aktualności
Chudów

Knurów

Dom w trakcie budowy, który nie
jest pilnowany to nie lada gratka dla
złodziei. 25 stycznia miało miejsce
włamanie do domku jednorodzinnego przy ulicy Jesionowej. Złodzieje
wynieśli z terenu budowy dziewięć
grzejników aluminiowych i dwie
pary drzwi wewnętrznych. Koszt tej
eskapady to ponad 6,5 tys. złotych
strat dla właściciela domku.

Niewiele zabrakło do szczęścia
złodziejowi, który nocą 28 stycznia
połakomił się na Mercedesa stojącego przy ulicy Lignozy. Udało mu się
nawet ruszyć, ale ta radość nie trwała
zbyt długo. Już kilkanaście metrów
dalej uszkodzony samochód został
porzucony, a złodziej musiał kontynuować wycieczkę pieszo. Szkody
powstałe w wyniku tej krótkiej przejażdżki to około 20 tys. złotych.

Włamanie
do domku

Dzielny
Mercedes

Justyna Walo

Knurów

PIT-y już czekają
Jak co roku na parterze budynku
Urzędu Miasta (ul. Floriana Ogana
5) są do pobrania druki PIT-ów. Na
ok. 2 tygodnie przed ostatecznym
terminem rozliczeń podatkowych
pojawią się także pracownice Urzędu Skarbowego, które będą zbierały
wnioski, a także, jeżeli pojawi się
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Knurów

Węgiel
zawsze w cenie
28 stycznia na terenie torów
kolejowych funkcjonariusze Służby
Ochrony Kolei ze strażnicy Rybnik
zatrzymali 19–latka na gorącym
uczynku. Około godz. 12.30 młody
rybniczanin kradł węgiel z wagonu
pociągu towarowego. Trwa szacowanie strat przez poszkodowaną
firmę PKP.
Justyna Walo

Knurów

Szafki ze
skarbami
Złodzieje grasujący w zakładowych łaźniach i szatniach z zadziwiającą regularnością, niemal co tydzień
dokonują kradzieży.
27 stycznia miało miejsce włamanie do szafki pracowniczej, skąd
nieznany sprawca ukradł dokumenty
osobiste i 50 złotych. Sprawca pozostał nieuchwytny.
Cztery dni później, 31 stycznia
przy ulicy Kopalnianej na terenie
zakładu pracy niezidentyfikowany
sprawca ukradł portfel, dokumenty
osobiste i odzież. Łącznie poszkodowany zabrzanin oszacował swoje
straty na około 600 zł.
Justyna Walo



jakiś błąd, pomogą go poprawić.
– Druki PIT-ów w naszym Urzędzie
to duże udogodnienie, bo nie trzeba
jechać w celu ich pobrania do Gliwic
– zachwala takie rozwiązanie Piotr
Pierończyk z Knurowa.
Tekst i foto: 5ak

Knurów

Escort bez
eskorty
Niepilnowany Ford Escort, zaparkowany przy ulicy Jagiełły, został 31
stycznia uszkodzony przez nieznanego sprawcę. Wybito przednią, boczną
szybę oraz urwano dwa zewnętrzne
lusterka boczne. Poszkodowany
właściciel samochodu wycenił straty
na około 500 zł.

Justyna Walo

Wilcza

Kasa ocalała
Postawa personelu sklepu przy
ulicy Rybnickiej udaremniła kradzież, jakiej chcieli dokonać 1 lutego
dwaj nieznani sprawcy. Mężczyźni
wtargnęli do sklepu około 22.45,
ich celem była kasa fiskalna. Tym
razem to jednak pracownicy sklepu
byli górą, nie dopuszczając do kradzieży.
Justyna Walo

Knurów

Amator
kołpaków
Wie cz ore m 30 st ycz n ia n a
ul. Jedności Narodowej z Citroena skradziono komplet kołpaków.
Wartość strat oszacowano na około
500 zł.

Knurów

Pilnujmy
dokumentów

W Knurowie w ostatnich dniach
doszło do kilku kradzieży, w których,
oprócz wartościowych przedmiotów,
łupem stawały się także dokumenty.
29 stycznia na ul. Sobieskiego
nieznany sprawca ukradł z torebki
portfel i dokumenty osobiste.
Dwa dni później, 31 stycznia, na
ul. Targowej poszkodowana została
mieszkanka powiatu gliwickiego.
Przed południem na targowisku
miejskim skradziono jej etui z dokumentami osobistymi.
Natomiast około południa 2 lutego w przychodni przy ul. Parkowej
nieznany sprawca skradł saszetkę z
telefonem Siemens CX70, pieniędzmi (ok. 500 zł) oraz dokumentami
osobistymi. Łączna suma strat wynosi ok. 1100 zł.
5ak

5ak

Knurów

Ruch
w kiosku
Najwidoczniej pomysł kradzieży
papierosów bezpośrednio z kiosku,
o czym pisaliśmy już dwukrotnie (PL
45 i 52/2008) spodobał się złodziejom
i amatorom „dymka”. Nocą 26 stycznia miało miejsce kolejne włamanie,
tym razem do pomieszczenia przy
ulicy Marii Konopickiej. Zginęły papierosy o łącznej wartości około 500
zł. Znowu ktoś się „napalił”...
Justyna Walo

www.goldcentrum.pl

Gliwice

Fotografować
w podróży
Już niedługo przy Księgarni
Podróżniczej „Nieznane” w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 14c/II)
ruszy „Szkoła Fotografowania dla
podróżników”. Poprowadzi ją fotografik Grzegorz Lityński. Łączy
on w pracach swoje dwie pasje:
zdjęcia i podróże. Od ponad 20 lat
Lityński przemierza z aparatem fotograficznym świat wzdłuż i wszerz.
Odwiedził m.in. Birmę, Botswanę,
Butan, Etiopię, Indie i Andamany,
Kenię, Meksyk, Nepal, Peru i wiele
innych egzotycznych krajów. Artysta
jest założycielem i twórcą „Szkoły
Fotografowania dla Podróżników”
(www.szkola-fotografowania.pl),
jurorem i organizatorem konkursów
fotograficznych oraz wykładowcą fotografii również w ramach festiwali
podróżniczych.
„Szkoła Fotografowania dla
podróżników” to cykl odpłatnych,
rocznych zajęć w grupach ok. 10
osób, odbywających się średnio raz
na miesiąc. Warsztaty będą miały
charakter zarówno teoretyczny, jak
i praktyczny.
7 lutego w siedzibie księgarni
odbędzie się bezpłatne spotkanie
organizacyjne. Wyświetlone zostaną
także slajdy z podróży Lityńskiego
po Kostaryce. Spotkanie rozpocznie
się o godz. 18.00.
Osoby zainteresowane proszone
są o kontakt telefoniczny pod numerami: 0-505 015 918, (0-32) 230 22 37
lub kontakt osobisty. Ilość miejsc jest
ograniczona.

Zabawy
śniegiem
O tym, że rzucanie śnieżkami
może się źle skończyć nie trzeba
przekonywać żadnego rodzica. Dzieci i młodzież – owszem. 15 stycznia
o godz. 17.50 nieznany sprawca zapewne dla kawału postanowił rzucić
śnieżną kulą prosto w przednią szybę
autobusu. Minę miał na pewno nietęgą, bo... szyba poszła w drobny mak.
Poszkodowana firma PKM Gliwice
wyceniła powstałe w ten sposób straty na 800 zł.
Justyna Walo

Knurów

Ukradli
Leona

Rano 30 stycznia, kiedy właściciele samochodu Seat Leon spojrzeli
na parking niestrzeżony przy ulicy
Sztygarskiej, gdzie jeszcze dzień
wcześniej stał ich pojazd musieli
przeżyć nie lada szok. Po samochodzie został tylko ślad na parkingu,
a warty około 33 tys. złotych samochód znikł.

Justyna Walo

Knurów

Knurów

Uszkodzili

Na ryby...
Prawdopodobnie 17 stycznia
zostały skradzione sprzęt wędkarski
i narzędzia, znajdujące się w altance
ogrodowej przy ulicy Dworcowej.
Skradziony sprzęt według właścicielki był warty około 500 zł.

Samochód stojący przy ulicy
Sztygarskiej wyraźnie stanął 19
stycznia komuś na drodze. Efektem
tego spotkania jest uszkodzona powłoka lakiernicza pojazdu, której
naprawa będzie kosztować około
800 zł.
Justyna Walo

Knurów

Drogi telefon

Knurów

5ak

Knurów

Monika Pięciak

Justyna Walo

Goldcentrum.pl to witryna przygotowana dla poszukiwaczy przygód
i przede wszystkim złota. Znajduje
się tu mnóstwo fachowych porad
na temat tego, gdzie złota należy
szukać, jak je płukać i co zrobić z nim
dalej. Znalezienie sporej ilości tego
drogocennego metalu z pewnością
podreperuje niejeden domowy budżet, a kryzys finansowy przestanie
być taki przerażający.

Justyna Walo

Nałogowy
złodziej
Złodziej, który 2 lutego włamał
się do sklepu spożywczego przy
ul. Lignozy, musiał być nałogowym
palaczem, gdyż jego łupem padły
jedynie papierosy. Straty właściciela
są szacowane.
5ak

O tym, że złodzieje są amatorami
nowych technologii nie trzeba nikogo
przekonywać. Ten, który dokonał
kradzieży 1 lutego w lokalu gastronomicznym przy ulicy Klasztornej
miał wyrafinowany gust. Nawet nie
spojrzał na telefony z niższej cenowej
półki, obrał sobie za to na cel Nokię
6650. Ten modny gadżet to koszt
około 1,5 tys. złotych.
Justyna Walo
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W piątkową noc
ku zaskoczeniu
wyglądających z okien
bloków knurowian
przed marketem
Tesco zaroiło się od
strażaków. – Co się
stało? – dociekano
doszukując się choć
śladu, rozświetlającego
mrok, ognia...

Foto: Archiwum JRG Knurów

aktualności
Poćwiczyli strażacy, sprawdzili się pracownicy marketu
- akcja przyniosła obydwu stronom korzyści

Strażacy ewakuowali Tesco
cjalne comiesięczne ćwiczenia. W
tym celu 30 stycznia oddział Straży
Pożarnej przeprowadził szkolenie
strażaków na terenie największego
knurowskiego sklepu sieci Tesco.
Były to ćwiczenia nocne po godzinie
22.00 o charakterze standardowym.
– Ponieważ dostaliśmy niedawno
nową drabinę, musimy na niej ćwiczyć, gdyż jest to jedyny sposób, aby

Knurów. Co dalej z restauracją?

- Nie żartujcie sobie, że mają
zamknąć „Kosmos”. „Wychowałem
się” tam, pamiętam piękne, stare
kawalerskie czasy – wzdycha na
forum Wirtualnego Knurowa (www.
wirtualnyknurow.pl) jeden z foru-

Foto: Bogusław Wilk

Jedyny taki Kosmos
- Podobno Kosmos
zamyka podwoje...
- w mieście pojawiły
się pogłoski, jakoby
popularna restauracja
miała zniknąć z
gastronomicznej mapy
Knurowa

Epidemii jeszcze nie ma
Media bombardują informacjami na temat
nadciągającej epidemii grypy. W związku z tym
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w
Gliwicach baczniej, niż zwykle, obserwuje sytuację

Knurów. Na wszelki wypadek...

Śpieszymy uspokoić: nic się
nie stało. Strażacy z knurowskiej
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
pojawili się przed marketem, by...
poćwiczyć.
Jak się dowiedzieliśmy u źródła,
oprócz codziennych szkoleń, składających się łącznie z sześciu godzin
teorii, praktyki i zajęć sportowych,
strażacy muszą odbywać też spe-

Knurów. Nie dajmy się grypie

zaznajomić się ze sprzętem - tłumaczy aspirant Józef Jaworek, zastępca
dowódcy JRG w Knurowie. I dodaje,
że skorzystali nie tylko strażacy.
- Przy tej okazji także pracownicy
sklepu mogli przećwiczyć ewakuację
budynku, co również muszą wykonywać cyklicznie.
Monika Pięciak

„dżampy” to tylko w „Kosmosie”...
Zadzwoniliśmy do właściciela
lokalu. Usłyszeliśmy, że jeszcze
w pierwszej połowie lutego lokal
formalnie zmieni właściciela. Póki

Kosmos ma wielu wiernych klientów

Kierownik Sekcji Epidemiologii,
Wiesława Łopusiewicz, uspokaja:
- Na razie nie można jeszcze mówić
o epidemii. Wzrost zachorowań pojawia się cyklicznie, co kilka lat.
W 2007 roku sanepid zanotował
na terenie powiatu gliwickiego 2.134
przypadków grypy, w tym 940 z nich
dotyczyło dzieci poniżej 14 roku życia. W roku następnym odnotowano
spadek zachorowań. Do przychodni
zgłosiło się 661 chorych na grypę, w
tym 207 dzieci do 14 roku życia.
Ostatnie tygodnie grudnia 2008 i
początek roku 2009 pokazują, że nie
ma wielu zachorowań na grypę, choć
największa zachorowalność dotyczy
miesięcy od stycznia do kwietnia.
Co może być przyczyną spadku
zachorowań? Łopusiewicz widzi tu
dużą zasługę szczepień przeciwko
grypie: - Profilaktyka przede wszystkim. W 2007 roku szczepieniom na
terenie powiatu gliwickiego poddało
się 2.966 osób, ale już w 2008 było to
3.813 pacjentów.
Ludzi atakują zarówno wirusy
grypy, jak i paragrypy. Te drugie są

mniej szkodliwe, a przebieg choroby
przy ataku wirusów paragrypy jest
łagodniejszy. Wirusy grypy natomiast są szczególnie niebezpieczne
dla dzieci, które nie ukończyły jeszcze drugiego roku życia, dla osób
przewlekle chorych oraz pacjentów
po 65 roku życia. Najcięższymi
powikłaniami po grypie są te ze
strony układu krążenia, moczowego i pozostałych ważnych dla nas
układów. Grypę, charakteryzującą
się zazwyczaj katarem, kaszlem,
wysoką gorączką, bólami mięśni i
ogólnym rozbiciem, najczęściej leczy
się środkami przeciwgorączkowymi i
przeciwzapalnymi.
– Przeciwko grypie można się
jeszcze zaszczepić – informuje doktor
Barbara Gawlińska. Niestety, szczepionki nie są refundowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. Ich
cena – ok. 24-26 zł. Taki jednorazowy wydatek z pewnością się zwróci,
kiedy zamiast kupować drogie leki
na grypę po prostu nie dopuścimy,
by nas dopadła.
Monika Pięciak

Knurów, Pilchowice, Gierałtowice

Biją na ulicy!

Nie ma reguły na to, kto i w jakim wieku może stać
się ofiarą gróźb lub pobicia

mowiczów. – Tańce, hulanki, swawole. Takie zabawy, jedzonko, takie

ogłoszenie

Serdeczne wyrazy wdzięczności za udział w pożegnaniu

Ś. P. Teresy Wyczarskiej

co, o zamknięciu „Kosmosu” na
razie mowy nie ma. Jednak – zastrzegł nasz rozmówca – rynek jest
dynamiczny i każdy przedsiębiorca
musi być otwarty na wszelkie możliwości...
5ak

Po południu 14 stycznia w Gierałtowicach przy ulicy Korfantego
nieznany sprawca uderzył w twarz
48–letniego mieszkańca tej gminy.
Mężczyzna doznał uszkodzenia
ciała.
Niecał y t ydzień później, 20
stycznia w godzinach wieczornych
przy ulicy Żwirki i Wigury trzydziestolatek, mieszkaniec powiatu gliwickiego pobił 28–latka. Mężczyzna

był bity i kopany tuż przed klatką
schodową bloku...
Zaś 29 stycznia około południa
w Pilchowicach dziewiętnastolatek
zamieszkujący powiat gliwicki groził
pobiciem 37–letniemu mieszkańcowi
posesji znajdującej się przy ulicy
Rynek. Na szczęście mężczyzna nie
doznał żadnych obrażeń ciała.
Justyna Walo

reklama

- naszej Najukochańszej Żony, Mamy, Babci i Teściowej oraz nieocenione wsparcie i otuchę
w tych niezwykle trudnych dla nas
chwilach kierujemy do Krewnych,
Przyjaciół i Znajomych.
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy zachowują
we wdzięcznej pamięci Jej obraz, słowa i czyny...

Pogrążeni w smutku Mąż Józef i córka Agnieszka z Rodziną
reklama
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Szczygłowice

Niedzielny lifting
na moście

foto: Paweł Gradek

aktualności

Most na Bierawce będący częścią ulicy
Lignozy, który łączy Szczygłowice
z resztą Knurowa, w niedzielny poranek
został poddany ekspresowej naprawie
Konieczność prac wynikała
stąd, że nawierzchnia na moście
nieco się zapadła. Sprawa została
zakwalifikowana jako szkoda górnicza. Jej remont przeprowadziła
Kompania Węglowa S.A. Oddział
KWK „Szczygłowice”.
Prace polegały na wymianie łożysk, naprawie nawierzchni chodników, a także balustrad i barier
energochłonnych. Sama naprawa
trwała krótko, bo niespełna godzinę. Wykonano ją w niedzielę o
świcie – po to, by uciążliwość dla
korzystających na co dzień z przejazdu przez ulicę Lignozy była jak
najmniejsza.
Nocą z soboty na niedzielę, a
także w niedzielny poranek, do
godz.10, most na Lignozy był wyłączony z ruchu. Fakt ten zaskoczył
część mieszkańców Szczygłowic, w
tym także naszych Czytelników.
– Już dwa dni wcześniej przy

skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa pojawiły się znaki pokazujące, że nie
da się dojechać do osiedla. Jednak
nigdzie nie było można znaleźć
informacji od kiedy i na jak długo
– zgłaszali nam knurowianie. Do
redakcji również nie dotarła szczegółowa informacja od administratora – Zarządu Dróg Powiatowych
w Gliwicach - o remontowych
planach.
W rozmowie z nami ZDP brak
szerszej informacji tłumaczył niewielkim zakresem robót, a zwłaszcza krótkotrwałością niedogodności komunikacyjnych. Plac budowy
przekazano wykonawcy w środę
poprzedzającą niedzielne prace (28
lutego), a w niedzielę (1 lutego) było
już po wszystkim. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w pierwotnych
planach w ogóle nie planowano
zmiany organizacji ruchu.
MiNa

ogłoszenie płatne

INFORMACJA
Ogłoszenie o konkursie ofert na zadania publiczne
Prezydent Miasta Knurów informuje, że organizacje pozarządowe
mogą ubiegać się o dotacje na wsparcie finansowe rozwoju sportu
kwalifikowanego przez Gminę Knurów oraz działań w zakresie polityki
społecznej. Zadania określone zostały w Uchwale Nr XIX/310/08
z dnia 16.04.08 r. oraz programie współpracy Miasta Knurów
z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 i obejmują:
1. Wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego przez
gminę Knurów.
2. Prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla rodzin
osób niepełnosprawnych.
3. Promocja działalności artystycznej i sportowej osób
niepełnosprawnych.
4. Organizacja działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
5. Edukacja społeczna.
6. Prowadzenie działań związanych z integracją europejską.
7. Organizacja działań aktywizujących mieszkańców.
8. Organizacja działań związanych z poradnictwem obywatelskim.
9. Promocja działalności hobbystycznej.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, które będą realizowały zadania na terenie Gminy Knurów.
Zadania 1-7 były realizowane w 2008 roku na łączną kwotę 51.800 zł.
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się po 1 marca 2009 r. ( dla zadań 2 -9 po 10 marca 2009 r.), a
kończy się nie później niż do 15.12.2009 r. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Prezydent Miasta Knurów przeznacza: na realizację
zadania 1 kwotę 20.000 zł, natomiast na realizację zadań 2 - 9 kwotę
45.000 zł. Dofinansowanie w przypadku realizowania zadań 2 - 9
może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów zadania.
Szczegółowych informacji udziela w Urzędzie Miasta Knurów pod
numerem telefonu: 0-32 232-01-12 Krystian Pluta. Szczegółowe
kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy,
zasadach kontroli i oceny są zawarte w warunkach konkursu. Warunki konkursu oraz formularze wniosków dostępne są w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5
(parter) oraz na stronie internetowej Miasta www.knurow.pl.
Wypełnione wnioski należy składać w siedzibie j.w. do dnia
21.02.2009 roku w przypadku zadania 1, natomiast w przypadku
zadań 2-9 do dnia 9.03. 2009 r.



Alkohol kusi młodzież, ale zdecydowana większość knurowskich sprzedawców nie daje
nastolatkom nawet cienia szansy na jego zakup

Knurów. Nieletni z dostępem do alkoholu w sklepach

Nawet dwa lata
więzienia za rozpijanie
Dla niektórych 180 cm wzrostu to dowód na
pełnoletność. Dla matki 15-latka, który w jednym
z knurowskich sklepów takim sposobem kupił dwa
piwa, to skandal
-Mój 15-letni syn kupił ostatnio
bez większych problemów dwa piwa
w jednym z osiedlowych sklepów.
Także jego koledzy nie mieli z tym
większych problemów. 180 cm wzrostu nie zwalnia sprzedawców z obowiązku sprawdzenia dokumentów,
w tym przypadku niepełnoletniego
klienta – nie kryje oburzenia matka
chłopca (imię i nazwisko do wiadomości redakcji).
Knurowianka wybrała się z synem do tego sklepu, zażądała rozmowy z kierownikiem. – Nie mogłam
tej sprawy tak zostawić, zwłaszcza,
że 22-letnia córka, która kupowała
alkohol w innym sklepie została
wylegitymowana przez sprzedawcę.
Okazuje się, że jednak można...
Kierownika sklepu nie było,
podobnie zresztą jak ekspedientki,
która sprzedała nieletnim piwa.
– Rozmawiałam z inną ekspedientką,
powiedziałam, że sprawę zgłosiłam
Straży Miejskiej, nie usłyszałam
słowa „przepraszam”. Syn poniósł
karę za swój wybryk, najadł się
wstydu i wiem, że więcej po alkohol
nie sięgnie – mówi matka chłopca.
Obawia się jednak, że wiele takich
przypadków nie ujrzy nigdy światła
dziennego z powodu braku reakcji
dorosłych.
Potwierdzeniem tych obaw są
słowa Andrzeja Daronia, komendanta Straży Miejskiej, który przyznaje,
że sygnały o sprzedaży alkoholu nieletnim zdarzają się rzadko. – Jeśli są,
to anonimowe, a kontrole przez nas
przeprowadzane ograniczają się do

sprawdzenia zezwoleń na sprzedaż
alkoholu, czy w sklepach znajdują się
wywieszki informujące o szkodliwości alkoholu, zakazie spożywania go
w obrębie sklepu i zakazie sprzedaży
niepełnoletnim.
Komendant Daroń zwraca uwagę na fakt, że bardzo trudno udowodnić proceder sprzedaży alkoholu nieletnim. – W praktyce jest

on nie do uchwycenia. Ostatnio
podczas jednej z interwencji patrolu
zatrzymano nieletnich, którzy spożywali alkohol. Wskazali oni funkcjonariuszom miejsce, gdzie im go
sprzedano. Dokumentację sprawy
przekazaliśmy Policji.
Sprzedawcy otrzymują ulotki, informujące o konsekwencjach sprzedaży alkoholu nieletnim. – Mowa
tu o utracie koncesji na sprzedaż
alkoholu, a także postawienie zarzutu
rozpijania nieletnich, co skutkuje
pozbawieniem wolności do dwóch lat
– dodaje komendant Daroń.
Paweł Gradek

Knurów

Stowarzyszenie
uczci pamięć
Tragedii Śląskiej
W sobotę, 7 lutego, w kościele pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego odbędzie się
nabożeństwo w intencji ofiar Tragedii Śląskiej 1945
roku
Msza roz pocz nie się o go dzinie 12.00. Do udziału w nabożeństwie zaprasza knurowskie
Stowarzyszenie Pamięci Tragedii
Śląskiej 1945.
Po modlitwach zaplanowano
spotkanie człon ków stowarz yszenia. - Zgodnie z naszym statutem zarząd proponuje powołanie

pełnomocników prawnych. Ich
zadaniem będzie zawarcie porozumienia służącego współdziałaniu
obronie praw człowieka rodzin śląskich - mówi Henryk Stawiarski,
przewodniczący stowarzyszenia.
- O porozumieniu będzie też mowa
podczas sobotniego spotkania.

/bw/
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Śląsk. Rośnie sprzedaż biletów autobusowych

Bat na gapowiczów
Pomysł KZK GOP na walkę z
gapowiczami opisywaliśmy w ubiegłym roku [„Nie tylko panie przodem” PL nr 47/2008]. W listopadzie
ruszyła kampania informacyjna „Nie
wstydź się! Pokaż bilet!”, uświadamiająca pasażerom zasady nowego
systemu kontroli.
Pierwsze autobusy bezprzegubowe z kierowcami-kontrolerami
pojawiły się w Knurowie na początku
stycznia. Alodia Ostroch uzasadnia
pomysł na walkę z gapowiczami
ogromnymi stratami finansowymi
jakie KZK GOP ponosił co roku z
tego tytułu.
– Kwota sięgała 20 mln złotych!
Postanowiliśmy uszczelnić system
kontroli i zaangażować kierowców.
Nie było lawiny protestów ze strony
pasażerów. Większość podeszła do
naszej inicjatywy przychylnie i ze
zrozumieniem. Pojawiły się rzecz
jasna głosy krytyczne, ale pierwsze
efekty mówią same za siebie. Sprzedaż
biletów u kierowców wzrosła o 130
procent. Pasażerowie uświadomili
sobie, że bez biletu nie pojadą, dlatego kupują u kierowcy, bądź w kiosku

foto: Paweł Gradek

O ile pomysł kontroli biletów przez kierowców autobusów PKM Gliwice dopiero
raczkuje, to KZK GOP już może mówić o sukcesie. – W PKM Sosnowiec i
Katowice sprzedaż biletów u kierowców wzrosła o 130 procent! – mówi z
dumą Alodia Ostroch, rzecznik prasowy KZK GOP

- Sprzedaję o 30 procent więcej biletów niż poprzednio
- mówi Ewa Michnowska

Wchodzenie przednimi drzwiami: na Zachodzie norma,
u nas dopiero staje się nawykiem
– informuje rzecznik KZK GOP.
lub zatrudnionych w ramach prac
Akcja zdyscyplinowała pasaże- interwencyjnych. Nasi kontrolerzy
rów, którzy nieśmiało, ale wyrabiają sprawdzą zgodność wartości biletu
w sobie nawyk wchodzenia do auto- z uprawnieniami do ewentualnych
busu pierwszymi drzwiami z biletem zniżek oraz czy został on skasowany
w dłoni. Czy je kasują? – Z tym bywa – dodaje Alodia Ostroch.
różnie, jednak pragnę zaznaczyć, że
KZK GOP mnoży zalety nowego
kontrola u kierowcy nie wyklucza do- systemu, gdzie oprócz bezpiecznej i
datkowej kontroli prowadzonej przez komfortowej jazdy, bez towarzystwa
naszych etatowych pracowników nietrzeźwych i agresywnych osób,

Knurów. Pies poszukuje właściciela

Do serca przytul psa...
To ju ż d r ug i pies, k tóremu
pani Teresa próbuje znaleźć dom.
Po ubiegłorocznej publikacji na
łamach Przeglądu Lokalnego [nr
33/20 08], k u ndelek z naleziony
przez knurowiankę znalazł swoją
właścicielkę. – To właśnie ona,
por uszona losem bezpańskiego
psa, pałętającego się po Osiedlu
1000-lecia przyprowadziła go do
mnie. Od soboty nie śpię. Pytam
ludzi, spaceruję z psem po mieście,
tak bardzo mi go szkoda – mówi z
przejęciem pani Teresa.
Pies jest młody, zdrowy i zadbany. Ma czarną, lśniącą sierść i
jest przyjaźnie nastawiony do ludzi.
Pani Teresa podejrzewa, że mógł
zaginąć właścicielowi, gdyż kundelek nosi na szyi niebieską, parcianą
obrożę centymetrowej szerokości
z akcentami w kolorze żółtym i
pomarańczowym. – Rozpaczliwie
poszukuje swojego właściciela, obwąchuje każdego przechodnia. Ma
piękne bursztynowe oczy. Trzeba
to stworzenie uchronić od zimowej poniewierki, dlatego proszę

właściciela o kontakt lub ludzi,
którzy mają dobre serca i chcieliby
przygarnąć tego szalenie wiernego
pieska pod swój dach – apeluje
Teresa Borcz-Khalifa.
Knurowianka robi, co może
dla dobra psów. Podbudowana
doświadczeniami krakowskimi,
postanowiła jeden ze swoich pomysłów zaszczepić na lokalnym gruncie. – Często pozbywamy się wykładzin, kołder, koców i dywanów.
Zajmuje to w śmietniku dużo miejsca, a przecież można
je
wykorzystać z pożytkiem.
W Krakowie jest butik z
ładnymi ubraniami, na którego drzwiach jest wywieszka informująca o możliwości
przynoszenia tam dywanów,
koców i wykładzin w dobrym
stanie. Wykorzystywane są one
przez schroniska dla zwierząt.
Dlaczego w Knurowie nie może
być podobnie? – pyta pani Teresa i od razu serwuje gotowe
rozwiązanie. – Jeśli ktoś chce
się pozbyć dywanów itp. rzeczy
proszę o kontakt ze mną, sama
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wózkami będą wpuszczać pozostałymi drzwiami, bez wcześniejszej
kontroli.
Ewa Michnowska, sprzedawca z
kiosku przy ul. Dworcowej potwierdza, że odnotowała na początku roku
wzrost sprzedaży biletów. – Sprzedaję o jakieś 30 procent więcej. Teraz
to już chyba mało kto jeździ na gapę
– dodaje.
Paweł Gradek

Podwójna tożsamość

Pomysłowość pasażerów bez biletu nie zna granic. Konsekwencje łamania prawa
są jednak poważne. Przekonał się o tym 16-latek z Knurowa, który w ubiegły
czwartek podróżował bez biletu na trasie Gliwice-Knurów. Przyłapany przez
kontrolerów posłużył się danymi osobowymi kolegi. Tymi danymi podpisał blankiet
wezwania do zapłaty. Sprawą zajęła się policja, a gapowicz odpowie za przestępstwo przed Sądem Rodzinnym. Karą mogą być nawet trzy lata więzienia.

/pg/

reklama

to odbiorę i przekażę schronisku
dla zwierząt!
Knurowianka czeka na właścicieli psa i informacje o dywanach pod
numerem telefonu: 0 502 526 010.
Paweł Gradek

foto: Paweł Gradek

Tak śpiewał kiedyś Jan Kaczmarek z Kabaretu
Elita. Dziś, w podobnej sprawie apeluje Teresa
Borcz-Khalifa. – Trzeba to stworzenie uchronić
od zimowej poniewierki. Ono rozpaczliwie
poszukuje właściciela, obwąchuje każdego
przechodnia – mówi o znalezionym kilka dni temu
psie knurowianka

znika także widmo cięć na niektórych liniach. – Wpływy z biletów z
pewnością zmniejszają takie ryzyko,
a istnieje też szansa, że tam, gdzie
zajdzie potrzeba dołożymy kursy.
Także opóźnienia wynikające
z kontroli biletów zostają zminimalizowane. Według zapewnień
rzecznika prasowego, kierowcy przy
większej grupie pasażerów, osobach
niepełnosprawnych czy matek z



rozmaitości
4 Lutego – Światowy Dzień Walki z Rakiem

– Badania dziś przeprowadzane nawet
kilka lat temu były nie do pomyślenia.
Technika jest naprawdę niesamowita i
szkoda, że pacjenci często nie chcą z
niej korzystać – mówi dr Zbigniew Puch,
onkolog i radioterapeuta z Knurowa
Mirella Napolska: - W profilaktyce chorób nowotworowych
na tle Europy Polska wypada dość
blado...
Dr Zbigniew Puch: - Rzeczywiście, profilaktyka jest u nas znacznie
uboższa niż w krajach wysoko rozwiniętych, mimo że mamy sprzęt,
technologie, fachowców. Niestety,
świadomość pacjentów jest jeszcze
za niska.
- Niektórzy chyba po prostu
boją się wiedzieć.
- No właśnie, i w tym problem.
Bo jak już się dowiadują, proces
nowotworowy jest zazwyczaj tak
zaawansowany, że w wielu przypadkach trudno jest jakkolwiek pomóc.
Dotyczy to zwłaszcza starszych osób,
u młodszych ta świadomość jest
wyższa. Częściej odwiedzają lekarzy
pierwszego kontaktu, albo nawet od
razu przychodzą do onkologa.
- Można przyjść do onkologa z
ulicy, bez żadnych skierowań?
- Tak, można przyjść, zgłosić
problem, potem w zależności od rozpoznania kierujemy go dalej.
- A jakie badania powinien
wykonywać zdrowy człowiek w
średnim wieku, aby profilaktyka
była w miarę skuteczna?
- Wszystko zależy od tego, czy
przypuszcza, że coś się dzieje, czy
też nie. Należy odwiedzić internistę,
porozmawiać, zasugerować temat,
poinformować o obciążeniach genetycznych, jeśli takie są. Nie ma jednego złotego markera, badania, które
wykazałoby, że pacjent jest zdrowy
albo chory. Można robić badania
bezpośrednie, ukierunkowane pod
pewnym kątem.
- A ogólne badanie krwi?
- Może wykazać, że coś się dzieje, ale niekoniecznie znaczy, że jest
Rak nie musi być wyrokiem śmierci, choć z pewnością jest chorobą
przewlekłą, która zbiera współcześnie wielkie żniwo. Według
Światowej Organizacji Zdrowia,
co roku na świecie wykrywanych
jest 11 milionów nowych zachorowań. Nowotwory są także jednym
z g ł ów nyc h p owo d ów p r z e d wczesnych zgonów co ósmego
mieszkańca Ziemi. W Europie to
drugi zabójca – po schorzeniach
układu krążenia,. W 2004 roku na
naszym kontynencie zarejestrowano ponad 2,8 miliona osób ze
zdiagnozowanym rakiem. Polska
na tym tle należy do krajów o
średniej zachorowalności na no-



to nowotwór. Nawet bardzo proste
badania, na przykład morfologia czy
zdjęcie płuc mogą być symptomem,
że coś jest nie w porządku, choć nie
musi to być nic poważnego. Ale należy zacząć poszukiwania.
- A codzienna dbałość o siebie,
tryb życia?
- Należy unikać czynników predysponujących do tego, by powodować zmiany nowotworowe - promieniowania jonizującego, czynników
fizycznych, urazów. Wystarczy źle
dopasowana proteza stomatologiczna, która powoduje ucisk.
- A jeśli już okaże się, że jest to
nowotwór?
- Wtedy lekarz kierunkuje i orientuje się, jakiego leczenia to wymaga.
Czasami wystarczy na przykład
usunąć zmianę na skórze. A jeśli jest
to zaawansowane, wymaga konkretnego leczenia, czasami nawet bardzo
agresywnego.
- Dawniej była tendencja, żeby
nie mówić choremu, co mu jest.
Aby udawać, że dolega mu coś
zupełnie innego, w żadnym razie
nowotwór.
- Tak, kiedyś tak było, ale dziś już
się tego nie stosuje, pacjent jest już
całkowicie świadom. To znaczy, o ile
chce wiedzieć. Jeżeli nie chce, nikt na
siłę nie będzie mu tego tłumaczył.
- Daje się wyczuć, że pacjent
niespecjalnie chce znać szczegóły?
- Tak, czasami po prostu nie
chce wiedzieć. Czasami mówi, aby
rodzinie powiedzieć, albo przeciwnie – żeby rodzinie nie mówić. Ale
często ludzie wolą wiedzieć i chcą
znać rokowania. Czy można coś z
tym zrobić, a jeśli tak, to co i jakie są
konsekwencje, czyli – co go czeka.
Nawiasem mówiąc, rozpoznania są
dziś pisanie po polsku, nie po łacinie,
wotwory złośliwe, jednak liczba
zachorowań stale rośnie. Wśród
kobiet najczęstsze są nowotwory
piersi i szyjki macicy, u mężczyzn
- rak prostat y, żo łądka, p łuc.
Nikt jednak nie powinien z tego
powodu umierać. Odpowiednio
wczesne rozpoznanie zmian nowotworowych i diagnoza to szansa na życie. Tymczasem, według
statystyk, leczenie we wczesnym
stadium choroby podejmuje w Polsce zaledwie 20 procent chorych.
Warto więc dbać o profilaktykę i
nie zaniedbywać nawet drobnych
dolegliwości czy zmian zauważonych w ciele. Przezorność może
nam uratować życie.

więc wystarczy je przeczytać. Inna
sprawa, że co najmniej połowa z moich pacjentów, którzy przychodzą do
kontroli i są leczeni od wielu lat, nie
wiedzą, że mają czy mieli nowotwór.
Uważają, że to niemożliwe. Jaki nowotwór? Nie chcą tego wiedzieć.
- Dziwna samoobrona. Może
to wynika z dawnego przeświadczenia, że rak to wyrok śmierci.
Ale dziś to już niekoniecznie jest
wyrok, postępy w medycynie są
przecież duże.
- Tak, postępy są ogromne. Nowe
środki, diagnostyka na coraz wyższym poziomie. Badania dziś przeprowadzane nawet kilka lat temu
były nie do pomyślenia. Żeby tak
można było zajrzeć we wnętrze
człowieka! Technika jest naprawdę
niesamowita i szkoda, że pacjenci
często nie chcą z niej korzystać. Wolą
żyć w nieświadomości. Poza tym
każdy kojarzy nowotwór z bólem.
Wydaje im się, że jeśli nie boli, to nic
się nie dzieje. Nic bardziej mylnego.
Nowotwór nie boli, człowiek się
czuje dobrze. Dolegliwości bólowe
pojawiają się dopiero, kiedy rak jest
już zaawansowany – i dopiero wtedy
trafiają do lekarzy.
- A może ludzie nie mają świadomości, że można się zgłosić i
bezpłatnie przebadać?
- Może rzeczywiście nie wiedzą.
Choć nie jest to takie proste, najpierw trzeba pacjenta przebadać i
ukierunkować, bo badania są obciążające dla organizmu.
- Jest w mediach kampania zachęcająca do regularnej cytologii,
tymczasem NFZ finansuje tylko
jedno badanie na trzy lata, a to
przecież za rzadko, by profilaktyka była skuteczna.
- To powrót do początku naszej
rozmowy. Ciągle jeszcze brakuje
nam wiele do krajów wysoko rozwiniętych. Na Zachodzie jest wiele
czynników, które decydują o tym, że
pacjent musi się zbadać, na przykład
badania okresowe są bardzo szczegółowe. Także firmy ubezpieczeniowe obligują swoich klientów do
rozmaitych badań. U nas jeszcze nie
ma czegoś takiego. Mało tego, u nas
bywa, że zamiast robić badania okresowe idzie się do znajomego lekarza
z prośbą „podbij mi książeczkę” – bo
po co miałbym chodzić, robić jakieś
zdjęcia. Taka jest mentalność.
- Wyobraża pan sobie świat,
w którym nowotwór nie będzie
problemem?

Foto: Danuta Baranowska

Zabij raka zanim
on cię zabije
- Tu duże pole do popisu ma
genetyka. Można wiele rzeczy przewidzieć wcześniej, określić, czy są
mutacje genowe – czyli czy pacjent
jest zaprogramowany na dany rodzaj
nowotworu. Często chorzy rodzice
mogą, choć nie muszą, przekazać ten
gen potomstwu. Pewne nowotwory
mogą być więc wcześniej wykrywane.
Robimy w instytucie operacje małych
dzieci, u których jest gen powodujący
pewne nowotwory tarczycy. Usuwa
się całą tarczycę, pacjent żyje sobie
łykając hormony i może żyć sto lat, i
nic się nie dzieje. Przewidując, że coś
nastąpi, można pewne profilaktyczne
działania przedsięwziąć.
- Słuchając tego czuję potrzebę
przebadania się od stóp do głów.
- Nie przesadzajmy. Po prostu
trzeba mieć tę czujność. Jeśli są
jakieś dolegliwości, trzeba je wyłapywać i w miarę dokładnie zdiagnozować. Można też zmniejszyć nasze
narażenie na choroby, eliminując
pewne czynniki z naszego życia.
- Ale lubimy palić, lubimy pić.
To zbyt przyjemne dla niektórych
– cóż by to było za życie, gdyby się
tego wyrzec.
- Myślę, że wszystko należy stosować w umiarze, wtedy ma to
przynajmniej możliwie najmniejszą
szkodliwość.
- Często w pośpiechu leczymy
się sami.

Dr nauk medycznych Zbigniew
Puch jest onkologiem i radioterapeutą, pracownikiem Zakładu
Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej w Centrum
Onkologii w Gliwicach. Mieszka w
Knurowie

- Kiedyś była w Knurowie jedna
apteka i rzadko była w niej kolejka.
Dzisiaj jest mnóstwo aptek i w każdej pełno ludzi. Pacjent nie idzie
do lekarza, bo tam jest kolejka, nie
mówiąc o specjaliście, bo na to
trzeba by poświęcić jeszcze więcej
czasu. Woli więc iść do farmaceuty,
pomarudzić przy okienku i kupić preparat, który łagodzi pewne objawy,
ale niekoniecznie wyleczy. Czasem
może to być początek bardzo poważnej choroby. I wystarczyłoby zrobić
cokolwiek, jakieś konkretne badanie,
czy choćby zajrzeć do lekarza, aby
zapobiec poważnej chorobie.
- Dzisiejsze tempo życia też
jest takie, że nawet nie bardzo
mamy czas i ochotę wsłuchiwać
się w siebie. Chyba za mało się
wsłuchujemy.
- Ale za bardzo wsłuchiwać się
też nie należy, bo wtedy możemy
się nabawić choroby, którą już nie
onkolog leczy, a inny specjalista
[śmiech].
Rozmawiała Mirella Napolska
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aktualności
Knurów. jak znaleźć przyjemność w nauce ...

Dlaczego tuż przed weselem w domu panny młodej
należy tłuc porcelanę i fajans, a pod żadnym pozorem
– szkło? Kiedy młoda para zamykała weselny orszak,
a kiedy szła na jego czele? Jeśli nie wiecie – odpowiedź
znajdziecie w... Informatorze Przyszowickim

Co ma wspólnego kot z wypracowaniem? Dzieci, które brały udział
w warsztatach zorganizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
znają odpowiedź. Poznały też wiele innych sposobów na to, by nauka była
skuteczna, a przy tym przyjemna

Przyszowice mają nowy, ciekawy kwartalnik

Na mapie myśli

Dzieci potrafią być bardzo twórcze
- zapewniają organizatorzy warsztatów

Foto: Mirella Napolska

– Mnie osobiście najbardziej
podobała się mapa myśli i sposób na
pisanie wypracowań – Kamil, jeden
z uczestników warsztatów chętnie
dzieli się wrażeniami. – Myślę, że
wykorzystam to na co dzień.
Agnieszka też jest zachwycona
mapą myśli, a także miarką historyczną, pomocną w zapamiętywaniu
dat. – Nie wiedziałam, że można
jednocześnie uczyć się i bawić – dodaje.
To już trzecia edycja warsztatów
poświęconych metodom efektywnego uczenia się. Pierwsza, zorganizowana podczas ubiegłorocznych wakacji, cieszyła się takim uznaniem, że
warsztaty weszły na stałe do harmonogramu knurowskiej poradni.
– Naszym głównym założeniem
była zmiana myślenia o uczeniu się,
pokazanie, że może ono być niesamowicie twórcze – wyjaśnia Dorota
Liver, która wraz z Urszulą Kurcjusz
(główną inicjatorką przedsięwzięcia)
i Izabelą Kwolek prowadzi zajęcia.
Warsztaty trwały przez trzy dni
(27-29 stycznia), brali w nich udział
uczniowie szkół podstawowych (od
III klas) i gimnazjów z Knurowa i pobliskich miejscowości. Jak informują
organizatorzy, chętnych było dużo
więcej niż miejsc. Dzieci pracowały
w trzech grupach wiekowych.
– Wśród uczestników byli zarówno świetni uczniowie, jak i tacy, którym nauka przychodzi nieco trudniej
– mówi Urszula Kurcjusz. – Dzieci
były bardzo twórcze.

Prowad zące warsz tat y podkreślają, że współpraca pomiędzy
uczestnikami układała się świetnie,
chociaż to uczniowie różnych szkół,
zatem na ogół wcześniej się nie znali.
To, że warsztaty były udane, było
widoczne na twarzach uczestników.
Także w codziennych podsumowaniach, pisanych anonimowo na
niewielkich kartkach, dzieci wyrażały zadowolenie czy wręcz zachwyt
atmosferą spotkań i pomysłowością
poznawanych metod.
– Jestem przekonana, że warsztaty to jak najbardziej trafiona sprawa
– komentuje przedsięwzięcie Jolanta
Olejnik, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. – Ich popularność przerosła wszelkie oczekiwania.
Mimo tej popularności nie jesteśmy

w stanie przyjąć na warsztaty więcej
dzieci, ponieważ realizujemy w tym
czasie inne, równie ważne zadania.
Ale żeby było sprawiedliwie, zmodyfikujemy system zapisów. Zamiast
kierować ofertę do wszystkich szkół
jednocześnie, będziemy w kolejnych
edycjach przedstawiać ją rotacyjnie
kilku szkołom, za każdym razem
innym.
A co ma wspólnego kot z wypracowaniem? Otóż – budowę: głowa to
wstęp, tułów rozwinięcie, ogon – zakończenie, a łapy to wątki poboczne.
I bardzo ważne w tej budowie są proporcje. Niektórzy dorośli pewnie żałują, że w swoich szkolnych czasach
nie znali takich metod, ale w końcu
na naukę nigdy nie jest za późno.
Mirella Napolska

Knurów. Śladami naszych publikacji

Spotkania dla samotnych
czy towarzyskich?

Tłucz fajans
na szczęście!
Tuż przed świętami do ponad
setki przyszowskich domów trafił
nowy periodyk. To „Infor mator
Przyszowicki” - kwartalnik, wydany
nakładem Towarzystwa Miłośników
Przyszowic.
– O naszej działalności informowaliśmy w lok alnych
„Wie ści a c h” i n a
stronie internetowej.
Po pięciu latach działalności nazbieraliśmy wiele materiałów
i dokumentów, które
w miarę możliwości
eksponowaliśmy na
różnych wystawach.
Teraz chcemy udostępnić je na łamach
Informatora – Andrzej Biskup, prezes
TMP, tłumaczy powołanie nowego
pisma chęcią jeszcze bardziej efektywnego propagowania aktywnej
działalności stowarzyszenia. – Staramy się być wszędzie, gdzie nas
zapraszają i tam, gdzie mowa o
Przyszowicach...
Pierwsze wydanie ukazało światło dzienne dzięki staraniom zespołu,
który tworzą Jolanta Krawiec, Walerian Pyka, Edward J. Pyka i Stefan
Skrzypczyk. Na 16 stronach „Informatora” czytelnik znajdzie listę
aktualnych członków TMP i wykaz
najważniejszych dokonań towarzystwa w ciągu minionego pięciolecia.
Dzięki autorskim staraniom Edwarda
J. Pyki pozna kulisy działalności
Stowarzyszenia Pszczelarzy Śląskich
w przededniu II wojny światowej.
I na pewno z ciekawością przeczyta
o starych przyszowickich zwyczajach. Cykl wspominek inauguruje

opowieść - spisana ręką E. J. Pyki
na podstawie relacji Henryka Kopca
i Aleksandra Wilczka - o dawnym
weselu.
– Naszą ambicją jest wydawanie
Informatora raz na kwartał – mówi
prezes Biskup. Zachęca do przesyłania
własnych artykułów.
– Warunek jest tylko
jeden: tekst powinien
popularyzować nasze
Przyszowice. Mogą to
być zdjęcia, może to
być opis zwyczajów
i ludzi.
Materiały można
dostarczać do siedziby TMP przy ul. Parkowej 11 lub drogą
elektroniczną (e-mail:
admin@przyszowice.
com, ejp1942@poczta.onet.pl). Zainteresowani nabyciem pisma lub
uzyskaniem dodatkowych informacji
nawiążą też kontakt dzwoniąc pod nr
tel. 032 235 71 79.
Bogusław Wilk

Towarzystwo Miłośników Przyszowic

powstało latem 2003 r. z inicjatywy
Jolanty Krawiec, Krystyny Grodoń
(pierwsza prezes TMP), Andrzeja i
Urszuli Biskupów oraz Bronisława
Zaremby. Stawia sobie za cel zbieranie i popularyzowanie wiedzy o Przyszowicach oraz ich historycznych
i kulturalnych tradycjach, ochronę
pamiątek, zabytków, a także organizowanie imprez kulturalnych, wystaw
artystycznych i historycznych.
Aktualnie towarzystwo posiada 47
członków. Obecny zarząd TMP (wybrany w 2008 r.) stanowią: prezes
Andrzej Biskup, wiceprezes Jolanta
Krawiec, sekretarz Bronisław Wiechuła, skarbnik Urszula Biskup i członek zarządu Bronisław Zaremba.

reklama

– Te Wigilie organizowane przez MOPS są nie dla samotnych, tylko dla
towarzyskich. Jestem sam jak palec, a nie zajrzy do mnie nawet pies z kulawą
nogą – skarży się Czytelnik, pragnący zachować anonimowość
Mężczyzna odwiedził redakcję
w poniedziałek. Rozłożył na biurku
archiwalne numery „Przeglądu Lokalnego”, w których opisywaliśmy
Wigilie dla samotnych, organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w ubiegłym roku i dwa
lata temu.
– To nie są Wigilie dla samotnych,
tylko dla towarzyskich. Ja żyję z tego,
co sam uzbieram po śmietnikach, a
moi sąsiedzi, którzy nałogowo piją,
dostają pomoc bez niczego – irytuje
się mężczyzna.
Przyznaje, że jest samotnym
abstynentem, bez prawa do renty.
– Z rodziną najlepiej się wychodzi
na zdjęciach. Jak żyli rodzice, to
błąkałem się po działkach, nie miałem życia. Teraz żyję z tego, co sam
uzbieram po śmietnikach i nie zajrzy
do mnie nawet pies z kulawą nogą...

Mężczyzna mnoży przykłady
osób, które korzystają z pomocy
MOPS-u, a nie powinny jej – jego
zdaniem - w ogóle otrzymać. – Jak
poszedłem siedem lat temu po kartki
żywnościowe, odmówili. Powiedzieli,
że mam brata i to mnie dyskwalifikuje. Brata ostatni raz na pogrzebie
rodziców widziałem. Nie utrzymuję
z nim kontaktu, nie wiem, gdzie jest
i czy w ogóle żyje. Przyszedłbym na
taką Wigilię MOPS, gdyby tylko mnie
zaprosili...
Małgorzata Cisek-Sopel mówi,
że trudno jej polemizować z anonimowymi zarzutami. Podkreśla,
że oferta Dziennego Domu Pomocy
Społecznej pozwala ludziom samotnym, schorowanym, niepełnosprawnym i bezdomnym odnaleźć się
towarzysko. – Wśród nich znajdują
się osoby starsze i zamożne, ale wte-
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dy płacą sto procent kwoty za nasze
usługi. Ci z niższymi dochodami,
płacą tylko część – zaznacza.
Dyrektor MOPS trudno odnieść
się do sytuacji Czytelnika sprzed
siedmiu lat. Zwraca uwagę na obowiązujące przepisy: – Przypadek, w
którym z osobą samotną zamieszkuje
rodzeństwo lub bliska i dalsza rodzina traktowany jest jako wspólne
gospodarstwo. Sumuje się wtedy
dochody każdego domownika.
Małgorzata Cisek-Sopel liczy, że
nasz Czytelnik odwiedzi Ośrodek:
- Zapraszamy pana do MOPS-u,
rozpoznamy jego sytuację rodzinną
i zaoferujemy pomoc. Jesteśmy także
gotowi zweryfikować i sprawdzić
zastrzeżenia tego pana do naszych
klientów – zapewnia dyrektor knurowskiego MOPS.
Paweł Gradek



Knurów. Wizyta delegatów z Ukrainy

Z Donbasu na Orlik

foto: Paweł Gradek

rozmaitości

... a stamtąd już o krok do Euro 2012. 13-osobowa grupa samorządowców z
Ukrainy po raz kolejny gościła w Knurowie. Wymianę doświadczeń połączyła z
wycieczką po wiodących inwestycjach w mieście
Prezydenci (merowie miast), ich
zastępcy, dyrektorzy urzędów odwiedzili Śląsk w ramach programu
Study Tours to Poland, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju
Świętochłowic we współpracy z
Centrum Kształcenia i Dialogu
Theotokos z Gliwic. Po raz kolejny jednym z celów wizyty stał się
Knurów.
Do dyskusji panelowej z udziałem radnych Rady Miasta Knurów

zaprosił delegatów prezydent Adam
Rams. W towarzystwie Anny Karwot, sekretarz miasta i Piotra Dudło,
naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich nakreślił historię Knurowa
oraz opowiedział o najważniejszych
inwestycjach. Ukraińcy skrzętnie
notowali wnioski z dyskusji z radnymi o podziale kompetencji w
procesie zarządzania gminą.
Spotkanie zwieńczyła wymiana materiałów promocyjnych oraz

Na trasie najważniejszych
inwestycji miejskich znalazła się
oczyszczalnia

wycieczka szlakiem wiodących inwestycji w mieście – oczyszczalni
ścieków przy ul. Rakoniewskiego
i kompleksem boisk Orlik 2012
– tu w rolę przewodnika wcielił
się Piotr Surówka, zastępca prezydenta miasta. Lidia Książek,
dyrektor Miejskiego Przedszkola
nr 12 otworzyła jego podwoje, by
pokazać wzorowo przeprowadzoną
termomodernizację placówki.
Pobyt w Knurowie zakończyła
wizyta w siedzibie Fundacji na
Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa,
gdzie delegaci zapoznali się z profilem jej działalności.
Tygodniowy pobyt na Śląsku

Goście z Ukrainy w knurowskim Ratuszu
obejmie cykl spotkań w GliwiPobyt gości z Donbasu w Polcach, Rudzie Śląskiej, Zabrzu, sce sf inansowała Polsko-AmeKatowicach, a także Krakowie, r yk a ń sk a Fu nd a cja Wol ności,
gdzie zapoznają się z funkcjono- administrowana przez Kolegium
waniem Punktu Obsługi Przedsię- Europy Wschodniej im. Jana Nobiorcy oraz zaletami systemu ISO waka-Jeziorańskiego.
/pg/
9001:2000.

Knurów. Ferie 2009

Siła z gór, fantazja z bajek

W Węgierskiej Górce dzieci
świetnie się bawiły

Teatralna część warsztatów:
przedstawienie z duchami

pojawiał się at rakcyjny mot y w
duchów. Występ został zarejestrowany przez kamerę, dzięki czemu
możliwe było kolejne ćwiczenie
warsztatowe – oglądanie siebie na
ekranie. Zajęcia teatralne to dla
dzieci coś więcej niż zabawa. – Bawimy się tu, ale też uczymy – podkreśla Julia. – To ćwiczenie mowy,
cierpliwości, wytrwałości.
MiNa

foto: arch MOPP

informacja własna wydawcy

Jedną z wielu propozycji były
warsztaty artystyczne organizowane przez Centrum Kultury w
pierwszym tygodniu ferii. Dzieci
– uczniowie podstawówek – były zachwycone. Jak mówią – wszystko na
tych warsztatach było fajne. – Glina
jest świetna, bo można się pobrudzić
– wyjaśnia Natalka.
- Zajęcia z muzyki były bardzo
fajne, zwłaszcza jak dostaliśmy do zabawy instrumenty – opowiada Julia.
Uczestnikom warsztatów podobało się też malowanie koszulek, a
zajęciami teatralnymi byli wręcz
zachwyceni. Zabawa w teatr to był
kulminacyjny punkt warsztatów, na
który poświęcono aż dwa dni. Na
pytanie, co w teatrze jest najtrudniejsze, dzieci odpowiadały na ogół,
że udawanie. – Na przykład kiedy
coś nie jest straszne, a trzeba udawać, że jest – tłumaczy Martynka.
- Dla najmłodszych dzieci najlepszy teatr, to teatr zabawy – mówi
prowadząca warsztaty teatralne
Joanna Święcik. – Naszym tematem
przewodnim były bajeczki. Dzieci
budowały lalki, odgrywały bajkowe
postaci.
Dzieci przygotowały też aktorskie przedstawienie, w którym

foto: MiNa

foto: arch. UM Knurów

Ferie dobiegają końca, miejmy nadzieję, że dzieci wypoczęły i że nie miały
okazji do nudy. Na pewno nie nudzili się ci uczniowie, którym udało się
skorzystać z miejskich ofert wypoczynku

Z Ogniskiem
za miasto
Pięćdziesięciotrzyosobowa grupa
uczniów wszystkich szkół podstawowych z Knurowa spędziła tydzień
ferii w Węgierskiej Górce. Wyjazd
zorganizowało Miejskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej. Dzieci dużo
spacerowały, zwiedzały okolicę, do
woli korzystały z basenu, kręgielni,
stołu bilardowego i tenisowego. Była
też dyskoteka, wieczór kabaretowy,
konkursy i inne atrakcje.
- Było fantastycznie – podsumowuje Jolanta Leśniowska, dyrektor
MOPP. – Dzieci świetnie się bawiły,
nie chorowały. Opiekunami byli
nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, co ważne, wśród nich była
osoba z uprawnieniami przewodnika górskiego i dwie przewodniczki
terenowe. Rodzice już chcą zapisywać dzieci na następne ferie.
W przyszłym roku MOPP zamierza
zorganizować dwa turnusy, z czego
jeden dla gimnazjalistów.

MiNa
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WSP Cartel dał żywiołowy koncert

Najmłodszy uczestnik Bitwy,
dwunastoletni Tasiu (z lewej)
w starciu z Bonusem

Szczygłowice

Bitwa przy
dobrych bitach

Zwycięzca Madrax
– z lewej – stoczył niejeden
pojedynek. Tu – z Eterem

Szczygłowicki Dom Kultury stał się polem bitwy, na szczęście niegroźnej,
bo muzycznej. W Bitwie o Knurów brali udział hip-hopowcy, a jedynym
„krwawym” akcentem był występ zespołu UWS Crew...
To pierwsza, ale prawdopodobnie
nie ostatnia taka Bitwa o Knurów.
Imprezę otwierały i zamykały koncerty grup ASK, UWS Crew, Pół
Punchem Pół Serio i WSP Cartel.
Pomiędzy nimi rozegrało się to, co
najistotniejsze – muzyczne pojedynki
wolnostylowe.
Impreza jest pomysłem hip-hopujących knurowian. Zorganizowali
ją Bonus, Defis, Kołek, Łebski, Patol
oraz Centrum Kultury.
- Grupa młodych ludzi poprosiła
mnie o pomoc, a że ich pomysł mi
się spodobał, wsparliśmy go – mówi
Jerzy Kosowski, dyrektor CK. – Udostępniliśmy salę, nagłośnienie, ochronę. CK było też sponsorem nagród.
Bardzo się cieszę, że na imprezie było
bezpiecznie, a uczestnicy zaprezentowali też niezły poziom.
W bitwie mógł wziąć udział właściwie każdy, ostatecznie zgłosiło się
18 dzielnych chętnych. Do kolejnych

etapów przechodzili zwycięzcy poszczególnych pojedynków „jeden na
jeden”. W pojedynkach trzeba się było
wykazać kreatywnością – każdy musiał
zaprezentować improwizację na wylosowany tuż przed występem temat, a
następnie wdać się w dialog z rywalem
– tu już tematyka była dowolna.
Zwycięzcą Bitwy został Madrax
z Zabrza, drugie miejsce zajął Tas z
Rudy Śląskiej, zaś trzecie Biniol z
Knurowa.
- Też brałem udział w bitwie, ale
od razu trafiłem na dobrego przeciwnika – relacjonuje Łebski, czyli
Arkadiusz Zawadzki. – Wszystko się
udało. Publiczność się bawiła, nie
było pijaństwa, zero alkoholu. To
była pierwsza edycja Bitwy, miejmy
nadzieję, że będzie ich więcej. Planujemy, by odbywały się dwa razy do
roku – zapowiada Łebski.

Publiczność bawiła się świetnie i bez ekscesów

M. Napolska
Zdjęcia: Kamil Kołczyk

reklama

Cezet i Yappe w akcji
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WAŻNE
TELEFONY!

Foto: Piotr Skorupa

Knurów

Przyjaciele Zippiego
zwyciężają trudności
Od października przedszkolaki z Trzynastki
uczą się radzić sobie z trudnościami
Umiejętność radzenia sobie z trudnościami
z pewnością przydadzą się dzieciom w przyszłości

Śląsk

Foto: Archiwum MP-13

Medaliści z Knurowa
chlubą śląskiego sportu

Nauka odbywa się w nowatorski
sposób, w ramach międzynarodowego programu „Przyjaciele Zippiego”.
Program kształtuje i rozwija
umiejętności psychospołeczne u
małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i
wykorzystywania nabytych umiejętności na co dzień. Doskonali relacje
dzieci z innymi ludźmi.

Zdaniem twórców programu,
jeśli kilkulatki nauczą się, jak radzić
sobie z trudnościami, to w okresie
dorastania i dorosłości, powinny lepiej dawać sobie radę z problemami
i kryzysami.
Agnieszka Kapcewicz,
Anna Kamińska

W ięc ej o programie na stronie
internetowej: www.cmppp.edu.pl

Województwo Śląskie zajęło wysokie, III miejsce
w „Systemie Sportu Młodzieżowego 2008”
System współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży jest realizowany ustawowo od 1996 roku.
Jego cel, to całoroczne współzawodnictwo, dzięki któremu można potem
dokonywać oceny i analizy pracy w
poszczególnych dziedzinach sportu,
w klubach, województwach, powiatach i gminach. W ramach systemu
oceniane są Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski
Juniorów, Ogólnopolskie Olimpiady
Młodzieży oraz Międzywojewódzkie i Wojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików. Ułatwia to znajdowanie
sportowych talentów, które następnie
obejmowane są odpowiednią opieką,

poddawane szkoleniom. Najlepsze w
rankingu województw okazało się w
tym roku mazowieckie, na drugim
miejscu uplasowała się Wielkopolska, zaś na trzecim – Województwo
Śląskie.
W sukcesie ma swój udział także
Knurów. Przypomnijmy, że miasto
może pochwalić się m.in. młodzieżowymi medalistami mistrzostw
Polski w boksie. Wychowanek Concordii Knurów Leszek Tokarz jest
mistrzem kraju, natomiast Marcin
Adaszyński – srebrnym medalistą, a
Dawid Torzecki i Bartłomiej Tokarz
– brązowymi.

oprac. MiNa

Foto: Mirella Napolska

Aleksander Piguła z Knurowa

ur. 22.01.2009 r., 2800 g, 51 cm

Juliusz Werner z Gliwic

ur. 25.01.2009 r., 2750 g, 51 cm

Przemysław Paszko z Knurowa

ur. 27.01.2009 r., 2970 g, 54 cm
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Michał Rytau z Leszczyn

ur. 23.01.2009 r., 4150 g, 57 cm

Mateusz Grabowiec z Zabrza

Igor Szabat z Gierałtowic

ur. 24.01.2009 r., 3600 g, 52 cm

Maria Lalik z Gliwic

ur. 26.01.2009 r., 3850 g, 59 cm

ur. 26.01.2009 r., 3900 g, 57 cm

Marta Gajówka z Knurowa

Radosław Macha z Gierałtowic

ur. 30.01.2009 r., 3750 g, 58 cm

ur. 30.01.2009 r., 3550 g, 55 cm

Iga Olimska z Knurowa

ur. 25.01.2009 r., 3900 g, 60 cm

Julia Lis z Knurowa

ur. 27.01.2009 r., 2500 g, 52 cm

Wiktoria Przybysz z Leszczyn

Straż Miejska
– 986 330 15 58
Policja – 997; 337 25 00
Pogotowie Ratunkowe
– 999; 112
Straż Pożarna – 998;
235 12 11
Numer alarmowy – 112
Punkt Interwencji Kryzysowej
- 032 335 50 11
***
Pogotowia:
gazowe – 992; 235 19 13; 235 14 71.
energetyczne: 991;
032 303 09 91
ciepłownicze – 235 23 40
wodno-kanalizacyjne
032 330 01 55; 032 330 01 50
***
Szpitale:
Szpital Miejski w Knurowie,
ul. Niepodległości, administracja
– 032 331 93 34, izba przyjęć
– 032 331 92 80, oddział chorób
wewnętrznych I
– 032 331 92 50, oddział chorób
wewnętrznych II
– 032 331 92 70, oddział chirurgii
ogólnej – 032 331 92 75, oddział
położniczo-ginekologiczny – 032 331
92 40, oddział noworodków i wcześniaków – 032 331 92 45, oddział dla
przewlekle chorych
– 032 331 92 90.
Rybnik-Orzepowice,
ul. Energetyków – 429 10 00
Gliwice: Instytut Onkologii
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel.
278-81-06
Szpital Nr 1 SPZOZ, ul. Kościuszki
29; 44-100 Gliwice, tel. 231-82-21,
fax. 238-95-50; Izba przyjęć: 23149-25; Pediatria: 231 46 78; Oddział
chirurgii ogólnej: 231 42 53; I Oddział
chorób wewnętrznych: 231 79 13;
Oddział kardiologiczny: 238 27 79
Szpital Wielospecjalistyczny, ul.
Kościuszki 1, 44-100 Gliwice, tel.
231-37-44, 238-20-91; Izba przyjęć:
238 23 00
Szpital Wojskowy 106 z Przychodnią
SPZOZ, ul. Zygmunta Starego 20;
44-100 Gliwice, tel. 231-32-68, 23188-88; Izba przyjęć: 231 88 88 wew.
315; Rejestracja: 230 49 39; Oddział
chirurgiczny: 231 88 88 wew. 319;
Oddział laryngologiczny, okulistyczny: 231 88 88 wew.321; Oddział
dla przewlekle chorych: 231 88 88
wew.328; Oddział wewnętrzny: 231
88 88 wew.324; Oddział ortopedyczny: 231 88 88 wew.317; Stomatologia: 231 88 88 wew. 344; OIOM: 231
88 88 wew. 326
Zespół Szpitali Nr 2, Szpital Miejski nr
3, ul. Radiowa 2, 44-100 Gliwice, tel.
0 662 193 395, 662 192 462; Oddział
chorób dzieci: 231 42 66.
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu, ul. Buchenwaldczyków: 370 45 46.
Rzecznik Praw PacjentaŚląskiego
NFZ, tel. 032 735 17 07
***
Apteki:
Św. Barbary w Knurowie
ul. Ks. Koziełka: 235 13 64
Bracka ul. Dworcowa 1: 336 26
82/83.
***
Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
3316926 (środa 7.30-11.30; czwartek-piątek 7.30 - 15.30).
***
Informacja KZK GOP w Katowicach
032 251 78 62. (bezpłatna infolinia
0 800 16 30 30)

ur. 30.01.2009 r., 2400 g, 48 cm
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rozmaitości

Miano dał Pilch
Dzieje Pilchowic

Swoją nazwę Pilchowice wywodzą od imienia Pilch. Miejscowość
oficjalnie liczy 704 lata, jednak
historia Pilchowic jest z pewnością
znacznie dłuższa.
Pierwsze znane słowa, w których
pojawia się nazwa miejscowości
brzmią: „Item in Pilchowitz expleta
libertate erunt octaquinta mansi
solventes fertones de quibus prepositura Opoliensis obtinet tres, reliqui
sunt episcopatis” - co w tłumaczeniu
z łacińskiego oznacza: „także w
Pilchowicach będzie po uwolnieniu
osiemdziesiąt łanów, płacących
wiardunki, z których Zwierzchność
Opolska ma trzy, resztą są łany biskupa po uwolnieniu”.
Zdanie to zostało napisane w
dokumencie „Liber fundationis Episcopatus Vratislaviesis” w - według
oficjalnych źródeł - 1305 r., powstałym za czasów biskupa Henryka z
Wierzbna. Ta pierwsza potwierdzona data świadcząca o tym, że osada
wiejska położona niedaleko Gliwic
już na początku XIV stulecia płaciła
daninę - wiardunek na rzecz stolicy
biskupiej. Pilchowice są wymienione
wśród kilkunastu osad położonych
wokół Gliwic.

U zarania Gołęszyce

Z najnowszych badań wynika,
że wspomniany dokument został
spisa ny wcze śn iej - w 1295 r.
Oficjalne przyjęcie tej daty sprawiłoby, że nieco inaczej na historię
swoich miejscowości musieliby
spojrzeć mieszkańcy m.in. Knurowa i ościennych sołectw. Przed
czterema laty w okolicy powszechnie świętowano 700-lecie, tymczasem według badaczy historii to zbyt
skromny jubileusz...
Według opracowania mgr Bożeny Magiery (źródło: www.pilchowice.pl) „pierwsi prehistoryczni
mieszkańcy na terenie obecnej
g min y Pilch owice poja wili się
w o k r e si e p a le oli t u i n e oli t u .
Odnaleziono toporki i siekierki
należące  do człowieka pierwotnego. W V wieku ludność opuściła teren Śląska. Jak t wierd zi
Idzi Panic, obszar Pilchowic był
niezamieszkały, aż do początków
XIII w. Wcześniej porastała   go
puszcza o pier wotnym charakterze. Prawdopodobnie ziemie te
mogły znaleźć się w zasięgu plemienia Gołęszyców, graniczącego
z Opolanami. W 1000 r., w wyniku
zjazdu gnieźnieńskiego, stworzono
strukturę kościoła w państwie Piastów. Powstały nowe biskupstwa
m.in. we Wrocławiu i Krakowie. W
związku z powyższym ukształtowało się pogranicze śląsko – małopolskie, które przebiegało kilkanaście
kilometrów od Pilchowic”.
Pilchowice założono na prawie
osadniczym niemieckim. Mieszkańcy byli zwolnieni od obciążeń
prawa polskiego, w tym dziesięciny.
Osada miała 80 łanów ziemi i 120
morgów lasu. Mogli też mieć łąki i

foto: Archiwum UG Pilchowice (www.pilchowice.pl)

W 1683 roku mieszkańcy Pilchowic byli świadkami przemarszu wojsk króla Jana III
Sobieskiego pod Wiedeń. Krótkotrwała atrakcja sporo ich kosztowała. Jeszcze w
XVIII wieku trzeba było płacić tzw. podatek turecki...

Budynek Urzędu Gminy w Pilchowicach znajduje się
w XVIII dworze
pastwiska do wspólnego użytkowa- Kosztowny Sobieski
nia. W zamian za to płacili czynsz w
pieniądzach, oddawali świadczenia
w naturze i odrabiali kilka dni pańszczyzny. Przypuszcza się, że pierwsi
mieszkańcy osady mogli mieć korzenie słowiańskie, później doszli
osadnicy niemieccy. Pod koniec XIX
wieku i na początku XX odnotowano
niewielką ilość Żydów.
Dzisiejsza nazwa Pilchowice
zapisana została jako „Pilchowitz”,
zaś w dokumencie z 1447 r. (spis parafii płacących świętopietrze) - jako
Pylchowicz.
Atutem Pilchowic było bardzo
dobre po łożen ie geog r af icz ne.
Szczególnie cenne okazało się bliskie sąsiedztwo Rud Wielkich wraz
z zakonem cystersów (zakon ten istniał w Rudach w latach 1258-1810).
Przez ponad pół tysiąclecia społeczność pilchowicka przejmowała
od zakonników nieznane tutejszej
ludności umiejętności i nowinki.
Najba rd z iej z n a cz ą ce ok a z a ł y
się „konstr uktywistyczne myśli
gotyku” - zwłaszcza te przydatne
w sadownictwie, architekturze i
uprawie roli.
Liczne lasy, pastwiska i stawy
wszechobecne w wiekach średnich
na Ziemi Śląskiej tworzyły tzw. almendę - tereny z których korzystali
wszyscy poddani, według warunków,
które określał akt lokacyjny.
W 1447 r., w związku z opłatą
świętopietrza, sporządzono dokładny
spis parafii wchodzących w skład
dekanatu gliwickiego. Parafia pilchowicka płaciła siedem szkojców (zapis
w języku łacińskim: „Pylchowicz VII
scoti). Jeden szkojec odpowiadał ówczesnym pięciu groszom srebrnym.

Wraz z upływem czasu zmieniały się w Pilchowicach stosunki
własnościowe. Kiedy w 1596 r. powstało państwo gliwickie, podległe
bezpośrednio cesarzowi, Pilchowice
były znaczącym ośrodkiem.
Autorka dotarła do mapy przeglądowej całego Śląska, sporządzonej przez niemieckiego kartografa
Tobiasa Maiera w 1749 r. w Norynberdze. Dzieło Maiera - „Ducatus
Silesiae - Tabula geographie generalis” - jest pierwszym obrazem
kartograficznym całego Śląska, na
którym zostały podane długości
i szerokości geograficzne. Górny
Śląsk zaznaczono na mapie kolorem
żółtym.
Pilchowice na mapie widnieją jako „Pilchowiz”. W bliskim
sąsiedztwie zaznaczone są Rudy
- jako „R”. Z Ducatus Silesia Maiera wynika jednoznacznie, że autor
widział XVIII-wieczny Śląsk jako
krainę, która zachowała swoje specyficzne cechy. Świadectwem tego
jest nazewnictwo miast, wsi, osad
czy przysiółków, które nie zostały
zmienione przez wieki, zachowując swoje słowiańskie rdzenie (np.
Radlin, Rybnik, Marklowiz, Chudov-Schloß).
W 1683 roku mieszkańcy Pilchowic byli świadkami przemarszu
wojsk króla Jana III Sobieskiego
pod Wiedeń. Krótkotrwała atrakcja sporo ich kosztowała. Jeszcze
w XVIII wieku Śląsk płacił tzw.
podatek turecki na rzecz tej wyprawy. Prawdopodobnie dzięki temu
podatkowi wojska nie plądrowały
gospodarstw na trasie przemarszu.
Przeciwnie - królewskim zwycza-

Ważniejsze wydarzenia w historii Pilchowic

jem zadrzewiano teren, na którym
przebywały wojska Sobieskiego.
Stąd w okolicy liczne legendy o
lipach i dębach zasadzonych królewską ręką.
W 1763 r. Pi lchow ice był y
własnością hrabiego Józefa Węgierskiego. W 1785 r. z tzw. państwa
pilchowickiego Węgierski utworzył
majorat-ordynację (Fidei-commis
Pilchowitz). Nie posiadając potomka przekazał ordynację pilchowicką
swojemu bratankowi. Z kolei w
1837 r. majorat kupił hrabia Limburg Stirum.
W XIX wieku w Pilchowicach
znajdowało się seminarium nauczycielskie. W latach 1868-1871
pracował tu ks. Konstanty Damrot
(1841-1895), działacz społeczny i
poeta piszący po polsku.
Kiedy w 1922 rok u decyzją
niemieckich władz oświatowych
zostało zlikwidowane, wówczas
or nat y z pilchowick iej kaplicy
(znajdującej się w seminaryjnym
budynku) przekazano kaplicy fabrycznej w Krywałdzie.
Podczas plebiscytu, przeprowadzonego 20 marca 1921 roku,
w Pilchowicach głosował y 602
osoby. Za Polską opowiedziały się
203 osoby, za Niemcami - 399 osób.
Rada Ambasadorów zadecydowała
o przyłączeniu Pilchowic do Niemiec. Miejscowość znalazła się w
stref ie granicznej podzielonego
sztucznie Górnego Śląska.

Tragizm wojny

W 1939 rok u w ościen nych
Nieborowicach, tuż przy granicy
z Polską , został zlokalizowany
lager - „Hufständischer Lager in
Neubertsdorf ”. Lager ów znajdował się w kompleksie drewnianych baraków zbudowanych przed
wybuchem II wojny światowej i
przez naczonych dla m łod zież y
niemieckiej, która odbywała roczną służbę pracy (RHD) w majątku
barona Fridricha von Schrötera.
Od 1 września 1939 roku w drewnianych barakach zaczęto osadzać
aktywnych działaczy narodowych,
byłych powstańców śląskich, miejscową inteligencję. Na silnie strzeżonych ba r a k a ch u m ieszczono
napis: „Insurgenten-Schwervebrecher” (zbrodniarz-przestępca).
Właśnie w nieborowickim obozie
w pierwszych dniach wojny zginęli:
ks. Władysław Robota - gierałtowicki proboszcz, i Józef Zieleźnik
- krywałdzki nauczyciel.
II wojna okrutnie obeszła się z
pilchowiczanami. Wielu nie wróciło z frontu. 26 stycznia 1945 r. w
miejscowości pojawiła się Armia
Czerwona. Spalony został szpital
prowadzony przez siostr y (trzy
z nich zostały zabite), dworzec
kolejki wąskotorowej i dawne seminarium. W gruzach legło wiele
domów.
Po wojnie życie wracało do normy. Jednak nie dla wszystkich po
myśli. Siostry Służebniczki NMP
wysiedlono do obozu przymusowej

1305 - najstarsza informacja o osadzie Pilchowice w dokumencie „Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis”;
1447 - łacińskojęzyczny dokument określający wielkość świętopietrza dla osady;
1596 - utworzenie tzw. państwa gliwickiego, w skład którego weszły Pilchowice;
1683 - przemarsz wojsk Jana III Sobieskiego w okolicach Pilchowic śpieszących na odsiecz Wiedniowi
(król nocował u cystersów w Rudach Wielkich);
1763 - miejscowość kupuje hrabia Józef Węgierski;
1785 - hr. Węgierski tworzy z państwa pilchowickiego majorat-ordynację na rzecz swojego bratanka;
1837 - pilchowicki majorat kupuje hrabia Limburg Stirum; majątek nosi nazwę Fideicommiss Pilchowitz;
1847 - majorat otrzymuje nową nazwę: klucz pilchowicki;
1977 - utworzenie samodzielnej gminy Pilchowice.
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Jedyny taki herb
We d l e n i e k t ó r y c h
hipotez pilchowicki
herb pochodzić miałby od dawnych właśc ic ieli o na z wisku
Pilchowicki. Więcej
badaczy jest jednak
zdania, że herb „wziął
się” z pieczęci używanej
na terenie obecnej gminy. Pieczęć
przedstawiała wizerunek przygotowującego się do skoku konia, za którym miał
się znajdować miecz. Podobny motyw
posiada pieczęć wsi Wilcza - z tą różnicą, że w Wilczy na tle konia stojącego
na tylnych nogach widnieje drzewo, a
zamiast miecza - sierp.
Motyw czarnego rumaka zrywającego
się na tylnych nogach - na srebrnej tarczy, ze złotą włócznią w tle, skierowaną
w prawy górny róg, na stale zagościł
jako herb miejscowości. Czarny koń
z włócznią nawiązują do przeszłości
Pilchowic jako dóbr rycerskich, ale też
osady targowej, gdzie handlowano także końmi. W europejskich herbach miejskich końca XVIII wieku wyobrażenia
zwierząt hodowlanych były rzadkością.
Symbolizowały zazwyczaj handel.
Nie udało się do tej pory znaleźć herbu
szlachty śląskiej przypominającego
herb Pilchowic.
Koń w heraldyce wyraża zazwyczaj
gotowość do czynu w czasie wojny lub
pokoju. Włócznia to poczucie honoru,
symbol wolności. Może też upamiętniać przeszłość Pilchowic jako wsi
rycerskiej.
Źródło: www.pilchowice.pl

pracy, a ich majątek znacjonalizowano. Dobra stracili Bonifratrzy.
Pokłosiem uzgodnień wielkich mocarstw w Poczdamie było wysiedlenie części niemieckich mieszkańców Pilchowic. We wsi pozostali
Ślązacy, wkrótce wprowadzili się
repatrianci. Z biegiem lat udało
się - mimo ogromnych różnic wszystkim częściom społeczności
nawiązać nić porozumienia...

Pamiątki z historii

Pilchowice mogą pochwalić się
ciekawymi obiektami zabytkowymi. Należą do nich: XVIII-wieczny drewniany spichlerz, XVIIIwieczny dwór barokowo-klasyczny
(obecnie znajduje się w nim Urząd
Gminy), klasztor bonifraterski z lat
1812-1814, rozbudowany o skrzydła
w 1859 roku. Zwracają uwagę krzyże i kapliczki przydrożne z drugiej
połowy XIX wieku.
Warto też polecić zwiedzającym
Park Krajobrazowy (Cysterską Kompozycję Rud Wielkich) z licznymi
pomnikami przyrody (lipami i dębami szypułkowymi).
Licząca ponad siedem wie ków historii miejscowość charakter yzuje się silnymi tradycjami
kulturowymi i mocnymi więzami
rodzinnymi - popularyzowanymi
przez pilchowickich nauczycieli i
wiernych skupionych wokół parafii
pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela (pilchowicka świątynia to
późnobarokowy kościół z lat 17791780). War to podkreślić prężną
działalność samorządu jako Gminy
Pilchowice. W latach 1972-1977
miejscowość wchodziła w skład
gminy Żernica, od 1977 roku jest
samodzielną gminą.
W Pilchowicach znajduje się
Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy im.
Św. Józefa (od 1998 roku placówka
prowadzi samodzielną działalność
medyczną).
Maria Grzelewska

PS.: Internautom polecamy internetową stronę www.pilchowice.pl
z podstroną „700-lecie” zawierającą
obszerny rys historyczny Pilchowic
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foto: arch. PL

rozrywka
Na scenie Anita
Maszczyk

5.02 2009 r.
czwartek

10.02.2009 r.
wtorek
Zmierzch
– godz. 19.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca

Patterson James,
ANDREW Gross:
”Trzy oblicza zemsty”
Porucznik Lindsay Boxer, kierująca wydziałem
zabójstw w San Francisco,
jest przypadkowym świadkiem eksplozji bomby w
willi magnata przemysłowego Mortona Lightowera. Z
poświęceniem ratuje kilkuletniego chłopca ze zgliszcz
domu. Kilka dni później
ma miejsce kolejne zabójstwo przemysłowca, tym razem przy pomocy potężnej
trucizny. Do serii zbrodni
przyznaje się w e-mailu
wysłanym do przyjaciółki Lindsay, reporterki San
Francisco Chronicie, grupa
lub osoba podpisana jako
August Spies (czyli „Sierpniowi Szpiedzy”). Ogłasza,
iż prowadzi wojnę przeciw
„chciwym i skorumpowanym” i co trzy dni będzie
zabijała kolejne osoby. Ponieważ w mieście ma wkrótce odbyć się szczyt G-8, cała
sprawa nabiera szczególnej
rangi. Tropy zamachowców
prowadzą Lindsay i FBI
do środowiska uniwersyteckiego Berkeley, ośrodka
radykałów z lat 60., oraz
ekscentrycznego profesora
Rogera Lemouza, eksperta
od spraw globalizacji. Kiedy
z ręki tajemniczego Augusta Spiesa ginie najbliższa
przyjaciółka Lindsay, trzy
kobiety tworzące nieoficjalną grupę dochodzeniową
(policjantka, lekarz sądowy
i reporterka) poprzysięgają
mu zemstę…
(D. O. )
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Knurowianin Adam Sobierajski zaśpiewa w gliwickim teatrze

Cyrulik Sewilski
na Walentynki
Jeżeli ktoś nadal nie ma pomysłu na
to, jak spędzić walentynkowy wieczór z
ukochaną osobą, może zainteresuje się
propozycją Gliwickiego Teatru Muzycznego
w Gliwicach
W dniach 13 i 14 lutego
(piątek i sobota) o godz.
18.00 na deskach teatr u
wystawiony zostanie „Cyr ulik sewilski”, miłosna
opera komiczna autorstwa
Gioacchino Rossiniego.
Spektakl opowiada o miłości pięknej Rosiny i szlachetnego Almavivy, którym na drodze do szczęścia
staje opiekun dziewczyny,
Don Bartolo. Aby wywieść

w pole despotę, proszą o pomoc sprytnego Figara – sewilskiego cyrulika, który
zajmuje się także swataniem
zakochanych par. Intrygi,
jakim poddany zostaje Don
Bartolo owocują mnóstwem
komicznych sytuacji. Całość w y peł nia wspaniała
mu z yk a. To d z ie ło Rossiniego uznawane jest za
najlepszą operę komiczną,
jaka kiedykolwiek powsta-

ła. Reż yserem spek taklu
w Gliw icach był a k tor i
reżyser komediowy - Jacek
Chmielnik, znany chociażby
z ról w filmach „Vabank” i
„Kingsajz”. Na scenie usłyszeć będ zie można m.in.
Anitę Maszczyk, Annę Wilczyńską czy knurowianina
Adama Sobierajskiego.
Ceny biletów na spektakl wahają się między 22
zł a 37 zł. Można je rezerwować pod numerem telefonu:
(0-32) 230 49 68 lub (0-32)
231 80 38 od poniedziałku
do piątku w godzinach od
8.00 do 16.00, a także drogą e-mailową: bow@teatr.
gliwice.pl.
Monika Pięciak

Śpiewają Anna
Wilczynska
i Ryszard Smęda

foto: Tomasz Zakrzewski

6-9.02.2009 r.
piątek - poniedziałek
Zmierzch
– godz. 17.45, 20.00

foto: Tomasz Zakrzewski

Transporter 3
– godz. 10:00, 18.00
Spirit - Duch Miasta
– godz. 20.00

ROZRYWKA nr 5/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
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 odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo: 1) jednorazowego użytku z igłą, 8) smok,
poczwara, 10) twarzyczka, 11) tkwią w stogu siana, 13) cierpienia, katusze, 15) narzędzie ręczne ślusarza, 16) wałek z
tykającym zegarem, 18) dystans dla wytrwałych biegaczy, 21)
szeroka, reprezentacyjna ulica, aleja, 22) starożytne liczydło,
23) cyrkiel zerowy, 24) urocza dziewczyna, kociak
Pionowo: 1) wielka trema sportowca, 2) wytwór (materialny lub duchowy), 3) witka radiestety, 4) zawijany lub po
nelsońsku, 5) karabin (gwarowo), 6) urok, czar kobiecy, 7) …
Saudyjska, 12) obraz w cerkwi, 13) afrykański kuzyn bociana,
14) mężczyzna tuż po ślubie, 15) czasami nie warte wyprawki,
17) gatunek kawy arabskiej, 18) uremia, 19) na początku dnia,
20) biały puder jako zasypka

5
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 3/2009 brzmiało:
„Randka”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Bronisław Lomania.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Auto-skup, samochody osobowe, dostawcze, całe, rozbite, gotówka od ręki. Tel.
0 665 888 777

Handel i Usługi

49/08-06/09

Adaptacje, remonty wnętrz. Tel. 0 32 233
82 32, 0 792 899 690

Wynajmę lokal przy ul. Kazimierza Wielkiego (C.H.U. Planeta) o pow. 70 m2. Tel.
0 608 073 414, 0 32 236 45 21

04-06/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

01-odw.

Cyklinowanie, układanie. Tel. 0 32 331 73
63, 0 888 400 830

01-05/09

DAM PRACĘ
P r a c a s t a ł a l u b d o d a t k o w a . Te l .
0 793 530 308

zdrowie i uroda

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 032 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 0 693 788 111

03-06/09

Zatrudnię emerytów na remonty, docieplanie. Tel. 0 602 407 190

01-odw.

01-odw.

04-08/09

4-23/09

Cyklinowanie, układanie. Tel. 032 331 73
63, 0 888 400 830

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 032 236 80 27, 0 663 305 076

Szukam pracy: młody, średnie wykształcenie, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w
branży handlowej. Tel. 0 505 990 098

SPRZEDAM

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

05-08/09

SZUKAM PRACY

05/09

Kredyty. Tel. 0 694 183 029

03-07/09

N a p r a w a p r a l e k , l o d ó w e k . Te l .
0 507 659 904

05/09

Poddasza, gładzie, malowanie, ścianki,
panele, ocieplanie domów, remonty. Tel.
0 602 407 190, 0 32 793 60 85

04-05/09

EKOGROSZEK, groszek, orzech, kostka,
miał, flot, koks. Luzem, workowany. Piaski,
żwiry, kruszywa drogowe. Transport od 228 ton. Telefon 0 32 221 19 53, 0 32 221 40
86, 0 604 282 216.

S tudi o S t y liz ac ji Pa znokc i. K nur ów,
ul. Witosa 21. Tel. 0 502 562 195
23-odw.

Wybielanie zębów jednowizytowe, profesjonalne. Vident. Tel. 0 32 236 32 76

05/05

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

1,2,3,4 pokoje na www.lokus.eu

05/09

Kołłątaja, M-3, 54 m , 109 tys. z garażem.
Lokus, tel. 0 793 679 367
2

05-17/09

05/09

Kupię M-3 w Knurowie. Tel. 0 667 295 945

05/09

Lokal użytkowy – wynajem. C.H.U. Planeta, 92 m 2, 45 zł netto/m 2 . Lokus, tel.
0 793 679 367

05/09

Lokal uży tkow y ok. 50 m 2 , „ Planeta”,
spr zedaż lub w ynajem. Lokus, tel.
0 793 679 367
05/09

Profesjonalnie, remonty mieszkań, biur,
domów. Tel. 0 693 570 377

Nowy dom w Wilczy sprzedam tanio. Tel.
0 515 130 985

Remonty od A do Z. Budowa domów,
tanie materiał y. Tel. 0 666 852 100, 0
32 236 10 60

Pocztowa, M-3, 47 m2, 95 tys. do remontu.
Lokus, tel. 0 793 679 367

05-08/09

04-08/09

04-05

05/09

Sprzedam 2-pokojowe w Knurowie, 37 m2.
Tel. 0 792 891 015

05-06/09

Sprzedam dom do urządzenia 224 m 2 ,
działka 1688 m2. Tel. 0 608 513 930
04-07/09

Sprzedam działkę budowlaną w pow. 550
m2 w Knurowie. Tel. 0049 175 894 7024

05/09

Serwis okien PCV. Tel. 0 604 788 540

05-12/09

Firma budowlana oferuje swoje usługi w
zakresie ocieplania, tynkowania, wykańczania wnętrz. Tel. 0 600 623 218

05-08/09

Spr zedaż br ykietu kominkowego.
Gierał towice, ul. Ks. Roboty 3 A. Tel.
0 694 456 072
02-05/09

05-08/09

05-08/09

02-06/09

Transport węgla, przeprowadzki, drewno
kominkowe, opałowe – tanio. Tel. 0 603
198 006

Sprzedam umeblowane mieszkanie, WP I,
54 m2, IV piętro. Tel. 0 608 513 930

Usługi remontowo-budowlane. KAM-ART,
Gierałtowice. Tel. 0 667 297 235

Sprzedam-wynajmę pawilon, Knurów. Tel.
0 501 589 213

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

Starsze, bezdzietne małżeństwo szuka
mieszkania do wynajęcia. Knurów i okolice.
Tel. 0 668 796 910

02-06/09

Kompleksowe sprzątanie mieszkań, biur,
lokali po remoncie również mycie okien.
Tel. 0 510 976 509

04-05/09

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 72,5
m2, Knurów, ul. Ułanów. Tel. 0 788 672 485,
0 32 236 50 83

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe na
Kapelanów Wojskowych, cena 125 tys. Tel.
0 602 438 872

Transport 12 ton. Tel. 0 605 895 507

04-05/09
01-08/09

WĘGIEL ORZECH WORKOWANY. TEL.
0 515 191 401

5 – 51/52/09

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór. Przecena odzieży i artykułów niemowlęcych.
Knurów, ul. Niepodległości 59. Tel. 032
336 23 68
01–odw.

informacja

Sprzedam M-4 na ul. Armii Krajowej. Tel.
0 608 528 078

Prezydent Miasta Knurów podaje do wiadomości, że wywieszono
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy
ul. Ogana 5 oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej
www.knurow.bip.info.pl wykaz nr 5/GB/09 nieruchomości położonej
w Knurowie przy ul. Parkowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie
wieczyste w drodze bezprzetargowej.

05/09

Informacja

04-07/09

05-07/09

05/09

Szczygłowice, M-4, 56 m2, 124 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367

05/09

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza
otwarty konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w
zakresie programu promocji zdrowia i przeciwdziałanie wybranym
patologiom społecznym.

Sztygarska, M- 4, 75 m 2 , po remoncie.
Locus, tel. 0 793 679 367

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie internetowej
www.pilchowice.pl

Szukam do wynajęcia niedrogiej kawalerki
w Czerwionce. Tel. 0 886 632 780

Szczegółowych informacji udziela Joanna Kruczyńska – Urząd
Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, pokój nr 10 tel. 032 332 71 64

05/09

05/09

Wojska Polskiego, M-5, 72 m , 199 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367
2

Dyżury radnych

05/09

MOTORYZACJA

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 10.02.2009 r. w godz.
od 16.00 do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•
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Szkoła Podstawowa Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 9

- ul. Wilsona
- ul. Michalskiego
- ul. Kilińskiego
- ul. Batorego
- Al. Lipowa
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sport
Knurów. Piłkarski turniej gimnazjalistów

Ekipa Remontowa
na czele
Sześć drużyn walczyło o zwycięstwo w VII Halowym Turnieju
Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych. Najlepsza okazała się Ekipa
Remontowa

Tu r n i e j o d b ył s i ę w
miniony czwartek w hali
MOSiR w Szczygłowicach.
Ry walizowano systemem
„każdy z każdym”. Spośród
15 meczów aż 14 miało wynik rozstrzygnięty. Strzelono 97 goli.
Komplet z w ycięst w
od notował zespó ł Ek ipy
Remontowej, wygrywając
tym samym bezapelacyjnie
całe zawody. Na kolejnych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bernard Wróbel
Janusz Myszka
Adam Dudziński
Stefan Dylus
Tadeusz Kamczyk
Leszek Sudnik
Michał Fojt
Stefan Wroblowski
Janusz Nowak
Dariusz Skowron
Piotr Pakura

(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Gliwice)
(Knurów)
(Szczygłowice)
(Ostropa)
(Gliwice)
(Ochojec)
(Knurów)
(Knurów)

/mosir, bw/
Foto: Eugeniusz Dietrich

Knurów

GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 1. turnieju:

miejscach podium uplasował y się zespoł y TEA M
94 Repet y nsk i i Osiedle
Szczygłowice.
Klasyfikacja końcowa:
1. Ekipa Remontowa, 2.
TEAM 94 Repetynski, 3.
Osiedle Szczygłowice, 4.
FC Szczoty, 5. MG – 1, 6.
FC Górnik

Ferie z ping-pongiem

2.167 pkt
1.988 pkt
1.897 pkt
1.867 pkt
1.816 pkt
1.764 pkt
1.754 pkt
1.752 pkt
1.737 pkt
1.725 pkt
1.716 pkt

W ramach akcji „ Zima w mieście”
rozegrany został Otwarty Turniej Tenisa
Stołowego Szkół Podstawowych i Szkół
Gimnazjalnych

foto: organizatorzy turnieju

Kolejny turniej odbędzie się 10 lutego o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

Zawody odbył y się w
minioną środę w szczygłowickiej hali sportowej. Udział
wzięli chłopcy i dziewczęta
z k nu rowsk ich pla cówek
szkolnych.
Wyniki
Sz ko ł y podst awowe
(dziewczęta):
1. Katarzyna Szymura,
2. Anna Panek, 3. Barbara
Szymura.
Sz ko ł y p o d s t awowe
(chłopcy):
1. Grzegorz Gołyś, 2.To-

masz Ferdyan, 3. Jakub Nowosielski, 4.Michał Nowosielski, 5. Sebastian Golec, 6.
Dawid Szafarczyk.
Gimnazja (dziewczęta):
1. Marta Kwiek, 2. Patrycja Rybicka
Gimnazja (chłopcy):
1. Paweł Szymura, 2.
Piotr Lis, 3. Paweł Talar, 4.
Krzysztof Bohdanowicz, 5.
Jakub Ciupke, 6. Mateusz
Mazur, 7. Michał Szczurek.

/mosir, bw/
Foto: Eugeniusz Dietrich

Zwycięzcy IV Grand Prix Knurowa.
Stoją od lewej: Jerzy Niewiadomski (6 miejsce),
Edward Nowak (5 miejsce), Bogumił Wolny (4
miejsce), Dawid Gołyś (najmłodszy uczestnik
turnieju). Na pierwszym planie od lewej: Wojciech
Napierała (2 miejsce), Jerzy Makselon (1 miejsce),
Stefan Dylus (3 miejsce)

14
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sport

Knurów

Poszukiwani starsi chłopcy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie zaprasza drużyny
piłkarskie do udziału w Miejskiej Lidze Oldbojów
Rozg r y wk i odby wać
się będą w hali MOSiR w

Szczygłowicach w poniedziałki od godz. 18.00. Planowany

Chudów

Nowe władze Gwiazdy
W niedzielę, 1 lutego, odbyło się
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
w LKS Gwiazda Chudów
Na 35 członków klubu ogółem, na zebranie przybyło 31.
Prowadził je Jan Smieszek
- członek Zarządu Śląskiego
Wojewódzkiego Zrzeszenia
LZS w Katowicach. Sekretarzem obrad był Adam Honysz.
Po ocenie dotychczasowej
działalności klubu odbyły się
wybory nowego zarządu. Na-

stępną, czteroletnią kadencję
władze Gwiazdy stanowić
będą: prezes Zbigniew Boroń,
wiceprezes Mateusz Papkala i
skarbnik Roman Gabor oraz
członkowie Kazimierz Omozik i Stanisław Bałuszyński.
Komisję Rewizyjną tworzą: Andrzej Płonka – przewodniczący oraz Grzegorz La-

termin rozpoczęcia ligi to
30 marca 2009 roku. W rozzar i Przemysław Marciniak.
Aktualna działalność klubu toczy się wokół piłki nożnej
(drużyny A-klasowa seniorów
oraz dwie młodzieżowe), siatkówki i gry w sportowego
„Tysiąca”.
- Niewykluczone, że uda
nam się poszerzyć działania
o to, co już kiedyś klub prowadził, czyli szachy, warcaby
100-polowe i tenis stołowy
– powiedział Przeglądowi
wiceprezes Mateusz Papkala.
- Prz ypomnę, że Gwiazda
Chudów była przed laty wicemistrzem Śląska LZS-ów w
stupolowych szachach...

grywkach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w
roku 1974 i starsi. Obowiązuje wpisowe określone w
Regulaminie Rozgrywek.
Wszelkich infor macji na

temat naboru udziela Dział
Organizacji Imprez pod nr
tel. 0-32 335-20-14 lub 602724-457.
Wszystkie niezbęd ne
dokumenty do pobrania na
stronie internetowej MOSiR-u (www.mosir.knurow.
com.pl).

/mosir, bw/

foto: Piotr Skorupa

Do tej pory w hali i na otwartych boiskach bezkonkurencyjni są Oldboje Concordii Knurów (na zdjęciu w
ciemnych koszulkach w 2006 r. po meczu z Unią Racibórz); czy znajdą godnych siebie rywali w halowej lidze?...

informacja własna wydawcy

Bogusław Wilk

informacja własna wydawcy

U wagi

W każdej kategorii i grupie wiekowej muszą być zgłoszone co najmniej trzy osoby,
aby zawody w danej kategorii i grupie zostały rozegrane. W przypadku mniejszej ilości
uczestników grupy wiekowe zostaną połączone.
Osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub
opiekuna prawnego na udział w zawodach. W dniu zawodów osoby niepełnoletnie znajdują
się pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
Pełnoletni uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia
ubezpieczenie.
Zawodnicy będą klasy fikowani indy widualnie, według sumy czasów uzyskanych w
dwóch przejazdach. Najlepszy łączny czas dwóch przejazdów daje I miejsce w grupie
wiekowej. Kolejne czasy – odpowiednio wg klasy fikacji.
Uczestnicy muszą zapewnić sobie dojazd na miejsce zawodów.
Organizator zapewnia: zabezpieczenie i przygotowanie trasy zawodników, obsługę
fotokomórki, nadzór techniczny i sędziowski, ciepł y posiłek i puchar y.
Prawo interpretacji Regulaminu należy do organizatora. W sprawach nieokreślonych
Regulaminem decyzja należy do organizatora. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy
kierować bezpośrednio do organizatora po zakończeniu konkurencji.
Pe ł na tre ś ć „ Regulamin z awodów narc iar skic h w slalomie giganc ie o Puc har
Prezydenta Miasta Knurowa” znajduje się na stronie internetowej MOSiR Knurów:
w w w.mosir.knurow.com.pl.
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Knurów

informacja własna wydawcy

Wielka Brytania
w Knurowie

ORGANIZATOR

Koncert Keith Thomson’s Stangbrew z towarzyszeniem Patsy Gamble był dla fanów nieco mocniejszego
brzmienia nie lada gratką. Wszak
niezbyt często mamy okazję uczestniczyć w koncercie tak uznanych
muzyków i to we własnym mieście.
Nie rozczarowałby także na pewno
tych, którzy tego rodzaju muzykę
kojarzą jedynie z filmami „Blues
brothers”.
Od początku imprezy zarówno
muzycy na scenie, jak i słuchacze
siedzący wygodnie w kinowych
fotelach bawili się doskonale. Keith Thomson – jak na prawdziwego rockmana przystało - czarował
publiczność swoimi „solówkami”
oraz rozbrajająco szczerymi wypowiedziami w przerwach pomiędzy
kolejnymi utworami. Wykazał się
nawet znajomością języka polskiego
na poziomie wystarczającym do
nawiązania kontaktu: - Podoba mi
się tu bardzo. Proszę rozmawiać z
naszym managerem – oraz - Dwa
piwa proszę –wypowiadający te słowa Keith zrobił wśród publiczności
prawdziwą furorę. W ciągu 80 minut
koncertu zespół przekazał publiczności mnóstwo pozytywnej energii,
a z twarzy muzyków ani na chwilę
nie schodził uśmiech. Pojedynki na

foto: Justyna Walo

Ostatniego dnia stycznia przez 80 minut w sali knurowskiego kina „Casino”
zgodnie z zapowiedziami organizatorów z knurowskiego Centrum Kultury panował
wyłącznie british blues - rock. Było, czego posłuchać

Goście z Wysp dali pokaz mistrzowskiej gry i śpiewu
instrumenty między Patsy i Keithem
były prawdziwym popisem wirtuozerii, wszystkie były nagradzane
sowicie oklaskami jeszcze w trakcie
piosenek. Na prawdziwe uznanie
zasługuje Patsy Gamble. Oprócz
świetnej gry na saksofonie pomagała
wokalnie Keithowi, a kiedy miała
wolne ręce… grała jeszcze na tamburynie. Zgromadzeni w knurowskim
kinie mogli usłyszeć piosenki zarówno z nowej, jak i wcześniejszych
płyt muzyków. Nie obyło się także

bez przeboju „Take me to the river”
w brawurowym wykonaniu.
Publiczność nie wypuściła muzyków tak łatwo. Wyraźnie zadowolony
z tego zespół zagrał jeszcze na bis i
dopiero wtedy w doskonałym humorze
opuścił scenę. Jakież musiało być zdziwienie opuszczających kino, kiedy po
80 minutach spędzonych w klimacie
Wielkiej Brytanii, okazało się, że na zewnątrz spadło kilkanaście centymetrów
śniegu i jednak jesteśmy w Polsce.
Justyna Walo

Kłusujący oprawcy
zabili sarny
Knurów

Młoda sarna i koziołek padły ofiarą kłusowników. Oprawcy
poćwiartowali zwierzęta. Resztki – kawałki skóry i głowy
– porzucili przy ul. Jęczmiennej
jesteśmy w stanie zauważyć...
Myśliwych zastanawia obecność
porzuconych szczątek. To może skłaniać do przypuszczeń, że kłusownicy
nie mieszkają w jednorodzinnych do-

mach. Tam, po prostu, spaliliby resztki, by nie zostawiać żadnych śladów.
Jednak jak było w rzeczywistości, być
może wykaże dalsze dochodzenie.
Bogusław Wik
foto: Bogusław Wilk

Poćwiartowane sarny zauważył
we wtorkowy wieczór Czesław
Borowczak, myśliwy Koła Łowieckiego „Szarak”. O znalezisku powiadomił radnego Jana Trzęsioka,
wkrótce wieść dotarła do leśniczego
Piotra Nieszporka. Niebawem oficjalne zgłoszenie znalazło się w
knurowskiej Straży Miejskiej.
- To młode, zdrowe zwierzęta
– ocenia Tadeusz Musiał, prezes
knurowskiego Koła Łowieckiego
„Cyranka”. – Miały może po 20 kg.
Z d a n ie m myśl iwego sa r ny
nie zostały schwytane w rejonie
ul. Jęczmiennej. – Owszem, nieraz
tu w okolicy biegają, ale bardzie
prawdopodobne jest, że zostały
skłusowane gdzieś w lesie.
Kto mógł zabić zwierzęta? – O,
kłusowników jest sporo, naprawdę
sporo – nie ma złudzeń Musiał.
- Rok w rok zdejmujemy po 100-150
wnyków. Tyle znajdujemy, a ilu nie

- Wybaczyłbym, jakby to ktoś z głodu zrobił; w taki powód
kłusownictwa jednak nie wierzę - mówi Tadeusz Musiał

Zaproszenie

Walentynki
inaczej
PUB 777 przy ul. 1 Maja w
Knurowie zaprasza 14 lutego na
recital walentynkowy w wykonaniu Agnieszki Wais i Sebastiana
Dylnickiego. W programie koncert

walentynkowy, monodram „Włamanie”, duety i konkursy. Początek
o godz. 20.00. Wstęp wolny! Gorąco
zapraszamy.
/-/

Nie kryj się z uczuciami - wyznaj ukochanej osobie to, co do
niej czujesz, za pośrednictwem Przeglądu Lokalnego - medium,
które tydzień w tydzień czyta około 10 tysięcy osób.
Za symboliczną złotówkę możesz sprawić drogiej Ci osobie
przemiłą niespodziankę. Wystarczy, że wpiszesz treść swoich uczuć
bądź życzeń na niżej załączonym kuponie i dostarczysz go do naszej redakcji w Knurowie przy ul. Niepodległości 5 (obok ratusza)
do wtorku, 10 lutego 2009 r. do godz. 15.
Specjalne Walentynkowe wyznania ukażą się na naszych
łamach w czwartek, 12 lutego.

