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Knurów. Spotkanie z Bolesławem Piechą

Knurów. Biblioteka parafialna zaprasza nowych
czytelników

Odpowiedzi na tytułowe pytanie poszukiwali uczestnicy
spotkania z Bolesławem Piechą, byłym wiceministrem
zdrowia w rządzie Jarosława Kaczyńskiego

wypożyczony

Jak uzdrowić zdrowie Ojciec Pio

- Nie ma u nas wpisowego, kar, ani sztywnych
terminów, kiedy książkę należy oddać
– zachwala placówkę opiekun biblioteki przy
parafii Matki Bożej Częstochowskiej Tomasz
Węgorzewski
Godziny otwarcia:

niedziela 10.00-10.30
poniedziałek 16.30-17.30
wtorek 16.30-17.30
czwartek 16.30-17.30

- Służba Zdrowia wymaga naprawy - orzekli zgodnie Bolesław Piecha, Tadeusz Wita i Szymon Kościarz wraz
z uczestnikami spotkania w Sztukaterii

Eksministra, a obecnego przewodniczącego sejmowej Komisji
Zdrowia, zaprosili Paweł Kamiński
i Szymon Kościarz z zarządu gliwickiego okręgu Prawa i Sprawiedliwości.
W klubie Sztukateria zjawiło się
sporo osób zainteresowanych problemami służby zdrowia. Spotkanie
prowadził radny powiatowy Szymon

Kościarz. Wśród uczestników był
poseł Tadeusz Wita.
Piecha przez ponad godzinę
dzielił się swoimi spostrzeżeniami w
tej kwestii. Nie tylko z punktu widzenia ministra (2005-2007), dyrektora
szpitala (1997-2001 w Rybniku), ale
i lekarza-praktyka (z zawodu jest
lekarzem ginekologiem).
- Była mowa między innymi o

prywatyzacji szpitali, problemach z
zatrudnianiem personelu lekarskiego
i działaniu Narodowego Funduszu
Zdrowia - relacjonuje Paweł Kamiński, miejski radny.
Zebrani nie mieli wątpliwości, że
polska służba zdrowia daleka jest od
ideału. Zgodni też byli w opiniach, że
należy uczynić wszystko co się da, by
ją... uzdrowić.

Tekst i foto: Marek Węgorzewski

Knurów. Ważne dla małżonków z wieloletnim stażem

Foto: Paweł Gradek

Jubilaci mile widziani

Knurowski Urząd Stanu Cywilnego prosi o zgłaszanie się małżonków
z długoletnim stażem (50 lat i więcej), którzy brali ślub poza Knurowem. Bez
tego nie będzie możliwe zaproszenie jubilatów do udziału w uroczystościach
Złotych Godów
Na uroczystości „Złotych Godów” organizowane w Knurowie
zapraszane są pary małżeńskie z
50-, 55-, 60-, 65-, 70-letnim stażem
małżeńskim, którym Prezydent RP
przyznał medale „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”.
Jak poinformował Przegląd kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
wnioski o nadanie tego odznaczenia
są przygotowywane dla par które:
• są mieszkańcami Knurowa
(stałe zameldowanie),

• obchodziły lub w najbliższych
miesiącach obchodzić będą 50. rocznicę pożycia małżeńskiego,
• ślub zawierały w Knurowie.
Co z małżonkami, którzy brali
ślub poza Knurowem? Nie ma co
się martwić, nic straconego. Jednak
trzeba o takim fakcie poinformować
Urząd Stanu Cywilnego.
- Wnioski o nadanie medali dla
par małżeńskich, które mają 50-letni
staż małżeński i są mieszkańcami
Knurowa, ale ślub zawierały poza

Knurowem, będą przygotowane przez
tutejszy urząd pod warunkiem, że
wcześniej skrócony odpis aktu małżeństwa zawierający informację o takim
ślubie zostanie przekazany do Urzędu
Stanu Cywilnego w Knurowie - wyjaśnia precyzyjnie kierownik USC.
Urząd Stanu Cywilnego mieści
się w budynku Urzędu Miasta przy
ul. Ogana 5 (parter, pok. nr 1 lub 5).
Wszelkie informacje w tej sprawie udzielane są pod nr. tel. 32 339 22
48, 32 339 22 49 lub 32 339 22 50.
Oprac. bw

Knurów

www.poolicz.pl

Czasami musimy coś szybko policzyć, jednak zadanie jest zbyt trudne
by rozwiązać je w głowie albo za bardzo skomplikowane, żeby poradzić
sobie z nim za pomocą kalkulatora.
Wtedy pomocna może okazać się
ta strona.
To internetowy kalkulator, który nie
wymaga instalacji, gdyż działa przez
przeglądarkę. Jego obsługa nie jest
skomplikowana. Podczas obliczeń posługujemy się podstawowymi znakami
( + - * /) jak również bardziej zaawansowanymi funkcjami, jak pierwiastek,
potęga, nierówności, wykresy, funkcje.
Zadanie, z którym chcemy sobie
poradzić wpisujemy w formularzu. W
dolnym oknie wyświetla się prawidłowy zapis działania. W niektórych przypadkach trzeba pamiętać jednak o
nawiasach. Gdy wszystko się zgadza
wystarczy kliknąć przycisk Policz!.
Po chwili otwiera się nam nowa strona z
wykonanymi dokładnymi obliczeniami.
Marek Węgorzewski



Szukają gwałciciela

Komenda Miejska Policji w Gliwicach zwraca się o pomoc do wszystkich,
którzy są w stanie wskazać niedoszłego sprawcę gwałtu na 18-latce

Do zdarzenia doszło 5 lutego (piątek) między godz. 4.40, a 4.50 na
ul. Szpitalnej. Policja poszukuje kierowcy samochodu dostawczego (jasnego
koloru), do którego pokrzywdzona wsiadła bezpośrednio po zdarzeniu.
Pracę Wydziału Kryminalnego KMP Gliwice pod nadzorem Prokuratury
Rejonowej w Gliwicach ułatwią zeznania świadków, którzy proszeni są o kontakt pod numerem 32 336 93 41 lub osobiście przy ul. Powstańców Warszawy
12 w Gliwicach (pokój 123).

/pg/

Szczygłowice

Skucha z haszem
Funkcjonariusze z Wydziału do
Walki z Przestępczością Narkotykową
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach złożyli w czwartkowy poranek
niezapowiedzianą wizytę w mieszkaniu

przy al. Piastów. Zatrzymali 23-letniego
mężczyznę. Posiadał przy sobie 80 porcji haszyszu, który rozprowadzał wśród
amatorów mocnych wrażeń.

/pg/

Tomasz Węgorzewski zaprasza czytelników do parafialnej
biblioteki
W niewielkiej kościelnej salce – Wiadomo, że do książki przeczyniemal każde wolne miejsce jest za- tanej rzadko się wraca, chyba, że
gospodarowane. Regały z książkami jest naprawdę wciągająca. Ostatnio
kończą się pod sufitem. To królestwo otrzymaliśmy książki, które zostały
Tomasza Węgorzewskiego, opiekuna po zmarłej parafiance. Część egzemksięgozbioru liczącego przeszło 6 plarzy się dubluje – mówi opiekun
tys. pozycji. Mówi, że od 1986 roku biblioteki.
Czego tu nie ma: powieści, książprzez bibliotekę przewinęło się wiele
osób. Po drodze działalność została ki historyczne, kolekcja dokumentów
zawieszona, by w 2000 roku ruszyć poświęconych Janowi Pawłowi II,
książeczki dla dzieci. - Są książki
na dobre.
- Grupę stałych czytelników o sektach, najmniej mamy polityczstanowi 12 starszych osób – mówi nych. Największym wzięciem cieszą
Tomasz Węgorzewski. Pracę u pod- się żywoty świętych, którzy są akurat
staw wśród dzieci szkolnych i ko- na topie. Ojciec Pio jest cały wypożymunijnych wykonuje jego żona, czony, podobnie jak encykliki papiekatechetka. – Przyprowadzam je tu, skie – wylicza Węgorzewski.
Ma nadzieję, że liczba 300 wypowypożyczają książeczki religijne,
część z nich zostaje, inne odchodzą. życzających powiększy się, podobnie
Dzieci teraz trzeba zachęcać, moty- jak biblioteczny księgozbiór. – Jeśli
wować, stąd od czasu do czasu jakiś ktoś ma książki, których chce się
konkursik z nagrodami. Niektóre przy pozbyć, proszę, niech przyniesie je
okazji wypożyczania książek pytają: do nas. Są ludzie, których mogą one
A kiedy będzie konkurs? – śmieje się zainteresować. Jeszcze nie znalazł
się taki człowiek, który by wszystkie
Barbara Węgorzewska.
Tak duży księgozbiór udało się książki przeczytał.
Z bibliotecznych zbiorów mogą
zgromadzić dzięki ofiarności księży,
którzy przechodzą do innych parafii. korzystać wszyscy knurowianie.

/pg/

Pilchowice

Prosto pod koła
13-latek na długo zapamięta
swoją ostatnią wyprawę rowerową.
Kiedy przemierzał ulicę Dolna Wieś,
nie zachował ostrożności i wykonał
gwałtowny manewr skrętu. Pech
chciał, że w tym samym kierunku

podążał 29-letni pilchowiczanin
swoim Vol kswagenem Golfem.
Nie zdążył w porę zareagować na
nieostrożny manewr nastolatka i
potrącił chłopca.
/pg/
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wesołych świąt

Knurów. Męka Pańska na ulicach miasta

Przez cierpienie
do raju

Tradycji stało się zadość.
W piątek po raz kolejny
ulicami Knurowa przeszła
procesja Drogi Krzyżowej.
Tak jak przed rokiem,
ubogacona żywymi obrazami
pomagającymi lepiej przeżyć
Misterium Męki Pańskiej
Procesję od wielu lat na zmianę organizują
ją parafie Matki Bożej Częstochowskiej oraz
Cyryla i Metodego. W tym roku po wieczornym
nabożeństwie procesja wyruszyła z kościoła na
osiedlu. Z bardzo licznym udziałem mieszkańców miasta.
Wierni towarzyszyli Jezusowi całą drogę. Zakończenie misterium miało miejsce
w ogrodzie przy probostwie parafialnym na
Starym Knurowie. Nawiązywało do Ogrodu
Getsemani.
- Gest zdjęcia Jezusa z krzyża i przeniesienia go na łono Boga Ojca nawiązuje symboliką do otwarcia zamkniętych bram Raju
– mówi ksiądz Marek Antosz - kapłan, który
przygotował - wraz z ks. Rafałem Burkowym
- sceny nawiązujące do wydarzeń sprzed dwóch
tysięcy lat.
Ks. Antosz bardzo ciepło wyraził się o
tych, którzy przyłączyli się do dzieła.
– Serdecznie dziękuję młodzieży i mieszkańcom Knurowa za pomoc w organizacji,
Straży Miejskiej za zapewnienie bezpiecznego
przejścia ulicami naszego miasta, a teatrowi
Komandery z Imielina za użyczenie strojów dla
młodych aktorów. Podziękowania kieruję też
do ministrantów, oazowiczów, scholi z obydwu
parafii oraz licealistek czytających rozważania
– mówił po zakończeniu Drogi Krzyżowej.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski
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Szczygłowice. Ochotnicza straż pożarna podsumowała rok

Ratują i pomagają
W ogień skoczą
bez wahania. Innym
żywiołom też się
nie dadzą. Gdy
trzeba, pomogą w
codziennej potrzebie.
Odważni, rozważni
i pomocni. Tacy
są szczygłowiccy
strażacy-ochotnicy

Foto: Karol Dzwonek

Sprawozdanie z działalności OSP referuje
sekretarz Paweł Pawlata (stoi), wystąpienia
słuchają (od lewej): prezes Benedykt Wróż,
prezes Andrzej Pach, prezydent Adam Rams,
sekretarz Piotr Dudło, druh Dariusz Kubacki
i prezes Janusz Przybyła

Marta Czerwiec w oczekiwaniu na klientów
rozwiązuje krzyżówkę. Lubi słowne łamigłówki.
Sprawiają jej przyjemność, więc jeśli trafi się
wolna chwila, z chęcią po nie sięga.

Taka jest Ochotnicza Straż Po- zajęcia świetlicowe dla młodzieży,
żarna. Obecna w życiu Szczygłowic przygotowaliśmy trasę procesji na
od prawie stu lat. Właśnie ostatni, Boże Ciało - wyliczał sekretarz
przedjubileuszowy, rok działalności jednostki Paweł Pawlata. Jednostka
strażacy podsumowali na zebraniu wystawiła też swoją reprezentację
w swojej remizie.
w miejskim turnieju halowej piłki
- Pięciokrotnie braliśmy udział nożnej.
w akcjach ratowniczych, w tym raz
Kwalifikacje i umiejętności straprzy gaszeniu pożaru i czterokrot- żaków są cenione i dostrzegane. W
nie likwidując miejscowe
minionym roku wyróżzagrożenia - poinformo- OSP Szczygłowice nienie otrzymał Dariusz
zr zesza 33 c zł on wał uczestników zebrania ków zwyczajnych. W Kubacki.
prezes OSP Szczygłowice działalności jednostki
- O działalności OSP
aktywny udział biorą można mówić wyłącznie
Janusz Przybyła.
Pamiętając o swojej trzy panie.
z szacunkiem i podziwem
ratowniczej funkcji stra- słowa uznania pod adreżacy nie stronią od innych form sem strażaków kierował prezydent
aktywności środowiskowej. - Zor- Knurowa Adam Rams. Prezydent
ganizowaliśmy zabawę sylwestrową, zapewnił, że miastu zależy na jak
Dzień Strażaka, kulig z ogniskiem, najlepszym rozwoju jednostki.

Knurów. Turniej im. Henryka Skupienia

Strażacy wbijają
bile najlepiej

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Piotr Dudło, sekretarz Zarządu Miejskiego Z OSP w Knurowie: - Bilard
nie jest moją najmocniejszą stroną,
toteż nie podejmę się oceny poziomu
turnieju. Był emocjonujący i udany
- to można powiedzieć z ręką na
sercu. Natomiast chciałbym podkreślić inny aspekt zawodów. 8 lutego
minęła rocznica śmierci wieloletniego naczelnika OSP Knurów - druha
Henryka Skupienia. Zorganizowanie
zawodów jego imienia to wspaniała
inicjatywa. Należą się za nią słowa
wdzięczności obecnemu naczelnikowi OSP Knurów Dariuszowi
Poloczkowi i prezesowi OSP Benedyktowi Wróżowi. Wierzę, że turniej
imienia Henryka Skupienia wpisze
się w kalendarz imprez sportowych
Knurowa. Tym samym utrwali pamięć
o legendarnym już naczelniku, który
Ochotniczej Straży Pożarnej poświęcił wiele lat swojego życia.

Not. bw

- To były udane zawody - stwierdzili
jednogłośnie uczestnicy turnieju
Przy bilardowym stole rywalizowali przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
(IPA), firmy Samtrans, Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Jak się okazało, to właśnie strażacy mają w Knurowie najlepszy
dryg do bilarda. W finale spotkały
się bowiem ekipy strażaków-zawodowców i strażaków-ochotników.
W wyrównanej rywalizacji lepiej



poradzili sobie reprezentanci JRG.
W meczu o trzecie miejsce zwycięstwo odniósł Samtrans.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Ireneusz Jabłoński
(JRG PSP). Organizację zawodów
wsparli PW Samtrans, radny powiatu gliwickiego Piotr Dudło, Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa, NSZZ Solidarność
KW K K nu rów i ZZGwP KW K
Knurów.
PiSk

Pięciolatki z przedszkolnej „Dziesiątki”
wybrały się na poszukiwanie Wiosny. Malcom
pomaga dyrektor placówki Dorota Wawrzyniak.

Dla Przeglądu

Foto: Archiwum OSP

Foto: Piotr Skorupa

Cztery reprezentacje wzięły udział w pierwszym
turnieju bilardowym poświęconym pamięci zmarłego
przed rokiem naczelnika knurowskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej – Henryka Skupienia

Działalność ochotników docenili
również pozostali goście zebrania,
m.in. Wojciech Gąsior - dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej, Zbigniew Wojciechowski - przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego, Porządku i Spraw
Socjalnych Rady Miasta, Andrzej
Pach - prezes Zarządu Miejskiego
Związku OSP w Knurowie, Benedykt Wróż - Prezes OSP w Knurowie
i Piotr Dudło - sekretarz ZM Z OSP,
a zarazem radny powiatowy.
Podsumowując rok strażacy planują następny. Z pewnością bardzo
ważny, bo wiążący się z jubileuszem
stulecia.

Jarosław Galicki zmienia zepsute koło
w służbowym Oplu, żeby mógł dojechać
do pracy. Chwilę później chwyci za podnośnik,
a za kilkanaście minut będzie po problemie.

Ireneusz Jabłoński przyjmuje
gratulacje i puchar od Piotra
Dudło
Zespoły wystąpiły w składach:
JRG PSP: Ireneusz Jabłoński, Adrian Stanioch, Marcin Trela; OSP:
Krzysztof Skupień, Tomasz Król,
Damian Steiman; Samtrans: Bogusław Bykuć, Dariusz Kardas, Maciej
Kraus; IPA: Dariusz Krukowski, Bogdan Szostak, Tomasz Wydra.

Jadwiga i Andrzej Balsam na spacerze
z wnuczką. Dziadkowie wykorzystują każdą
okazję, żeby spędzić czas z małą Emilką.
Dopiero co przyjechała z rodzicami z Anglii,
a już niedługo wyjedzie z powrotem na Wyspy
Przegląd Lokalny Nr 13 (891) 1 kwietnia 2010 roku
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Knurów. Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
zmarłą 27 marca 2010 r.
najstarszą mieszkankę naszego miasta
Panią Elżbietę

Wiercioch

Najszczersze wyrazy współczucia
Rodzinie i Najbliższym
składa
Prezydent Miasta Knurów
Adam Rams
podziękowania

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Matki
Dyrekcji oraz Koleżankom
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
składa
LUCJA JARZĄB
informacja

Bezpłatna mammografia
w mammobusie dla pań w wieku 50-69 lat.
Badania w godz. 10-17
• Knurów, ul. Szpitalna 42 (obok Intermarche) - 7-9 i 12-13 kwietnia
• Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 69 (restauracja Szmaragdowa) - 14-16
kwietnia
• Knurów-Szczygłowice, ul. Górnicza 1 (Dom Kultury) - 19-21 kwietnia
Nie jest potrzebne skierowanie ani zaproszenie! Wystarczy dowód
tożsamości (z numerem Pesel), karta chipowa, zdjęcie z poprzedniej
mammografii.
Badanie jest bezpłatne, gdy od ostatniego badania finansowanego
przez NFZ upłynęły pełne dwa lata.

INFORMACJA
Wójt Gminy Gierałtowice działając na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) informuje o zamieszczeniu
na stronie www.bip.gieraltowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48 wykazu
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Termin
wywieszenia wykazu od 29.03.2010 r. do 18.04.2010 r.
ogłoszenie

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie ogłasza
przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 16,58 m2 przy
ul. Staszica 1 (I piętro) w Knurowie.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA (pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 032 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu
reklama
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Synowie
marnotrawni
Smak szczęścia i porażek często
mieszali z alkoholem. Każdy
z członków Klubu Abstynentów
„Siódemka” ma swoją historię, którą
ujawnił podczas spotkania z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości
- Dobrze, że jesteśmy! – powiedzieli na samym początku trzymając się za ręce. Wśród nich wielu
gości: ks. Stefan Gruszka, duchowy
opiekun stowarzyszenia, Elżbieta
Gumienny – honorowy członek,
Andrzej Dobrowolski, zastępca komendanta Straży Miejskiej.
Ten ostatni na pytanie, jak minął
tydzień, odpowiedział: - Nie wiem,
ale chyba przez to nagłe ocieplenie
mamy plagę nietrzeźwych knurowian. Piją, bo wiedzą, że odwieziemy
ich do domów lub Izby Wytrzeźwień?
Nowy prezes „Siódemki” Piotr
Kołodziejczyk podał kilka faktów:
- 800 tys. Polaków jest chorych na
alkoholizm. W tym niechlubnym
rankingu wyprzedzamy sąsiadów
ze Wschodu. A ilu ludzi nie chce się
przyznać przed sobą do alkoholizmu?
Kilkugodzinne spotkanie wypełniły szczere świadectwa knurowian
walczących z chorobą alkoholową.
Większość ma za sobą wieloletnią
walkę zakończoną wyjściem na prostą. Niektóre historie przytoczymy
zmieniając imiona bohaterów.
Witold odkąd pamięta, jego ojciec pił. – Czułem się przez to gorszy.
Postanowiłem za wszelką cenę udowodnić, że stać mnie na lepsze życie.
Przykładałem się do nauki, byłem
porządny, zawsze schludnie i czysto
ubrany – prymus – tak wtedy siebie
postrzegał. W III klasie technikum

zauważył, że jest grupa kolegów,
którzy trzymają się razem, wychodzą
do knajpy na piwo, imponują wszystkim. – Chciałem być taki, jak oni. Poszedłem do knajpy, wiedząc, że tam
są. Zamówiłem piwo. Było gorzkie,
niedobre, ale kątem oka sprawdzałem czy mnie widzą. Zaprosili mnie
do swojego stolika....
Odtąd priorytetem w życiu Witolda stał się poker, koledzy, alkohol.
– Piłem przez 13 lat, a od 31 jestem
na odwyku.
Żaden z członków „Siódemki”

nie pamięta, aby w szkole przestrzegano o szkodliwości alkoholu.
Roman żyje w trzeźwości od
8 lat. – Dawniej butelki od piwa
były podobne, do tych od oranżady.
Po pierwsze piwo w takiej butelce
sięgnąłem na własnej komunii. Do
kościoła wiózł mnie syrenką kierowca. Zostawił kluczyk w stacyjce
i wyszedł. Wsiadłem za kierownicę,
odpaliłem. Mało brakowało, a rozbiłbym samochód o studnię. W szóstej
klasie zaczęły się wagary... Dużo
straciłem, ale jestem teraz na takim
etapie swojego życia, że nie chcę, aby
moje dzieci widziały mnie z kieliszkiem. Mam przyjaciół, rodzinę, ludzi,
na których mogę polegać.
Po wysłuchaniu niektórych historii u niejednego w oczach pojawiły się łzy.
Piotr Kołodziejczyk prowokował
do dyskusji, która miała uzmysłowić
zebranym jak wiele złego alkohol
może zrobić w życiu. – Pojawiła się
też zupełnie nowa osoba. Matka, którą
przyprowadził do nas problem alkoholowy syna. Nie radzimy, mówimy
o sobie. Tym, którzy pojawili się na
naszym dyżurze wskazaliśmy adresy
terapeutów, klubów... Jesteśmy jak w
przypowieści o synu marnotrawnym
– zawsze otwarci na nowych członków, nikogo nie skreślamy.
Wśród wielu świadectw pojawiło
się motto: „Zamiast łokci, zaciśniętych dłoni i ust, zegnij po prostu kolana.” – Pokora jest w tym wszystkim
najważniejsza – dodał prezes.
Tekst i foto: Paweł Gradek

- Skuteczna walka z alkoholizmem leży w interesie całego
społeczeństwa - przekonywali uczestnicy spotkania

Gierałtowice. Wszystko się zmienia...

A kołocz nadal ten sam

Kołocz to ciasto z tradycjami. Gmina Gierałtowice ogłosiła
właśnie dwa konkursy. Obydwa dotyczą tego śląskiego specjału
kulinarnego
Niewiele jest ciast, które mogą
pochwalić się tak długą historią, co
kołocz. Ten regionalny przysmak
wypiekany był bowiem na Śląsku
już w średniowieczu. Do dziś ciasto
zachowało się w naszej tradycji praktycznie niezmienione.
Niedawno Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego podjęło
starania o wpisanie ciasta na listę
europejskich produktów regionalnych. Gmina Gierałtowice dołącza
do promocji tego specjału. Propa-

gowanie kołocza odbywać się będzie
dwójnasób, poprzez konkursy.
Pierwszy z nich skierowany jest
do fotoamatorów. Jego tytuł „Wszystko się zmienia, a kołocz nadal ten
sam”.
- Celem jest pokazanie kołocza
jako ważnego elementu towarzyszącego w wydarzeniach w życiu
mieszkańców gminy Gierałtowice
- wyjaśniają zamysł organizatorzy.
Zapraszając do udziału w drugim konkursie wójt gminy Joachim

Bargiel liczy na bujną wyobraźnię i
świetne pomysły uczestników. Tytuł
„Jesz ciasto to wymyśl dla niego
hasło” mówi wszystko.
Rozstrzygnięcia obydwu konkursów można się spodziewać 13
czerwca podczas kolejnej edycji
Godów Śląskich.
Zainteresowani znajdą szczegółowe informacje i formularze
zgłoszeniowe na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Gierałtowicach:
www.gieraltowice.pl.
Karol Dzwonek



rozmaitości

Szaradzista
w ciągłym biegu

Na koncie ma tysiące ułożonych i rozwiązanych krzyżówek:
jolek, panoramicznych, przerywnikowych. Pierwsze
zaczął układać na zajęciach matematyki. Przygoda Marka
Lewczuka z szaradziarstwem trwa 40 lat!
To nie tylko hobby, ale przede
wszystkim sposób na życie i cel, bez
którego emerytura kończy się pod
budką z piwem. Upór, wytrwałość
i ciężka praca opłaciły się Markowi
Lewczukowi. Teraz z dumą może
pochwalić się swoim biogramem
zamieszczonym w Encyklopedii
Rozrywek Umysłowych obok takich
osobistości, jak: Lech Wałęsa (miłośnik krzyżówek), Leonardo Da Vinci,
Witold Lutosławski, Stanisław Tym.
- Krzyżówki zacząłem rozwiązywać w podstawówce. Pamiętam, że
wpadł mi w ręce dwutygodnik „Szaradzista”. Wciągnął mnie, mimo że
nie potrafiłem rozwiązać tych zadań.
Później sam zacząłem układać krzyżówki, które wysyłałem do redakcji
do Warszawy. Wszystko lądowało w
koszu – wspomina knurowianin.

Jolki i MRUK

Zrobił sobie sześcioletnią przerwę. Przyznaje, że po serii niepowodzeń mógł porzucić szaradziarstwo,
ale wytrwałość mu na to nie pozwoliła. W 1976 roku wydawca opublikował jego pierwszą krzyżówkę.
Lewczuk poszedł za ciosem.
Rok później redakcja „Rozrywki” opublikowała pierwszą krzyżówkę autorstwa Marii Zagórskiej,
sygnowaną pseudonimem Jolka.
Miłośnikom szaradziarstwa, w tym
Markowi Lewczukowi, jolki bardzo
przypadły do gustu. – Kształtują
umysł, co przy rozwiązywaniu jest
najważniejsze. Nie ma sensu, krzy-

żówka bez haczyka, czegoś, co zmusi
do poszukiwań i zaskoczy.
Knurowianin podjął pracę w
KWK „Szczygłowice”, gdzie był
sztygarem zmianowym i kierownikiem oddziału. Przyznaje, że zdarzało mu się w pracy opracowywać
krzyżówki, a w domu je układać.
Wraz z kolegami z pracy założył w
latach 80. klub szaradzistów MRUK
(Miłośnicy Rozrywek Umysłowych
Knurów). Razem startowali w Lidze
Szaradziarskiej.
– Nie było nas wielu. Chcieliśmy
zrobić w Knurowie turniej szaradziarski, ale zawsze praca stała na
przeszkodzie – mówi Lewczuk.
Długo pracował na swój sukces.
Ten odmierzały kolejne publikacje w
„Szaradziście”, „Diagramie”, „Krzyżówce Panoramicznej” czy w „Diagramie Jolki”. Miłym akcentem było
uhonorowanie knurowianina w 1988
roku Złotym Piórem podczas XIII
Zjazdu Prasy Szaradziarskiej w Berlinie. W 1993 roku Marek Lewczuk
zdobył III miejsce w Turnieju Kompozycji Krzyżówek, a w Krzyżówce
Gigancie w Toruniu był piąty.

Relaks z krzyżówką

Mówi, że najbardziej cieszy go,
że po latach układania zadań trafił
do elitarnego grona szaradzistów.
Jest pionierem kolorowego szyfru, autorem zadań diagramowych,
głównie ambitnych silnie wiązanych
krzyżówek i zadań szyfrowych.
– Szaradziarstwo to sztuka. Cały

Foto: Arch. Marka Lewczuka

Wizytówka. 40-lecie działalności szaradziarskiej Marka Zbigniewa Lewczuka

czas ja i moi koledzy skupieni wokół - Czy komputery sprawią, że krzyżówki pójdą w zapomnienie?
Technopolu staramy się urozmaicać - zastanawia się Marek Zbigniew Lewczuk
nasze zadania, wymyślamy coś nowewygrać książkę. Teraz rozwiązuje gimnazjalistów, ale nie są chętni.
go, zdrowo z sobą rywalizujemy.
Marek Lewczuk nie ma wątpli- jedynie dla frajdy i pogłębiania Młodzi znajdują rozrywkę w komputerze, nie w krzyżówkach – dzieli
wości, że trudniej krzyżówkę ułożyć, wiedzy.
się refleksjami szaradzista.
niż ją rozwiązać. Przez 40 lat poznał
ogromną ilość słów, które wykorzy- Bezkonkurencyjne dziewczyny
stuje do swoich zadań. W opozycji
Od 12 lat Czytelnicy Przeglądu Olimpijski plagiat
do mody na makaronizmy (zwrot lub Lokalnego mają okazję mierzyć
Hobby wyrobiło u Lewczuka
forma pochodząca z języka obcego) się z zadaniami Marka Lewczuka. doskonałą pamięć. Przekonał się o
bazuje na polszczyźnie.
– Pojawiło się ogłoszenie: masz tym, kilka tygodni temu. – Rozwią– Teraz więcej uwagi zwraca się coś ciekawego, przyjdź, podziel zywałem krzyżówkę przerywnikową,
na określenia. Muszą być atrakcyjne. się. Przyniosłem swoje krzyżówki, która ukazała się w 2000 roku z okazji
Znam dużo słów, niekiedy muszę bo wcześniej ukazywały się dość Olimpiady w Sydney. Szybko doszedsięgnąć po słownik, żeby poznać ich przeciętne. I tak narodziła się nasza łem do wniosku, że autor splagiatował
znaczenie i nie popełnić błędu. Każdy współpraca.
moją krzyżówkę, zamienił w niej dwa
jeden podważa profesjonalizm szaraWyd awa ć by się mog ło, że wyrazy i podpisał swoim nazwiskiem!
dzisty – przyznaje
boom na krzyżów- Skontaktowałem się z „Rozrywką”,
Lewczuk.
znaleźli tę moją krzyżówkę i fakMarek Lewczuk, także zapalony ki dawno minął.
N a j b a r d z i e j biegacz, z uśmiechem wspomina, Bardzo popularne tycznie, niemal identyczna. Jak się
poż ą d a ny m ele - jak kilka razy podczas treningu w latach 70. i 80. okazało plagiator-nauczyciel miał na
m e n t e m k a ż d e j został zaczepiony przez „zapalo- sza rady, rebusy, koncie więcej takich oszustw. Został
krzyżówki, zada- nych krzyżówkowiczów”, którzy anagramy zostały wykluczony z naszej grupy.
nia, szarady jest dzielą się swoimi przemyśleniami wyparte przez traLewczuk nie zasypia gruszek w
rozwiązanie, hasło, na temat jego prac.
dycyjne krzyżów- popiele. Jest zdania, że emerytura to
które knurowianin
ki. Od czterech lat pułapka, dlatego stawia na aktyw„ubiera” w sentencje i aforyzmy.
knurowianin stara się realizować ność. Zrobił kurs instruktorski na
Dopiero na emeryturze mógł pomysł, który zakiełkował w cza- AWF-ie, od ładnych kilku lat pojawia
oddać się hobby w fotelu. – Nie lubię sach MRUK-a. – Przy współpracy się w naszej rubryce sportowej jako
bezczynności, kiedy przychodzi wena z dyrektor MSP-4 Jadwigą Salwą i wytrawny biegacz.
zaczynam kreślić. Czasem zajmuje mi Technopolem organizuję dla uczCzego można mu życzyć z okazji
to kwadrans, godzinę, innym razem niów szkół podstawowych turnieje jubileuszu 40-lecia? – Dotrwania
dzień, dwa. Muszę też krzyżówki szaradziarskie. Poziom rozgrywek do 50-lecia. Chcę się przekonać,
rozwiązywać, żeby wiedzieć, co w z roku na rok jest coraz wyższy. Co czy za 10 lat „Szaradzista” będzie
branży piszczy, jakie są trendy.
ciekawe, wszystkie turnieje wygry- funkcjonował na rynku, czy zostanie
Kiedyś Marek Lewczuk rozwią- wają dziewczyny. Przewyższają wyparty przez komputery – mówi
zywał krzyżówki i wysyłał rozwią- chłopców poziome m myślenia . jubilat.
Paweł Gradek
zania do redakcji. Raz udało mu się Próbowałem do turnieju zaprosić
Nagrody
Grand Prix: Młodzieżowa Grupa Teatralna z Tarnogórskiego Centrum Kultury za
spektakl „W beczce chowany”, Teatr „Studio 2009” z Centrum Kultury w Knurowie
za etiudę „Rytmy kolorów” i Grupa Teatralna „AKuKu” z SP nr 1 w Świerklanach
za spektakl „ Ostatni tatuś”.
Wyróżnienia: Koło Teatralne z SP nr 18 w Gliwicach za rozwiązania plastyczne
i ruchowe w spektaklu „Świteź” oraz Atelier Pracownia z OPP nr 4 w Zabrzu przy
Centrum Edukacji Twórczej w Zabrzu za twórcze podejście do tekstu poetyckiego
w spektaklu „Ballada o Maciejach”.
Wyróżnienia indywidualne: Tobiasz Trawiński (rola w spektaklu „W beczce
chowany”), Hanna Wala („Ostatni tatuś”), Julia Matuszczyk („Kot w butach”),
Michalina Pałac („Kot w butach”), Patrycja Śmieja („Balladyna”).
Wyróżnienia dla instruktorów: Barbara Kwas (za przygotowanie spektaklu „W
beczce chowany”) i Bogumiła Szmidt- Kruk („Ostatni tatuś”).

Szczygłowice. II Knurowskie Spotkania Teatralne „Bez Maski”

Ostatni tatuś w beczce chowany
Prawie 390 młodych aktorów pokazało się publiczności podczas
II Knurowskich Spotkań Teatralnych „Bez Maski”
Na uroczystej gali zaprezentowali się zwycięzcy, których oklaskiwała
publiczność zgromadzona na sali
Domu Kultury w Szczygłowicach.
W poniedziałek i wtorek odbyły
się aktorskie przeglądy. Pracowity
czas dla aktorów i jurorów. W czwartek, podczas uroczystej gali w Domu
Kultury w Szczygłowicach, wręczono nagrody najlepszym.



Z Grand Prix cieszyć się mogą
zespoły aktorskie z Knurowa, Świerklan i Tarnowskich Gór. Zwycięskie
przedstawienia to „Rytmy kolorów”,
„Ostatni tatuś” i „W beczce chowany”.
- To duża przyjemność oglądać
wasze występy - mówił, wręczając
nagrody zwycięzcom, wiceprezydent Knurowa Piotr Surówka. - Być

może mieliśmy okazję podziwiać
przyszłe gwiazdy polskiej sceny
aktorskiej.
Słów podziw u i uznania nie
szczędzili też starosta gliwicki Michał Nieszporek, przewodniczący
Komisji Oświaty i Kultury knurowskiej Rady Miasta Paweł Kamiński i
dyrektor Centrum Kultury Jerzy Kosowski. Brawa publiczności świad-

czyły, że widzowie
podzielają tak dobrą
opinię.
- Poziom przedstawień jest lepszy
niż pr zed rok iem
- nie kryją satysfakcji organizatorzy.
Mają nadzieję, że
ten trend zostanie
utrzymany podczas
następnych edycji
Najlepszym aktorom gratulacje składają
przeglądu.
Tekst i foto: wiceprezydent Piotr Surówka i Jerzy
Karol Dzwonek Kosowski - dyrektor Centrum Kultury
Przegląd Lokalny Nr 13 (891) 1 kwietnia 2010 roku

aktualności
Wilcza. Stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej

Ze świętym Florianem wilczańscy
strażacy dają radę żywiołom

Przed I wojną światową co koń wyskoczy gnali do pożaru z sikawką zaprzężoną...
w konie właśnie. Dzisiaj dobrze służą im nowoczesne konie mechaniczne. Ochotnicza
Straż Pożarna w Wilczy od 100 lat broni mieszkańców przed żywiołami
Ochotnicza Straż Pożarna w Wilczy
założona została w 1909 roku dzięki
zabiegom Pawła Albrechta. Formalnie
została zarejestrowana w marcu 1910
roku. Powołano wówczas zarząd: Józef
Greitzke – naczelnik OSP, Augustyn
Newerla – sekretarz (z zawodu nauczyciel), Paweł Chudoba, Jan Piontek, Feliks
Granieczny – członkowie Zarządu OSP.
W początkowym okresie administracja prowadzona była przez sołtysa,
zaś nadzór nad wilczańską strażą pełnił
naczelnik Urzędu Okręgowego Paweł Albrecht, mieszkający w Szczygłowicach.

miał fakt, że mieszkańcy Szczygłowic w
strukturze podporządkowania kościelnego-parafialnego należeli do parafii pod
wezwaniem św. Mikołaja w Wilczy.
Nic dziwnego, że na uroczystości
OSP w Szczygłowicach zapraszani byli
druhowie z Wilczy i odwrotnie. Świadczą
o tym zamieszczone zdjęcia wykonane w
latach trzydziestych XX wieku.
W latach II wojny (1939-1945), w kronice zanotowano, że wilczańscy strażacy
uczestniczyli w kilku akcjach gaszenia
pożaru. Wtedy to funkcjonowała sekcja
przeciwpożarowa.

W pożarach i na froncie

Powojenne odrodzenie

Mieszkańcy Wilczy od momentu
powołania OSP zdawali sobie sprawę,
jak wielkie zadanie ma ona do spełnienia. Chętnie wstępowali w jej szeregi.
Druhowie z Wilczy Górnej i Wilczy
Dolnej jeszcze przed wybuchem I wojny
światowej nabyli ręczną, czterokołową
sikawkę o zaprzęgu konnym. Służyła im
przez 36 lat (do 1946 roku).
Przed I wojną strażacy z Wilczy
wyjeżdżali do pożarów w zasięgu do 15
km (i to ... konno). W czasie I wojny światowej (1914-1918) kilku druhów zmobilizowanych zostało do armii pruskiej.
Walczyli na froncie zachodnim. Trudny
okres dla straży w Wilczy przypadał
na lata powstań śląskich i plebiscytu
(1919-1921). Większą aktywność OSP
zaczęła wykazywać w połowie lat 20.
ubiegłego wieku.

Przyjaźń wilczańsko-szczygłowicka

W 1925 roku na polecenie Wydziału
Powiatowego w Rybniku powołano Wilczański Związek Utrzymania Sikawki w
Wilczy Górnej i Wilczy Dolnej. Wybrany został również nowy Zarząd w składzie: Wiktor Wiora – naczelnik gminy
Wilcza Górna, Otto Seifert – naczelnik
gminy Wilcza Dolna, Szymon Urbanik,
Franciszek Mozgalik, Feliks Granieczny, Jan Dragon – członkowie Zarządu
z Wilczy Górnej, Franciszek Szolc i
Karol Kowol – członkowie Zarządu z
Wilczy Dolnej.
Franciszek Mozgalik wybrany został naczelnikiem, zaś zastępcą naczelnika – Jan Dragon. W 1925 roku OSP
liczyła 36 członków, zaś na miesiąc
przed wybuchem II wojny (sierpień 1939
roku) – 42 członków.
Bardzo silne były związki OSP w
Wilczy z OSP w Szczygłowicach. Z
pewnością niebagatelny wpływ na to

Po zakończeniu wojny, niemalże od
nowa podjęte zostały działania w celu
wskrzeszenia przedwojennych tradycji i
działań wilczańskich strażaków. Wskazówek i rad udzielali żyjący przedwojenni
strażacy. Jakub Kurzal został powołany na
komisarycznego wójta Wilczy, zaś Jan Kałuża, Franciszek Bolek, Jerzy Grzesiczek,
Jerzy Wiora i Stefan Pietrek zobowiązali
się i podjęli trud zgromadzenia rozproszonego sprzętu przeciwpożarowego sprzed
II wojny. Sprzed 1939 roku pozostały im
sikawka ręczna, czterokołowa, dwie drabiny, kilka metrów węża gumowego oraz
kilka zużytych mundurów strażackich i
hełmy.
Już w maju 1945 roku powołany został
tymczasowy Zarząd OSP. Na jego czele
stanął Jakub Kurzal. Zastępcą sekcji został
Jan Kałuża.
W 1946 roku na pierwszym powojennym Walnym Zebraniu dokonano wyboru
Zarządu OSP w Wilczy. Tworzyli go: Jan
Kałuża – pierwszy prezes i komendant
OSP, Jerzy Grzesiczek – drugi prezes,
Norbert Suliga – sekretarz, Jerzy Wiora
– skarbnik, Stefan Pietrek – gospodarz.
W komisji rewizyjnej znaleźli się Franciszek Bolek – przewodniczący, Emil
Greiner i Józef Ludwik – członkowie.
Właśnie wówczas wilczańska OSP powiększyła się o 21 nowych członków. W
jej struktury wstąpili: Jerzy Ludwik, Otto
Górecki, Ludwik Twardawa, Wilhelm
Skiba, Alfred Mnochy, Paweł Kałuża,
Stanisław Twardawa, Paweł Nowak, Józef
Hejna, Feliks Kaleta, Ryszard Dzieżok,
Rajmund Gulec, Franciszek Kuc, Emil
Twardawa, Alojzy Hejna, Wiktor Czenczek, Franciszek Szulc, Walter Górecki,
Wiktor Niestrój, Józef Kurzal, Wilhelm
Kurzal.
W lipcu 1946 roku, dzięki dobrej organizacji Zarządu OSP i społeczeństwa, strażacy nabyli motopompę marki „Oksner”.
Stara, czterokołowa sikawka przekazana

Jedno z pierwszych zdjęć strażaków z Wilczy; niestety, nie znamy
okoliczności jego powstania ani postaci na nim uwiecznionych...
została do muzeum. Dużą determinacją,
zakończoną powodzeniem, wykazał się w
tym działaniu Alfred Mnochy.
Swój „chrzest bojowy” nowa motopompa zaliczyła w czasie gaszenia pożaru
w Zakładach Chemicznych – Krywałd.
W 1947 roku zakupiono elektryczną
syrenę alarmową i samochód strażacki.
Pieniądze pozyskano z dobrowolnych
składek, zbiórki złomu, zabaw tanecznych i przedstawień teatralnych. Dokonano zakupu wybrakowanego wozu
strażackiego marki Opel-Blitz. Auto
poddano kapitalnemu remontowi. Służyło strażakom przez kolejnych 28 lat (do
1975 roku).

Pracowite lata

Po tak długim okresie eksploatowania, Komenda Wojewódzka OSP zdecydowała o wybrakowaniu wozu. Pojazd
został wycofany, natomiast jednostka
otrzymała nowy samochód - marki Żuk
- wraz z przyczepą na węże. Wcześniej,
w maju 1958 roku zakupiono drugą motopompę (marki Fluder), a rok później
- trzecią. Złożyli się na to mieszkańcy
Wilczy. Część kosztów pokryło Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej,
miejscowa Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Postęp”.
Strażacy czynili starania wokół budowy remizy strażackiej ze świetlicą. W
końcu otrzymali zgodę na przebudowanie
budynku gospodarczego, który należał do

probostwa. Budynek został przebudowany przez członków OSP w ramach czynu
społecznego. Niestety, nie odpowiadał on
wymogom użytkowym.
W 1960 roku uroczyście świętowano
półwiecze jednostki. Dekadę później, dokładnie 12 lipca 1970 roku, zorganizowano obchody 60-lecia. Ten drugi jubileusz
w znacznej części sfinansowała kopalnia
Szczygłowice.
Druhowie starali się podnosić swoje
kwalifikacje. Odbywały się systematyczne szkolenia druhów. Strażacy brali
udział w zajęciach w zakresie I, II, III
i IV stopnia - w zależności od stażu w
straży pożarnej.
Na podkreślenie zasługuje aktywna
działalność sekcji młodzieżowej. W
grudniu 1975 roku liczyła ona 21 druhów. Wszyscy młodzi strażacy zostali
przeszkoleni w zakresie I stopnia. W tym
czasie wilczańska OSP liczyła 73 druhów,
z tego ze stażem powyżej 5 lat było 52
strażaków, co stanowi ponad 70 proc.
Pod względem podporządkowania
w strukturze organizacyjnej, od 1977
roku OSP Wilcza podlega Komendzie
Rejonowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
Również w 1977 roku została włączona
do kompanii odwodowej.
W 1976 roku OSP Wilcza uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Komendę Główną pod
hasłem „Tworzymy powszechny front
przeciwpożarowy”. Z tej okazji zorganizowano wiele odczytów, spotkań z miesz-

kańcami oraz dyskusji na temat zasad
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W
tym samym roku (lipiec) ze wszech miar
udaną imprezą plenerową był biwak strażacki. Wilczańska OSP oraz Prasa-Ksiażka „Ruch” zorganizowały także wspólną
uroczystość z udziałem młodzieży oraz
uczestników II wojny światowej.

Od ognia i wody

Z pożarów, które odnotowano w
kronice warto wymienić wspomniany
wcześniej duży pożar w Zakładach
Chemicznych – Krywałd (przemianowanych później na Zakłady Tworzyw
Sztucznych „Krywałd – Erg”), pożar
w gospodarstwie Gerarda Kupki, pożar
tartaku u pana Wiosny. 2 lipca 1992 roku
wilczańska jednostka uczestniczyła w
gaszeniu lasów w Olkuszu, od 26 sierpnia
do 1 września 1992 roku w gaszeniu lasów w Kuźni Raciborskiej, a w 1997 roku
godny podziwu był jej udział w Godowie
i Raciborzu w czasie wielkiej powodzi,
która miała miejsce na Śląsku.
Po wielu staraniach, w 1986 roku
przystąpiono do budowy nowej remizy
strażackiej. W 1988 roku ostatecznie cały
sprzęt przeciwpożarowy został ulokowany w nowym budynku.
W tym samym roku (6 września)
Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w
Gliwicach przekazała jednostce w Wilczy
wóz bojowy typu „Jelcz”.
W latach 90. XX wieku i pierwszej dekadzie XXI stulecia to strażacy
wykazują się stałą gotowością bojową,
ogromnym zaangażowaniem w działalności jednostki, kładzeniem nacisku na
pozyskanie młodych druhów i wychowanie ich na dobrych obywateli, a także
popularyzacją na szeroką skalę przepisów
przeciwpożarowych.
O zaangażowaniu całej społeczności
sołectwa Wilcza z problemami walki
z ogniem świadczą powtarzające się
przez sto lat nazwiska dwóch pokoleń
– ojców i synów, którzy byli jej druhami.
Wielu byłych i obecnych strażaków posiada wysokie odznaczenia, nadane im
Uchwałą Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych, jak
również Złote i Srebrne Medale Zasługi
dla Pożarnictwa.
Od 5 maja 1990 roku Ochotnicza
Straż Pożarna posiada swój sztandar.
Od 2007 roku jednostka posiada drugi
samochód pożarniczy (średniego typu).
W świetlicy OSP działa centrum komputerowe, z którego korzysta młodzież i
mieszkańcy całego sołectwa.
W jubileuszowym roku OSP jej druhowie wraz z rodzinami pragną godnie
uczcić swoją okrągłą rocznicę; przede
wszystkim jednak skutecznie przyczyniać się do prowadzenia działalności
przeciwpożarowej, walczyć z żywiołem,
pozyskiwać nowy sprzęt.
Setną rocznicę sołectwo Wilcza
świętować będzie w poczuciu rzetelnie
i pracowicie przebytych lat w skutecznej
walce z pożarami.
Maria Grzelewska

Obecny zarząd OSP Wilcza tworzą: Bernard Paszek – prezes, Piotr Ludwik
– naczelnik, Andrzej Szulc – sekretarz, Jan Jureczko – skarbnik i Grzegorz
Paszek – członek Zarządu. W komisji rewizyjnej pracują Jan Ludwik – przewodniczący, członkowie: Bronisław Brzezina i Zygmunt Szrama.
W wilczańskiej OSP zrzeszonych jest 33 członków czynnych i 7 członków honorowych. W Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej jest obecnie 15 osób (jest to
młodzież do 16 roku życia, która w przyszłości zasili szeregi OSP).
Święty Florian - patron strażaków
Św. Florian z Lauriacum żyjący na przełomie III-IV wieku (? - 304) według tradycji
był oficerem rzymskim w Noricum. Za wystąpienie w obronie prześladowanych
chrześcijan został utopiony w rzece Anize, niedaleko Lauriacum (dziś: Lorch w
Austrii). W ikonografii chrześcijańskiej święty Florian przedstawiany jest jako
oficer rzymski z naczyniem wypełnionym wodą lub wprost gaszący ogień w czasie
pożaru domów lub kościołów.
W Polsce pojawiło się wraz z relikwiami św. Floriana. W 1528 roku, kiedy z
wielkiego pożaru, który strawił Kraków, ocalał tylko kościół pod wezwaniem tego
świętego, wybrali go na swojego patrona strażacy.
W przysłowiach ludowych zaś czytamy:
- Na Floriana (4 maja) – deszczyk rzęsisty, będzie plon obfity i czysty;
- Gdy na Floriana śnieg pada, suche lato zapowiada.
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W latach międzywojennych strażaków z Wilczej i Szczygłowic łączyły przyjacielskie więzy; przejawem tej
przyjaźni były też wspólne uroczystości, m.in. takie jak ta na zdjęciu z 1935 roku



aktualności
Marcin Wyrostek z zespołem Coloriage zachwycili publiczność

Muzyczne bujanie
przy bajanie

Zrobiło się o nim głośno, gdy w ubiegłym roku wygrał
drugą edycję programu „Mam talent”. W niedzielę swoją
grą oczarował publiczność zebraną w Domu Kultury
w Szczygłowicach
Marcin Wyrostek ma niespełna 30 lat. Jako 12-latek wygrał II
Dolnośląski Konkurs Akordeonowy
Muzyki Rozrywkowej w Jeleniej
Górze. Później występował na wielu
festiwalach i koncertach w różnych
zakątkach świata. Jednak dopiero
zwycięstwo w II edycji „Mam Talent” przyniosło mu sławę. Wydana
przezeń płyta „Magia del Tango”
dorobiła się statusu złotej.
Obecnie bierze udział w pięciu
projektach z różnymi zespołami. Na

Paranienormalni rządzą i dzielą na scenie...

Knurów. Doprowadzili publiczność do łez

Marcin Wyrostek i Coloriage na scenie

Występ spodobał się publiczności w Szczygłowicach
scenie Domu Kultury w Szczygłowicach wystąpił z kwartetem Coloriage. Na „dzień dobry” Wyrostek
zaserwował transkrypcję akordeonową Toccaty d-moll i Preludim g-moll
Jana Sebastiana Bacha. Zachwycająca barwa, dynamika i rozpiętość tonalna akordeonu od razu zauroczyły
publiczność. Następne utwory to już
wspólne dzieło Marcina, skrzypka
Mateusza Adamczyka, grającego
na basie Piotra Zaufala i perkusisty
Krzysztofa Nowakowskiego. Odważ-

nie, ale udanie wypadł ten collage
klasyki i skrzypiec z gitarą basową
okraszony akordeonem i bongosami.
Muzycy zagrali kompozycje własne
oraz utwory muzyki bałkańskiej,
latynoamerykańskiej i francuskiej.
Zabrzmiały znane motywy filmowe,

jak utwór Grace Jones z „Frantica”
Romana Polańskiego, fragmenty
światowych utworów muzyki rozrywkowej, a także wyjątki z klasyki polskich seriali (m.in. „Czterej
pancerni i pies”, „Stawka większa
niż życie”, „Janosik”). Pełnię swoich możliwości improwizacyjnych
muzycy pokazali w bułgarskim
utworze „Giankino Horo” Siemionowa. Porywającą gra perkusisty,
błyskotliwe solówki skrzypka i niesamowita ekspresja akordeonisty na
długo pozostaną w pamięci widzów,
którzy nagrodzili artystów gromkimi
brawami. Dopiero po trzykrotnych
bisach pozwolili im zejść ze szczygłowickiej sceny.

Niebezpiecznie
śmieszni.
Paranienormalni
Najweselsze miejsce w Knurowie? W
sobotę było to Kino Scena Kultura.
Za sprawą kabaretu Paranienormalni,
który rozśmieszył publiczność do łez

Marek Węgorzewski
Foto: Bogusław Wilk

Słuchacze nie żałowali dłoni:
dopiero po trzykrotnych bisach
pozwolili muzykom zejść ze sceny

A to bajan właśnie
... publiczność kwituje ich popisy śmiechem, czyli tak
jak oczekują
informacja

Instrument, na którym gra
Marcin Wyrostek, to bajan - odmiana akordeonu pochodzenia
rosyjskiego, skonstruowanego pod
koniec XIX wieku. Charakteryzuje
się trzyrzędowym bądź pięciorzędowym układem klawiatur guzikowych dla obu rąk.
Nazwa instrumentu wzięła się
od Bajana - wędrownego śpiewaka,
wymienionego w XII-wiecznym
staroruskim poemacie „Słowo o
wyprawie Igora”.



Gmina Knurów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie informuje, iż w
ogłoszeniu nt.: trzeciej edycji realizacji projektu pn.: „Aktywność drogą do sukcesu”,
zamieszczonym w PL Nr 12 (890) z dnia 25.03.2010 r., zaistniała pomyłka w dacie
terminu Festynu Rodzinnego.
Festyn odbędzie się dnia 23.05.2010 r. (niedziela) - start około godziny 15.00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie ul. Ks. A. Koziełka 2,
44-190 Knurów Biuro PROJEKTU „Aktywność drogą do sukcesu”
Pierwsze piętro w budynku MOPS
tel. (32) 335 50 08, fax. (32) 335 50 06; e-mail: ops@knurow.pl
witryna internetowa: www.aktywnoscdrogadosukcesu.pl
Kampania informacyjna współfinansowana jest przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Grupę tworzy trio z Jeleniej
Góry: Igor Kwiatkowski (czyli „Pan
Marolka”), Robert Motyka i Michał
Paszczyk. Działają od sześciu lat.
Pierwszy program zaprezentowali
podczas „Paki 2005”. Dorobili się
licznej i wiernej publiczności. Znakomitej, bo z poczuciem humoru.
W Knurowie Paranienormalnych powitali koledzy po fachu,
czyli Paweł Pindur i Maciej Szczęch
z kabaretu Łowcy.B.
Kabareciarze od pierwszego
skeczu dowodzili, że rzeczywiście są paranienormalnie śmieszni.
Zaprezentowali skecze znane z
telewizji, m.in. wizytę Rockiego u
lekarza, parodię zespołu „Raz Dwa

Trzy” (czyli „Cztery, Pięć, Sześć”),
czy casting do pracy w radiu. Nie
zabrakło też czar nego humor u,
czyli przygotowań do pogrzebu...
żyjącego jeszcze ojca. Wielkie brawa zebrał nowy skecz pt. „Umyć
szybkę”.
Przez długą chwilę sceną rządziła Mariolka. Do rozpuku rozbawiła
publiczność telefoniczną rozmową
z Gabryśką, przygotowaniami do
wspólnej wycieczki, a zwłaszcza
przewidywaniem, jak będzie wyglądać za 30 lat.
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski
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Krywałd. Otwarto Kaplicę Matki Pięknej Miłości

Dzieło parafian dla Madonny
- Skupiliśmy się na kulcie Pięknej Madonny, przedłożyliśmy
go ponad kult Matki Bożej Fatimskiej – przyznaje
ks. proboszcz Marek Kamieński z parafii pw. św. Antoniego,
który w ubiegłą sobotę wprowadził rzeźbę do nowej kaplicy

Piękna Madonna z Knurowa znalazłą swoje miejsce w nowej
kaplicy
Kustosz Izby Tradycji KWK wiednio wyeksponowane – tłumaczy
„Knurów” Bogusław Szyguła chyba proboszcz Kamieński.
W adaptację pomieszczenia gobędzie musiał do swojej, dopiero co
wydanej książki o Pięknej Madonnie spodarczego na kaplicę włączyli się
dopisać kolejny rozdział. W ubiegłą parafianie. Wykonali prace budowsobotę odbyło się uroczyste nabożeń- lane i instalacyjne, poszerzyli wejstwo Maryjne połączone z przenie- ście do kaplicy. – Pracy było dużo,
zwłaszcza, że na przeszkodzie stały
sieniem figury do nowej kaplicy.
- Od początku mówiło się, że szkody górnicze i technologia stosomiejsce Madonny przy ołtarzu jest wana przy budowie naszej świątyni
tymczasowe. Swoim pochodzeniem – dodaje proboszcz.
Dodatkowo wyposażono kaplicę
i stylem odróżniała się od otoczenia.
Postanowiliśmy stworzyć dla niej w centralne ogrzewanie i system
miejsce, gdzie piękno zostanie odpo- alarmowy. Według zapewnień ks.

Marka Kamieńskiego panuje w
niej stała temperatura, a pozostałe
warunki zgodne są z wymaganymi
standardami. Nowa kaplica czeka
jeszcze na gotycki ołtarz, którego
poświęcenie nastąpi podczas odpustu
parafialnego, w czerwcu.
Sobotnie nabożeństwo miało
kilka symbolicznych akcentów. Po
raz pierwszy po konserwacji zgromadzeni w świątyni goście mogli
podziwiać rokokową monstrancję z
1759 roku, będącą dawniej na wyposażeniu drewnianego kościółka św.
Wawrzyńca.
Ponadto w uroczystości wzięli
udział Rycerze Orderu Jasnogórskiej
Bogarodzicy i (co bardzo cieszy
księdza proboszcza) goście z innych

Madonnie uroczystej asysty udzielili Rycerze Orderu
Jasnogórskiej Bogarodzicy
knurowskich parafii, a także z Rybnika i Żor.
– Matka Pięknej Miłości przyciąga
do naszego kościoła młode pary, które
ślubują sobie przed jej obliczem, a ja
powierzam nowożeńców jej opiece
– mówi proboszcz. Potwierdza, że na-

bożeństwa ku czci Matki Bożej Fatimskiej ustąpiły miejsca tym comiesięcznym, poświęconym Pięknej Madonnie.
– Matkę Bożą Fatimską będziemy czcić
dwa razy w roku – dodaje.
/pg/, foto: Grzegorz Szyguła

reklama

Strażacy i samorządowcy mają powody do satysfakcji; na zdjęciu (od lewej): starszy brygadier Alfred
Ochmann - zastępca komendanta miejskiego PSP w Gliwicach, zastępca wójta gminy Gierałtowice Janusz
Korus, Józef Jaworek - zastępca dowódcy JRG w Knurowie, Wojciech Gąsior - dowódca JRG Knurów, prezydent Knurowa Adam Rams i brygadier Janusz Przybylski - komendant miejski PSP w Gliwicach

Knurów. Nowy nabytek to owoc współpracy JRG PSP z gminami

Strażacy mają nowy wóz!

Ponad 650 tys. zł kosztował wóz bojowy, o który skutecznie
zabiegała knurowska Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej
Straży Pożarnej. Pojazd udało się kupić wspólnymi siłami – przy
wsparciu finansowym gmin Knurów i Gierałtowice
Uroczyste przekazanie pojazdu
odbyło się w ubiegły czwartek. Wzięli w nim udział nie tylko strażacy
– w tym komendant miejski PSP w
Gliwicach Janusz Przybylski – ale
także prezydent Kurowa Adam Rams
i zastępca wójta Gierałtowic – Janusz
Korus. Bo też samochód udało się
zakupić wspólnymi siłami. Gminy
wsparły finansowo inwestycję straży
pożarnej – Knurów dołożył do niej
80 tys. zł, zaś Gierałtowice – 70 tys.
zł. Koszt nowo zakupionego wozu to
ponad 669 tys. zł.
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Przybylski chwalił dotychczasową współpracę z obiema gminami,
podkreślając, że nie są one gołosłowne. – Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – mówił. – Ten zakup
przypadł na czas kryzysu, więc tym
bardziej cieszy, że mimo wszystko
udało się to zrealizować.
Nowy nabytek to średni wóz bojowy GBA (czyli gaśniczy z beczułką
i autopompą) ,,do likwidacji pożarów
i innych skażeń środowiskowych
oraz tworzenia kurtyn wodnych”
marki Renault. Co ważne, jest to tere-

nowa wersja samochodu, idealna na
obszar działań knurowskiej JRG.
– Jest szybki, efektywny, posiada też opcję gaszenia... samego
siebie – zachwala Józef Jaworek,
zastępca komendanta JRG PSP w
Knurowie. – Taki właśnie samochód
był nam potrzebny.
Renault będzie podstawowym
wozem knurowskich strażaków
– jako pierwszy będzie wyjeżdżał
na miejsce zdarzenia.
Tekst i foto: Mirella Napolska
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Szczygłowice. Festiwal gimnazjalistów

Ze śpiewem
do gwiazd

Do wygrania w krzyżówce świątecznej

Już po raz siódmy w Domu Kultury
w Szczygłowicach odbył się Wojewódzki
Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Droga
do Gwiazd przez Gimnazjum”. Laureaci
zaśpiewają jeszcze 8 kwietnia na koncercie
galowym
Konkurs został zorganizowany przez Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej, Miejskie
Gimnazjum nr 4 i Centrum Kultury. Rywalizowało w nim 27
solistów, 9 zespołów wokalnych
i 3 chóry ze szkół z Knurowa,
Pyskowic, Gliwic, Rybnika,
Zabrza i Paniówek.
Nauczyciele zasiadający
w jury - Stefania Kopeć z
Knurowa, Beata Stawowy z
Gierałtowic i Ewa Czyżyk z
Zabrza - przyznali Grand Prix
Jagodzie Klimek, uczennicy
Gimnazjum Dwujęzycznego nr

• robot kuchenny;
• blender firmy Braun;
• cztery zaproszenia na komputerową
analizę kolorystyczną w Studiu BoArt;
• dwa podwójne zaproszenia na występ
kabaretu Ciach w Kinie Scenie Kulturze
(24 kwietnia, godz. 20.30);
• trzy dwuosobowe bilety do Kina Sceny
Kultury.
Sponsorzy krzyżówki
Stalmet SC, Studio BoArt, Centrum Kultury

18 w ZS nr 2 w Rybniku.
W kategorii „soliści” najlepsze zdaniem jurorek były
knurowianki – I miejsce zdobyła Sylwia Lipka z Miejskiego
Gimnazjum nr 3 (śpiewająca
pod opieką Jacka Żyły), zaś
II – Marta Kozak (Miejskie
Gimnazjum nr 4, opieka: Beata
Mazurek ). Także wśród wyróżnionych znaleźli się wykonawcy
z Knurowa. Koncert laureatów odbędzie się 8 kwietnia w
szczygłowickim Domu Kultury.
Początek o godz. 15.
MiNa

Nagrodzeni i wyróżnieni
Grand prix – Jagoda Klimek – Gimnazjum dwujęzyczne nr 18 w
ZS nr 2 w Rybniku (op. Alina Klimek).
Soliści
I – Sylwia Lipka – Miejskie Gimnazjum nr 3, Knurów (op. Jacek
Żyła), Przemek Wicher – Gimnazjum nr 12, Zabrze (op. Katarzyna
Kupiec); II – Marta Kozak – Miejskie Gimnazjum nr 4, Knurów (op.
Beata Mazurek), Oliwia Osada – Gimnazjum nr 12, Zabrze (op.
Katarzyna Kupiec); III – Alicja Stryj – Prywatna Szkoła Muzyczna
Veno’s, Zabrze (op. Katarzyna Kupiec), Karolina Wysłucha – Gimnazjum nr 17, Gliwice (op. Stanisława Zawadzka).
wyróżnienia – Aleksandra Warmuz – Gimnazjum nr 11, Gliwice
(op. Joanna Królewska), Agata Żyła – Miejskie Gimnazjum nr 3,
Knurów (op. Jacek Żyła ), Michał Szymański – Miejskie Gimnazjum
nr 4, Knurów (op. Beata Mazurek ), Justyna Kwaśniok – Gimnazjum
nr 7, Gliwice ( op. Beata Borycka), Karolina Butryn – Prywatna
Szkoła Muzyczna Veno’s, Zabrze (op. Katarzyna Kupiec), Justyna
Dubaj – Gimnazjum nr 10, Gliwice (op. Ewa Koligot)
Zespoły
I – Zespół Akustik – Gimnazjum nr 11, Gliwice (op. Joanna Królewska); II – Zespół Strzał w Dziesiątkę, Gimnazjum nr 10, Gliwice
(op. Ewa Koligot);III – Duet Wokalny – Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
Pyskowice (op. Bogna Rakowska), duet Dagas – Gimnazjum nr 7,
Gliwice (op. Beata Borycka); wyróżnienia – Zespół OK. – Miejskie
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Knurów (op. Beata Mazurek ), Zespół
Osiem – Gimnazjum nr 2, Paniówki (op. Beata Łakomska )
Chóry
I – Chór Gaudeo – Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Świerklany (op. Maria Skrobol), II – Chór „a cappela” – Pyskowice ( op.
Bogna Rakowska).

01.04.10 r. (czwartek)
ALICJA W KRAINIE CZARÓW
GODZ.16:00, 18:00

03,04.04.10 r. (sobota, niedziela)
KINO NIECZYNNE
05,06.04.10 r.
(poniedziałek,wtorek)
ALVIN I WIEWIÓRKI; 2
GODZ.17:00
AUTOR WIDMO; GODZ.19:00

02.04.10 r. (piątek)
ALVIN I WIEWIÓRKI 2
GODZ.17:00
AUTOR WIDMO; GODZ.19:00
07.04.10 r. (środa)
ALVIN I WIEWIÓRKI 2;
GODZ.15:00
UNIWERSYTET III WIEKU;
GODZ.17:00
AUTOR WIDMO; GODZ.19:30
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

10

Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu 10 dni
od ukazania się numeru (decyduje
data stempla pocztowego).

Prawidłowe rozwiązanie rozr ywki z nr 11/2010 brzmiało: „Śliwówka”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Malwina Kurpanik Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
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„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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Foto: Beata Kulasa

rozmaitości

Smutny
tak jak motyl
Knurów. Zagra Vintage

17 kwietnia w Knurowie zagra zespół
Vintage. Twórcy teledysków „Tak jak motyl”
i „Smutny” wystąpią w Sztukaterii

Uczestnicy wyprawy po życiodajną wodę

Gierałtowice. Międzygminny Konkurs Trzecioklasistów

Wyprawa po wodę życia

Udział wzięli najlepsi z
najlepszych, czyli „Asy z młodszej klasy”. Aby osiągnąć cel,
musieli wykazać się wiedzą i
umiejętnościami. Podczas wędrówki trzeba było uporać się
z krzyżówką, pokonać ortograficzne byki, poskładać puzzle,
nie pogubić się w bajkowej

muzyce, a nawet ułożyć zgrabne
zaproszenie na... bal u księcia.
Uczniowskie starania oceniały Joanna Sowa, Mariola
Baczewska, Anna Krzycka i
Barbara Sztejnbis. Podziwiała
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Gierałtowicach Urszula
Szymik-Smolnik.

- To dopiero trzecioklasiści, a jednak ich wiedza
wyk racza znacznie ponad
ten wiek - oceniła dyrektor.
Podobnego zdania były też organizatorki międzygminnego
konkursu - Anna WiniarskaKaletka, Grażyna Lubszczyk,
Barbara Sztejnbis, Beata Kula-

sa i Elżbieta Michalik.
W ocenie jurorek wszyscy
dotarli do źródła. „Pierwszym
wśród równych” okazał się
jednak zespół z Przyszowic. I
mali reprezentanci tej szkoły
zostali obwołani zwycięzcami
wyprawy.

Asy z młodszej klasy

Chudów: Dawid Czarski, Wiktoria Adamska i Szymon Nocoń; opiekunka Joanna Sowa; Gierałtowice: Justyna Żuk, Natalia Mańkowska i Katarzyna Adamczyk; opiekunki Elżbieta Michalik i Grażyna
Lubszczyk; Paniówki: Agata Kołodziej, Markus Ciesielski i Marcin
Wilk; opiekunka Mariola Baczewska; Przyszowice: Kinga Procek,
Milena Tomaszek i Krzysztof Spyra; opiekunka Anna Krzycka.

f-moll robi wrażenie
Foto: Archiwum MSP-6

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 włączyła się w obchody 200. rocznicy urodzin
najwybitniejszego polskiego kompozytora, Fryderyka Chopina. Jego sylwetkę
i twórczość przybliżyły: koncert w Filharmonii Śląskiej, quiz i konkurs plastyczny
Wizyta w filharmoni była dużym
przeżyciem dla uczniów „Szóstki”

muzyką Chopina”. Knurowianie w swoich pracach plastycznych wyrażali emocje,
których źródłem była muzyka
kompozytora. Zanim prace zostaną wysłane do organizatora
konkursu, można je podziwiać
w galerii utworzonej w MSP-6.
Prawdziwą ozdobą wystawy są
albumy poświęcone Fryderykowi Chopinowi.
Elżbieta Płonka, /pg/
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/bw/

Bogusław Wilk

Knurów. Szkolna „Szóstka” świętuje Rok Fryderyka Chopina

Najwięcej emocji to warz ysz yło 132 uczniom
„Szóstki” podczas koncertu
„Szczytna zdatność, geniusz
muzyczny...” w Filharmonii Śląskiej w Katowicach.
Zwłaszcza, że utwory Mistrza wykonywał zdobywca
IV miejsca podczas X Międzynarodowego Konkursu
Chopinowskiego, Eugene
Indjić z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej pod
dyrekcją Jerzego Kosaka.
Knurowianie mieli okazję wysłuchać m.in. koncertu
fortepianowego f-moll Fryderyka Chopina.
Wyjazd do filharmonii to
nie jedyna atrakcja przygotowana w roku jubileuszowym
dla uczniów MSP-6. Ci z
klas IV-VI mogli wykazać
się wiedzą na temat życia i
twórczości kompozytora w
specjalnym quizie. Pozostali
próbowali swoich sił w XX
Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcej Twórczości
Plastycznej pod Patronatem
Polskiego Komitetu do Spraw
UNESCO, organizowanym
przez Dom Kultury w Goleniowie. Festiwal odbywa
się pod hasłem „Inspirowane

sista Paweł Szafraniec. W
knurowskiej Sztukaterii pokażą się słuchaczom podczas
koncertu, którego początek
w yz naczono na god z. 19.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w przedsprzedaży w kasie
Kina Sceny Kultury w godzinach 15-20, a także w dniu
koncertu w Sztukaterii.

Wśród laureatów konkursu na plakat inspirowany twórczością
Chopina znaleźli się: Jakub Milner, Martyna Bochniarz, Oliwia
Komorowska, Nikola Janusz, Kornelia Jończyk, Monika Skrobisz,
Jakub Kołodziej, Julia Zaremba, Patrycja Smolińska, Michalina
Sęk, Monika Słowik, Zuzanna Pawłuszek, Weronika Leśniak,
Nikola Kusz, Anna Kaczorowska, Kamil Naczyński, Anna Joniec,
Agnieszka Andrysiak i Maciej Kwieciński.
Najciekawsze albumy poświęcone życiu i twórczości
kompozy tora w ykonali: Agnieszka Andr ysiak i Maciej
Kwieciński.
Zwycięzcami quizu o Chopinie wśród klas IV-VI zostali:
Olga Burliga, Agnieszka Andrysiak, Anna Joniec, Natalia Madej, Kamil Korus, Paulina Pałka i Magdalena Migdal.

Knurów. Oszczędzają bogaci,
nam się też opłaci

Myślenie
ma kolosalną
przyszłość
Jak elektronami ujarzmić wodę, założyć
firmę - rekina biznesu - i wykorzystać
alternatywne źródła energii? Wie, kto
uczestniczył w Festiwalu Nauki
w gimnazjalnej „Dwójce”
Było co słuchać, oglądać
i podziwiać. Młodzi informatycy chwalili się tworzonymi
przez siebie grami komputerowymi. Nastoletni przedsiębiorcy już dzisiaj zaskakują
pomysłami na firmę. Na topie
znalazły się przedsiębiorstwa
deweloperskie, hotel i ośrodek
wypoczynkowy. Nie gorsze
perspektywy mają nowoczesne technologie i tradycyjne...
opiekunki dzieci.
Podziw wzbudzały efekty
specjalne. Zaprezentowali je
uczniowie koła naukowo-technicznego. Zrobiło wrażenie

odchylanie się str umienia
wody pod wpływem naelektryzowanej laski ebonitowej. Z
niemniejszym uznaniem przyjęto bicie rekordu w obliczaniu
liczby Pi. Gimnazjaliści dotarli do 47 miejsca po przecinku.
Na koniec zebrani wysłuchali
wykładu dra Marka Wydry na
temat alternatywnych źródeł
energii.
Impreza została zorganizowana w ramach projektu
„Aktywny w szkole – aktywny w życiu”, współfinansowanego ze środków unijnych.

Karol Dzwonek

Foto: Archiwum MG-2

Sprytu, odwagi i logicznego myślenia
wymagała „Wyprawa po wodę życia”,
w którą wyruszyli trzecioklasiści
z Chudowa, Gierałtowic, Paniówek
i Przyszowic

Vintage wygrał ubiegłoroczny festiwal Antyfest im. Janusza Kosy Kosińskiego, zorganizowany
przez Antyradio, jedną z
najlepszych rockowych
stacji radiowych.
Ut wor y zespoł u
często goszczą na antenach Polsatu 2 i TV4.
W najnowsz y m teledysk u
pt. „Polewamy” gościnnie
udział wzięli Jerzy Styczyński (Dżem) i Witold Jąkalski
(Nocna Zmiana Bluesa).
Obecnie Vintage t worzą: wokalista i gitarzysta
Krzysztof Wałecki, basista
Przemek Wyrwas i perku-

Ze zwykłych rzeczy można zrobić niezwykłe
eksperymenty - udowodnili gimnazjaliści „Dwójki”
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ogłoszenia
Spr zedam lub w ynajmę pawilon han dlow y na targowisku w Knurowie.
Tel. 608 160 017

Handel i Usługi

13-14/10

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
32 331 73 62, 888 400 850

Sprzedam M-3, 44 m – bez pośredników.
Tel. 662 046 523
2

09-17/10

13-14/10

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

Sprzedam M3, 46 m , 1-piętro, Os.1000lecia, do odnowienia, 140 tys. bez pośredników. Tel. 792 702 595
2

01-odw.

12-13/10

Sprzedam mieszkanie 38 m , Szczygłowice, 1 piętro, 98 000 tys. Tel. 507 275 791
2

13/10

Sprzedam mieszkanie, Knurów, os. WP II,
48 m2 – bez pośredników. Tel. 517 517 401

13-14/10

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

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

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 32 336 23 68
01–odw.

33-odw.

Gładzie gipsowe, instalacje elektryczne.
Tel. 506 646 960

12-15/10

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
4-pokojowe, 69 m2, Szczygłowice sprzedam. M3, tel. 516 055 825
13/10

13/10

Bojków, działka 6300 m2. Cena 137zł/m2.
Sprzedam. AS. Tel. 509 370 529
13/10

Budynek szkolny/biurowy, 1468 m2 – sprzedaż. Lokus, tel. 793 679 367
13/10

Do wynajęcia M-2. Tel. 517 913 311

11-25/10

Ocieplenie, remonty. Tel. 793 689 955

Farskie Pola. Dom z lat 70-tych, pow.
120 m 2, działka 700 m 2. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977

04-51/52/10

GIERAŁTOWICE działkę 1840 m , 150.000
zł. Biuro M3, tel. 603 773 313
2

13/10

13/10

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

13/10

www.wynajem-nieruchomosci.eu
www.wynajem-nieruchomosci.eu
Zamienię M-3
Tel. 517 904 845

na

13/10
12/10

kawalerkę.
12-13/10

Zamienię mieszkanie dwupokojowe na
tr zypokojowe. Tylko WP I lub WP II.
Tel. 501 876 796
12-13/10

02-14/10

Remonty od A-Z w pełnym zakresie. Wycena gratis. Tel. 507 275 791, 660 481 277

WP II. 3 pokoje, 62m 2 . Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977

13/10

13/10

Przeprowadzki. Tel. 504 925 709

12-13/10

Spr zedam pó ł domu (K r y wa ł d), wej ście, wjazd na posesję i media osobne.
Tel. 664 051 914

13-14/10

Bojków, dom wolnostojący o pow. 124 m2,
działka 800 m2. Cena 420 tys. Sprzedam.
AS. Tel. 509 370 529

Łazienki pod klucz. Tel. 602 525 087

Spr zedam now y dom w stanie suro wym, zamkniętym w Kuźni Nieborowskiej.
Tel. 602 274 897

13/10

Krywałd. Działka 12 592 m2. Cena 35zł/m2.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
13/10

Kupię działkę lub dom (może być do remontu). Tel. 792 496 905
13/10

Kupię mieszkanie 2-pokojowe na Osiedlu
Wojska Polskiego lub 1000 -lecia, bez
pośredników. Tel. 602 183 608

SPRZEDAM
Sprzedam 250 sztuk stomple obrobione.
Tel. 662 046 523

DAM PRACĘ
Firma Metall- Bau Bujok z siedzibą w
Pilchowicach zatrudni na stanowisku
ślusar z /spawac z (spawanie metodą
TIG) z doświadczeniem zawodow ym,
wiek do 35 lat. Tel. 32 235 69 28 lub
metall-bau.bujok@wp.pl
13-14/10

Firma zatrudni stolarzy do składania mebli.
Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę.
Możliwość rozwoju i szkoleń. Tel. 32 235 07
27, 728 333 866
12-13/10

Sprzedam nową wannę akrylową, rogową,
1,40 x 0,95 cm wraz z obudową (taniej). Tel.
32 236 41 53

Poszukuję do współpracy doświadczonych sprzedawców OFE , bardzo dobre
warunki finansowe, oferty oraz aplikację
proszę przesyłać na: gepard_w@wp.pl,
tel. 505 182 111

13-14/10

13/10

Sprzedam tanio wózek Coneco V3 (kompletny). Tel. 609 741 876

Przyjmę do prac brukarskich.
Tel. 609 775 488, 783 775 488

13/10

13-14/10

13-14/10

MOTORYZACJA

12-13/10

R e m o n t y, o c i e p l a n i a b u d y n k ó w.
Tel. 607 969 200

01-21/10

Transpor t , pr zeprowad z ki – t anio.
Tel. 504 340 521

09-17/10

Lokal 50 m2, C.H.U. PLANETA, sprzedaż.
Lokus, tel. 793 679 367

13/10

M-3 Marynarzy, 39 m , 150 tys. Lokus,
tel. 793 679 367
2

13/10

M-4 – centrum, 50 m2, WYNAJEM, ROWNIEŻ DLA FIRM. Lokus, tel. 793 679 367

Autoskup – gotówka. Tel. 602 641 958

M- 4 Szarych Szeregów, 59 m , Lokus,
tel. 793 679 367

Skup samochodów p łacimy gotówką.
Tel. 0 607 566 006

13/10

2

Usługi dekarsko-blacharskie: krycie papą
termozgrzewalną i dachówką, remonty
dachów i rynien. Tel. 663 141 253

11-14/10

13/10

10-29/10

01-odw.

M-5 Al. Piastów, 70 m2, 155 tys. Lokus, tel.
793 679 367

13/10

NIEBOROWICE, działkę 1540 m 2 sprzedam. Biuro M3. Tel. 603 773 313
13/10

Nowy dom z 2008 r. o pow. 160 m , działka
1100 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977
2

13/10

U s ł u g i m i n i ko p a r k ą , p r a c e z i e m n e.
Tel. 602 271 856

09-18/10

Usługi remontowe, wykończenia wnętrz,
aranżacja poddaszy. Tel. 517 517 401

13-14/10

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie, instalacje wodno-kanalizacyjne,
dojazd do klienta i pomiar bez zobowiązań.
Tel. 793 964 773
11-13/10

Ornontowice. Nowy dom w zabudowie
szeregowej, pow. ok. 100 m2. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977
13/10

PILCHOWICE, dom wolnostojący na działce 1900 m2 - cena 249.000 zł. Biuro M3.
Tel. 603 773 313
13/10

Poszukujemy mieszkań, domów, działek,
lokali handlowych do sprzedaży lub wynajmu. AS. tel. 501 533 977
13/10

Usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
domofonowych, montaż systemów alarmowych. Tel. 32 330 64 30, 509 400 163

Sprzedam 2-pokojowe w centrum Knurowa.
AS. Tel. 501 533 977

Usługi, instalacje elektryczne.
Tel. 725 654 064

Sprzedam działkę budowlaną, Knurów,
85 tys., Atrium. Tel. 791 862 794

11-14/10

13-17/10

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

33-odw.
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13/10

13/10

S p r z e d a m k a w a l e r k ę 3 6 ,1 5 m 2
w Knurowie, ul. Koziełka. Cena 95 tys.
Tel. 507 931 978

13-14/10

RÓŻNE
Osobę naprawiającą stare maszyny do
szycia poszukuję. Tel. 662 046 523

13/10

Za długi syna nie odpowiadam. Regina
Chmura
13/10

SZUKAM PRACY
Bardzo chętnie zaopiekuję się dzieckiem (z
doświadczeniem). Tel. 665 722 914
13-17/10

Młoda kobieta pilnie szuka pracy. Posiadam
ważna książeczkę zdrowia, praktykę jako
Merchandizer. Może być do przyuczenia.
Tel. 602 814 498
13-17/10
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sport

Od 1 marca 2010 roku
rozpoczęła się kolejna edycja
projektu pilotażowego „Animator - Moje Boisko ORLIK
2012”, do której po raz kolejny
przystąpiło miasto Knurów.
Głównym celem projektu
jest upowszechnienie kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży oraz przeciwdziałanie zjawiskom agresji i
patologii wśród najmłodszych
poprzez skierowanie do tych
środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
Zapraszamy na zajęcia z
animatorem prowadzącym
zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy ruchowe dla
dzieci oraz zawody sportowe.
Na obiekcie istnieje możliwość wykorzystania sprzętu

WYNIKI 24. kolejki

Trener środowiskowy
- animator sportu
Zbigniew Rabczewski
sportowego, który wydawany
jest przez animatora.
Więcej informacji na stronie www.mosir.knurow.com.pl

/MOSiR/

HARMONOGRAM
planowanych godzin pracy animatora
„Moje Boisko ORLIK 2012”
Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Piątek
Sobota

15:00 – 19:00
15:00 – 21:00
14:00 – 20:00
15:00 – 20:00
8:00 – 18:00

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Janusz Myszka
Tadeusz Żogała
Piotr Arent
Jacek Zacher
Jerzy Niewiadomski
Bernard Wróbel
Ginter Fabian
Stefan Dylus
Michał Szczecina
Wojciech Napierała
Jan Pikus

Knurów
Przyszowice
Knurów
Knurów
Knurów
Knurów
Nieborowice
Gliwice
Nieborowice
Nieborowice
Gliwice

Klasyfikacja generalna
Grand Prix Knurowa:

2.324 pkt
2.274 pkt
2.006 pkt
1.889 pkt
1.858 pkt
1.810 pkt
1.806 pkt
1.778 pkt
1.754 pkt
1.738 pkt
1.713 pkt

1.
Stefan Dylus
Gliwice
18.506 pkt
2.
Grzegorz Grzemba
Gliwice
16.481 pkt
3.
Jerzy Niewiadomski
Knurów
16.131 pkt
4.
Jan Pikus
Gliwice
16.041 pkt
5.
Edward Nowak
Gliwice
15.556 pkt
6.
Stefan Wroblowski
Gliwice
15.519 pkt
7.
Dariusz Gołyś
Szczygłowice
15.248 pkt
8.
Ginter Fabian
Nieborowice
14.870 pkt
9.
Piotr Palica
Gliwice
14.603 pkt
10.
Janusz Myszka
Knurów
14.524 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 16.30 w
Klubie LWSM „Gama”.
informacja

Tomsat - Oldboje Concordia 14:6 (6:3)
1:0 S. Dolaciński 3’, 2:0 M. Stopa 4’, 3:0 S. Dolaciński 9’, 4:0
S. Kubisz 11’, 4:1 D. Skowron 12’, 5:1 S. Dolaciński 12’, 5:2 D.
Wiercioch 15’, 6:2 M. Lenarczyk 17’, 6:3 D. Wiercioch 19’, 6:4
M. Wiercioch 25’, 7:4 S. Dolaciński 26’, 8:4 S. Dolaciński 28’, 9:4
S. Kubisz 29’, 10:4 S. Kubisz 30’, 11:4 M. Lenarczyk 34’, 12:4 S.
Kubisz 35’, 12:5 K. Smętek 36’, 13:5 S. Dolaciński 36’, 13:6 M.
Wiercioch 38’, 14:6 S. Dolaciński 40’.
żółta kartka: M. Wiercioch (Concordia).
PTK Holding S.A. – FC Apinex Czerwionka 5:3 (3:1)
0:1 A. Majorczyk 7’, 1:1 M. Wasita 10’, 2:1 D. Adamczyk 15’,
3:1 A. Keller 18’, 3:2 T. Młynek 21’, 4:2 M. Jaglarz 32’, 4:3 A.
Majorczyk 34’, 5:3 M. Wasita 38’.
Vibovit – Team Stalmet 7:1 (1:0)
1:0 M. Bagiński 18’, 2:0 M. Bagiński 28’, 3:0 A. Zabłocki 30’, 4:0
R. Kasiński 31’, 5:0 R. Kasiński 34’, 5:1 B. Flis 37’, 6:1 A. Zabłocki
39’, 7:1 R. Kasiński 40’.
żółta kartka: P. Przesdzing (Team Stalmet).
Mistral – Line-Trans Nacynianka 13:2 (5:1)
1:0 M. Steiman 3’, 2:0 Ł. Klar 6’, 3:0 M. Steiman 8’, 4:0 A. Hanak
11’, 4:1 R. Mysłek 15’, 5:1 D. Piwowarczyk 16’, 6:1 D. Jakubowski
25’, 6:2 B. Gigla 27’, 7:2 Ł. Klar 28’, 8:2 D. Jakubowski 29’, 9:2
M. Steiman 33’, 10:2 M. Steiman 37’, 11:2 D. Jakubowski 39’,
12:2 K. Nieradzik 40’, 13:2 D. Jakubowski 40’.
Veritax Gumiland – FMS Gierałtowice 3:3 (1:1)
1:0 R. Nowosielski 4’, 1:1 M. Matras 14’, 2:1 D. Kozdroń 27’, 3:1
K. Matuszek 35’, 3:2 R. Metelski 36’, 3:3 R. Metelski 40’.
żółta kartka: R. Nowosielski (Veritax).
Intermarche A – Osiedle Szczygłowice 11:0 (4:0)
1:0 P. Kośmider 2’, 2:0 S. Wawrzonkowski 12’, 3:0 S. Jezierski
15’, 4:0 D. Tkocz 17’, 5:0 S. Wawrzonkowski 27’, 6:0 S. Wawrzonkowski 31’, 7:0 S. Wawrzonkowski 32’, 8:0 S. Wawrzonkowski
32’, 9:0 S. Wawrzonkowski 33’, 10:0 P. Kośmider 34’, 11:0 S.
Wawrzonkowski 36’.
EFS - Intermarche 2:3 (0:2)
0:1 M. Pietraczyk 14’, 0:2 P. Bodzioch 17’, 1:2 Ł. Spórna 32’, 1:3
Ł. Winiarczyk 34’, 2:3 M. Rozumek 35’.
żółte kartki : D. Wieliczko (EFS), P. Bodzioch (Intermarche).
czerwona kartka: W. Rozumek (EFS).

tabela po 24. kolejkach

Wyniki turnieju z 23 marca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Vibovit
2. EFS
3. Intermarche
4. Tomsat
5. Intermarche A
6. FMS Gierałtowice
7. FC Apinex Czerwionka
8. Mistral
9. Veritax Gumiland
10. Osiedle Szczygłowice
11. Oldboje Concordia
12. PTK Holding S.A.
13. Team Stalmet
14. Line-Trans Nacynianka

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

66
54
47
43
39
39
37
32
29
28
24
16
15
6

168-44
127-60
120-70
114-83
114-80
137-113
132-106
106-99
82-80
91-113
100-162
85-164
79-136
77-222

21
17
15
12
11
12
10
10
8
8
7
4
2
1

3
3
2
4
6
3
4
2
5
5
3
4
9
3

0
4
7
6
7
9
9
12
11
11
14
16
13
20

Futsal

Zdominowali
„mały finał”

Niewiele brakowało, a dwie
knurowskie drużyny zagrałyby w finale turnieju Cetus Cup
Brenna. Zamiast w finale zespoły UPOS Komart i Vibovit
spotkały się w meczu o trzecie
miejsce. Po jego zakończeniu
w lepszych nastrojach byli
reprezentanci UPOS Komart,
którzy pokonali mistrzów knurowskiej ligi 2:0.
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Wygrali najlepsi

Foto: Karol Dzwonek

Zapraszamy
na Orlik

Pływanie

MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

Najlepszym pływakom gratulowali wiceprezydent
Piotr Surówka i Jerzy Pach - przewodniczący
Komisji Sportu Rady Miasta
Tydzień temu, na naszych prezydenta miasta. W tym
łamach pisaliśmy o zawodach numerze prezentujemy wyniki
pływackich szkół podstawo- tej rywalizacji.
KD
wych i gimnazjów o puchar
Wyniki:
Dziewczęta:
Szkoły podstawowe – styl dowolny – klasa I – 1. Patrycja
Kutek, 2. Maja Namysłowska, 3. Vanessa Janicka, klasa II - 1.
Paulina Biskup, 2. Julia Kempa, 3. Joanna Bismor, klasa III - 1.
Aleksandra Szyrmel, 2. Julia Świstuń, 3. Natalia Tkocz, klasa IV
- 1. Emilia Brachaczek, 2. Paulina Bieniek, 3. Weronika Suszek,
klasa V - 1. Karolina Kołodziejak, 2. Magdalena Wolny,3. Maja
Dziublińska, klasa VI - 1. Aleksandra Bańbor, 2. Agnieszka
Dubiel, 3. Adrianna Lepiorz.
Styl grzbietowy – klasa I - 1. Vanessa Janicka, 2. Nadia Częścik, 3. Zuzanna Maciejczak, klasa II - 1. Paulina Biskup, 2. Julia
Kempa, 3. Joanna Bismor, klasa III - 1. Aleksandra Szyrmel,
2. Julia Świstuń, 3. Syntia Paliszewska, klasa IV - 1. Emilia
Brachaczek, 2. Weronika Suszek, 3. Nikola Nosiadek, klasa V
- 1. Magdalena Wolny, 2. Maja Dziublińska, 3. Karolina Kołodziejak, klasa VI - 1. Aleksandra Bańbor, 2. Agnieszka Dubiel,
3. Adrianna Lepiorz
Gimnazjium – styl dowolny - 1. Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa, 3. Jagoda Przybyła, styl grzbietowy - 1. Jagoda Przybyła,
2. Agnieszka Trzaska, 3. Karolina Zadroga, styl klasyczny - 1.
Martyna Nowak, 2. Agata Rzepa, 3. Alicja Kostelecka
Chłopcy:
Szkoły podstawowe – styl dowolny – klasa I - 1. Damian Godula, 2. Jakub Erfurt, 3. Jan Pawlik, klasa II - 1. Tomasz Sosna, 2.
Karol Rzepa, 3. Piotr Gradowski, klasa III - 1. Szymon Wąsik, 2.
Bartłomiej Szkółka, 3. Przemysław Pikosz, klasa IV - 1. Szymon
Wiercioch, 2. Wojciech Kostelecki, 3. Bartosz Sacha, klasa V - 1.
Maciej Dzindzio, 2. Paweł Sosna, 3. Kacper Przybyła, klasa VI
- 1. Michał Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Dawid Kozioł, styl
grzbietowy – klasa I - 1. Damian Godula, 2. Jakub Możdżeń, 3.
Patryk Łowicki, klasa II - 1. Tomasz Sosna, 2. Karol Rzepa, 3.
Szymon Pawlik, klasa III - 1. Szymon Wąsik, 2. Bartosz Szkółka,
3. Przemysław Pikosz, klasa IV - 1. Miłosz Stańczyk, 2. Wojciech
Kostelecki, 3. Adam Babiński, klasa V - 1. Maciej Dzindzio, 2.
Kacper Przybyła, 3. Mateusz Tchórzewski, klasa VI - 1.Krzysztof
Malich, 2. Michał Wojtaszek, 3. Dawid Kozioł, Gimnazjum – styl
dowolny - 1. Grzegorz Lalek, 2. Karol Adamus, 3. Seweryn
Juzwuk, styl grzbietowy - 1. Karol Adamus, 2. Marcin Kinek, 3.
Seweryn Juzwuk, styl klasyczny - 1. Grzegorz Lalek, 2. Karol
Wnuk, 3. Szymon Kotański

KOmplet wyników naszych drużyn:

Futsalowcy z Knurowa
zdominowali nie tylko tak
zwany „mały finał”, ale również klasyfikacje indywidualne. Najlepszym bramkarzem turnieju został Mateusz
Żebrowski (UPOS Komart),
a koronę króla strzelców wywalczył Tomasz Dura (Vibovit).
PiSk

- grupy eliminacyjne
Vibovit – Abstynenci Zabrze 3:1, Vibovit – Oktan Serwis Łaziska
Rybnickie 3:0, Vibovit – Semi Nasiadek Świerklany 3:1, Vibovit
– Techland Ostrów Wielkopolski 1:1, Vibovit – KS Złoty Potok
2:1, Vibovit – MORS Jastrzębie Zdrój 4:0,
UPOS Komart – All Stars Jastrzębie Zdrój 0:1, UPOS Komart
– Blue Print Opole 3:0, UPOS Komart – ZZPZM Zabrze 3:1,
UPOS Komart – Ergom Pland Sosnowiec 2:0, UPOS Komart
– Rexona Radom 6:3,
- ćwierćfinały
UPOS Komart – ZZM Zabrze 5:1, Vibovit – Oktan Serwis Łaziska
Rybnickie 3:0,
- półfinały
UPOS Komart – All Stars Jastrzębie Zdrój 0:1, Vibovit – Fretpol
Akademia Pyskowice 1:1 w karnych 2:3,
- mecz o 3. miejsce
UPOS Komart – Vibovit 2:0.
W finale All Stars Jastrzębie Zdrój - Fretpol Akademia Pyskowice 3:0.

13

Foto: archiwum UKS Eugen

sport

Główne bohaterki tegorocznych Mistrzostw Polski
reprezentują barwy UKS Eugen Knurów

W Wilkasach koło Giżycka wystąpiło ponad trzysta
zawodniczek i zawodników.
W rywalizacji kobiet marzenia o mistrzowskich tytułach
w klasyfikacji drużynowej
spełniły się tylko reprezentantkom Knurowa i Kamiennej Góry. Rywalizacja między
zawodniczkami z tych miast
była szczególnie zacięta w
kategorii do 23 lat, którą knurowianki wygrały jednym
punktem.
Równie cenne, jak mist rzost wo Polski juniorek
młodszych i juniorek starszych wydaje się być tytuł
wicemistrzowski wśród seniorek, wszak średnia wieku
naszego zespołu to 16 lat.
- Cieszymy się, że w Mistrzostwach Polski trwa dominacja naszych dziewcząt

Foto: archiwum UKS Eugen

Zawodniczki UKS Eugen
Knurów nie zwalniają tempa
w kolekcjonowaniu medali
Mistrzostw Polski. I to tych z
najcenniejszego kruszcu. Podopieczne Eugeniusza Mehlicha
po raz kolejny zdobyły złote
medale krajowego czempionatu w klasyfikacji drużynowej
do lat 20 i do lat 23. Do dwóch
tytułów mistrzowskich dołożyły jeszcze srebro w rywalizacji
z seniorkami, a w konkurencjach indywidualnych stawały
na podium aż 16 razy, w tym
siedem na najwyższym jego
stopniu. Kroku swoim koleżankom próbował dorównać
Paweł Kućmierczyk. Efekt?
Tytuł indywidualnego wicemistrza Polski wywalczony w
juniorach do lat 20 (w kategorii
wagowej do 100 kg wycisnął
180 kg).

Rodzynek w knurowskiej ekipie
– Paweł Mularczyk (z prawej)
przyjmuje gratulacje od trenera
Eugeniusza Mehlicha
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Debiutantka
– Magdalena
Nawalińska
– mówi trener, Eugeniusz
Mehlich. – Zdradzając nieco
tajniki naszego wyjazdu na
te mistrzostwa muszę powiedzieć, że do ostatniej chwili
ważyły się losy wyjazdu kilku
zawodniczek. Warto w tym
miejscu podkreślić, że wystąpiliśmy bez naszej najsilniejszej zawodniczki – Katarzyny
Celińskiej. Udanie do zespołu
dołączyły debiutantki – Magdalena Nawalińska i Małgorzata Domańska.
Po ostatnich sukcesach
Knurów ma już w swej kolekcji 32 drużynowe tytuły
Mistrzostw Polski. Na te ostatnie złożyły się następujące
wyniki w startach indywidualnych (według kategorii
wagowych):
- Paulina Mularczyk – kat.
44 kg – wynik 40 kg (rekord
życiowy) – 1. miejsce w juniorkach do 20 lat, 1. miejsce
w juniorkach do 23 lat, 5.
miejsce w seniorkach,
- Pat r ycja Mał kowska
– kat. 48 kg – wynik 57,5 kg
– 1. miejsca wśród juniorek

Dwukrotne indywidualne mistrzynie Polski:
Patrycja Małkowska i Paulina Mularczyk

i chorzowiankami (46 pkt).
Knurów wciąż pozostaje zatem stolicą polskiego
wyciskania sztangi kobiet.
W tym miejscu warto podkreślić, że knurowianki tworzyły najmłodszy team. – To
nas bardzo cieszy, bo zespół
jest przyszłościowy, a już
doświadczony – mówi Eugeniusz Mehlich. – Staramy
się co roku wprowadzać do
zespołu nowe zawodniczki,
co daje nam wymierne efekty. W tym roku debiutowały:
Magda Nawalińska i Małgorzata Domańska. Małgosia
niestety spaliła swoje podejścia, ale i tak zdobyła wiele
doświadczeń, które wkrótce
spowodują, że będzie o tej
zawodniczce głośno.
- Na te sukcesy przygotowywaliśmy się od grudnia
ubiegłego rok u , k ied y to
cały cykl treningowy został
przygotowany pod start w
mistrzostwach Polski.
Dodajmy, że knurowską
drużynę do kolejnych sukcesów poprowadziły doświadczone i utytułowane: Monika
Mikulska (zdobywczyni Pucharu Świata i rekordzistka
świata) oraz Adriana Łosik
(mistrzyni świata i rekordzistka Polski).
- To były rekordowe mistrzostwa pod względem ilości startujących, a to oznacza,
że o sukces jest coraz trudniej
– mówi Monika Mikulska,
która zasiada również w zarządzie knurowskiego klubu.
– Byliśmy jednak świetnie
przygotowane i kilku koleżankom udało się po kilka razy
stanąć na podium. Gratulacje
należą się też Pawłowi Kućmierczykowi, który wrócił
do Knurowa ze srebrnym
medalem.
Te sukcesy to dla nas duże
wydarzenie, za które dziękujemy całej drużynie i trenerowi.
Piotr Skorupa

Tenis stołowy

Mistrz Wojciech
Wojciech Zapart wywalczył dwa medale Indywidualnych Mistrzostw Śląska w
tenisie stołowym żaków. W
czasie czempionatu, który
odbył się w Chybiu, zawodnik Orła Stanica zdobył złoty
krążek w deblu oraz brązowy w grze pojedynczej.
Wojtek trenuje cztery
razy w tygodniu pod okiem
Anny Rusin. Zdaniem ojca
– Michała Zaparta, syn musi
jeszcze popracować nad siłą
uderzenia i grą przy stole.
Zawodnik Orła Stanica
w grze deblowej wystąpił
wraz z Dawidem Mrozikiem
z AKS-u Mikołów. Młodzi
tenisiści poznali się podczas
wcześniejszych turniejów i po
wspólnych treningach sięgnęli
po tytuł mistrzów Śląska.
W grze pojedynczej 11letni Wojciech Zapart zdobył brąz, a w finale Dawid
Mrozik pokonał Dawida

Dziembałę (LKS Lesznianka
Leszna Górna).
Czy sukcesy Wojciecha
Zaparta oznaczają, że Stefan

Dr yszel, k tór y pochod zi
ze Stanicy doczekał się następcy?

PiSk

Foto: prywatne archiwum

Eugen(ki) wciąż
miażdżą rywalki

- Sara Kociołek – kat.
67,5 kg – wynik 50 kg (rekord
życiowy) – 4. miejsce w juniorkach do 20 lat, 5. miejsce
w juniorkach do 23 lat,
- Natalia Mikucka – kat.
+90 kg – wynik 70 kg (rekord
życiowy) – 1. miejsce w juniorkach do 20 lat, 3. miejsce
w juniorkach do 23 lat.
W klasyfikacji drużynowej juniorek do lat 20 Eugen
Knurów zgromadził 62 punkty, a na kolejnych stopniach
podium stanęły reprezentantki
KS Relax Kamienna Góra – 42
pkt i UKS Bliza Władysławowo. W „drużynówce” juniorek do 23 lat o wygraną było
trudniej, jednak knurowianki
gromadząc 61 punktów wyprzedziło o jedno „oczko”
KS Relax Kamienna Góra.
Brązowe krążki wywalczyły
zawodniczki UKS Pover Chorzów – 21 pkt.
Wreszcie wśród seniorek
na najwyższym stopniu podium stanęły reprezentantki Kamiennej Góry (59 pkt)
przed knurowiankami (50 pkt)

Foto: archiwum UKS Eugen
Foto: archiwum UKS Eugen

Wyciskanie sztangi

do 20 lat, juniorek do 23 lat i
seniorek,
- Monika Mikulska – kat.
48 kg – wynik 50 kg – 2. miejsce wśród seniorek,
- Adriana Łosik – kat. 52
kg – wynik 75 kg – 1. miejsce
w juniorkach do 23 lat i 3.
miejsce w seniorkach,
- Karolina Szczot – kat.
56 kg – wynik 50 kg (rekord
życiowy) – 2. miejsce w juniorkach do 20 lat, 2. miejsce
w juniorkach do 23 lat, 4.
miejsce w seniorkach,
- Magdalena Nawalińska
– kat. 56 kg – wynik 35 kg
(rekord życiowy) – 4. miejsce
w juniorkach do lat 20,
- K at a r z y na Woź n ia k
– kat. 60 kg – wynik 55 kg
– 2. miejsce w juniorkach do
lat 20, 4. miejsce w juniorkach do lat 23, 5. miejsce w
seniorkach,
- Anna Radzikowska –
kat. 67,5 kg – wynik 57,5 kg
– 3. miejsce w juniorkach do
20 lat, 4. miejsce w juniorkach do 23 lat, 3. miejsce w
seniorkach,

Wojtek Zapart z trenerką Anną Rusin
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Euforia przy Dworcowej
Foto: Piotr Skorupa

wyniki 16. kolejki:

W Concordii odetchnęli,
bowiem
po 18 kolejnych meczach
bez zwycięstwa, w
sobotę knurowianie
wreszcie zainkasowali
trzy punkty. Wcześniej
tyle samo „oczek”
wywalczyli w 15
kolejkach bieżącego
sezonu…

Concordia Knurów – KS Żory 2:0 (0:0)
1:0 Mikulski 71 min. (głową), 2:0 Grzegorzyca 88 min.
Concordia: Kowalczyk, Bagiński 60’ Osmański, Kempa, Mikulski, Owczarek, Korban, Salwa 76’ Mateja, Tkocz, Grodoń,
Wysogląd 24’ Wieliczko, Kozdroń 69’ Grzegorzyca.
Przyszłość Rogów – Polonia Łaziska Górne 2:1, Gwarek Ornontowice – Zapora Porąbka 1:1, MRKS Czechowice-Dziedzice
– Unia Racibórz 3:0, GTS Bojszowy – Polonia Marklowice 0:2,
LKS Czaniec – Górnik Pszów 1:0, AKS Mikołów – Rekord Bielsko-Biała 0:1, Grunwald Halemba – Unia Rędziny 0:4.
1.
Polonia Łaziska Górne
16
36
28:7
2.
Gwarek Ornontowice
16
36
29:14
3.
LKS Czaniec
16
33
28:9
4.
Zapora Porąbka
16
33
24:16
5.
Rekord Bielsko-Biała
16
29
32:20
6.
Przyszłość Rogów
16
25
29:16
7.
Unia Rędziny
16
25
32:25
8.
MRKS Czechowice-Dziedzice
16
22
27:26
9.
Polonia Marklowice
16
20
23:21
10. Grunwald Halemba
16
19
23:28
11.
Górnik Pszów
16
18
26:29
12. GTS Bojszowy
16
15
21:22
13. Unia Racibórz
16
15
22:38
14. AKS Mikołów
16
14
8:20
15. KS Żory
16
14
12:32
16. Concordia Knurów
16
6
12:53
W najbliższą sobotę Concordia zagra na wyjeździe z Grunwaldem Halemba (godz. 11.00).

Biegi

Rozpoczęli sezon
Niektórzy z piłkarzy stawali niemal na głowie, by zapewnić swojej drużynie cenne trzy punkty
Dawno już piłkarze Concordii nie zasłużyli na tyle
komplementów, co po sobotnim meczu. Inauguracja
rozgrywek przy ulicy Dworcowej wypadła rewelacyjnie.
Na trybunach rekordowa w
tym sezonie liczba kibiców
(mecz oglądało ponad 200
osób), doping szalikowców
przez pełne 90 minut, a na
mu rawie zacięt a wal ka o
każdą piłkę uwieńczona zdobyciem dwóch bramek przez
gospodarzy.
Porównując wyjściową
jedenastkę Concordii z pierwszego meczu z Żorami, z jedenastką, która wybiegła w
sobotę na boisko to okazuje
się, że tylko trzech zawodników zagrało w tych meczach
od pierwszej minuty: Marcin
Salwa, Damian Tkocz i Piotr
Wysogląd. Również trzech
piłkarzy zanotowało w sobotę
debiut w barwach knurowskiego klubu: Marek Kowalczyk,
Rafał Owczarek i Mateusz
Korban. Dwóch innych debiutowało w zespole seniorów:

Mateusz Osmański i Dawid
Mateja. Do tego dołóżmy jeszcze nowe pozycje na boisku
dla Michała Grodonia (zagrał
na lewej pomocy), Mateusza
Mikulskiego (środek obrony),
Michała Bagińskiego (lewa
obrona) i Marcina Salwy (wrócił na środek pomocy). Można
powiedzieć, że na inaugurację
rundy wiosennej kibice zobaczyli całkiem nową drużynę.
Drużynę, która mimo tych
wszystkich zmian pokazała
charakter i w nagrodę odniosła pierwsze zwycięstwo w
tym sezonie.
Owa wygrana nie przyszła łatwo. Bezbram kowy
rem is ut rz y my wał się do
71 minuty, a obiektywnie
trzeba przyznać, że były momenty, gdy goście wyraźnie
zepchnęli knurowian do defensywy. Ta zagrała jednak
niezwykle skutecznie. Podobnie, jak ofensywa. Najaktywniejszy przez większą część
meczu był z przodu Damian
Kozdroń, jednak bramki zaczęły padać po tym, jak na

Ten pacjent jeszcze żyje!
Ci, których trudno zadowolić stwierdzą, że nigdy
nie jest tak dobrze, by nie
mogło być lepiej. I w pewnym
sensie mają rację. W pewnym
sensie, bowiem jak tu się nie
cieszyć, gdy ulubiona drużyna wreszcie przerywa serię
18 meczów bez zwycięstwa.
I to w spotkaniu o olbrzymim
ciężarze gatunkowym. Ów
ciężar unieśli na swych barkach nie tylko doświadczeni
zawodnicy, ale i nowicjusze w
4-ligowych rozgrywkach. Do
soboty tacy piłkarze, jak Mateusz Osmański czy Dawid

Mateja nie istnieli w seniorskiej piłce. Niepowtarzalną
szansę otrzymali od młodego
szkoleniowca – Marcina Domagały, który po kilku latach
wrócił do Knurowa i wygrał
wraz ze swymi podopiecznymi niezwykle ważny mecz.
Mecz, który może odwrócić
losy „schorowanej” Concordii Knurów – klubu, który
sięgnął 4-ligowego dna. Po
sobotnim zwycięstwie, używając terminologii medycznej, należałoby stwierdzić:
ten pacjent jeszcze żyje!
Piotr Skorupa
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placu gry zjawił się Marcin
Grzegorzyca. Już pierwsza
jego akcja mogła zakończyć
się golem. Ostatecznie gospodarze wywalczyli po niej korner, a chwilę później dośrodkowanie na bramkę zamienił

Mateusz Mikulski. Efektowna
główka dała Concordii prowadzenie, a płaski strzał Marcina
Grzegorzycy w końcówce meczu przypieczętował sukces
knurowskiej drużyny.
PiSk

Marcin Domagała,
trener KS Concordia:
- Uważam, że mecz stał
na przyzwoitym poziomie. Na
początku grę nieco paraliżował
stres, ale na szczęście strzeliliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, nad którymi sporo
pracujemy na treningach.
Przyznam, że założenia na
ten mecz różniły się od tego co
zobaczyliśmy na boisku, ale
tak jest w piłce nożnej, że nie
zawsze można zrealizować to
co wcześniej się nakreśliło. Dla
nas najważniejsze było zwycięstwo i to zostało zrealizowane.
Cieszę się, że z tyłu zagraliśmy
na zero. Cieszy również to,
że z drużyną Żor mamy teraz
korzystny bilans bezpośrednich
meczów (w Żorach 1:3, w Knurowie 2:0 – przyp. red.).
Tak jak mówiłem po przyjęciu propozycji pracy w Knurowie, będę stawiał tu nie tylko na
doświadczonych zawodników,
ale również na młodych wychowanków. Kilku z nich dzisiaj

zobaczyliśmy, bo chciałem,
by właśnie w trudnym meczu
przed własną publicznością pokazał się Osmański czy Mateja.
W mojej ocenie zagrali dobre
spotkanie, a że Knurów zawsze
słynął z dobrej pracy z młodzieżą, stąd też musi ona dostawać
szanse zaprezentowania się w
zespole seniorów.
Kto zagra w kolejnym meczu? Tego dzisiaj jeszcze nie
wiem. Na pewno na boisko
wybiegną ci, którzy będą w danym dniu najlepsi. To oznacza,
że nawet w zwycięskim składzie
może dojść do korekt.
Jestem zadowolony z tego,
że kibice przez cały mecz
wspierali mój zespół i myślę,
że piłkarze im dedykują to
zwycięstwo. Ja z kolei trzy
punkty dedykuję mojemu ojcu,
który zmarł dwa lata temu, a
wcześniej regularnie chodził
na mecze Concordii.
Wysłuchał PiSk

Zagraj w Orlik Cup

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie ogłasza
nabór drużyn piłkarskich chętnych do wzięcia udziału w II
edycji turnieju Orlik Cup. W rozgrywkach uczestniczyć mogą
zawodnicy urodzeni w roku 1994 i starsi. Drużyny grać będą w
składach 6-osobowych. Wpisowe do turnieju wynosi 50 zł od
drużyny. Termin zgłoszeń upływa 19 kwietnia br. Szczegółowych informacji udziela Dział Organizacji Imprez pod numerem
telefonu 32 335-20-14 lub 602-724-457.

Knurowscy biegacze mają
za sobą oficjalną inaugurację
sezonu 2010. Reprezentanci
naszych klubów w ystą pili
m.in. w Dąbrowie Górniczej
i Chorzowie, gdzie odbył się
tradycyjny bieg wiosenny na
dystansie 15 km. Wokół Stadionu Śląskiego zgromadzili
się zawodnicy trzech knurowskich klubów. Barw AKB bronili: Adam Danił (25. miejsce
w open, czas 58.29), Łukasz
Sztuka – czas 1.03.27 i Elżbieta
Lewicka – czas 1.13.58.
W barwach Sokoła wystąpili: Piotr Bieliński – 47. miejsce
w open i 15. miejsce w kategorii,
czas 1.00.46 i Bogusława Kądzielnik – 251. miejsce w open i
8. miejsce w kategorii.
Trzeci k nurowski klub
– Endurance Solidarni – reprezentowany był przez Czesława
Kostrzaka – 200. miejsce, czas
1.12.09, Dariusza Kołodziejczyka – 315. miejsce, czas
1.17.14, Zbigniewa Kołodziejczyka – 512. miejsce, czas
1.27.51, Jerzego Wrońskiego
– 552. miejsce, czas 1.32.27.

W Chorzowie wystąpiło
612 biegaczy.
2 kwiet nia z cechowni
kopalni „Knurów” wyruszy
pielgrzymka biegowa zorganizowana przez klub Endurance
Solidarni w kolejną rocznicę śmierci Jana Pawła II. Z
Knurowa zawodnicy udadzą
się do Wadowic, a następnie
do Krakowa. Skład sztafety
tworzą: Małgorzata Rzepka,
Jerzy Wroński, Czesław Kostrzak, Edward Włodarski,
Szymon Masarczyk, Zbigniew
Kołodziejczyk, Dariusz Kołodziejczyk i Mariusz Kołodziejczyk.
Start zaplanowano na godzinę 6.00.
W Dąbrowie Gór niczej
rywalizowano w imprezie z
cyklu „Patera Śląska”. Piotr
Bieliński z Sokoła, który bronił tam barw Polonii Łaziska
stanął na najniższym stopniu
podium w biegu na 6 km, z
kolei Bogusława Kądzielnik w
biegu na 3 km została sklasyfikowana na 6. miejscu.
PiSk

SIATKÓWKA
IV LIGA MĘŻCZYZN
WYNIKI 13 kolejki:
AZS ATH Bielsko-Biała - MUKS Michałkowice 3:0, TKKF Szczygłowice - BBTS Włókniarz Bielsko-Biała 1:3, KS Siatkarz Beskid
Skoczów - UKS COS Olimp Szczyrk 0:3, GLKS Wilkowice - UKS
Quo Vadis Makoszowy 0:3.

TENIS STOŁOWY
III LIGA KOBIET
WYNIKI 15 kolejki:
AKS Mikołów - LKS Victoria Pilchowice OPP 7:3, LKS 45 Bujaków II Mikołów - LKS Wilki Wilcza 7:3, ULKS Pławniowice - BTTS
Silesia Miechowice Bytom 2:8, KS Concordia Powszechna
SKOK Knurów - KU AZS WSAiZ Zawiercie 1:9, ULKS Ruch
Pniów – pauza.
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Pilchowice. Udany jarmark wielkanocny

Kroszonki (jak)
nie z tej Ziemi

- Świetny, wspaniały, bogaty, kolorowy, wyjątkowy... wyłącznie superlatywy dało się słyszeć z ust setek gości
Jarmarku Wielkanocnego i finału XI Gminnego Konkursu
Twórczości Ludowej „Kroszonka 2010”
To trzecia z rzędu tak udana
Niedziela Palmowa. - Do tej
pory za każdym razem odwiedzało nas przeszło tysiąc osób mówi Piotr Szynkowski, prezes
Stowarzyszenia Pilchowiczanie
Pilchowiczanom, współorganizującego jarmark wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
I tym razem było tłumnie.
Przybyli do sali RSP mogli do
woli wybierać w wędlinach,
jajkach, wypiekach, wyrobach
z miodu, a nawet stroikach i
zabawkach. Za „wzmacniacze” doskonale służyły kołocz
z kawą lub - jeśli ktoś lubi konkrety - wędliny i żurek.
Uwagę popijającej kawę
Violetty Kunkiewicz - jeszcze
z Gliwic, a niebawem pilchowiczanki - zwróciły wypieki.
- Przepiękne, a nie wątpię,
że i pyszne - zachwyca się
ciastami, których widok mógł
przyprawić o szybsze bicie
serca każdego łasucha.
Mąż pani Violetty, Zdzisław, chętniej spoglądał na stoisko z wędlinami. - Są jak za
dawnych lat. Zero wzmacniaczy, ulepszaczy i dodatków.
- To naprawdę świetne
wyroby - potwierdza Stefania
Grzegorzyca. Taka opinia
laureatki konkursu „Ślązak

prezy były również „Misterium”
wystawione przez uczniów pilchowickiego Zespołu Szkół i
konkurs na wielkanocne ciasta.
- To ze wszech miar udane
przedsięwzięcie - nie kryje
satysfakcji Maria Kaszek,
dyrektor GOK Pilchowice.
- Doskonały prognostyk przed
kolejnymi.
Prezes Szynkowski wskazuje na jeszcze jeden pozytywny skutek imprezy: - To kolejny
ważny krok w działalności naszego stowarzyszenia. Zebrane
podczas jarmarku pieniądze
przekażemy na II etap modernizacji przypałacowego parku.

Podsumowanie konkursu
„Najpiękniejsza kroszonka 2010” odbędzie się 15
kwietnia o godz. 16 w sali
OSP Pilchowice.

Tekst i foto: Bogusław Wilk

Punkt medyczny: Reinhold Rogoń
pod znakomitą opieką Barbary Popluc, Teresy
Podolskiej i Agnieszki Suligi-Szynkowskiej

roku” to więcej niż urzędowe
atesty. - Pyszne, można je jeść
wyłącznie ze smakiem.
Samodzielnie zrobić dużą
i kolorową kroszonkę - to marzenie 3,5-letniej Gosi Starak.
- Właśnie się spełnia - zauważyła pani Krystyna, jej babcia, patrząc na dziewczynkę
zapamiętale barwiącą sporą
wydmuszkę.
Zdzisława Szałaja, przed
laty bramkarza Concordii,
ścią gnęła na imprezę chęć
zaopatrzenia się w świąteczne
prezenty. - Gdzie znajdę lepsze? Jest tu wszystko, czego
potrzeba, by sprawić najbliższym przyjemność - zapewniał
pan Zdzisław rozglądając się
po uginających się od różności
stoiskach.
Na jarmarku znalazł się
nawet... pu n k t medycz ny.
- Strzeżonego Pan Bóg strze-

że - przywołały odwieczną
prawdę Barbara Popluc, Teresa
Podolska i Agnieszka SuligaSzynkowska, gotowe w razie
potrzeby służyć poradą i pomocą. Długo nie czekały.
- Tyle wrażeń, że aż warto
sprawdzić ciśnienie - śmieje
się Reinhold Rogoń, przysiadając się na krześle. Pilchowiczanin na kiermasz przybył z
żona Sylwią.
- No, no, panie Reinholdzie,
mogłoby być troszeczkę niższe
- po niespełna minucie pani
Barbara spogląda na wynik.
- Sprawdźmy jeszcze raz...
Dagmara Dzida, na co
dzień sekretarz gminy Pilchowice, a zarazem przewodnicząca jury konkursu na najpiękniejszą kroszonkę, przyszła z
pociechami. Sześciolatka Kubę
i czteroletnią Alę oszołomiła
wielość kolorów i atrakcji.

Zaproszenie na kabaret niepolityczny

A to ci Ciach(o)!

Kabaret Ciach raczej nie
zajmuje się polityką. Ale są
wyjątki. Takie jak skecze
„Samoobrona przed Samoobroną”, „Wywiad z premierem Pawlakiem” i „Wywiad z
politykiem”. Ciach uwielbia
sytuacje z życia wzięte lub
absurdalne. Zresztą jedno nie
wyklucza drugiego. Śmiech
budzą parodie znanych postaci, sy t uacji, piosenek,
tematy społeczne i... kryminalne. Oczywiście na wesoło.
W Knurowie wystąpią Małgorzata Czyżycka, Janusz
„ Ja siu” Rewer s, Toma sz
„Gogo” Kowalski i Leszek
Janek.

- Chciałyby bawić się w
kąciku, oglądać kramy i jeść
słodkości - najlepiej wszystko naraz - śmieje się pani
Dagmara. Oceniając konkurs
nie szczędzi pochwał jego
uczestnikom: - Wszyscy w jury
jesteśmy pod ogromnym wrażeniem talentu i pasji twórców.
Trudno znaleźć słowa, by wyrazić podziw dla ich dzieł.
- Nic dodać, nic ująć, ale
za to można się bez końca
zachwycać - Winfryd Ficoń,
pomysłodawca konkursu i jego
wieloletni organizator, wskazuje na... cyberjaja - kroszonki
ozdobione śrubkami i nakrętkami. - Zauważyliśmy, że tym
razem twórcy chętnie sięgali

Rezerwacja i sprzedaż biletów (w cenie: 40 zł i 35 zł) w
kasie kina w godz. 15-20 (tel.:
032 332 63 81).

Kabaret Ciach w Knurowie, Kino Scena Kultura 24
kwietnia 2010 r., godz. 20:30

BW

po nowatorskie, urzekające
fantazją, metody zdobienia. Z
nader udanym skutkiem.
Pan Winfryd podkreśla
duże zaangażowanie miejscowych placówek oświatowych:
- Szacunek i podziękowania należą się zwłaszcza pedagogom,
których umiejętna motywacja
dzieci i młodzieży pozwoliła
ujawnić naprawdę wartościowe plastyczne talenty.
Dopełnieniem udanej im-

W kąciku zabaw świetnie czuli się
najmłodsi i przeżywający ...drugą młodość

Loteria fantowa cieszyła się
ogromnym powodzeniem
informacja własna wydawcy

„Najpiękniejsza
Kroszonka 2010”
- wyniki konkursu

Szkoła Podstawowa: 1. Agata Żyła (Stanica), 2. Agata
Szwanda (Wilcza), 3. Sandra
Sekuła (Żernica), wyróżnienie:
Zofia Konieczny.
Gimnazjum: 1. Nikola Oleksza
(Pilchowice), Sylwia Konieczny (Żernica), Marta Kaszek
(Pilchowice), w yróżnienie:
Krzysztof Fryś i Martyna Szolc
(Pilchowice).
Dorośli: 1. Brigida Żyła (Stanica), 2. Teresa Gilner (Leboszowice), 3. Angelika Miera
(Pilchowice), w yróżnienie:
Gabriela i Erwin Sapik.
Wyróżnienia szczególne
otr zymał y dzieci z pr zedszkoli i uczestnicy konkursu
z Domów Pomocy Społecznej
Gminy Pilchowice.
Jury: Dagmara Dzida- sekretarz gminy Pilchowice, Joanna
Kruczyńska – pracownik Urzędu Gminy w Pilchowicach,
Aleksandra Bala- właścicielka
kwiaciarni w Pilchowicach.

