Kto wytropił złodziei wózka?

72 godziny zajęło kryminalnym z Komisariatu Policji w Knurowie ustalenie złodziejek dziecięcego wózka - obwieściła
w internecie gliwicka komenda. - Bulwersujące jest przypisywanie sobie przez Policję wszystkich zasług w tej sprawie
– nie kryje żalu właściciel skradzionego przedmiotu
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Dla rodzica
cenna każda minuta

Ścigani
za abonament

Blady strach padł na
niepłacących abonamentu.
Poczta domaga się od nich
uregulowania zaległości
sięgających 5 lat wstecz.
Kto nie zapłaci w ciągu 7
dni, musi liczyć się z tym,
że komornik może zająć
pensję lub emeryturę

emocje na dwóch „deskach”

szczegóły
na str. 14
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Knurowskie przedszkola przygotowują
się na małą rewolucję.
Koniec z listami obecności. Od marca, dzięki specjalnie zainstalowanym czytnikom,
czas pobytu dziecka w
przedszkolu skontroluje... komputer

aktualności
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Knurów, Gierłatowice, pilcHowice

w czasie ferii
dzieci się nudzą?

Foto: Dawid Ciepliński
W ubiegły czwartek rozdaliśmy w redakcji Przeglądu
Loka lneg o 300 pącz ków.
Knur owianie z wyciętymi z
gazety kuponami ustawiali
się w kolejce po kaloryczne
bom by już od wcze snyc h
godz in rannych. - Tłus ty
czwartek jest raz w roku,
dlat ego moż na dziś sobie odpuścić i pozwolić na
odro binę więc ej przy jemności niż zwykle – śmiali się
czytelnic y PL.

Nie! Organizatorzy zadbali, aby
zimowa przerwa od nauki obfitowała
w zabawy i wycieczki. Dzieci mają do
wyboru wyjazdy w ciekawe miejsca,
zajęcia sportowe i plastyczne oraz
wyjścia do kina
Knurów − lwsm

18 lutego dzieci razem w Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnią
Mieszkaniową odwiedzą kąpielisko
w Paniówkach. 20 lutego czeka je
zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni.
Wyjścia do kina na ciekawe filmy
zaplanowano 15 i 22 lutego. Dzieci
podszlifują piruety na lodowisku
− 14 i 21 lutego. Przez całe ferie od
poniedziałku do piątku, od godz. 10
(oprócz dni, w których są wyjazdy)
będą się odbywać się zajęcia świetlicowe, czyli m.in. warsztaty twórcze,
konkursy i turnieje sportowe.
23 lutego, na zakończenie ferii,
wielki turniej wiedzy o Spółdzielni
i Knurowie.
Szczegółowe informacje i zapisy
z klubach spółdzielczych.

Gierałtowice

Gmina proponuje spędzić ferie w
jednej ze świetlic − w Gierłatowicach,
Przyszowicach, Paniówkach lub

Chudowie. Opiekunowie czekają na
dzieci w godz. od 9 do 15. W planie
gry, zabawy ruchowe oraz zajęcia
praktyczno-plastyczne. 15 lutego −
wycieczka do Tarnowic Starych, 21
lutego − wyjście do kina. Zapisy na
zajęcia w poszczególnych świetlicach (numery kontaktowe na stronie
www.gok.gierałtowice.pl).
Gminny Ośrodek Kultur y w
Pilchowicach przygotował dla dzieci
od 8 do 15 lat mnóstwo atrakcji. Nie
zabraknie wycieczek ( 15 i 22 II −
Żory, 18 II − Pszczyna, 20 II − Kraków) oraz warsztatów artystycznych
w świetlicy w Nieborowicach (16 II,
godz. 10 − filcowanie, 23 II, godz.
10 − decoupage). Więcej informacji
w bibliotekach w Wilczy i Pilchowicach, nr tel. 32 233 09 96. Szczegółowy plan wycieczek na stronie www.
gok.pilchowice.pl.
jb

Ksd

zapadła
się jezdnia

5 lutego o godz. 16.25 patrol
Straży Miejskiej interweniował na
ul. Kochanowskiego, gdzie zapadła
się jezdnia po pracach wykonanych
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji. Strażnicy zabezpieczyli teren, a Wodociągi rozpoczęły
naprawę uszkodzonego odcinka
drogi.
/g/

W ubiegły czwartek, o godz. 20.25 patrol Straży Miejskiej interweniował przy sklepie na ul. Paderewskiego. Przebywał tam mężczyzna z
urazem głowy i rozciętym łukiem brwiowym. Z powodu braku wolnej
karetki pogotowia, strażnicy przewieźli go do Izby Przyjęć knurowskiego szpitala. Tam poszkodowanym zajął się lekarz.

/g/

GLiWicE.
na polu GraniczĄcym z Knurowem znaleziono...

nie zajechał

8 lutego na ulicy Lignozy Policja zatrzymała 52-letniego knurowianina. Mężczyzna, choć miał
ponad 1,7 promila alkoholu, kierował motorowerem. W tra kcie
wylegitymowania, okazało się, że
zwolennik napojów wyskokowych
ma sądow y za k a z prowad zenia
pojazdów. Knurowianinowi grozi
do 3 lat pozbaw ienia wolności.
Może następnym razem wybierze
autobus...

bili bez
powodu

w stanie rozkładu

Dyżurny Komisariatu Policji w Knurowie
przyjął zgłoszenie o ludzkich kościach, które
znaleziono na polu w pobliżu DK 78. - To zwłoki
52-letniego mężczyzny - informuje rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,
komisarz Marek Słomski
by do śmierci 52-latka ktoś się przyczynił, jednak ostateczną odpowiedź
da sekcja zwłok, którą zarządzi prokurator - mówi komisarz Słomski.
Z nieoficjalnych informacji
wynika, że 52-latek to bezdomny,
który pomieszkiwał w szałasie ustawionym na polu przy DK 78.

/g/
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Gdyby nie szybka
reakcja świadka,
nocna zabawa 34-latka
mogłaby skończyć się
tragicznie
Dwaj k nurowianie 24- i 29latek zaatakowali przebywającego
w lokalu przy ul. Ułanów 34-latka.
Kopali i bili. Dlaczego? Bez powodu.
Do zdarzenia doszło 12 lutego około
godz. 1.20. Obaj napastnicy byli pod
wpływem alkoholu −1,2 promila. Na
szczęście zareagował jeden ze świadków zdarzenia i wezwał Policję. Ta
przewiozła agresorów do izby zatrzymań w gliwickiej KMP. Knurowianie
są znani władzom porządkowym,
to nie jest ich pierwszy wybryk. Za
pobicie grożą im 3 lata pozbawienia
wolności. Poszkodowany ze wstrząśnieniem mózgu trafił do szpitala.
jb
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Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków zawiadamia członków o
walnym zebraniu, zatwierdzającym
sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2012 rok. Zebranie odbędzie
się 14 marca 2013 roku, o godz.
16.00 w klubie „Gama”. Obecność
członków stowarzyszenia jest obowiązkowa.

Knurów

14 II − Walentynki,
Dzień Chorego na Padaczkę
15 II − Światowy
Dzień Młodzieży Prawosławnej
16 II – Międzynarodo
wy Dzień Listonoszy i Doręc zyc
ieli Przesyłek,
Dzień Poc zty Polski
ej
17 II − Światowy
Dzień Kot a
20 II – Św iat ow y
Dz ień Sp rawiedliwości Spo łec
znej

Knurów

zwłoki

spotka się

Andrzej Lisiecki: − Jestem
zszokowany! Nie sądziłem, że do
tego dojdzie. Niestety nie siedzę
głęboko w sprawach kościelnych,
więc trudno mi powiedzieć, kto
powinien zostać wybrany nowym
papieżem. Benedykta XVI będę
na pewno ciepło wspominać.

/-/

Nie zapomnij

potrzebował pomocy

Katarzyna Czakon: − Wydaje mi się, że zasłużył, aby w
końcu odpocząć. Był już bardzo
schorowany. Mam tylko nadzieję, że sam podjął tę decyzję.
Nie wiem, kto mógłby zostać
jego następcą. Na pewno ktoś
kompetentny. Dobrze oceniam
pontyfikat Benedykta XVI, nie
był złym papieżem.

waŻne

Knurów

pilcHowice

Knurów

Ma kabr ycznego zna leziska
dokonano w piątek, późnym popołudniem. Jako że teren, na którym
znaleziono zwłoki, nie leży w granicach Knurowa, na miejscu pojawili
się policjanci z III Komisariatu Policji w Gliwicach.
- Ciało było w stanie znacznego
rozkładu. Wstępnie wykluczyliśmy,

W poniedziałek, 11 lutego papież
Benedykt XVI ogłosił, że 28 lutego zrezygnuje z urzędu.
Zapytaliśmy knurowian, jak zareagowali na tę wiadomość.

GLiWicE

taka miłość
się nie zdarza...
Na Święto Zakochanych Gliwicki
Teatr Muzyczny przygotował spektakl z najpiękniejszymi piosenkami
o miłości. − Proponujemy spędzić ten
czas wraz z zakochanymi parami z
musicali: Footloose, Ragtime, Zorba,
High School Musical, Tarzan, 42 ulica, Chicago, Hair czy Anna Karenina,
ale także wielu innych, które do tej
pory nie miały okazji pojawić się na
naszej scenie − zachęcają aktorzy z
GTM. Koncert „Kiedy się miłość taka
zdarzy...” − 15 lutego o godz. 19 i 16
lutego o 18.30. Bilety od 21 do 36 zł
do nabycia w kasie GTM.
jb

Natalia Tacka i Alicja Kwil:
− Jeszcze o tym nie słyszałyśmy,
więc jesteśmy bardzo zdziwione.
Jest nam wszystko jedno, kto
będzie następnym papieżem,
drugiego Karola Wojtyły już raczej nie będzie.

Mariusz Rzeźniczek: − To bardzo dziwna sytuacja... Dlaczego? Co się stało? Szok! Pewnie
wybiorą kogoś z najbliższego
otoczenia Benedykta XVI, choć
nie potrafię wskazać żadnego
nazwiska, bo nie śledzę dokładnie tego, co się dzieje w
Watykanie.

Jan Witulski: − Nie jestem
zaskoczony, widać było, że jest
mu ciężko i fizycznie jest coraz
słabszy. Podziwiałem go, że pomimo słabości Benedykt XVI
jeszcze służy ludziom. Kto na jego
miejsce? Mówi się, że nie ma ludzi
niezastąpionych. To nieprawda.
Papież Jan Paweł II był niezastąpiony. Przypominał mi mojego
ojca, który też był schorowany.
Jan Paweł II już tyle lat nie żyje,
a nadal pomaga ludziom. Wystarczy, że spojrzę na jego wizerunek,
a czuję, że dodaje mi sił.

Not. jb
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Knurów. suKces ma wielu ojców, czyli...

Kto wytropił
złodziei wózka?

Naprawa zniszczeń kosztować będzie 900 zł

Foto: Dawid Ciepliński

aktualności

72 godziny zajęło kryminalnym
z Komisariatu Policji w Knurowie ustalenie
złodziejek dziecięcego wózka - obwieściła
w internecie gliwicka komenda. - Bulwersujące
jest przypisywanie sobie przez Policję
wszystkich zasług w tej sprawie – nie kryje
żalu właściciel skradzionego przedmiotu
Przypomnijmy. Wózek znikł z
klatki bloku przy ul. Jedności Narodowej. Następnego dnia można go
było już kupić na aukcji internetowej.
Kobiety, które wystawiły wózek na
sprzedaż, liczyły na anonimowość.
Przeliczyły się...
Bazując na komunikacie Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach, opisaliśmy sprawę w poprzednim numerze
PL. Tuż po wysłaniu gazety do druku
zgłosił się do nas właściciel skradzionego wózka. Jego wersja zdarzeń różniła
się od tej policyjnej.
- Żona zauważyła brak wózka w
czwartkowy poranek – opowiada knurowianin. – Po obejściu okolicznych klatek stwierdziliśmy, że został skradziony
i zgłosiliśmy sprawę w komisariacie w
Knurowie. Funkcjonariusz poinformował nas, że w zeszłym roku mieli do
czynienia z podobnymi kradzieżami.
Wtedy wózki czekały na nowych właścicieli w okolicznych komisach.
Knurowianin sprawdził ten trop
na własną rękę. Bezskutecznie. Wpadł
na pomysł, by poszukać wózka na aukcjach internetowych. Pierwsza próba
skończyła się fiaskiem. Spróbował
następnego dnia i już po kilkunastu
minutach znalazł swoją własność na
portalu aukcyjnym Tablica.pl.
O odkryciu niezwłocznie poinformował funkcjonariusza prowadzącego
sprawę. Policja wydrukowała ogłoszenie, po czym zapewniła, że spróbuje
nawiązać kontakt ze złodziejami.
– Sami nie mogliśmy tego zrobić,
ale nie było żadnych przeciwwskazań,
żeby skorzystać z pomocy znajomych
– mówi. – Numer gadu-gadu złodziei
był dostępny dopiero ok. godz. 18.
Zadzwoniłem od razu na komisariat
z pytaniem, czy próbują się z nimi
skontaktować. Policjant, który odebrał
telefon nic o sprawie nie wiedział. Musiałem wyjaśniać o co chodzi, po czym
dyżurny zapewnił mnie, że przekaże
wszystkie moje uwagi osobie zajmującej
się postępowaniem.
Dwie godziny później knurowianin
odebrał telefon z informacją, że funkcjonariusze wysłali do złodziei wózka
wiadomość z pytaniem o przedmiot. W
międzyczasie znajomej okradzionych
udało się zdobyć adres i numer telefonu
„sprzedawczyni”. Umówiła się z nią
nazajutrz, by dokonać zakupu.
– Powiadomiłem o tym Policję i
poprosiłem o asystę - relacjonuje knurowianin.
Rano wspólnie z małżonką przyjechali do komisariatu, by z kryminalnymi ustalić plan działania.
– Okazało się, że nie możemy wziąć
udziału w prowokacji, ponieważ żona
rozpoznała na zdjęciach złodziei, którzy rok temu kradli w Knurowie wózki
– dodaje.
O pomoc poprosili znajomą - tę,
która nawiązała kontakt ze „sprzedawczynią” z Zabrza. Miała wspólnie z

Komisarz Marek
S łomski, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach:
- N i e m o g l i ś my
wymienić w komunikacie prasowym
Policji właściciel a s k r a dz i o n e g o
wózka, ponieważ
jesteśmy w takich przypadkach zobowiązani przestrzegać Ustawy o ochronie danych osobowych. Gdyby pan
wyraził chęć wymienienia go z imienia
i nazwiska, nie byłoby z tym żadnego
problemu. W innym wypadku nie może
być o tym mowy.
Komunikat prasowy to obiektywna
informacja. Nie podajemy nigdy, że w
działaniach funkcjonariuszy pomagały
osoby poszkodowane albo osoby trzecie, a tak jest w większości spraw, jakie
prowadzi Policja. Takich rzeczy się nie
praktykuje dla dobra i bezpieczeństwa
tych osób.
Ponadto strony aukcji internetowych
są monitorowane przez funkcjonariuszy. W tym wypadku poszkodowanemu
udało się szybciej znaleźć wózek, ponieważ jest jego właścicielem i łatwiej
było mu go rozpoznać na zdjęciu.
not. DC

policjantem w cywilu „nabyć” wózek. Pod
wskazanym adresem, złodziejka zaprowadziła „kupców” do piwnicy, by zaprezentować towar. Po sprawdzeniu znaków
szczególnych wózek został rozpoznany, a
22-letnia zabrzanka zatrzymana. Kobieta
nie działała sama, miała wspólniczkę - 29latkę z Sosnowca.
Właściciele odzyskali przedmiot wart
1000 zł, jednak po radości z udanej akcji
pozostał niesmak. – Jestem wdzięczny tym
dwóm policjantom, że pojechali z nami i
pomogli. Zachowali się jak profesjonaliści,
ale przypisywanie sobie wszystkich zasług
- jak mogłem przeczytać na ich stronie
internetowej - jest bulwersujące – mówi
knurowianin.
Wspomina, że kiedy miał już komplet
danych i umówiony był na sobotę na
„kupno” wózka, Policja chciała czekać
do poniedziałku, mimo że złodziejka
podkreślała, że zależy jej na sprzedaży w
weekend.
Knurowianin twierdzi, że gdyby nie
jego naciski, odzyskanie skradzionego
przedmiotu byłoby o wiele trudniejsze,
o ile w ogóle możliwe. Co ciekawe, kiedy
na początku właściciele chcieli jechać do
Zabrza po wózek, policjanci nie proponowali im żadnej obstawy. Zgodzili się na nią
dopiero na wyraźną prośbę knurowian.
Właściciele nie kryją żalu do Policji, że
ich zasługi ogłosiła jako swój sukces.
– Żeby wejść do naszej klatki schodowej trzeba wbić kod w domofonie albo
zadzwonić do sąsiadów z prośbą o otwarcie
drzwi. Złodzieje kodu nie znali, więc ktoś
musiał ich wpuścić. Jak można o godz.
21.00 wpuszczać obcych do środka? – zastanawia się.
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Dawid Ciepliński

Knurów

zdemolowali poczekalnię,
monitoring ich przeoczył
Ktoś urządził libację alkoholową w poczekalni
przy Fochu. Efekt - zbita szyba. Z soboty na
niedzielę wandale znów dali o sobie znać i wybili
pozostałe szyby w poczekalni. Niestety, kamera
Straży Miejskiej niczego nie zarejestrowała

W poniedziałek do redakcji
przyszła pani Ewa, była sprzątaczka poczekalni przy Fochu. Mimo
że teraz sprzątaniem, otwieraniem
i zamykaniem poczekalni zajmuje
się jej koleżanka, pani Ewa często
jej towarzyszy.
W ubiegł y m t ygodniu,
oprócz zbitej szyby, panie znalazły w środku poczekalni porozrzuca ne butel k i i śm ieci.
- Musiał ktoś wcześniej zrobić tu
libację - snuje podejrzenia była
sprzątaczka.
Z soboty na niedzielę ktoś
poszedł na całość i wybił wszystkie szyby w poczekalni. - Ponoć
na przystanku stała wtedy jakaś
babka i widziała jak ktoś rąbał
w te szyby. Najwidoczniej bała

Knurów

12 lat za
whisky

się dzwonić na Policję - mówi
pani Ewa.
Codziennie z koleżanką przychodzą na Foch, by zamknąć poczekalnię. Nie zawsze udaje im się
to od razu. Często muszą użerać
się bezdomnymi, pijanymi, którzy
nie chcą opuścić pomieszczenia
po dobroci.
- Ludzie upominają się, żeby
poczekalnia była otwarta jak
najdłużej, ale nikt jej nie szanuje
- dodaje pani Ewa. - Wystarczy
powiadomić przecież Straż Miejską
i chłopaki natychmiast przyjeżdżają. Nigdy nie było z nimi kłopotu,
gdyby nie strażnicy, byłby tu większy burdel.
Sprawa dewastacji poczekalni
została już zgłoszona Policji. Dy-

rektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji,
Mieczysław Kobylec, liczy, że po
zabezpieczeniu nagrań monitoringu uda się zatrzymać wandali.
Komendant Straży Miejskiej,
Andrzej Daroń, nie ma jednak
dobrych wiadomości. - Przeanalizowaliśmy zapis monitoringu.
Kamera nie zarejestrowała tych
zdarzeń. Szkopuł w tym, że szyby
zbiły osoby, które przebywały w
poczekalni.
Strażnicy sprawdzają jeszcze
nagranie pod kątem osób, które
przebywały w okolicy przystanku
przed lub po dewastacjach. Być
może one coś widziały lub miały
związek z demolką...
/pg/

reklama

2 lutego do jednego z
knurowskich sklepów ogólnospoży wczych w targną ł
23-latek. Ekspedientka, nie
bacząc na własne bezpieczeństwo, próbowała powstrzymać złodzieja. Ten niestety był silniejszy, odepchnął
kobietę i uciekł, zabierając
dwie butelki whisky za 70
zł. Kradzież ze względu na
uszkodzenia ciała sprzedawczyni zostanie potraktowana
jako wymuszenie rozbójnicze. Knurowianinowi grozi
nawet do 12 lat pozbawienia
wolności. To był bardzo drogi
alkohol...
jb

3

aktualności

Śmieci po nowemu,
czyli gra w kolory

Foto: Bogusław Wilk

Gdzie zgłaszać deklaracje o ilości osób w domu, co to
są PSZOK-i, co robić z odpadami niebezpiecznymi, jak
pozbyć się sporych mebli – dociekają knurowianie.
System gospodarowania odpadami, który wejdzie
w życie 1 lipca 2013 roku budzi wiele pytań. Poniżej
druga część odpowiedzi na zagadnienia, zgłaszane
przez Czytelników Przeglądu Lokalnego

- Przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
należy rozumieć miejsce bezpłatnego
przyjmowania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odpłatnego od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych następujących
odpadów komunalnych:
• chemikaliów,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego,
• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
• zużytych opon,
• odpadów zielonych.
PSZOK będzie znajdował się na
terenie Gminy Knurów. Lokalizacja
oraz godziny jego otwarcia będą podane do publicznej wiadomości po
rozstrzygnięciu przetargu.
- Czy za dostarczony do PSZOKu gruz będę musiał zapłacić?
- Tak, jeżeli gruz będzie pochodził
z remontów i robót budowlanych, na
które wymagane jest pozwolenie na
budowę lub zgłoszenie w myśl przepisów ustawy Prawo Budowlane.
- W jaki sposób gromadzić i
pozbywać się odpadów niebezpiecznych? Czy wrzucać je do pojemnika
czarnego?
- Odpadów niebezpiecznych NIE
wrzucamy do czarnego pojemnika.
Odpady niebezpieczne będą odbierane
raz w roku w systemie objazdowym
według harmonogramu, który będzie
podany do publicznej wiadomości.
Można je również nieodpłatnie oddać
do PSZOK lub do pojemników zlokalizowanych na terenie miasta w tym:
• przeterminowane leki do specjalnych pojemników ustawionych w
aptekach, które przystąpiły do zbiórki,
których adresy są dostępne na stronie

internetowej www.knurow.pl i www.
knurow.bip.info.pl
• zużyte baterie do specjalnych
pojemników w punktach handlowych
lub placówkach oświatowych.
- Co z niepotrzebnymi meblami? Odbierze je ktoś ode mnie, czy
sam muszę je gdzieś zawieźć. No i ile
to będzie kosztować?
- Odpady wielkogabarytowe będą
odbierane raz w roku w systemie objazdowym według harmonogramu,
który będzie podany do publicznej
wiadomości. Można je również we
własnym zakresie dostarczyć do
PSZOK, przyjęcie odpadów jest bezpłatne.
- Zamierzam wybudować na
działce duży garaż. Ściągnę wierzchnią warstwę ziemi, pewnie będzie
tego kilka ton. Jak mogę się jej pozbyć? Zostanie ona potraktowana
jako odpad biodegradowalny?
- Jeżeli jest taka możliwość to
wierzchnią warstwę można wykorzystać na własnym terenie i wtedy
nie jest to traktowane jako odpad,
natomiast jeśli nie będzie takiej
możliwości trzeba liczyć się z poniesieniem kosztów jej odbioru. Zgodnie
z katalogiem odpadów gleba i ziemia
(włączając glebę i ziemię z terenów
zanieczyszczonych oraz urobek z
pogłębiania) jest zaliczana do grupy
17, czyli odpady z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).
- Mam duży gumowy ponton.
Stary i dziurawy, więc niepotrzebny.
Na pewno nie zmieści się w czarnym
pojemniku. Mam go ciąć na kawałki
czy firma odbierze jako całość?
- Firma odbierze ponton w ramach wielkich gabarytów.
Not. bw

reklama

Szacuje się, że w Polsce na wysypiska trafia rocznie ponad 140 tys. ton samych butelek plastikowych,
tylko niewielka część jest odzyskiwana i wykorzystywana ponownie

Jeśli chcesz o coś dopytać – dzwoń
(32 332 63 76) lub pisz (redakcja@
przegladlokalny.eu, ewentualnie
listownie: ul. Niepodległości 5, 44190 Knurów). Uzyskane odpowiedzi
opublikujemy w kolejnych wydaniach PL.
Knurowianie pytają:
- Jak długo ważna będzie ocena
firmy, która uzna, że nie segreguję
śmieci?
- Ocena firmy dotyczy każdorazowego odbioru.
- Gdzie należy zgłaszać ilość
osób zamieszkujących nieruchomość – w Urzędzie Miasta czy firmie odbierającej śmieci?
- Ilość osób zamieszkujących
daną nieruchomość należy zgłaszać w Urzędzie Miasta, składając
deklarację. Pier wszą deklarację
będzie można złożyć od 15 kwietnia do 10 maja br. Druk deklaracji
dostępny jest na stronach internetowych www.knurow.pl, www.
knurow.bip.info.pl oraz w budynku
Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana
Ogana 5


- A co będzie jak nie zgłoszę, ile
osób mieszka w domu. Jest jakaś
kara za to?
- W razie niezłożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji prezydent
miasta określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki, w tym
średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o
podobnym charakterze.
- Jak ma wyglądać pismo wypowiadające umowę z firmą wywozową, która teraz odbiera śmieci? Co
będzie, jeśli jej nie wypowiem do 1
lipca 2013 roku?
- Przykładowy wniosek rozwiązania umowy znajduje się na stronach
internetowych www.knurow.pl, www.
knurow.bip.info.pl. Jeżeli umowa nie
zostanie wypowiedziana do dnia 1 lipca 2013 r. będzie nadal obowiązywała.
Może zaistnieć sytuacja, w której za
wywóz odpadów trzeba będzie płacić
zarówno firmie, z którą była podpisa-

na umowa jak i gminie.
- Mam zapas worków firmy X z
widoczną nazwą. Czy jeśli przetarg
wygra firma Y, to przyjmie mi te
worki?
- Dobrze, by w miarę możliwości
wykorzystać worki do dnia 1 lipca
br., gdyż w cenie zakupu worka jest
zawarty koszt wywozu odpadów.
Natomiast jeżeli z jakichś przyczyn
nie uda się ich wykorzystać do 1 lipca
br., firma odbierze te worki wraz z
odpadami.
- Mam dużo worków jutowych,
jasno-kremowych. Czy mogę ich
użyć do segregacji śmieci oznaczając np. kawałkiem kolorowej
tkaniny (odpowiedniej dla rodzaju
śmieci)?
- „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Knurów” dopuszcza stosowanie przeźroczystych worków polietylenowych,
odpornych na rozerwanie o minimalnej pojemności 35 litrów w określonej
kolorystyce.
- Co to są te PSZOK-i (Punkty
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)? I gdzie one będą?
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aktualności
Knurów

Windykacja

na chybił trafił

Telewizja kablowa Alma-Sat nie
daje o sobie zapomnieć swoim
byłym abonentom. Wielu z nich
otrzymało wezwania do zapłaty
zaległych należności za
3 miesiące, kiedy już korzystało
z usług nowego operatora - Vectry

Knurów. trwa ofensywa poczty polskiej...

Ścigani za abonament

Blady strach padł na niepłacących abonamentu.
Poczta domaga się od nich uregulowania zaległości
sięgających 5 lat wstecz. Kto nie zapłaci w ciągu
7 dni, musi liczyć się z tym, że komornik może zająć
pensję lub emeryturę
Tym, którzy w ostatnich tygodniach odebrali wezwania do zapłaty abonamentu, nadal pobrzmiewają
w uszach słowa Dona lda Tuska
z 2007 roku: - Abonament radiowo-telewizyjny jest archaicznym
sposobem finansowania mediów
publicznych, haraczem ściąganym z
ludzi, dlatego rząd będzie zabiegał
o poparcie prezydenta i opozycji dla
jego zniesienia.
Wielu wzięło te słowa za ciche
przyzwolenie na niepłacenie abonamentu, jednak mało kto wyrejestrował wtedy odbiornik.
Od roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wespół z Pocztą Polską
ściga dłużników. W ostatnich tygodniach wezwania do zapłaty zaczęli
otrzymywać knurowianie. Za uchylanie się od opłaty abonamentu od
stycznia 2008 do stycznia 2013 roku
muszą zapłacić 1403,91 zł (w tym odsetki). Mają na to 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Po tym terminie
tytuł wykonawczy kierowany jest do
urzędu skarbowego. Wtedy dłużnicy
mogą się spodziewać, że zostaną zajęte ich rachunki bankowe.

- Wiele nie zarabiam, rodzinę
mam na utrzymaniu, często żyjemy
od wypłaty do wypłaty. To pismo
z poczty mnie dobiło. Skąd mam
wziąć tyle pieniędzy w tak krótkim
Pisma z prośbą o rozłożenie
długu na raty należy
kierować na adres:
Biuro Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji,
Departament Budżetu
i Finansów
skwer kard. S. Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa

czasie? - zastanawia się jeden z
dłużników (nazwisko do wiadomości redakcji).
- Kogo bym nie spytał, to nikt
nie płacił za abonament. Teraz co
drugi ma zgryz, bo dostał wezwanie.
Ciekawe, czy premier też takie dostał.
Jeśli nie, chętnie odeślę mu swoje ironizuje knurowianin.
Od uiszczenia zaległości nie da

Z płacenia abonamentu zwolnione są m.in. osoby, które
skończyły 75 lat (tylko pod warunkiem, że zgłosiły ten fakt w
urzędzie pocztowym), osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury,
której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc.
przeciętnego wynagrodzenia, bezrobotni.

się wywinąć, bo przedawniają się dopiero po 5 latach, ale abonent-dłużnik może poprosić o rozłożenie ich
na raty. Każdy taki wniosek rozpatrywany jest pozytywnie. Korespondencja z Krajową Radą Radiofonii
i Telewizji powinna zawierać imię i
nazwisko dłużnika, numer identyfikacyjny, okres i kwotę zaległości.
W celu udokumentowania swojej
sytuacji materialnej można wysłać
ksero PIT-u za ostatni rok. Pisma
należy kierować na adres: Biuro
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
Departament Budżetu i Finansów,
skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01015 Warszawa.
Na razie spać spokojnie mogą
tylko ci, którzy nie płacą abonamentu, bo nigdy nie zarejestrowali
telewizora ani radia. Poczta nie ma
podstaw, by wystawić im wezwania
do zapłaty. Teoretycznie do ich
drzw i może zapu kać kontroler,
chcący sprawdzić czy w domu jest
telewizor, ale nie mają obowiązku go wpuszczać. Jeśli jednak to
zrobią, pracownik poczty nałoży
na nich karę w w ysokości trzyd ziestok rot ności m iesięcznego
abonamentu.
- Spodziewane wpływy abonamentowe w 2013 roku wyniosą 510
milionów złotych. Jest to poziom
wpływów wyższy od zakładanego
jeszcze niedawno. Wynika z rosnącej
aktywności Poczty Polskiej i aparatu
skarbowego w ściąganiu należności ogłasza na swojej stronie KRRiT.
Paweł Gradek
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Sprzedaż telewizji kablowej
Alma-Sat (wraz z podłączonymi do
niej abonentami) Vectrze jeszcze
niektórym odbija się czkawką.
W sierpniowym numerze „Informatora Spółdzielczego” właściciel Alma-Sat, Tomasz Zajączkowski, podkreślał, że wszystkie
zobowiązania wynikające z umów
zawartych z operatorem przechodzą na Vectrę, co wiąże się
z podpisaniem umów z nowym
operatorem.
Już

na „dzień dobry”

część świeżo upieczonych
abonentów Vectry otrzymała wezwania do zapłaty za kablówkę,
którą opłaciła Alma-Satowi z góry
za cały rok.
- Poszłam z fakturami do biura
przy Łokietka i powiedziałam, żeby
rozliczali się między sobą - opowiadała nam w połowie grudnia pani
Bożena [„Konsultant na linii, nerwy
w pakiecie” - PL nr 50/2012]. - Anulowali mi to wezwanie. Usłyszałam,
że to pomyłka, pracownik Vectry był
nadgorliwy.
Wtedy rzecznik prasowy operatora, Krzysztof Stefaniak, tłumaczył pomyłkę błędem systemu
bilingowego.
Pod koniec stycznia 2013 roku
pan Edward (nazwisko do wiadomości redakcji - przyp. red.)
odebrał list polecony, a w nim
upomnienie z żądaniem wpłaty na
konto telewizji kablowej Alma-Sat
zaległych należności (135 zł).
Knurowianin nie krył zdziwienia wezwaniem, zwłaszcza że
w sierpniu podpisał z pełnomocnikiem Alma-Satu odstąpienie
od umowy z kablówką, by chwilę
później stać się abonentem Vectry.
Nadawanie programów przez nowego operatora miało się rozpocząć
1 września 2012 roku.
- Pełnomocnik zalecił nie płacić
nic od września na konto AlmaSatu, lecz czekać na faktury Vectry.
Faktury rzeczywiście nadeszły (2 w
listopadzie i 2 w grudniu - przyp.
red.) - mówi pan Edward.
Wszystkie zapłacił w terminie.
Nie rozumiał więc, dlaczego AlmaSat żąda od niego uregulowania
zaległości. Próbował w yjaśnić
nieporozumienie i zadzwonił pod
wskazany w piśmie numer telefonu.
W słuchawce usłyszał, że... nie ma
takiego numeru. To skłoniło go do
uważniejszej lektury pisma.
- Drugiego numeru telefonu, podanego na pieczątce, nikt nie odbiera.

Podpis przy pieczątce jest nieczytelny,
bez podania funkcji autora upomnienia - dzieli się z nami swoimi
spostrzeżeniami. - Numer konta nie
zgadza się z tym, na który wcześniej
wpłacałem za kablówkę. Poza tym
na upomnieniu widnieje stary numer
konta ING, a pod kwotą do zapłacenia nowy - PKO, którego właścicielem
jest dalej niby Alma-Sat.

Po dobroci

W Biurze PR Grupy Vectra
usłyszeliśmy, że operator nie ma
żadnego związku z akcją windykacyjną.
Przez kilka dni, o różnych
godzinach próbowaliśmy skontaktować się telefonicznie z AlmaSatem. Niestety, telefon w biurze
przy ul. Wrocławskiej w Gliwicach
milczał.
Dota rliśmy do właściciela
Alma-Satu, Tomasza Zajączkowskiego, który wskazał na adnotację
umieszczoną na każdym piśmie
kierowanym do byłych abonentów:
„Informujemy, że o ile powyższa
kwota pozostała wpłacona, prosimy
traktować wezwanie za nieważne”.
W okresie przejściowym (sierpień-październik) zaszwankowała
komunikacja między Alma-Satem
a Vectrą. Nie wiadomo było, kto
wpłacał za kablówkę Vectrze, a
kto staremu operatorowi. Dlatego
też we wrześniu 2012 roku Vectra
zaczęła się upominać o wpłaty od
tych, którzy za kablówkę zapłacili
Alma-Satowi za cały rok. Teraz
akcję windykacyjną na chybił trafił
rozpoczął Alma-Sat. Na razie śle
dobrowolne wezwania do zapłaty
listami poleconymi.

Nie wszyscy zapłacili

- Może się zdarzyć, że kogoś
windykujemy zupełnie omyłkowo.
Zawsze można się do nas zgłosić i
sprawę wyjaśnić - radził Zajączkowski. - Obecnie 320 osób zalega z
płatnościami. Mowa o abonentach,
którzy przestali płacić za kablówkę
jeszcze przed przejściem do Vectry.
Część z nich już się do nas zgłosiła,
byśmy rozłożyli dług na raty.
Jeśli w przypadku rzeczywistych dłużników akcja nie przyniesie efektu, Alma-Sat przekaże
sprawy do dalszego postępowania
windykacyjnego.
Ci, którzy w terminie uregulowali należności byłemu operatorowi lub Vectrze, a mimo to dostali
wezwanie do zapłaty, mogą je zignorować i spać spokojnie.
Paweł Gradek



rozmaitości
Knurów

Blaski i cienie

Od kwietnia pomniejszony tabor linii
636 zatrzyma się na części przystanków
obsługiwanych wcześniej przez 936

związków zawodowych
Arkadiusz Wojdowski, pracownik knurowskiej
kopalni, zwyciężył w literackiej części konkursu
dwutygodnika „Górnik”. Pokonał m.in. znanych
autorów historycznych monografii. W nagrodę
odwiedzi Brukselę

Arkadiusz Wojdowski nie boi się nowych wyzwań

Konkurs upamiętniał 20-lecie
rejestracji odrodzonego Związku
Zawodowego Górników w Polsce.
Arkadiusz Wojdowski związki zna
z autopsji, działa w nich od ponad
31 lat. W konkursie knurowianin
nie stworzył laurki, bo jak mówi,
nie pisze pod publikę. Krytycznie
przyjrzał się działalności związkowej, dostrzegając zarówno jej dobre,
jak i złe strony. Jego praca to zbiór
refleksji, migawek z najważniejszych
związkowych wydarzeń. Wojdowski
wspomina pierwsze manifestacje,
pierwsze próby zmieniania rzeczywistości.

− Wtedy podejście wielu z nas było
bardziej spontaniczne i emocjonalne,
a nie szło w kierunku „co ja będę z tego
miał” − uważa. − Dawniej związek
był jeden, teraz u nas, na knurowskiej
kopalni, mamy ich 9.
Związkowcy podlegają ciągłej
ewolucji. To, co sprawdzało się dawniej, teraz nie przynosi efektów.
− Czasy, gdy związkowiec mógł
być osobą, która krzykiem wygrywała
wiele spraw dla siebie czy innych, już
minęły − podkreśla knurowianin.
Przekuwanie niepoprawnych
marzeń w rzeczywistość nie jest łatwe, wymaga cierpliwości, dyploma-

cji i zaangażowania, których, niestety
- jak zaznacza Wojdowski - brakuje
współczesnym związkowcom.
− Wiem, że dla jednych przynależność związkowa ogranicza się
do korzystania z różnych form wypoczynku, udziału w biesiadach i
karczmach piwnych, a dla innych
do działalności na rzecz związków −
pisze knurowian.
Arkadiusz Wojdowski to typowy człowiek renesansu. Ukończył
m.in. studia dziennikarskie i obronił doktorat z filologii polskiej. W
międzyczasie uczęszczał na studia
podyplomowe z BHP i zarządzania
pracą. Studiować zaczął po 40., w
uniwersy teck ich ławach zasiadł
razem ze swoimi dziećmi. Wiek nie
przeszkodził mu zdobyć stypendium
naukowe czy zostać starostą grupy.
Zwycięstwo w konkursie było dla
niego sporym zaskoczeniem.
− Wcześniej pisałem do gazetek
studenckich − mówi Wojdowski.
− Udział w takim konkursie to mój debiut. Myślałem, że wygra ktoś bardziej
doświadczony.
Dlaczego zdecydowa ł się na
udział?
− Dużo widziałem, dużo słyszałem − zaznacza. − Chciałem pokazać,
że istnienie związków ma sens, mimo
że ma też swoje blaski i cienie.
Knurowianin w nagrodę spędzi 4
dni w Brukseli.

Gierałtowice, Knurów.
Zmiany w komunikacji autobusowej

Linia 936
do likwidacji

Od 1 kwietnia mieszkańcy Ornontowic,
Orzesza, Gierałtowic i Knurowa będą
musieli przesiąść się z autobusów linii
936 do 636
Rozmowy na temat zmian w
kursowaniu autobusów rozpoczęły
się na wniosek gmin już w ubiegłym
roku.
– Linia nr 936 działa poza terenem, po którym poruszają się autobusy KZK GOP. Komunikacja musi
funkcjonować na podstawie porozumienia z marszałkiem województwa
– tłumaczy rzecznik prasowy KZK
GOP, Anna Koteras. – Takiego porozumienia nie udało się uzyskać i
na wniosek gminy Gierałtowice, w
uzgodnieniu z gminami Ornontowice, Orzesz i Knurów kursy autobusów 936 zostaną zawieszone.
Zmiany nie ominą linii nr
636, kursującej między Orzeszem

a Knurowem. Od kwietnia autobusy będą jeździć dłuższą trasą
(Orzesze Szkoła – Ornontowice
Centrum – Gierałtowice - Paniówki Szkoła – Knurów Szpitalna) i
zatrzymają się na części przystanków linii 936.
Do obsługi linii 636 zostaną
skierowane mniejsze autobusy o
pojemności ok. 40 osób.  – Wymuszone jest to tym, że na nowej trasie
w Gierałtowicach jedna z ulic jest
z zbyt wąska, by zmieścił się tam
autobus o dotychczasowych rozmiarach, stąd decyzja o zmianie taboru
– wyjaśnia Koteras.

Tekst i foto:
Dawid Ciepliński

Knurów. Zbiórka elektrośmieci

Piwnice i strychy przejaśniały

Foto: Janusz Szydło

Tekst i foto: Justyna Bajko

Stare telewizory, komputery, monitory to
sprzęty, których najczęściej pozbywali się
knurowianie podczas sobotniej zbiórki
Akcja odbyła się na parkingu przy
ul. Witosa. - Zainteresowanie było bardzo duże, przerosło nasze oczekiwania.
Mieliśmy do dyspozycji dwa samochody,
które pękały w szwach od sprzętów, a
jeden z nich już po 30 minutach trwania
akcji był w połowie zapełniony – informuje organizator akcji i miejski radny,
Janusz Szydło.
Podcz a s poprz ed n iej zbiórk i
organizatorzy zebrali ok. 2 ton elektrośmieci. Teraz było ich jeszcze
więcej. – Na tę chwilę mamy 4 tony,
a to jeszcze nie wszystko, ponieważ
osoby, które zgłosiły telefonicznie chęć
pozbycia się dużych sprzętów (telewizorów, lodówek), musiały poczekać na


ich odbiór – mówi Szydło.
Starocie trafiły do specjalnych pojazdów, udostępnionych przez patrona
akcji – Przedsiębiorstwo TechnicznoHandlowe Technika z Gliwic.
Każdy, kto oddał w sobotę elektrośmieci, dostał w prezencie torbę
ekologiczną.
To była czwarta, ale nie ostatnia,
akcja tego typu. – Za każdym razem
knurowianie oddają coraz więcej zużytego sprzętu, co cieszy, ponieważ zwiększa się nasza świadomość ekologiczna
– zauważa radny. - Następna okazja, by
pozbyć się elektrośmieci będzie prawdopodobnie na wiosnę.
DC

Akcja cieszyła się dużo większym zainteresowaniem niż poprzednie, a knurowanie
chętnie pozbywali się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
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aktualności
Knurów. czytniK sKontroluje czas pobytu dziecKa w przedszKolu

dla rodzica cenna
każda minuta

Knurowskie przedszkola przygotowują się na małą
rewolucję. Koniec z listami obecności. Od marca,
dzięki specjalnie zainstalowanym czytnikom, czas
pobytu dziecka w przedszkolu skontroluje... komputer
Gmina zapewnia bezpłatny, pięciogodzinny pobyt dziecka w placówce. Przed godz. 8.00 i po 13.00 rodzice
zobowiązani są płacić 1,50 zł za każdą
godzinę. Dotychczas opiekun już
na wstępie deklarował, ile godzin
dziecko spędzi w przedszkolu i płacił
odpowiednią kwotę. Opłata była więc
naliczana nie od rzeczywistego czasu
pobytu, ale od deklarowanego. Jeśli
rodzic odebrał przedszkolaka godzinę wcześniej niż wpisał w deklaracji,
nie otrzymywał zwrotu pieniędzy za
niewykorzystany czas.
− Fizycznie było niemożliwe,

aby kontrolować moment przyjścia i
wyjścia dziecka − tłumaczy Grażyna
Misztalewska, dyrektorka Miejskiego
Przedszkola nr 7 w Knurowie.
Gmina postanowiła rozwiązać
ten problem. Na początku marca
każdy przedszkolak otrzyma kartę
zbliżeniową z indywidualnym numerem. Przy wejściu do placówki rodzic
przyłoży kartę do czytnika - wtedy
rozpocznie się naliczanie opłaty. To
samo zrobi przy wyjściu - wtedy
naliczanie się zakończy.
− Czytnik umożliwi dokładniejszą
ewidencję rzeczywistego czasu pobytu

dziecka w przedszkolu − tłumaczy
Tomasz Lewicki, zastępca dyrektora Miejskiego Związku Jednostek
Oświatowych. − To dla rodziców duże
udogodnienie.
Pod koniec każdego miesiąca
czas pobytu dziecka będzie zsumowany (poza czasem bezpłatnym)
z dokładnością co do minuty. Po
rozliczeniu opiekun otrzyma zwrot
pieniędzy lub też będzie zmuszony
dopłacić, jeśli dziecko przebywało
w placówce dłużej niż w czasie zadeklarowanym.
− Według na szych obliczeń,

pogrom wśród
kandydatów na kierowców

- Czytnik z pewnością sprawdzi się w przedszkolu - zapewnia
dyrektorka MP-7, Grażyna Misztalewska

rodzice zapłacą około 2 gr za minutę
− dodaje Grażyna Misztalewska.
− Dzięki nowe mu rozw iąz aniu
opłaty za przedszkola powinny być
mniejsze.
Dane z czytnika spłyną do przedszkolnego systemu komputerowego.
Każdy rodzic, wykorzystując przypisany dziecku login i hasło, połączy
się drogą internetową ze specjalną
stroną i skontroluje odpłatności.
− W przypadku, gdy dziecka nie
będzie w przedszkolu, istnieje możliwość zgłoszenia tego ustnie, również

wtedy rodzic otrzyma zwrot pieniędzy
− tłumaczy Grzegorz Niewidok, koordynator projektu z MZJOŚ.
− Zainstalowanie czytników to
dobry pomysł − chwali Maria Kamińska- Mosio, dyrektorka Miejskiego
Przedszkola nr 3. − Póki co rodzice nie
zgłaszają sprzeciwu. Są zadowoleni,
że zapłacą za faktyczny pobyt dziecka
w placówce.
Elektroniczna ewidencja działa
już w innych gminach, czy sprawdzi
się w Knurowie?
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Nowy teoretyczny egzamin na prawo jazdy zbiera żniwo
wśród zdających. Statystyki zdawalności są najniższe od
lat. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach nie tracą optymizmu: - Z każdym miesiącem
powinno być coraz lepiej - uspokajają
Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami weszła w życie 19
stycznia. Wśród zmian, m.in. nowe
kategorie prawa jazdy, nowy system
egzaminów czy elektroniczny obieg
dokumentów.
Kursanci obawiali się egzaminu
teoretycznego, który nawet doświadczonym kierowcom sprawiał
trudności. Pula pytań zwiększyła
się z 500 do 3000, a podczas egzaminu zamiast 18 komputer wylosuje
32. Większość jest w formie video,
które można obejrzeć tylko raz.
Aby wiernie odtworzyć sytuacje
panujące na drodze, gdzie kierowcy
zazwyczaj mają tylko kilka sekund
na podjęcie decyzji, ograniczono
czas na udzielenie odpowiedzi.
12 specjalistycznych pytań różni się w zależności od zdawanej kategorii. Prawidłowa jest tylko jedna
odpowiedź, a do pytań nie można
już wrócić.

Żeby zaliczyć część teoretyczną
i przejść do praktycznej, egzaminowani muszą uzyskać 68 z 74 punktów możliwych do zdobycia.
Obawy kursantów okazały się
uzasadnione. W rybnickim ośrodku, gdzie większość knurowian
przystępuje do egzaminów, średnia
zdawalność w styczniu waha się w
granicach 15 proc., a w pierwszym
dniu po wejściu w życie nowych
przepisów egzamin teoretyczny
zdały jedynie 4 z 27 osób.
Pracownicy WORD-u przyznają, że te statystyki mogą być mylne.
– Osoby, które przystępowały do
pierwszych egzaminów, uczyły się
jeszcze według starych zasad. Nie
do końca wiedziały co ich czeka,
stąd zdawalność jest na takim, a nie
innym poziomie – wyjaśnia Bogdan
Kasprzak, egzaminator nadzorujący katowickiego WORD-u. – Wcześniej większość kursantów uczyła się
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pytań na pamięć i często, patrząc na
obrazek, nawet nie czytając pytania,
potrafiła udzielić odpowiedzi. Teraz
trzeba nauczyć się przepisów ruchu
drogowego.
Zdawalność z ostatnich dni
dalej jest na bardzo niskim poziomie. W zeszły piątek w Rybniku do
egzaminu podeszło 19 osób. Zdały
zaledwie 3, czyli jedynie 15,8 proc.
Liczba jest i tak o 20 proc. niższa,
biorąc pod uwagę wszystkie oddziały Wojewódzkich Ośrodków Ruchu
Drogowego.
– Te średnie będą się z każdym
miesiącem systematycznie zwiększać i to bardzo szybko – zapewnia
Kasprzak.
Miarodajne dla nowego systemu
mają być egzaminy tych, którzy
szkolili się już według now ych
zasad.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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Knurów

Alfa i Omega
pod sklepieniem

Po Wielkanocy rozpocznie się montaż nowego witrażu
w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Sztuka w Kościele ma nie tylko
charakter zdobniczy, odsyła do
sfery sacrum, myśli niedostępnych
zmysłom.
− W okresie średniowiecza, kiedy
umiejętność czytania po łacinie była
znana niewielu osobom, malowidła i
rzeźby wyjaśniały prawdę Ewangelii,
przybliżały ludziom Boga − tłumaczy

ks. Jan Buchta, proboszcz parafii
Matki Bożej Częstochowskiej.
Natchnione dzieła umożliwiały
poznanie, zamiast wielu słów − jeden
obraz.
Przestrzeń sakralna powinna być
harmonijna, by kierować myśli ku
sferze ducha.
− Całe otoczenie kościoła pomaga

Na witrażu Alfa i Omega, początek i koniec

w modlitwie, bo tam, gdzie jest brzydko, człowiek źle się czuje, brzydota
odpycha − mówi proboszcz.
W myśl tej idei, kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej wzbogaci
się o nowe dzieło. Witraż zaprojektował Edward Dawidowski, absolwent
kijowskiej Akademii Sztuk Pięknych,
znany w parafii z wcześniejszych

Choć plan już jest gotowy, zbiórka na witraż wciąż trwa. − Wstępny
koszt to około 200 tys. zł − informuje ks. Jan Buchta

dokonań, m.in. chrzcielnicy czy
ambony.
Projekt nawiązuje do Księgi Rodzaju, momentu stworzenia świata,
zakończonego słowami: „I widział
Bóg, że było dobre”.
− Na witrażu przedstawiono
Alfę i Omegę, początek i koniec −
wyjaśnia ksiądz proboszcz. − To
wizja kosmogonii, czyli powstania
świata. Wszystko należy do Pana,
cała Ziemia i Kosmos. Wszystko głosi
Jego chwałę.

Artystyczna wizja skupia się na
unaocznieniu Wszechświata. Na
projekcie możemy dostrzec planety,
ptaki, gwiazdy i oceany przetykane
Boskimi promieniami, obejmującymi całość stworzenia.
Prace montażowe ruszą wiosną,
tuż po Wielkanocy. Ksiądz proboszcz
obiecuje, że jeśli wszystko się uda, już
na sierpniowym odpuście knurowianie będą mogli podziwiać sakralne
dzieło w pełnej krasie.
Tekst i foto: Justyna Bajko

reklama



Przegląd Lokalny Nr 7 (1041) 14 lutego 2013 roku

rozmaitości
Knurów. teledysK wypromuje płytĘ projeKtu padereK

szał w stylu nirvany
Pokochałam oczy Twe,

I chcę patrzeć tylko w nie.
Zobaczyłam usta Twe,
Pokochałam także je.
Wszystko Twoje miłe jest,
Każde słowo, każdy gest.
Za ten wiersz nie gniewaj się,
bo naprawdę Kocham Cię.
Kochanemu Adamowi
Twoja Kasia

Dwa dni trwały zdjęcia do teledysku promującego
płytę „Projektu Paderek”. Klip nawiązuje klimatem
do lat 90. Rezultaty poznamy po feriach
W ubiegłym tygodniu sala gimnastyczna w Zespole Szkół im. I.J.
Paderewskiego zamieniła się w plan
zdjęciowy. – Wcześniej przygotowywaliśmy scenografię – informuje
Dawid Szymała, opiekun projektu
i nauczyciel języka niemieckiego w
knurowskim LO.
Młodzież kręciła klip do piosenki
„Szał” z repertuaru Edyty Bartosiewicz. Wybór był oczywisty - to
najbardziej energetyczny kawałek na
całej płycie.
- Większość piosenek na krążku
pochodzi z lat 90., dlatego też stwier-

dziliśmy wspólnie, że fajnie byłoby
osadzić wszystko właśnie w tamtych
czasach – mówi Jakub Skorupa z firmy Produktownia, która od początku
zaangażowana jest w projekt. – Teledysk będzie nawiązywać klimatem
do tego, co możemy zobaczyć w klipie
„Smells Like Teen Spirit” zespołu
Nirvana.
W kręceniu teledysku wzięło
udział ponad 70 uczniów z pierwszych i drugich klas liceum.
– Uczniowie nie wiedzieli w co
się ubrać, ponieważ w tamtym czasie
dopiero przychodzili na świat. Mu-

sieliśmy im wyjaśniać jaka panowała
wtedy moda – mówi Szymała. – Co
chwilę przychodzili konsultować się
w tej sprawie, a ubrań szukali głównie
w sklepach z używaną odzieżą lub
pożyczali od rodziców.
Premiera teledysku po feriach zimowych, a płyta ukaże się 21 marca.
Wtedy też zostanie zorganizowany
koncert charytatywny, w czasie którego cały materiał po raz pierwszy
zostanie zaprezentowany na żywo.
Dochód zasili konto Antosi Wieczorek.

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Knurów. podwójna dawKa ŚmiecHu, czyli...

bezczelnie młodzi
bawili do łez

Pokochać to największe ryzyko ze
wszystkich.
To oddanie swojej przyszłości i
swojego szczęścia
w ręce drugiego człowieka.
To zaufanie bez reszty.
To odsłonięcie swoich słabości .
I TAK WŁAŚNIE CIĘ KOCHAM.
Najszczersze życzenia dla
najpiękniejszej Żony
oraz przyszłej Mamy Natalii
od Męża Mariusza

Ja uwielbiam ją,

ona jest moją żonką i tańczy dla
mnie,
mimo, że to już 13 roczek,
dalej chcę z nią i przy niej żyć,
dzięki niej – Iwonce – moje życie
ma sens.
Wojtek

Chcę żyć i żyć będę

Chcę kochać i kochać będę
Chcę śmiać się i śmiać się będę
Chcę Ciebie i Ciebie zdobędę!
Dla Myszki od Twojego Kotka

Milion jest gwiazd na niebie

lecz tylko jedna spogląda na Ciebie.
A tą gwiazdką jestem ja
Ktoś, kto Ciebie dobrze zna!
I dlatego tę kartkę ślę,
Bo ja bardzo kocham Cię!
Wioli – Zdzisław

Malinowe Twe usteczka,

Kocham Cię i będę kochać bez

Nasz świat jest cudownym snem,

Moja Kochana Ilonko,

Malinowy uśmiech Twój,
Jesteś cała z cukiereczka
Aniołeczku mój.
Kochanej Żonie Bożenie
Kochający Mąż – Marek Kusz

bo kochamy się – już 13 lat jesteśmy
razem
i pragniemy z sobą być i na dobre
i na złe.
Naszą miłość umacniają 2xM,
bo w Walentynki urodziły
i poczęły się.
Małżonkowie Iwona
z Wojtkiem.

końca
wśród dnia i wschodzącego słońca
wśród nocy, dnia i księżyca
po prostu do końca życia!
Kochanej Żonie Danucie
– Waldek

Miłość, to znaczy, że jesteś przy
mnie,
miłość to znaczy, że o mnie myślisz,
miłość to sprawi, że mi się
przyśnisz…
miłość – cóż może być piękniejszego,
niż nas dwoje w Dzień Walentego!
Kocham Cię – Piotr…

serdeczności

Knurowianie kochają kabarety. Bilety zawsze rozchodzą się w
mgnieniu oka, a sala kina wypełniona jest po brzegi. Tak było w
ubiegły piątek podczas dwóch występów Kabaretu Młodych Panów

K aba re t u M łodych Pa nów
przedstawiać nie trzeba. Od kilku
lat plasuje się w czołówce polskiej
sceny kabaretowej. Duża dawka ironii i dystansu do tego, co aktualne,
sprawia, że zyskuje coraz większe
grono fanów i cieszy się uznaniem
krytyków.
Skecze i gagi bawiły publiczność do łez. Wśród nich nie mogło
zabraknąć najpopularniejszych

reklama

numerów grupy, m.in. „Opowieści
Biblijnych po Śląsku”.
W repertuarze kabaretu nie
brakowało odwołań do Knurowa
oraz improwizacji, które nadawały
skeczom świeżość.
Publiczność nagrodziła występy burzą oklasków. Kabareciarze
odwdzięczyli się bisem. Komu było
mało, mógł po koncercie kupić najnowsze DVD grupy pt. „Bezczelnie
Młodzi”.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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rozrywKa Nr 7/2013

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

- do wyGrania podwójny bilet do Kina

artur szura z czuchowa

ur. 31.01.2013 r., 3060 g, 52 cm

franciszek zając z Knurowa
ur. 3.02.2013 r., 2630 g, 51

franciszek laszczyk z Gliwic

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

zuzanna ptak z przegędzy

ur. 3.02.2013 r., 2790 g, 50 cm

oliwier chłód z zabrza

ur. 4.02.2103 r., 3300 g, 52 cm

michał piotrowski z bełku

ur. 4.02.2013 r., 2700 g, 50 cm

ur. 4.02.2013 r., 3300 g, 52 cm

wojciech okoń z Gierałtowic

wiktoria Kaczmarczyk z Żernicy

dzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 5/2013 brzmiało: „Teściowa”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Marzenna Kozłowska Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

ur. 5.02.2013 r., 3740 g, 54 cm

ur. 6.02.2013 r., 2950 g, 54 cm

18.02.2013 r. PONIEDZIAŁEK
FERIE FILMOWE na PIĄTKĘ!
Muppety − godz. 10.00

14.02.2013 r. CZWARTEK

7

Zambezia 3D − godz. 14.30
Drogówka − godz. 16.00
Gangster Squad. Pogromcy maﬁi
− godz. 18.00
Piękne istoty − godz. 20.00
15.02.2013 r. PIĄTEK
FERIE FILMOWE na PIĄTKĘ!
Merida Waleczna 3D
− godz. 10.00
FERIE FILMOWE na PIĄTKĘ!
Felix, Net i Nika oraz Teoretycznie
Możliwa Katastrofa − godz. 12.30
Piękne istoty − godz.17.45, 20.00
16.02.2013 r. SOBOTA
Piękne istoty − godz.17.45, 20.00

FERIE FILMOWE na PIĄTKĘ!
Życie Pi 3D − godz. 12.30
Piękne istoty − godz.17.45, 20.00
19.02.2013 r. WTOREK
FERIE FILMOWE na PIĄTKĘ!
Roman Barbarzyńca 3D
− godz. 10.00

ur. 6.02.2013 r., 2300 g, 45 cm

aneta widawska z Gliwic

ur. 6.02.2013 r., 2770 g, 53 cm

FERIE FILMOWE na PIĄTKĘ!
Wysoka fala
− godz. 12.30
Piękne istoty
− godz.17.45, 20.00
20.02.2013 r. ŚRODA
Piękne istoty
− godz.17.45, 20.00
Bilety na „Ferie Filmowe
na piątkę” − 5 zł

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

0

emilia przychodzka z leszczyn

michalina walkowiak z Knurowa
ur. 9.02.2013 r., 3950 g, 56 cm

emilia Hołda z toszka

ur. 10.02.2013 r., 2810 g, 48 cm
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wilcza, przyszowice

czar drewnianych
kościółków

W XVIII wieku Przyszowice zbudowały dwa piękne
drewniane kościółki. Istnieją one do dzisiaj, lecz nie
zobaczysz ich w rodzimej miejscowości. Za to mieszkańcy
Wilczy cieszą oko kościółkiem wzniesionym przez swoich
przodków przed przeszło trzema wiekami
Wilcza i Przyszowice –
dwie przygraniczne miejscowości w dwudziestoleciu międzywojennym (1922-1939) ze
swymi obiektami sakralnymi.
Przypomnijmy stare fotografie przez pryzmat sacrum.

w ŚrodKu wilczy Górnej

(jak mówiono „na górce”)
stoi, otoczony lipami i dębami, pięknie odnowiony kościółek parafialny. Świątynię
wznieśli mieszkańcy wioski
w 1657 roku na cześć Matki
Bożej Częstochowskiej. W
1713 roku – jak podaje kronika - zamieniono mieszczący
się w głównym ołtarzu obraz
Matki Bożej Częstochowskiej
z obrazem św. Mikołaja w
Gorzycach. Odtąd wilczański
kościół jest pod wezwaniem
św. Mikołaja – biskupa.
Ciekawa jest też historia
organów. Zbudowane zostały
w 1871 roku w pilchowickim
Seminarium Nauczycielskim
(w kaplicy). W 1913 roku,
dzięk i usilnym staraniom
ks. Antoniego Daneckiego,
zamontowano je w kościele
w Wilczy.
Możemy również porównać wygląd ołtarza główne-

go w latach 30. XX wieku z
obecnym ołtarzem (zdjęcia
zamieszczone zostały w „Gościu Niedzielnym” 10 września
1937 roku).

parafia przyszowice

powstała przed 1335 rokiem. W XVII wieku znajdowały się tu dwa drewniane
kościoły:
- z 1720 roku – pod wezwaniem św. Mikołaja,
- z 1760 roku – pod wezwaniem św. Krzyża.
Obydwie świątynie posiadały konstrukcję zrębową.
Kościół św. Mikołaja posiada zamknięte prezbiterium,
gdzie znajduje się wczesnobarokowy ołtarz główny z XVIII
wieku. W południowej części
prezbiterium mieści się kaplica pięcioboczna budowana na
zrąb, zaś wieża w dzwonnicy
posiada konstrukcję słupową,
która zwęża się w górnej części. Izbicę wieńczy baniasty
hełm w stylu barokowym.
Nad nawą i prezbiterium
znajduje się siodłowy dach pokryty gontem; gontowe są również przydaszki, tzw. soboty.
W 1937 roku kościół przeniesiony został do Borowej Wsi.

Ołtarz główny w kościele pw. św. Mikołaja w Wilczy
(wygląd z 1937 roku)
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Zabytkowy, dawny przyszowicki kościół pw. św. Krzyża,
przeniesiony w 1957 roku do Istebnej na Kubalonkę

Dawny przyszowicki kościół pw. św. Mikołaja,
przeniesiony do Borowej Wsi w 1937 roku

Drugi przyszowicki kościół, św. Krzyża, wymieniany
był już w powizytacyjnym
protokole z 1679 roku, zaś w
1760 roku został zbudowany na nowo. Siodłowy dach
gontow y znajduje się nad
prezbiterium i nawą. Gontowy jest również hełm wieży
kościelnej. Boczne ściany
świątyni posiadają daszki
okapowe zwane sobotami. Na
stromym dachu zamontowano wieżyczkę na sygnaturkę
w stylu barokowym.
W latach 1922-1939, kiedy Przyszowice znalazły się
po polskiej stronie Górnego
Śląska, zabytkowy kościółek
położony był parę metrów od
granicy niemieckiej. W 1957
roku przeniesiony został z
Przyszowic do Istebnej na
Kubalonkę.
Wielce zasłużonym dla
przyszowickiej społeczności przed II wojną był ks.
dziekan Franciszek Pogrzeba
– proboszcz przyszowicki,
budowniczy obecnego kościoła w Przyszowicach pod
wezwaniem św. Jana Nepomucena. Świątynię w ybudowano w latach 1937–1938.
Na rok przed wybuchem II
wojny poświęcił ją ks. biskup
Stanisław Adamski.

Na terenie parafii w Przyszowicach już w dwudziestoleciu międzywojennym w
zamku swą siedzibę miały Siostry Jadwiżanki. Jadwiżanki z
Przyszowic (znane na terenie
całej Archidiecezji Katowickiej i nie tylko) zajmują się
między innymi wypiekaniem
komunikantów (hostii).
Maria Grzelewska

Zdjęcia pochodzą z „Gościa Niedzielnego” - z 19 września 1937 r. (Wilcza) i z
20 listopada 1938 r. (Przyszowice)

Kościół pw. św. Mikołaja w Wilczy

Knurów. biblioteKa zaprasza

dzieci, bawcie się

Na czytanie i oglądanie bajek zaprasza
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Knurowie. Muminki,
Smerfy i bohaterowie baśni Andersena
urozmaicą małym czytelnikom
zimowe ferie
Zajęcia będą mieć dwie tury. Pierwsza w dniach 11-15
lutego, druga – 18-22 lutego. Każdego dnia po dwie godziny – od 10 do 12. Biblioteka zachęca do udziału dzieci w
wieku 5-12 lat.
Dzieci będą miały okazję wysłuchania i obejrzenia najbardziej znanych bajek. Na podstawie lektury
i projekcji zostaną wykonane prace plastyczne. Twórcze efekty
działąń artystycznych zostaną zaprezentowane na specjalnej
wystawce wieńczącej Biblioferie.

Harmonogram
Biblioferii:
• 15.02 (piątek) – „W świecie baśni
Andersena”: czytanie utworów
pisarza (m.in. o „Calineczce”,
„ Brz yd k i m Kacząt k u” i „ Latającym Kufrze”), rozmowa o
pożytkach z bajek i wykonanie
witraży nawiązujących do baśni
Andersena.
• 19.02 (wtorek) – „W podróży z
Guliwerem”: czytanie fragmentów
przygód Guliwera i wykonanie
Wyspy Liliputów.
• 21.02 (czwartek) – „Ahoj, Piraci
Kamraci”: czytanie wybranych
utworów (m.in. o „Skarbie piratów” i „Piratach – galerii łotrów”,
zabawy ruchowe i zręcznościowe
(m.in. przebrania, malowanie twarzy, wykonanie masek z kartonu)
oraz projekt statku pirackiego.

/bw/



ogłoszenia
Handel i Usługi

Nowa, na gwarancji lodówko – zamrażarka
Elektrolux – sprzedam. Tel. 698 804 470

1-9/13

7/13

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

SZUKAM PRACY

4-9/13

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 793 181 986

Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450

1/13-odw.

5-odw.

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

1/13-odw.

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICEREK. Kompleksowe sprzątanie mieszkań, domów, biur. Tel. 605 482 820,
668 416 198

Emerytka szuka pracy – sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

1/13-odw.

2/13-odw.

1/13-15/13

Kierowca kat. B posiada auto dostawcze,
skrzyniowe, szuka pracy lub nawiąże
współpracę. Tel. 664 847 725

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

7-odw.

1/13-odw.

P r o j e k t y w n ę t r z i ł a z i e n e k . Te l .
666 852 100

6-9/13

M ł o da, s i lna o s o b a p o dejm i e p r ac ę
sprzątania lub opieki nad dzieckiem. Tel.
513 236 697 od 8.00 do 18.00
7-odw.

Sprzedam ładny ogródek działkowy po
remoncie 23.000 zł do negocjacji. Tel.
792 290 106

6-7/13

Sprzedam mieszkanie M-4 na ulicy Ułanów
w Knurowie. Kontakt: 792 077 077

6-7/13

Sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach.
Kontakt: 792 077 077

6-7/13

Remonty od A do Z. Tel. 666 852 100

6-9/13

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

1/13-9/13

Transport cały kraj 1,5T. Tel. 666 852 100

6-9/13

Szukam mieszkania do w ynajęcia na
terenie Knurowa lub Gierał towic. Tel.
664 847 725
Wynajmę sklep i bar. Tel. 515 182 015

7/13

Zamienię kawalerkę na większe w Knurowie
za odstępne. Tel. 663 778 047

Żernica, dom wolnostojący 195.000 zł.
Biuro M3. Tel. 600 636 119

7/13

5-17/13

MOTORYZACJA

1-10/13

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

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

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

1/13-odw.

6-13/13

Wyprzedaż pożyczek. Oddłużenia + gotówka do ręki. Tel. 32 236 71 13

S KU P samochodów – G otówka. Tel.
791 544 346

Usługi geodezyjne. Tel. 792 900 609

7-10/13

6-13/13

5 – 9/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

1/13-odw.

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

1/13-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
1/13-odw.

Szukam pracy jako opiekun dla osoby
starszej. Doświadczenie, dyspozycyjność.
Wiek 55 lat. Tel. 883 962 030

1-9/13

7/13

5-7/13

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

W czasie narady przed kwalifikacją
wojskową w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach wręczono Medale za Zasługi
dla Obronności Kraju

2/13-odw.

4-17/13

5-9/13

Nagrodzeni
za obronność

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727

Docieplenia budynków, remonty, malowanie elewacji. Tel. 607 969 200

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane, ścianki, poddasza, docieplanie
domów, podbitki, malowanie elewacji,
ankrowanie i remonty kompleksowe.
Tel. 785 948 716

Gliwice

Foto: Romana Gozdek /sisp

		
50 000 rata 889 zł. Tel. 32 271 06 05

Sprzedam

1/13-odw.

dam PRACĘ
Kierowcę kat. D zatrudnię, może być rencista, emeryt lub praca dodatkowa. Tel.
785 048 585
5-9/13

Praca dla emeryta, najlepiej górniczego
z własnym samochodem - wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: 601 641 641,
601 631 631, 500 183 102, 513 660 970
7-10/13

Praca dla pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej. Tel. 660 311 766,
600 023 547
5-7/13

Pr zyjmę do pracy w brukarst wie. Tel.
609 775 488, 783 775 488

Minister Obrony Narodowej docenił zasługi okolicznych urzędników;
na zdjęciu: komendant Roman Nowogrodzki, Ryszard Skwierut, Krzysztof
Sierantowicz, Irena Pawiczek, Monika Osada i starosta Michał Nieszporek

Minister Obrony Narodowej, na
wniosek starosty gliwickiego Michała Nieszporka, wyróżnił kilkoro
urzędników z powiatu gliwickiego
za wysokie osiągnięcia i wzorowe
wykonywanie obowiązków służbowych na rzecz obronności kraju.
- Chcę podkreślić wysoki poziom
wykonywania zadań związanych z
kwalifikacją wojskową przez samorządy powiatu gliwickiego i gmin
wchodzących w jego skład – mówił
Roman Nowogrodzki, komendant
Wojskowej Komisji Uzupełnień
w Gliwicach – Spośród wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego,
które obejmuje swym działaniem

EDUKACJA
Korepetycje - angielski. Tel. 792 237 177

2-9/13

7-8/13

5-7/13

Kupię dom, może być do remontu lub działkę. Tel. 881 150 566
7/13

OKAZJA – 3-pokojowe 57 m2, nowe okna,
łazienka po remoncie 129.000 zł. Biuro M3.
Tel. 603 773 313

Foto: Archiwum MSP-2

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie, ul.
Koziełka. Tel. 602 365 617

7-8/13

sisp, jb

7-8/13

Do wynajęcia mieszkanie M-3 w Knurowie.
Tel. 601 628 762

D o w y n a j ę c i a m i e s z k a n i e . Te l .
535 071 657

WKU w Gliwicach, w powiecie gliwickim zadanie te realizowane są na
najwyższym poziomie.
Złoty Medal otrzymała Monika
Osada z Urzędu Miasta w Knurowie. Srebrne Medale odebrali Irena
Pawiczek z Urzędu Gminy w Pilchowicach i Krzysztof Sierantowicz
z Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
Brązowym Medalem uhonorowano
Ryszarda Skwieruta z Urzędu Gminy
w Gierałtowicach.
Medale wręczyli nagrodzonym
ppłk dypl. Roman Nowogrodzki i
starosta gliwicki Michał Nieszporek.

Hu, hu, ha nasza zima
zła? Nieprawda! Zima wcale nie musi być zła, pod warunkiem, że przestrzega się
kilku reguł. O tym, jak bezpiecznie i wesoło spędzić
zimowe ferie rozmawiały
8 lutego dzieci z Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 2
z oddziałami integracyjnymi. Apel przygotowały
klasy II b i III wspólnie z
wychowawczyniami: Beatą
Hołysz, Patrycją Maciejczak i Danutą Bobek.
jb

7/13

Pilnie sprzedam lub wynajmę M-5 w Knurowie ul. Kosmonautów. Tel. 502 405 160
5-7/13

Sprzedam działkę budowlaną w okolicy ul.
Koziełka, pow. 997 m2. Tel. 605 822 561

7-8/13

Sprzedam garaż Mieszka I/1 Maja. Cena
38 000 zł. Tel. 792 842 939. Pośrednikom
dziękuję.
7-10/13

Sprzedam kawalerkę 36 m2 w Knurowie po
kapitalnym remoncie. Tel. 887 226 208

7-10/13

12
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sport

Mimo, że to tylko
sparingi, walki
na boisku nie
brakuje

Zespół Concordii rozpoczął
cykl meczów sparingowych od
konfrontacji z wyżej notowanym Gwarkiem Tarnowskie
Góry. I od porażki 2:4. Goście
znakomicie rozpoczęli to spotkanie i w pierwszej odsłonie
wyszli na prowadzenie 3:0.
Odrabianie strat rozpoczął
Filip, który dzień po meczu

obchodził 19. urodziny, z kolei
gola kontaktowego strzelił jego
rówieśnik – Juzwuk.
Trener knurowian – Wojciech Kempa skorzystał w tym
meczu z następujących zawodników: Widera, Majorczyk
– zawodnik testowany, Mikulski, Jaroszewski, Łopatka – zawodnik testowany, Rozumek,

Żyrkowski, Piwowarczyk, Filip, Kozdroń, Suchocki, Spórna, Mastyj, Juzwuk, Idziaszek,
Lewandowski i Kruk.
Kilka dni po porażce z
Gwarkiem formę knurowian
sprawdził inny 4-ligowiec –
Jedność Przyszowice. I zaczęło
się od 0:1 po bramce Kowalskiego. Tym razem odpowiedź

PiSk

Miejska liga piłki
nożnej halowej

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

WYNIKI 27. KOLEJKI
Z DNIA 11.2.2013.

WYNIKI Z 5 LUTEGO
1. Jacek Zacher
- 2.206 pkt
2. Józef Antończyk
- 1.960 pkt
3. Jan Pikus
- 1.809 pkt
4. Stefan Dylus
- 1.803 pkt
5. Czesław Antończyk
- 1.776 pkt
6. Joachim Makselon
- 1.756 pkt
7. Bogumił Wolny
- 1.740 pkt
8. Emil Kasperek
- 1.714 pkt
9. Wojciech Napierała
- 1.712 pkt
10. Jerzy Makselon
- 1.692 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 19 lutego o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

TKKF Apteka Św. Barbary – IPA Knurów 7:2 (2:1)
1:0 M. Szymański 7’, 2:0 D. Lewandowski 8’, 2:1 W. Juszczyk
17’, 3:1 G. Kania 22’, 4:1 M. Duraj 23’, 4:2 W. Juszczyk 30’, 5:2
D. Lewandowski 32’, 6:2 G. Wojtala 37’, 7:2 M. Losza 40’.
PTK DB Schenker – Pamar 0:5 walkower
Zespół PTK DB Schenker nie stawił się do gry
Milenium – Tritech 1:4 (0:1)
0:1 P. Bara 16’, 1:1 K. Kiklaisz 23’, 1:2 S. Napierała 30’, 1:3 M.
Filip 37’, 1:4 D. Jabłoński 39’.
żółta kartka: M. Gajda (Milenium).
TKKF Mistral Intermarche – Concordia Oldboje 1:1 (0:0)
0:1 M. Pastor 32’, 1:1 D. Wieliczko 36’.
żółte kartki: D. Wieliczko, M. Mularczyk (TKKF Mistral Inter-

Foto: organizatorzy

marche), S. Pawlik (Concordia Oldboje).

Zwycięzcy XII Grand Prix Knurowa. Stoją od lewej: Jerzy
Makselon (6. miejsce), Bernard Musiolik (2. miejsce),
Piotr Arent (4. miejsce), Czesław Antończyk (1. miejsce),
Zdzisław Mral (5. miejsce), Piotr Luberta (3. miejsce)

Team Stalmet – Sanit 9:5 (4:1)
1:0 G. Brózda 7’, 2:0 R. Adamkowski 9’, 3:0 M. Stopa 10’,
3:1 D. Magnor 12’, 4:1 M. Stopa 16’, 4:2 T. Barwicki 23’k. 4:3
D. Magnor 24’, 5:3 D. Flis 28’, 5:4 A. Manista 29’, 6:4 G.
Krusiński 32’, 6:5 K. Napierała 33’, 7:5 G. Brózda 35’, 8:5 R.
Adamkowski 36’, 9:5 D. Flis 39’.
żółta kartka: D. Kraska (Team Stalmet).

grad remisów

W rybnickim turnieju – I
Krok Bokserski – wystąpiło siedmiu zawodników BKS Concordia
i pięciu reprezentantów Gardy
Gierałtowice. Młodzi pięściarze
z naszego terenu zaprezentowali

się z dobrej strony, wszak doznali
tylko jednej porażki. Dodajmy, że
poziom walk był niezwykle wyrównany, stąd wiele pojedynków
kończyło się remisem.
PiSk

WYNIKI:
- kategoria młodzik waga 30 kg: Oliwier Zamojski (BKS Concordia) zremisował z Dawidem Siedleckim (Rybnik), waga 40
kg: Dominik Kornacki (BKS Concordia) zremisował z Patrykiem
Mullerem (06 Kleofas Katowice), waga 48 kg: Jakub Kuzak (BKS
Concordia) zremisował z Mateuszem Peciakiem (Garda Gierałtowice), waga 54 kg: Euzebiusz Szczechla (BKS Concordia)
zremisował z Szymonem Stuchlikiem (Garda Gierałtowice),
- kategoria kadet waga 48 kg: Daniel Krzyżanowski (BKS Concordia) zremisował z Andrzejem Bętkowskim (BKS Concordia),
waga 60 kg: Krzysztof Majewski (BKS Concordia) pokonał na
punkty 11:6 Sylwestra Olszaka (Mysłowice), waga 63 kg: Kamil
Derezińśki (Garda Gierałtowice) przegrał z Mateuszem Jurkiewiczem (Jawor Team Jaworzno),
- kategoria junior waga 60 kg: Łukasz Hyła (Garda Gierałtowice) pokonał Sebastiana Sadłowskiego (Chemik Kędzierzyn Koźle), waga 69 kg: Łukasz Duda (Garda Gierałtowice) zremisował
z Pawłem Silem (MOSiR Mysłowice).

Reprezentacja BKS Concordia na turniej w Rybniku

Foto: Jan Pluta

Foto: Piotr Skorupa

Dzień przed urodzinami

Concordii była niemal natychmiastowa i jeszcze przed
przerwą gospodarze wyszli na
prowadzenie 2:1. Do remisu,
z rzutu karnego doprowadził
Spórna, a następnie golkipera
Jedności pokonał Mikulski
finalizując dośrodkowanie
efektowną główką.
Po zmianie stron padła jeszcze jedna bramka, a jej autorem
był Rozumek, który strzałem z
dystansu zaskoczył Szindlera.
Wygrany 3:1 mecz z Jednością knurowianie rozpoczęli
w składzie: Krasoń, Gałach,
Kempa, Mikulski, Pilc, Juzwuk, Żyrkowski, Rozumek,
Spórna, Łopatka – zawodnik
testowany, Kozdroń. Ponadto
do dyspozycji trenera byli:
Widera, Jaroszewski, Krusiński, Mastyj, Suchocki, Piwowarczyk, Łyziński, Idziaszek,
Kruk, Lewandowski.
Z kolei drużyna z Przyszowic rozpoczęła w składzie:
Piechota, Kowalewski, Blaszke, Mandok, Petzelt, Mnochy,
Hajok, Szołtysek, Kowalski,
Miczka, Piecuch, z kolei w
drugiej połowie zagrali: Szindler, Zdral, Nakonieczny, Pastor, Frankowski, Leszczyński,
Ciasto, Waniek.
Dodajmy jeszcze, że we
wcześniejszych meczach Jedność przegrała z LKS-em Studzionka 2:3 i wygrała z MKSem Zaborze 4:1.

Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej
WYNIKI 9. KOLEJKI Z 9.2.2013.
LKS Gierałtowice – Deker-Bud 1:8 (1:2)
0:1 M. Nowakowski 2’, 0:2 M. Nowakowski 12’, 1:2 K. Kocybik 13’,
1:3 B. Czopek 16’, 1:4 B. Czopek 20’, 1:5 K. Lenart 23’, 1:6 W. Kostelecki 25’, 1:7 K. Lenart 27’, 1:8 M. Nowakowski 30’.
APN Paniówki - Concordia 97 1:3 (1:1)
1:0 B. Jóźwik 7’, 1:1 K. Idziaszek 13’, 1:2 B. Kruk 20’, 1:3 B. Kruk
27’.
żółte kartki: R. Gałązka, M. Kruszyna, B. Lewandowski (Concordia
97).
LKS Gierałtowice - Unia II Książenice 9:2 (4:0)
1:0 M. Mrasek 2’, 2:0 B. Marczak 8’, 3:0 A. Michałek 12’, 4:0 J. Bajer
14’, 5:0 S. Szulc 18’, 5:1 K. Bajor 20’, 6:1 J. Bajer 22’, 7:1 K. Kocybik
24’, 8:1 B. Marczak 25’, 9:1 K. Kocybik 27’, 9:2 K. Bajor 30’.
Concordia 97 – Deker-Bud 7:3 (3:0)
1:0 B. Lewandowski 5’, 2:0 P. Goncerzewicz 6’, 3:0 P. Goncerzewicz 15’, 3:1 B. Czopek 17’, 4:1 K. Idziaszek 21’, 5:1 K. Idziaszek
23’, 6:1 P. Hałas 25’, 6:2 M. Nowakowski 27’, 7:2 P. Lipka 30’, 7:3
B. Czopek 30’k.
żółta kartka: D. Suchocki (Concordia 97), K. Lenart (Deker-Bud).
APN Paniówki – Unia I Książenice 1:0 (0:0)
1:0 P. Brosz 16’.
żółte kartki: W. Borowiec, J. Mazur (Unia I).
Jedność Przyszowice - MG-1 6:1 (1:0)
1:0 Ł. Beker 8’, 2:0 Ł. Beker 16’, 2:1 D. Gołębiowski 18’, 3:1 Ł. Beker
18’, 4:1 Ł. Beker 21’, 5:1 Ł. Beker 28’, 6:1 R. Gawlik 30’.
żółta kartka: P. Nieradzik (MG-1).
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Uczestnicy zawodów
w Brennej

emocje na dwóch „deskach”

Ubiegłotygodniowe zawody narciarskie o Puchar Prezydenta Knurowa potwierdziły,
iż zimowe dyscypliny nie tylko
lubimy oglądać na srebrnym
ekranie, ale chętnie sami zakładamy narty i z przyjemnością oddajemy się białemu
sz a leńst w u. Wspomnia ne
zawody adresowane były do
najmłodszych mieszkańców
naszego miasta i rozegrane
zostały na terenie kompleksu
narciarskiego „WęgierSKI” w
Brennej. Zjechało tam kilkudziesięciu uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Towarzyszyli im nauczyciele
wychowania fizycznego, ale
nie tylko. W wielu przypadkach, na stok wraz z pociechami wybrali się rodzice, którzy
nie ograniczali się do dopingu,
ale również – już poza konkurencją – przemierzali stok na
dwóch deskach.
W roli organizatora wystąpi ł k nu rowsk i Miejsk i
Ośrodek Sportu i Rekreacji,
który wraz z gospodarzami
obiektu zapewnił profesjonalnie przygotowaną trasę z
elektronicznym pomiarem
czasu i spikerem. Organi-

zatorzy zadbali nie tylko o
stronę sportową, ale również
gastronomiczną, wszak rywalizacja na świeżym powietrzu
obok emocji potęguje również apetyt. Ten był zresztą
dwojaki, bo młodzi narciarze
mieli „apetyt” na zwycięstwo,
no i na coś pysznego. Jak to
w sporcie bywa, wszystkim
wygrać się nie udało, wszak
na podium zmieściło się tylko
trzech najlepszych w każdej
kategorii. – Gratuluję tym,
którzy znaleźli się w gronie najlepszych, ale obserwując przebieg rywalizacji uważam, że

na pochwałę zasługują wszyscy
startujący – powiedział nam
Jerzy Pach, przewodniczący
Gminnej Rady Sportu, który
w Brennej reprezentował prezydenta Knurowa. – Cieszę się,
że zawody o puchar prezydenta
cieszą się dużym zainteresowaniem i w imieniu organizatorów pragnę podziękować zarówno rodzicom, jak i nauczycielom za przygotowanie oraz
zachęcanie dzieci i młodzieży
do sportowej rywalizacji, a co
za tym idzie - propagowanie
zdrowego stylu życia.

WYNIKI:
uczniowie klas I-II – dziewczęta – 1. Nina Namysłowska,
2. Daria Karwat, 3. Weronika Morciszek, – chłopcy – 1. Mateusz
Żmuda, 2. Kacper Kremiec, 3. Jakub Nowak,
uczniowie klas III-IV – dziewczęta – 1. Bożena Wojtanowska,
2. Maja Namysłowska, 3. Anna Strychowska, – chłopcy –
1. Tomasz Matuszek, 2. Daniel Osada, 3. Przemysław Tchórzewski,
uczniowie klas V-VI – dziewczęta – 1. Natalia Stychno,
2. Natalia Starzomska, 3. Julia Kempa, – chłopcy – 1. Jakub
Skowroński, 2. Maksymilian Haponik, 3. Dominik Brzozowski,
uczniowie szkół gimnazjalnych – dziewczęta – 1. Agnieszka
Dubiel, 2. Justyna Klimkiewicz, 3. Martyna Malich, – chłopcy –
1. Krzysztof Malich, 2. Michał Godula, 3. Wojciech Kostelecki.

Piotr Skorupa
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Młodych narciarzy do zawodów
przygotowywali m.in. nauczyciele
wychowania fizycznego

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Jakub Nowak
był najmłodszym
uczestnikiem
narciarskiej
rywalizacji
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Szybcy i dobrzy technicznie
Przedstawiamy najlepszych z najlepszych, a więc tych, którzy trasę narciarskiego slalomu pokonali najszybciej i najlepiej technicznie.

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Uczennice i uczniowie klas I-II oraz młodsi

Trener Sławomir Tokarz wraz ze swymi podopiecznymi
po walkach w Muszynie

Udane
debiuty

Gimnazjalistki i gimnazjaliści

Uczennice i uczniowie klas III-IV

Uczennice i uczniowie klas V-VI

Spartan Knurów brał udział
w Turnieju Eliminacyjnym do
Mistrzostw Polski w Kickboxingu
Kadetów Młodszych, Starszych
oraz Juniorów i Seniorów, który
odbył się przed kilkoma dniami
w Muszynie.
– Na sz klub reprezentowało pięciu zawodników
w kategorii wiekowej kadet
– relacjonuje trener Sławomir Tokarz. – Oliwia Kaczor skrzyżowała rękawice z
bardzo dobrą zawodniczką ze
Słowacji. Walka z udziałem
naszej reprezentantki stała
na bardzo dobrym poziomie
wyszkolenia technicznego i
podobała się publiczności, z
kolei przeciwniczka Oliwii
wyróżniała się doświadczeniem ringowym oraz celnymi
kontrami. Ostatecznie Oliwia
zdobyła srebrny medal.
W kategorii wagowej +57
kg Kuba Mleczko w walce
półfinałowej walczył z miejscowym zawodnikiem i po bardzo
kontrowersyjnym werdykcie
przegrał 1:2 i ostatecznie zdobył brązowy medal.
Bardzo dobry występ w
tych zawodach zanotował Adrian Materna, który po trzech
bardzo dobrych, wygranych
pojedynkach został triumfatorem kategorii wagowej
42 kg. Adrian od początku
rywalizacji był bardzo mocno
skoncentrowany, a po odebraniu złotego medalu powiedział:
Obiecałem mojemu młodszemu bratu, że przywiozę mu

medal, nie spodziewałem się
jednak, że będzie to złoty.
Kategoria 47 kg była bardzo mocno obsadzona, a znaleźli się w niej m.in. dwaj nasi
Spartanie: Damian Durkacz
oraz Dawid Lutyński, którzy
wygrali swoje pojedynki eliminacyjne i w walce półfinałowej
skrzyżowali ze sobą rękawice.
Walka była wyrównana, a
po jej zakończeniu, z kart
sędziowskich nie można było
wyłonić zwycięzcy. W tej sytuacji sędzia główny zawodów
zebrał na naradę wszystkich
arbitrów i po około pięciu
minutach niejednogłośną decyzją sędziów wygrał Dawid,
a Damian zdobył brązowy
medal. W finale nasz Spartan
po kontrowersyjnym werdykcie przegrał i zdobył medal
srebrny.
Cieszą mnie bardzo wyniki
podopiecznych. Wszyscy spisali
się na medal, tym bardziej, że
dla naszych czterech zawodników był to debiut w tak poważnym turnieju. Osiągnięte
wyniki dobrze rokuje na przyszłość, a nasze wspólne, ciężkie
przygotowania nie poszły na
marne.
Oprac. PiSk

Czterech
do Zakopanego

Czterech pięściarzy BKS-u Concordia wyjechało
w minionym tygodniu na 10-dniowe zgrupowanie
kadry Śląska do Zakopanego. Powołania otrzymali: Dominik Kornacki w kategorii młodzik oraz
Sebastian Szkatuła, Daniel Sierotowicz i Wojciech
Czarkowski w kategorii kadet.

PiSk
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Brodka gwiazdą
Dni Knurowa!

Foto: materiały prasowe

Marzymy o świecie, który nie stracił
swojej baśni − śpiewały w czasie
koncertu „Viva la Musica Italiana”
dzieci ze Studia Piosenki i Musicalu,
działającego pod egidą Centrum Kultury
w Knurowie
Energia, dużo kolorów i światła
− scena w Domu Kultury w Szczygłowicach wprost kipiała od entuzjazmu i radości małych i dużych
adeptów studia. Po sali niosły się
dźwięki włoskich piosenek, m.in.
„Lasciatemi cantare”, „Ragazzo di
Napoli” czy „Volare”.
− Witamy w San Remo! − przywitała gości Włoszka Alicja.

Buffo na koncercie piosenek włoskich, to właśnie wtedy zrodził się
pomysł, aby coś podobnego zrobić
u nas − mówi Bielanik-Witomska.
− Dlaczego piosenka włoska? Bo to
żywa i radosna muzyka, niosąca
pozytywne emocje.
Przygotowania do koncer tu
tr wał y od k ilku miesięcy, ma li
artyści pod okiem choreograf ki i

− Zależało nam, aby dzieci rozumiały o czym śpiewają, dlatego
każda piosenka była tłumaczona
i analizowana. Rozmawialiśmy o
tym, jak wygląda życie zwyczajnego Włocha, o włoskiej kuchni
i muzyce − podkreśla Agnieszka
Bielanik-Witomska. − To dobry
początek do poznawania innej
kultury, może nawet dalszej nauki
włoskiego.
Również pod sceną sporo się
działo. Widzowie śpiewali i tańczyli wspólnie z artystami. Przedszkolaki, ale także ich znacznie
starsi koledzy, pozwolili porwać
się włoskim rytmom.
− To nasz największy sukces

Dawid Ciepliński

KnURÓw

Koziełek na nowo
Długo oczekiwane
wznowienie publikacji
„Knurów i Krywałd
według ks. Alojzego
Koziełka” już w tym
tygodniu trafi do
sprzedaży
Książka autorstwa ks. Alojzego
Koziełka to skarbnica wiedzy i sentymentalna podróż po minionych
czasach. Książka przygotowana
przez knurowski magistrat składa
się z dwóch części. Pierwsza − reprint
dzieła księdza z 1937 roku, wydrukowany na specjalnym papierze przypominającym ten, na którym powstał
oryginał. Na kartach drugiej części
przedstawiano współczesny Knurów
przez pryzmat stworzonych ponad 70
lat temu opisów Alojzego Koziełka.
1

Mariaż przeszłości i teraźniejszości
podkreślają oprawa w płótnie wraz z
tłoczeniami oraz obwoluta. Książka,
w cenie 20 zł, będzie dostępna w
Kinie Scenie Kulturze, Bibliotece
Głównej oraz w księgarni Libra (ul.
Łokietka 3).
jb

Zespół „Bez nazwy” czarował głosem i choreografią
Studio Piosenki przygotowało muzyczną ucztę. Jako pierwsi
zaprezentowali się najmłodsi −
Kolorowe Nutki w repertuarze
bolońskiego chóru dziecięcego
Piccolo Coro dell’Antoniano.
− Ufaj tym, którzy cię kochają,
a burze zawsze cię ominą − radzili
mali artyści.
− Dzieci są niesamowite −
zachwycała się występami Jolanta
Szafraniec, kierownik Domu Kutury. − Nie boją się sceny, robią, co
chcą. Tańczą, biegają, podskakują!
Po Nutkach na scenie pojawił
się Happy Band. Dziewczyny w
kostiumach rodem z sycylijskich
ulic wyśpiewały m.in. tradycyjną
włoską piosenkę „Io sono americano”.
Najstarsza grupa − Bez Nazwy
zdecydowała się na dojrzalszy
repertuar. Szczególnie zadumane
„Quando, quando...” spodobało się
publiczności.
Wykonywane utwory poprzedzał komentarz tłumaczący tekst i
znaczenie piosenki.
„Viva la Musica Italiana” to
kolejny projekt Agnieszki BielanikWitomskiej, prowadzącej Studio
Piosenki i Musicalu. Przy udziale
Małgorzat y Ochabowicz (choreografia) i Daniela Ślósarczyka
(realizacja techniczna) stworzyła
porywające widowisko.
− Przed laty byliśmy w Teatrze

zarazem lektorki języka włoskiego,
Małgorzaty Ochabowicz, poznawały zarówno taneczne kroki jak
i trudną sztukę uczenia się słów
rodem z Italii.

− podkreśla Bielanik−Witomska.
− Sprawiliśmy, że tak niechętni
jakiejkolwiek sztuce gimnazjaliści
świetnie się bawili!
Justyna Bajko
Foto: Justyna Bajko

dinozaurów polskiego rocka - Czerwonych Gitar. Propozycja z pewnością przypadnie do gustu starszym
pokoleniom.
Formacja została założona w
1965 roku, a jej debiutancki album
„To właśnie my” rozszedł się w 160
tys. egzemplarzy. Grupa nagrała w
sumie 12 krążków, z czego 3 poza
granicami kraju, ostatni pochodzi
z 2009 roku.
Czerwone Gitary w odmłodzonym składzie grają wciąż tak dobrze,
jak przed laty. Na pewno usłyszymy
największe hity zespołu: „Nie zadzieraj nosa”, „Nie spoczniemy”,
„Powiedz stary, gdzieś ty był”...
Oba koncerty gwiazd wieczoru
zaplanowane są na godz. 21.30.
Atrakcji będzie jednak znacznie więcej, o czym będziemy informować
na bieżąco.

Entuzjazm „Kolorowych Nutek” udzielał się publiczności

Foto: Justyna Bajko

Impreza wystartuje w sobotę, 22
czerwca. Gwiazdą wieczoru będzie
Monika Brodka - laureatka polsatowskiego „Idola”. Jej debiut płytowy,
zatytułowany „Album”, ukazał się w
2004 roku. Płyta pokryła się złotem,
sprzedając się w 35 tys. egzemplarzy.
Prawdziwy sukces przyszedł z
płytą pt. „Granda” z 2010 roku, która
uzyskała status podwójnej platyny.
Koncerty Brodki to energetyczne
widowiska. W Knurowie nie powinno zabraknąć takich hitów, jak:
„Varsovie”, „W pięciu smakach”,
„Granda” czy „Miałeś być”, dzięki
któremu wygrała konkurs premier
na 42. Krajowym Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu.
Występ Brodki poprzedzi koncert Goorala, czyli Mateusza Górnego, łączącego elektroniczne brzmienia z tradycyjną muzyką góralską.
Niedziela będzie należeć do

Foto: Mariusz Kowalczyk

Trwa dogrywanie szczegółów
tegorocznych Dni Knurowa. Na cały
program imprezy musimy jeszcze
poczekać, ale już dzisiaj ujawniamy
gwiazdy, które zagrają i zaśpiewają
na placu 700-lecia

Happy Band” zachwycał wykonaniem włoskich przebojów
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