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Wymień niechciane
przedmioty

Knurów, Kraków. Bieg w hołdzie Janowi Pawłowi II

Solidarni z papieżem

Na sobotę, 2 kwietnia, Klub Biegacza Endurance Solidarni Knurów
zaplanował pielgrzymkę biegową do Krakowa. - Włożony w bieg wysiłek
ofiarujemy jako swoiste wotum naszemu Papieżowi-Polakowi...
Start o godz. 7.30 z cechowni
kopalni Knurów. Do biegu ruszą:
Czesław Kostrzak, Jerzy Wroński,
Zbigniew Kołodziejczyk, Dariusz
Kołodziejczyk, Szymon Masarczyk,
Krzysztof Dziadek, Marian Gruszka
i Edward Włodarski. To obecni i
emerytowani pracownicy kopalni
Knurów. - Łączy nas zarówno zakład
pracy, jak i sportowa pasja – podkreśla Czesław Kostrzak.
- Jeśli tylko pogoda dopisze,
efektownej asysty na knurowskich
ulicach udzielą nam motocykliści
– dodaje Jerzy Wroński. – Z cechowni skierujemy się ul. Kopalnianą na
1 Maja, potem Kazimierza Wielkiego,
Batorego, Szpitalną, Niepodległości

i Dworcową w stronę Koksoremu.
Dopiero potem skierujemy się na
Kraków.
- Każdemu z nas przypadnie
przebiec po około 20 km – mówi
Czesław Kostrzak.
Wczesnym popołudniem biegacze planują znaleźć się w Wadowicach. Przed rodzinnym domem
Karola Wojtyły złożą kwiaty i zapalą
znicze. – Oczywiście nie odmówimy
sobie po słynnej wadowickiej kremówce – śmieją się panowie Jerzy
i Czesław.
Z Wadowic ruszą do Krakowa.
Na f inałowych siedmiu kilometrach specjalną kuratelą otoczą ich
krakowscy strażnicy miejscy. Na

Kupiłeś coś, co wydaje ci się teraz zbędne lub
dokonałeś nieprzemyślanego zakupu i nie wiesz co
z nim zrobić? Z pomocą przychodzi kiermasz rzeczy
zbędnie zakupionych, zorganizowany przez LWSM

Franciszkańskiej 3 znajdą się wieczorem. Około godziny 21. będą gośćmi
kardynała Stanisława Dziwisza.
– Naszym udziałem będzie też krótka,
honorowa warta przed oknem papieskim – zaznacza Kostrzak.
Organizatorem pielg rz y m k i
jest Knurowski Klub Biegacza Endurance Solidarni. Organizacyjnie
biegaczy wspiera NSZZ Solidarność KWK Knurów. Honorowy patronat sprawuje prezydent Knurowa
Adam Rams, natomiast duchową
opieką otaczają parafie świętych
Cyryla i Metodego oraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Bogusław Wilk

„TĘCZA” z wyróżnieniem

klubie „Gama” przy ulicy Kapelanów
Wojskowych 2.
Więcej informacji na temat kiermaszu można uzyskać pod numerem
telefonu 32 235-10-15.
oprac. Dc

Pisanki, kroszonki...
Wielkimi krokami zbliża się
Wielkanoc, najważniejsze święto w
kalendarzu liturgicznym. Z tej okazji
dział Społeczno-Kulturalny LWSM
w Knurowie postanowił zorganizować konkurs na „Najpiękniejszą
Pisankę Wielkanocną”.
Aby wziąć w nim udział wystarczy dostarczyć wykonane przez

siebie pisanki do klubu „Gama”
przy ul. Kapelanów Wojskowych 2
do 8 kwietnia. Technika wykonanych pisanek jest dowolna, liczy się
przede wszystkim kreatywność oraz
inwencja twórcza. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi 13 kwietnia.
oprac. Dc

Potrzebującym

Na początku marca w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach odbył
się Konkurs Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. W zawodach wzięła
udział 50-osobowa grupa z Knurowa
Organizatorem konkursu było Gimnazjum nr 4 w
Gliwicach. W jego trakcie można było podziwiać występy knurowskich zespołów: OK oraz TĘCZA, a także
solistów Michała Szymańskiego i Julię Lisoń.
Zespoły z Knurowa po raz pierwszy zaprezentowały

Kiermasz został zaaranżowany
przez dział Społeczno-Kulturalny
Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie
i odbędzie się 9 kwietnia w sobotę,
w godzinach od 10.00 do 17.00 w

się jako grupy wokalno-instrumentalne. Debiut należy
zaliczyć do udanych, ponieważ TĘCZA otrzymała
wyróżnienie.
oprac. Dc

Grupa pielgrzymkowa Imperium Miłości KWK
Knurów - Szczygłowice organizuje akcję
pomocy ubogim rodzinom
Pomóc może każdy. Wystarczy
zgłosić ubogą rodzinę, której chcemy
pomóc, zrobić dla niej paczkę, a następnie dostarczyć ją do sztabu akcji.
Paczka trafi później do wybranej
przez nas rodziny.

Więcej szczegółów dotyczących
akcji można zleźć na stronie internetowej www.marekdym.ovh.org lub
po numerem telefonu 887-559-427.
oprac. Dc

Foto: arch. B. Mazurek

ogłoszenie własne wydawcy

serdeczności

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

Grzegorzowi Noconiowi
składa
wdzięczny pacjent Michał G.

reklama

Komiks
na
konkurs

Wójt Gminy Gierałtowice oraz
oraz Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zapraszają do udziału w gminnym
konkursie na komiks i prezentację
multimedialną pod hasłem „Nie dla
narkotyków i alkoholu”. Konkurs
adresowany jest do uczniów klas IVVI szkół podstawowych i klas I-III
gimnazjów.
Prace wraz z danymi autora w
osobnej i zaklejonej kopercie należy
składać w Referacie Edukacji Zdrowia Urzędu Gminy Gierałtowice do
21 kwietnia.
/g/
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Tragiczny skutek wypalania nieużytków

Z trawą płonął człowiek Znajdą metę
na policji
Pożar suchych traw w Krywałdzie stał się przyczyną ciężkiego
poparzenia młodego, nie w pełni sprawnego człowieka.
Mężczyzna w ciężkim stanie został przetransportowany
helikopterem do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Policja
jest na tropie sprawców podpalenia
Problem płonących traw, podpalanych umyślnie lub przypadkowo,
powraca z każdą wiosną, lecz od
dawna w Knurowie pożar suchych
łąk nie miał tak poważnych skutków.
A mogło być jeszcze gorzej, gdyby
nie pomoc sąsiadki, szybki przyjazd
straży pożarnej i przylot śmigłowca,
który dostarczył poparzonego do
specjalistycznego szpitala.
Do dramatu doszło we wtorek na
nieużytku przy ulicy Zwycięstwa.
Wiadomość o pożarze, w którym
ucierpiał człowiek, została przyjęta
przez Centrum Ratownictwa Gliwice
o godz. 12.25.

Pomogła sąsiadka

Szczęściem w nieszczęściu było
to, że strażacy z knurowskiej JRG
akurat odbywali ćwiczenia w Szczygłowicach, dzięki temu już 4 minuty
po przyjęciu zgłoszenia, o 12.29 straż
pożarna była na miejscu i szybko
podjęła działania – ugaszono trawę
i udzielono pomocy poszkodowanemu. Pierwsze kroki w ratowaniu
mężczyzny zostały poczynione już
wcześniej przez kobietę, najprawdopodobniej sąsiadkę. To ona zaalarmowała służby o wydarzeniu i zajęła
się ujarzmianiem ognia trawiącego
ubranie mężczyzny.
- Obrażenia poszkodowanego
okazały się na tyle poważne, że po
przyjeździe karetki pogotowia zdecydowano się wezwać śmigłowiec –
mówi asp. szt. Józef Jaworek, zastępca
dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
w Knurowie. Helikopter wylądował
na boisku w Krywałdzie. Poparzony
został przetransportowany do szpitala
w Siemianowicach Śląskich.
Akcja ratownicza strażaków
została zakończona o 13.15. Spłonęło

około 20-30 arów nieużytków. W
pobliżu znajdują się ogródki działkowe oraz domy mieszkalne. Ogień
został zatrzymany w odległości
zaledwie ok. 5 m od działek i 20 m
od domostw.

Paweł był strażakiem

Przypadek poparzenia jest tym
bardziej poruszający, że dotknął osobę niepełnosprawną, dotkniętą już
wcześniej przez los. Pisaliśmy o niej
na naszych łamach. Niespełna trzy
lata temu Paweł uległ wypadkowi
w pracy – spadłszy z dwumetrowej
drabiny niefortunnie uderzył głową
o beton. Jego serce się zatrzymało,
wskutek czego Paweł doznał niedotlenienia mózgu. Przez trzy tygodnie
był pogrążony w śpiączce. Po przebudzeniu przez pierwsze miesiące
nie mówił, nie poruszał kończynami.
Nie przysługiwała mu jednak renta,
bowiem nie zdążył przepracować
wymaganych przez ZUS 4 lat.
W maju ubiegłego roku koledzy
Pawła, przy wsparciu Urzędu Miasta
i Centrum Kultury, zorganizowali
plenerową biesiadę charytatywną.
Artyści wystąpili za darmo, a cały
dochód z imprezy był przeznaczony
na pomoc Pawłowi. Po wtorkowym
zdarzeniu tym bardziej będzie potrzebna.
Paradoksem jest, że dawniej,
jeszcze przed feralnym upadkiem z
drabiny, mężczyzna był strażakiem
Ochot niczej Straży Pożar nej w
Szczygłowicach – poradził sobie z
niejednym pożarem...

Odpowiedzą podwójnie

Sprawcom nieszczęścia grozi
kara, i to podwójna. – Sprawa jest
prowadzona dwutorowo – informuje
nadkom. Maciej Kawa, komendant

Komisariatu Policji w Knurowie.
– Prowadzimy postępowanie sprawdzające z art. 157 par. 3 Kodeksu
Karnego [chodzi o nieumyślne spowodowanie naruszenia czynności
narządu ciała lub rozstrój zdrowia, za
co grozi kara grzywny, ograniczenia
wolności lub jej pozbawienia do roku
– przyp. red.], a także z art. 82 par.
4 Kodeksu Wykroczeń, mówiącego o
karaniu osób wypalających trawę.
Wstępne czynności wskazują na to,
że sprawcami mogli być dwaj nieletni, w wieku 10-13 lat. Ustalono już
ich wstępny rysopis oraz to, jak byli
ubrani. Dotarcie do nich jest tylko
kwestią czasu. Odpowiedzą za swój
czyn przed sądem dla nieletnich.

Ogień stereo

Krywałd nie był jedynym miejscem w Knurowie, w którym we
w t orek p łonę ła t r awa . W t y m
samym czasie, gdy jedna ekipa
straży pożarnej (pod dowództwem
kpt. Dariusza Kędzierskiego) gasiła
ogień przy Zwycięstwa, o godz.
12.33 d r uga (dowod zona przez
asp. szt. Jaworka) wyjechała do
pożaru na ul. Szpitalnej, gdzie już
walczyli z żywiołem strażacy OSP
Knurów. Pożar objął 0,2 ha trawy.
– Gaszenie było utrudnione, bo
płonęły puszki z farbą, opony, co
sprawiało, że ogień bardzo szybko
się rozprzestrzeniał – relacjonuje
zastępca dowódcy k nu rowskiej
JRG PSP. – Działo się to w pobliżu elektrowni, w sąsiedztwie jej
garaży. Udało nam się zatrzymać
płomień tuż przy ogrodzeniu.
W bieżącym roku strażacy knurowskiej JRG PSP gasili 110 pożarów,
z czego aż 51 to były pożary traw.
Mirella Napolska

Knurów. Autobus wjechał w Nissana

Przymusowa przesiadka

Moment nieuwagi kosztował kierowcę autobusu kilkaset złotych,
pasażerowie zaś musieli szukać zastępczego środka transportu...
W piątek rano na ul. 1 Maja, na
wysokości przystanku autobusowego przy Wojska Polskiego, doszło do
kolizji autobusu linii 47 z Nissanem
Almerą. Kierowca autobusu uderzył
w samochód osobowy. Na szczęście
nikt nie odniósł obrażeń. Oba pojazdy zaraz po stłuczce przejechały na
pobliską wysepkę autobusową, żeby
nie blokować ruchu. Jak poinformował sierż. sztab. Arkadiusz Ciozak
z KMP w Gliwicach winę za całe
zdarzenie ponosi kierowca autobusu, który został ukarany mandatem
karnym.
Do zdarzeń z udziałem autobusów dochodzi niezwykle rzadko.
– Nie prowadzimy dokładnych
statystyk. Są to jednak sporadyczne
przypadki, około jednego, dwóch

Osoby w stanie wskazującym
na poważne nadużycie alkoholu
z terenu Knurowa nie trafiają już do
izby wytrzeźwień, ale do policyjnej
izby zatrzymań
Taka kolej rzeczy jest przewidziana na mocy porozumienia zawartego
między gminą Knurów a Komendą
Miejską Policji w Gliwicach. To
całkiem niezłe wyjście z sytuacji,
zważywszy, że od pewnego czasu
niezupełnie wiadomo było, co zrobić
z nietrzeźwymi kwalifikującymi się
do odwiezienia do izby wytrzeźwień.
Knurów własnej izby nie prowadzi,
bo ma za mało mieszkańców – ustawa
o wychowaniu w trzeźwości daje taką
możliwość gminom liczącym powyżej 50 tys. obywateli.
Dawniej gmina zawierała umowy z izbami wytrzeźwień z innych
miast – z Gliwic, a ostatnio z Zabrza.
W zamian za możliwość korzystania
z izby przez delikwentów z Knurowa,
gmina wspierała jej działalność stałą
roczną kwotą. Jednak na 2010 rok
nie udało się zawrzeć umowy. – Izby
wytrzeźwień chcą, aby gmina płaciła
sumę uzależnioną od ilości klientów
– mówi Piotr Grzelak, pełnomocnik
ds. profilaktyki i promocji zdrowia.
– Nie możemy się zgodzić na to, by
płacić olbrzymie kwoty na utrzymanie izby w Zabrzu czy Gliwicach, tym
bardziej, że nie byłoby to do końca
zgodne z ustawą. Jednak izby trwają
przy swoim.
Średnio do izb trafia rocznie około 260-300 osób z terenu Knurowa.
Biorąc pod uwagę, że koszt pobytu
jednej osoby w izbie wytrzeźwień to
co najmniej 400 zł, łatwo obliczyć, że
gmina wydawałaby na to ponad 100
tys. zł rocznie. To dziesięciokrotnie
więcej niż kwota, która zgodnie z
nowym porozumieniem będzie zasilać Policyjną Izbę Zatrzymań KMP
w Gliwicach.
- Nie pokrywamy kosztów pobytu
poszczególnych osób w izbie zatrzymań, lecz jedynie wspieramy policję
– mówi Piotr Grzelak, pełnomocnik
ds. profilaktyki i promocji zdrowia.
– Na mocy porozumienia gmina
przekaże sumę 12 tys. zł na rok z
góry z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów ponoszonych w związku z
osadzaniem w izbie zatrzymań osób
nietrzeźwych.
Procedura jest podobna, jak w

przypadku izb wytrzeźwień – osoby,
które są pod wpływem dużych dawek alkoholu i nie sposób się z nimi
porozumieć, są przewożone do Policyjnej Izby Zatrzymań. Wcześniej
nietrzeźwy zostaje poddany badaniom lekarskim, które wykazują, czy
nadaje się on do pobytu w izbie. Jeśli
stan jego zdrowia na to nie pozwala,
wówczas trafia do szpitala.

Z kocem i miską strawy

Porozumienie zostało zawarte
na razie na bieżący rok. Co będzie
dalej, czas pokaże, choć ten model
współpracy zdążył się już sprawdzić
– nieformalnie jest stosowany już od
pewnego czasu.
- Prezydent wyszedł z inicjatywą, by gmina współfinansowała te
działania - mówi nadkom. Maciej
Kawa, komendant Komisar iat u
Policji w Knurowie. – Na razie nie
było w tej sprawie żadnych uwag z
niczyjej strony.
Pracy policja ma o tyle więcej, że
do gliwickiej izby zatrzymań musi
jechać przez Zabrze, bo to tam nietrzeźwi są badani przez lekarza.
Jak zapewnia komendant, do
izby trafiają tylko osoby, których
nie sposób dostarczyć do miejsca
zamieszkania. – Jeżeli dana osoba
leży na trawniku, nie ma z nią kontaktu, nie można ustalić jej danych,
wówczas należy to zrobić dla jej
bezpieczeństwa, bo jest potencjalną
ofiarą. Jeśli uda się nawiązać kontakt z nietrzeźwym, ustalić adres,
wówczas przekazujemy go rodzinie.
Sytuacja się komplikuje, gdy ilość
alkoholu w organizmie przekracza 3
promile. Wówczas wzywamy karetkę
pogotowia.
Izba jest typowym miejscem dla
zatrzymanych przestępców, toteż
nie ma tu luksusów – przebywający
w niej siedzą na deskach, otrzymują koce i minimalne wyżywienie.
Kwota pobytu to około 200 zł. Płaci
ją klient. Robi to dobrowolnie, a jeśli
nie chce, wszczyna się wobec niego
postępowanie administracyjne.
Mirella Napolska

reklama

w ciągu miesiąca. To bardzo mało
biorąc pod uwagę ilość przebytych
przez pojazdy kilometrów – tłumaczy Anna Koteras, rzecznik prasowy
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KZK GOP. – Bardzo rzadko zdarza
się też, żeby kolizja była z winy kierowcy autobusu.
Tekst i foto: Marek Węgorzewski



Komunikacja

PKS Rybnik tnie kursy

To nie żart primaaprilisowy. Z dniem 1 kwietnia (piątek)
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku
zawiesza pięć kursów pomiędzy Rybnikiem a Knurowem

Z rozkładu jazdy znikają kursy
Rybnik - Knurów, rozpoczynające
się o godz. 8:10, 9:10, 11:10, 16:10,
17:10. Tym samym z Knurowa do
Rybnika nie pojadą autobusy, które
rozpoczynały jazdę (na przystanku
Foch) o godz. 9:00, 10:00, 12:00,
17:00,18:00.
PKS tłumaczy cięcia niskimi
wpływami spowodowanymi znikomą frekwencją.
Ograniczenia dotkną nie tylko
pasażerów z Knurowa, Szczygłowic
i Książenic. Przewoźnik likwiduje po
dwa kursy pomiędzy
Rybnikiem i Ornonto- Przedsiębiorstwo Komunikacji
wicami, trzy na trasie Samochodowej w Rybniku to nie tylko popularne „pekaesy”. Zakres usług
Rybnik - Orzesze i spółki jest znacznie szerszy. PKS były lata, w któwszystkie pomiędzy wynajmuje autokary (w taborze m.in. rych rybnicki peWodzisławiem Ślą- pojazdy marek: Mercedes, MAN, kaes obsługiwał
skim i Raciborzem DAB, IVECO) prowadzi stację obsługi ponad 100 linii.
(na tej ostatniej trasie i serwis ogumienia, a także udostępCięcia bo nia lokale i sprzedaje powierzchnię
komunikację utrzyma reklamową na pojazdach.
leśnie odcz uli
PKS Racibórz).
korzystający z
pekaesu knurowianie. Jeszcze kilka
lat temu PKS dawał pasażerom z KnuTradycje w likwidacji
Rybnicki PKS chlubi się pół- rowa możliwość dotarcia do Rybnika w
wiecznymi tradycjami. Godna po- weekendy. Teraz w soboty i niedziele
dziwu przeszłość nie daje jednak to już niemożliwe - autobus kursuje
gwarancji na udaną przyszłość. wyłącznie w dni robocze. Niestety,
Przeciwnie - od kilku lat firma chyli coraz rzadziej. Od piątku w rozkładzie
się ku upadkowi. W tej chwili jest ostanie się ledwie dziewięć kursów pomiędzy Rybnikiem a Knurowem.
spółką w likwidacji.
W poszukiwaniu oszczędności
Przedsiębiorstwo generuje straty.
W 2009 r. miało 2,3 mln zł „pod firma - zanim zdecydowała się drakreską”. Pracownicy - prawie ćwierć stycznie ciąć kursy - wprowadziła do
tysiąca - otrzymują wynagrodzenie obsługi mniejsze pojazdy. Ale i one
z kilkutygodniowym opóźnieniem. wożą nieraz tylko powietrze.
- Wynik f inansowy wskazuje
Spółka zalega swoim pracownikom
jednoznacznie: linia jest nieopłacalprzeszło 900 tys. zł.
Będące większościowym właści- na i nie przynosi korzyści naszemu
cielem Ministerstwo Skarbu Państwa przedsiębiorstwu - podkreśla kierowkilkakrotnie w 2010 r. próbowało nictwo PKS-u.
znaleźć kupca na 85 proc. udziałów w
PKS Rybnik sp. z o.o. Bezskutecznie. Nadzieja w gminach?
Nie zgłosił się ani jeden potencjalny
Spółka próbuje znaleźć sposób
nabywca. Nikogo nie skusiła obniżona polepszenia sytuacji. Liczy na pomoc
cena. Pierwotnie Skarb Państwa ocze- gmin, na terenie których prowadzi
kiwał przeszło 10,5 mln zł za swoje komunikację. Konkretnie: na dopłaty
udziały, potem niespełna 9,5 mln zł.
do niektórych kursów.
- Jeśli nie dostaniemy wsparcia,
będziemy musieli wprowadzić kolejPKS się zwija
Firma próbuje ograniczać straty. ne ograniczenia w rozkładzie - poTo jednak odbywa się kosztem tych, wiedział Przeglądowi Jerzy Siwica,
którzy są jej klientami. Z rozkładów prezes rybnickego PKS-u.
Rozmowy z samorządami na rajazdy znikają kolejne kursy. Jedne są
likwidowane od razu, inne „zawie- zie nie przyniosły przełomu i oczekiszane” (co w praktyce wychodzi na wanych przez przewoźnika skutków.
to samo). W 2010 r. rozkład ubożał Samorządowcy przekonują, że ich
co kilka tygodni. Wówczas w marcu możliwości reagowania ograniczają
przewoźnik skasował m.in. weeken- przepisy, niepozwalające dotować
dowe kursy z Rybnika do Wisły (po- prywatnych firm (PKS jest spółką
ranny) i z Rybnika do Gliwic (przed z ograniczoną odpowiedzialnością).
południem). W kolejnych miesiącach Nie są też skłonne szukać nowych,
pasażerowie tracili możliwość ko- niesprawdzonych jeszcze w praktyrzystania z autobusu z Wodzisławia ce, sposobów. Uznają, że w polskich
Śląskiego do Gliwic (13.30), z Żor do realiach legislacyjnych (m.in. brak
Wrocławia, z Gliwic do Cieszyna, klarownego prawa w wielu kwestiach
Jastrzębia Zdroju do Wałbrzycha, dotyczących samorządów) ryzyko
Wodzisławia Śląskiego do Krakowa. wystawienia się „na strzał” jest zbyt
Przerzedzeniu uległa siatka przejaz- duże. Zdaniem urzędników rozmadów do Zabrza (przez Chudów), Żor, ite kontrole wręcz czyhają na takie
balansowanie na granicy. Natomiast
Katowic (przez Orzesze).
Aktualnie w rozkładzie zostało idea partnerstwa publiczno-prykilkanaście kierunków (szczegóły na watnego (z założenia mająca łączyć
www. pksrybnik.pl/rozklady/rybnik. rynkowe podejście firm i socjalne
pdf), przy czym kilka z nich prowadzą zobowiązania państwa i samorząinni przewoźnicy. Dla przypomnienia: dów) nadal nie zyskuje popularności
Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Paweł Gradek
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- Czy jesteś zadowolony z obsługi w urzędzie?
- to jedno z dziesięciu pytań anonimowej ankiety,
przygotowanej przez knurowski magistrat.
Urzędnicy chcą poznać opinie mieszkańców
o swojej pracy, które będą dlań wskazówką,
jak ulepszać funkcjonowanie urzędu

Knurów. Cenzurka dla urzędu

Oceń magistrat
Magist rat w 2006 r. wd ro żył system zarządzania jakością
(zgod nie z nor mą PN-EN ISO
9001:2009). Wszystko po to, by
lepiej zaspokajać potrzeby i oczekiwania klientów. Teraz chce się
dowiedzieć, jak te zmiany postrzegają mieszkańcy, którzy załatwiają swoje sprawy w urzędzie. Miało
być lepiej. A jak jest?
Odpowiedź ma przynieść „Ankieta badania zadowolenia klienta
zewnętrznego”. Jej autorzy pytają
m.in. o ocenę wiedzy i kompetencji
urzędników, ich uprzejmość, kulturę osobistą oraz chęć niesienia
pomocy. Proszą o ocenę terminowości załatwienia spraw, dostępu
do informacji i formularzy i czasu
oczekiwania na przyjęcie przez
urzędnika. Liczą na podpowiedzi,
co należy zmienić w organizacji
pracy urzędu. Ankiety będą wręczane klientom przez pracowników
podczas załatwiania urzędowych
spraw. Urny będą znajdować się w
siedzibach UM przy ul. Ogana 5 (na
I i II piętrze) oraz przy ul. Niepodległości (ratusz).
Nie trzeba specjalnie wybierać
się do urzędu, by wziąć udział w
badaniu. Ankieta dostępna będzie
też na stronie www.knurow.pl i w
reklama



Biuletynie Informacji Publicznej
- www.knurow.bip.info.pl. Wypełnione formularze będzie można
przesyłać drogą elektroniczną pod
adresami: iso@knurow.pl, olap@
knurow.pl i brm@knurow.pl.
Badanie zostanie przeprowadzone w dwóch terminach. Pierwsza
odsłona od 1 kwietnia do 30 czerwca
2011 r., druga - bardzo długa - od
1 września 2011 r. do 30 czerwca
2012 r.
Wyniki ankiety - po jej pierwszej edycji - zostaną podane do
wiadomości publicznej.
- Zakładam, że jest to następny
etap dalekosiężnego procesu, zmierzającego do optymalizacji działalności Urzędu Miasta. Wnioski z
badania posłużą do usprawnienia
pracy magistratu - mówi sekretarz
miasta Piotr Dudło. - W drugim
etapie badanie będzie przeprowadzone pod kątem stosowania zasad
określonych w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji, przyjętym
przez Parlament Europejski.
Zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami na temat
ankiety uzyskają je pod numerami
telefonów: 32 339 22 58 i 32 339
22 85.
/bw/

rozbijając się o skomplikowane i
ciągle niejasne regulacje.
Marną zachętą dla miast i gmin są
też perypetie samorządów, które zaryzykowały i przejęły PKS-y. Niespełna
30-tysięczny Turek w Wielkopolsce
przejął w 2010 r. od Skarbu Państwa
nieodpłatnie(!) udziały miejscowego
PKS-u warte ponad 2 mln zł. Miasto
liczyło, że do utrzymania nierentownych linii przyłączą się okoliczne gminy. Przeliczyło się. Teraz radni chcąc
nie chcąc podjęli decyzję o udzieleniu
PKS-owi pożyczki sięgającej miliona
złotych. To już prawdziwe pieniądze,
po które trzeba było sięgnąć do budżetu. Bez gwarancji, że uzdrowią firmę
i sytuację.
Do przejęcia PKS-ów na swoim
terenie przymierzyły się również
(lub wkrótce to zrobią) Poznań,
Kalisz, Konin. Padają nazwy kolejnych miast, które mówią o takim
zamiarze. Od słów do czynów droga
bywa jednak daleka. - Najpierw przekonajmy się, jak innym to wychodzi,
a potem zdecydujemy, co zrobimy
naprawdę - usłyszeliśmy w jednym
z wielkopolskich miast. To chyba
najbardziej wymowne wyjaśnienie
sytuacji z pekaesami.

Pomogą KZK GOP i ZTS?

Knurów należy do KZK GOP. To
ten przewoźnik zaspokaja potrzeby
miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Oczywiście nie za
darmo. Rok w rok na ten cel idą spore
pieniądze z knurowskiego budżetu.
Mając m.in. to na względzie
Knurów poprosił KZK GOP o przeanalizowanie możliwości komunikacyjnych pomiędzy Knurowem i
Rybnikiem. Dobrze byłoby utrzymać obecne połączenia, idealnie
- gdyby udało się je polepszyć.
Podobne nadzieje, co knurowianie,
mają mieszkańcy Książenic. Oni
z kolei liczą na pomoc Zarządu
Transportu Zbiorowego w Rybniku,
odpowiednika KZK GOP w okręgu
rybnickim.
Roz w ią za n iem problemu (a
przynajmniej jego złagodzeniem)
byłoby zapewne znalezienie inwestora dla PKS Rybnik. Póki co,
Skarb Państwa nie wystawia po raz
kolejny zadłużonej spółki na sprzedaż. Dokąd takie (nie)działanie nas,
pasażerów, zawiedzie?...
/bw/
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miejski zsyp

Foto: Czesław Pokładek

Knurów

Wystarczył jeden spacer, by napotkać stertę śmieci

Foto: Paweł Gradek

Co roku uczniowie
MG-1 stają na
wysokości zadania,
a ul. Koziełka
uwalniana jest od
góry smieci

Kończą się pomysły na uwolnienie miasta od dzikich
wysypisk śmieci. Nieograniczona zdaje się jedynie
inwencja „przedsiębiorczych” mieszkańców, którzy
podrzucają śmieci, gdzie tylko się da
do przepompowni. Nic dziwnego, że
później nas zalewa.

SPeCyFiCzna SeleKCJa

W Wydziale Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska usłyszeliśmy, że to spory
problem miasta. Selektywna zbiórka
odpadów, także tych wielkogabarytowych i niebezpiecznych stała się
walką z wiatrakami. - Część właścicieli prywatnych nieruchomości
uważa, że prowadzi selekcję śmieci,
że niepotrzebne są im kubły i umowy
na wywóz odpadów - mówi Ewa Dobrzyńska z GKRiOŚ.

Takie sąsiedztwo może
irytować. Maria Garczorz z ul.
Sienkiewicza od lat walczy z
dzikim wysypiskiem
Przegląd Lokalny Nr 13 (943) 31 marca 2011 roku

Foto: Maria Garczorz

Przyszła wiosna, a z nią... dla
jednych porządki, dla drugich utrapienie. Czasy, gdy tę porę roku zwiastowały pierwiosnki i przebiśniegi,
odeszły w zapomnienie. Zamiast
pięknych roślin mamy... „kwiatki” w
postaci kopców gruzu i innych odpadów... - Wystarczył jeden spacer, żeby
odkryć dzikie wysypiska - dzieli się
spostrzeżeniami Czesław Pokładek,
mieszkaniec ul. Zwycięstwa. Na
dowód pokazuje nam owoce spaceru
- zdjęcia z porozrzucanymi częściami samochodowymi, gruzem. - Co
ciekawe, część wylądowała w rowie
odprowadzającym nadmiar wody

Co się zatem dzieje z tymi „posegregowanymi” odpadami? - Sami
je wywożą, mimo że to niezgodne z
regulaminem - odpowiada zastępca komendanta Straży Miejskiej
Andrzej Dobrowolski. Ostatnim
zatrzymanym na gorącym uczynku
był mieszkaniec Gierałtowic. - Wysypał na poboczu ul. Przemysłowej
górę śmieci.
Mężczyzna posprzątał po sobie, a na dokładkę dostał mandat.
- Często jest tak, że śmieci na teren
miasta podrzucają mieszkańcy gmin
ościennych, bo nikt u nich tego nie
kontroluje.
Straż Miejska regularnie kontroluje prywatne nieruchomości m.in.
pod kątem podpisanych umów na
wywóz śmieci. Pomocne okazują
się raporty przekazywane GKRiOŚ
przez firmy zajmujące się odbiorem
i utylizacją odpadów. Tworzy się
w ten sposób lista tych, którzy nie
podpisali umowy z żadną z firm
działających w Knurowie, co może
oznaczać, że pozbywają się śmieci
w sposób nielegalny.
- Najczęściej słyszymy, że takie
osoby wcale nie mają śmieci! Inni
przyznają się, że je wywożą lub zakopują... Za pozbywanie się odpadów
w sposób niezgodny z regulaminem
utrzymania porządku i czystości na
terenie miasta wystawiamy mandat
do 500 zł - zwraca uwagę komendant
Dobrowolski.
- Dzikie wysypiska to spory problem. Straż Miejska egzekwuje prawo,
jednak tam, gdzie nie jest w stanie
wykazać, kto naśmiecił, a jest to teren
gminy, sprzątamy my - mówi naczelniczka GKRiOŚ Anna Lewandowska.
- Wydaliśmy już około 8 tys. zł na
sprzątanie terenów miejskich. Akcja
rozpoczęła się po ustąpieniu śniegu.
I kto za to płaci?

podczas zbiórek prowadzonych co
jakiś czas przez Komart i Urząd
Miasta.
W grupie „sprzątających inaczej”
znajdują się i tacy, którzy upodobali
sobie cudze śmietniki. Tak było dwa
lata temu z przyjezdnym mężczyzną,
który podrzucał odpadki do śmietnika przy ul. Parkowej. Mieszkańcy
wzięli sprawę w swoje ręce i przekazali numer rejestracyjny pojazdu
gagatka odpowiednim służbom.
Sprawa znalazła finał w sądzie.
Mieszkańcom osiedli ciężko
pogodzić się z myślą, że płacą za
wywóz nie tylko swoich śmieci.
Wkurza, kiedy pod osiedlowy śmietnik podjeżdża markowy wóz, a z
bagażnika właściciel wyciąga worki
ze śmieciami i podrzuca je niczym
kukułcze jajo. - Mieliśmy sporo skarg
od mieszkańców. Na ich żądanie
pozamykaliśmy śmietniki. I co? Proceder nie ustał, a śmieci w workach
leżą przed zamkniętymi wejściami
- dodaje prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bogdan Litwin.
Dodaje, że firmy remontowe
zmobilizowały się i powstały w
czasie robót gruz składują w brezentowych workach, które następnie
wywożą na wysypisko. Podobnie jest
ze starymi oknami, które odbiera
firma montująca nowe.

uCiążliwe SąSiedzTwo

O tym, jak dzikie wysypisko
może uprzykrzać życie, wie najlepiej Maria Garczorz, mieszkanka
ul. Sienkiewicza. Od kilku lat bezskutecznie interweniuje w sprawie
śmieci gospodarczych, zalegających
na działce, graniczącej z budynkiem,
w którym mieszka. - Oprócz przykrego zapachu uniemożliwiającego
otwarcie okien, śmieci stwarzają zagrożenie epidemiologiczne. Nie jest
to miejsce odludne, ale teren gęstej
zabudowy, gdzie mieszkają również

dzieci. W tym miejscu pojawiły się już
szczury - zwraca uwagę knurowianka. - Nie będę wspominała o tym, że
na tym terenie mają miejsce liczne
libacje, dla których zachętą jest
bezpośrednie sąsiedztwo piwiarni,
a także znajdujące się na wysypisku
tapczany, fotele i kołdry.
Pani Maria zgłosiła sprawę Straży Miejskiej, która - jej zdaniem
- wykonała zdjęcia i spisała protokół
z wizji lokalnej, jednak i to nie przyniosło efektu.
Kilka dni temu powiadomiła Sanepid i Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.
Do tematu powrócimy za tydzień.

na SPaCer z PamPerSami

Co roku, w kwietniu, uczniowie z
Miejskiego Gimnazjum nr 1 uzbrojeni w rękawice i worki przeczesują pobocze ul. Koziełka w poszukiwaniu
śmieci i za każdym razem mają ręce
pełne roboty. - Pamiętam dyskusję,
która rozgorzała w parku NOT, gdzie
uczniowie znaleźli worek z pampersami. Dziwili się, jak można wybrać
się na spacer z dzieckiem i workiem
nieczystości, który później porzuca
się w parku - wspomina dyrektorka
szkoły Barbara Hankus.
Szokujących znalezisk nie brakuje. Podczas jednej z akcji gimnazjaliści znaleźli w worku martwe
zwierzę.
- Sprzątanie ul. Koziełka to część
naszej innowacji pedagogicznej,
która ma w uczniach kształtować
postawy proekologiczne. Dzięki temu
zwracają uwagę na zagospodarowanie śmieci w swoich domach. Dyskusje podczas zajęć lekcyjnych, omawianie dokumentacji sporządzonej
podczas akcji sprzyja uwrażliwianiu
ich na sprawy ekologii. Mam nadzieję, że to zaprocentuje w przyszłości
- dodaje dyrektorka.
Paweł Gradek

reklama

Pan PłaCi, Pani PłaCi...

Najbardziej boli to, że w stertach
odpadów znajdują się takie, których
można było się bez problemu pozbyć
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Komendant Komisariatu Policji w Knurowie radzi

Warto znać elementarz bezpiecznego wyjścia ze spotkania
z psem skłonnym do ataku
można też patrzeć psu prosto w oczy.
Dobrze jest między siebie a zęby psa
wsadzić jakikolwiek przedmiot (torbę,
kurtkę). – Jeżeli nie ma żadnego takiego przedmiotu albo czasu na jego użycie, można nadstawić psu którąś rękę
(trzeba zamknąć pięść, aby pies nie
odgryzł palców) – radzi komendant.
Nie można odwracać się tyłem do psa,
zwłaszcza jeśli jest duży. Jeśli skoczy
na plecy, może przewrócić nawet
dorosłego, a dziecko bez trudu. Nie
można dopuścić do tego, by zwierzę
zaatakowało nogi - jeżeli się upadnie,
następnym celem psa może być twarz.

Właściciel ma obowiązek
Nadkom. Maciej Kawa
Dwa tygodnie temu pisaliśmy
o problemie, jakim dla trenujących
biegaczy bywają swobodnie biegające
psy. Kwestia była ostatnio poruszana
podczas spotkania komisji bezpieczeństwa, na które zostali zaproszeni przełożeni policji i straży miejskiej. – Z tych
rozmów wynika, że to jest problem,
choć trzeba przyznać, że stosunkowo
rzadko takie sprawy są zgłaszane na
policję – mówi nadkom. Maciej Kawa,
komendant Komisariatu Policji w
Knurowie. Ci, którzy uprawiają sport,
są podczas treningu narażeni na atak
psów, najczęściej bezpańskich. Ale nie
tylko oni, toteż ważne, aby w takich sytuacjach wiedzieć, jak się zachować.
Przede wszystkim – nie należy
uciekać ani okazywać strachu. Nie

Najlepiej ustawić się bokiem do
psa, na lekko rozstawionych nogach.
To pozwala lepiej utrzymać równowagę. Jeżeli pies jest duży i ciężki,
należy wychylić się do przodu, by
swoim ciężarem nas nie przewrócił.
Ratunkiem dla zaatakowanych
może być tzw. pozycja żółwia (dłonie
splecione do wewnątrz, kciuki schowane do środka, ręce założone na kark
osłaniają uszy, kucamy i przyciągamy
głowę do kolan). W ten sposób ochronimy wystające części ciała, za które
zwykle chwyta pies.
Jeżeli mimo wszystko zaatakował i uciekł, poszkodowany powinien
zapamiętać jego wygląd i wygląd
właściciela, jeśli był obecny przy
zajściu. Po drugie, o ile się da, należy
zlokalizować posesję, z której wyszedł pies. Potem trzeba się wycofać,

a o zdarzeniu można zawiadomić
policję. Absolutnie nie należy podejmować próby panicznej ucieczki,
żadnych krzyków ani gwałtownych
gestów, wymachiwania rękami – takie zachowanie tylko bardziej prowokuje psa do ataku.
Największym „psim” problemem biegaczy – i nie tylko ich – są
psy bezpańskie. – Niestety, coraz
częściej człowiek bierze zwierzę, po
czym, gdy mu się znudzi, wyrzuca je
z domu – ubolewa nadkom. Maciej
Kawa. – Czasem jednak te psy mają
właścicieli, tyle że ci puszczają je
wolno. Grożą im za to sankcje karne
i administracyjne.
To na właścicielu ciąży obowiązek takiego prowadzenia, by pies
nie uczynił szkody innym osobom.
Obowiązkowo także należy szczepić zwierzęta. Za samo stwarzanie
zagrożeń właściciele odpowiadają
z reguły z art.77 lub 108 Kodeksu
Wykroczeń. Jeżeli dojdzie do pogryzienia, grozi odpowiedzialność karna
(art.156 par.1 i art.157 par.1 KK).
oprac. MiNa

Art. 77 Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze grzywny do 250
złotych albo karze nagany.
Art. 108. Kto szczuje psem człowieka,
podlega karze grzywny do 1.000
złotych albo karze nagany

Foto: Marek Węgorzewski

Żółw ochroni przed psem

Jeszcze w tym roku ruszą prace u zbiegu Szpitalnej i Ułanów

Działka u zbiegu ul. Szpitalnej i Ułanów znalazła nabywcę

Powstanie
kolejny market?

Najwyższą ofertę w przetargu na sprzedaż
nieruchomości u zbiegu ul. Szpitalnej i Ułanów
złożyła firma reprezentująca sieć marketów „dino”
- BT Development Sp. z o.o. z Krotoszyna. Pierwsze
prace w terenie ruszą, po dopełnieniu wszelkich
formalności, jeszcze w tym roku

Niezabudowany teren o powierzchni 3624 m 2 stanowił do tej
pory część oferty inwestycyjnej.
Miasto od pewnego czasu poszukiwało strategicznego inwestora, który
byłby zainteresowany zagospodarowaniem nieruchomości z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe.
Po przygotowaniu wyceny gruntu
ogłoszono przetarg, do którego w
lutym przystąpiło dwóch oferentów. Najwyższą cenę (740 tys. zł)
zaproponowała firma z Krotoszyna,
reprezentująca sieć marketów „dino”.
Konkurentem była „Dwunasta-Czerwona Torebka S.A.” Spółka Koman-

dytowo-Akcyjna z Poznania.
W ubiegłym tygodniu miasto
podpisało z inwestorem umowę
notarialną.
Jak udało nam się nieoficjalnie
dowiedzieć u zbiegu ul. Ułanów i
Szpitalnej powstanie piętrowy budynek w kształcie litery „L”. Prawdopodobnie będzie to pawilon, w którym
oprócz sklepu spożywczego zostanie
wydzielona powierzchnia handlowa
dla drobnych przedsiębiorców. Piętro
zajmie część mieszkalna dla obsługi
i właścicieli. W planie jest także budowa parkingu dla klientów.
/pg/

Urząd Miasta Knurów przygotowuje się do kręcenia LipDubu

Wezmą Janerkę na języki

Sukces LipDubu knurowskiego ogólniaka zdopingował... urzędników do nakręcenia własnego.
- Są chęci, znalazł się sponsor, dlaczego nie spróbować? - pyta Krzysztof Stryczek, kierownik biura
ds. funduszy strukturalnych, współpracy z zagranicą i informacji w UM Knurów
Kiedy tydzień temu pisaliśmy o
ramowym programie Dni Knurowa,
wspomnieliśmy o szykowanej na tę
okazję niespodziance. Dziś możemy
uchylić rąbka tajemnicy, zwłaszcza
że przygotowania ruszyły pełną
parą.
W niedzielę (19 czerwca) tuż
po koncercie Danzela odbędzie się
premierowy pokaz LipDubu, nakręconego z udziałem pracowników
Urzędu Miasta!
Niestety, knurowski magistrat
nie będzie pierwszym w Polsce,
który zdecydował się na taką formę
promocji. W ubiegłym roku szlaki
przetarli urzędnicy z Bemowa. W
sieci można zobaczyć ich LipDub
do piosenki Perfectu „Ale wkoło
jest wesoło”.
- My wybraliśmy przekorną piosenkę Lecha Janerki i zespołu Klaus
Mitffoch „Jezu, jak się cieszę”.
Utwór trwa dwie minuty - w sam
raz, by z kamerą przemierzyć parter,
pierwsze i drugie piętro urzędu - tłumaczy Krzysztof Stryczek.



Urzędnicy chcą, by klasyk lat
80. w ich wykonaniu był „puszczeniem oka” do tych petentów, którzy
traktują kontakt z magistratem jako
zło konieczne.
Krzysztof Stryczek nie chce
zdradzać, w jakich rolach zobaczymy pracowników urzędu. - Pokażą,
że są ludźmi z krwi i kości, z dużym
poczuciem humoru. Nie było problemu, by namówić ich do udziału w
LipDubie.
Aby uprzedzić ewentualne głosy
krytyki, kierownik zwraca uwagę,
że fundusze na realizację nagrania
wyłoży sponsor, a LipDub będzie
kręcony w jedną z majowych sobót.
- Nie chcemy, by ktoś nam zarzucił,
że robimy to w godzinach pracy.
O rady dla urzędników poprosiliśmy Dorotę Gumienny, dyrektorkę Liceum Ogólnokształcącego,
które kilka tygodni temu nakręciło
LipDub. - Liczy się perfekcyjne
rozpisanie na sekundy każdej sceny
i każdej roli. Wbrew pozorom to
ciężka praca, ale tylko perfekcyjna

i zasadniczy pokazali w filmie, że
mają poczucie humoru i potrafią
się bawić.
Trzymam kciuki za knurowskich
urzędników. Z chęcią pomożemy i
podzielimy się naszymi doświadczeniami, chociaż wiem, że najlepiej,
gdy jest to dzieło autorskie - dodaje
Dorota Gumienny.
Paweł Gradek

LipDub - co to jest?

Obecność obiektywu nie peszy
knurowskich urzędników.
LipDub z pewnością będzie udany
organizacja i poważne podejście do
tematu pozwoli osiągnąć sukces.
Kamera jest bezlitosna i wychwytuje
każde niedociągnięcie, dlatego najlepiej przygotować się na kilkanaście
dubli. LipDub to współpraca, duże
zaangażowanie i dobry podział ról.

Na pytanie, czy dorośli mają
trudniej przed kamerą odpowiada:
- Oczywiście, że tak. W naszym
nagraniu wzięły udział głowy lekko
przyszronione, surowe, z dużym stażem pracy, które wśród uczniów budzą respekt. Na co dzień niedostępni

Nazwa pochodzi ze zbitki słów lips (usta) i dubbing. Moda przyszła
z Zachodu. Podchwyciły ją przede
wszystkim uczelnie i szkoły.
LipDub to wideoklip (krótki, zazwyczaj kilkuminutowy), w którym aktorzy udają, że śpiewają
słowa piosenki, której muzykę
słychać w tle. Zdjęcia kręcone
są w uczelnianych (szkolnych)
wnętrzach - salach wykładowych,
pracowniach. Każdy z aktorów
przez chwilkę odgrywa scenki.
Ambicją twórców jest, by cały film
nagrać w jednym ujęciu, bez cięć.
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monografia na
jubileusz

Jest dotacja,
brakuje
chętnych

W listopadzie parafia pod wezwaniem Matki Bożej
Częstochowskiej obchodzić będzie uroczystość 25-lecia
poświęcenia kościoła. Z okazji jubileuszu zbiera wszystkie
pamiątki dotyczące istnienia kościoła
Zgodę na wybudowanie kościoła uzyskano w maju 1979 roku,
natomiast 3 lata później wydano
dekret biskupi o powołaniu parafii
pw. Matki Bożej Częstochowskiej w
Knurowie. Świątynię poświęcił 29
listopada 1986 roku biskup Damian
Zimoń.
Od tego czasu kościół bardzo
się zmienił, zarówno na zewnątrz
jak i wewnątrz. Przeszedł szereg
modernizacji i w związku z tym
parafia szuka wszelkich pamiątek
dokumentujących zmiany.
- Poszukujemy przede wszystkim
zdjęć oraz dokumentów związanych

z historią naszej parafii, ale nie tylko - zastrzega ksiądz proboszcz Jan
Buchta. - Mogą to być też wycinki
prasowe lub jakieś inne unikatowe
rzeczy. Szukamy wszystkiego co ma
związek z kościołem i jego historią,
od momentu rozpoczęcia jego budowy, jego powstawania aż do dziś.
Zebrane pamiątki zostaną wykorzystane przez panią Kotulską, która
podjęła się napisania monografii na
temat kościoła i parafii. Praca zostanie wydana w formie książki i będzie
gotowa w listopadzie. – Zajmujemy
się tą sprawą tak wcześnie, ponieważ chcemy zdążyć ze zbieraniem

materiałów i z wydaniem książki
na listopad, właśnie na 25-lecie
poświęcenia – tłumaczy proboszcz.
- Oczywiście, wszystkie dostarczone
do nas rzeczy zostaną później zwrócone właścicielom.
Co do listopadowego jubileuszu,
na razie wszystko jest na etapie
ustalania.
- Pojawił się już pewien pomysł,
ale całokształt wyklaruje się dopiero
po wakacjach i wtedy będzie można powiedzieć więcej. Przede
wszystkim chcemy zaprosić
biskupa Damiana Zimonia,
który dokonał poświęcenia
naszego kościoła – dodaje
proboszcz Buchta.
Każdy zainteresowa ny p o mo c ą moż e
dostarczyć dokumenty
do kancelarii, w godzinach jej otwarcia
lub bezpośrednio do
księdza proboszcza.
Dawid Ciepliński

Młodzieżowa Akademia Filmowa w gliwickim kinie Amok
od wielu lat skupia wierne grono widzów. Jej knurowski
odpowiednik ma z tym wielki problem. - Przygotowaliśmy
bogatą ofertę, dofinansowaną przez instytucje będące
gwarantem wysokiego poziomu. Niestety, brakuje
zainteresowania ze strony nauczycieli - ubolewa
kierownik Kina Sceny Kultury Justyna Kosik
Akademia Filmowa dla Dzieci i
Młodzieży to cykl comiesięcznych
spotkań w kinie. Projekt powstał
dzięki finansowemu wsparciu Sieci
Kin Studyjnych i Lokalnych, Filmoteki Narodowej i Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Knurowskie kino od kilku lat stara
się zaszczepić w młodych widzach
zamiłowanie do kina dostarczającego
nie tylko rozrywki, ale także skłaniającego do refleksji. - Każdy program
opiniowany jest przez ekspertów
merytorycznych. Projekcje filmów
poprzedzają wykłady osób, które
mają na koncie doktorat z filmoznawstwa. Tematyka dostosowana jest do
grup wiekowych, a bilet na jeden
seans kosztuje jedyne 5 zł - zachwala
Justyna Kosik.
Korzyści płynące z takiej formy
spotkań dostrzega także dyrektorka
ZS im. I.J. Paderewskiego Dorota
Gumienny: - Zachęcamy uczniów
do poszerzania horyzontów. To, co
oferuje im Akademia Filmowa, to
kino ambitne, niszowe, europejskie.
Mamy stałą grupę uczniów z klas
humanistycznych, która uczęszcza
na seanse i z tego co wiem, jest za-

dowolona.
Nie ma zatem komercyjnych produkcji, które trawi się z popcornem.
- Tematyka rozbudowuje wiedzę
filmową. Ostatnio prezentowaliśmy
obsypany Oscarami film o facebooku
- dodaje Kosik.
Ciężko wskazać jeden powód, dla
którego coś, co z powodzeniem działa
w innych miastach, nie przyjmuje
się na knurowskim gruncie. - Nazwałabym to słomianym zapałem.
W październiku, kiedy startujemy z
cyklem spotkań, kino wypełnione jest
po brzegi. Z czasem ilość chętnych
się wykrusza. Nauczyciele tłumaczą
się, że jest problem, by wyjść z grupą
uczniów ze szkoły...
Dziwi natomiast, że z zajęć
Przedszkolnej Akademii Filmowej w
gliwickim Amoku tak chętnie korzystają knurowskie przedszkola...
Mała Akademia Jazzu to na razie
zamknięty rozdział. Powód? Brak
zainteresowania. Spotkanie z tak
uznaną wokalistką, jaką jest Beata
Bednarz, odbyło się z garstką gimnazjalistów, kiedy w innych miastach
brakuje miejsc dla chętnych.
/pg/

nekrologi

Panu
reklama

DAMIANOWI KROCZYKOWI
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składa redakcja
Przeglądu Lokalnego

Państwu

Marioli i Janowi KULIK

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI I TEŚCIOWEJ
składa
Zarząd Zakładowy Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa Ruch „Knurów”
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rozmaitości
Knurów. III Spotkania Teatralne „bez Maski”

Zwycięska drużyna z opiekunką
Hanną Pyką

Nagrodę jak włos,
na czworo

Foto: arch. MSP-2

- Bardzo wysoki poziom, wspaniała organizacja i dużo
zespołów – Joanna Święcik-Patera nie kryje zadowolenia z
plonów III Spotkań Teatralnych „bez Maski”

Uczestnicy spotkań zaskakiwali nie tylko grą aktorską, ale także kostiumami
była bardzo wysoka. Byliśmy zachwyceni różnorodnością, poziomem
i profesjonalizmem. Uczestnicy w
przedstawienia wkładali masę uczuć
i emocji. Nie mogłem wyjść z podziwu
widząc ekspresję, modulację głosu,
a przecież w większości to uczniowie
podstawówek – mówił po zakończeniu uroczystej gali.
Podczas III Spotkań Teatralnych „bez Maski” przyznano cztery nagrody Grand Prix. Statuetki
przedstawiające teatralną maskę
powędrowały do: SP nr 1 w Świerklanach za przedstawienie „Złodziej
czasu”, ZSO SP z Rud za przedstawienie „Czerwony kapturek szuka
księcia”, Gimnazjum nr 23 z Katowic
za spektakl „Jest nadzieja” oraz
Starochorzowskiego Domu Kultury
za „Kopciuszka”. Właśnie to przedstawienie najbardziej zapadło w pamięć jednej z organizatorek, Joannie

Święcik–Paterze. – Był to wspaniały
pokaz teatru lalek, tym bardziej zachwycający, że w wykonaniu małych
dzieci.
Zwieńczeniem Spotkań „bez Maski” była uroczysta gala w Kinie Scenie Kulturze, podczas której laureaci
odebrali nagrody oraz przypomnieli
swoje zwycięskie spektakle. Każdy
różnił się, jeśli chodzi o formę. Był
czarny teatr, teatr lalek i komedia.
Oprócz Grand Prix przyznano
także wyróżnienia. Trafiły zarówno
do uczniów, jak i organizatorów
przedstawień: WTZ Gorzyce, ZSS
nr 3 w Rudzie Śląskiej, SP nr 39 w
Gliwicach, III Katolickiego Gimnazjum w Katowicach, OPP nr 4 CET w
Zabrzu, Anny Kuligowskiej z SOSW
Rybnik oraz Niny Wolaski, instruktor z OPP nr 4 CET w Zabrzu.

Zbrodnia
doskonała
W ubiegłym tygodniu na zamku w Toszku
odbył się rejonowy etap Wojewódzkiego
Konkursu „Edukacja regionalna w szkole”.
I miejsce zajęli uczniowie z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Knurowie
Zwycięski zespół stworzyli:
Zuzanna Maciejak, Klaudia Siedlik, Andrzej Stelmach, Maciej
Dzindzio oraz Piotr Tomecki.
Konkurs składał się z dwóch
etapów. W pierwszym uczniowie
musieli się wykazać wiedzą na
temat województwa śląskiego. Kolejny polegał na zaprezentowaniu
przygotowanego wcześniej na tę
okazję plakatu o Knurowie, który
miał zachęcić do odwiedzenia
naszego miasta. Całość uzupełniło przedstawienie pt. „Jak to z

Marzaniokiym boło czyli zbrodnia
doskonała”.
Występ uczniów spotkał się
z dużym uznaniem komisji i organizatorów, którzy przyznali im
główną nagrodę w konkursie, a trójka naszych reprezentantów może
pochwalić się także wyróżnieniami
indywidualnymi.
Uczniowie będą w maju reprezentować Delegaturę w Gliwicach
podczas etapu wojewódzkiego.
oprac. Dc

Marek Węgorzewski

reklama

Foto: Marek Węgorzewski

Spotkania Teatralne „bez Maski” można już na stałe wpisać w
kalendarz cyklicznych imprez, odbywających się w Knurowie. O ich
randze świadczy fakt, że do zabawy
przystąpiły nie tylko grupy teatralne
z powiatu gliwickiego, ale z całego
województwa. W sumie wystąpiło
28 zespołów, które przez dwa dni
w Domu Kultury w Szczygłowicach starały się zdobyć uznanie w
oczach jury. W tym roku ich oceny
podjęli się: Ewa Majchrzak–Wylon,
pedagog, inicjatorka i organizatorka
festiwalu teatralnego „Kurtyna w
górę” w Zabrzu, Magdalena Wojtacha, aktorka Teatru Paranoja i Jakub
Wolny, pedagog, członek Stowarzyszenia NOE oraz autor wielu projektów artystycznych.
Wolny podkreślał, że jurorzy byli
pod wielkim wrażeniem poziomu
występujących grup. – Konkurencja

Foto: arch. ETE

Toszek. Sukces uczniów MSP-2, czyli...

Jedno ze zwycięskich przedstawień - „Czerwony Kapturek
szuka księcia”
Organizatorem spotkań „bez Maski” jest Centrum Kultury w Knurowie, Szkoły
ETE im. A. Schwitzera w Gliwicach, ZS im. I.J. Paderewskiego w Knurowie
i Stowarzyszenie NOE – Nowe Oblicze Edukacji.
Honorowy Patronat nad III edycją Spotkań Teatralnych objęli: Nelli RokitaArnold, poseł na Sejm RP, Barbara Dziuk, radna Sejmiku Województwa
Śląskiego, Michał Nieszporek, Starosta Gliwicki i Adam Rams, prezydent
Miasta Knurowa.
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Kolejny śpiewający talent w Knurowie

Szansa w X Factor

W marcu wystartowała pierwsza w Polsce edycja
muzycznego show TVN-u – X Factor. Na castingi
zgłosiły się tysiące osób z całej Polski. Jedną z nich była
pochodząca z Knurowa Magda Soczawa, która przeszła do
kolejnego etapu programu
Swoją przygodę ze śpiewem
zaczęła jako dziecko. - Moja mama
kiedyś także śpiewała i to ona zauważyła, że mam talent. Za jej namową
zaczęłam chodzić na różne castingi
– wspomina swoje początki.
Casting do X Factora nie jest
pierwszym, w którym Magda wzięła udział. -Wcześniej próbowałam
dostać się do programu „Śpiewaj i
walcz”, który był emitowany w TVP
2, a także do „Mam Talent” stacji
TVN. Oprócz tego brałam udział w
przesłuchaniach do „High School
Musical”, ale niestety na którymś już
tam etapie podziękowano mi.
Na udział w programie namówili
ją znajomi i mama. - Wszyscy mnie
przekonywali, żebym wzięła udział
w castingu, mówili, że będę żałowała
do końca życia, jeśli nie spróbuję i że
szkoda by było zmarnować okazję,
bo śpiewam dobrze – wspomina dziś
z uśmiechem knurowianka.
Zanim Magda wystąpiła przed
trójką jurorów, musiała wziąć udział
w precastingach, które odbyły się
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
Była jedną z kilkuset osób chcących
spróbować sił w programie.
- Kiedy tam przyjechałam i zobaczyłam, ilu ludzi chce zaśpiewać,
ogarnęły mnie wątpliwości. Myślałam, że to chyba jednak nie dla mnie,
ale dzięki znajomym, którzy ze mną
pojechali, wytrwałam i zaśpiewałam
– opowiada knurowianka.
- Na precastingu występuje się
przed reżyserem, producentem programu i ludźmi, którzy znają się na
muzyce. Po wykonaniu decydują,
czy dana osoba przechodzi dalej i
wtedy można wystąpić już przed jury
programu.
Po półtora miesiąca od zakończenia precastingu Magda otrzymała

Produkcja z rozmachem

Sam casting jest ogromnym przedsięwzięciem. Tu Magda spotkała się z
największym profesjonalizmem ludzi
z produkcji. - Jest dość duży zamęt, co
chwilę ktoś gdzieś biega, praktycznie
nie ma czasu na nic, bo wszystko musi
być dopięte na ostatni guzik. Sama atmosfera na castingu była bardzo miła,
każdy porozmawiał, próbował dodać
otuchy, później pogratulował, poza tym
poznałam bardzo dużo fajnych ludzi.
Knurowianka bardzo pozytywnie
ocenia również debiutującego w roli
prowadzącego program Jarosława
Kuźniara. - Jest naprawdę bardzo
sympatyczny, nie robi z siebie gwiazdy.
Jak były przerwy w przesłuchaniu to

zamiast iść do swojej garderoby wolał
przyjść do uczestników, porozmawiać
z nimi.

Szereg marzeń

Magda, jak każda osoba, która
myśli o zawodowym śpiewaniu,
chciałaby nagrać w przyszłości płytę.
To nie jedyne marzenie... - Oprócz
płyty, chciałbym w przyszłości otworzyć studio nagraniowe, a także
założyć własny zespół. Jednak chyba
moim największym marzeniem jest
śpiewać na deskach teatru.
Soczawa najlepiej czuje się w
repertuarze soulowym, jazzowym i
rockowym, ale najchętniej chciałaby
spróbować połączyć te wszystkie
gatunki i w takiej stylistyce nagrać
pierwszą płytę.
Występ Magdy nie był jeszcze
emitowany przez stację TVN, ale
filmik z castingu z pokazem umiejętności knurowianki można zobaczyć
w serwisie internetowym YouTube.
Dawid Ciepliński

Pomysł na lato

Wakacje z Ogniskiem

Foto: arch. Magda Soczawa

Nieoczekiwana szansa

spokojnie kalkulować, co się wydarzyło – śmieje się Magda. - Znajomi
stresowali się chyba bardziej niż ja,
bo opowiadali później, że prowadzący program Jarosław Kuźniar
zadawał im podczas mojego występu
jakieś pytania, a oni nie byli w stanie
z siebie słowa wyksztusić.

Magda Soczawa ma mnóstwo marzeń związanych z muzyką - i
dąży do ich realizacji
telefon. Jej występ się spodobał i trudna piosenka i na wcześniejszych
będzie mogła wystąpić na castingu castingach nie miałam odwagi jej wyprzed trójką jurorów programu.
konać, ale tym razem powiedziałam
- Na początku była ogromna ra- sobie, że teraz muszę to zrobić. Jak się
dość, że do mnie zadzwonili, ale już nie uda, to trudno – wyjaśnia.
dzień przed występem dopadł mnie
Jak się później okazało, w przeogromny stres – wspomina Magda.
ciwieństwie do tytułu piosenki,
niemożliwe stało się możliwe. Po
występie i oklaskach od publiczności
Mission impossible?
Na castingu jurorskim w za- przyszedł czas na oceny od jurorów.
brzańskim Domu Muzyki i Tańca - Kiedy usłyszałam pierwsze „tak” od
Magda pojawiała się już o godz. 9.00, Czesława, to bardzo się ucieszyłam,
ale przed jury zaśpiewała dopiero o później było „tak” od Mai i ogarnęła
20. - Najgorszy był czas oczekiwania mnie wielka radość, bo wiedziałam,
na występ. Byłam już trochę zmęczo- że przeszłam dalej, a jak już Kuba
na i chciałam tylko wyjść, zaśpiewać Wojewódzki powiedział „tak”, to
i było mi wszystko jedno, co będzie poleciałam do reżyserki, gdzie czekali moi znajomi i rzuciłam się na
dalej – opowiada.
Zaśpiewała piosenkę Christiny nich z radości. Ochłonęłam dopiero
Aguilery pt. „Impossible”. - To bardzo na drugi dzień, i wtedy zaczęłam na

Jak co roku Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej
przygotowało dla dzieci i młodzieży atrakcyjne propozycje
wakacyjnych wyjazdów
Pierwszy szykuje się już na po- zł. W bardzo bogatej ofercie atrakczątek wakacji. Od 24 czerwca do 7 cji znalazły się m.in. dwukrotny
lipca MOPP organizuje dla uczniów wyjazd na wycieczkę do Suchej Beknurowskich szkół (absolwentów klas skidzkiej i pobyt na basenie, lekcje
III i starszych) kolonie w Rowach. malowania na szkle i inne ciekawe
W kolonijnej ofercie przewidziano zajęcia z rzemiosła artystycznego,
wycieczkę autokarową do Czołpina zwiedzanie skansenu Babiogórców,
(atrakcją tego miejsca są ruchome występy regionalnych gawędziarzy
wydmy i latarnia morska), rejs stat- „karaoke” czy dyskoteki.
kiem, turnieje sportowe, konkursy,
Na obu wyjazdach dzieci mają
zabawy, spacery po okolicy, wieczór zapewnione codziennie 3 posiłki i
przy ognisku, dyskoteki. Cena ko- podwieczorek oraz pokoje z łazienlonii to 960 zł. Opiekę nad dziećmi ką, a także opiekę nauczycieli. Zapibędą sprawować nauczyciele.
sy będą prowadzone od 1 kwietnia
Oprócz morza MOPP proponuje w godz. 9.00 – 15.00 w sekretariacie
także góry – siedmiodniowy wyjazd knurowskiego MOPP (al. Lipowa
do Zawoi dla dzieci i młodzie- 12, tel. 32 2352713). Tam też można
ży knurowskich szkół. Termin to uzyskać szczegółowe informacje.
oprac. MiNa
28.07.2011 r. – 03.08.2011, cena – 410
reklama

reklama

Przegląd Lokalny Nr 13 (943) 31 marca 2011 roku



rozmaitości
Przegląd Kadr

wice- na dyrektora
Nominację na stanowisko dyrektora MZJOś Wojciech Świerkosz
odebrał w środę z rąk prezydenta
Adama Ramsa. Poprzednia dyrektor, Urszula Antończyk, sama zrezygnowała z funkcji ze względów
osobistych, jednak nadal pracuje w
MZJOś – jest kierownikiem pionu
techniczno-informatycznego.
Plany Wojciecha Świerkosza dotyczące knurowskiej oświaty zostały
sprecyzowane już wcześniej, kiedy
był zastępcą dyrektora MZJOś, a
część z nich, dzięki otwartości poprzedniej dyrektor, już jest obracana
w czyn.
– Po pierwsze – poprawa jakości
i efektywności zarządzania oświatą.
Chodzi tu głównie o informatyzację
procesów zarządzania oraz o to, by
dyrektorom szkół i pracownikom
administracji zapewnić możliwość
dokształcania w kwestii zarządzania.
Temu służy m.in. prowadzony od
stycznia br. projekt „Grecka Arate
rozwija oświatę”.

Kolejny m celem Wojciecha
Świerkosza jest reorganizacja i modernizacja placówek oświatowych,
ale jak zaznacza – nie chodzi tu w
żadnym razie o likwidację szkół czy
przedszkoli.
Do niedawna MZJOś był postrzegany jako jednostka zajmująca
się stroną organizacyjno-księgową
knurowskiej oświaty. Od pewnego
czasu zajmuje się jednak również
koordynowaniem przedsięwzięć
edukacyjnych i ten kierunek otwarcia
na kwestie organizacyjno-społeczne
jest dla nowego dyrektora jednym z
priorytetów.
- Ważną kwestią jest też motywowanie dyrektorów do tego, by
wzmacniali atrakcyjność ofert y
edukacyjnej i podnosili jej efektywność – mówi dyrektor. – Będziemy
się również starać o odpowiednie
promowanie osiągnięć knurowskich
uczniów i nauczycieli.
Przyznaje, że już w szkole średniej wiedział, że będzie pracował

w szkole. Teraz patrzy na oświatę z
pewnego dystansu i choć świadomie
odszedł od zawodu nauczycielskiego,
to nie porzucił go definitywnie – nie
wyklucza, że kiedyś jeszcze wróci
do nauczania.
Wolny czas spędza głównie na
samodoskonaleniu i dokształcaniu
się. – To jest właśnie to, co absorbuje mój czas poza pracą – co
roku coś studiuję – mówi Wojciech
Świerkosz. Oprócz tego lubi piesze
wędrówki i wyprawy rowerowe. Od
pewnego czasu każdy urlop spędza w
Hiszpanii. – Stało się tak właściwie
przypadkiem – tłumaczy. – Pierwszy
raz wybrałem ten kraj, bo to była
akurat najbardziej atrakcyjna oferta
na wakacje. Potem tak jakoś zostało,
ale jeżdżę w różne miejsca Hiszpanii,
zarówno na wyspy, jak i do Barcelony
czy Madrytu.
Jeszcze nie mówi płynnie po
hiszpańsku, ale planuje opanowanie
tego języka.
MiNa

Foto: Paweł Gradek

Miejski Zespół Jednostek Oświatowych ma nowego szefa.
Został nim dotychczasowy zastępca dyrektora, Wojciech
Świerkosz

Wojciech Świerkosz w kwietniu skończy 34 lata, jest kawalerem. Uro-

dził się i mieszka w Zabrzu. Jest absolwentem historii na Uniwersytecie
Śląskim, ukończył także studia podyplomowe: podstawy przedsiębiorczości (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach, 2002
r.), wychowanie do życia w rodzinie (UŚ, 2004 r.), zarządzanie oświatą i
technologie informatyczne (GWSP, 2005 r.). Mimo to ciągle nie ma dość
zdobywania wiedzy – obecnie studiuje administrację samorządową na
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.
To już dziesiąty rok pracy Wojciecha Świerkosza w Knurowie. Karierę
rozpoczynał jako nauczyciel historii w Miejskim Gimnazjum nr 2. Uczył
także wiedzy o społeczeństwie i przygotowania do życia w rodzinie, a
w styczniu 2007 r. został wicedyrektorem w tymże gimnazjum. Pracę
w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych rozpoczął w maju 2008 r.,
najpierw jako zastępca dyrektora, zaś od stycznia br. – jako p.o. dyrektora. Po otrzymaniu nominacji, od piątku,1 kwietnia będzie będzie piątym
dyrektorem utworzonego w 1991 r. MZJOś.

Foto: Mirella Napolska

Bartosz magnuszewski z Knurowa
ur. 21.03.2011 r., 3650 g, 56 cm

igor Kraska z Knurowa

ur. 24.03.2011 r., 3510 g, 52 cm

Kajetan mikucki z Knurowa

ur. 21.03.2011 r., 4200 g, 57 cm

Bartosz Promny z gierałtowic

ur. 24.03.2011 r., 3510 g, 54 cm

Paweł Pieczka z Trachów

ur. 21.03.2011 r., 2800 g, 53 cm

wojciech Czyż z Knurowa

ur., 26.03.2011 r., 3870 g, 57 cm

oskar Kisiel z gliwic

ur. 22.03.2011 r., 3580 g, 58 cm

wiktor Sroka z Knurowa

ur. 26.03.2011 r., 3300 g, 51 cm

mikołaj żabicki z Knurowa

ur. 23.03.2011 r., 3790 g, 56 cm

maja Barczak z Knurowa

ur. 27.03.2011 r., 3300 g, 54 cm

reklama

maja Kupis z Knurowa

ur. 27.03.2011 r., 2300 g, 48 cm
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maria Polowy z Knurowa

ur. 27.03.2011 r., 3630 g, 56 cm

Paweł Jasiulek z Palowic

ur. 28.03.2011 r., 3350 g, 54 cm

maksymilian wróbel z zabrza

ur. 28.03.2011 r., 3810 g, 57 cm
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rozmaitości
Pilchowice

31.03.2011 r.
CZWARTEK
„Skyline”
- godz. 16.00
„Wszystko w porządku”
- godz. 18.00
PRÓBA TEATRU PARANOJA
- godz. 20.00
1.04.2011 r.
PIĄTEK
„Wojna żeńsko-męska”
- godz. 18.00
„Jeż Jerzy”
- godz. 20.00
2.04.2011 r.
SOBOTA
PREMIERA
PRZEDSTAWIENIA
„Bajki dla potłuczonych”
W WYKONANIU TEATRU
PARANOJA
Reżyseria.
Joanna Święcik-Patera
- godz. 17.00
WSTĘP WOLNY

3.04.2011 r.
NIEDZIELA
„Wojna żeńsko-męska”
- godz. 18.00
„Jeż Jerzy”
- godz. 20.00
4.04.2011 r.
PONIEDZIAŁEK
„Jeż Jerzy”
- godz. 20.00
5.04.2011 r.
WTOREK
„Wojna żeńsko-męska”
- godz. 16.00
„Jeż Jerzy”
- godz. 18.00
6.04.2011 r.
ŚRODA
UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
- godz. 17.00
„Jeż Jerzy”
- godz. 19.00
„Wojna żeńsko-męska”
- godz. 20.30

www.kinoscenakultura.pl

Jarmark z jajami
Ponad tysiąc osób odwiedza Pilchowicki Jarmark
Wielkanocny. Tak było podczas dwóch edycji
przedświątecznej imprezy. Wiele wskazuje na to,
że podobnie będzie w czasie jej trzeciej odsłony
III Pilchowicki Jarmark
Wielkanocny odbędzie się w
niedzielę, 17 kwietnia 2011 r.,
w sali RSP w Pilchowicach
przy ul. Gliwickiej 3. Rozpocznie się o godz. 10 i potrwa
do godz. 20.
- O d wie d za ją c y b ę d ą
mogli obejrzeć konkursową
wystawę „Kroszonka 2011”
- mówi Piotr Szynkowski,
prezes organizującego jarmark Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom.
- Podczas imprezy odbędzie
się też konkurs na tradycyj-

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA nr 13/2011

- Do wygrania podwójny bilet do kina

ne ciasta wielkanocne oraz
konkurs pod nazwą „Śledź na

różne sposoby”. Na gości czeka również pokaz gotowania

i pokaz „szkrobania jajec”.
Wszystkie prezentacje zostaną
przedstawione w technologii
multimedialnej.
Podczas jarmarku będzie
można zakupić świąteczne
ar tykuł y spoży wcze, wypieki, ozdoby i kartki świąteczne - prace okolicznych
rękodzielników. Zebrane podczas jarmarku fundusze Stowarzyszenie Pilchowiczanie
Pilchowiczanom przeznaczy
na trzeci etap modernizacji
przypałacowego parku.
/bw/

Centrum Kultury poleca...
Występują:

Piotr Pyrcioch, Małgorzata Wronkowska,
Aleksandra Trzeciak,
Konstancja Dziedzic,
Sandra Kłósko, Bartek Kula, Sebastian
Linart, Adam Maleńki,
Joanna Matuszewska, Aleksandra Olejniczak, Marcelina Toszek, Jagoda Zacher.
Akompaniament:
Kat ar z yna B oniek,
r e ż y s e r i a: J o a n n a
Święcik-Patera.

Przepis na autograf Allena
„Przejrzeć Woody’ego” - tak parafrazując tytuł komedii Allena
mógłbym określić polowanie na autograf tego znakomitego
reżysera. Pomimo niewielu, niejednokrotnie sprzecznych
informacji, które do mnie docierały, udało mi się być w jedynym
miejscu, gdzie podpis reżysera był możliwy do zdobycia

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 Knurów – wraz z kuponem w ciągu 10 dni od

ukazania się numeru (decyduje data stempla pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do Kina Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 11/2011

13

Przegląd Lokalny Nr 13 (943) 31 marca 2011 roku

brzmiało: „Trójskok”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Cze sław S łom k a.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

Pier wsze infor macje o
tym, że w Katowicach ma
wystąpić Woody Allen, pojawiły się w mediach pod
koniec stycznia. Słynny reżyser miał zagrać koncert
ze swoim zespołem. Pomyślałem, że warto na niego
zapolować, tym bardziej, że
podczas jego poprzed niej
wizyty w naszym kraju (grudzień 2008) nie mogłem być
w Warszawie. Od znajomych
dowiedziałem się, że wtedy
dość łatwo było o jego wpis.
Miałem jednak świadomość,
że Katowice to nie Warszawa,
gdzie zdecydowanie łatwiej
zdobywa się autograf zagranicznej gwiazdy.
Do polowania przygotowywałem się już od kilkunastu dni. Musiałem odnowić
kontakty, dowiedzieć się, o
której Allen przyleci i gdzie
się zatrzyma. Ocenić, kiedy i
gdzie najlepiej na niego polować. Jak się jednak okazało,
informacje szybko się zmieniają. Pierwotnie Allen prosto
z lotniska miał pojechać do
Centr um Kultury, gdzie o
19.30 grał koncert.
W Katowicach byłem już
około południa i pierwsze
kroki skierowałem właśnie
pod CK. Tam jednak spotkała
mnie niemiła niespodzianka.
Na miejscu pracowali już
ochroniarze, którzy odgradzali teren barierkami. Zdziwiłem

się, bo do koncertu zostało ponad
6 godzin. Spotkałem też moich
znajomych kolekcjonerów z Warszawy i Katowic,
którzy wspólnie
ze mną polują na
gwiazdy wielkiego formatu.
Kilka minut
po godz. 14 otrzymałem w miarę
pewną informację, ż e Wo o dy
zmienił plany i
z lotniska pojedzie do hotelu w
cent r um Katowic. Chwila
zawahania i męska decyzja,
żeby tam pójść i próbować
szczęścia. Pod hotelem czekało już kilkanaście osób. Pojawili się też przedstawiciele
mediów, co utwierdziło mnie
w przekonaniu, że faktycznie
Allen tu zawita. Przed 17 na
miejsce przyjechał menedżer
artysty wraz z resztą zespołu.
Powiedział, że reżyser będzie
podpisywał pod warunkiem,
że ustawimy się w kolejce i
nie będziemy na niego napierać. Kwadrans po godz. 17 na
miejsce podjechał samochód,
z którego wysiadł Allen i faktycznie zaczął rozdawać autografy czekającym na niego
fanom. Niestety, nie było szans
na zrobienie jakichkolwiek

zdjęć czy krótką rozmowę.
Udało mi się zdobyć podpisy
na zdjęciu i w książce. Pamiętam dokładnie ten moment,
kiedy Allen chwycił zdjęcie i
zaczął kreślić podpis. Byłem
bardzo szczęśliwy.
Czekałem jeszcze, aż będzie wychodził z hotelu, a także
przed i po koncercie. Jednak
później już nie było szans na
zdobycie autografów. Dopiero,
gdy zobaczyłem kilkunastu
ochroniarzy prowadzących Allena zdałem sobie sprawę, jakie
miałem wielkie szczęście.
Upolowany w środę podpis Woody’ego Allena, jest
w mojej kolekcji jednym z
najcenniejszych autografów
zdobytych osobiście.
Marek Węgorzewski
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe. Tel. 668 524 924
12-13/11

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

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

Wykończenia wnętrz, remonty kompleksowo, bezpyłowe gładzie angielskie. Tel.
782 141 313

4-16/11

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

8-odw.

3-22/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

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

2-pokojowe, niski blok, nowe okna. Biuro
M3. Tel. 603 773 313

12-43/11

13/11

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

3-pokojowe, nowe okna, balkon. 169.000.
Biuro M3. Tel. 603 773 313

10-17/11

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

01-odw.

13/11

M - 3 Ł o k i e t k a , 5 4 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367
13/11

M-3 Sienkiewicza, 50,5 m , stan b.dobry.
LOKUS. Tel. 793 679 367
2

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

13/11

13/11

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

Brenna – sprzedam piękną działkę 3 ary
i 11 m2 pod zabudowę budynku mieszkalno-letniskowego. Cena 25 000. Tel.
503 050 888

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

M - 5 Szpitalna, 64,5 m 2 , LOKUS. Tel.
793 679 367

13/11

M-5 Ziętka, 2piętro, 73 m 2, LOKUS. Tel.
793 679 367
O F E R T Y N I E R U C H O M O Ś C I : w w w.
m3biuro.gratka.pl; Gliwice, ul. Raciborska
3/9. Tel. 32 234 24 81

13/11

Docieplenia budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
7-13/11

Docieplenia budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
7-13/11

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-25/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

1-25/11

PILNIE kupię dom (może być do remontu).
Tel. 792 496 905
Budynek szkolno-biurowy, pomieszczenia,
wynajem. LOKUS. Tel. 793 679 367

13/11

Centrum. 2 pokoje, cena: 158 tys. AS. Tel.
501 533 977
13/11

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

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

Firma budowlana wykonuje łazienki w
dobrej cenie, remonty domów, mieszkań.
Tel. 600 623 218

D z i a ł k a 1 0 5 . 0 0 0 . B i u r o M 3 . Te l .
601 077 290

12-16/11

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

33-odw.

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

13/11

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

13/11

Sprzedam działkę rekreacyjną na Moczurach. Tel. 660 104 646

13-14/11

13/11

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

12-21/11

13/11

13/11

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

Sprzedam działki budowlane w Knurowie, Gierałtowicach, 139 tys. Atrium. Tel.
791 862 794
13/11

13-16/11

Sprzedam działki w Knurowie i okolicy. AS.
Tel. 501 533 977

13/11

13/11

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

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

13-14/11

13/11

Gliwice – Sikornik, 3-pokojowe wynajmę.
AS. Tel. 512 393 052

Kredyty od 10 000 rata 220 zł, ODDŁUŻAMY. Tel. 32 235 01 37

13/11

10-13/11

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

Ocieplanie domów, poddaszy, gładzie,
malowanie, regipsy, ścianki, remonty. Tel.
602 407 190

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

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

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

Remonty, ocieplenia. Tel. 530 124 134

Kupię garaż murowany przy ul. Mieszka
I-go lub Witosa. Tel. 502 176 064

9-17/11

3-odw.

51/52/10-13/11

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

1-17/11

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

11-14/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

13-16/11

13-14/11

32/11

10-13/11

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

SZUKAM PRACY
Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

12-21/11

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

10-odw.

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

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

9-18/11

Szukam pracy dor y wczej. Tel. 32 236
84 02

3-13/11

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego:
- o pow. 61,90 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (parter) w Knurowie.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4
oraz na stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

13-14/11

Stary Knurów. 2 pokoje. Sprzedam. AS.
Tel. 501 533 977
13/11

Tanie mieszkania, okolice Knurowa. Sprzedam. AS. Tel. 512 393 052

13/11

www.as.silesia.pl

13/11

Wynajmę garaż, najchętniej murowany w
Knurowie. Tel. 692 811 164

13/11

Zamienię mieszkanie komunalne 33,70 m2
w Szczygłowicach na mieszkanie w Knurowie. Tel. 783 027 626

13/11

MOTORYZACJA

12-15/11

13/11

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

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

Ładne, 3 -pokojowe wynajmę. AS. Tel.
501 533 977

12

ZDROWIE I URODA

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

3-28/11

41-odw.

11-16/11

Sprzedam mieszkanie M-4 w Knurowie po
generalnym remoncie. Tel. 725 023 242

13/11

K a w a l e r k ę w y n a j m ę . K n u r ó w, c e n trum miasta. Koszt 800 zł + media. Tel.
502 349 143

12-16/11

13/11

13/11

12–17/11

Matematyka, fizyka – matura, korepetycje.
Tel. 692 845 849

13/11

13/11

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

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

2

13/11

01-odw.

EDUKACJA

8-13/11

13/11

Bojków. Dom o pow. 170 m2, do zamieszkania, na działalność. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

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

7-14/11

Przyjmę stolarza. Tel. 603 135 023

M-3, 1 piętro, 50,5 m2, Koziełka, LOKUS.
Tel. 793 679 367
M-4 Batorego, 47 m2 i 52 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

13/11

Praca w barze. Tel. 510 119 325

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

13/11

Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

DAM PRACĘ

13/11

33-odw.

13/11

13/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.
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sport
Uczestnicy męskiego turnieju siatkarskiego

Najazd siatkarek
i siatkarzy

Hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w KnurowieSzczygłowicach przeżyła w bieżącym miesiącu istny najazd
siatkarek i siatkarzy. Skorzystali oni z zaproszenia do wzięcia
udziału w turniejach organizowanych przez MOSiR oraz Sekcję
Piłki Siatkowej TKKF Szczygłowice
Foto: Tomasz Rak

- W tym turnieju doszło
do niespodzianki, bowiem
młodsze dziewczęta z Miejskiego Gimnazjum nr 3, trenujące na co dzień w Sekcji
Piłk i Siatk owej „M łod ziczek” w Knurowie, pokonały
dr uż ynę z MG - 4 i to one
uplasowały się w końcowym
rozrachunku na drugim miejscu, ulegając w spotkaniu
finałowym starszym koleżan-

Uczennice gimnazjalnej „Trójki” były
najlepsze w turnieju zorganizowanym
z okazji Dnia Kobiet

dystansie 100 i 200 metrów
stylem grzbietowym, 2. miejsce na 100 metrów stylem motylkowym i 3. miejsce na 200
metrów stylem zmiennym.
Blisko miejsca na „pudle”
były też: Magdalena Wolny
(5. miejsce wśród 13-latek na
dystansie 100 i 400 metrów
stylem dowolnym oraz 5.
miejsce na 100 metrów stylem
grzbietowym) oraz Emilia
Brachaczek (5. miejsce na 400
metrów stylem dowolnym).
I na zakończenie jeszcze
jedno potwierdzenie dobrej
pracy wykonywanej w sekcji
pływackiej. W ciągu ostatnich
60 dni Emilia Brachaczek poprawiła swój rekord życiowy
na 400 metrów stylem dowolnym o 20 sekund.
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym

Turniej uczniów szkół
gimnazjalnych
z okazji Dnia Kobiet

WYNIKI z 22 marca:
1. Jerzy Makselon
2. Czesław Antończyk
3. Henryk Hoinca
4. Bogdan Litwin
5. Jacek Zacher
6. Henryk Brola
7. Stefan Dylus
8. Dariusz Gołyś
9. Janusz Kopeć
10. Tadeusz Żogała
11. Adam Dudziński

- 2.327 pkt
- 2.074 pkt
- 2.001 pkt
- 1.913 pkt
- 1.888 pkt
- 1.796 pkt
- 1.773 pkt
- 1.737 pkt
- 1.707 pkt
- 1.691 pkt
- 1.628 pkt

Klasyfikacja generalna:

Najlepsza drużyna w rywalizacji
uczennic szkół podstawowych
reprezentowała MSP-4
kom – kontynuuje Zbigniew
Rabczewski.

Foto: Tomasz Rak

- Tym razem to drużyna z
Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 4 okazała się najlepsza, a
to oznacza, że zespół ten zrewanżował się „Szóstce” za
pojedynek sprzed dwóch tygodni w Mistrzostwach Knurowa Szkół Podstawowych
– relacjonuje przedstawiciel
organizatora, Zbigniew Rabczewski.
Dodajmy, że za udział w
turnieju drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz
puchary. Nie zapomniano też
o życzeniach i słodkich upominkach dla każdej siatkarki
z okazji Dnia Kobiet.

Nagrody ufundował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie oraz Sekcja
Piłki Siatkowej TKKF Szczygłowice.

20 sekund
w 60 dni
13-letnia Wiktoria Musioł
z Sekcji Pływackiej TKKF
Szczygłowice została multimedalistką Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w pływaniu. Dwudniowa rywalizacja odbywała
się na gliwickim „Olimpijczyku”, a oprócz wspomnianej
Wiktorii, naszą sekcję reprezentowali: Magdalena Wolny,
Emilia Brachaczek, Paulina
Bieniek, Maja Dziublińska,
Katarzyna Durczyńska, Miłosz Stańczyk, Dominik Romanów, Paweł Sosna i Rafał
Czerwiec.
Do Gliwic przyjechali
młodzi pływacy z dwóch
województ w: śląskiego i
opolskiego, a wspomniana
Wiktoria Musioł zajęła 1.
miejsce wśród 13-latek na

Turnieje piłki siatkowej organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Turniej uczniów szkół
podstawowych
z okazji Dnia Kobiet

Pływanie

Turnieje otwarte

Komplet zwycięstw odniosła drużyna AZS Gliwice
zwyciężając w najbardziej pasjonującym pojedynku Burzę
Mikołów 2:0. Na pierwszych
trzech miejscach uplasowały
się drużyny AZS Gliwice,
Burza Mikołów i Tajfun Kopernik.
Zarówno drużyna Team
Knurów jak i TKKF Szczygłowice nie poradziły sobie
z bardziej doświadczonymi
4–ligowymi zespołami.
Najmłodsza ekipa gospodarzy - TKKF Szczygłowice
okazała się „gościnna” przegrywając wszystkie pojedyn-

ki. Udział w turnieju przyniósł
jednak dużo cennych wskazówek i sporo doświadczenia.
W innym turnieju otwartym najlepszą drużyną została
ekipa z Zespołu Szkół Technicznych z Rybnika pokonując
w meczu finałowym Team
Rybnik. W męskiej rywalizacji
trzecie miejsce zajęli gospodarze - Oldboys Knurów, pokonując w decydującym spotkaniu
Czarnych Czuchów 2:1.
Dodajmy, że w meczach
grupowych drużyna Oldboys
Knurów wygrała dwa spotkania bez straty seta z Czarnymi
Czuchów i Apteką Świętej
Barbary. W pojedynku półfinałowym knurowianie ulegli
Team Rybnik 1:2.

1. Janusz Myszka
- 14.107 pkt
2. Joachim Makselon
- 13.992 pkt
3. Czesław Antończyk
- 13.939 pkt
4. Jerzy Pluta
- 13.920 pkt
5. Wojciech Napierała
- 13.840 pkt
6. Dariusz Skowron
- 13.634 pkt
7. Kazimierz Fąfara
- 13.606 pkt
8. Piotr Arent
- 13.559 pkt
9. Grzegorz Grzemba
- 13.350 pkt
10. Stefan Dylus
- 13.140 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 16.30 w klubie
„Gama”.
informacja

(ps)

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

KlaSa OKręgOwa
- grupa i

„Ojcem” zwycięstwa Concordii był strzelec dwóch
bramek - Łukasz Spórna (przy piłce)

Spórna egzekutor
Takie mecze, jak ten sobotni pomiędzy Concordią
Knurów a LKS-em Bełk zwykło się nazywać potyczkami o sześć punktów. Przed
wiosenną inauguracją wyżej
w tabeli sklasyfikowani byli
podopieczni Sławomira Palucha. Zespół z Bełku miał
na swym koncie 18 punktów.
Concordia – 16. Knurowianie w razie porażki mogliby
na dobre „zakopać się” w
okolicach strefy spadkowej.
Stało się jednak inaczej i
po zwycięstwie podopiecznych Wojciecha Kempy, przy
Dworcowej powiało optymizmem. Po sobotniej wygranej
Concord ia awa n sowała o
jedno miejsce i obecnie ma
już nie jeden, a cztery punkty
przewagi nad zespołami, które są „pod kreską”.

Udaną inaugurację knurowianie zapewnili sobie dzięki
skuteczności Łukasza Spórny,
który na strzelenie dwóch
bramek potrzebował zaledwie
sześciu minut. Gospodarze
bezlitośnie wykorzystali kiepską postawę rywala w pierwszej połowie. Zespół z Bełku
„dojechał” na drugą część,
czego efektem był gol honorowy i kilka niewykorzystanych
sytuacji.
Zawiedzeni byli ci kibice,
którzy przyszli w sobotę na
Stadion Miejski z nadzieją na
zobaczenie w akcji Jarosława
Kupisa. Ów piłkarz jednak nie
zagrał, bowiem nie życzyli
sobie tego działacze LKS-u
Bełk (obok zamieszczamy
rozmowę z nowym-starym
zawodnikiem Concordii).
PiSk

WYNIKI 16. KOLEJKI
Concordia Knurów – LKS Bełk 2:1 (2:0)
1:0 Spórna 12’, 2:0 Spórna 18’, 2:1 Cichecki 60’
Concordia:
Gierlich, Wieliczko (żk), Sterczek (żk), Mikulski (żk), Bagiński,
Spórna, Kempa 57’ Tkocz, Salwa 87’ Gałach, Przesdzing 82’
Gołębiowski, Sendlewski 46’ Boroń, Grzegorzyca.
Iskra Pszczyna - MKS Lędziny 4:0, Czarni Piasek - Krupiński
Suszec 2:2, Pogoń Imielin - Stal Chełm Śląski 0:0, Sokół Wola
- Znicz Jankowice 1:0, Unia Bieruń Stary - Unia Kosztowy
3:1, Leśnik Kobiór - GKS II Katowice 1:0, Tempo Paniówki
- LKS Łąka 1:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

44
30
28
27
25
25
22
22
21
20
19
19
18
15
13
7

48:5
36:21
27:21
28:18
25:21
28:28
27:21
25:31
23:24
18:27
22:38
15:21
26:32
20:24
15:25
17:43

Szkoda, bo ja
chciałem grać
Concordia pozyskała w zimowej
przerwie kilku zawodników, jednak nie
da się ukryć, że na kibicach największe
wrażenie zrobił powrót do Knurowa
niespełna 30-letniego Jarosława Kupisa
W Concordii n ie było
go przez dziewięć lat. Zimą
2002 roku zamienił Knurów
na Legnicę i zaczął grać w
Miedzi. Później wrócił na
Górny Śląsk, by reprezentować barwy Piasta Gliwice.
Kolejne k luby to Polonia
Bytom, Walka Zabrze, Sokół Zabrzeg i LKS Bełk. Po
powrocie do Knurowa jego
kariera zatoczyła koło.
- Witamy na star ych
śmieciach...
- Słyszałem już, że jeżeli wejdzie się do tej samej
„rzeki” drugi raz to oznacza
zakończenie kariery. Ja powrotu do Concordii na pewno
tak nie traktuję. Gra w piłkę
w dalszym ciągu sprawia mi
wiele radości i satysfakcji.
Cieszę się, że znowu jestem w
Knurowie.
- Jak zrodził się pomysł
związany z powrotem?
- Propozycja wyszła od
prezesa Concordii Zbigniewa Kosmali. Zadzwonił do
mnie i zapytał, czy nie byłbym zainteresowany powrotem do Knurowa. Zgodziłem
się, bowiem oprócz pracy zawodowej i gry w piłkę jestem
też trenerem juniorów Piasta
Gliwice. Będąc zawodnikiem
Concordii łatwiej będzie mi
te wszystkie zajęcia pogodzić, bowiem z Knurowa do
Gliwic jest po prostu bliżej.
A poza tym, dla mnie zawsze
gra w Concordii była swego
rodzaju wyróżnieniem. Dlatego znowu tu jestem.
- Gdyby dzisiaj miał Pan
podsumować swoją
karierę to powied z i a ł by Pa n , ż e
osiągnął to czego
się spodziewał?
Te wszystk ie

Rozmawiał
Piotr Skorupa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie zaprasza
drużyny piłki nożnej do udziału w rozgrywkach Orlik Cup.
W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy
ukończyli 16. rok życia.
Wpisowe do turnieju wynosi 50 zł.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 32 335-20-14 oraz 602-724-457.
Termin zgłoszeń mija 5 kwietnia.
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Foto: Piotr Skorupa

W kolejnej serii spotkań Concordia zagra na wyjeździe
ze Zniczem Jankowice.

zagraj w Orlik Cup

lata gry poza Knurowem to
było spełnianie kolejnych
marzeń?
- W czasie takiego podsumowania trudno nie wspomnieć o groźnej kontuzji jakiej
doznałem będąc zawodnikiem
Polonii Bytom. Szczerze powiem, że chyba nigdy nie
pogodzę się z tym, co mi się
wtedy przytrafiło.
Gdyby nie to złamanie
nogi to być może mógłbym
się dzisiaj pochwalić czymś
więcej, ale i tak jestem zadowolony, bowiem wywalczyłem awans do ekstraklasy.
Miałem też okazję grać w
jednej dr uż ynie z bard zo
dobrymi piłkarzami: Zbyszkiem Murdzą, Adamem Kompałą, Mirkiem Widuchem,
Jackiem Trzeciakiem, Tomkiem Sosną, czy Krzysiem
Zagórskim. Dla mnie gra
z takimi zawodnikami była
ogromnym wyróżnieniem i
zaszczytem. Wiele się od nich
nauczyłem.
- Rozmawiamy w przerwie meczu Concordia – Bełk.
Pana zespół prowadzi 2:0...
- P r ze d za wo d n i k a mi
jeszcze 45 minut gry, ale po
kilku tygodniach spędzonych
w szatni Concordii spodziewałem się, że ten mecz wygramy.
- Spotkałem kilku kibiców, którzy mówili przed
meczem wprost: Przyszliśmy
zobaczyć Jarka Kupisa.
- Niestety zostałem postawiony przed faktem dokonanym. Moda jaka panuje
w ekstraklasie zeszła też na
niższe szczeble i działacze
z Be ł k u god zą c się n a
moje przejście do Concordii zastrzegli sobie, że nie mogę w
t ym dzisiejszym
meczu zagrać.
Szkoda, bo ja
chciałem grać.

Foto: UKS Eugen

sport

Katarzyna Smykała (z lewej) i Monika Mikulska
czyli brązowe medalistki Mistrzostw Polski
seniorek w wyciskaniu sztangi

wycisKanie szTangi

Brąz wywalczony
w zwierzyńcu
Tr udy wielogodzinnej
podróży do Zwierzyńca koło
Zamościa nie przeszkodziły reprezentantkom Eugena
Knurów w udanym występie
na krajowym czempionacie
seniorek w wyciskaniu sztangi. Brązowe medale wywalczyły tam Monika Mikulska
i Katarzyna Smykała.
- Monika to jedna z najbardziej doświadczonych naszych zawodniczek – mówi
Eugeniusz Mehlich. – W barwach naszego klubu występuje
11 lat, a na ostatnich mistrzostwach Polski uzyskała bardzo
dobry wynik 52,5 kg przy

Odpalili

Nawet pod maską najlepszych samochodowych marek
dochodzi do rozładowania
akumulatorów. Szczególnie,
gdy pojazd stoi na parkingu
przez kilka zimowych miesięcy. Sportowcy, tak jak auta,
też mają swoje „akumulatory”,
a zima to okres, w którym
muszą szczególnie o nie zadbać. Ich ładowanie nie należy
do przyjemności. I nie daje
gwarancji, że po żmudnym
procesie wszystko „odpali”.
Ów proces dobiegł już końca
i w sobotę mogliśmy się przekonać, jaki jest jego efekt. No
i „odpalili”. Mowa oczywiście
o piłkarzach Concordii Knurów, którzy podobnie, jak na
inaugurację sezonu ogołocili z
punktów ekipę z Bełku.
W przypadku knurowskiego klubu, kibice po zimowej przerwie, w wyjściowej
jedenastce zobaczyli jedną
nową twarz. Liczyli zapewne
na więcej, ale musieli zado-

własnej wadze ciała 43,5 kg.
K a si a t y d z i e ń p r z e d
startem w Zwierzyńcu debiutowała w mistrzostwach
Polski juniorek, które odbyły się w Knurowie. I wtedy
również wywalczyła brązowy medal. Teraz startując
ze starszymi zawodniczkami
uzyskała 65 kg w kategorii
wagowej do 63 kg.
Dodajmy, że występ Katarzyny Smykały oglądał trener
kadry narodowej kobiet Mirosław Łukasik, który wcześniej
powołał już do reprezentacji
Monikę Mikulską.
PiSk

wolić się tylko bramkarzem
Dawidem Gierlichem. W drugiej połowie debiut zaliczyli
co prawda Michał Boroń i
Mateusz Gołębiowski, jednak
kibice i tak nie zobaczyli tego,
na któr ym najbardziej im
zależało, czyli Jarosława Kupisa. Ten sympatyczny piłkarz
dostał „szlaban” od swojego
poprzedniego pryncypała z
Bełku. Działacze Concordii załatwiając formalności
związane z pozyskaniem tego
zawodnika podobno usłyszeli:
- Jarka wam oddamy, ale pod
warunkiem, że nie zagra przeciwko naszej drużynie.
Cz y k nu rowian ie mo gli się „postawić” nie wiem.
Wiem natomiast, że decyzją
działaczy byli zniesmaczeni
nie tylko kibice, ale również
zawodnik.
No, ale najważniejsze, że
Concordia po zimowej przerwie „odpaliła”.
Piotr Skorupa
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sport
Tenis stołowy

Reprezentacja Oddziału Miejskiego
WOPR Knurów na Zimowe Mistrzostwa
Śląska w Siemianowicach

Odmłodzeni
i srebrni
W sporcie ważną rolę odgrywa doświadczenia. Nie
mniejszą młodość i ambicja.
Wiedzą o tym w Knurowie,
dlatego w reprezentacji Oddziału Miejskiego WOPR coraz
więcej utalentowanej młodzieży, która depcze po piętach
rutyniarzom.
Zimowe Mistrzostwa Śląska były okazją do tego, by
młode ratowniczki i ratownicy
udowodnili, że talent poparty
pracą i ambicją to gwarancja
na sukces.
W konkurencjach indywidualnych miejsca na podium
wywalczyli: Karolina Zajonc
(dr ugie miejsce na 100 w
płetwach) i Kamil Bojdoł
(trzecie miejsce na 200 metrów z przeszkodami i trzecie
miejsce na 100 m sztafety
kombinowanej).
W wieloboju kobiet tytuł
wicemistrzowski wywalczyła

Karolina Zajonc, a w wieloboju mężczyzn najwyżej z
naszych – na czwartym miejscu – sklasyfikowany został
Kamil Bojdoł.
Rewelacyjna postawa pozostałej części knurowskiej
reprezentacji dała Oddziałowi
Miejskiemu wicemistrzostwo
Śląska. W tym miejscu warto
dodać, że w barwach naszego Oddziału nie występują
już Sandra Pietrzak i Marcin
Szczypiński, którzy wrócili
do Katowic.
Wyniki:
- wielobój kobiet – 1. Sandra Pietrzak (Katowice), 2.
Karolina Zajonc (Knurów),
3. Karolina Karczewska (Katowice), miejsca ratowniczek
OM WOPR Knurów – 8. Martyna Nowak, 10. Magdalena
Wolny, 13. Agata Rzepa, 15.
Agnieszka Śniecińska, 27.
Jagoda Orlik, 33. Maja Dziub-

lińska, 42. Jagoda Przybyła,
- wielobój mężczyzn – 1.
Arkadiusz Kula (Sosnowiec),
2. Marcin Szczypiński (Katowice), 3. Mateusz Blacha (Katowice), miejsca ratowników
OM WOPR Knurów: 4. Kamil
Bojdoł, 9. Mateusz Szumichora, 13. Kacper Dziubliński, 17.
Krzysztof Gałecki, 18. Michał
Mośko, 22. Grzegorz Lalek, 31.
Fryderyk Król, 38. Piotr Stoppel, 53. Bartosz Kramosz,
- klasyfikacja sztafet kobiet – 1. Sosnowiec, 2. Katowice, 3. Knurów,
- klasyfikacja sztafet mężczyzn – 1. Katowice, 2. Knurów, 3. Sosnowiec,
- klasyfikacja sztafet – 1.
Katowice, 2. Sosnowiec, 3.
Knurów,
- klasyfikacja drużynowa
kobiet – 1. Katowice, 2. Knurów, 3. Sosnowiec,
- klasyfikacja drużynowa
mężczyzn – 1. Katowice, 2.
Knurów, 3. Sosnowiec,
- klasyfikacja drużynowa
– 1. Katowice, 2. Knurów, 3.
Sosnowiec.
W roli trenera wystąpił
Wojciech Zajonc, a kierownikiem drużyny był Dariusz
Brachaczek.
PiSk

Kierunek Kraków

Zawodnicy Fight Club Knurów Dawid Majcherczak
i Adam Miętus wygrali swoje walki w rozgrywkach
Małopolskiej Ligi Tajskiego Boksu
Do rozgrywek przystąpiło 44 zawodników z 9 klubów.
Fight Club Knurów reprezentowali Dawid Majcherczak,
Mateusz Szopiński, Adam
Miętus i Daniel Matras. Walki toczyły się w 2 formułach
- Muay Thai i K1.
Ja ko pier wsz y swoją
walkę w K1 stoczył Dawid
Majcherczak. Skrzyżował
on rękawice z zawodnikiem
Maximus Kraków Danielem
Jurczykiem. Duży aplauz kibiców z Krakowa, nie pomógł
Jurczykowi i po zaciętym
pojedynku zawodnik drużyny przeciwnej musiał uznać
wyższość Majcherczaka.
Zwycięsko ze swojego

pojedynku z zawodnikiem
Target Niepołomice Arturem
Opielą wyszedł też Adam
Miętus. Pomimo małej niedyspozycji, postawa w ringu
zapewniła mu zwycięstwo w
formule Muay Thai.
Na pochwałę zasługują też
debiutanci. Mateusz Szopiński
stoczył swoją pierwszą walkę
w formule K1 w wadze ciężkiej.
Zmierzył się z zawodnikiem
Triady Piekary Śląskie Łukaszem Koziatkiem. Szopiński
pomimo bardzo wyrównanego
pojedynku nieznacznie uległ
swojemu przeciwnikowi przegrywając 1:2.
D a n iel M a t r a s s woj ą
pierwszą walkę stoczył od
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10, -8, 16), Zydek - Szmaj 3:1 (9,
-8, 8, 13), Humeniuk - Żyła 1:3
(-10, 6, 8, 5).
W innych meczach ligi
terenowej Naprzód II Żernica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

pokonał Strażaka Mikołów
6:4, a Wilki II Wilcza przegrały na wyjeździe z MOKiS
Pyskowice 3:7.
PiSk

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

17
16
16
16
16
16
17
17
17
16
16

28
27
27
27
24
14
11
8
7
5
2

115-55
106-54
114-46
113-47
97-63
79-81
69-101
64-106
63-107
43-1170
37-123

III Wiosenny Turniej Szachowy
o Puchar Wójta Gminy Pilchowice

Foto: Maciej Panenka

Ratownictwo wodne

Remisem 5:5 zakończyło
się derbowe spotkanie w lidze
terenowej pomiędzy Victorią
Pilchowice a Orłem Stanica.
Wyniki poszczególnych
pojedy n ków: Drozdowsk i
- Żyła 0:3 (6, 9, 6), Biskup
– Szmaj 0:3 (9, 9, 9), Humeniuk
- Zapart 3:1 (8, -7, 5, 7), Zydek
- Dola 3:0 ( 7, 5, 6), Drozdowski/Humeniuk - Żyła/Szmaj
1:3 (-8, 12, 6, 9), Biskup/Zydek
- Kowol/Zapart 3:1 (8, -5, 6, 10),
Drozdowski - Zapart 2:3 (-10, 7,
8, -9, 8), Biskup - Dola 3:1 (10,

Od 6 do 78 lat
Do rozgrywek przystąpiło
41 miłośników „królewskiej
gry”. W najmłodszej kategorii
wiekowej przy szachownicach
zasiadło 19 zawodników. I
to w kategorii dzieci właśnie
najlepsze wyniki osiągnęli
szachiści z naszego terenu:
Eryk Nowak z Knurowa zajął
drugie miejsce, a Dawid Nowak – czwarte.
W pozostałych kategoriach wiekowych tylko
Mariusz Kernbach z Pilcho-

wic znalazł się w czołówce,
zajmując ostatecznie szóste
miejsce.
Organizatorzy rozgrywek przeprowadzonych w
Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach nagrodzili nie tylko
najlepszych szachistów, ale
również najstarszego i najmłodszego miłośnika tej gry
(78-letniego Zenona Sołka
z Katowic i 6-letnią Oliwię
Czerwińską z Jastrzębia).
PiSk

Coś dla miłośników szachów
Dla osób lubiących grę w
szachy – dzieci, młodzież jak
i dorośli – organizowane są
bezpłatne spotkania.
- Zapraszam zainteresowanych nauką gry w szachy
oraz tych, którzy chcieliby
podnieść swoje umiejętności
– mów i Rysz a rd Nowa k .

- Spotkania odbywają się
w każdy piątek od godziny
16.30 w klubie Lokatorek
w Knurowie oraz w poniedziałki od godziny 17.00 w
świetlicy szkoły podstawowej
w Przyszowicach.
Szczegółowe informacje
można uzyskać u instr uk-

Zawodnicy Fight Club Knurów

tora szachowego (tel. 888
909 617).
Dodajmy, że 7 kwietnia o
godzinie 16.30 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Gierałtowicach odbędzie się turniej
szachowy.
PiSk

Foto: klubowe archiwum

Foto: OM WOPR Knurów

Derby gminy
Pilchowice na remis

razu w najtwardszej formule
stójkowych spor tów uderzanych czyli Muay Thai.
W rywalizacji z zawodnikiem z klubu Beskid Dragon
Bielsko-Biała Mateuszem
Markief ką, doświadczenie
przeciwnika wzięło górę,
jednak jak podkreśla trener
Grzegorz Sobierajski jest
on zadowolony z postawy
zawodnika. - Pomimo niedługiego stażu zawodnik
ten chce walcz yć, a jego
postawa na treningach, jak
też chęć brania udziału w
rywalizacji sportowej pozytywnie rokuje na przyszłość
– mówi Sobierajski.
Marek Węgorzewski

15

Foto: Paweł Gradek

Ozdobą I Dni był niezapomniany pokaz
mody ślubnej, prezentowany przez
niepełnosprawne modelki

Do Brukseli
w nagrodę

Jonasz Kopczyk - uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego
w Knurowie okazał się najlepszy w konkursie EUROmnibus.
Bez większych problemów poradził sobie z testem dotyczącym
Unii Europejskiej i w nagrodę pojedzie do Brukseli

Poznaliśmy szczegóły III Knurowskich Dni Integracji
„Bądźmy Razem”

Talenty ozdobą
Dni Integracji

Monika Kuszyńska, Paweł Ejzenberg czy Marek Plura – to
tylko kilka znanych nazwisk, które w maju odwiedzą Knurów.
Wszystko w ramach kolejnej edycji Knurowskich Dni
Integracji „Bądźmy Razem”
Kilka dni temu odbyło
się spotkanie, na któr ym
dopracowano szczegóły III
Knurowskich Dni Integracji „Bądźmy Razem”. Już
wiemy, że ich formuła nie
ulegnie zmianie. Uroczyste
rozpoczęcie zaplanowano w
Kinie Scenie Kulturze. Tam
też odbędą się spotkania
młodzieży ze znakomitymi
gośćmi. Z uczniami podstawówek i gimnazjum spotka
się niewidomy Paweł Ejzenberg. To kolejny uczestnik
programu „Mam Talent”,
k tór y zawita do naszego
miasta. Starsza młodzież
będzie mogła porozmawiać
z niepełnosprawnym posłem
na Sejm RP Markiem Plurą.
Druga płaszczyzna Knu-

rowskich Dni Integracji to
sport. Zaplanowano zawody
z udziałem niepełnosprawnych tenisistów stołowych
i pływaków ze Startu Katowice. Wzorem poprzednich
lat rozegrany zostanie także
mecz między podopiecznymi Stowarzyszenia Rodzin i
Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z
DPS Zameczek a księżmi i
organizatorami.
W Sztukaterii i Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 2 odbędą się wystawy zdjęć i prac
osób niepełnosprawnych z
ośrodków i szkół z terenu
Knurowa.
Dni Integracji zakończy
koncert. Gwiazdą wieczoru
będzie była wokalistka Va-

rius Manx Monika Kuszyńska, która w 2006 roku uległa poważnemu wypadkowi
i pomimo niepełnosprawności powróciła na scenę.
– Koncert odbędzie się
przy centrum handlowym
„Merkury”. Będzie to z pewnością w ygodniejsze dla
mieszkańców osiedla Tysiąclecia i okolic. Przy wyborze
lokalizacji patrzyliśmy też na
możliwość schronienia się w
przypadku niepogody – tłumaczy decyzję organizator
Tomasz Rzepa.
III Knurowskie Dni Integracji „Bądźmy Razem”
rozpoczną się w środę 18
maja i potrwają do soboty
21 maja.
Marek Węgorzewski

informacja własna wydawcy

Do konkursu EUROmnibus, oprócz uczniów ZS im.
Paderewskiego w Knurowie,
przystąpiły reprezentacje Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach oraz
knurowskiego Zespołu Szkół
Zawodowych nr 2 (w sumie
56 osób). Część uczestników
skończyła test po kilku minutach, jednak jak się okazało z
pozoru proste pytania zawierały „haczyk”. – Niektórzy niedokładnie czytali pytania, przez
co zaznaczali złe odpowiedzi
– mówi Marzena Krasoń – Kapłanek, nauczycielka historii
odpowiedzialna za konkurs.
Po sprawdzeniu wszystkich prac okazało się, że najlepiej wypadł uczeń I klasy
knurowskiego liceum Jonasz
Kopczyk. Mimo młodego wieku doskonale poradził sobie
z 40 pytaniami, w których
trzeba było wykazać się m.in.
znajomością nazwiska autora
projektu banknotu euro, programów unijnych czy koloru
paszportu Unii Europejskiej.
W ocenie Kopczyka pytania
nie były zbyt trudne: – Głównie
opierały się na wiedzy z gazet i
telewizji, jednak zastanawiając

Jonasz Kopczyk odebrał nagrodę z rąk Marka Mroza,
dyrektora biura poselskiego Jerzego Ziętka
się nad odpowiedziami można
było się łatwo pomylić, bo
niektóre były podchwytliwe
– tłumaczy Jonasz.
Poziom uczestników konkursu zadowolił organizatorkę. – Mogę powiedzieć,
że wszyscy uczestnicy znali
odpowiedzi na co najmniej 30
proc. pytań – dodaje Marzena
Krasoń – Kapłanek.
Zwycięzca konkursu odebrał dyplom i nagrody z rąk
Marka Mroza, dyrektora biura
poselskiego Jerzego Ziętka. Ta
najważniejsza umożliwi mu
w maju wyjazd do Brukseli.

To właśnie posłowie Bogdan
Marcinkiewicz, deputowany
do Parlamentu Europejskiego i
Jerzy Ziętek, poseł na Sejm RP
objęli konkurs patronatem.
LO nie zwalnia tempa i nawiązuje kontakty z kolejnymi
przedstawicielami regionu w
Parlamencie Europejskim. Już
wkrótce odbędzie się konkurs
z równie atrakcyjną nagrodą –
wyjazdem. Tym razem patronat nad nim obejmie posłanka
do Parlamentu Europejskiego
Małgorzata Handzlik.
Tekst i foto:
Marek Węgorzewski

Pilichowski
zagra hałaśliwie

Wojtek Pilichowski, niekwestionowany mistrz gitary basowej, znów
koncertuje. Tym razem jego zespół promuje swą najnowszą płytę
zatytułowaną „Noise Live”. Już 3 kwietnia Pilichowski Band zagra
w Klubie Sztukateria w Knurowie
Hałaśliwie nazwany album to już dziesiąta solowa
płyta Pilicha. Tym razem cały
materiał został zarejestrowany podczas koncertu w radiowej Trójce. Jako że premiera
nowego wydawnictwa miała
miejsce na początku marca,
fani basowego grania mogą
być już spragnieni koncertowego noise’u na żywo.
Knurowski koncert odbędzie się w niedzielę 3 kwietnia w Klubie Sztukateria
przy ul. Kosmonautów 7a.
Początek imprezy o godz.
18.00. Bilety: 25 zł.
Organizatorem imprezy
jest Cent r u m Kult u r y w
Knurowie.
Jakub Skorupa

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

Wygraj bilety!
Chcesz usłyszeć Wojtka Pilichowskiego „na żywo”? Do rozdania mamy dwa pojedyncze zaproszenia na niedzielny koncert. Wystarczy zadzwonić do naszej redakcji (tel. 32
332 63 76) w piątek (1 kwietnia) punktualnie o godz. 12.00. Kto pierwszy, ten lepszy!

