebna. Szczygłowickie skrzyżowanie od lat doskwiera kierowcom.
Dla TIR-ów za wąskie - ciężarówki
rozjeżdżają narożną część wysepki,
niekiedy przy okazji „kasują” oznakowanie. Na rozjeździe zbiera się
też woda, przez co zimą krzyżówka
zmienia się w niebezpieczne lodowisko. Z kolei remont chodnika przy
ul. Niepodległości nie wymaga specjalnego uzasadnienia – wystarczy się
przejść (zwłaszcza podczas deszczu),
by pozbyć się jakichkolwiek co do
tego wątpliwości...
Formalnie za obydwa zadania
odpowiada administrator, czyli Województwo Śląskie. Do tej pory niewielkie były jednak szanse na ich realizację. Zarządca tłumaczył się brakiem
finansów. Knurów „wyciągnął rękę”
w stronę Województwa Śląskiego i
zaproponował współudział w kosztach.
W styczniu magistrat wystąpił o ujęcie
inwestycji w programie Współfinansowania Inwestycji Drogowych (WID) na
2012 r. Wniosek został zaakceptowany.
W tej sytuacji niezbędne okazało się za-

Program WID
pr e c y zuje zas ady wspó łuczestnictwa w kosztach przez
budżety województwa oraz
gmin i powiatów budowy infrastruktury drogowej (m.in.
skrzyżowań, chodników, ciągów pieszych i rowerowych,
sygnalizacji świetlnej, zatok
autobusowych).

4

bezpieczenie odpowiednich pieniędzy
w budżecie miasta.
Decyzja została podjęta w ubiegłą środę podczas nadzwyczajnej
sesji Rady Miasta. RM na wniosek
prezydenta podjęła uchwałę zabezpieczającą kwoty: 52 tys. zł i 67 tys.
zł. Pierwsza z nich zostanie przeznaczona na „opracowanie wariantowej
koncepcji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul.
Zwycięstwa) z ul. Lignozy”, druga
– na „opracowanie dokumentacji
projektowej dla potrzeb przebudowy
chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Niepodległości)”.
Zamierzenia miasta idą dalej:
chce przejąć realizację obydwu zadań. Rada Miasta mocą uchwały
zgodziła się na zawarcie w tej sprawie
porozumienia z Województwem
Śląskim.

W sumie pod głosowanie trafiło
12 uchwał. Gros dotyczyło spraw
oświatowych, m.in.: * zabezpieczenia
pieniędzy dla uczniów niepełnosprawnych na bezpłatny transport i
opiekę w czasie przewozu do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci
Niesłyszących i Słabowidzących w
Katowicach, * rozdysponowania
przez dyrekcje placówek oświatowych
dochodów z najmu pomieszczeń,
* remontu szatni w gimnazjalnej
„Jedynce” za pieniądze stanowiące
wcześniej wkład własny placówki w
ramach projektu Comenius.
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/

nekrolog

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Pani URSZULI DUDKIEWICZ
z powodu śmierci

OJCA
składają Koleżanki z Biblioteki
oraz Pracownicy Centrum Kultury w Knurowie

- Tu już nie ma poczty - informuje
nas przez telefon jedna z pracownic.
- Jak to? Od kiedy? - udajemy
zdziwienie.
- Od dziś. Tydzień temu dostaliśmy decyzję o likwidacji.
- A wiadomo dlaczego?
- Nie opłacało się - słyszymy w
słuchawce. Miły głos zaprasza do
agencji pocztowej przy ul. Lignozy.
Marcin Kubic ze Szczygłowic nie
kryje złości. Od zastępcy naczelnika
poczty dowiedział się, że kilka dni
temu pracownicy dostali decyzję o
zamknięciu filii. Widocznie nie do Szczygłowice, al. Piastów 1B:
z tej placówki listu już nie wykońca w to uwierzyli, bo - jego zdaślesz...
niem - nigdzie żadnego ogłoszenia
na ten temat nie przeczytał. - Nie nikogo) przemilcza powód likwidacji
mogę nic wysłać, zapłacić za rachunki. filii. Mało tego, nie mówi o likwidacji,
Pojechałem na Dworcową, a tam ko- a o przekształceniu i zmianie miejsca
lejka aż do stadionu. Ponoć otworzyli funkcjonowania. Informacja o zmiaagencję pocztową w Szczygłowicach, nach, jego zdaniem, była umieszczona
ale w środku trwa remont.
z odpowiednim wyprzedzeniem na
Mężczyzna dowiedział się także, drzwiach placówki. - Nowa agencja
że skrzynki na listy w
pocztowa uruchomiocałych Szczygłowicach Nowa Agencja Pocz- na została 2 kwietnia i
są niecz y nne. - Nie t owa z n aj d uj e s i ę znajduje się około 200
można do nich wrzucać przy ul. Lignozy 63
m od poprzedniej lokalistów, bo są w likwidalizacji. Placówka oferuje
cji. Kto o tym wie? - pyta mężczyzna. nie tylko lepszy dostęp, bez barier
Czarne chmury pojawiły się nad architektonicznych dla osób niepełjedynym punktem pocztowym w nosprawnych, ale również świadczy
Szczygłowicach już w połowie 2010 pełen zakres usług powszechnych w
roku. Najpierw z urzędu zrobiła się godzinach od 9.00 do 16.30 - czytamy
filia, a trzyosobowy personel został w nadesłanym e-mailu.
okrojony do jednej. Decyzja zbulwerRzecznik Baranowski uspokaja,
sowała mieszkańców, którzy wystoso- że zmiana lokalizacji skrzynek poczwali do Oddziału Rejonowego Poczty towych nie wpłynie na przesyłkę
Polskiej w Zabrzu protest. Regionalny korespondencji. Niestety, bez słowa
rzecznik prasowy nie pozostawiał pozostawił nasze pytania o los pracowjednak wtedy wątpliwości: rachunek ników zlikwidowanej filii i to, dlaczego
ekonomiczny jest nieubłagany.
zmiany wchodzą w życie na tydzień
Dwa lata później ogólnopolski przed świętami, kiedy ludzie częściej
rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew niż zwykle korzystają z usług poczty.
/pg/
Baranowski (cięcia nie oszczędziły
ogłoszenie

PRZETARG
Lokatorsko–Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 23,10 m2 składające
się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone
w Knurowie przy ul. Spółdzielczej 7A/5 – I piętro.
Cena wywoławcza 47.200,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 12.04.2012 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 4.720,00 zł należy wpłacić w siedzibie LWSM, pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr 3/ w terminie do dnia 11.04.2012 r. do
godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
10.04.2012 r. od godz. 14.00 do 15.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie
Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie
/pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon 32 235-14-25 wewn.
34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od
przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
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Mirek marnotrwany
Był na dnie przez 3 lata. Tułał się po całej Polsce. Dworce, strychy i piwnice były jego
przytuliskiem. Wąchał klej, rozpuszczalniki, wlewał w siebie tanie wina, denaturat
i perfumy. - Budziłem się codziennie i obiecywałem sobie, że to ostatni raz - wspomina
Mirosław Rękorajski. Dziś jest właścicielem szkoły języków obcych. Odwiedza
noclegownie, szpitale, więzienia. Opowiada o sobie i spłaca dług

Dowodowe zdjęcie dokumentuje nowy
etap w życiu Mirka. Dziś jeździ po Polsce
i pomaga takim jak on niegdyś

W portfelu nosi zdjęcie dowodowe zrobione 21 lat temu. Na nim
twarz wyprana z emocji, obojętny
wzrok. Żona wiele razy go namawiała, by je wyrzucił. On nie chce, bo
w tym jednym ujęciu zapisane jest
wszystko, co przeżył, zanim wyszedł
na prostą.
Do pracy w Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice” przyjechał
z Piotrkowa Trybunalskiego. Takich
jak on było wielu. - Pomysłów miałem
sporo: założyłem kapelę podwórkową
„Chłopcy z biedaszybu”, WOPR w
Knurowie, Klub Honorowego Dawcy
Krwi. Osiągnięcia mieliśmy, ale co z
tego? Chciałem być doceniony i przez
to może wszystko się tak potoczyło?
- zastanawia się Mirek. - Człowiek pracował uczciwie i jak widział, że ordery
dostają ci, co kapowali, albo mają lewe
ręce, to go to denerwowało. Wolałem
się wtedy napić, niż takie życie mieć.
Mieszkanie w hotelu robotniczym określa tylko jednym słowem:

MAKABRA
- Co drugi pokój to melina. 15
dni w miesiącu talerze latały po
korytarzach. Wypłaty przepijaliśmy
w Banderozie („kultowa” knajpa w
Szczygłowicach - przyp.red.). Tak
upadłem na samo dno.
Wielu kończyło tak jak Mirek. Z
dala od rodzinnych domów próbowali
wszystkiego. - Kiedy mnie drugi raz
zwolnili z kopalni za pijaństwo, wróciłem
do Piotrkowa. Mama wyrzuciła mnie
z domu. Zrobiła to, bo nadal piłem.
Zmarnowałem wiele szans, zawiodłem
jej zaufanie - opowiada Rękorajski.
Był koniec lat 80. Mirek, którego
jeszcze w 1980 wszyscy znali z wykonania „Ballady strajkowej”, był nie
do poznania. Nocował na dworcach,
strychach i w piwnicach. Żywił się
suchym chlebem znalezionym na
śmietniku i popijał go zimną wodą.

Wlewał w siebie tanie wina, denaturat i perfumy. Palił nawet 80 papierosów dziennie, od czasu do czasu
sięgał po marihuanę, wąchał klej i
rozpuszczalniki. Nigdy nie żebrał,
wolał okradać ludzi w pociągach i
autobusach. To trwało 3 lata.
- Cały czas w głowie pojawiała się
myśl, że to nie jest życie. Ja się z tym nie
chciałem godzić. Każdy alkoholik chce
żyć godnie. Były chęci, by to zmienić,
ale zabrakło silnej woli. Ona kończyła
się zazwyczaj w rowie, gdzie leżałem
z gitarą upity do nieprzytomności.
Wiele razy wchodziłem do tramwaju
czy czerwonego autobusu i ludzie się
odsuwali, zatykali nosy. Z początku
nie wiedziałem o co chodzi. Później
domyśliłem się, że nie pachnę, tylko
śmierdzę. Doprowadziłem się do stanu
gorzej niż świnia - przyznaje Mirek.

DWIE SZANSE OD LOSU...
Rodzina odwróciła się od niego.
Stracił żonę i syna (dziś ma 26 lat),
stracił sens życia. - Budziłem się
codziennie i obiecywałem sobie, że to
ostatni raz. Chciałem sobie odebrać
życie, bo mi zbrzydło. Chciałem zrobić
na złość rodzicom.
Na warszawskim Dworcu Zachodnim rzucił się pod nadjeżdżający express. Nie zauważył, że zrobił to
przed rozjazdem. Pociąg przejechał
obok, a on doszedł do wniosku, że nawet życia nie potrafi sobie odebrać.
Już wtedy Milicja poszukiwała go
listem gończym za liczne kradzieże.
Więzienia były tak przepełnione, że
nie przyjęli go, kiedy sam się zgłosił.
Jako recydywista dostał wyrok w
zawieszeniu.
- Pojechałem do Żor, do brata.
Chciałem od niego pieniądze wyciągnąć. Podjechał wtedy samochód,
wpakowali mnie do bagażnika i wywieźli do lasu. Podejrzewam, że byli to
ludzie z byłego Związku Radzieckiego.
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raz chcesz się przyjąć? Powiedziałem,
że trzeci. Sekretarka poszła sprawdzić,
a ja usłyszałem, że jeśli tylko mówię
prawdę, to on mi pomoże.
Dziś Roman Noga jest dyrektorem ds. pracy KWK „KnurówSzczygłowice”. Przyjmował i zwalniał
taką ilość ludzi, że nie wszystkich
ma prawo pamiętać. Podkreśla, że
dla niego każdy pracownik nie był
tylko numerem znaczka, ale przede
wszystkim człowiekiem. - Ludzie potrafią być straszni, jednak wszyscy są
porządni. Zapamiętałem jego twarz
tylko dlatego, że był charakterystyczny. Musiałem go wcześniej gdzieś
spotykać. Z tego co pamiętam on nie
był alkoholikiem, on był pijakiem.
Wzbudzał zaufanie, przychodził,
rozmawiał. Przyznać się w życiu do
czegokolwiek, a szczególnie do błędu,
jest bardzo ciężko. On to potrafił. Jeśli
przyszedłby piąty raz, pomógłbym mu
- zapewnia dyrektor.
Roman Noga dał wtedy Mirkowi
trzecią szansę, załatwił mu miejsce
Do głowy przyłożyli mi pistolet i w tym samym hotelu robotniczym.
chcieli odstrzelić za moje złodziejstwo Obrazy z przeszłości atakowały Ręi przekręty. Narobiłem długów, bo po- korajskiego z każdej strony. Walczył
trzebowałem pieniądze na narkotyki i z nimi, kiedy schodził do świetlicy na
alkohol - tłumaczy Mirek.
telewizor, a koledzy palili papierosy.
Nie strzelili, bo w reklamów- On wiedział, że nie może. Wychoce, którą miał przy
dził wtedy i modlił
sobie znaleźli jedy- W latach 1990-2000 z KWK się. Przez miesiąc
„Szczygłowice” zwolnionie brudną koszulę nych zostało 1121 osób, w odwiedzał „Bandei spodnie - cały jego tym 86 za alkohol
rozę”. Po co? - Żeby
dobytek. Wspomina,
stać w tym smrodzie,
że bardzo mocno go wtedy pobili.
w tym huku i hałasie. Dawni znajomi
13 października 1991 roku, godz. pytali co się stało. Odpowiadałem, że
18.13 - tę datę i godzinę Rękorajski za- Bóg mi pomógł. To oni wtedy tak mi
pamięta do końca życia. Przechodził pokazywali - Mirek stuka się w głowę.
wtedy przez osiedle Pawlikowskiego - Mówili: piłeś, będziesz pić, paliłeś,
w Żorach, kiedy podszedł do niego będziesz palić. Przez te 21 lat ani razu
człowiek. W białej koszuli, pod kra- nie zaćpałem, ani nie zapiłem.
watem. Przytulił Mirka i zapytał, czy
Rękorajski stał się ich wyrzutem
może się za niego modlić. - Obcy czło- sumienia. Dawnych kompanów od
wiek, w obcym mieście, ja 3 miesiące kieliszka denerwowała jego konseniemyty, to przecież nie pachniałem. kwencja. Wielu z nich się od niego
A on mnie przytula, płacze i chce się odsunęło.
modlić. Za mnie? Mówię: módl się, jeśli
- Wcześniej, kiedy miałem pieniąci to pomoże. Pierwszy raz usłyszałem dze, wokół mnie było wielu pseudotaką modlitwę, takie wołanie. Jego łzy przyjaciół. Mieli z kim wypić, komu
kapały na moje policzki. Ukląkłem przyłożyć. Poklepywali, aż kieszenie
przed nim i powiedziałem: Panie, jak robiły się puste. Jak nie miałem co zjeść,
jesteś żywy, daj mi się odczuć.
nikogo to nie interesowało. Dla nich
Od tego spotkania Mirek zaczął byłem wtedy dziadem. Wielu z tych
szukać innej drogi. Mówi, że uwie- pseudo-przyjaciół leży dziś 2 metry pod
rzył głęboko w Jezusa Chrystusa. ziemią, na ul. Słonecznej w SzczygłowiWielu mu w to nie uwierzyło, a on cach (cmentarz - przyp. red.).
czytał Biblię, przestał pić, palić, odMirek potrzebował 2 lat, zanim
stawił narkotyki.
odważył się pojechać do rodzinnego
domu i spojrzeć matce w oczy. Ojciec
nie dożył chwili jego przemiany. Miał
TRZECIA OD DYREKTORA
Nowe życie zaczął od zdjęcia do 52 lata, kiedy umarł z powodu 5 zadowodu osobistego, którego wcześ- wału. Niektórych więzi nie udało się
niej nie miał. Wrócił do Szczygłowic, odbudować.
Mirek rozpoczą ł nowe życie
zapukał do gabinetu ówczesnego
dyrektora KWK „Szczygłowice” u boku innej kobiety. Ciężko było
Romana Nogi. - Bóg go chyba użył. jej uwierzyć w mroczną przeszłość
Gdyby nie on, ja nie wiem, gdzie był- męża.
bym dzisiaj i czy w ogóle byśmy teraz
rozmawiali. Chciałem na nowo pod- SPŁACAM DŁUG
jąć pracę w kopalni. Mówię mu: przyW kopalni przepracował w sumie
jąłem Jezusa, on na to: usiądź, który 22 lata. Odszedł, kiedy pojawiła się

możliwość przejścia na wcześniejszą
emeryturę i otrzymania górniczej
odpraw y. W przeciwieństwie do
niektórych, on tych pieniędzy nie
przejadł. Otworzył w CzerwionceLeszczynach szkołę języków obcych.
Biznes się rozkręcił, powstały kolejne filie, także w Knurowie. Szkołę
prowadzi teraz żona Mirka. On
jeździ po całej Polsce i opowiada o
sobie. - Mam takie pragnienie, żeby
podziękować w ten sposób ludziom i
Bogu. Pokazać, że można żyć inaczej
- mówi i podkreśla, że nie bierze za
to ani grosza.
Przez ostatnich 21 lat poznał
wielu, którzy pogubili się w życiu.
Zaczyna się zawsze niewinnie, od
pierwszego kieliszka. - Kiedy przyjechałem do Szczygłowic, nie byłem
alkoholikiem. Nikt się nim nie rodzi.
Wpaść jest łatwo. Ja też myślałem, że
mam nad tym kontrolę, myliłem się.
Przywołuje I Komunię starszego
brata, kiedy cała rodzina poszła do kościoła, a on wypił cały alkohol i padł. Był
wtedy za mały, aby dostać lanie.
Codziennie poznaje nowych ludzi:
profesorów, którzy odwyk zaliczyli 7
razy, zabójcę z Sierdza, skazanego na
dożywocie (4 razy próbował popełnić
samobójstwo)... - Rozmawiam z najgorszymi, pomagam prostować ścieżki
tym, którzy w więzieniu mają spędzić
25 lat. Nakręciliśmy serial dokumentalny „Ja, alkoholik”, założyliśmy fundację, dzięki której powstają ośrodki
dla więźniów, którzy zaczynają nowe
życie na wolności. Tak spłacam dług,
który kiedyś w życiu zaciągnąłem.

NIE SZTUKA BYĆ EGOISTĄ
Przez ostatnie 2 lata przejechał 75
tys. km. Zapytany o nagrodę bez namysłu odpowiada: - Ostatnio grałem
na gitarze dla 75 więźniów. Oni wszyscy wyszli ze spotkania uśmiechnięci.
Niektórzy podchodzili, podawali rękę
i pytali, kiedy znowu przyjadę. To jest
dla mnie najpiękniejsze.
Mirek nie zapomina też o Szczygłowicach. - Chodzę po barach i mówię, żeby zrobili coś ze swoim życiem.
Nie chcą. Jeden mi ostatnio wykrzyczał: gdzie ty widzisz alkoholika, który
tu leży, w Szczygłowicach? Wielu się
broni, niektórzy myślą, że lekarz im
pomoże. Mam wielu kolegów z dawnych czasów od kieliszka, którzy pracują teraz nad swoim życiem w klubie
Anonimowych Alkoholików.
Prezes Klubu Abstynenta „Siódemka” Piotr Kołodziejczyk traktuje
historię Mirka jako przesłanie i
przykład dla wszystkich błądzących
w życiu. - Dla naszych klubowiczów
jest autorytetem. Wiem, że jeździ po
zakładach karnych, wraca do starych miejsc. Opowiadanie o swoich
doświadczeniach jest jedną z form terapii. Dziś nie sztuką jest być egoistą,
tylko żyć dla innych - tłumaczy.
Paweł Gradek

5

aktualności
KUŹNIA NIEBOROWSKA

Kruchość ludzkich spraw
Są domy do innych niepodobne. Domy jak ciche strumienie, przyjmujące tych, którzy już nie potrafią sami
płynąć z nurtem życia. Domy, gdzie nie ma mamy, nie ma taty, tylko kruchość ludzkich spraw przechadza
się po korytarzach. Trochę przyjaciół, parę kolegów i tych, co przyjdą, choć nie muszą. Co odwiedzą,
wypiją kawę, pożalą się nad losem i wrócą do swojej normalności, głęboko oddychając, że mogą wrócić.
Domy ciepłe od życia i zimne od samotności. Domy o szczerych uśmiechach i jasnej nadziei, że tutaj też
można pięknie żyć. Mimo wszystko, na przekór wszystkiemu...

W „Zameczku” mieszkają głównie panowie

Trafić do Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” nie jest łatwo.
Najpierw autobusem, potem kilometr
poboczem bez chodnika. Dom wyłania się powoli, jakby wychodził z lasu.
Zabytkowy pałac pamiętający czasy, o
których już rzadko kto pamięta. Nie
ma murów, nie ma krat. Wokół cisza
i mieszkańcy powoli przysiadający na
wiklinowych krzesłach, z zaciekawieniem wpatrujący się w przybysza.
− Dlaczego pani przyszła? Do
kogo? Może do mnie? Niedługo mam
urodziny... − pytają.

BARTEK
Mieszkańcy DPS-u to głównie
mężczyźni, najmłodszy − Bartek ma
27 lat. W swoim pięknym pokoju
o złocisto-brązow ym kolorze na
ogłoszenie własne

Bartek: - Proszę zrobić mi zdjęcie z mamą i
kwiatkami, nie chcę sam...

parapecie trzyma kwiaty. Jest z nich
bardzo dumny. Obok doniczek −
zdjęcie uśmiechniętej kobiety
− To moja mama. Bardzo ładna.
Proszę mi zrobić zdjęcie z mamą. Z
mamą i kwiatkami. Nie chcę sam −
prosi Bartek.

DAMIAN I JACEK
Podopieczni codziennie budzą
się koło 7, przy porannej toalecie
pomagają terapeuci i pielęgniarki.
Potem śniadanie i zajęcia. Różne. Od
sportowych po artystyczne. Gdy jest
ładna pogoda, mieszkańcy sprzątają
wokół domu. Grabią liście, koszą
trawę. Niektórzy żyją bardzo blisko
przyrody, np. pan Damian hoduje
zwierzęta. Ma wesołego chomika i
nieco ospałe rybki. Gdy wyjeżdża

do rodziny, o małą faunę dba pan
Wiesio, współlokator, który z wielką
starannością karmi ferajnę. Dużą
kolekcję kwiatów ma też pan Jacek, z
zawodu ogrodnik
− Chciałabym mieć zdjęcie z
moim największym kwiatkiem, sam
go podlewam − opowiada.
Przed każdym pokojem wiszą
zdjęcia mieszkańców, ich wizytówki.
Cały personel dba, by podopieczni
czuli się jak najlepiej. Pokoje malowane w jasne kolory, ozdobione kwiatami, obrazami, aniołami zachwycają
swoją różnorodnością. Każdy ma
inny charakter, jeden jest afrykański,
inny różany.

JANEK
Żadna choroba, żadne upośledzenie nie wykorzenia z człowieka
potrzeby bliskości, obecności dłoni,
w których choć na chwilę można się
schować. Żadne ograniczenie nie
zabiera pragnień bycia kochanym,
bycia potrzebnym.
Pan Janek ma 51 lat, dokładnie
pamięta datę swojego przyjścia do
domu.
− Był wrzesień 2000 roku, godz.
11.10. Już niedługo minie 12 lat. Lubię
tutaj być, mogę spacerować, grać w
piłkę, rysować i tańczyć. Bardzo lubię

Pan Jacek jest ogrodnikiem

kolegami, składanie modeli. Takie
małe przyjemności. Każdy z mieszkańców lubi coś innego, czym innym
się interesuje.
Pan Jerzy jest w „Zameczku” od
kwietnia 1990 roku. Patrzy na rozmówcę badawczym spojrzeniem, od
czasu do czasu poprawiając okulary.
Elegancko ubrany, cicho opowiada.
− Mieszkałem wcześniej u ciotki,
ale ciocia zmarła. Ciocia się mną opiekowała, dawała mi wszystko, teraz
sam zostałem. Jestem z Chorzowa.
Mam brata. Żonatego. Nie interesuje
się mną. Wysyłam mu zaproszenia,
ale nie odpowiada, nie wiem może
nie chce albo zmienił adres. Już 8 lat
go nie widziałem − mówi.
Pan Jerzy to pasjonat filmów
przyrodniczych i sportu.
− Mamy Polsat Sport satelitę, lubię patrzeć na sport, na piłkę nożną,
na tenis. Na Ojca Mateusza patrzymy,
i na ten nowy serial z psem.

tańczyć. Mam nawet dwie koleżanki,
jedną w Kończycach, a drugą w Sośnicowicach − opowiada uśmiechnięty.
Pan Janek ma rodzinę, ale nikt go BŁOGOSŁAWIENI
nie odwiedza. Raz na parę lat wpadGdzie jest granica między nornie kolega z Anglii. Tyle.
malnością a innością? Kto decyduje
Mieszkańcy często wyjeżdżają o tym, jak definiujemy normalność?
na w yciecz k i.
Coraz częściej
Uw ielbiają to. Powstanie tego artykułu byłoby s p yc h a my n a
Każde wyjście to niemożliwe bez zaangażowania i margines tych,
dla nich wielka pomocy pani Haliny Mutz, księgo- których światów
radość. Często wej z DPS „Zameczek” oraz pani nie potraf imy
o r g a n i z o w a - Renaty Strózik, terapeutki. Dzię- ogarnąć i zrone są imprezy kujemy wszystkim mieszkańcom i zumieć. Strach
pracownikom „Zameczka” za nieokolicznościozrodzony z tazwykle ciepłe i miłe przyjęcie.
we, walentynki,
jemnicy. Bo cóż
karnawał i pikmy w iemy o
niki przy dobrej pogodzie. Stołówka nich, o ich pragnieniach i myślach.
zachęca do świętowania, co lubią Cóż poza tym, co sami czasami
panowie?
zechcą nam odsłonić. A może to
− Oczywiście mięso, jak wszyscy właśnie ich świat jest tym lepszym
mężczyźni − śmieją się panie ku- światem. Świat Bartka, tęskniącego
charki. − Mięso i zapiekanki. Takie za mamą, świat Jacka kochającego
ich smaczki.
kwiaty i Jerzego w y patrującego
brata?
Świat błogosławionych ubogich
JERZY
Codzienność to oglądanie te- w duchu, świat cichych.
lewizji, granie w piłkę, rozmowy z
Tekst & Foto: Justyna Bajko

We wtorek szóstoklasiści
przystąpili do sprawdzianu wiedzy zdobytej podczas dotychczasowej edukacji. Przez godzinę (w
wyjątkowych sytuacjach dłużej)
rozwiązywali zadania sprawdzające umiejętności czytania,
pisania, rozumowania, korzystania z informacji, a także wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Do zdobycia mieli maksymalnie
40 pkt.
Prace ocenią egzaminatorzy
z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Na wyniki trzeba
poczekać do 22 czerwca.
DC
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Foto: Dawid Ciepliński

Sprawdzian szóstoklasistów
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KNURÓW. NOWOŚĆ DLA SŁUCHACZY

POWIAT. PLEBISCYT NA CZŁOWIEKA ROKU

Po trzykroć Starvin’ Marvin

„Siódemka”
dla Anety Nowak

Knurowski zespół zapewnia, że nowe utwory mile zaskoczą fanów

Formacja powoli przygotowuje
się do nagr y wania nowej pły ty.
– Mogę zdradzić, że utwory nie będą
już tytułowane numerami, lecz zdecydujemy się na tradycyjne słowne
tytuły - zdradza Kuba.
Videokilip można zobaczyć na
stronie internetowej zespołu www.

starvinarvin.pl lub w serwisie YouTube wpisując w wyszukiwarce
„Starvin’ Marvin - 119 Live”.
Knurowski zespół w najbliższym
czasie będzie można usłyszeć podczas koncertów w kwietniu w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim.
DC

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Aneta Nowak,
prezes
knurowskiego
Stowarzyszenia
Cztery Pory Roku,
znalazła się na
siódmym miejscu
w plebiscycie
na „Człowieka
Roku 2011
Gliwic i Powiatu
Gliwickiego”

Foto: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Knurowska grupa zadebiutowała
na rynku fonograficznym niemal
przed rokiem. Wtedy ukazała się jej
pierwsza płyta zatytułowana „Marvin’ mówi”. Liczyła pięć utworów.
Do dwóch z nich młodzi muzycy
nakręcili teledyski wcześniej, teraz
przyszedł czas na trzeci.
- Nowe video powstało w trakcie
jesiennej trasy koncertowej po Polsce.
Odwiedziliśmy wówczas m.in. Wrocław, Katowice i Kraków – wyjaśnia
Jakub Skorupa, gitarzysta zespołu.
Ciekawostką jest fakt, że dźwięk klipu nie był nagrywany w studio, tylko
został zarejestrowany na żywo. „119”
to nowa piosenka grupy. – Gramy już
ją od jakiegoś czasu na koncertach,
ale rzeczywiście nie była wcześniej
rejestrowana – mówi Jakub. – Utwór
w dosyć jednoznaczny sposób określa
nasz obecny kierunek muzyczny. Z
pewnością może to być nowość dla
tych wszystkich, którzy znają Starvin’
Marvin tylko i wyłącznie z naszego
mini albumu.

Foto: arch. zespołu

W sieci zadebiutował trzeci już klip rockowej grupy
Starvin’ Marvin. Pięcioosobowa formacja z Knurowa
prezentuje na nim koncertowe video do nowego
utworu zatytułowanego „119”

Plebiscyt zorganizował gliwicki
oddział Dziennika Zachodniego.
Głosowali internauci. Wybierali osoby, które bezinteresownie pomagają
innym, walczą w słusznych sprawach,
działają społecznie i wzbogacają nasze codzienne życie.
Finał plebiscytu odbył się 26
marca w gliwickim starostwie. Człowiekiem 2011 Roku została wybrana
Małgorzata Malanowicz z Gliwic
– prezes Stowarzyszenia Gliwickie
Metamorfozy. Drugie miejsce głosujący przyznali Agnieszce Nalepce z
Pyskowic – twórczyni Teatru Carpe
Diem i wychowawcy młodzieży. Z
trzeciego miejsca cieszyła się Karolina Kropornicka z Bojkowa – prezesująca Śląskiemu Stowarzyszeniu
Chorujących na Stwardnienie Rozsiane „SezaM”.

Aneta Nowak

W „złotej dziesiątce” laureatów
znalazła się knurowianka Aneta
Nowak. Internauci docenili jej zaangażowanie w działaniach na rzecz
lokalnej społeczności. Za jej kandydaturą oddano 2 tysiące głosów.
– Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy mnie poparli – mówi knurowianka.
DC

ogłoszenia

DYŻURY RADNYCH
Radni Rady Miasta Knurów w dniu 10.04.2012 r. w godz.
16.00 do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•
Marcel Kipka z Gliwic

Wojciech Kusicielek z Zabrza

Rafał Sołtys z Kryrów

ur. 25.03.2012 r., 4160 g, 55 cm

ur. 25.03.2012 r., 3330 g, 55 cm

ur. 27.03.2012 r., 3600 g, 56 cm

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

2
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
al.

Wilsona
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 28.03.2012 r.
do 17.04.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - dwie części działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.
reklama

Jagoda Jaworska z Knurowa

Karolina Wolik z Czerwionki-Leszczyn

Miłosz Guliński z Knurowa

ur. 28.03.2012 r., 2500 g, 49 cm

ur. 28.03.2012 r., 2750 g, 50 cm

ur. 29.03.2012 r., 3850 g, 54 cm

Julia Hołyńska z Żernicy

Agata Kołodziej z Rybnika

Helena, córka pani Woźny z Knurowa

ur. 29.03.2012 r., 3850 g, 53 cm

ur. 29.03.2012 r., 3505 g, 54 cm

ur. 29.03.2012 r., 3280 g, 54 cm
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PILCHOWICE. JARMARK WIELKANOCNY

Nagrodzeni Konkurs
plastyczny „Wielkanocny zając”

Parkowe pożytki ze
świątecznych przyjemności
Szkrobanie i gotowanie – wszystko na ekranie – zrobiło furorę
podczas IV Pilchowickiego Jarmarku Wielkanocnego. Wabików było
zresztą znacznie więcej. Nic dziwnego, że na niedzielną imprezę
ściągnęły tłumy...
Zarówno dzięki wielu wystawcom,
jak i gościom, którzy wręcz oblegali
barwne i bogate kramy.

Foto: Bogusław Wilk

Od wczesnego przedpołudnia
po wieczór sala Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej tętniła życiem.

Jak stworzyć kroszonkowe dzieło sztuki podpowiadała
zainteresowanym Bernadeta Suliga (z lewej), laureatka wielu
konkursów zdobniczych

GIERAŁTOWICE. KIERMASZ WIELKANOCNY

Piękno na święta
Kroszonki, frywolitki, szydełkowane
kurki, baranki z makaronu, misternie
plecione koszyczki i serwetki – setki
pięknych ozdób cieszyło oczy
przybyłych na wielkanocny
kiermasz w gierałtowickim urzędzie

8

wskazują na kram. Wypełniają go
stroiki, frywolitki, jajka-karczochy i
filcowane, ozdoby w stylu decoupage,
kompozycje z kwiatów – do wyboru,
do koloru.
Przyszowianki Agnieszka i Gabriela Szołtysek prezentują nieba-

nalne świece, sizalowe plecionki i
wydmuszki z wzorami wycinanymi...
dentystyczną wiertarką. Aleksandra
Kuszka z Pilchowic tworzy jedyne
w swoim rodzaju filcowane etui
na komórki. Domeną Aleksandry
Jachnik są nietypowe... poduszki i
przytulanki. – W kształcie kotka?
Proszę bardzo. Domek? Ależ oczywiście – ornontowiczanka nie zna słowa
„niemożliwe”. Podobnie Aleksandra
Augustyniak z Tychów, twórczyni
koronkowych koszyków, serwetek i
roślinnych kompozycji.
- Wielkanocny kiermasz dobrze
wpisał się w kalendarz gminnych
imprez – nie kryje satysfakcji Agnieszka Nowak z gierałtowickiego
Urzędu Gminy. – Cieszy się sporym
powodzeniem – zarówno okolicznych
twórców jak i mieszkańców.

Magdy Oleszowskiej.
Powodzeniem cieszyły się konkursy „Wielkanocny zając” i na
najlepsze ciasto św iąteczne. W
pierwszym z nich sędzinami były
Aleksandra Bala, Halina Ząbek i
Aleksandra Czechowska–Gąbka,
natomiast przyjemność oceniania
drugiego mia ł y Maria Dudek z
Wilczy, Agnieszka Tiszbierek z
Bargłówki i Aleksandra Kuszka z
Pilchowic.
Gdy kącik kawowy przeżywał
oblężenie łasuchów, dzieci dokazywały w specjalnie dlań przygotowanym zakątku.
Z tych wielu przyjemności wynikają też pożytki. To pieniądze,
dzięki sprzedaży symbolicznych
cegiełek. – Przeznaczamy je na
rewitalizację parku przypałacowego
- za budynkiem DPS - w Pilchowicach – mówi prezes Szynkowski.
– Fundusze zebrane w tym roku
będą przekazane na wzbogacenie
wyposażenia parku, co na pewno go
uczyni go jeszcze atrakcyjniejszym.

Konkurs kulinarny
„Najlepsze ciasto świąteczne”
1. Teresa Wladarz za ciasto
or zechowo–bor ówkowe, 2.
Wojciech Gąbka za ,,Pijanego
Izydora”, 3. Kornelia Spodzieja
za tort imbirowy; wyróżnienia:
Teresa Podolska za jabłecznik
i Dorota Szulim za ciasto migdałowe.
reklama

/bw/
reklama

/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Koszyk Ruty Kassubek mieni się
kolorami. Przeważa czerwień, brąz,
oliwka. Doskonałe tło dla róż, bratków, polnych kwiatków, fantazyjnych
wzorów i obrazków. – Jak zaczynam
krosić, nigdy nie wiem, co mi wyjdzie
– przekonuje pani Ruta. Ale to żadne
zmartwienie, bo wena twórcza nigdy
bojkowianki nie opuszcza.
To samo tyczy się Józefa i Joanny
Urbaników z Gierałtowic. Małżeński
tandem od lat zdobywa nagrody w
konkursach zdobniczych. Cóż się
dziwić – ich kroszonki to prawdziwe
dzieła sztuki.
Anna Omozik i Apolonia Goczok
to mistrzynie szydełkowania. Nawet
benedyktyni mogliby pozazdrościć
im cierpliwości. I talentu – w parę
chwil panie wyczarują finezyjne
serwetki i obrusy, otulą koronkowym
wdziankiem lalkę, stworzą pisanki,
kurki i baranki. – Dla chcącego nic
trudnego – śmieją się, dobrze jednak
wiedząc, że chęci tu nie wystarczą...
Wzrok przyciąga barwne stoisko
gminnych świetlic środowiskowych.
– To w większości dzieła młodych
twórców – Justyna Witkowska i Beata
Nitsze z Gminnego Ośrodka Kultury

- Jarmark jest okazją do spotkania i zabawy, a przede wszystkim
do pokazania mieszkańcom gminy
kulturowego potencjału lokalnej
twórczości i wytwórczości – wyjaśnia Piotr Szynkowski, prezes organizującego imprezę Stowarzyszenia
Pilchowiczanie Pilchowiczanom.
– To też świetna sposobność nie tylko
do podziwiania, ale też zakupienia
pięknego rękodzieła i wyjątkowych,
świątecznych potraw.
Sporego grona wiernych widzów
dorobiły się warsztaty „Szkrobanie
na ekranie” przybliżające techniki
zdobienia jajek. Sposobnością do
poznania ciekawych przepisów kulinarnych stało się „Gotowanie na
ekranie”. Oczywiście z degustacją
przygotowanych potraw. Gromkie
brawa nagrodziły aktorów „Pasji”
– młodzież miejscowego Zespołu
Szkół. Podobnie oceniono występ
Chóru Wsi Pilchowice pod dyrekcją

Przedszkola: wyróżnienie dla
przedszkoli w Pilchowicach,
St anic y i Wilc z y; nagr ody
indywidualne: 1. Emilia Szynkowska z PP Pilchowice, 2.
Agata Dolnicka z PP w Wilczy;
uczniowie klas I-III: wyróżnienie dla uczniów klasy Ia w Żernicy; indywidualnie: 1. Marek
Lukaszczyk - kl. I ZSP w Wilczy,
2. Jakub Brzezina - kl. I ZSP w
Wilczy, 3. Mariusz Lukaszczyk
– kl. III ZSP w Wilczy; uczniowie klas IV-VI: wyróżnienie
dla uczniów klas IV-VI ZSP
w Wilczy i ZSP w Stanicy pod
opieką Justyny Diak; indywidualnie: 1. Karolina Piontek,
2. Dominika Paluch, 3. Monika
Szolc; gimnazja: wyróżnienie
- Krzysztof Zacherniak przy
współpracy z Ireną Baron;
dorośli: 1. Gabriela Sapik, 2.
Erwin Sapik, 3. Maria Dudek
(wszyscy z Wilczy). Domy Pomocy Społecznej: wyróżnienia
dla DPS ,,Zameczek” w Kuźni
Nieborowskiej i DPS w Pilchowicach.

Apolonia Goczok, Józef Urbanik i Ruta Kassubek uczestniczą
w gierałtowickim kiermaszu od jego początków, a mimo to rok
w rok potrafią zaskoczyć nowymi twórczymi pomysłami
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KNURÓW. RELIKWIE BŁ. JANA PAWŁA II W KOŚCIELE ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO

Uświęcona bliskość Papieża
Od niedzieli parafianie kościoła świętych Cyryla i Metodego mogą się szczycić obecnością
– nie tylko w wymiarze duchowym – papieża. W świątyni spoczęły relikwie – odrobina
krwi Jana Pawła II

Parafianie z radością przyjęli obecność papieskich relikwii

Uroczystemu wprowadzeniu relikwii asysty udzieliły m.in. poczty sztandarowe

Wprowadzeniu relikwii towarzyszyła uroczysta oprawa podczas sumy
w niedzielę palmową. Ceremonia
okazała się wyjątkowa także dlatego, że wypadła w wigilię 7 rocznicy
śmierci Papieża-Polaka. - Kalendarz
ułożył nam się bardzo szczęśliwie, to
był idealny moment na tę uroczystość
– nie ma wątpliwości ks. Andrzej
Wieczorek, proboszcz parafii pod
wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. Wierni, wypełniający świątynię po brzegi, tylko utwierdzają w
tej opinii.
Pomysł, by starać się o papieskie

relikwie, pojawił się w myślach Mariana Gruszki, prezesa Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej w Knurowie. Zrodził się wraz z otrzymaniem
relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Inicjatywa trafiła na podatny grunt.
Zamysłowi przyklasnęli prezydent
Knurowa Adam Rams, Barbara
Hankus - dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 1, noszącego imię Jana Pawła II, a także Krzysztof Leśniowski
- przewodniczący NSZZ Solidarność
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch
Knurów. – Wokół całego przedsięwzięcia stworzyła się bardzo pozytyw-

na i dobra atmosfera – mówi prezes
Gruszka.
- Taki odzew tylko utwierdził nas
w przekonaniu, że to właściwa decyzja – mówi proboszcz Wieczorek.
– Wystąpiliśmy do kardynała Stanisława Dziwisza z pisemną prośbą
o udzielenie relikwii bł. Jana Pawła
II. Motywując, wyjaśnialiśmy, że
pragniemy kontynuować i rozszerzać
nauki papieża, będącego przecież
ogromnym autorytetem dla wielu
Polaków.
Kardynał docenił starania knurowian, co potwierdził, akceptując

prośbę. Na początku stycznia w
krakowskiej kurii odbyła się krótka,
acz podniosła uroczystość przekazania relikwii z udziałem kardynała
Dziwisza, proboszcza Wieczorka i
prezesa Gruszki.
Pozostało wybrać termin wprowadzenia relikwii do kościoła. – Początkowo braliśmy pod uwagę pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła
II, czyli 1 maja – wyjaśnia proboszcz
Wieczorek. – Ta data zbiega się
jednak z tradycyjną pielgrzymką na
Górę św. Anny, więc zdecydowaliśmy

się na Niedzielę Palmową, która – jak
wspomniałem - w tym roku idealnie
nadała się do naszych planów.
Wkrótce z myślą o relikwiach w
świątyni zostanie przygotowane specjalne miejsce, w którym parafianie
będą mieli możliwość codziennej
modlitwy o wstawiennictwo Jana
Pawła II.
- Spełniło się nasze marzenie. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi...
– podsumowuje zamysł i jego radosne zakończenie prezes Gruszka.
Tekst & Foto: Dawid Ciepliński

GLIWICE

Wielkanoc na Śląsku
Muzeum w Gliwicach zaprasza dzieci od 5 do 15 lat na warsztaty
poświęcone tradycji wielkanocnej na Śląsku. Młodzi pasjonaci wiedzy
dowiedzą się m.in. dlaczego dawniej na polach stawiano krzyże z palm, co
to jest Marzaniok i czego nie powinno zabraknąć w koszyku ze święconką.
Na zakończenie zajęć dzieci wykonają własne kroszonki z papieru lub ułożą je z puzzli. Lekcje w Willi Caro potrwają do 13 kwietnia w godzinach:
9, 10.15, 11.30, 13. Koszt 30 zł.
JB

reklama

Fundusze pracują
Ponad 56 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 7 pr zepompowni ścieków sanit arnych
i 9 separatorów wód deszczowych zostanie wybudowanych w Knurowie do listopada 2013 r. Wszystkie prace zostaną wykonane w ramach Projektu pn. „Porządkowanie
gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych”, który realizowany jest
przez PWiK sp. z o.o. w Knurowie dzięki dotacji pochodzącej z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W okresie
od października 2010 r. do marca 2012 r. wykonano
25 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Po zimowej przerwie ponownie ruszyły roboty budowlane związane z realizowanym Projektem. Obecnie
prace prowadzone są w rejonie ulic: Wilsona (na odcinku od ul. Matejki do ul. Wzgórze), Rakoniewskiego,
Wolności, Szpitalnej, Grunwaldzkiej, Wieniawskiego,
Słowackiego, Sienkiewicza, Pocztowej, Żwirki i Wigury,
Mickiewicza, Dworcowej i Koziełka.
W najbliższym czasie rozpoczną się roboty związane
z odtworzeniem nawierzchni na ul. Rakoniewskiego,
odtworzeniem chodnika na ul. Wolności oraz prace
montażowe związane z budową kanalizacji w ulicach
Dymka i Szymanowskiego.
Wszelkie informacje związane z realizowanym
Projektem można uzyskać w siedzibie PWiK sp. z o.o.
w Knurowie, ul. Szpitalna 11 w poniedziałki, godz.
12:00-15:00 i środy, godz. 8:00-11:00, pok. nr 5A, 5B.
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Całkowita wartość realizowanego Projektu: 113 630 880,48 zł netto
Dofinansowanie pochodzące ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej:
91 122 138,57 zł
Zakres rzeczowy Projektu: ponad 56 km
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 7 przepompowni ścieków sanitarnych i 9 separatorów wód deszczowych
Efekt ekologiczny: 7 783 nowych użytkowników systemu kanalizacji zbiorczej zakończonego oczyszczalnią ścieków.

9

krzyżówka
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rozmaitości
KRYWAŁD

Skarby pani Edeltraudy

Fragment ekspozycji w Izbie
Tradycji KWK „Knurów”

Przez lata spod rąk Edeltraudy Szymały z Krywałdu wychodziły
piękne serwety, hafty, ozdoby. - Jak ja umra, co wy z tymi klamorami
zrobicie? - dopytywała rodzinę. Kiedy to się stało, synowa przekazała
imponujące zbiory Izbie Tradycji KWK „Knurów”

Pogawędka o dawnych zwyczajach
Bogusława Szyguły i Ilony Szymały.
Siedzą na wiekowej kanapie

sztywną i większą - tłumaczy
pani Ilona.
Dziś, kiedy szukamy stroika świątecznego, wystarczy
pójść do kwiaciarni lub na
targ i kupić za kilka złotych.
Dawniej ludzie potrafili zrobić

coś z niczego. Pani Edeltrauda wykonała mrówczą pracę,
tworząc np. kolorowy owies. W
domu Szymałów stał w wielkim
wazonie, obok starego zegara.
- Mama każde ziarenko owsa
opakowywała w różnokolorowe

papierki po cukierkach - mówi
synowa. Zwyczaj odnosił się do
Świąt Bożego Narodzenia.
Dziś ten bukiet kolorowego owsa stoi obok figury
św. Barbary w Izbie Tradycji
KWK „Knurów”. W innym

KNURÓW. KINO SCENA KULTURA

Teatr ma w sobie magię

wazonie stoją gałązki wierzbowe z precyzyjnie ponacinaną korą, która po rozłożeniu
tworzy interesujący motyw.
Pozostałe cuda pani Edeltraudy: lale w sukniach robionych na szydełku, serwety,
haftowane poduszki, jaja z
porcelany, zające, odpustowe
kaczki tworzą czasową wystawę, którą można oglądać do
końca maja. Później zostaną
wkomponowane w zaaranżowane wnętrza śląskiej izby.
- Pana Szygułę znam, kilka
razy byłam w Izbie Tradycji. Po
śmierci mamy zapytałam go,
czy byłby zainteresowany jej
kolekcją. Szkoda to wyrzucić.
Dziś już prawie nikt nie ma
takich rzeczy w domu - dodaje
krywałdzianka.
Kustosz Bogusław Szyguła
nie zastanawiał się ani chwili.
Zapewnia, że kolekcja pani
Edeltraudy znalazła idealne
miejsce, by ją w całości wyeksponować i pokazać.
Do zbiorów Izby trafiła też
secesyjna kanapa Szymałów.
Pani Ilona nieśmiało wyznaje,

że mebel pełnił w domu jedynie funkcję reprezentacyjną.
Obowiązywał zakaz siadania
na nim, o czym pani Ilona
wspomniała dopiero po 5
minutach testowania starych
sprężyn. - Dzisiaj najdłużej
w życiu na nim siedziałam
- przyznaje.
Kolekcja pani Edeltraudy
to prawdziwa lekcja historii
śląskich tradycji. - Takie porcelanowe jajo, wzorowane na
carskie, otrzymywał narzeczony uderzający w konkury.
Dziś w Śmigus-Dyngus toczy
się bitwy na wodę, dawniej
chodziło się od domu do domu.
W środku na każdego czekał
kieliszek wódki, słodycze i jajka
- wspomina Szyguła.
Kustosz zachęca, by przewietrzyć strychy i piwnice, a
skarby tam znalezione przekazać Izbie. Często przedmioty
komuś niepotrzebne mogą
okazać się prawdziwymi skarbami, których ocalenie dla
coraz młodszych pokoleń leży
w naszym interesie.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Sobotnią galę poprowadziły organizatorki
festiwalu Katarzyna Niewiadomska i Joanna
Święcik-Patera

Zakończyła się czwarta edycja Spotkań Teatralnych „bez MASKI”.
Na uroczystej w gali w Kinie Scenie Kulturze w Knurowie wręczono
nagrody i wyróżnienia laureatom festiwalu

Sztuka „Oskar
i Pani Róża” słusznie
zyskała uznanie
w oczach jury
i zdobyła nagrodę
Grand Prix
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Nagrody wręczała m.in. dyrektor
knurowskiego liceum Dorota Gumienny

Foto: Dawid Ciepliński

DC
Więcej informa
cji dot yczącyc h festiwalu
można znaleźć na stronie
internetowej
ww w.bezmask
i.com.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Gliwicach
w spektaklu „Ach, jak cudowna jest Panama”

Foto: Dawid Ciepliński

Festiwal został zorganizowany przez knurowskie Centrum Kultury, Zespół Szkół im.
I. J. Paderewskiego w Knurowie, Gimnazjum ETE im. A.
Schweitzera w Gliwicach oraz
Stowarzyszenie Nowe Obszary
Edukacji NOE.

Foto: Dawid Ciepliński

Sobotnią imprezę poprzedziły cztery dni zmagań w
szczygłowickim Domu Kultury, w czasie których uczestnicy
poddawali pod ocenę swoje
umiejętności aktorskie. Zwycięzców wybrało jury: Jakub
Wolny (przewodniczący), Artur Szczęsny, Bella Anderson i
Natalia Dinges.
- Sędziowie mieli bardzo
trudne zadanie, tym bardziej,
że poziom występujących jest z
roku na rok coraz wyższy oraz
dlatego, że nie przyznajemy
miejsc na podium, tylko zawsze
jest to nagroda Grand Prix dla
najlepszego zespołu w danej
kategorii – wyjaśnia Katarzyna
Niewiadomska, pomysłodawczyni festiwalu.
W czasie sobotniej gali
publiczność podziwiała cztery
spektakle przygotowane przez
laureatów festiwalu.
Za rok kolejna, piąta edycja imprezy. – Z takiej okazji
chciałybyśmy przygotować coś
specjalnego – planuje Joanna
Święcik-Patera, pomysłodawczyni spotkań teatralnych.

Foto: Dawid Ciepliński

Pani Edeltrauda była Ślązaczką z dziada pradziada.
Uwielbiała robótki ręczne.
Każdą wolną chwilę poświęcała szydełkowaniu. Tę umiejętność w yniosła z domu.
Serwety tworzyła ze starych
w z orów. Na ś n ie ż nobi ałych poduszkach wyszywała
drobne kwiaty. Synowa pani
Edeltraudy - Ilona Szymała
- wspomina, że czasem jedną
poduszkę prasowało się nawet
cały dzień.
W domu Szymałów do
świąt przygotowywano się z
dwumiesięcznym w y przedzeniem. - Mama prała wtedy te wszystkie serwetki, a
później szpanowała - opowiada pani Ilona.
Szpanowanie, o którym
wspomina, nie oznacza współczesnego lansu. - To wyglądało
tak: na stół mama układała
pełno koców. Wiązała je sznurkiem, żeby nie chodziły. W
międzyczasie gotowała gęsty
krochmal, wygotowywała w
nim serwety, a później układała je na tym stole z kocami. Każdy brzeg, każde oczko
przypinała szpilką. Kiedy serweta wyschła, odpinało ją się

Wyniki:
Zdobywcy Grand Prix: Szkoły podstawowe, klasy I-III - I Społeczna Szkoła Podstawowa
w Gliwicach za spektakl „Wielka wyprawa”; szkoły podstawowe, klasy IV-VI - Szkoła Podstawowa nr 18 w Gliwicach za spektakl „Ach, jak cudowna jest Panama”; szkoły średnie - I Liceum
Ogólnokształcące w Częstochowie za spektakl „Białe małżeństwo”; ogniska pracy pozaszkolnej,
domy kultury, teatry amatorskie - Teatr Neofobia z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
w Będzinie za spektakl „Oskar i Pani Róża”.
Wyróżnienia: gimnazja - Zespół Bibliotekus z Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle za spektakl „Serce
w mieście zła” oraz Zespół Szkół Filomata w Gliwicach za spektakl „Męczeństwo Piotra Oheya”;
przedstawienie w językach obcych - Zespół Paderek Team z Zespołu Szkół im. i. J. Paderewskiego
w Knurowie za spektakl „The Mists of Avalon”.
Ponadto wyróżnienia otrzymali: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach za spektakl „Sen nocy letniej”; Szkoła Podstawowa ETE w Gliwicach za spektakl „ Kropla wody”; Zespół
Happy Band za spektakl „Koty”; Olga Kurdziel za rolę Urzędnika w spektaklu „Męczeństwo Piotra
Oheya”; Henryk Simon za rolę Bohatera w spektaklu „Kartoteka”; Aleksandra Kapusta z teatru
Remedium za rolę w spektaklu „Poszukiwanie”; Kot 2 za rolę w spektaklu „Koty”; Aleksandra
Bugla i Pani Danuta Muras - instruktorki zespołu Remedium z Rybnika; Marek Ślosarski - instruktor grupy z I LO w Częstochowie.
Nagrody specjalne: Przyznana przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach dla Marka
Ślosarskiego za spektakl „Białe małżeństwo” oraz przyznana przez Stowarzyszenie NOE - Nowe
Obszary Edukacji dla Zespołu Remedium z Rybnika.
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
1-17/12

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521
1-25/12

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253
9/12-odw.

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

14/12

14-22/12

1/12-odw.

Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Szukam pracy – opieka nad starszą osobą
lub dzieckiem. Tel. 516 122 845

14/12

1/12-odw.

Poszukujemy mieszkań, domów, działek do
sprzedaży i wynajmu. AS. Tel. 32 337 00 22
lub 501 533 977

Skupujemy samochody całe, rozbite,
skor o dowane. Tr ansp or t gr at is. Tel.
667 657 637

14/12

12-15/12

Sprzedam dom w centrum Knurowa. Tel.
504 027 600
13-14/12

Brukarstwo, chodniki, tarasy. Tanio i solidnie. Tel. 509 933 604

Sprzedam działkę budowlaną Knurów (Farskie Pola) 1206 m2. Tel. 609 108 244

13-15/12

12-14/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988
1-48/12

Sprzedam garaż murowany na Sienkiewicza (nowe bloki). Tel. 602 630 937

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

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

14-15/12

14/12

1/12-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
1/12-odw.

Docieplenia budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel. 607 969 200
6-26/12

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksiążki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
1/12-odw.

Instalacje gazowe, próby szczelności. Tel.
601 922 685
14/17

14-15/12

Sprzedam mieszkanie 52 m2 w Piekarach,
ul. Gen. Ziętka. 100 tys. Tel. 501 865 341

Do wynajęcia M-3, Knurów, os. Wojska
Polskiego, dogodny dojazd do Gliwic. Tel.
691 396 067 po 15.00
14/12

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe i magazynowe. Stanica. Tel. 602 159 203
14-18/12

Dom w Bojkowie na działce 1300 m2 sprzedam Nieruchomości M3 603-77-33-13
14/12

D z i a ł k a b u d o w l a n a w S t a n i c y. Te l .
609 932 263

14/12

Sprzedam mieszkanie M-4, 47 m2, IV p., ul.
Wilsona. Tel. 889 337 714

14-16/12

DAM PRACĘ
Poszukuję osoby do opieki nad małym
dzieckiem. Tel. 500 714 305
13-17/12

Emerytka odpłatnie udzieli pomocy osobom
starszym – porządki, kontakt z placówkami
służby zdrowia, zakupy. Tel. 781 719 783
7–odw.

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

Przyjmę piekarza. Tel. 608 476 732
14/12

Zatrudnię emeryta, rencistę do produkcji
– regeneracji palet (mile widziana kat. B).
Stanica. Tel. 602 159 203

7-22/12

14-15/12

Zatrudnię kelnerki oraz studentów studiów
zaocznych w restauracji. Tel. 664 040 345

1/12-odw.

12-14/12

13-16/12

Sprzedam/zamienię mieszkanie M-3 na
M - 4, względnie M - 5 w Knurowie. Tel.
500 714 305
13-17/12

Szczygłowice. Sprzedam 2 i 3 pokojowe.
AS. Tel. 501 533 977
14/12

Wynajmę 2 pokojowe w Centrum. AS. Tel.
501 533 977
14/12

Wynajmę 3 pokojowe w Knurowie. AS. Tel.
501 533 977
14/12

Wynajmę lokal 100 m 2 CHU Planeta na
atrakcyjnych warunkach. Tel. 600 547 458
12-14/12

14/12

Wynajmę lokale na działalność, ul. Niepodległości i 1-go Maja. AS. Tel. 501 533 977

Garaż do wynajęcia w Knurowie przy
ulicy W itosa. C ena 20 0 z ł /m - c. Tel.
601 469 282

14/12

ZDROWIE I URODA

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o pow.
15,09 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (II piętro).

Gierałtowice. Wynajmę lokal na działalność. AS. Tel. 501 533 977
14/12

Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz
na stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

Kawalerkę własnościową w Knurowie zamienię na dwupokojowe z balkonem. Tel.
792 530 131
10-17/12

1-51/52/12

11–odw.

Szukam pracy. Emeryt górnik 50+, niekarany, jako stróż, prawo jazdy kat. B. Knurów i
okolice. Tel. 516 697 530

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

14-17/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

SZUKAM PRACY

13-17/12

Szukam pracy w budownictwie lub inne.
Tel. 32 236 84 02

13-14/12

Farskie Pola, działka budowlana. Sprzeda
AS. Tel. 501 533 977

11-14/12

9/12-odw.

Szukam pracy w administracji/kadr y.
Doświadczenie, wykształcenie HR. Tel.
500 714 305

Sprzedam pawilon handlowy (po remoncie)
na targowisku miejskim w Knurowie. Tel.
501 686 440

Garaż murowany na ul. Witosa do wynajęcia. 180 zł/m-c. Tel. 609 578 899

12-15/12

14-15/12

Sprzedam mieszkanie 43 m2, po kapitalnym
remoncie, ul. Kapelanów Wojskowych. 165
tys. do negocjacji. Tel. 515 181 584

12-15/12

Kompleksowe remonty, łazienki z projektem i materiałem gwarantowana jakość. Tel.
666 852 100, kuchnie i szafy na wymiar.

Kupię małą betoniarkę. Tel. 501 804 526

Budynek biurowo-produkcyjny z działką
30 0 0 m 2 , cena 40 0 t ys. AS. Tel. 512
393 052

14/12

38/11-17/12

RÓŻNE

12-14/12

14/12

Szukam pracy przydomowe: zrzucanie węgla, ścinka drzew, porządki wokół domu itp.
Okolice Knurowa, Gierałtowic i Przyszowic.
Tel. 697 651 478

12-14/12

11-14/12

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

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

Matura z j. angielskiego – korepetycje. Tel.
792 237 177

14/12

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 38
m2 w Knurowie, WP II, koło Biedronki. Tel.
793 729 533

2-odw.

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

6 – 15/12

K u p i ę z i e m i ę , w i ę k s z ą i l o ś ć . Te l .
661 630 959

13-14/12

11-14/12

12-14/12

Matematyka - korepetycje, matura, studia.
Tel. 692 845 849

SPRZEDAM MIESZKANIE - KNURÓW,
2 POKOJE, 38m 2 ,UL. JAGIEŁŁY. Tel.
500 012 704

Do wynajęcia w domu jednorodzinnym
pokoje na biura lub cichą działalność. Tel.
662 046 523

Kafelkowanie, gładzie, malowanie, tapetowanie, panele. Tel. 509 045 075

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 663 256 363

12-17/12

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

1/12-odw.

EDUKACJA

2 pokojowe w Centrum Knurowa, cena 130
tys. AS. Tel. 501 533 977

11-16/12

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

Okazja! Ładne, 2-pokojowe mieszkanie, po
remoncie. Sprzeda AS. Tel. 512 393 052

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
13-14/12

Krywałd. Rozpoczęta budowa domu na
działce 1147 m 2. Sprzeda. AS. Tel. 501
533 977
14/12

Kupię dom do generalnego remontu.; Tel.
793 963 118
12-15/12

OK. Knurowa 2 pokojowe mieszkanie 50
m 2 – 99.000 Nieruchomości M3 603-7733-13
14/12

MOTORYZACJA

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

ok. Koziełka. Sprzedam działkę 980 m2. AS.
Tel. 501 533 977

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

1/12-odw.

14/12

14-22/12
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Foto: 3boj.pl

sport

Foto: Mariusz Pawluk

Związkowcy
najlepsi

Sierpień 80

ki współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji po raz kolejny udało się
zorganizować duże piłkarskie przedsięwzięcie. Drugim
powodem do satysfakcji jest
dobra postawa knurowskich
drużyn, które znów potwierdziły, że drzemie w nich duży
potencjał. Przy okazji już
teraz chciałbym zapowiedzieć organizację kolejnego
turnieju na knurowskim Orliku, który zgromadzi w lipcu
ponad dwadzieścia zespołów,
w tym także zagranicznych
– powiedział Marcin Polywka, organizator turnieju.
Waldemar Jachimowski

Foto: Mariusz Pawluk

Po raz kolejny TKKF
Szczygłowice we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizował
turniej piłkarski Futsal Cup.
Wystartowało w nim pięć
zespołów reprezentujących
nasze miasto oraz siedem
z terenu województwa śląskiego. Od początku zmagań
zespoły z Knurowa nadawały
ton rywalizacji i trzy z nich
znalazły się w ćwierćfinale. Wynik ten mógłby być
lepszy, gdyby nie fakt, że aż
trzy drużyny TKKF-u los
skojarzył w tej samej grupie
eliminacyjnej.
– Cieszę się, że dzię-

Drużynowy mistrz Polski juniorek do lat 18, 23 i seniorek

To jest już poziom
światowy
Do sukcesów UKS Eugen
zdążyliśmy się już przyzwyczaić, ale z drugiej strony,
ka żdy meda l w y wa lczony
w Mistrzostwach Polski to
wciąż olbrzymi sukces knurowskich sportowców. Kilkanaście dni temu reprezentanci „Eugena” wywalczyli
w Warszawie aż 16 krążków
w konkurencjach indywidualnych i trzy w klasyfikacji
zespołowej.
W stolicy odbyły się Mistrzostwa Polsk i w trzech
kategoriach wiekowych: juniorów do lat 18 i 23 oraz seniorów. Podopieczne Eugeniusza Mehlicha w każdej z tych
kategorii zdobyły drużynowe
mistrzostwo kraju.
- Warto zaznaczyć, że w
opinii fachowców, zawody stały
na bardzo wysokim poziomie,

a mistrzostwa miały na celu
nie tylko wyłonienie mistrzów
kraju na rok 2012, ale były również eliminacją do Mistrzostw
Świata, które za dwa miesiące
odbędą się w Czechach – mówi
trener Eugeniusz Mehlich.
– Po naszym udanym występie trudno ukryć to, że trener
kadry narodowej Mirosław
Łukasiuk był zadowolony ze
startu naszych zawodniczek i
w najbliższym czasie możemy
spodziewać się kilku powołań
na Mistrzostwa Świata.
Knurowski szkoleniowiec
pod k reśla, że szczególnie
z awod niczk i najl ż ejsz ych
kategorii wagowych prezentują obecnie poziom światowy. A niezwykle ciekawy
przebieg miała w Warszawie
rywalizacja dwóch naszych
zawodniczek: Emilii Flis i

TKKF Intermarche

WYNIKI TURNIEJU OD FAZY ĆWIERĆFINAŁOWEJ:
Blue Solar Chorzów – Nieprzytomni 6:3
Wspólnie Chorzów – TKKF Intermarche 2:3
KP Karlik Czerwionka – Jastrząb Ruda Śląska 0:1
TKKF Apteka Św. Barbary – Sierpień 80 KWK Knurów 0:1
Półfinały:
TKKF Intermarche – Solar Chorzów 3:1
Sierpień 80 KWK Knurów – Jastrząb Ruda Śląska 0:0 karne 3:2
O 3. miejsce:
Solar Chorzów – Jastrząb Ruda Śląska 1:2
Finał:
Sierpień 80 KWK Knurów – TKKF Intermarche 5:1
Składy finalistów:
- Sierpień 80 - Z. Kuśmierz, W. Rozumek, K. Szymanik, P. Mastyj, D. Jakubowski, D. Kozdroń, M. Rozumek, M. Kusiak, M.
Pawluk, K. Piorunowski, D. Magnor, P. Jędrzejczak.
- TKKF Intermarche - Ł. Porada, D. Wolański, M. Mularczyk,
P. Ignasiak, B. Wojciechowski, M. Żulewski, Ł. Michalski, M.
Michalak.
Najwięcej bramek w turnieju strzelili Dariusz Wolański i Mateusz
Mularczyk (obaj TKKF Intermarche) - po 7.

Pierwszy
start Kostrzaka
Czesław Kostrzak z Endurance Solidarni ma za sobą
pierwszy tegoroczny start w
imprezie biegowej. Knurowianin kilkanaście dni temu
wybrał się do Żywca, gdzie
rozgrywany był półmaraton.
– Trasa tego biegu jest malownicza, bo wiedzie wokół Jeziora

Żywieckiego, ale do łatwych nie
należy – mówi biegacz. – Ze
startu jestem zadowolony, a
mój czas to godzina 41 minut
i 48 sekund. W klasyfikacji
open, na 850 zawodników,
zająłem 301 miejsce, a wśród
50-latków – 31.

Przegląd Lokalny Nr 14 (996) 5 kwietnia 2012 roku

PiSk

Sandry Pyki. Obie wycisnęły
po 50 kg i o złotym medalu
decydowała waga ciała. W
tym elemencie „rywalizacji”
lepsza (lżejsza o 100 g) okazała się Emilia Flis.
Ogólnie, aż dziewięć zawodniczek „Eugena” wywalczyło medale Mistrzostw Polski:
- Patrycja Małkowska złoto w juniorkach do lat 18,
złoto w juniorkach do lat 23,
srebro w seniorkach (kat. 52
kg, wynik – 65 kg),
- Emilia Flis - złoto w
juniorkach do lat 18, złoto w
juniorkach do lat 23, brąz w
seniorkach (kat. 47 kg, wynik
– 50 kg),
- Paulina Mularczyk – złoto w juniorkach do lat 18 i złoto w juniorkach do lat 23 (kat.
43 kg, wynik – 47,5 kg),
- Natalia Mikucka - złoto
w juniorkach do lat 18 (kat.
+84 kg, wynik – 65 kg),
- Sandra Pyka - srebro w
juniorkach do lat 18 (kat. 47
kg, wynik – 50 kg),
- Anna Gawlik - srebro w

juniorkach do lat 23 (kat. +84
kg, wynik – 70 kg),
- Dorota Tomaszewska srebro w juniorkach do lat 18
(kat. 72 kg, wynik – 50 kg),
- Katarzyna Polak - srebro
w juniorkach do lat 18 (kat. 84
kg, wynik – 50 kg),
- Karolina Szczot - brąz w
juniorkach do lat 23 (kat. 57
kg, wynik – 47,5 kg).
Na sukces drużynowy, czyli Mistrzostwo Polski w trzech
kategoriach wiekowych pracowały też: Katarzyna Smektała
(kat. 63 kg, wynik – 72,5 kg)
i Nikola Zaborowska (kat. 63
kg, wynik – 47,5 kg).
W rywalizacji mężczyzn
k nu row i a n ie w y w a lc z y l i
dwa brązowe medale: Adrian
Heintze (kat. 74 kg, wynik
– 132,5 kg, junior do lat 18)
oraz Marcin Wojewoda (kat.
120 kg, wynik – 220 kg, junior
do lat 23).
- Miło jest, gdy nasz mozolny trening owocuje tyloma
medalami, a kolejni debiutanci: Zaborowska i Piskula zdają
egzamin – podsumowuje Eugeniusz Mehlich.
Piotr Skorupa

Knurowianie
w liczbach

1045 kg

– taki ciężar wycisnęli
reprezentanci UKS Eugen

220 kg

– to wynik najsilniejszego
zawodnika z Knurowa,
Marcina Wojewody

72,5 kg

– to wynik najsilniejszej
zawodniczki z Knurowa,
Katarzyny Smykały

14 lat

– tyle miała najmłodsza
zawodniczka UKS Eugen,
Nikola Zaborowska

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
WYNIKI Z 27 MARCA:

Adrian Heintze wrócił z Warszawy
z brązowym medalem Mistrzostw Polski

Rajd Przygodowy
K nu row ia n i n Sz y mon
Masa rcz yk w ra z z kolegą
Krzysztofem Mrozowskim
zajął trzecie miejsce w II Miejskim Rajdzie Przygodowym
w Katowicach. – Wystartowaliśmy, jako zespół męski
reprezentujący Politechnikę
Śląską AiR Force – relacjonuje
Szymon Masarczyk. - Na starcie wszyscy otrzymywali mapę
z zaznaczonymi punktami,
do których należało dotrzeć.
Na każdym z punktów do wykonania były zadania, m.in.

park linowy, pływanie, czy też
rozwiązanie zagadki logicznej.
Trasa wynosiła około 20 km,
a pokonanie jej zajęło naszej
drużynie dwie godziny. To
oznaczało, że zajęliśmy wysokie trzecie miejsce.
W t y m miejscu wa r to
dodać, że rywalizowało 40
drużyn męskich, a zadowolony z przebiegu i organizacji
imprezy Szymon Masarczyk
już zapowiada swój udział w
kolejnej jej edycji.
PiSk

1. Stefan Wroblowski
2. Jerzy Pluta
3. Zdzisław Mral
4. Mirosław Pazumiak
5. Ginter Fabian
6. Wojciech Napierała
7. Henryk Brola
8. Ryszard Nosiadek
9. Tadeusz Kamczyk
10. Tadeusz Wodziczko

- 2.394 pkt
- 2.172 pkt
- 2.059 pkt
- 2.002 pkt
- 1.981 pkt
- 1.976 pkt
- 1.938 pkt
- 1.833 pkt
- 1.778 pkt
- 1.734 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Arent
- 16.805 pkt
2. Bernard Musiolik
- 15.905 pkt
3. Tadeusz Wodziczko
- 15.223 pkt
4. Czesław Antończyk
- 14.744 pkt
5. Zdzisław Mral
- 14.026 pkt
6. Jerzy Makselon
- 13.804 pkt
7. Mieczysław Polok
- 13.451 pkt
8. Bernard Wróbel
- 13.084 pkt
9. Jan Krzysteczko
- 13.062 pkt
10. Henryk Brola
- 12.927 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

sport

Przy okazji Zimowych Mistrzostw Śląska, Zarząd
Oddziału Miejskiego WOPR Knurów uhonorował
pamiątkowymi pucharami z okazji 50-lecie WOPR Alicję
Stachurę, Joannę Bielak (na zdjęciu z prezydentem
Adamem Ramsem), Sławomira Kotowicza, Marcina
Barana i Arkadiusza Stanulę

podium niespełna punktu,
a to oznacza, że przegrała
brązow y medal o g r ubość
paznokcia – obrazuje Jerzy
Pach i dodaje, że Knurów
ma obecnie młodą i zarazem
perspekty wiczną drużynę.
A skoro mowa o młodzieży,
warto dodać, że najmłodsza
Emilia Brachaczek w sobotę
zdała egzamin na młodszego
ratownika, a w niedzielę startowała w zawodach, zajmując
w wieloboju kobiet 24. miejsce (na 51. ratowniczek).
Wielobój mężczyzn wygrał Arkadiusz Kula z Sosnowca, a najwyżej z Knurowa
sklasyfikowany został Mateusz Szumichora – 5. miejsce.
Godne odnotowania jest 9.
miejsce Kacpra Dziublińskiego, a w poszczególnych konkurencjach, na medalowych

Oddział Miejski WOPR Knurów reprezentowali: Karolina Zajonc, Agnieszka Kocibowska, Maja Dziublińska, Emilia
Brachaczek, Gabriela Koenig, Patrycja Sładek, Agata Rzepa, Jagoda Orlik, Martyna Nowak, Mateusz Szumichora,
Kacper Dziubliński, Kamil Bojdoł, Michał Moćko, Grzegorz Lalek, Krzysztof Gałecki i Michał Wojtaszek. Trener:
Wojciech Zając. Kierownik drużyny: Dariusz Brachaczek

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Na najniższym stopniu podium Mateusz Szumichora...

... i Karolina Zajonc

Zarząd Główny WOPR Warszawa przyznał srebrny
medal za zasługi dla WOPR prezydentowi Knurowa,
Adamowi Ramsowi oraz brązowy medal zastępcy
prezydenta Knurowa, Piotrowi Surówce
dołączył do nich trener Jerzy
Ignacek.
Rolę gospodarza i przewodnika pełnił Waldemar Podolski,
a popularny „Poldi” też znalazł
czas, by spotkać się z przyjaciółmi ojca.
- To była jedna z ostatnich
okazji, by zobaczyć Łukasza w
barwach klubu z Kolonii, bo jak
nam powiedział, ma już uzgodniony 4-letni kontrakt z Arsenalem Londyn – dopowiada Siwiec, który przywiózł do naszej
redakcji zdjęcie reprezentanta
Niemiec ze specjalną dedykacją.
– Łukasz pytał nas m.in., jak
przebiega budowa stadionu Górnika Zabrze i zaznaczył, że jak
tylko obiekt zostanie oddany do
użytku to postara się przyjechać
na Śląsk.
Przypomnijmy, że Łukasz
Podolski wraz ze swym ojcem

Stara przyjaźń nie rdzewieje
Janusz Bodzioch, Zenon Gałach, Waldemar Podolski i Bronisław Siwiec – to czterech byłych
defensorów ówczesnego Górnika,
a następnie Concordii Knurów.
Od czasów, gdy razem wybiegali
na 2-ligowe boiska minęło już
grubo ponad dwadzieścia lat.
Teraz zdarza się, że spotykają
się na meczach oldbojów, które
cyklicznie organizuje były knurowski trener Jerzy Ignacek. W
czasie jednego z nich zrodził się
pewien pomysł.
- Rok temu byliśmy na meczu
oldbojów w Bottrop i wstępnie
umówiliśmy się z kolegami, że
wybierzemy się do Kolonii na mecz
Bundesligi, by zobaczyć na żywo
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grę syna Waldemara – Łukasza
Podolskiego – wspomina Bronisław Siwiec. – Od jakiegoś czasu
bacznie przeglądaliśmy terminarz
Bundesligi i wstępnie wybraliśmy

mecz z Borussią Dortmund. Kilka
tygodni temu skontaktowałem się z
Waldkiem i okazało się, że nie ma
problemu byśmy zjawili się właśnie
na tym meczu. Skorzystaliśmy

więc z okazji i byliśmy świadkami
zwycięstwa Borussii 6:1.
Do Kolonii polecia ł Bronisław Siwiec, Zenon Gałach i
Janusz Bodzioch, a na miejscu

Stoją od lewej: Waldemar Podolski, Bronisław Siwiec, Zenon Gałach,
Łukasz Podolski, Janusz Bodzioch i Jerzy Ignacek

Piotr Skorupa

Foto: Dawid Ciepliński

było niespodzianki i na najw yższy m stopniu podium
st a nę ła była ratow n icz k a
OM WOPR Knurów – Sandra
Pietrzak, która wróciła do
Katowic. Najlepsza z naszych
reprezentantek – Karolina
Zajonc uplasowa ła się na
czwartym miejscu, minimalnie przegrywając rywalizację
o trzecie miejsce.
- Karolinie zabrakło do

Foto: prywatne archiwum Bronisława Siwca

Makarowicz – zauważa Jerzy
Pach, prezes honorowy OM
WOPR Knurów.
G ospod a r z e z a s ł u ż y l i
z atem na z łot y med a l z a
organizację, a k nurowska
drużyna ratownicza dorzuciła do tego jeszcze swój brąz.
Dlacz ego n ie z łoto? A no
dlatego, że nasz zespół został
poważnie odmłodzony.
W wieloboju kobiet nie

Knurowie brakuje niekiedy
na zawodach o wyższej randze. – To przede wszystkim
zasługa wzorowej współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji, zespołem
technicznym pod kierunkiem
Zbigniewa Stychno oraz naszym przyjaciołom na czele z prezydentem Knurowa
Adamem Ramsem i prezes
f ir my Komar t, Katarzyną
Foto: Dawid Ciepliński

Knurów często otrzymuje prawo do organizacji Zimowych Mistrzostw Śląska
w ratownict wie wodny m,
bowiem nasi działacze wielok rot nie udowod ni li, że
regionalny czempionat są w
stanie zorganizować na najwyższym krajowym poziomie. Wielu gości podkreślało w niedzielne popołudnie,
że takiej organizacji jak w

Foto: Piotr Skorupa

Złoto dla organizatorów,
brąz dla ratowników

miejscach uplasowa li się:
Karolina Zajonc (2. miejsce
na 10 0 m w płet wach, 3.
miejsce na 100 m z pasem
ratowniczym, 3. miejsce na
50 m z holowaniem manekina) i Mateusz Szumichora (3.
miejsce na 50 m z holowaniem manekina).
Jak zawsze sporo emocji
dostarczyła rywalizacja sztafet. Wśród kobiet wygrały
Katowice przed Rybnikiem
i Knurowem, a wśród mężczyzn triumfowały Katowice
przed Knurowem i Rybnikiem. W ogólnej klasyfikacji
sztafet, Knurów zajął trzecie
miejsce (wygrały Katowice
przed Rybnikiem).
Identyczna kolejność była
w klasyfikacji drużynowej.

gościł w Knurowie kilka lat temu,
przy okazji I Turnieju Auder
Cup. Wtedy też sprezentował
Concordii komplet dresów jednej
z najbardziej znanych firm produkujących sprzęt sportowy.
Piotr Skorupa
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O falstarcie
już zapomnieli
Po falstarcie, czyli porażce
2:4 z Rozwojem II Katowice,
piłkarze Concordii w yszli
na boisko dwukrotnie i za
każdym razem w ygry wali.
Najpierw w finale Pucharu
Polski na szczeblu Podokręgu
Zabrze (relacja obok), a naWYNIKI 17. KOLEJKI
(GRUPA 1)
Krupiński Suszec - Concordia
Knurów 1:3
0:1 Spórna 43’, 1:1 Mikołajec
53’, 1:2 Żyrkowski 68’, 1:3
Wiśniewski 75’ (samobójcza).
Concordia: Krasoń, Wieliczko
56’ Gałach, Pilc, Bagiński,
Jaroszewski, Salwa, Kempa 89’ Wiercioch, Spórna,
Żyrkowski, Kar wowski 67’
Gołębiowski, Kupis 85’ Modrzyński.
Rozwój II Katowice - Sokół
Wola 4:1, Sokół Orzesze Unia Bieruń Stary 1:3, Pogoń
Imielin - LKS Bełk 0:2, Orzeł
Mokre - Ogrodnik Cielmice
6:4, Unia Kosztowy - Śląsk
Świętochłowice 4:1, MKS Lędziny - GKS II Katowice 0:3,
Stal Chełm Śląski - Czarni
Piasek 0:3 (vo).

Mateusz Mikulski (nr 8) strzelił gola, po którym Concordia zdobyła Puchar Polski
na szczeblu Podokręgu Zabrze

Były kartki,
bramki
i dogrywka
Concordia Knurów zdobyła Puchar Polski na szczeblu Podok ręg u Z abrz e. To
może być pierwszy krok do
przygody życia dla naszych
pi ł k a rz y. Jeż el i ok a ż ą się
najlepsi na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej to
do Knurowa może zawitać
nawet zespół ekstra k lasy.
W minionej edycji tych rozg r y wek rezer w y Roz woju
Katowice trafiły przecież na
Legię Warszawa.
Wróćmy jedna k do f inału na szczeblu Podokręgu
Zabrze. Los sprawił, że mecz
ten odbył się w Knurowie, a
rywalem Concordii była IVligowa Przyszłość Ciochowice. W okresie przygotowawczym oba zespoły rozegrały
sparing, który zakończył się
wygraną Przyszłości 6:0. Początek finału też należał do
tego zespołu, bowiem już w 2
minucie gapiostwo bloku defensywnego naszego zespołu
wykorzystał Bartłomiej Wazelin. Trzy minuty później

błąd bramkarza gości Tomasza Musioła, który wyszedł
niemal przed swoje pole karne w ykorz ysta ł Wojciech
Kempa i mecz rozpoczął się
jakby od początku.
Jak się później okazało,
dwie bramki strzelone w pięciu minutach były zwiastunem kolejnych niecodziennych emoc ji . W m i nuc ie
31 atak gości zakończył się
podyktowaniem rzutu karnego i wykluczeniem z gry
bramkarza Concordii Pawła
Krasonia. Jego miejsce zajął
Mateusz Widera i na „dzień
dobry” obronił strzał z 11
metrów. 18-latek powtórzył
tym samym swój wyczyn z
półfinału, gdy obronił karnego w meczu z Jednością
Przyszowice.
Wynik 1:1 utrzymy wał
się do 66 minuty. Grająca
w dziesiątkę Concordia nie
poz wol i ła na rzucić sobie
warunków gry przez rywala
i momentami groźnie atakowała. Jeden z takich ata-

ków zakończył się sukcesem.
Łukasz Spórna przedarł się
prawą stroną boiska i dośrodkował wprost na nogę
zamykającego akcję Piotra
Karwowskiego. Strzał, gol i
Concordia prowadziła 2:1.
Wyżej notowany rywal
nie rezygnował z osiągnięcia
korzystnego wyniku i w 81
m i nuc ie doprowad z i ł do
rem isu . Cz wa r t a bra m k a
w t y m meczu pad ła bezpośrednio z rzutu wolnego
egzekwowanego przez Jacka
Czyżykowskiego.
Na dwie minuty przed
zakończeniem meczu piłka po
główce Mateusza Mikulskiego
trafiła w słupek i sędzia zarządził rozegranie dogrywki.
Rozstrzygnięcie padło w
99 minucie, po kolejnej główce
Mateusza Mikulskiego.
Później były jeszcze dwie
czerwone kartki. W zespole gości przedwcześnie do
szatni udał się Marek Mosur
(114’), a w drużynie gospodarzy do ostatniego gwizdka
sędziego nie dotrwał Michał
Bagiński (119’).
W taki oto sposób Puchar
Polski przy wieziony przez
prezesa Podokręgu Zabrze
Józefa Kubicę pozostał w Knurowie.
Concordia: Krasoń (czk
– 31’), Pilc 34’ Widera, Gałach 90’ Modrzyński, Salwa,
Mikulski (żk), Bagiński (żk,
czk – 119’), Kempa (żk), Wieliczko, Spórna, Karwowski
(żk) 80’ Ska lik, Kupis 61’
Gołębiowski (żk).
Piotr Skorupa

1. GKS II Katowice
2. Concordia
3. Krupiński
4. Bieruń Stary
5. Rozwój II
6. Kosztowy
7. Wola
8. Bełk
9. Lędziny
10. Mokre
11. Imielin
12. Piasek
13. Orzesze
14. Ogrodnik
15. Chełm Śl.
16. Śląsk

41
40
37
35
29
27
27
25
24
22
21
19
17
13
10
5

WYNIKI 17. KOLEJKI

stępnie w meczu ligowym z
Krupińskim Suszec. Ligowa
potyczka z jednym z kandydatów do awansu zakończyła się
wygraną knurowian 3:1, a to
oznacza, że Concordia wciąż
traci do rezerw katowickiej
GieKSy jeden punkt.
Pewnym krokiem w stronę IV ligi zmierza Jedność
Przyszowice, która w miniony
weekend odniosła drugie wiosenne zwycięstwo i ma już aż
siedem punktów przewagi nad
trzecim w tabeli Gwarkiem
Zabrze.
Piotr Skorupa

WYNIKI 17. KOLEJKI
(GRUPA 4)
Jedność Przyszowice - KS
94 Rachowice 1:0, Tempo
Paniówki - Polonia II Bytom
2:1, Płomień Połomia - Ruch
II Radzionków 2:5, Tarnowiczanka Stare Tarnowice
- Gwarek Zabrze 0:1, Silesia
Miechowice – MKS Kończyce 2:2, Orzeł Miedary - ŁTS
Łabędy 2:2, Fortuna Gliwice
- Piast II Gliwice 2:3, Sparta
Zabrze - Carbo Gliwice 1:1.
1. Przyszowice
2. Paniówki
3. Gwarek
4. Fortuna
5. Piast II
6. Kończyce
7. Miedary
8. Polonia II
9. Rachowice
10. Ruch II
11. Połomia
12. Sparta
13. Tarnowiczanka
14. Silesia
15. Łabędy
16. Carbo

40
36
33
32
29
29
26
23
22
18
17
17
17
16
13
9

LKS 35 Gierałtowice - Czarni
Pyskowice 1:3, Społem Zabrze - Gwiazda Chudów 1:3,
MKS Zaborze - Przyszłość
II Ciochowice 1:0, Tęcza
Wielowieś - MKS II Kończyce
3:1, Wilki Wilcza - Amator
Rudziniec 3:1, Górnik II Zabrze - Sokół Łany Wielkie 8:1,
Zryw Radonia - Zamkowiec
Toszek 1:1, Stal Zabrze - Orły
Bojszów 0:2.
1. Górnik II
44 pkt
2. Pyskowice
36
3. Ciochowice II
33
4. Toszek
29
5. Wielowieś
29
6. Zaborze
27
7. Chudów
24
8. Bojszów
24
9. Wilcza
23
10. Stal
22
11. Gierałtowice
18
12. Radonia
17
13. Kończyce II
16
14. Rudziniec
15
15. Społem
12
16. Łany Wielki
7

Były piłkarz
Concordii
– prezesem
Od kilku dni nowym prezesem Podokręgu Zabrze jest
Jarosław Bryś. To były piłkarz
Concordii Knurów, a obecnie
również trener Gwarka Tarnowskie Góry, który walczy o
awans do IV ligi.
Do Zarządu Podokręgu
Zabrze został wybrany obecny
działacz Concordii – Andrzej
Michalewicz. Wymienioną
dwójkę uzupełniają: Krystyna
Piechota, Krzysztof Skurski,
Adam Honysz, Herbert Jatta,
Tomasz Kulczycki, Jan Ozga,
Tomasz Saletnik, Arkadiusz
Zawrot i Józef Poloczek.
Dodajmy, że wcześniej
Podokręgiem Zabrze kierował
w roli prezesa Józef Kubica.
PiSk

Puchar Polski dla Concordii

Foto: Piotr Skorupa

PIŁKARSKI PUCHAR POLSKI

KLASA A
Podokręg
Zabrze

KLASA OKRĘGOWA
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PILCHOWICE. KROSZONKA 2012

Piękno w owalu
W Niedzielę Palmową publicznie
ogłoszono wyniki XIII Konkursu
Twórczości Ludowej na
„Najpiękniejszą Kroszonkę”
Zwycięzców wyłoniło jury, które
tworzyli: proboszcz żernickiej parafii
ks. Marek Winiarski, Patrycja Garczorz z Młodzieżowej Rady Gminy
i Norbert Dyka ze Stowarzyszenia
Razem w Przyszłość.

Konkurs zorganizował Gminny
Ośrodek Kultury w Pilchowicach. Patronem honorowym była wójt Joanna
Kołoczek-Wybierek.

KNURÓW. ŚMIECHOSTERON KIELECKICH KABARECIARZY...

Wymęczyli publiczność...
śmiechem
To pierwsza wizyta kabaretu w
Knurowie. Sądząc po ciepłym przyjęciu i burzy braw na koniec show, na
pewno nie ostatnia.
Oprócz skeczy znanych i lubianych, takich jak „Kieszonkowcy”,
„Ochroniarz Śruba”, „Hymn Euro
2012” czy „Chodzimy po kolędzie”,
publiczność w Kinie Scenie Kulturze mogła podziwiać premierowe
numery kieleckiej ekipy.
- Jak później zobaczycie te skecze
w telewizji, będziecie mogli powiedzieć: E, to już było! Stare! – żartowali

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Archiwum GOK Pilchowice

Okoliczni twórcy nie zawiedli – do konkursu zgłoszono wiele
przepięknych pisanek

Wszyscy, którzy zdecydowali się spędzić piątkowy
wieczór w knurowskim kinie na pewno nie żałowali.
Popisowy występ Kabaretu Skeczów Męczących
rozśmieszyłby do łez nawet największych ponuraków

Po tak udanym show Kabaret Skeczów
Męczących pewnie jeszcze nie raz
zagośći w Knurowie

Beata Gillner, bw

Nagrodzeni

Boćki przyleciały
Ksiądz proboszcz Eryk Jurecki z
Wilczy nie krył swojej radości, kiedy
powiadomił redakcję o przylocie
bocianów.
− Są już! Te same co w zeszłym
roku! – niemal wykrzyczał z entuzjazmem.
Trochę zmęczone po długiej podróży ptaki ksiądz przywitał świeżą porcją
informacja

kurzych serc. − Muszę im trochę pomóc,
bo jeszcze trudno o pożywienie. Szczególnie, że przecież ostatnio pogoda nas nie
rozpieszcza − mówi roześmiany.
Rodzina bocianów z pewnością
niedługo powiększy się o młode. Na
razie towarzystwa ptakom dotrzymują
wróble, które uwiły się własne małe
gniazda pod wielkim bocianim. Ta

wesoła ferajna to prawdziwe zwiastuny
wiosny!
− Piękne ptaki − mówi ksiądz
proboszcz, wpatrując się w gniazdo.
− Cieszę się, że już przyleciały, akurat
przed Wielkanocą. Nie pomyliły drogi,
nie zmieniły miejsca.
Gniazdo u księdza proboszcza to
nie jedyne we wsi. Nieopodal znajdują
się jeszcze dwa, ale wciąż czekają na
swoich mieszkańców. Może już niedługo Wilcza stanie się domem dla
trzech bocianich rodzin? Tylko czy
żab starczy?

DC
Foto: Bogusław Wilk

WILCZA. TO JUŻ NAPRAWDĘ WIOSNA

Foto: Dawid Ciepliński

Przedszkola: 1. Ex aequo Publiczne Przedszkola w Nieborowicach i w Wilczy,
2. PP w Pilchowicach, 3. PP w Stanicy; Szkoły Podstawowe – prace grupowe: 1. kl. I a SP ZSP w Żernicy, 2. kl. I b SP ZSP w Żernicy, 3. kl. I SP
w Wilczy; Szkoły Podstawowe - prace indywidualne: 1. Martyna Grajcke, 2.
Laura Piontek, 3.Kinga Kopczyńska; wyróżnienie: Julia Bziukiewicz, Karolina
Piontek, Marta Panek, Corinna Seemann; Gimnazja: 1. Karolina Józefowska,
2. Justyna Sobota, 3. Martyna Szolc, wyróżnienie: Marta Maniura; Dorośli: 1.
Patrycja Jonda, 2. Maria Dyka, 3. Stefania Winkler; wyróżnienia: Małgorzata
Czech, Zuzanna Jonda, Gertruda Treiber, Renata Twardawa. Jury przyznało
dodatkowe wyróżnienia dla: Daniela Gaca, Pracowni Działań Twórczych
i Grupie „Sołtysówka”.

kabareciarze. Nie zabrakło odwołań
do Knurowa, np. jako jednego z miast
najlepiej przygotowanych... do Euro.
Występ formacji kabaretowej
został nagrodzony burzą oklasków.
Nie obyło się bez bisów. Potem do
boju r usz yli łowc y autog ra fów.
Była okazja zrobić pa miąt kowe
zdjęcie, a komu mało było jeszcze
ś m ie c hu , móg ł na być najnowszą pły tę DVD k ieleck iej grupy
– „Śmiechosteron”.

JB

reklama

