aktualności
KNURÓW. WYSTAJĄCY PRĘT STWARZA SPORE ZAGROŻENIE

Wystarczy upadek
przez przypadek

śladem naszych publikacji
ZAMACH NA ŚWIĘTOŚĆ

Przybywa chcących
walczyć o deputat

- Czy ktoś mógłby usunąć wystający pręt obok
sklepu Dino przy ul. Szpitalnej. Ktoś na niego
wpadnie i dopiero wtedy będzie problem - informuje
zaniepokojony mieszkaniec Knurowa

że obok
szarej skrzynki
wystaje z ziemi 10-centymetrowy pręt – wyjaśnia.
– To bardzo niebezpieczne.
Wystarczy, że ktoś potknie
się i upadnie na niego. Ktoś
odpowiedzialny za ten teren powinien niezwłocznie
go usunąć.
- Często biegają tutaj
małe dzieci. Jak to maluchy, będą się bawić, wygłupiać, popchnie jeden
drugiego i od razu nieszczęście gotowe
– dodaje kolejna osoba.
Do kogo należy kłopotliwa i
niebezpieczna własność? W knurowskim magistracie, w Wydziale
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, usłyszeliśmy, że
pręt znajduje się na granicy dwóch
terenów, których administratorami
są Gmina Knurów i właściciel sieci
sklepów Dino.
- Pochodzenie tego pręta może

być naprawdę różne – zastanawia się
naczelnik Mariusz Aleksiej. – Może to
element czyjejś pracy. Być może ktoś
zaznacza jakiś obiekt, sieć albo wy-

znacza punkt graniczny między
działkami?
Zapytaliśmy okolicznych
geodetów. Wszyscy zaprzeczyli, by to niebezpieczne dzieło
było efektem ich robót.
Naczelnik Aleksiej zapewnił nas, że na miejsce udadzą
się pracownicy, którzy usuną
pręt.
– To zbyt niebezpieczne, by
taki przedmiot pozostawiono

KNURÓW

Pobili i okradli

W piątkowy wieczór na ul. 1 Maja
dwójka napastników pobiła
31-letniego mieszkańca CzerwionkiLeszczyn, po czym go okradła,
zabierając portfel z dokumentami,
telefon komórkowy, 5 zł, a nawet..
buty
Knurowscy policjanci niebawem zatrzymali jedną osobę,
podejrzaną o ten czyn. Okazała się nią 46-letnia kobieta.
Współsprawca na razie pozostaje na wolności.
Do podobnego zdarzenia doszło kilka godzin wcześniej
przy al. Piastów. Tym razem 31-latek pobił o rok starszego
mężczyznę. Poszkodowany ma liczne obrażenia, m.in. stłuczenie głowy w okolicy skroniowo-oczodołowej i nosa. Groźne
okazało się stłuczenie prawego oka, wskutek czego powstał
krwiak spojówki.
Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Knurowie.
DC
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bez jakiegokolwiek zabezpieczenia –
mówi naczelnik Aleksiej.

Foto: thesuccess/morgueﬁle.com

W poniedziałek do redakcji zgłosił się mieszkaniec jednego bloków z
ul. Ułanów.
– Wracałem ostatnio ze sklepu i
zauważyłem,

Już ponad 1000 górniczych emerytów
z Knurowa i okolicy zgłosiło chęć walki
o przywrócenie tony węgla zabranej
z przysługującego im deputatu

DC

Foto: Dawid Ciepliński

W środę przed
zamknięciem
wydania,
otrzymaliśmy
informację, że pręt
został usunięty, a
niebezpieczeństwo
zażegnane

KNURÓW

Wpadł za złom

Knurowscy policjanci zatrzymali 36-latka,
który z terenu Kółka Rolniczego w Gierałtowicach
skradł złom o wartości 1200 zł. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w
Knurowie.
DC

PRZYSZOWICE

Na podwójnym
gazie

W poniedziałek policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego KMP w Gliwicach zatrzymali 48-letniego mieszkańca Gliwic, który prowadził motorower pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało
0,6 promila alkoholu w organizmie. Postępowanie
prowadzi Wydział Kryminalny KMP w Gliwicach.

O sprawie pisaliśmy kilkakrotnie. Zmniejszenie o jedną tonę deputatu dla emerytów i rencistów jest
jednym z punktów porozumienia
między zarządem Kompanii Węglowej a zakładowymi organizacjami
związków zawodowych. Zostało
ono zawarte 6 lutego. Jego przyjęcie
zakończyło opiniowanie projektu
„Programu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014-2020”.
Byli górnicy są rozgoryczeni.
Czują się oszukani. Dla nich to
wręcz zamach na świętość. Postanowili walczyć o swoje.
Skrzyknęli się za pośrednictwem środowisk emeryckich i działkowców. Z inicjaty w y radnego
Franciszka Szafarza, jednego z
tysięcy poszkodowanych emerytów
górniczych, zostało zorganizowane
spotkanie.
W Klubie Gama zjawiło się
ponad 200 osób. Zebrani wyłonili
17-osobową grupę inicjaty wną.
Skontaktowali się z prawnikiem,
mecenasem Michałem Zapartem.
- Rozeznanie sytuacji od strony
prawnej jest konieczne. Tylko będąc
uzbrojeni w taką wiedzę, mamy
szansę próbować podważyć szkodliwe rozstrzygnięcia – nie mają
wątpliwości emeryci.
- Na pewno nie będzie łatwo –

uważa Franciszek Szafarz. – Ale
zdecydowaliśmy, że chcemy walczyć
o swoje.
Frekwencja na kolejnym spotkaniu w Gamie zaskoczyła nawet
największych optymistów. Sala
wręcz pękała w szwach. Zjawiło się
kilkuset zainteresowanych przystąpieniem do batalii o przywrócenie
uświęconego tradycją przywileju.
Nie tylko z Knurowa, ale też z
ościennych miejscowości, m.in.
Wilczy, Pilchowic, Gierałtowic,
Ornontowic.
- W sumie to już ponad 1000 osób
chce przyłączyć się do walki – mówi
Szafarz.
Podczas spotkania wydawane
były wnioski indywidualnych pełnomocnictw dla kancelarii radców
prawnych.
- Zainteresowani mogą uzyskać
taki wniosek bezpośrednio w kancelarii przy ul. 1 Maja 24 w Knurowie
– informuje Franciszek Szafarz. –
Jednostkowy, wynikający z prawa,
koszt udzielenia takiego pełnomocnictwa wynosi 10 zł. Szczegółowe
informacje można też uzyskać w siedzibie Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Knurowie
przy ul. Szpitalnej 8 – w godzinach
jego działania.
Bogusław Wilk

Emeryci ślą skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich
Bezpośrednia batalia prawna to nie jedyny sposób, którego chcą spróbować poszkodowani emeryci górniczy. Usiłują też dochodzić swoich
racji poprzez Rzecznika Praw Obywatelskich. Kierują do niego pisma,
w których proszą o „sprawdzenie czy jest zgodne z prawem odebranie
części deputatu węglowego wcześniej przyznanego”. W przypadku
wątpliwości prawnych wnoszą o skierowanie sprawy do Trybunału
Konstytucyjnego.
nekrolog

Serdeczne podziękowania Wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca
i życzliwości
oraz uczestniczyli w uroczystościach
pogrzebowych
ś.p.

HELENY SMYCZEK

składa
Córka i Syn z Rodzinami
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W środę, 2 kwietnia, około godz. 17 na placu przy Miejskiej
Szkole Podstawowej nr 7 wylądował helikopter Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Zabrał ranną w głowę 9-letnią
dziewczynkę

WAŻNE

KNURÓW

Wypadek na placu zabaw
Dyspozytor pogotowia ratunkowego zdecydował,
że najlepszym środkiem transportu w tej sytuacji
będzie helikopter

Gdzie oni są?

Kryminalni z knurowskiego Komisariatu
Policji proszą o pomoc w ustaleniu
miejsc pobytu Dawida Skowrona
i Aleksandra Klewina

Dawid Skowron

Najprawdopodobniej mała knurowianka w ferworze zabawy uderzyła głową w jedno z metalowych
urządzeń znajdujących się na placu
zabaw przy ul. Jedności Narodowej.
Świadkowie zdarzenia szybko zaalarmowali pogotowie. Dyspozytor
zdecydował o wezwaniu Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Teren
lądowania zabezpieczała Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza z Knurowa.
Akcja trwała około 50 minut.
− Strażacy pomogli przenieść po-

szkodowaną dziewczynkę z placu
zabaw do helikoptera − informuje
mł. bryg. Wojciech Gąsior, dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Knurowie. Aby odwrócić uwagę dziecka od kłębiących się gapiów, strażacy
podarowali dziewczynce misia.
− Mieliśmy sporo pracy przy zabezpieczaniu terenu, bo wokół biegały
dzieci zaciekawione helikopterem −
tłumaczy Wojciech Gąsior.
Akcji ratowniczej przyglądały się
tłumy knurowian.

− Usłyszałam szum maszyny i
zaraz wyszłam zobaczyć, co się stało
− opowiada pani Katarzyna. − Podobno jakieś dziecko ucierpiało na
placu zabaw.
− Wystraszyłam się, bo mój syn
też lubi się tam bawić − dodaje knurowianka. − A przecież nie mogę zabronić dziecku zabawy. Musiałabym
je zamknąć w klatce.
Helikopter zabrał ranną dziewczynkę do szpitala w Katowicach.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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Ten się śmieje,
kto się śmieje ostatni

Działkowcy, którzy pomogli Policji w ujęciu złodziei, nie kryją
rozgoryczenia. - Nie odzyskaliśmy do tej pory skradzionych rzeczy.
Policja zwróciła złodziejom ich samochód. Teraz oni jeżdżą po
osiedlu i śmieją się z nas...
Przypomnijmy. 23 marca (niedziela) około godz. 21.30 jeden ze
szczygłowiczan otrzymał wiadomość, że pali się na jego działce.
- Poleciałem ratować dobytek,
a tam kilku chłopaków rąbie drzwi
antywłamaniowe siekierą - relacjonuje jeden z poszkodowanych
działkowców.
Wezwał Policję, a gdy zobaczył,
że wandale wynoszą z altan łupy,
postanowił wraz z dwoma kolegami
interweniować.
- Na nasz widok jeden ze złodziei
spadł z dachu altany. Reszta się rozbiegła, ale udało nam się zabezpieczyć
samochód, który służył do przewożenia skradzionych rzeczy - wspomina.
Konieczna była interwencja straży pożarnej, gdyż złodzieje zdążyli
jeszcze na odchodne podpalić butlę
z gazem.
W niedługim czasie Policja zatrzymała 4 sprawców (16-latka i
trzech 21-latków). Działkowicze
mieli, aczkolwiek krótko, powód do
satysfakcji.
- Zabezpieczyliśmy auto, ale Po-

licja oddała je złodziejom. Oni teraz
jeżdżą po osiedlu i śmieją się z nas.
Do tej pory nie odzyskaliśmy naszych
skradzionych rzeczy, mimo że Policja
je zabezpieczyła. Nie dostaliśmy też
żadnego pokwitowania - skarży się
jeden z poszkodowanych.
Jego sąsiad oszacował straty na
6,5 tys. zł.
- Ci sami, którzy okradali działki,
kilka dni wcześniej pobili chłopaka.
On teraz nie widzi na jedno oko.
Policja o tym wie i wypuszcza ich na
wolność - dodaje działkowiec. - To jest
nie do pomyślenia.
Komendant Komisariatu Policji
w Knurowie, podinsp. Maciej Kawa,
studzi emocje działkowców: - Wiem,
że najlepszym rozwiązaniem jest
izolacja sprawców, jednak nie zawsze
jest ona uzasadniona. W przypadku
zatrzymanych zastosowano środki
zapobiegawcze w postaci dozoru
policyjnego, zwłaszcza że w czasie
eksperymentu procesowego niektórzy
z nich przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze.
Ich majątek został już zabezpie-

Przegląd Lokalny Nr 15 (1101) 10 kwietnia 2014 roku

czony na poczet przyszłych kar, zaś
wszystkie odzyskane przedmioty
wrócą niebawem do prawowitych
właścicieli. Komendant tłumaczy
zwłokę koniecznością przeprowadzenia oględzin i sporządzenia dokumentacji.
- Chcemy tę sprawę zakończyć
jeszcze w kwietniu - dodaje i prosi o
kontakt działkowców, którzy widzieli
sprawców poruszających się samochodem po Szczygłowicach. - Auto
jest w dozorze tych osób. Do czasu
wyjaśnienia sprawy nie może być
użytkowane, a jego stan pogorszony.
Jeśli słowa świadków potwierdzą
się, zatrzymanych czekają kolejne
kłopoty. Już teraz muszą się tłumaczyć z 20 czynów (włamań i kradzieży), za co grozi im nawet do 8 lat
więzienia.
- Ten ich śmiech jest przez łzy - dodaje komendant Kawa. - Niebawem
przestanie im być do śmiechu...
Działkowców zaś zaprosił na
spotkanie, by rozwiać ich wątpliwości i wytłumaczyć działania Policji.
/pg/

Dawid Skoworon poszukiwany jest na podstawie listu
gończego, który 14 października 2013 roku wydał za nim
Sąd Rejonow y w Gliwicach
(sygnatura akt IX K 307/12).
33-latek z Knurowa popełnił
przestępst wo z a r t. 209§1
kodeksu karnego: - Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy
ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez
nie ł o ż e nie na ut r zy manie
osoby najbliższej lub innej
osoby i przez to naraż a ją
na niemożność zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Ostatnie znane miejsce zamieszkania knurowianina to
ul. Lotników 7B/9.
12 grudnia 2011 roku Sąd
Rejonowy w Gliwicach wydał
list gończy za Aleksandrem
Klewinem (sygnatura akt IX K

Aleksander Klewin

1966/05). 54-letni knurowianin
poszukiwany jest z mocy art.
278§1 kodeksu karnego: - Kto
zabiera w celu przywłaszczenia
cudzą rzecz ruchomą, podlega
karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
Klewin mieszkał ostatnio
przy ul. Reymonta 3/15 w Knurowie.
Każdy, kto zna miejsce pobytu poszukiwanych, powinien
zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Za ukrywanie ich lub
pomoc w ucieczce grozi kara
pozbawienia wolności do lat 5.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie
informacje mogące przyczynić
się do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanych, bądź ich
zatrzymania, należy kierować
pod numery telefonu: 32 337
25 37, 32 337 25 38, 32 337 25
00, 997 lub 112, ewentualnie
na adres: knurow@gliwice.
ka.policja.gov.pl
/g/
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Znęcał się
nad rodziną
W nocy z soboty na niedzielę policjanci
z Gliwic zatrzymali 45-latka z Knurowa, który
od 10 lat znęcał się fizycznie i psychicznie nad
swoją żoną i synem
Sprawa w yszła na jaw nagle.
Wcześniej z mieszkania nie dochodziły żadne sygnały o jakiejkolwiek
przemocy.
Komisarz Marek Słomski, rzecznik prasowy gliwickiej policji, z uwagi na dobro rodziny nie chce zdradzać
szczegółów.
Przestrzega jednak, by w podobnych przypadkach nie zwlekać, tylko
od razu informować organy ścigania.
- Jeśli ofiary pozwalają sprawcy od
początku na fizyczne i psychiczne akty

przemocy, to ci stają się coraz bardziej
okrutni – mówi Słomski. – Dla poszkodowanych takie wyznania są trudne, ale
w tych przypadkach im szybciej ukróci
się ten proces, tym lepiej.
Kodeks karny za fizyczne lub
psychiczne znęcanie się nad osobą
najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym
stosunku zależności przewiduje karę
pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.
DC

3

aktualności
SZCZYGŁOWICE

Próżny trud

ogłoszenie

PORZĄDEK OBRAD SESJI

Dyrektor Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, Mieczysław Kobylec,
zdecydował o wymianie kilkunastu
płytek na podjeździe do bloku przy
ul. Staszica.
- Popękały przez mróz - tłumaczy, a chwilę później przyznaje, że
chciał uniknąć sytuacji, w których
ktoś mógłby zrobić sobie krzywdę na
nierównym podjeździe.
W piątek fachowcy przystąpili
do pracy. Oczyścili podłoże i uzupełnili posadzkę o brakujące płytki.
Fragment podjazdu odpowiednio
zabezpieczyli europaletami.
Niestety, klej nie zdążył związać
płytek z podłożem, ponieważ z piątku
na sobotę ktoś zniszczył wyremontowany odcinek podjazdu.
- Ręce opadają - mówi zrezygnowany dyrektor MZGLiA. - Jakiś
łobuz wskoczył na położone płytki i
podeptał je. Część poodpadała. Cóż,
trzeba będzie fachowcom zapłacić
raz jeszcze i doprowadzić podjazd
do użytku.
Wstępne st rat y i nspek torz y
oszacowali na 500 zł. Dyrektor nie
ma złudzeń, że ktoś wskaże winowajcę. W ustaleniu jego tożsamości
nie pomoże też monitoring - wejście
do budynku znajduje się poza zasięgiem kamery.
/pg/

Foto: Paweł Gradek

Kolejny raz głupota dała o sobie znać
na ul. Staszica w Szczygłowicach. Tym
razem ktoś zniszczył świeżo położone
płytki na podjeździe dla wózków

„Wyczyny” wandala będą kosztować około 500 zł

z redakcyjnej poczty
Szanowni
miłośnicy psów

Konieczność sprzątania po swoim
psie jest oczywista. Mówią o tym
przepisy, trąbi telewizja, pisał Przegląd Lokalny. Straż Miejska miała
w Knurowie akcję pouczania o tych
obowiązkach. W związku z tym, że
nie dało to kompletnie nic, uciekam

się do ostateczności – do żebrania
litości.
Kochani posiadacze psów - błagam
Wa s: s p r z ą t aj c i e k u py p o s w o ich psach! Nie zostawiajcie ich na
trawnikach! Nie chodzi tu o kwestię
smaku czy estetyki, ale o najmłodsze
dzieci, którym trudno wytłumaczyć,
że bawiąc się na trawniku muszą
o m i j a ć ś m i e r d z ą c e p r z e s z ko d y.

Chodzi o higienę. Chodzi o to, by
dziecko nie przynosiło do domu kupy
na podeszwie. Chodzi w końcu o
to, by rodzice mogli choć na chwilę
na dworze odpocząć i nie śledzić
każdego kroku dziecka, gdy chce
ono wejść na trawnik i zdmuchnąć
mlecza. Proszę Was, sprzątajcie po
swoich pieskach!!!
Zdesperowany rodzic

KNURÓW

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.04.2014 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się
sesja Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
19.02.2014 r. oraz 26.03.2014 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Gliwickiemu w 2014 r. na utrzymanie infrastruktury powstałej
w ramach projektu „ Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej
dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”,
2) w sprawie udzielenia pomocy ﬁnansowej oraz wyrażenia zgody
na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację
zadania na drodze powiatowej w 2014 r.,
3) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych
niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Knurów
przez osoby prawne i ﬁzyczne niezaliczone do sektora
ﬁnansów publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzania
kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,
4) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów,
5) w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/599/13 Rady Miasta
Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy
Knurów na 2014 rok z późn. zm.,
6) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
7) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
8) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
9) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
10) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
11) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
12) w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok,
13) w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/599/13 Rady Miasta
Knurów z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy
Knurów na 2014 rok z późn. zm.,
14) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
15) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
16) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Knurów.
10. Wybór laureatów nagrody „Laur Knurowa” w 2014 roku oraz
podjęcie stosownych uchwał.
11. Zapytanie, wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Pach

śladem naszych publikacji
Nie wolno parkować na „kopercie”,
ale niektórzy kierowcy mają to gdzieś...

Na Reymonta bliżej remontu
Zbliża się czas modernizacji ul. Reymonta. Knurowski
magistrat ogłosił przetarg, którego celem jest wyłonienie
wykonawcy robót

DC
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Foto: Dawid Ciepliński

Droga ma być remontowana etapami. Pierwszy obejmie przebudowę
dwóch odcinków, bocznych uliczek
od ul. Puszkina. Obie doczekają się
nowej nawierzchni wraz z podbudową. Podobnie jak chodniki, które
zostaną wyłożone kostką brukową.
Powstanie też nowy – 63-metrowy – odcinek drogi pomiędzy
domkami przy ul. Dąbrowskiego a
zabudowaniami przy ul. Reymonta.
Nie zabraknie również nowych
miejsc parkingowych.
Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia 5-letniej gwarancji
na wykonane roboty.

Parkowanie
byle jakie

Po remoncie droga zmieni wygląd. Na lepszy...

- Na przestrzeni kilku ostatnich dni
spotkałem w naszym mieście wiele
„ciekawych” sposobów parkowania.
Zastanawia mnie, czy należy się z
tego śmiać, czy kierowcy mają zbyt
małe umiejętności. Wielu z nich nie
odpowiadają nasze polskie drogi oraz
liczne ograniczenia prędkości, a sami

od siebie nie wymagają. Jak widać
na zdjęciu, parkowanie sprawia dużą
trudność w Polsce. Może szkoły nauki
jazdy powinny poświęcać więcej czasu
na ćwiczenie tej umiejętności? Zdjęcie
sprzed Bricomarché zostało zrobione
7 kwietnia. Należy zaznaczyć, że
na tym parkingu (przed wjazdem)
widnieje napis: „Obowiązują zasady
ruchu drogowego”.
Stały Czytelnik
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KNURÓW
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA DOMAGA SIĘ PORZĄDKU – NA SWOIM TERENIE I W PAPIERACH

Bajzel nie przejdzie

- Dbamy o porządek, a tymczasem ktoś nam zrobił
śmietnik... koło śmietnika – żali się członkini zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Puszkina 1

Lek. med. Katarzyna Stożek zaprasza pacjentów do nowej
poradni

KNURÓW
PRZY UL. MARYNARZY OTWARTO NOWĄ PORADNIĘ

Na zdrowie

- Liczymy, że jakością usług zasłużymy,
by pacjenci do nas przychodzili - mówią
właściciele Poradni Podstawowej Opieki
Zdrowotnej NZOZ „Zdrowa Rodzina” przy
ul. Marynarzy
Bałagan jak się patrzy zdenerwował lokatorów budynku przy Puszkina 1. Właściciel kontenera
niebawem zadziałał i przy pojemniku przejaśniało, jednak zarząd wspólnoty chce, by w przyszłości
ewentualna współpraca odbywała się na klarownych warunkach...

Faktycznie. Tuż przy kąciku
gospodarczym zwraca uwagę rozbebeszony stos ubrań. Obok stoi
spory kontener. Napis na nim, obok
logo fundacji Eco Textil, zachęca do
wrzucania do środka odzież, buty i
zabawki.
- Możliwe, że ktoś się do niego
dostał licząc na – bo ja wiem – jakieś
lepsze egzemplarze – zastanawia się
nasza rozmówczyni. – Tak czy siak,
zawartość nie wróciła do środka.
Został bałagan, który idzie na nasze
konto.
Kontener należy do firmy Wtórpol ze Skarżyska-Kamiennej.
- Usiłujemy dodzwonić się pod
numer podany na kontenerze, ale
nikt nie odbiera – skarży się lokatorka. – Chcemy poinformować o
sytuacji i zaapelować, by w przyszłości postarano się unikać takich
drażniących nas zdarzeń.
Na prośbę rozmówczyni próbujemy nawiązać kontakt z firmą
Wtórpol. Udaje się drogą elektroniczną. Na nasz mail odpowiada
Mateusz Bolechowsk i z Dzia ł u
Public Relations.
- Dziękujemy za interwencję –
czytamy w odpowiedzi. – Nasz podwykonawca, obsługujący pojemniki
na odzież na terenie państwa gminy
został już poinformowany i zobowiązany do jak najszybszego uporządkowania terenu wokół wskazanego przez redakcję pojemnika.
Szybko się okazuje, że nie są
to czcze zapowiedzi. Tego samego
dnia ubrania znikają sprzed kontenera.
Bolechowski przypuszcza, że
bałagan był efektem kradzieży.
- Te, niestety, nie należą do rzadkości – informuje.
Przekonuje, że kontener y są

opróżniane raz na dwa bądź trzy
t ygod nie. Pod k reśla , ż e ca łość
zebranej odzieży poddawana jest
recyklingowi. Ubrania dobrej jakości trafiają do sortowni. Potem
są kierowane do sklepów z używaną
odzieżą firmy Wtórpol bądź idą na
eksport.
Około 20 proc. pozyskanych
tekstyliów nadaje się do ponownego
użycia. Pozostała jest przetwarzana
na czyściwo fabryczne lub paliwo.
- Firma część zysków, kilkaset tysięcy rocznie, przekazuje na
rzecz fundacji Eco Textil. Kwoty
te są w 100 proc. pożytkowane na
pomoc dzieciom niepełnosprawnym
– dodaje Bolechowski. – Najczęściej
finansujemy turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu do ćwiczeń
poprawiających sprawność ruchową,
oraz sprzętu edukacyjnego. Od pół
roku fundacja prowadzi program
„Rower dla Niepełnosprawnego”,
któr y polega na przekazywaniu
potrzebującym specjalnych, trójkołowych rowerów rehabilitacyjnych.
Od października otrzymała je blisko
setka naszych beneficjentów.
Mieszkańcy nie mają nic przeciw char y tat y w nej dzia ła lności
firmy. Popierają każdą, która służy
potrzebującym.
- To wielu z nas przecież staje
się darczyńcami, przekazując odzież
do kontenerów z wiarą, że jeszcze
się komuś przyda – mówi członkini
zarządu wspólnoty. – Nie protestujemy przeciw zlokalizowaniu na
naszej własności pojemnika, ale
chcemy, by ta współpraca „miała
ręce i nogi”...
Nasza rozmówczyni liczy, że
to bezumowne korzystanie z własności wspólnoty zostanie zalegalizowane.
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- Czekamy na kontakt ze strony
firmy – mówi. – Warto określić
wz ajemne ocz ekiwania . A je ś li
współpracować, to na jasnych dla
obydwu stron zasadach.
- Firma Wtórpol dzierżawi kontenery lokalnym podwykonawcom,
którzy zobowiązani są do dbania
o pojemniki, regularne ich opróżnianie i podpisywanie umów na
lokalizację – w y jaśnia Mateusz
Bolechowsk i. – Podobnie jak w
sprawie uprzątnięcia terenu wokół
pojemnika przy ul. Puszkina, zobowiązaliśmy naszego kontrahenta, by
w trybie pilnym unormował kwestię
dzierżawy z właścicielem działki.
Ma zwrócić się do zarządu Wspólnoty z propozycją podpisania stosownej umowy lub zabrać pojemnik.
- Póki co nikt się z nami nie kontaktował – mówi przedstawicielka
zarządu. – Ale nie tracimy nadziei,
że sprawa zostanie w cywilizowany
sposób załatwiona.

Po zmianach organizacyjnych
i kapitalnym remoncie poradnia
„Zdrowa Rodzina” przyjmuje już
pierwszych pacjentów. Nie tylko
dorosłych, ale dzieci i młodzież.
Działa w ramach kontraktu z
Narodowym Funduszem Zdrowia,
dlatego zadeklarowani pacjenci
mogą bezpłatnie korzystać z badań
USG, EKG, punktu szczepień,
diagnostyki laboratoryjnej na
miejscu, pomocy pielęgniarki środowiskowej oraz opieki położnej i
pediatry nad dzieckiem.
- Nie chcemy z nikim konkurować, a jedynie uzupełnić ofertę
medyczną w rejonie osiedla Wojska
Polskiego II - przekonuje właściciel
poradni, Wojciech Stożek.
Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-18.00. Co ważne, przez cały
ten czas pacjenci będą mogli korzystać z porad pediatry, internisty
i lekarza medycyny rodzinnej.
Wystarczy przyjść z dowodem
osobistym lub kartą chipową NFZ.
- Wcześniej lekarz przyjmował
tu przez 3 godziny dziennie - mówi

lek. med. Katarzyna Stożek. - Dlatego pacjenci przychodzą do nas
rano, żeby się zapisać, i około 13.00
na wizytę. Trochę czasu minie zanim zmienimy te przyzwyczajenia.
Wielu dorosłych pacjentów
zaufało już nowej poradni. Przekonują ich położenie w centrum osiedla WP II i komfortowe warunki.
Właściciele liczą, że z czasem
przybędzie jeszcze więcej małych
pacjentów.
Stawiają nie tylko na leczenie,
ale i profilaktykę. Dlatego 1 maja
zapraszają dzieci mieszkające w
Knurowie (w wieku od 1 do 10 lat)
na bezpłatne badanie USG.
- Pozwala ono na wczesne wykrycie wad wrodzonych i nowotworów rozwijających się w brzuchu
- tłumaczy lek. med. Katarzyna
Stożek.
Badanie wykona lekarz pediatra w poradni „Zdrowa Rodzina” po uprzednim zarejestrowaniu. Wszelkie informacje
można uzyskać pod numerem 32
301 01 02.
/pg/

Tekst & Foto: Bogusław Wilk

SZCZYGŁOWICE

Dni otwarte u pediatry

Do piątku, 11 kwietnia, trwają Dni Otwarte gabinetu lekarza pediatry
w Przychodni Brackiej w Szczygłowicach
Przychodnia mieści się przy ul. Parkowej 1.
- Wszystkie osoby odwiedzające przychodnię będą
miały możliwość obejrzeć wyremontowane pomieszczenia gabinetów pediatrycznych oraz poznać specjalistę
pediatrii, dr n. med. Joannę Kowol, która w przychodni
obejmie opieką najmłodszych pacjentów – informują
organizatorzy.
Dla rodziców dzieci to okazja, by bezpłatnie

uzyskać porady. Lekarz pediatra udzieli ich w
czwartek w godzinach 11-14.30 i w piątek od godz.
8.30 do 11.30.
Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w przychodni bądź telefonicznie (pod nr
32 236 35 99).
/bw/
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Spotkania biznesowe trwały kilka godzin

Jak zwabić Azję

Przedsiębiorcy z Azji i Europy zjawili się w Katowicach
na I Międzynarodowym Kongresie Biznesowym. Tę
sposobność do maksimum starała się wykorzystać
reprezentacja Knurowa, zachęcając inwestorów
do lokowania w mieście biznesu

wsparcie ze strony KSSE.
- Knurów jest częścią Śląska,
który - będąc od wieków na styku
narodów i kultur – ogniskuje w sobie
najlepsze polskie, czeskie i niemieckie
cechy - przekonywał gości z zagranicy.
Ważną część kongresu stanowiły
spotkania biznesowe typu B2B. Wzięli
w nich udział wiceprezydent Barbara
Zwierzyńska, Krystyna Kostelecka
– naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju
Miasta i Spraw Lokalowych, oraz
Krzysztof Stryczek – kierownik Biura
ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi. Zainteresowanie
ofertą Knurowa wyrazili przedstawiciele Indii, Malezji, Hiszpanii, a także
przedsiębiorcy działający w innych
regionach kraju. Rozmowy dotyczyły
ewentualnych przedsięwzięć z kilku
branż, głównie górniczej, transportowej i logistycznej.
/bw/

Foto: Bogusław Wilk

Dla Przeglądu
Krzysztof Stryczek – kierownik Biura ds. Funduszy
Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi UM Knurów: - Udział miasta w kongresie
jest naturalną konsekwencją działań z lat 2012-2013
prowadzonych w ramach unijnego projektu pod nazwą
„Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4”. Jego celem było
wykreowanie wizerunku Knurowa jako atrakcyjnego - z
punktu widzenia inwestora – miejsca o dużym potencjalne gospodarczym i atrakcyjnym położeniu. Dzięki
realizacji tego projektu jesteśmy przygotowani do działań promocyjnych –
m.in. dysponujemy serwisem internetowym, prezentacją lotniczą, wszechstronnymi pakietami informacyjnymi. Udział w kongresie w Katowicach
nie wymagał więc szczególnych przygotowań. To czwarta z kolei tak duża
impreza biznesowa, w której uczestniczymy, zachęcając przedsiębiorców
do lokowania swoich interesów w Knurowie. Wcześniej czyniliśmy to w
Warszawie, Poznaniu i Świdnicy. Ze swojej strony staramy się jak najlepiej
przedstawić atuty terenów inwestycyjnych w obrębie miasta. Czynimy to z
nadzieją, że ta oferta trafi w oczekiwania drugiej strony.

Not. bw
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W kuluarach zainteresowanie
Knurowem wyrażali m.in.
przedstawiciele Malezji i Indii;
na zdjęciu prezydent
Adam Rams
w rozmowie z Amitem
Lathem, wiceprezesem
Indyjsko-Polskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej

KNURÓW. PODSUMOWANIE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI

Tona na święta

Kolejny raz klienci Biedronek nie zawiedli
potrzebujących. Podczas dwudniowej zbiórki
przekazali wolontariuszom 1074 kg żywności

Pod koniec marca odbyła się
VI ogólnopolska zbiórka żywności
zorganizowana przez Caritas Polska. W Knurowie przeprowadzili ją
pracownicy i podopieczni Ośrodka
Matka Boża Uzdrowienie Chorych,
wspierani przez wolontariuszy z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego i

Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w
Knurowie. W akcję zaangażowało
się w sumie 40 osób.
Klienci dyskontów Biedronka
przy ul. Szpitalnej i Witosa nie pozostali obojętni na los potrzebujących.
Przekazali artykuły spożywcze o
długim terminie ważności: cukier,

mąkę, makaron, ryż, płatki kukurydziane, herbatę oraz słodycze.
Koordynator zbiórki, Sylwester
Kłosowski, zapewnia, że z darów
zostaną przygotowane posiłki dla
mieszkańców i podopiecznych
ośrodka.
- Serdecznie dziękujemy pracownikom Biedronki, wolontariuszom, ich opiekunom, dyrekcjom
szkół, pracownikom i podopiecznym ośrodka, a w szczególności
ludziom dobrej woli, którzy przekazali nam swoje zakupy - mówią
organizatorzy i już zapowiadają
powtórkę akcji przy okazji Bożego
Narodzenia.
/g/

Foto: Arch. Ośrodka M.B. Uzdrowienie Chorych

Kongres odbył się w ubiegły
wtorek w Katowicach. Został zorganizowany przez Alliance Francaise w Katowicach i Polską Izbę
Przemysłowo-Handlową we Francji.
Tematem wiodącym była „Atrakcyjność Województwa Śląskiego”. Że
to nie czcza przechwałka, starali się
dowieść przedstawiciele okolicznych
samorządów, Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej (KSSE) i organizacji biznesu. Z wiarą, że przekonają przedsiębiorców m.in. z Indii,
Malezji, Tajwanu, Belgii i Hiszpanii.
Najpierw przed licznym audytorium podczas panelu dyskusyjnego,
później w kuluarowych dyskusjach
twarzą w twarz z zainteresowanymi
biznesmenami.
Wśród dyskutantów w panelu
byli prezydenci Katowic, Zabrza,
Gliwic i Knurowa. Reprezentujący miasto prezydent Adam Rams
uwypuklał zalety Knurowa, m.in.
korzystną lokalizację, wysokie kwalifikacje potencjalnych pracowników,
formalne udogodnienia i fachowe

Foto: Public Dialog

KNURÓW, KATOWICE. MIASTO PROMUJE WALORY INWESTYCYJNE

Klienci Biedronki nie pozostali obojętni na prośby wolontariuszy
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Z KART HISTORII. 60 LAT KNUROWSKIEGO LO

Od Lýkeion po liceum
– godni następcy Arystotelesa
Pierwszy rocznik absolwentów knurowskiego
liceum urodził się w 1940 r., obecny – w 1995.
Placówka wykształciła więc trzy pokolenia,
prawie 5.600 osób...
Nabór do ósmej klasy pierwszej
pełnej szkoły średniej w Knurowie
rozpoczął się na wiosnę 1954 roku.
Liceum Ogólnokształcące powołane zostało 1 września w ramach
działających jednolitych szkół ogólnokształcących, nazywanych wówczas „jedenastolatkami”. Placówka
funkcjonowała pod nazwą: Szkoła
Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące (w latach 1954-1966). Jej siedzibą
był budynek szkoły przy ul. Thomasa
Wilsona.
W 1966 roku oddano do użytku
nowy budynek szkolny przy ul. 1
Maja 21. Powstał w ramach ogólnopolskiej akcji „1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego”. Stąd i nazwa:
„Szkoła-Pomnik Tysiąclecia Państwa
Polskiego” im. gen Aleksandra Zawadzkiego.
Pierwsi abiturienci (23 uczniów)
przystąpili do zdawania egzaminu
dojrzałości w maju 1958 roku.
Na początku lat 60. zreformowano szkolnictwo. Uczniowie z
rocznika 1952 zostali objęci 8-letnim
obowiązkiem szkolnym na poziomie
szkoły podstawowej. Zmieniła się
więc numeracja klas. Zamiast dotąd
obowiązującej, od klasy VIII do XI,
wprowadzono klasy I-IV. Konsekwencją zmian był m.in. brak egzaminu dojrzałości w 1970 r.
Szkolnictwo średnie w tym czasie nie było zróżnicowane na typy i
profile. Jedynie w klasie maturalnej
wprowadzone były zajęcia seminaryjne – humanistyczne, matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne
i języków obcych. Obejmowały

raptem 4 godziny tygodniowo. Na
początku lat 70. zróżnicowano klasy,
począwszy od I, na profile: ogólny,
matematyczno-fizyczny, humanistyczny, podstawowy i - nieco później
- biologiczno-chemiczny.
Z biegiem lat w knurowskiej
szkole zmieniała się organizacja i
nazewnictwo. W roku szkolnym
1980/81 powołano Zespół Szkół im.
A. Zawadzkiego. W jego skład weszło
Liceum Ogólnokształcące i Liceum
Zawodowe ze specjalnościami: sprzedawca-magazynier i pracownik administracyjno-biurowy. LZ funkcjonowało do 1994 roku. Na jego bazie
utworzono Liceum Ekonomiczne, a
także Policealne Studium w budynku
szkoły przy ul. Szpitalnej. Obecnie
jest tu czteroletnie technikum.
W 1992 roku Zespołowi Szkół
nadano imię Ignacego Jana Paderewskiego - wybitnego pianisty i
kompozytora. Zadecydowały o tym
sukcesy, nagrody krajowe i zagraniczne szkolnego chóru „Schola
Cantorum”, sławiącego placówkę od
września 1967 roku.
Knurowskie LO w ciągu 60 lat
działalności dydaktyczno-wychowawczej 56 razy powoływało Państwową Szkolną Komisję do spraw
Przeprowadzenia Egzaminu Dojrzałości. W tym czasie mury szkoły opuściło 5450 absolwentów. W bieżącym
roku przystąpienie do matury zadeklarowało 138 uczniów (to podniesie
liczbę absolwentów do 5588).
Pierwsi absolwenci LO pochodzili z rocznika 1940, tegoroczni
maturzyści urodzili się w 1995 roku.

informacja własna
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Różnica między nimi wynosi 55 lat.
Jest to więc już trzecie pokolenie
absolwentów.
Setnym maturzystą był uczeń,
który zdawał egzaminu dojrzałości
w 1962 roku (z rocznika 1944), dwusetnym - w 1964 roku, pięćsetnym - w
1969 roku.
W 1959 roku egzamin dojrzałości
złożyło 16 abiturientów, w 2009 - 198
osób.
Na przestrzeni sześciu dekad
zmieniali się też dyrektorzy. Kierownikiem szkoły podstawowej i liceum
ogólnokształcącego na rok szkolny
1954/55 był Konrad Czoik. Zastąpiła
go polonistka Zuzanna Matuszek,
oddelegowana z Cieszyna do pełnienia funkcji dyrektora szkoły podstawowej i stopnia licealnego.
Po pani Matuszek dyrektorem
został mgr Henryk Moszyński, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierował LO do
przejścia na emeryturę w 1990 roku.
Kolejnym dyrektorem – trzecim z
wyboru Rady Pedagogicznej - został
nauczyciel fizyki mgr Jan Korus,
który kierował placówką w latach
1990-2006.
Od 2006 roku stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego pełni Dorota Gumienny,
nauczyciel chemii.
Wicedyrektorami byli: mgr Stefan Biały (1972-1990) - nauczyciel
fizyki; mgr Krystyna Górka (19902001) - nauczycielka chemii, absolwentka tutejszego liceum; mgr
Grażyna Dąbrowska (2001-2006)
- nauczycielka matematyki; mgr Bo-

Henryk Moszyński (1967-1990)

Zuzanna Matuszek (1955-1967)

żena Leżuch (2006-nadal) - nauczycielka biologii, również absolwentka
tutejszego liceum. Wicedyrektorem
do spraw Technikum nr 1 jest Danuta
Stadnicka, kierownikiem ekonomiczno-administracyjnym - Irena
Kudlak (od 1975 roku).
To w knurowskim liceum zawiązały się przyjaźnie, które mimo
upływu lat nadal trwają. Do dzisiaj
wspominane są obozy i biwaki harcerskie, wycieczki klasowe i sesje
popularno–naukowe, prowadzone
przez uczniów na lekcjach do dyspozycji wychowawcy klasowego.
Po latach my, absolwenci, z
uśmiechem wspominamy „epitety”
nadawane naszym byłym nauczycielom (ta zasada obowiązuje nadal...).
Zapraszamy wszystkich nauczycieli na uroczystości jubileuszowe
60-lecia szkoły. Zainteresowanych
prosimy o kontakt z sekretariatem
(tel.: 32 235 19 61).
Zdjęcia pochodzą z archiwum szkoły
Maria Grzelewska

Jan Korus (1990-2006)

Od 2006 r. placówką kieruje
Dorota Gumienny

reklama
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Foto: Dawid Ciepliński
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KNURÓW

Pojedynek
z pamięcią

I Konkurs Książki Mówionej,
zorganizowany przez koło PTTK
Trion, wygrała Wanda Erfurt.
− Jestem bardzo szczęśliwa
i zaskoczona − mówiła laureatka

-Teksty Agnieszki Osieckiej nie starzeją się
- zapewniają młodzi wokaliści grupy Bez Nazwy

KNURÓW. KONCERT „ZIELONO MI”

Pogoda na szczęście

W niedzielne popołudnie odbył się
kolejny koncert grupy Bez Nazwy ze
Studia Piosenki i Musicalu działającego
przy Centrum Kultury w Knurowie.
Zainspirowani wiosną młodzi
wykonawcy sięgnęli do repertuaru
Agnieszki Osieckiej

POWIAT

Foto: Arch. Starostwa Powiatowego

Foto: Dawid Ciepliński

Agnieszka
Bielanik-Witomska

Nie żyje
Zbigniew Pańczyk
Z big n iew Pa ńcz yk (193 4 2014) był pier wsz y m starostą
Powiatu Gliwickiego w (latach
1999-2002). Choć urodzony w
Poznaniu, całe życie związał ze
Śląskiem. Był pierwszym niekomunistycznym prezydentem Gliwic (od grudnia 1989 r. do sierpnia 1990 r.). Radny Rady Miasta
Gliwice w latach 1990-1998, do
wyboru na starostę. Pierwszy i
jedyny kierownik Urzędu Rejonowego Gliwice (1991-1998). 13
listopada 2013 r. otrzymał tytuł
Honorowego Obywatela Powiatu
Gliwick iego, przyznany przez
Radę Powiatu Gliwickiego.

To nie pierwszy raz, gdy młodzi wokaliści pod kierunkiem
Agnieszki Bielanik-Witomskiej wykonują utwory polskiej poetki.
– Osiecka napisała ponad 1500 piosenek, tak że jest z czego
wybierać – wyjaśnia pani Agnieszka. – To piękne teksty z ciekawym i wartościowym przekazem. Warto się czasem nad nimi
pochylić i zastanowić.
Niedzielny koncert przyciągnął sporo słuchaczy. Zebrani
w Sztukaterii usłyszeli takie przeboje jak „Czy te oczy mogą
kłamać”, „Wariatka tańczy”, „Nie spoczniemy”, „Wielka woda”
i „Zielono mi”.
Agnieszka Bielanik-Witomska zapewnia, że grupa sięgnie
jeszcze po repertuar Osieckiej: – Chcielibyśmy, aby koncerty w
Sztukaterii odbywały się cyklicznie. Po to, by pokazać mieszkańcom,
że w mieście jest wielu utalentowanych młodych wykonawców,
których warto posłuchać.
DC

foto-migawka

Foto: Bogusław Wilk
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Uczestnicy konkursu w towarzystwie
kibiców i jury

Polem zmagań była książka Romualda Koperskiego „Pojedynek z
Syberią”. Adam Wiekiera, znawca
twórczości Koperskiego i juror
konkursu nie krył zaskoczenia jego
wysokim poziomem. Po długim i
wyrównanym boju pierwsze miejsce zdobyła Wanda Erfurt, drugie
przypadło Bernadecie Kozioł.
− Wszystkim uczestnikom gratuluję obszernej wiedzy i bardzo dobrej pamięci − podkreślał Wiekiera.
Dzieło Romualda Koperskiego
roi się od szczegółów.
− Przesłuchałam książkę trzy
razy − mówi pani Wanda. − Skupiłam się głównie na miastach.
Starałam się liczyć, ile razy Koperski
płynął promem, kogo po drodze
spotkał, o czym rozmawiał.
Pani Wanda od prawie 18 lat
jest osobą niedowidzącą. Nie może
robić notatek, więc fakty z książki
zapamiętywała na zasadzie skojarzeń.
− Wyobrażałam sobie, że np.
Omsk jest jak „O”, czyli duży i
okrągły − śmieje się zwyciężczyni.
Koperski przemierzał Syberię
land roverem znalezionym na złomowisku. Trasa wiodła przez najbardziej niegościnne rosyjskie tereny. Walczył w pogodą, komarami
i własnymi słabościami. Książka to

opowieść przede wszystkim o spotkanych ludziach i ich niezwykłej
życzliwości. Uczestnicy podkreślali, że szczególnie zapamiętali
słowa Nikołaja Pietrowicza, byłego
więźnia Gułagu: Żyj z poczuciem
spokojnej wyższości nad życiem, nie
bój się biedy, nie żałuj straconego
szczęścia. Ciesz się, że nie marzniesz, że głód i pragnienie nie rwą
ci wnętrzności. Jeśli nie masz przetrąconego kręgosłupa, jeśli obie nogi
chodzą, obie ręce się ruszają - to
komu tu zazdrościć? Po co? Zawiść
zżera w końcu samego zawistnika.
Przetrzyj oczy, a najwyżej ceń sobie
tych, którzy cię kochają i którzy ci
dobrze życzą. Nie krzywdź bliźniego, nie obrażaj; pamiętaj - z nikim
nie rozstawaj się w gniewie, bo nigdy
nie wiadomo, czy to nie twój ostatni
uczynek...
Konkurs książki mówionej zadebiutował w Knurowie w sobotę,
w gościnnych salkach parafialnych
kościoła pw. Cyryla i Metodego.
− Pierwsze koty za płoty − śmiał
się Adam Wala, prezes PTTK
„Trion”. − Jesienią planujemy kolejne książkowe zmagania. Tym
razem tematem będą „Moje Indie”
Jarosława Kreta. Już teraz wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy!
Tekst i foto: Justyna Bajko

ogłoszenie

/b/
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KNURÓW. BISKUP MARIAN BUCZEK APELUJE...

Módlmy się za Ukrainę!

Cały świat z niepokojem obserwuje sytuację na Ukrainie. We wtorek
biskup Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej Marian Buczek odwiedził
Knurów. Przed figurką Matki Bożej Pięknej Miłości modlił się o łaskę
pokoju i dar pojednania
Bp Marian Buczek już po raz drugi
gościł w Knurowie. Tym razem wizytę
rozpoczął od modlitwy w krywałdzkiej
świątyni. Wspólnie z knurowskimi
proboszczami ks. Markiem Kamieńskim z parafii św. Antoniego, ks. Andrzejem Wieczorkiem z parafii Cyryla
i Metodego oraz ks. Grzegorzem Kusze,
dziekanem dekanatu Knurów i proboszczem parafii Najświętszej Maryi
Panny Królowej Świata, biskup modlił
się o pokój na Ukrainie. Duchownym
towarzyszyli m.in. Bogusław Szyguła,
kustosz Izby Tradycji, Bernard Szczech,
doradca marszałka wojewódzkiego
przedstawiciele Bractwa Gwarków i
krywałdzcy parafianie.
Bp Buczek zaciekawieniem słuchał
opowieści o kościele św. Antoniego
snutej przez proboszcza Marka Kamieńskiego. Odwzajemnił się m.in.

Modlitwa w kościele św. Antoniego była głównym
celem wizyty bp. Mariana Buczka

anegdotami z życia Jana Pawła II.
Odwiedziny w Krywałdzie zakończyło
uroczyste bicie dzwonów.
Bp Buczek od lat dba o kultywowanie pamięci o tragedii górnośląskiej.
Będąc w Knurowie, zapalił symboliczne lampki przed tablicami upamiętniającymi Tragedię Górnośląską. Na
cmentarzu przy ul. Alojzego Koziełka,
ks. biskupowi w tej uroczystej chwili
towarzyszył wiceprezydent Piotr Surówka.
Bp Buczek zaskoczył knurowian
spontanicznością i serdecznością.
Pozdrawiał spacerujących przed-

szkolaków, a słysząc od ks. Andrzeja
Wieczorka o sukcesach w papieskich
konkursach uczniów z Miejskiego
Gimnazjum nr 1, postanowił osobiście pogratulować gimnazjalistom.
Młodzież aż zaniemówiła, gdy nagle,
w trakcie lekcji, ksiądz biskup pojawił
się w klasie. W towarzystwie dyrektorki MG-1, Barbary Hankus, zwiedził
szkołę i wpisał się do pamiątkowej
księgi. Radosny nastrój mąciły wiadomości z Ukrainy, w tym z diecezji ks.
Buczka, który odniósł się to tego, co
podają agencje prasowe.
− W Charkowie demonstrują opłaceni ludzie z rosyjskimi paszportami.
Przejeżdżają autobusami, niosą flagi,
krzyczą. Pojawia się ekipa telewizyjna, która wszystko filmuje. Po dwóch
godzinach zbierają się z powrotem do
autobusu i odjeżdżają w stronę granicy. A potem w świat idzie przekaz,
że to mieszkańcy Charkowa żądają
przyłączenia do Rosji. Nieprawda!
Nawet większość Rosjan mieszkających
w Charkowie woli spokojnie żyć na
Ukrainie − opowiadał biskup Marian
Buczek. − Dlatego proszę Was wszystkich o modlitwę za Ukrainę!
Tekst i foto: Justyna Bajko

Ksiądz biskup pozdrowił spacerujące przedszkolaki

Spontaniczne spotkanie w MG-1.
Bp. Buczek wpisał się do księgi
pamiątkowej i zwiedził szkołę

KNURÓW

Czy twoje dziecko jest
gotowe do szkoły?
BRUKSELA

KNURÓW

Z wizytą w Parlamencie
Europejskim

Oprac. jb
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Foto: Aneta Nowak

Knurowianka Aneta Nowak znalazła się wśród 50
osób, zaproszonych do Brukseli przez
prof. Jerzego Buzka
W ten sposób europoseł
podziękował za dotychczasową działalność knurowianki w ramach europejskich projektów. Wycieczka
trwała pięć dni. − Zobaczyliśmy najważniejsze miejsca w
Brukseli m.in. Parlament Europejski, Atomium, czyli monumentalny model kryształu
żelaza oraz Pałac Królewski.
Zwiedziliśmy także Leuven,
małą belgijską miejscowość
– mówi pani Aneta, zachęcając do zajrzenia na jej blog
(www.anetanowakknurow.
blogspot.com), gdzie znajduje się relacja z wyjazdu.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Knurowie zaprasza
rodziców 5- i 6-latków na konsultacje w celu sprawdzenie, czy dziecko
osiągnęło już dojrzałość szkolną.
Specjaliści pomogą w wydaniu opinii czy maluch podoła obowiązkom
szkolnym, czy lepiej z tym poczekać.
Na wizytę można umawiać się osobi-

Wieczór
z operą
i operetką

ście lub drogą telefoniczną. Poradnia
przy ul. Kosmonautów 5a czeka na
rodziców od poniedziałku do piątki
w godz. od 8 do 15, nr tel. 32 235 14 76.
Placówka obejmuje swym działaniem tereny czterech gmin: Knurów, Pilchowice, Gierałtowice,
Sośnicowice.
sisp

foto-migawka
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sali Kina Sceny Ku lt u r y
zabrzmią najpi ę k n i e j s z e
arie i duet y
miłosne oraz
pieśni Kiepurowskie, neapolitańskie i
latynoskie. W koncercie pod tytułem
„I Wieczór z Operą i Operetką”
wystąpi gospodarz wieczoru Adam
Sobierajski i jego goście: Iwona
Socha, solistka Opery Krakowskiej,
Adam Zdunikowski, solista Opery
Narodowej w Warszawie. Artystom
będzie akompaniowała Joanna Steczek. Zapraszamy!
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rozrywka nr 15
- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Foto: Justyna Bajko

Oliwia Dąbek z Knurowa

ur. 1.04.2014 r., 4060 g, 55 cm

Pola Linart z Knurowa

ur. 2.04.2014 r., 3380 g, 52 cm

Filip Narczyk z Knurowa

ur. 5.04.2014 r., 2370 g, 48 cm

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 praw id łow ych odpow iedzi
rozlosujemy podwójny bilet do Kina

Maja Gruszczak z Orzesza

ur. 2.04.2014 r., 3130 g, 51 cm

Hanna Ciucias z Knurowa

ur. 3.04.2014 r., 3060 g, 50 cm

Jan Motyczka z Knurowa

ur. 5.04.2014 r., 3550 g, 54 cm

Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 132/2014 brzmiało: „Oświata”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje JUSTYNA SZCZYGIEŁ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Mikołaj Kerner ze Stanicy

ur. 7.04.2014 r., 3530 g, 53 cm

Beata Szyrajew z Gliwic

ur. 7.04.2014 r., 3180 g, 52 cm

informacja własna wydawcy

- godz. 18.00
Need for speed 2D napisy
- godz. 20.30

15

10.04. 2014 r.
CZWARTEK
Noe. Wybrany przez Boga 2D
dubbing
- godz. 15.00
Noe. Wybrany przez Boga 3D
napisy
- godz. 17.30
Noe. Wybrany przez Boga 2D
napisy
- godz. 20.15
11.04. 2014 r.
PIĄTEK
Kapitan Ameryka. Zimowy
żołnierz 3D dubbing
- godz.15.30
Noe. Wybrany przez Boga 2D
napisy

12-13.04. 2014 r.
SOBOTA -NIEDZIELA
Sarila 2D dubbing
- godz. 16.00
Noe. Wybrany przez Boga 2D
napisy
- godz. 18.00
Kapitan Ameryka. Zimowy
żołnierz 3D napisy
- godz. 20.30
15-16.04. 2014 r.
WTOREK -ŚRODA
Kapitan Ameryka. Zimowy
żołnierz 3D dubbing
- godz. 15.30
Noe. Wybrany przez Boga 2D
napisy
- godz. 18.00
Need for speed 2D napisy
- godz.20.30

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

10

Twoja pociecha ma od 5 do 10 lat? Jeśli tak, Kino Scena Kultura daje ci
świetną okazję do zorganizowania niepowtarzalnych urodzin dla dziecka
i jego przyjaciół.
W programie zwiedzanie kina, pyszny tort urodzinowy, zdjęcia, gry i
zabawy z animatorem, prezenty dla solenizanta i uczestników zabawy. To
nie wszystko, bowiem w zanadrzu mamy jeszcze wspaniały bajkowy seans.
Zajrzyj na stronę www.kinoscenakultura.pl. Możesz też do kina zadzwonić
(32 332 63 81) lub napisać (e-mail: info@kinoscenakultura.pl).
Przegląd Lokalny Nr 15 (1101) 10 kwietnia 2014 roku
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Foto: Archiwum MP-2
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Siedzibą Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku będzie XIX-wieczny budynek dworca
kolejowego w Radzionkowie

KNURÓW, RADZIONKÓW

Wiosna w tym roku nie tyle
przyszła, co wręc z przybieg
ła – przekonane są dzieci z
tym zdaniu utwierdzał je Czes
przedszkolnej „Dwójki”. W
ław Nowak, znany knur owsk
i maratończyk, zagorzały zwol
biegania. Gość malców zachęcał
ennik rekr eacy jnego
ich do jak najc zęst szego rusz
ania
się. Skutecznie. Przedszkolak
z maratończykiem, zapewnia
i chętnie ćwic zyły
jąc, że wiosnę poświęcą do
dbał
ości o świetną formę. Uczynią
placówka bierze udział w Prog
to tym chętniej, że
ramie MEN pt. „Szkoła w ruch
u”.

Foto: Joanna Kapuśniak

/bw/

W Miejskiej Szkole Podstawo
wej nr 4 odbył się XIV Miejski
Konkurs Ortograf iczny dla uczn
podstawowych miasta Knur
iów klas II i III szkó ł
owa „Mistrz Ortograf ii”. Dzie
ci pisały dykt ando, rozwiązy
zagadki i łamigłówki. Mistrzem
wały krzy żówki, rebusy,
w kategorii klas II zost ał Filip
Nieużyła z MSP nr 6, a w kate
rocz yńska z MSP nr 3. Konkurs
gorii klas III Julia Sezorganizowały panie z „Czwórki”
- J. Grobosz, A. Osadnik, E. Szul
c i J. Zawadzka.
/b/

Wspólne dzieło
dla potomnych

- Serdecznie dziękuję za wsparcie dla
utworzenia w Radzionkowie Centrum
Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 roku – pisze do prezydenta
Knurowa burmistrz Gabriel Tobor
Burmistrz Radzionkowa nawiązuje do decyzji samorządu Knurowa,
by współuczestniczyć w organizacji
Centrum upamiętniającego Tragedię
Górnośląską.
Wedle Instytutu Pamięci Narodowej represje dotknęły około 50 tys.
mieszkańców regionu. Było wśród
nich 51 mieszkańców Knurowa. W
latach 1945-1948 zostali internowani
przez władze sowieckie i wywiezieni
do niewolniczej pracy w głąb Związku Radzieckiego. Wielu z nich nie
wróciło...
Radzionkowskie Centrum ma
przypominać o tamtych tragicznych
dla Śląska wydarzeniach. Udział w
jego tworzeniu mają okoliczne gminy. Jest wśród nich Knurów, który
przekazał 3 tys. zł dotacji na rzecz

tworzącej się instytucji.
Otwarcie placówki i ekspozycji
jest planowane w lutym 2015 roku – w
70. rocznicę Tragedii Górnośląskiej.
- Placówka będzie naszym wspólnym dziełem i godnie upamiętni
nie tylko losy tysięcy wywiezionych
Ślązaków, ale także ich rodzin –
dodaje burmistrz Tobor. – Mam
świadomość tego, jak trudna sytuacja
ekonomiczna panuje obecnie w kraju,
czego doświadczają również samorządy. Dlatego tym bardziej wyrażam
wdzięczność i uznanie za pomoc w
utworzeniu Centrum Dokumentacji
Deportacji Górnoślązaków do ZSRR
w 1945 roku.
/bw/

Foto: Archiwum IPN Katowice

ZAPROSZENIE

Foto: Archiwum MSP-7

Dzień Trzeźwości

w szkolnej „Siódemgo Konkursu Recy tatorskiego
Julia
tem wiodącym XVIII Miejskie
Ze zwycięstwa ciesz yły się
ł.
szkó
ich
„Prz yroda w poezji” była tema
owsk
knur
iów
y” udział wzię ło 21 uczn
owały Małgorzata Turowska
aniz
zorg
urs
ce”. W rywalizac ji „na strof
Konk
-7).
(MSP
a (MSP-9) i Anna Rusinek
Kania (MSP-1), Alicja Powieck
/b/
i Graż yna Jarząbek.
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14 kwietnia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. To
okazja do zaprezentowania działalności stowarzyszeń abstynenckich,
zwrócenia uwagi na problemy
wzrostu spożycia alkoholu i zagrożeń z tego wynikających.
- Wykorzystajmy to święto do
promocji zdrowych form spędzania
wolnego czasu jako działań rehabilitacyjnych i profilaktycznych - zachęca prezes Klubu Abstynentów
„Siódemka” w Knurowie, Piotr
Kołodziejczyk.
Nadchodzące Święta Wielkanocne to idealny moment na
refleksję nad rolą alkoholu w naszym życiu.
14 kwietnia członkowie „Siódemki” oczekują wszystkich bory-

kających się z problemem alkoholowym, a także ich rodzin. Podczas
całodziennego dyżuru (początek o
godz. 9.00) zainteresowani uzyskają
niezbędne rady i pomoc.
Spotkanie w gronie klubowiczów odbędzie się o godz. 18.00
przy ul. Dworcowej 38A.
Więcej informacji pod numerem 32 235 96 70 wew. 630.
/g/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
50 000 RATA 369 ZŁ . Tel. 43 423 56 17

11-18/14

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

1/14-odw.

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

1/14-odw.

Kupię Matiza, Punto, Corsę, Fiestę, Polo i
inne. Stan obojętny. Tel. 507 572 625
6-22/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

10-18/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

5-18/14

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

14-22/14

NIERUCHOMOŚCI

Pokoje do wynajęcia. Tel. 662 046 523

15/14

Sprzedam 3-pokojowe, I piętro, po remoncie. Tel. 604 647 179
15-16/14

Sprzedam Dom 286 m w Zabrzu,398 tys.
działka 1560 m2. Tel. 515 181 585
2

12-15/14

S p r z e d a m d o m n o w y p i l n i e . Te l .
508 192 750

15/14

Sprzedam lokal użytkowy 50 m2, 94 m w
Gliwice. Tel. 515 181 585

12-15/14

Sprzedam M-3 w Knurowie, WP II. Tel.
886 774 463
15-16/14

Docieplanie domów, podbitki, ankrowanie,
gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
regipsy, adaptacja poddaszy, kafelkowanie, panele, remonty kompleksowe. Tel.
602 407 190, 785 948 716

Emerytka szuka pracy sprzątanie, mycie
okien. Tel. 798 620 720

Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien itp.
Tel. 501 385 666

13/14-odw.

13/14-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze niani.
Tel. 798 620 720

Szukam pracy dorywczej. Tel. 32 793 66 14
15-22/14

13/14-odw.

DAM PRACĘ

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399

Praca biurowa, bardzo dobra znajomość
komputera. Tel. 502 959 888
15/14

6/14-odw.

Zatrudnię brukarza z doświadczeniem. Tel.
609 775 488

Opiekunka do dziecka z wieloletnim doświadczeniem lub do osoby starszej (certyfikat uprawnień). Tel. 501 385 666

Zatrudnię Handlowca stolarki okiennej i
drzwiowej. Tel. 502 360 063

13/14-odw.

14-15/14

12-15/14

Spr zedam mieszkanie 2-pokojowe ul.
Mieszka I, może być z garażem. Tel.
663 256 363
13-15/14

11-15/14

Sprzedam mieszkanie 30,90 m2. Knurów –
Szczygłowice. Tel. 609 466 651

14-15/14

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe. Tel.
669 151 112
15-18/14

Sprzedam mieszkanie 48,5 m2, os. WP.
Tel. 731 577 560

14-17/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

D o w y n a j ę c i a l o k a l u ż y t ko w y. Te l .
506 899 796
15-16/14

Działkę budowlaną w Knurowie sprzedam.
Tel. 32 235 11 40

Sprzedam mieszkanie WP II, 48,5 m 2, I
piętro. Tel. 32 235 12 81

14-15/14

Sprzedam przyczepę Kempingową nad Jeziorem w Pławniowicach. Tel. 515 181 585

12-15/14

15/14

Mieszkanie do wynajęcia 107 m 2 . Tel.
607 961 721
Meble na wymiar-kuchnie, szafy, garderoby, meble biurowe itd. Zapewniamy szybkie,
fachowe i terminowe wykonanie z materiałów najlepszej jakości. Tel. 697 461 910

SPRZEDAM

15-16/14

Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799

3/14-odwY.

14-17/14

EDUKACJA
Korepetycje, j. angielski – matura. Tel.
696 565 987

14-17/14

SZUKAM PRACY
Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

1/14-odw.

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

15/14-odw.

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

PRZETARG
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5
podano do publicznej wiadomości:
- ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Knurowie
w budynku przy ul. Krasickiego 3 wraz z oddaniem ułamkowej części
gruntu w użytkowanie wieczyste,
- ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż
prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Knurowie w rejonie ul. 26 Stycznia i Zimowej, działka nr 3537/148
z przeznaczeniem pod budowę budynku wielorodzinnego.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 7.04.2014 r.
do 27.04.2014 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - pięć części działki
nr 1700, stanowiące fragment targowiska miejskiego.

Emerytka szuka pracy opiekunka dla dzieci.
Tel. 793 953 727
15/14-odw.

1-18/14

www.BRUKARSTWOGLIWICE.pl Tel.
502 611 988, 509 962 089

8-48/14

OGŁOSZENIE

W związku z planowanym generalnym remontem
Biblioteki Głównej oraz Filii nr 2 (al. Lipowa 12)
placówki te będą otwarte dla Czytelników
do 30 maja 2014 roku.

MOTORYZACJA

O dalszych planach funkcjonowania Bibliotek
poinformujemy w odrębnych ogłoszeniach na łamach
„Przeglądu Lokalnego”, na stronie internetowej MBP
oraz facebook`u.
Podczas remontu bez zmian będą funkcjonowały:
Filia nr 1
Filia nr 3
ul. Dworcowa 10a
ul. Górnicza 1
44-190 Knurów
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-92
tel. (32) 332-63-96

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

6-22/14
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Do Filii nr 1 oraz Filii nr 3 można - przez cały czas trwania remontu
– zwracać wypożyczone z naszych placówek książki.
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sport

Szkoda, ale zdrowie
jest najważniejsze

„Czwórka” i „Siódemka”
mecze i oddając r y wa lom
zaledwie jednego seta.
Najlepszą zawodniczką
została reprezentująca MSP4 Sonia Biechowska. Wśród
chłopców tytuł ten przypadł
Jakubowi Skowrońskiemu z
MSP-7.

Organizatorem turnieju poza MSP-1 był Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, a
zwycięskie drużyny uzyskały
przepustki do gry w turnieju
na szczeblu powiatowym.

(BISTS Bielsko-Biała).
Klub ze Stanicy reprezentowała również Anna Kurek,
która w grze podwójnej z
Sabiną Wyrobek (AKS Mikołów) sklasyfikowana została
w przedziale miejsc 5-8. W
singlu zajęła miejsce 17-24, z
kolei w mikście, w parze ze
Stanisławem Szydło uplasowała się na miejscu 17-32.

Zgodnie z naszą zapowiedzią, jedna z walk finałowych
Mistrzostw Śląska Juniorów
została przełożona i pojedynek
pomiędzy zawodnikiem BKS
Concordia Knurów - Sebastianem Szkatułą i Patrykiem
Olejem (Jawor Team Jaworzno)
odbyła się w czasie turnieju
„Pierwszy Krok Bokserski” w
Dąbrowie Górniczej. Wynik tej
konfrontacji - 3:0 dla zawodnika
Concordii - mówi sam za siebie.
Podopieczny Bogdana Wyrzychowskiego i Bogdana Danielaka nie zawiódł i zasłużenie
sięgnął po tytuł mistrza Śląska.
W tak zwanym „pierwszym
kroku” wystąpili następujący zawodnicy BKS-u: Krystian Kentnowski (waga 57 kg) pokonał
Szymona Główczaka (Dąbrowa
Górnicza), Szymon Koza (waga
66 kg) wygrał z Rafałem
Cyrulikiem (Odra Wodzisław), Michał Kustra (waga
81 kg) uległ Adrianowi
Giełdzie (Dąbrowa Górnicza).
Z powodu braku przeciwników nie wystąpili: Łukasz
Grad i Mateusz Podgórczyk.
PiSk

Anna Rusin (na podium
pierwsza z prawej strony)
wywalczyła brązowy medal
Mistrzostw Śląska w deblu

W Dąbrowie Górniczej
odbył się tradycyjny turniej
„Pierwszy Krok Bokserski”.
Wśród 92 kandydatów na pięściarzy było 12 reprezentantów
Gardy Gierałtowice. - Zabrałem
dziesięciu zawodników i dwie
zawodniczki - informuje trener
Adam Spiecha. - Ostatecznie
stoczyliśmy dziewięć walk,
bowiem z powodu braku
przeciwnika nie wystąpili
Damian Durkacz , Bartosz
Sacha i Mateusz Peciak.
Bilans pojedynków jest ko-

rzystny, bowiem sześć z nich nasi
zawodnicy wygrali.
Wyniki walk zawodników
Gardy:
- młodzicy - waga 44 kg:
Krzysztof Żeno przegrał z
Patrykiem Hankusem (Czarni Góral Żywiec), waga 52 kg:
Dawid Nowok wypunktował
Ryana Gbyla (Górnik Sosnowiec), waga 60 kg: Remigiusz
Skoczyński pokonał Mikołaja Aleksandrowicza (LKS
Myszków),
- kadeci - waga 60 kg: Ma-

Z biegowych tras

Endurance Solidarni Knurów

Sebastian Szkatuła
zasłużenie sięgnął po
mistrzostwo Śląska wśród
juniorów
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Reprezentanci knurowskiego klubu startowali w
dwóch imprezach:
- Bieg Wiosenny na 10 km
w Chorzowie - 32 miejsce w
open zajął Szymon Masarczyk
(czas: 39.07), a 79 był Artur
Bujnowski (42.23),
- półmaraton wokół Jeziora

PiSk

Marcin „Wiewiór”
Wiewiórka z trenerem
Sławomirem Tokarzem

Dziewięć walk,
sześć zwycięstw
Foto: Jan Pluta

Co się
odwlecze...

PiSk

relacjonuje trener, Sławomir
Tokarz. - Od pierwszej rundy
Marcin parł do przodu, wyprowadzając celne kombinacje, co zaskoczyło przeciwnika. Walka była wyrównana,
jednak w dr ugiej r undzie
Marcin doznał kontuzji i
zaczął krwawić z nosa, po
czym lekarz przerwał walkę.
Szkoda, bo była szansa, że w
trzeciej rundzie Marcin uzyska przewagę i wygra...
Ostatecznie Kamil Ruta
został mistrzem Polski.

Waldemar Jachimowski

Medal
dla Anny Rusin

Tenisistka stołowa Orła
Stanica - Anna Rusin wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Śląska Seniorów w
deblu. Anna Rusin wystąpiła
w parze z Martą Nowak z
sosnowieckiej Dwójki.
Ponadto zawod niczk a
Orła Stanica wywalczyła 8
miejsce w singlu oraz miejsce
5-8 w mikście, grając w parze z Kamilem Michalikiem

K nu rów m ia ł swojego
repre z ent a nt a na ma rco wych Mistrzostwach Polski
w kickboxingu, w formule
Low Kick, które odbyły się w
Bełchatowie. Barw Spartana
broni ł Ma rci n „Wiew iór”
Wiewiórka, który pierwszą
walkę w kategorii seniorów
(waga 81 kg) wygrał jednogłośnie, natomiast w kolejnej
trafił na mistrza Polski - Kamila Rutę.
- Nasz zawodnik podszedł
do walki bardzo skoncentrowany i zdeterminowany.
Liczyło się tylko zwycięstwo -

Żywieckiego - Artur Bujnowski z czasem 1.32.57 zajął 207
miejsce w open i 62 w kategorii
M-18, z kolei Tomasz Wojtaszek (1.38.03) został sklasyfikowany na 363 miejscu w open i
89 w kategorii M-18.
PiSk

Foto: Spartan

tę samą ilość punktów, a o
wyższości „Czwórki” zadecydował ostatecznie lepszy
bilans setów.
W r y w a l i z ac ji c h łop ców równych sobie nie mieli
przedstawiciele MSP-7, wygr y wając wszystkie czter y

Foto: Andrzej Krypel (Gliwicki Informator Tenisa Stołowego)

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Knurowie była areną zmagań mistrzostw szkół
podstawowych w siatkówce.
W turnieju dziewcząt walka o
końcowy triumf rozegrała się
pomiędzy drużynami MSP-4
i MSP-2, które zgromadziły

Foto: MOSiR Knurów

Reprezentacje dziewcząt

teusz Wuzik w ygrał z Łukaszem Przybyłkiem (Jonak
Strzelce Opolskie), waga 75 kg:
Tomasz Otworowski zwyciężył Szymona Bukowca (Łysko

Team Gliwice), waga 80 kg:
Ernest Śmiałek przegrał z
Szymonem Entonem (Górnik
Sosnowiec),
- juniorzy - waga 54 kg:
Justyna Górnik wypunktowała Paulinę Mazur (Carbo
Gliwice), waga 64 kg: Marta
Król pokonała Martę Jaruszusz (Carbo Gliwice), waga 75
kg: Seweryn Skoczyński uległ
Adamowi Janasikowi (DKB
Dąbrowa Górnicza).
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 1 KWIETNIA:
1. Janusz Nowak
2. Bogumił Barczyk
3. Joachim Makselon
4. Ginter Fabian
5. Jacek Zacher
6. Jerzy Makselon
7. Stefan Wroblowski
8. Alojzy Kopiec
9. Willibald Morgalla
10. Wojciech Napierała

- 2.719
- 2.391
- 2.290
- 2.107
- 2.064
- 1.976
- 1.970
- 1.848
- 1.832
- 1.801

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Zdzisław Mral
2. Jerzy Makselon
3. Stefan Wroblowski
4. Bernard Wróbel
5. Henryk Brola
6. Joachim Makselon
7. Leonard Spyra
8. Michał Foit
9. Jacek Zacher
10. Bogumił Wolny

- 15.231
- 15.008
- 14.846
- 14.603
- 14.336
- 14.198
- 13.947
- 13.884
- 13.879
- 13.675
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Zamiłowanie do a kt y w nego
spędzania wolnego czasu powinno zaszczepiać się w dzieciach od
najmłodszych lat. Z takiego założenia
wychodzą m.in. przedstawiciele Górnika Zabrze, którzy jakiś czas temu
wpadli na pomysł utworzenia „Piłkarskiego Przedszkola”. Pierwsze grupy
ćwiczących kilkulatków powstały w
Zabrzu, a kolejne będą formowane
w Knurowie. Górnik postanowił z
tym pomysłem wyjść poza Zabrze.
Knurów z racji wieloletniej piłkarskiej
współpracy i sympatii do Górnika
ma być miejscem, gdzie kandydaci na
piłkarzy będą przygotowywani, by już
jako ukształtowani zawodnicy mogli
stanowić o sile najbardziej utytułowanego klubu w Polsce.

Inauguracja „Piłkarskiego Przedszkola” w Knurowie miała miejsce 3 kwietnia. Na Stadion Miejski
przybyło kilkadziesiąt osób, w tym
około dwudziestu przedszkolaków z
rocznika 2008 i młodszych. Zajęcia
prowadzili trenerzy pod kierunkiem
Tomasza Machy, któremu pomagał
m.in. Paweł Krzysztoporski. Gościnnie w grach i zabawach brał udział
Kameruński piłkarz Concordii - Solomon Mawo.
Kolejne spotkanie wyznaczono
na 14 kwietnia. Wcześniej koordynator projektu - Łukasz Milik odwiedzi
knurowskie przedszkola opowiadając
rodzicom o formie, w jakiej działać
będzie „Piłkarskie Przedszkole”.
Tekst i foto: Piotr Skorupa

K nu rowsk a A k ademia
Piłki Nożnej zorganizowała
specjalistyczne zajęcia dla
bramkarzy. Prowadził je Łukasz Porada znany m.in. z
występów w zespołach futsalow ych. Wśród młodych
„a kademików”, ćw iczenia

Foto: APN

Trening
bramkarski

pod okiem doświadczonego bramkarza wykonywał
m.in. Szymon Kaliszewski
(na zdjęciu trzeci z lewej),
który został powołany do
reprezentacji Podokręgu Zabrze (rocznik 2003).
PiSk

„Dzieciaki Górą”

- pod takim hasłem odbył
się halowy turniej piłkarski dla
rocznika 2006. O zwycięstwo
rywalizowało 7 drużyn, a grano
systemem „każdy z każdym”.
Klasyfikację wygrała drużyna APN II Knurów, w której
wystąpili: Karol Szymeczki,
Oskar Guzior, Mateusz Karabin, Fabian Wanicki, Kacper
Stępień, Maciej Stolarczyk,
Kacper Jatta, Dominik Kondratowicz, Oliver Mansfeld.
Na drugim miejscu uplaso14

wała się Concordia II Knurów,
na trzecim APN I Knurów, a na
kolejnym APN Paniówki. Piąta
lokata przypadła Concordii
I Knurów, szósta - LKS-owi
Gierałtowice, a siódma - Górnikowi Zabrze. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Mateusz Kopczyński z Concordii, po koronę króla strzelców
sięgnął Oskar Guzior z APN
Knurów, a najlepszym bramkarzem został Maciej Sobota z Gierałtowic. - Turniej został

zorganizowany przez trenerów
wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju - informuje
Michał Bagiński, prowadzący
„akademików” z Paniówek.
- Dziękujemy wszystkim za
wspaniałą zabawę, Dariuszowi
Flisowi za sędziowanie, a rodzicom za doping.
Wyniki: Concordia I - APN
Knurów I 4:0, LKS Gierałtowice
– Górnik Zabrze 1:1, APN II Concordia II 4:0, Concordia I –
APN Paniówki 0:1, Concordia II

– Gierałtowice 1:0, APN I – Górnik 3:0, Paniówki – Gierałtowice
0:0, APN I – APN II 0:4, Concordia II - Górnik 2:1, Concordia
I – APN II 0:3, APN I – Gierałtowice 1:2, Paniówki – Górnik
2:0, Concordia I – Concordia II
1:2, APN I – Paniówki 1:0, APN
II – Górnik 6:0, Paniówki - APN
II 0:2, APN I – Concordia II 2:0,
Concordia I – Gierałtowice 0:0,
Paniówki – Concordia II 0:0,
APN II - Gierałtowice 2:0, Concordia I – Górnik 6:0.
Ry wa lizacja odbyła się
w hali MOSiR w Szczygłowicach.
PiSk
Foto: MOSiR
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Pawe ł K rz ysz toporsk i
wrócił do składu Concordii
po pauzie za nadmiar żółtych
kartek i strzelił pierwszego w
tym roku gola dla knurowian.
Trafienie nominalnego obrońcy, który tym razem wystąpił
w linii pomocy, dało jedynie
punkt w potyczce z Wyzwoleniem Chorzów. A mogło być
jeszcze gorzej, bowiem knurowian przed stratą drugiej
bramki uchronił słupek.
Warto dodać, że obie dru-

Foto: Piotr Skorupa

Wrócił i strzelił

żyny kończyły mecz w dziesiątkę. Concordia w osłabieniu
grała przez ostatni kwadrans
po drugiej żółtej kartce dla
Marcina Salwy. Zawodnik gości - Świętek - czerwoną kartkę
zobaczył w minucie 89.
Po trzech w iosennych
meczach Concordia wciąż
pozostaje bez zwycięstwa, a
w najbliższej kolejce wyjedzie
do „jaskini lwa” na potyczkę
z liderem Górnikiem Piaski.
PiSk

WYNIKI 19 KOLEJKI, GRUPA I:
Concordia - Wyzwolenie Chorzów 1:1
Concordia: Wasilewski, Pilc 74’ Modrzyński, Mikulski (żk),
Kempa, Jaroszewski, Rozumek 83’ Karwowski, Salwa (żk,
czk - 75’), Krzysztoporski (żk),
1. Piaski
40
Żyrkowski, Spórna, Mawo 72’ 2. Grunwald
37
Suchiński (żk).
3. Sarmacja
35
MLKS Woźniki - Pilica Ko- 4. Concordia
34
niecpol 0:1, RKS Grodziec 5. Slavia
30
- Górnik Piaski 1:1, LKS Ka- 6. Kamienica Polska
28
28
mienica Polska - Grunwald 7. Gwarek
27
Halemba 1:4, Lot Konopiska 8. Woźniki
27
- Przyszłość Ciochowice 3:0, 9. Pilica
26
G warek Tar nowskie G ór y 10. Raków II
11. Przyszłość
23
- Slavia Ruda Śląska 2:4,
12. Zieloni
22
Zieloni Żarki - Sarmacja Bę- 13. Wyzwolenie
22
dzin 0:4, Zagłębiak Dąbrowa 14. Grodziec
18
Górnicza - Raków II Często- 15. Lot
14
chowa 0:8.
16. Zagłębiak
7

Dopiero ostat n i mecz
Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej rozstrzygnął o mistrzowskim tytule. Przypadł on zespołowi Komartu 98/99, który
w decydującym spotkaniu
pokonał drugiego pretendenta do końcowego triumfu, Przychodnię Prognostic.
Mecz na szczycie lepiej zaczęli
piłkarze Przychodni, którzy
grali szybko, zdecydowanie i
zmusili Komart do defensywy.
Z wielu stworzonych sytuacji
Przychodnia w ykorzystała
tylko jedną, a było to zasługą świetnie spisującego się

w bramce Komartu Daniela
Witkowskiego, który wybronił
w dobrym stylu kilka bardzo
groźnych strzałów. Przełomowym momentem była 20.
minuta spotkania, kiedy w
kuriozalnych okolicznościach
Komart w yrównał. Wynik
ten wprawdzie nadal dawał
mistrzostwo Przychodni Prognostic, ale jej zawodnicy zgubili już pewność siebie. Sześć
minut potem Komart wykorzystał gapiostwo obrońców
rywali i zamienił rzut rożny
na drugiego gola. Końcowe
ataki Przychodni nie przy-

WYNIKI 14. KOLEJKI Z 6.4.2014:
Unia Książenice - Tritech Junior G-5 0:6 (0:3)
0:1 P. Grzybek 3’, 0:2 K. Rubak 10’, 0:3 K. Rubak 13’, 0:4 P.
Radyszuk 17’, 0:5 A. Badera 23’, 0:6 A. Wilim 27’.
Concordia 99 – Tritech Junior G-5 3:8 (0:5)
0:1 A. Badera 3’, 0:2 K. Stencel 5’, 0:3 A. Badera 8’, 0:4 A. Badera
11’, 0:5 P. Grzybek 15’, 1:5 K. Bochniak 19’, 2:5 K. Mucharski
21’, 3:5 K. Mucharski 28’, 3:6 A. Badera 29’, 3:7 A. Badera 30’,
3:8 P. Radyszuk 30’.
żółta kartka: K. Bochniak (Conocrdia 99).
Komart 99 - Przychodnia Prognostic 3:1 (0:1)
0:1 M. Bociański 11’, 1:1 P. Rostkowski 20’, 2:1 M. Nowakowski
26’, 3:1 B. Gajewski 30’.
żółte kartki: D. Bartoszewicz, M. Michalski (Przychodnia
Prognostic).

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice

KS 94 Rachowice - Fortuna
Gliwice 1:1, Gwarek Zabrze Czarni Pyskowice 0:2, Odra
Miasteczko Śląskie - ŁTS
Łabędy 2:1, Tęcza Wielowieś - Orzeł Nakło Śląskie
2:2, Silesia Miechowice Unia Świerklaniec 0:0, Sokół
Orzech - Orzeł Miedary 4:2,
Wilki Wilcza - ŁKS Łagiewniki
3:1, Tempo Paniówki - Orzeł
Mokre 0:2.

1. Fortuna
2. Orzech
3. Łagiewniki
4. Rachowice
5. Mokre
6. Nakło Śląskie
7. Odra
8. Tempo
9. Czarni
10. Łabędy
11. Silesia
12. Wilki
13. Unia
14. Miedary
15. Tęcza
16. Gwarek

41
36
35
33
29
27
26
26
26
24
24
23
19
17
14
13

1. Kończyce
2. Zamkowiec
3. Carbo
4. Zaborze
5. Młodość
6. Jedność II
7. Zryw
8. Sokół
9. Orły
10. Społem
11. Drama
12. Stal
13. Naprzód
14. Przyszłość II
15. Ruch
16. Orzeł

44
42
41
35
31
30
29
28
27
25
23
20
19
15
15
10

1. Walka
2. Gwiazda
3. Świbie
4. Olimpia
5. Bujaków
6. Quo Vadis
7. Amator
8. Bojków
9. Pogoń
10. Start
11. Pawłów
12. Victoria
13. Kłodnica
14. Korona

39
37
36
34
30
28
24
23
18
17
12
8
8
4

Klasa A
Tak cieszył się Paweł Krzysztoporski
po strzeleniu gola, który dawał knurowianom
prowadzenie w meczu z Wyzwoleniem
Chorzów

WYNIKI 19 KOLEJKI,
GRUPA II:
KS Wisła - Czarni-Góral Żywiec 0:1, Forteca Świerklany
- Podlesianka Katowice 1:0,
Gwarek Ornontowice - Unia
Racibórz 2:4, Górnik Pszów
- AKS Mikołów 2:0, Spójnia
Landek - Krupiński Suszec
0:0, GKS 1962 Jastrzębie
- GTS Bojszowy 2:0, Iskra
Pszczyna - Jedność Przyszowice 3:1, GKS II Katowice
- Drzewiarz Jasienica 1:1.

1. Jastrzębie
2. Iskra
3. Krupiński
4. Gwarek
5. Czarni Góral
6. Bojszowy
7. Jedność
8. Podlesianka
9. Pszów
10. GKS II
11. Unia
12. Wisła
13. Drzewiarz
14. Forteca
15. Mikołów
16. Spójnia

19 KOLEJKA:
51
43
39
37
32
32
29
25
24
22
19
18
17
15
13
7

Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej

Komart mistrzem

19 KOLEJKA:

Orły Bojszów - Orzeł Stanica
3:1, Przyszłość II Ciochowice - Zamkowiec Toszek
1:3, Ruch Kozłów - Naprzód
Żernica 0:2, Młodość Rudno
- Carbo Gliwice 2:2, MKS
Zabrze-Kończyce - Społem
Zabrze 2:3, MKS Zaborze
Zabrze - Zryw Radonia 2:2,
Sokół Łany Wielkie - KS MOSiR Stal Zabrze 4:0, Salveo
Drama Kamieniec - Jedność
32 II Przyszowice 0:1.

Klasa B
16 KOLEJKA:

niosły skutku, a kropkę nad
„i” w ostatniej akcji meczu
postawił Bartosz Gajewski.
Mecz ten był z pewnością
ozdobą nie tylko tej kolejki,
ale całej rundy, gdyż stał na
bardzo wysokim poziomie i
zadowolił licznie zgromadzoną publiczność.
Ostatnim a kordem te1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Komart 98/99
Przychodnia Prognostic
Tritech Junior G-5
Concordia 99
Tempo Paniówki
Jedność Przyszowice
MG-1
FC Roma
Unia Książenice
LKS Gierałtowice

gorocznej edycji Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej będzie
turniej o Puchar Prezydenta
Miasta Knurowa, połączony
z uroczystym wręczeniem nagród dla wszystkich zespołów.
Odbędzie się on w najbliższą
sobotę. Początek planowany
jest na godz. 12.00.
Waldemar Jachimowski

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

47 74-15 15
46 108-19 15
38 68-33 12
30 58-43 10
25 70-52 7
24 35-46 7
17 40-48 4
12 30-106 4
10 24-68 2
8 36-106 2

2
1
2
1
4
3
5
0
4
2

1
2
4
7
7
8
9
14
12
14

Piast Pawłów - Olimpia Pławniowice 0:1, LKS 45 Bujaków
- KS Bojków 5:0, FC Kłodnica - Amator Rudziniec 0:6,
Korona Bargłówka - Naprzód
Świbie 0:1, Pogoń Ziemięcice - Walka Zabrze 2:5, Quo
Vadis Makoszow y - Star t
Kleszczów 1:1, Gwiazda Chudów - Victoria Pilchowice 6:2.

foto-migawka
Foto: Waldemar Jachimowski

Klasa C
17 KOLEJKA:
Leśnik Łącza - Concordia II 1:2
(bramki dla Concordii: Tasak, Filip)
Concordia: Świtek, Smętek 46’ Hałas, Mikulski, Kominiak, Bociek, Guzera, Walentynowicz
1. Concordia II
45
55’ Wende, Filip, Gałązka,
2. Gwarek II
30
Tasak 70’ Suchocki, Kruk.
3. Burza
28
Młodość II Rudno - Burza Bo4. Leśnik
22
rowa Wieś 0:0, Naprzód Łubie
5. Młodość II
12
- Ślązak Bycina 2:2, Gwarek II
6. Naprzód
11
Ornontowice - pauza.
7. Ślązak
1

Vibovit Studio DENIM (na zdjęciu) - to najlepsza drużyna
w zakończonych rozgrywkach Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej. Podsumowaniem sezonu halowego 2013/2014 był
tradycyjny turniej o puchar prezydenta Knurowa. Szczegółową
relację z tych rozgrywek przedstawimy za tydzień.

PiSk
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JARMARK W PILCHOWICACH

Piękne kroszonki
i świąteczne ozdoby,
smakołyki domowej
kuchni, warsztaty
rękodzielnicze,
występy muzyczne
i spotkanie autorskie
– to, ale nie tylko to,
atrakcje niedzielnego
jarmarku
świątecznego
w Pilchowicach
Jarmark odbędzie się w niedzielę, 13 kwietnia w sali RSP. Początek
o godz. 10. Jak co roku, stoiska
wypełnią wielkanocne ozdoby, wyroby rękodzielnicze i świąteczne
smakołyki. W programie znajdą się
warsztaty pt. „Kwiaty z bibuły i zdobienie jajek”. O godz. 14 będzie okazja
do spotkania z Adamem i Barbarą

Foto: A. Witwicki/www.gliwicezpap.pl

Zapowiada się raj
dla oczu i podniebienia
Co roku jarmark odwiedza kilkaset osób, które
chwalą sobie pilchowicką imprezę

Obrazy Parzniewskiego
„zmuszają” do zadumy...

GLIWICE. NIEZWYKŁE OBRAZY ARTYSTY Z PILCHOWIC

Akt to takt. Fakt...
Podgórskimi – autorami wielu książek, m.in. „Mitologii Śląska”. O godz.
14.30 wystąpi saksofonista Tomasz
Biadacz, pół godziny później zaśpiewa chór Heimat z gliwickiej Ostropy.
Na godz. 15.30 zaplanowano ogłoszenie wyników konkursu „Kroszonka

2014”. Przewidywane zakończenie
imprezy o godz. 18.
Na jarmark zapraszają Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom i Gminny Ośrodek Kultury
w Pilchowicach.
/sisp, bw/

Kiermasz wielkanocny
w Maluchu

Na kiermaszu nie zabraknie
świątecznych kompozycji i ozdób

Dział Społeczno- Kulturalny
Lokatorsko-Własnościowej
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Knurowie zaprasza
mieszkańców na kiermasz
wielkanocny

Impreza odbędzie się w Klubie Maluch przy ul. Lotników 4a w niedzielę, 13 kwietnia. Początek o godz. 11.
Do obejrzenia i kupienia będą ozdoby świąteczne,
kartki i biżuteria. Warto zajrzeć, może też i coś kupić.

/b/

Foto: Bogusław Wilk

KNURÓW. LWSM ZAPRASZA...

Wystawa prac Zbigniewa Parzniewskiego
to przede wszystkim magiczno-erotyczne
akty umieszczone w niezwykłej scenerii sali
wystawowej restauracji Trzy Światy w Gliwicach.
− Zachęcam wszystkich, aby przyjść i chwilę
pokontemplować − zaprasza artysta
Zbigniew Parzniewski wystawia
rzadko, ale każda z jego ekspozycji
budzi zainteresowanie koneserów
sztuki. Artysta pochodzi z Pilchowic.
Był stypendystą Ministerstwa Kultury.
Uczestniczył w Międzynarodowych
Plenerach Malarskich w Gliwicach i
Sumach na Ukrainie. Jest członkiem
Związku Polskich Artystów Plastyków
Okręgu Gliwicko-Zabrzańskiego.
Na co dzień zajmuje się sprawami
zgoła nieartystycznymi − pracuje w kopalni KWK Knurów-Szczygłowice.
Pilchowiczanin specjalizuje się w akwareli. Obecna
wystawa prac pokazuje inną
stronę artysty − obrazy olejne,
powstałe jeszcze za czasów studiów na
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Na ekspozycji
Zbigniew Parzniewski zaprezentował
akty, martwe natury oraz pojedyncze
ciepłe w kolorystyce akwarele.
Obrazy pilchowiczanina poruszają wyobraźnię, zmuszają do

zatrzymania się i przyjrzenia się
nieoczywistym kształtom i ciepłym
barwnym plamom. Poprzez pokazanie fizyczności artysta zabiera oglądających dalej, poza ramy obrazu, do
wnętrza człowieka.
− Nie uciekam od malowania ludzi, bo każdy człowiek to osobny świat
wart zatrzymania − mówi Zbigniew
Parzniewski. − Wbrew tempu życia staram się, czy to w życiu czy
sztuce, dążyć ku wartościom najwyższym, ku dobru i prawdzie.
Dzieła pilchowiczanina
wyrażają to, czego artysta nie
potrafił albo nie chciał opisać
słowami.
− Nie potrafię pięknie
mówić, chcę, aby moje obrazy mówiły
za mnie − podkreśla malarz.
Niezwykłą wystawę dzieł Zbigniewa Parzniewskiego można oglądać do 30 maja w sali wystawowej
restauracji Trzy Światy w Gliwicach
(ul. Kilińskiego 14 a).
Justyna Bajko

informacja własna wydawcy
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