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Foto: Paweł Gradek

Knurów

Lidl i aldi
kuszą klientów

paniówKi

efekty
zbiórki

To już 3 w tym roku zbiórka
publiczna na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w
Pilchowicach, prowadzonego przez
Zakon Ojców Kamilianów. Jej inicjatorką jest Iwona Leniarska - dyrektor
Auchan Gliwice.
- Sklep objął patronatem nasz
Dom w 2011 roku. Od tego czasu
wspiera nas finansowo i rzeczowo.
Dziękujemy za to wsparcie, a klientom
sklepu za hojność - mówi dyrektor
Domu brat Bronisław Malicki.
23 i 24 listopada klienci sklepu
Auchan przekazywali dla DPS artykuły spożywcze i przemysłowe o
wartości 639,89 zł.
/g/

przy ul. Dworcowej. Aldi nie musiał
nic budować, a jedynie przebudowywać, bowiem zajmie pomieszczenia
byłego Carrefoura przy ul. 1 Maja.

Czy Francuzi obchodzą Boże
Narodzenie, co jedzą Anglicy w czasie
świąt? − na te i inne pytania odpowiedzą uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach.
Młodzież i pedagodzy zapraszają
16 grudnia o godz. 16 na świąteczne spotkania. Hasło przewodnie −
Europejskie Boże Narodzenia. Na
zaproszonych gości czeka mnóstwo
atrakcji, m.in. pokazy artystyczne
uczniów, promocja i degustacja potraw narodowych, kiermasz ozdób.
W czasie świętowania nastąpi uroczyste otwarcie windy dla niepełnosprawnych uczniów.
jb

/bw/

nie zapomnij

rewolucja
Echnatona

Echnaton, władca Egiptu, to
postać niejednoznaczna. Usunął
ze świątyń posągi bożków, na ich
miejsce wprowadzając tylko jednego
− boga słońca Atona. Zrywając z tradycyjną religią Egiptu, przeprowadził
niemałą rewolucję. O Echnatonie w
ramach kolejnego spotkanie ARTEfakty opowie Sławomir Jedraszek z
Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie
„Achetaton − Miasto Skąpane w Słońcu” − 15 grudnia o godz. 16 w Willi
Caro w Gliwicach. Wstęp wolny
jb

Knurów

windą
do Bożego
narodzenia

GLIwICE

Foto: Dawid Ciepliński

Dwa nowe markety otworzą na
dniach swoje podwoje. Najpierw
Lidl – w czwartkowy (13 grudnia)
poranek, później – w poniedziałek
(17 grudnia) – Aldi.
Lidl wybudował swoją placówkę

PILCHOwICE

13 XII − Dzień Księga
rza, Światowy
Dzień Telewizji dla Dzi
eci, Roc znica
Wprowadzenia Sta
nu Wojennego
17 XII− Polski Dzi
eń bez
Przekleństw
18 XII − Międzynar
odowy Dzień
Emigrantów

puenta
na koniec
roku

Knurowskie
Stowarzyszenie Cztery
Pory Roku zaprasza na
spotkanie pod hasłem
„Puenta”, podczas
którego podsumuje
programy realizowane
w mijającym roku
W programie także wręczenie
dyplomów i podziękowań oraz wystąpienie Małgorzaty Krakowiak,
która opowie o projekcie „Trasa 78
– ze śląskiego w świętokrzyskie”
realizowanego przez Stowarzyszenie
CRIS z Rybnika.
Spotkanie odbędzie się 14 grudnia (piątek) w salkach katechetycznych w Parafii pw. świętych Cyryla i
Metodego przy ul. Niepodległości 3 w
Knurowie. Początek o 18.00 (rejestracja uczestników od 17.45).
jb

Foto: Arch. MP-13

Lidl startuje w czwartek...

GLIwICE

śląskie
zwyczaje

nekrolog

Księdzu Markowi Kamieńskiemu
Proboszczowi Paraﬁi pw. św. Antoniego
w Krywałdzie szczere wyrazy głębokiego
współczucia z powodu śmierci

MaTKI
składa
adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Księdzu Markowi Kamieńskiemu
Proboszczowi Paraﬁi pw. św. Antoniego
w Krywałdzie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MaTKI

składa Radny Rady Miasta Jan Furgoł
wraz z Radą Paraﬁalną
i całą społecznością paraﬁalną w Krywałdzie
2

Kolejny w ykład z serii „Cykl
śląskiego życia” w gliwickiej Willi
Caro. Tym razem prelekcję wygłosi
Agnieszka Szymula, etnograf z Muzeum Miejskiego w Tychach. Opowie o
adwentowych lucerynach, chodzeniu
po mikołajstwie oraz o znaczeniu wigilijnych potraw i zachowań. Wykład
− 16 grudnia o godz. 16.00. Wstęp
wolny.

Przedszkolaki z Miejskiego
Przedszkola nr 13 z Oddziała
mi Integrac yjnymi w Knur owie nie zapomnia
ły jak ciężka i niebezpieczn
a jest prac a
górników. W podziękowaniu
za ich trud i pracę przygotowały
barbórkowe
przedstawienie, w zamian −
górnicy opowiadali milusińsk
im o swojej
prac y i śląskich tradycjach.
jb

jb

www.pilchowice.pl

Warto było czekać! Nowa strona
gminy Pilchowice jest bardziej
przejrzysta od poprzedniej i przyjaźniejsza dla kor zystającego.
Wygodny interfejs, nasycona biało-niebieska kolorystyka, sporo
informac ji i zdjęć. Na stronie
odnajdziemy aktualne wydarzenia, krótkie filmy np. z inauguracji roku szkolnego, prezentacje
miejsc wartych zobaczenia oraz
zaproszenia na imprezy. Wyszukiwarka na górze strony z łatwością
pomoże odnaleźć interesującą nas
informację.
jb

Foto: Arch. MG-4

...Aldi w poniedziałek
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Knurów, Gierałtowice. Brawura przyczyną groźnego wypadku

Ledwo uszedł z życiem
- Poharatane ręce, uraz głowy, połamane nogi
- z takimi obrażeniami kierowca pewnie spędzi
święta na wyciągu - przypuszcza dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej, młodszy brygadier
Wojciech Gąsior

Foto: JRG Knurów

Foto: JRG Knurów

Siła uderzenia była tak duża, że wyrwała silnik
z samochodu i odrzuciła go na znaczną odległość

Knurów. Reakcja sąsiadów ukróciła przemoc domową

Oprawca
dziecka zatrzymany
27-latek przyszedł do mieszkania
byłej konkubiny i wszczął awanturę.
Agresję wyładował na 7-letnim dziecku: kopał je i rzucał o ściany. Głuchy
na płacz i krzyki chłopca nie pozostał
jeden z sąsiadów.
- Udzielił schronienia kobiecie z
dzieckiem - relacjonuje poniedziałkowe zdarzenie zastępca komendanta
Komisariatu Policji w Knurowie,
nadkomisarz Janusz Górka.
Mimo to awanturnik nie odpuszczał. Dobijał się do drzwi, a kiedy
otworzyła mu sąsiadka, uderzył ją w
twarz. Zaatakował też spieszącego jej
na pomoc męża. Wezwani na miejsce
policjanci zatrzymali furiata i przewieźli go do izby zatrzymań.
Na tym jednak nie koniec. Lekarz, który po całym zdarzeniu
przebadał 7-latka, stwierdził u niego,
oprócz m.in. rozciętej głowy, krwiaka
na żuchwie i krwawego podbiegnięcia na małżowinie usznej, ślady
wcześniejszych aktów przemocy.

Foto: Arch. Policja

Finał dramatu w czterech ścianach skończyłby się tragicznie
dla 7-latka, gdyby nie reakcja sąsiadów. Sprawca przemocy
trafił do izby zatrzymań, może spędzić za kratami nawet 10 lat

27-latek znecał się nie tylko nad konkubiną. Obrywał także 7-latek

- W maju wszczęliśmy postępowanie przygotowawcze, ponieważ
27-latek stosował przemoc wobec
konkubiny. Kobieta wycofała wtedy
swoje zeznania, kryła go, dlatego
sprawa została umorzona - mówi
nadkomisarz Górka.
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Często się zdarza, że kobiety
zgłaszające pobicie, później się wycofują. - To wiąże się z cyklem przemocy, obejmującym 3 fazy: gorącej
przemocy, miodowego miesiąca i narastania napięcia - tłumaczy starszy
specjalista pracy socjalnej Jolanta

W poniedziałek, o godz. 7.13 dyżurny JRG Knurów odebrał zgłoszenie o wypadku na granicy Knurowa
i Gierałtowic. Kiedy dwa wozy (gaśniczy i ze sprzętem hydraulicznym)
dotarły na miejsce okazało się, że
w rozbitym dostawczym peugeocie
uwięziony jest mężczyzna.
- Trochę to trwało, zanim go uwolniliśmy. Porządnie był zakleszczony
- dodaje dowódca.
Z relacji świadków i wstępnych
ustaleń policji wynika, że 51-letni
pracownik piekarni wracał z Knurowa do Ornontowic. Jechał za szybko,
by móc w porę wyhamować na śliskiej
drodze. Zdążył wyprzedzić jeden
samochód i wpadł w poślizg.
Klimkiewicz z Punktu Interwencji
Kryzysowej. - Podczas drugiej fazy
sprawca obiecuje poprawę, przeprasza,
adoruje ofiarę, przynosi kwiaty. To jest
koło, które ciągle się kręci.
Teraz knurowska policja wszczęła
kolejne postępowanie przygotowawcze i zbiera materiał dowodow y.
Matka nie może już udawać, że nie
widziała obrażeń na ciele dziecka,
zwłaszcza że były konkubent jeszcze w
listopadzie u niej pomieszkiwał.
Priorytetem jest odizolowanie
sprawcy przemocy od rodziny. Za
psychiczne i fizyczne znęcanie się
grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli materiał dowodowy wskaże,
że znęcał się ze szczególnym okrucieństwem, może spędzić za kratami
nawet 10 lat.
Policja złożyła do Prokuratury
wniosek o tymczasowe aresztowanie
zwyrodnialca na 3 miesiące.
W całej tej sytuacji budująca jest
postawa sąsiadów, którzy w porę zapobiegli - być może - większej tragedii.
Zdaniem psycholog Moniki Niestrój-Słowik z Punktu Interwencji
Kryzysowej coraz więcej jest wrażliwych na płacz dziecka, hałasy czy
krzyki wzywające pomoc. - Każdy sygnał, nawet anonimowy, sprawdzamy.
Każdą taką sytuację można zgłaszać Punktowi Interwencji Kryzysowej, działającemu przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej (tel. 32
335 50 11, e-mail: zimops@op.pl).
/pg/

- Inni kierowcy ratowali się ucieczką, kiedy zobaczyli jak peugeot zamiata po jezdni - relacjonuje Gąsior.
Samochód zatrzymał się na betonowym słupie ogrodzenia. Zwrócony
był tyłem do kierunku jazdy, a część
od strony kierowcy złożyła się jak
harmonijka. Siła uderzenia wyrwała
silnik z samochodu i wyrzuciła go na
znaczną odległość.
Poturbowany kierowca natychmiast trafił do szpitala (w wypadku
doznał poważnych złamań obu nóg).
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia
Wydział Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
/pg/

Straż Ochrony
Kolei ujęła czterech
złodziei miału węglowego

Obciążyło
ich
6 worków

Funkcjonariusze
Straży Ochrony
Kolei z rybnickiego
posterunku zatrzymali
na gorącym uczynku
4 mężczyzn, którzy
próbowali skraść
około 300 kg miału
węglowego
Do ujęcia złodziei doszło w
poniedziałek tuż po godz. 15.00 w
rejonie stacji PKP Knurów. Sprawcy
skradli 6 worków z miałem węglowym z pociągu relacji KnurówKraków Nowa Huta. 5 zdążyli już
załadować do fiata 126p. Odzyskany
miał zwrócono właścicielowi, a 50letni Leszek K. (z Luchowa), 38-letni
Tomasz K., 17-letni Dawid K. oraz
18-letni Dawid M. (mieszkańcy
Knurowa) wraz z samochodem
zostali przekazani Policji. Dalsze
postępowanie w sprawie prowadzi
knurowski komisariat.
/g/
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Knurów

ogłoszenie

Kto kupi dawną pralnię?

porządek obrad sesji
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.12.2012 r. o godz.
15.00 w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7
odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów.

21-arowa działka z dawną szpitalną pralnią idzie na sprzedaż.
Nieruchomość przy ul. Ogana w Knurowie stanowi własność
Powiatu Gliwickiego
Foto: Bogusław Wilk

O przeznaczeniu do zbycia działki z budynkiem zdecydował Zarząd
Powiatu Gliwickiego.
Nieruchomość, położona pomiędzy szpitalem a Urzędem Miasta, ma dok ładnie 2.144 m 2 . W
ewidencji gruntów i budynków
f iguruje pod numerem 3529/3.
Jest przeznaczona na prowadzenie działalności w zakresie usług
zdrowia i opieki społecznej, usług
nieuciążliwych lub publicznych.
Na działce znajduje się budynek
o powierzchni użytkowej 1764,62
m 2 . To była pralnia szpitalna. Jak
zapewnia właściciel, konstrukcja
budynku jest w dobr y m stanie
technicznym.
Zainteresowani nabyciem nieruchomości mogą uzyskać dodatkowe

Porządek obrad przewiduje:

Opustoszałym budynkiem zainteresowali się – oczywiście
po swojemu – wandale; właściciel zapewnia jednak,
że konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym

informacje w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, ul. Zygmunta
Starego 7 w Wydziale Geodezji i Go-

spodarki Nieruchomościami (pokój
nr 10, tel. 32 231 84 01).

/sisp, bw/

Knurów

Pieniądze na udziały
Na zwołanej w trybie nadzwyczajnym
sesji zebrali się w miniony czwartek
knurowscy radni
Obrady nie trwały długo. Pod
głosowanie trafiły dwie uchwały.
Rada Miasta w yraziła zgodę
na wniesienie w 2012 r. do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Knurowie wkładu pieniężnego w
kwocie 2,5 mln zł. PWiK wykorzysta
fundusze na budowę i przebudowę
systemów kanalizacyjnych.

Knurów. Szpital zaprasza na bezpłatne badania

Jak tam zdrówko

Knurowski szpital zaprasza na bezpłatną
endoskopię. Wystarczy skierowanie
od lekarza rodzinnego, a badanie
zrefunduje Narodowy Fundusz Zdrowia
Szpitalna pracownia endoskopii
wykonuje bezpłatne badania przewodu pokarmowego – panendoskopię
oraz kolonoskopię. Przeprowadzają je
lekarze specjaliści i wykwalifikowane
pielęgniarki. Fachowcy korzystają z

nowoczesnego sprzętu diagnostycznego z torem wizyjnym.
Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu w Knurowie istnieje
możliwość wykonania dokumentacji
fotograficznej zabiegu, która jest

Region

Szkolenia szansą
na pracę
Według najnowszych statystyk w powiecie
gliwickim jest zarejestrowanych 3605
bezrobotnych, w tym 2151 kobiet. W tym
kontekście żadną pociechą jest fakt, że inne
regiony wypadają jeszcze gorzej. Powiatowy
Urząd Pracy w Gliwicach przygotował nowe
szkolenia dla osób poszukujących pracy
Pierwsze to „Kierowanie ruchem drogowym” . Po jego zakończeniu istnieje możliwość podjęcia
pracy przy przeprowadzaniu dzieci


przez ulicę w ramach robót publicznych. Zgłoszenia przyjmowane są w
Centrum Aktywizacji Zawodowej
(pokoje 007 i 008) u specjalistów ds.

Druga uchwała też miała wymiar
finansowy, choć o zdecydowanie niższym nominale. Radni zaakceptowali
korektę w budżecie miasta. Jej istota
polega na zabezpieczeniu 2,7 tys. zł
na dokończenie remontu zmywalni
w Żłobku Publicznym oraz na zakup
maszyny czyszczącej na potrzeby
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2.

/b/

później dołączona do wyników. W
razie wskazań medycznych, w trakcie badania wykonywana jest także
całkowicie bezbolesna biopsja.
W knurowskim szpitalu zabiegi
kolonoskopowe lekarze robią w
krótkotrwałym znieczuleniu i pod
nadzorem doświadczonego zespołu
anestezjologicznego. Co ważne, istnieje także możliwość znieczulenia
podczas panendoskopii, jeśli taka
konieczność zachodzi ze względu na
wskazania medyczne.
Więcej informacji można uzyskać
telefonicznie po numerami telefonów:
32 331 92 57 (rejestracja) i 32 331 92 02
(centrala) oraz na stronie internetowej
szpitala (www.szpitalknurow.pl).
/sisp, bw/

rozwoju zawodowego w godzinach
8.00-14.30. Kandydat pow inien
m ie ć w y k sz t a łc en ie m i n i mu m
średnie i posiadać status osoby bezrobotnej, która nie ma kwalifikacji
zawodowych lub samotnie wychowuje jedno dziecko do 18 roku życia
lub ukończyła 50 lat.
D r u g a prop o z yc j a dot yc z y
wspólnej inicjatywy Firmy IT Vision i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Projekt „Własna
działalność − szansa na ciebie”
skierowany jest przede wszystkim
do osób niedawno zwolnionych
lub przewidzianych do zwolnienia.
Ma przeciwdziałać długotrwałemu
bezrobociu.
Więcej informacji w PUP w Gliwicach (www.pup.gliwice.pl).
jb

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
21.11.2012 r. oraz 6.12.2012 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między
sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: podziału Gminy Knurów na stałe obwody
		
głosowania,
2) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie mienia gminnego
		
do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
		
i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
		
w Knurowie i objęcia w zamian udziałów,
3) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
		
z Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2013 r.
		
Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich
		
Rodzin w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy
		
Gierałtowice,
4) w sprawie: zatwierdzenia „Gminnego programu
		
profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych
		
i przeciwdziałania narkomanii na rok 2013”,
5) w sprawie: zasad i warunków korzystania z Ośrodka
		
Wsparcia w Knurowie,
6) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
		
pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim
		
na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
		
w Knurowie w roku 2013 przez Powiat Gliwicki,
7) w sprawie: przejęcia od Powiatu Gliwickiego zadania
		
zarządzania przystankami komunikacyjnymi
		
zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach
		
administracyjnych Gminy Knurów,
8) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
		
na terenie Miasta Knurów,
9) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
		
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
		
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
		
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
		
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
		
komunalnymi,
10) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
		
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11) w sprawie: zatwierdzenia rocznego harmonogramu pracy
		
Rady oraz rocznego planu pracy komisji stałych Rady
		
Miasta Knurów na 2013 rok,
12) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
13) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
14) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
15) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
16) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
17) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok,
18) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
		
Gminy Knurów,
19) w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków
		
w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem
		
roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego
		
terminu realizacji każdego wydatku,
20) w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
		
Knurów,
21) w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2013 rok.
10. Zapytanie, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Jan Trzęsiok

Boję się
nienawiści
- W naszym mieście uaktywniła się
grupa skrajnych prawicowców, szerząca swoje poglądy wśród młodych.
Ale nie tylko. Mój znajomy nieraz był
atakowany przez te grupkę chuliganów! W telewizji coraz więcej
słychać o takich niebezpiecznych
ludziach. Wydarzenia w stolicy z 11
listopada tego roku, jak i poprzedniego, pokazują, że powinniśmy się
bać tych ludzi. Widziałem nawet

ostatnio młodego mężczyznę, który
miał na kur tce swast ykę. Innym
razem zobaczyłem kilku młodych
mężczyzn wykonujących nazistowski
gest względem siebie. Działo się to
(...) na skraju domków fińskich. To
jest skandaliczne! Dlaczego tacy
ludzie, zapewne dobrze znani policji,
nie są karani?! Szerzą powszechnie
nienawiść! (...). Proszę o zainteresowanie się tymi ludźmi. Nie chcę, aby
moje dziecko kiedyś natknęło się na
takiego pod szkołą.

Knurowianin
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aktualności
Rodzina przy suto zastawionym stole, z tyłu rozświetlona
choinka, mnóstwo prezentów, uśmiechnięci, zadowoleni
ludzie. A to wszystko, jak przekonują reklamy, dzięki
kredytowi... Banki i parabanki kuszą klientów wizją
cudownych świąt, za które, niestety, już po Nowym Roku,
przyjdzie słono zapłacić
Knurów

Święta na kredyt

Coraz więcej ulotek reklamujących szybki i łatwy kredyt wylewa
się z naszych skrzynek pocztowych.
Kredyty na zegarek dla męża, rower
dla syna, na choinkę zachęcają do
skorzystania. Niepotrzebne są zaświadczenia o zarobkach, nęci brak
wer y f ikacji i minimum forma lności. Wystarczy przyjść i wziąć.
Pieniądze dostaje się od ręki. Przed
świętami, kiedy wydatki są większe,
tym większa jest pokusa. W końcu
to takie proste.
Ref leksja przychodzi później,
kiedy trzeba zacząć spłacać, a w
portfelu nadal pustki. Wysokooprocentowane kredyty „chwilówki” są
szczególnie niebezpieczne i - niestety
- coraz bardziej popularne.
Cz y na św ięt a k nu row ia n ie
planują wesprzeć domowy budżet
szybką pożyczką? W jedny m z
banków usłyszeliśmy, że w okresie
świątecznym nie zauważają wzmożonej akty wności potencjalnych
kredytobiorców, częściej ludzie biorą kredyt przed wakacjami. Czy tak
jest w istocie? Zapytaliśmy samych
zainteresowanych.
− Na Boże Narodzenie planuję
wydać około 2500 zł − mówi pan Piotr.
− Będzie dużo gości, świniaka już kupiłem! Ale żadnych kredytów! Przecież te
odsetki mogą człowieka zabić!
Podobne zdanie o pożyczkach ma
pani Agnieszka.
− Moja siostra w zeszłym roku
wzięła i co?! Parę dni szaleństw, a spłaca do tej pory − mówi knurowianka. −
Lepiej zrobić skromniejsze święta niż
potem bać się, że na ratę nie starczy.
Wielu knurowian nie ma wątpliwości − pożyczka do ostateczność,
smutna konieczność. Już samo słowo
„kredyt” budzi niepokój i nasuwa
nieprzyjemne skojarzenia.
− Jak pani mówi kredyt, to ja
słyszę komornik − śmieje się pan
Tomasz. − Wiadomo, że na święta
przydałoby się więcej pieniędzy, ale ja

wolę dorobić niż pożyczać.
Reklamy parabanków próbują
przekonać potencjalnych kredytobiorców, że pożyczka to mądre posunięcie, dające szczęście i zadowolenie.
To, że zamiast 300 zł musimy oddać
dwa razy więcej, uświadamiamy sobie dopiero wtedy, gdy minie euforia
zakupów i przyjdą pierwsze wezwania do zapłaty.
− Tak, planuję wziąć pożyczkę,
ale niedużą − zaznacza pan Michał. −
Chciałem coś ładnego dla żony kupić.
W końcu święta są raz w roku! Można
zaszaleć!
Knurowianin nie ukrywa, że
żona nic nie wie o jego planach, bo
pewnie by ich nie pochwaliła.
Według badań już ponad 50 proc.
Polaków jest zadłużonych. Głownie
zaciągamy kredyty na zakup mieszkania czy samochodu. Częściej z
pożyczek korzystają młodsi, emeryci
i renciści wyraźnie wystrzegają się
kredytów, choć nie wszyscy.
− Kredyt wzięłam, ale już nie
mogę się doczekać końca rat − opowiada pani Gizela. − Ile ja już nerwów
zjadłam! Panie w banku są bardzo

miłe, ale ja i tak się martwię, że noga
mi się podwinie i nie spłacę. A tyle
się w telewizji słyszy, jak to nawet i z
domu za długi potrafią wyrzucić.
Staropolskie przysłowie mówi:
„Postaw się, a zastaw się”. Chęć
ugoszczenia świątecznych gości i
pokusa zaskoczenia drogimi prezentami najbliższych często bywa
silniejsza niż zdrow y rozsądek.
Każde święta kiedyś jednak mijają, a kredytodawcy upomną się o
swoje szybciej niż zdążamy zrzucić
zbędne kilogramy po bożonarodzeniowych potrawach.
Tekst i foto: Justyna Bajko

Ruszyła kampania społeczna „Nie
daj się nabrać. Sprawdź zanim
p o d p i s z e s z ”, m aj ą c a z w r ó c i ć
uwagę na r y z yko kor z ys t ania
z wysokooprocentowanych kredytów, tzw. „chwilówek”. Bankowcy
ostr zegają , zanim podpisze sz
umowę:
1.
2.
3.
4.

Sprawdź wiarygodność firmy.
Policz całkowity koszt pożyczki.
Dokładnie przeczytaj umowę.
Nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz.

Więcej informacji na stronie:
www.zanim-podpiszesz.pl

Ważne

Ubezpieczeni? Sprawdźcie!
1 stycznia Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza system
elektronicznej weryfikacji ubezpieczonych (eWUŚ).
15 grudnia będzie można się upewnić, czy jesteśmy
na liście uprawnionych do bezpłatnego leczenia
Za niespełna miesiąc każdą
wizytę w poradni lub szpitalu poprzedzi sprawdzenie, czy nasze
nazwisko figuruje w bazie osób
opłacających składki zdrowotne.
Aby mieć stuprocentową pewność,
że nie zostaniemy odprawieni z
kwitkiem, warto skorzystać z dni

otwartych gliwickiej delegatury i
osobiście sprawdzić, czy nasze składki spłynęły do NFZ.
Nasze nazwisko może „wypaść” z
bazy z różnych powodów: zmiany lub
utraty pracy, przez pomyłkę lub dlatego, że pracodawca nie odprowadził
naszych składek.
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Organizatorzy dni otwartych
zapraszają do gliwickiej delegatury
NFZ (ul. Górnych Wałów 9) od godz.
11.00 do 18.00. Aby skorzystać z
systemu eWUŚ należy przedstawić
dokument tożsamości oraz numer
PESEL.
/g/

Knurów. Kłopoty świeżo upieczonych abonentów Vectry

Konsultant na linii,
nerwy w pakiecie

Zanim operator telewizji kablowej Vectra
na dobre zaczął działać w Knurowie, zdążył
dorobić się grona niezadowolonych abonentów.
- Traktuje nas tak, że za chwilę zacznę
udowadniać, że nie jestem wielbłądem
- skarży się pani Bożena
Problemy knurowian zaczęły się,
kiedy telewizja kablowa Alma-Sat
z podłączonymi do niej abonentami została sprzedana Vectrze. W
sierpniowym wydaniu „Informatora
Spółdzielczego” właściciel Alma-Sat,
Tomasz Zajączkowski zachwalał nowe
status quo: - (...) Nasi abonenci otrzymają nowe możliwości, bowiem Vectra
to jeden z największych operatorów
kablowych na polskim rynku, posiadający około 840 tysięcy abonentów.
Zajączkowsk i nadmienił, że
wszystkie zobowiązania wynikające z umów zawartych z Alma-Sat
przechodzą na Vectrę, co wiąże się z
podpisaniem nowych umów abonenckich z nowym operatorem. Można
tego było dokonać w Biurze Obsługi
Klienta przy ul. Łokietka 4, w Gliwicach przy Wrocławskiej 4 lub za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, którzy od sierpnia odwiedzali
klientów w domach. Nie mogło być
lepszej okazji dla oszustów...
Pod koniec października pisaliśmy
o poszkodowanych przez rzekomych
przedstawicieli Vectry, którzy wmawiali mieszkańcom z osiedla Wojska
Polskiego II, że jeśli nie kupią od nich
dekodera, anteny lub nie podpiszą
umów na cyfrową telewizję satelitarną,
swoje telewizory będą mogli wynieść
na śmietnik. Oszuści pobierali stuzłotowe zaliczki i znikali bez śladu.

Na „dzień dobry”

część świeżo upieczonych abonentów Vectry otrzymała wezwania
do zapłaty za kablówkę, którą opłaciła z góry za cały rok. - Poszłam z
fakturami do biura przy Łokietka
i powiedziałam, żeby rozliczali się
między sobą. Anulowali mi to wezwanie. Usłyszałam, że to pomyłka,
pracownik Vectry był nadgorliwy
- opowiada pani Bożena (nazwisko
do wiadomości redakcji).
Rzecznik prasowy Grupy Vectra
Krzysztof Stefaniak tłumaczy pomyłkę błędem systemu bilingowego.
- Bardzo przepraszamy tych abonentów i informujemy, że wpłaty zostały
już zaksięgowane na ich kontach i nie
muszą dokonywać płatności.
Kiedy awaria odcięła panią Bożenę
od internetu i telewizji, abonentka
wykręciła numer Centrum Obsługi
Klienta (Gdynia). - 3 godziny spędziłam
na linii, koleżanka jest świadkiem. Konsultant cały czas był zajęty. Muzyki się
tylko nasłuchałam, a licznik bije. Kiedy
już odebrała jakaś pani, to zaczęła mnie
wypytywać o nazwisko, adres, PESEL,
numer klienta. Gdzie ochrona danych?
Pod koniec rozmowy okazało się,
że pani Bożeny nie ma w bazie klientów
Vectry. Następnego dnia knurowianka
- nie bez problemów - dodzwoniła się
do biura operatora w Tarnowskich
Górach, ale i to na niewiele się zdało.
Na zgłoszenie braku sygnału telewizyjnego w całej klatce usłyszała, że każdy
abonent powinien skontaktować się z
biurem indywidualnie.

Kiedy podobne awarie zdarzały
się za czasów Alma-Sat, wystarczył
jeden telefon i po 2-3 godzinach
wszystko wracało do normy.
- Na co komu ta infolinia? Są
przecież biura, które pozostały po
Alma-Sacie z całym sprzętem, z
nadajnikami, które Vectra mogłaby
wykorzystać. Najbliższe biuro podobno mają otworzyć w Gliwicach na ul.
Hoblera (to przy ul. Wrocławskiej od
1 grudnia nie obsługuje już abonentów Vectry - przyp. red.). Gdzie ich
tam poniosło? Nie ma z kim rozmawiać, a zażalenia, to chyba do Pana
Boga trzeba kierować - knurowianka
nie kryje rozczarowania nowym
operatorem.

Wygodna i efektywna
- dla kogo?

Rzecznik Vectry studzi emocje
niezadowolonych informacją, że
likwidacja biura obsługi klienta w
Knurowie nie jest jeszcze ostatecznie przesądzona. Chwilę później
mnoży zalety telefonicznego Centrum Obsługi Klienta: każdą sprawę można załatwić bez wychodzenia z domu przez 7 dni w tygodniu
(również w każde święta), pomocą
służy prawie 300 konsultantów.
- Infolinia to wygodny i efektywny
sposób kontaktu. Chodzi nie tylko o
zmniejszenie kosztu obsługi klientów,
ale przede wszystkim o ich wygodę.
Krzysztof Stefaniak zwraca uwagę, że abonent nie musi czekać, aż
pracownik lokalnego biura znajdzie
czas na oderwanie się od obsługiwanych interesantów.
Sęk w tym, że grupa 2000 abonentów Alma-Sat była lepiej obsłużona przez pracownika lokalnego biura,
niż przez gwardię 300 konsultantów
Vectry. Warto przypomnieć, że na
co dzień obsługują oni aż 821 tys.
klientów z całego kraju.
Jeszcze w sierpniu Tomasz Zajączkowski z Alma-Sat nie wykluczał, że Vectra będzie oferować
swoje dekoder y za symboliczną
złotówkę. Pani Bożena nabyła taki
za 9.99 zł. - Siostrzeniec go podłączył
i odbieram teraz 9 kanałów, czyli
mniej niż gdy podłączona byłam do
anteny zbiorczej. Poza tym obraz
znika, jakość nie jest najlepsza. Gros
starszych osób nie ma pojęcia jak
podłączyć dekoder. Słyszałam, że
wiele osób jeszcze go nawet nie ma.
Rzecznik Vectry i na to ma radę:
- Prosimy o kontakt z nami. Każdą
zgłoszoną sprawę traktujemy indywidualnie i staramy się pomóc w sposób
zadowalający naszego klienta.
Ten poziom zadowolenia pani
Bożeny Vectra postanowiła zbadać
specjalną ankietą. - 2 dni czekania
na usunięcie awarii to stanowczo za
długo. Zaznaczyłam w ankiecie, że
nie jestem zadowolona. Straciłam
sporo czasu i nerwów.
Paweł Gradek



aktualności
Knurów. Mróz ich nie odstrasza

Bezdomni wolą żyć
po swojemu
Zima straszy. Pod koniec tygodnia mróz ścisnął.
Krajowe media obiegły informacje o kolejnych
ofiarach chłodów. W miniony czwartek na objazd
Knurowa ruszył patrol Straży Miejskiej i Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Cel: odszukanie
bezdomnych, by pomóc im w przetrwaniu najgorszej
dlań pory roku

Pan Andrzej próbuje przetrwać mrozy moszcząc sobie legowiska na
klatkach schodowych w osiedlowych blokach

Godzina 18.30. Wczesny wieczór,
a termometr wskazuje kilka stopni
mrozu. W radiowozie miejsca zajmują młodszy specjalista Franciszek
Kostelecki, strażnik Damian Stasiak
oraz pracujące w MOPS Barbara Jachimowska i Beata Ganczaryk. Towarzyszy im dziennikarz Przeglądu.

Nałóg wygrywa

Podjeżdżamy przed stary i opuszczony dom przy ul. Plebiscytowej.
– Niedawno odebraliśmy zgłoszenie, że tutaj ktoś nocuje. Sprawdźmy,
czy faktycznie.
Drzwi i okna są zabite deskami.
W jednych drzwiach widać wyłom.
Wchodzimy. Strażnik Stasiak zapala
latarkę. W jej świetle ukazuje się śpiący mężczyzna. Obok reklamówka i
ćwiartka wódki. Butelka pusta.
– Jak się pan nazywa? – pracownice MOPS-u pytają zaspanego 30latka. – Jaki jest pański ostatni adres
zameldowania?
- Jakiś tam miałem – odpowiada
po chwili.
– Macie co zapalić? – zaskakuje
panie.
Pan Sylwester, bo tak się przedstawia, jest knurowianinem. Od
lutego tuła się z miejsca na miejsce.
Ostatni ciepły posiłek jadł przed
dwoma tygodniami.
– Dlaczego nie pojedzie pan do
schroniska? – pyta Jachimowska.
– Bo jestem nałogowym alkoholikiem – ucina pan Sylwester. Z kieszeni wyciąga lufkę i znalezionego obok
papierosa. – Macie ognia? 
W opuszczonym budynku nocuje od jakiegoś czasu. Nie sam.
Jego kompana akurat nie ma tego
wieczoru.
– Dawid wziął plecak i poszedł
czegoś poszukać – tłumaczy.
– Czy mi zimno? Nie, mam tutaj


puchową kołdrę. Jest bardzo ciepła.
Sami możecie sprawdzić. Zresztą jak
zamarznę, to kto będzie po mnie płakał? – zastanawia się.
Patrolujący proponują mężczyźnie nocleg w schronisku w Bojkowie:
– Jest mróz. Jeśli pan chce, zawieziemy tam pana, a od jutra w MOPS-ie
możemy załatwiać skierowanie do
noclegowni.
– Nie, zostaję tutaj. Mogę przyjść
po skierowanie, ale nie prędzej niż
po 19 grudnia, bo mam jeszcze jedną
rzecz do załatwienia – knurowianin
odrzuca propozycję.
- To może wróci pan dziewiętnastego i załatwi tę sprawę, a do tego
czasu będzie pan przebywał w noclegowni – nie odpuszczają.
Bezskutecznie.

Na klatce schodowej

- Jedźmy na działki – proponuje
Jachimowska. – Pomieszkuje tam
bezdomny, którego ostatnio odwoziliśmy do noclegowni. Zobaczymy, co
się teraz z nim dzieje.
W międzyczasie przez radio
dostajemy zgłoszenie, że na klatce
schodowej bloku przy ul. Kazimierza
Wielkiego nocuje bezdomny.
– Przyjąłem – odpowiada Stasiak.
Jesteśmy blisko, więc udajemy się pod
wskazany adres.
Zatrzymujemy się przed budynkiem. Dzwonimy.
- Kto tam? – w domofonie odzywa się kobiecy głos.
– Straż Miejska w Knurowie.
– odpowiada strażnik Stasiak. – Przyjechaliśmy w sprawie bezdomnego.
Drzwi się otwierają i udajemy się
na ostatnie piętro. Już na I piętrze
w nozdrza wciska się nieprzyjemny
zapach osoby, która nie kąpała się
kilka dni. Z każdym piętrem fetor
się wzmaga. Pracownice ośrodka i

strażnicy od razu rozpoznają bezdomnego.
– Panie Andrzeju, co pan tu robi?
Dlaczego nie jest pan w noclegowni?
Przecież dostał pan ostatnio skierowanie... – pyta Jachimowska. – Pierwszy
raz pan tu nocuje?
- Już wcześniej tu nocował – odpowiada kobieta, która powiadomiła
funkcjonariuszy. – Teraz to znów
będę musiała klatkę umyć.
Ta uwaga zabolała bezdomnego:
– Rozumiem jeszcze, jakbym tu nasrał
albo nasikał, ale tylko spałem – odpowiada obrażonym głosem.
- Zawieźć pana do Bojkowa?
– pyta Kostelecki. – Nie lepiej będzie
w ciepłym łóżku, niż po klatkach się
tułać?
Pomysł nie wywołał entuzjazmu
u pana Andrzeja: – Ale ja nie mam
żadnej koszuli ani spodni  – próbuje
się wykręcać.
– Przecież dostanie pan ubrania
z darowizn. To, co ma pan na sobie,
trzeba wymienić – nie dają za wygraną panie. – Zawieziemy pana. Po co
tułać się po klatkach?
Franciszek Kostelecki zarządza:
- Panie Andrzeju, nie ma wykręcania
się. Nie będziemy całą noc jeździć i
od klatki do klatki pana przeganiać.
Jak było wczoraj w nocy? A tak, zawieziemy pana, umyje się pan, wyśpi,
dostanie coś ciepłego do zjedzenia...
Argumentacja skutkuje. Pan Andrzej wsiada do radiowozu. Jedziemy
do Bojkowa.
– A co jak schronisko będzie przepełnione? Przyjmą go? – dopytuję.
– Interwencyjnie muszą go przyjąć. W
każdym razie będziemy pertraktować,
ale jakiś kawałek miejsca powinien się
znaleźć – mówi Jachimowska.
Okazuje się, że pan Andrzej
często dostaje skierowanie do schroniska, jednak rzadko z tego korzysta.
– Albo nie dojeżdża, albo przyjeżdża
tylko na jedną noc...
Docieramy na miejsce. W budynku krząta się sporo ludzi. Miejsce
jednak się znajduje.
– Powiedzieli, że coś zorganizują.
Przynajmniej dzisiaj śpimy spokojnie,
wiedząc, że nie zamarznie – nie kryją
zadowolenia panie z ośrodka.

będzie teraz.
Wchodzimy przez bramę. Oczom
ukazuje się okazały, piętrowy biały
budynek. Niejeden właściciel z sąsiadujących działek mógłby pozazdrościć takiego zakwaterowania.
W oknie pali się światło. Wchodzimy do środka. Na starej wersalce
śpi, przykryty kołdrą, pan Tadeusz.
Telewizor gra na szafce. Akurat leci
„Świat według Kiepskich”. W pokoju
kręcą się dwa koty. Wydaje się, że jest
zimniej niż na dworze. Na podłodze
walają się puszki po piwie, opakowania po karmie dla kotów i kartony
mleka. Widać, że mężczyzna dba o
swoich czworonogich towarzyszy.
– Panie Tadeuszu, ma pan czym
tutaj palić? Czemu pan tego nie zrobi?
Przecież tutaj jest tak zimno – pyta
mężczyznę Jachimowska. – Działa
w ogóle ten piec? Niech pan wstanie
i w nim napali. Inaczej zamarznie
pan tutaj.
Wychodzimy na zewnątrz. Pomagamy emer y towi w zebraniu
drewna do rozpalenia w piecu.
– Nie chce pan jechać do noclegowni? – dopytujemy go.
– Zostanę – odpowiada bez namysłu. – Po niedzieli się zgłoszę do
państwa.
- Trzymamy za słowo – mówi
Jachimowska. – Gdyby pan miał tutaj
czysto i ciepło, to w ogóle nie byłoby się
do czego przyczepić.
Mężczyzna obiecuje, że zajmie się
domkiem. Po chwili w pokoju robi się
ciepło. Wychodzimy.
– Mógłby tu spokojnie mieszkać,
gdyby nie koledzy od kieliszka, którzy
się schadzają, kiedy dostaje emeryturę
– kręci głową Jachimowska.

W wieży ciśnień

Kierujemy się teraz do wieży
ciśnień obok byłego dworca PKP.
Po drodze zatrzymujemy się przy
starym beamcioku w pobliżu ronda.
Budynek jest przeznaczony do rozbiórki. W gruzach już leży stojąca
obok beamcioka przybudówka.
– Na poprzednim patrolu znaleźliśmy tu puszki z konserwą, które
wydajemy w MOPS-ie – przypomina
Jachimowska. – Nikogo jednak wtedy
nie zastaliśmy w środku.
Na schodach prowadzących do budynku widać w śniegu świeże ślady.
– Możliwe, że ktoś tu jest – mówi
Stasiak. Wchodzimy do środka.
Światła latarek funkcjonariuszy
omiatają kolejne pomieszczenia. W
beamcioku nikogo jednak nie ma.
Lokatora ma za to wieża ciśnień.
Śpiący mężczyzna budzi się.
– Co się dzieje? – pyta zaskoczony.
– Nie przyszedł pan ostatnio do
MOPS-u, to MOPS przyszedł do pana
– mówi Kostelecki.
- Co pan tutaj robi panie Anto-

ni? Zimno, zamarznie pan w nocy
– ostrzega bezdomnego Jachimowska. – Gdzie pan wczoraj spał?
- Tutaj. Nie czułem wcale mrozu
– odpowiada mężczyzna.
- Bo się pan znieczulił. Niech się
pan zbierze, zawieziemy pana do
noclegowni w Bojkowie – namawiamy
go. Pan Antoni nie chce. Woli zostać
na miejscu.
– Ja to mam tutaj ciepło. Śpię na
takiej grubej gąbce. Mam trzy koce
na sobie.
Dalsze namowy nie pomagają.
– Bierzcie mnie nawet ze spluwą.
Nie jadę – pozostaje nieugięty. Obiecuje jednak, że jeśli mróz mu da się
we znaki, to pojedzie do noclegowni,
a rano zgłosi się do MOPS-u.

Bez butów „na garażach”

Kierujemy się do Szczygłowic.
Przed miesiącem znaleziono tu martwego bezdomnego. Zamarzł. Nie
odstrasza to jednak innych przed
spędzeniem nocy w zimnie.
Na miejscu zastajemy dwie osoby. Jeden z nich to Dawid, kompan
Sylwestra z Plebiscytowej. Drugi to
pan Dariusz.
– Panowie, jest prawie minus 10.
Zabierzemy was teraz do schroniska
– proponujemy.
– Nie, ja zostaję. Wiem, że tutaj
jest zimno, ale ja to nawet bez butów
śpię. Widzicie? – Dariusz podciąga
do góry narzutę pod którą śpi. Na
ponowne wspomnienie o noclegowni
lekko się unosi: – Nigdzie nie jadę.
Wolę zamarznąć. Gdyby jeszcze w
Knurowie było schronisko, to bym
pojechał, a tak nie jadę. Przynajmniej
nie dzisiaj.
– Zresztą, gdzie ja teraz pojadę do
innego miasta. Mam to w nosie. Daję
sobie radę. Pomału, ale daję. Nie boję
się, że zamarznę.
Z czasem jednak trochę mięknie:
– Gdybym miał się zgodzić na schronisko, to gdzieś w pobliżu. Żaden tam
Kędzierzyn-Koźle. Znaczy, mógłbym
pojechać, ale tam nie byłbym na
swoim terenie. Dzisiaj jednak zostanę
tutaj.
Jego towarzysz również nie daje
się namówić na przewiezienie na
noc do Bojkowa. Obydwaj solennie
obiecują, że nazajutrz pojawią się w
MOPS-ie.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Dwa dni po patrolu Straży Miejskiej i MOPS-u funkcjonariusze ponownie odwiedzili pana Tadeusza
na terenie ogródków działkowych.
W altance, podobnie jak 6 grudnia,
było bardzo zimno, a bezdomny
trząsł się z zimna. Tym razem
zgodził się na przewiezienie do
noclegowni w Bojkowie.

Prawie jak w domu

Kolejnym przystankiem są Rodzinne Ogrody Działkowe im. ks.
Dierżona. Tam rezyduje pan Tadeusz,
emeryt górniczy.
- Podczas ostatniego patrolu
został zabrany do noclegowni – przypomina Jachimowska. – Wtedy wyglądał bardzo słabo. Zobaczymy jak

Ziąb jak diabli, okno wybite, ale niektórych bezdomnych te,
syberyjskie wręcz, warunki nie odstraszają
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Seniorzy
z młodzieńczą werwą

Wycieczki do Krakowa, Wrocławia i Zakopanego, wczasy w kraju
i za granicą, bale, zabawy i imprezy okolicznościowe – tak planują sobie
przyszły rok członkowie Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Knurowie

Jak widać, święty Mikołaj nie poprzestał na rozdawaniu prezentów
i chętnie ruszył w tany...
Foto: Archiwum Koła

Knurów
Mikołaj odwiedził podopiecznych świetlic PCK

Podczas Balu Seniora upominkami i kwiatami zostali obdarowani
najstarsi wiekiem i stażem członkowie Koła

- Wbrew utartym stereotypom
nasz emeryt to człowiek aktywny, roztańczony i rozśpiewany – zapewnia
przewodniczący Koła.
Jego słowa potwierdza niedawny Bal Seniora. Nikt nie podpierał
ścian, wszyscy tańczyli i świetnie

się bawili.
- Na krzesłach przysiadywano
jedynie na chwilę, by posmakować coś
energetycznego, łyknąć coś chłodnego,
a potem dalej w tan – śmieje się pan
Stanisław.
Seniorzy najstarsi oraz ci z
najdłuższym stażem w Kole zostali
obdarowani przez kolegów i koleżanki upominkami i kwiatami.
Organizacja otwarta jest na przyjęcie nowych członków.
- Spotykamy się w pierwszy, drugi
i trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 16 w Klubie Gama w LWSM.
Jeśli jesteś emerytem, rencistą bądź
inwalidą – to jesteś mile widziany
w naszym gronie. Serdecznie zapraszamy – zachęca przewodniczący
Stanisław Rudzki.

Foto: Archiwum Koła

- Nie siedź w domu, ruszaj się,
bądź aktywny, rozwijaj swoje pasje!
– to nasza dewiza – zapewnia Stanisław Rudzki, przewodniczący Koła.
Organizacja zrzesza 284 osoby.
– Staramy się, by każdy znalazł coś
dla siebie.
Wybrany w październiku zarząd
Koła „ruszył z kopyta”. W przyszłorocznym harmonogramie roi się od
atrakcyjnych propozycji. Seniorzy
już szykują się do zabawy przy okazji
walentynek, Dnia Kobiet, Andrzejek,
na wspólnego grilla, grzybobranie,
przejażdżki rowerowe i różne imprezy okolicznościowe. Z pewnością
hitem będą wycieczki.
- Odwiedzimy Kraków, Zakopane,
Wrocław, Brennę, Oświęcim – wylicza przewodniczący Rudzki. – W
lecie zorganizujemy wczasy krajowe i
zagraniczne. Co istotne, zarząd stara
się, by koszty nie były wygórowane.

Foto: Archiwum PCK w Knurowie

Knurów. Choć srebro na skroniach, emerytom można pozazdrościć energii

/bw/

Najstarsi seniorzy: Kazimiera
Kiedrowicz, Ryszard Moder.
Najdłuższy staż w związku: Jadwiga Baran-Nowacka, Agnieszka
Dobosz, Stanisław Gąsior, Anna
Śmieja i Stanisław Zaskórski.

Zarząd koła tworzą: Stanisław Rudzki – przewodniczący, Stanisław Gąsior
– wiceprzewodniczący, Stefania Mazur – sekretarz, Teresa Soroka – skarbnik, członkowie: Agnieszka Dobisz, Daniel Wypych i Zdzisław Bazylów

Foto: Archiwum Koła

Panie rządzą na medal
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Święty Mikołaj odwiedził małych
podopiecznych świetlic Polskiego
Czerwonego Krzyża. Rzecz jasna,
nie przyszedł z pustymi rękoma
Do Domu Przyjęć Dominium
święty przybył z prezentami. Ponieważ wszystkie dzieci były grzeczne,
migiem pozbył się podarków. Mikołaj
okazał się też świetnym konferansjerem, skutecznie zachęcając malców
do udziału w konkursach i do wspólnych pląsów. Świetną zabawę poprowadził muzyczny duet – Iwona Kobryń i Mirosław Kalus. Nic dziwnego,
że rozbawionym dzieciakom żal było
opuszczać tak udane przyjęcie. Jak co
roku w imprezie uczestniczyli spon-

Gierałtowianie uznali, że dotychczasowe władze Koła sprawują
się na medal. Zdecydowali więc, by
przez kolejną kadencję – pięć lat
– działalnością nadal kierowały:
przewodnicząca Agnieszka Pyrek,
wiceprzewodnicząca Weronika
Boja, sekretarz i kronikarz Maria
Szolc, skarbnik Joanna Urbanik i
członkini Irena Janik.
Wszystkim paniom z zarządu
gratulacje złożyli: wójt Gminy
Gierałtowice Joachim Bargiel,
przewodniczący Zarządu Rejonowego PZERiI w Knurowie Zygfryd
Mazur i prowadzący zebranie sprawozdawczo-wyborcze Eugeniusz
Tymoszek.

sorzy: Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów – Koło nr 3,
wiceprzewodniczący Rady Miasta
Henryk Hibszer, radny Eugeniusz
Tymoszek, oraz właściciele lokalu
- Aleksandra i Mirosław Żulewscy.
Gościem honorowym był Zygfryd
Mazur, prezes Zarządu Rejonowego
PZERiI w Knurowie.
Wdzięczne dzieciaki wręczyły
ofiarodawcom własnoręcznie zrobione ozdoby świąteczne.
GB, b

nekrolog

Pani

„Stary” zarząd
okazał się i nowym.
Tak zdecydowali
członkowie
gierałtowickiego koła
Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów

Gierałtowice. Emeryci wybrali swoje nowe władze

Nowo wybranemu zarządowi Koła gratulacje złożyli m.in. wójt
gminy Gierałtowice Joachim Bargiel i przewodniczący Zarządu
Rejonowego PZERiI Zygfryd Mazur

Grzeczność została
nagrodzona

Ilonie Gąsiorowskiej

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Męża
składają
Zarząd i Pracownicy
Exorigo-Upos
reklama
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pomagamy antosi

Knurów

Do tej pory na konto antosi Wieczorek wpłynęło
71 021 zł. To jeszcze za mało na operację, ale
nikt się nie poddaje. Okazji do wsparcia małej
knurowianki będzie co najmniej kilka
Na raport z mikołajkowej akcji niu dj DZK. To wszystko 14 grudnia
„Przybij piątkę Antosi” przyjdzie (piątek) o godz. 18.00. Wstęp kosztuje
nam poczekać do 22 grudnia, kiedy 10 zł.
W najbliższą niedzielę (16 grudzakończy się księgowanie pieniędzy.
Internauci kują żelazo póki gorące nia) między godz. 12.00 a 16.00
i już utworzyli na facebook’u nową sala gimnastyczna Miejskiej Szkoły
akcję „Gwiazdka z nieba dla Antosi”. Podstawowej nr 2 wypełni się po
Zasady zbiórki są takie same, jak w brzegi amatorami Zumby, czyli zainspirowanej latynoskimi rytmami
Mikołajki (numer konta w ramce).
W ramach akcji „Cała Polska pie- fuzji tańca i aerobiku. - Można popracować nad kondycją,
cze z dziećmi” przedDarowizny można wpłacać
szkolaki z „Siódem- na konto Fundacji „Zdążyć świetnie się bawić, a
przede wszystkim poki” wraz z rodzicami z Pomocą”:
upieką pyszne babecz- Bank BPH S.a. 61 1060 móc Antosi - mówi za0000 3310 0018
stępca dyrektora szkoki, które będzie moż- 0076
2660
na zakupić podczas Tytuł przelewu: 18441 ły Danuta Trela.
Wstępem na marak iermaszu. - Każda – A nt onina Wie c zor e k
babeczka będzie kosz- – darowizna na pomoc i ton Zumby jest wolny
ochronę zdrowia.
datek dla dziewczyntować 1 zł lub więcej.
ki.
Uwaga! Reszty nie wyCzłonkowie Diakonii Muzycznej
dajemy - zastrzegają pomysłodawcy
akcji. Uzbierana kwota trafi na konto parafii Matki Bożej Częstochowskiej
Antosi. Wypieki można zakupić w przygotowali nie lada rarytas. Ostatnie tygodnie spędzili na nagrywaniu
czwartek i piątek.
Tak jak pisaliśmy tydzień temu, płyty z kolędami i pastorałkami.
14 grudnia w auli Miejskiej Szkoły Znaleźli sponsora, który sfinansował
Podstawowej nr 9 odbędzie się koncert produkcję krążka, pożyczyli sprzęt,
charytatywny połączony z kiermaszem znaleźli studio nagrań. Owoc ich
domowych wypieków i świątecznych pracy można już nabyć w zakrystii
ozdób. Między godz. 18.00 a 21.00 oraz w niedzielę 16 grudnia po każdej
mszy św. - W sprzedaż
zagrają i zaśpiewają:
uczniowie „Dziewiąt- Więcej informacji o An- zaangażowała się także
ki”, Music Joy i zespół t o s i Wie c zor e k można księgarnia „Merkury”.
Onyks z Młodzieżo- znaleźć na stronie www. Koszt płyty to jedyne
oraz
20 zł, a całkowity dowego Domu Kultury w antoninawieczorek.pl
na facebook’u. ZachęGliwicach, Bad Request. camy do polubienia jej chód przeznaczymy na
leczenie Antosi. Mamy
Atrakcją wieczoru mają fanpage’a.
nadzieję, że kolędy i pabyć pokazy tańca brestorałki umilą wszystakdance. Biletami wstępu są cegiełki
kim świąteczne chwile, a ich wydźwięk
w cenach: 5, 10, 15 i 20 zł.
„Robimy hałas dla Antosi” - pod pozostanie w naszych sercach - dodają
takim hasłem w gliwickim klubie członkowie Diakonii Muzycznej.
Miejskie Gimnazjum nr 1 wraz
Spirala odbędzie się w yjątkow y
koncert. - Im więcej takich imprez z Centrum Kultury zapraszają na
tym lepiej, gdyż potrzebna jest na- „Świąteczny poranek dla Tosi, czyli
prawdę spora suma pieniędzy - mówi charytatywne spotkanie kolędowe”,
współorganizator imprezy Mateusz które odbędzie się w 21 grudnia
(piątek) o godz. 10.00 w Kinie Scenie
Dudziński z zespołu Cropla.
Zagrają lokalne zespoły: Bad Kulturze. Spotkaniu przyświeca
Request, Mesquiet, Starvin’ Marvin, motto Jana Pawła II: „Człowiek jest
Cropla, Krzikopa. Po serii energe- wielki nie przez to, co ma, nie przez
tycznych koncertów publiczność to kim jest, lecz przez to, czym dzieli
usłyszy set Drum’n’Bass w wykona- się z innymi”.

Serca w darze
Występy agaty Zakrzewskiej, adama
Sobierajskiego i Orkiestry Dętej KWK Knurów
będą okrasą X Jubileuszowego Koncertu
Charytatywnego Dary Serc. Impreza w
sobotę w szczygłowickim Domu Kultury

/bw/
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reklama

Z roku na rok przybywa znaczących artystów, uczestników, sponsorów i społeczników, których łączy
szczytny cel koncertu: pomoc pensjonariuszom okolicznych domów
społecznych.
W tym roku widzowie będą mieć
okazję do posłuchania i podziwiania
tenora Adama Sobierajskiego i solistki
Agaty Zakrzewskiej. Niewidoma, lecz
niezwykle utalentowana artystka, była
gościem majowych Knurowskich Dni
Integracji, porywając wówczas publiczność swoim wspaniałym występem.
Artystom towarzyszyć będzie
Orkiestra Dęta KWK Knurów, dzięki
czemu ich występy nabiorą jeszcze
bardziej atrakcyjnej formy.
Wzorem lat poprzednich, sceniczne niespodzianki przygotują
podopieczni DPS-ów. Występom
towarzyszyć będzie kiermasz ozdób
świątecznych.
Szykuje się ciekawa impreza. W
sobotę, 15 grudnia, początek o godz.
15. Polecamy.
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W ł o dzimierz
Gwiżdż,
prezes Stowarzyszenia
Moja Gmina
Nasz Powiat:
- Koncert
charytatywny „Dary
serc” to już tradycja, czego dowodem najbliższa, dziesiąta, edycja.
Pomimo wielu trudności, jakie
napotykamy wokół, ten koncert
musi się odbyć, gdyż ludzie, którzy
w nim uczestniczą, tego potrzebują.
Wymagają go zarówno pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej,
którzy przygotowują repertuar i
ozdoby świąteczne, jak i mieszkańcy Knurowa i Powiatu Gliwickiego,
tak mocno zaangażowani w jego
organizację czy też sprzedaż cegiełek. W tym łańcuchu dobrych serc
ważny jest każdy element, po to, by
15 grudnia w szczygłowickim Domu
Kultury mogły zabrzmieć śpiew,
muzyka i radosny śmiech. By po
raz dziesiąty można było uświetnić
Święta Bożego Narodzenia tym,
którzy najbardziej potrzebują pomocy. By po raz kolejny dać i przyjąć „Dary Serc”.
Not. bw

reklama

Już po raz kolejny wyjątkowe odwiedziny
w O.K. BaNKU SPÓŁDZIElCZYM
To nie żart, dzieci listów
nie pisały, w ubiegłym roku
pięknie śpiewały i recytowały wiersze i Św. Mikołaj to
docenił.
6 grudnia br w O.K. Banku
Spółdzielczym w Oddziale w
Knurowie przy ulicy Kosmonautów 11A prawdziwy Św.
Mikołaj z ogromnym workiem
prezentów zapukał do drzwi.
Na odwiedzających, czekało mnóstwo prezentów i
konkursów.
Dzieci ochoczo prezentował y swoje
ar tystyczne
zdolności przed
Św. Mikołajem
począwszy od
śpiewania pio-

senek, recytowania wierszy,
pokazów tańca nowoczesnego i pięknie wykonanych
rysunków.
Opiekunowie, rodzice pociech z ogromnym zdziwieniem przyglądali się jaka odwaga, precyzja w rysunkach
i potencjał twórczy drzemie
w ich dzieciach.
Przy odbieraniu prezentów Święty wysłuchał wiele
obietnic o „byciu grzecznym”
„pilnym uczeniu się w szkole”
„słuchaniu rodziców i nauczycieli”.
Dobrej zabawie nie byłoby
końca gdyby nie fakt, że Św.
Mikołaj miał na swojej liście
jeszcze odwiedziny w wielu
miejscach.

Na zako ń c z e n i u
tego sympatycznego
popołudnia
dzi e c i p o żegnały Św.
Mikołaja.
Odprowadziły go nie chętnie do drzwi wyjściowych
bo jak się tu rozstać z tak
„słodkim workiem prezentów” on jednak zapewnił, że
za rok znowu przyjedzie aby
koniecznie sprawdzić wykonanie wszystkich obietnic i
deklaracji.
Trwa już pełna mobilizacja, w głowach dzieciaków
pełno nowych pomysłów,
c z y m m o ż n a z a s ko c z yć
Świętego za rok.

O.K. BaNK SPÓŁDZIElCZY – www.okbank.pl

Serdecznie zapraszamy – warto zapytać o kredyt
„GOTÓWKa HIT OK” z kalendarzem z ekoskóry na 2013r.
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rozmaitości
Nonsens bawi i to jak! - przekonali się o tym widzowie na
sobotnim występie Łowców. B

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Dawid Ciepliński

Klasa I -

ZS w Pilchowicach

Wychowawca: agnieszka lotkowska
Ewelina Aniśko, Emila Antończyk, Eryk Baron, Bartosz Chmiel, Nadia Cieśla, Jacek Cmok,
Łukasz Dmytrów, Bartosz Dworczyński, Daria Grzegorzyca, Paulina Gryko, Zofia Góra, Daria
Hadasz, Nikola Kapuścińska, Łukasz Klimczak, Szymon Kołtun, Kacper Koźlik, Kamil Kucharz,
Julia Ludwig, Paulina Malanowska, Maciej Malinowski, Aleksandra Mazurek, Michał Nocoń,
Michał Pawliczek, Ewa Pęcikiewicz, Anna Piotrowska, Mateusz Popluc, Kamil Rogoń, Dominika
Szczepanek, Magdalena Szulim, Emilia Szynkowska, Emilia Wladarz, Nadia Zakaszewska

Knurów. wieczór pełen śmiechu

łowcy. B bawią absurdem
Kto nie był, niech żałuje. Pełna widownia,
salwy śmiechu i gromkie brawa - kabaret
Łowcy.B rozśmieszył do łez publiczność
w knurowskim Kinie Scenie Kulturze
Kabaretu Łowcy.B specjalnie przedstawiać nie trzeba.
Specyficzny, czasem abstrakcyjny, humor to jego znak
rozpoznawczy.
Grupa w sobotni wieczór
gościła w Knurowie i zaprezentowała nowy, nieco ostrzejszy w dźwiękach repertuar.
Znalazło się w nim miejsce
na improwizacje. Także na
odwołania i żarty z Knurowa,

z którego pochodzi przecież
cześć zespołu.
Nieuwzględniane wcześniej w scenariuszu zmiany
powodowały, że ze śmiechu
w ytrzymać nie umiała nie
tylko publiczność, ale i sami
kabareciarze. Dzięki takim
wstawkom program nabierał
świeżości i nawet ci, którzy
znali już wcześniej pokazywane skecze nie mogli narzekać

na nudę.
Występ formacji został
nagrodzony burzą oklasków.
Nic dziwnego, że nie obyło się
bez bisów.
Po występie artyści chętnie pozowali do zdjęć i rozdawali autografy. Można było
również kupić płytę DVD z
występami grupy.

Strażacy pomogli
w montażu
ozdób na
budynku
urzędu

Knurów

Klasa I -

ZSP w Stanicy

Dyrektor: anita Szczęsny
Kamil Jankowski, Jakub Józefowicz, Kornel Kozub, Magdalena Krzon, Kinga Lenga, Krzysztof
Marek, Wiktoria Mikno, Bartłomiej Rutkowski, Małgorzata Starak, Franciszek Strzelczyk, Anna
Tworuszka

DC

święta
tuż tuż
Ostatnie domowe
porządki, gwar na
targowiskach, tłumy
w marketach – to znak,
że święta tuż tuż. Tym
bardziej widomy, że
rzucają się w oczy
efektowne ozdoby

Klasa I B -

ZSP w Wilczy

Wychowawca: Małgorzata Bujnowska
Dominik Balcer, Szymon Baluch, Kacper Banach, Oliwia Binko, Anna Brudny, Wiktoria Chrzanowska, Aleksandra Dajka, Mateusz Duda, Jakub Floriańczyk, Jakub Folgier, Dawid Frączek,
Marta Korzuśnik, Syntia Kromp, Katarzyna Losza, Martyna Marszałkowska, Dominik Mączka,
Sebastian Paluch, Bartosz Paszek, Inga Piszczek, Adam Rozpędowski, Martyna Smyczek, Dorota
Szwanda, Piotr Tarasiuk, Wiktoria Wybraniec, Alicja Wymysło
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Knurowianie prześcigają się w
pomysłach. Pięknie przybrane choinki, mieniące się kolorami świetlne
łańcuchy i girlandy, renifery, gwiazdki
– do wyboru do koloru. Wystarczy
przejechać się po mieście – najlepiej
po zmroku, by zauważyć, że z dnia
na dzień staje się coraz bardziej odświętne.
A to na razie przedsmak tego, co
będzie za tydzień...

Ul. Niepodległości po zmroku

/bw/

Foto: Bogusław Wilk
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aktualności

Foto: Dawid Ciepliński

Dzieci maja taką fantazję, że pozornie z niczego
potrafią zrobić coś naprawdę fajnego

Knurów. maraton piSania LiStów

czy słowa obronią
alesia Białackiego
Dokładnie 4261 listów to plon
tegorocznego Maratonu Pisania
listów w gimnazjalnej „Dwójce”.
Jego uczestnicy wierzą, że spisane
przez nich słowa pomogą alesiowi
Białackiemu, białoruskiemu obrońcy
praw człowieka

Knurów

Czy da się twórczo wykorzystać nikomu niepotrzebne
materiały? Oczywiście. Przekonali się o tym
uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu DIZaJNada
w knurowskiej Sztukaterii
Zajęcia odbyły się w sobotnie
przedpołudnie. Udział wzięły dzieci
w wieku od 6 do 10 lat.
– Zajęliśmy się recyklingiem –
mówi instruktorka Agnieszka Pacia.
– Dzieci miały za zadanie wykonać
maszyny z produktów wtórnych, których nie można kupić w sklepie, i nadać im jakąś niecodzienną funkcję.
Uczestnicy DIZAJNady stanęli
na wysokości zadania. Spod ich rąk

wyszły m.in. urządzenia do prasowania i składania ubrań czy do robienia
zakupów w sklepie.
To nie koniec. Kolejne spotkanie
odbędzie się w sobotę, 22 grudnia. I
tym razem tematem będzie powtórne wykorzystanie surowców.
– Zajmiemy się konstrukcją z
materiałów, które imitują szkło – wyjaśnia Agnieszka Pacia. – Być może
ze względu na zbliżające się święta

będziemy próbować nawiązać do
ozdób świątecznych.
Gr ud n iowe z aję cia z c yk lu
„DIZAJNada” są już trzecim blokiem
z siedmiu przygotowanych przez
knurowski Klub Kultury Lokalnej
Sztukateria. Następne odbędą się w
przyszłym roku. Potrwają do kwietnia. Każde z nich będzie mieć inny
motyw przewodni.
DC

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Fabian daroń z Knurowa

jakub Sładek ze Szczejkowic

ur. 5.12.2012 r., 3940 g, 53 cm

Liczba robi wrażenie

– To nasz absolutny rekord –
mówi Violetta Mucha, dyrektor
Miejskiego Gimnazjum nr 2 w
Knurowie.
10 grudnia wypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Akcja współgra więc z tą datą.
Patronująca jej Amnesty International liczy, że działanie będzie
mieć wymiar nie tylko edukacyjny i
wizerunkowy, lecz także wymierny,
czyli korzystny dla osób, za którymi
ujmują się autorzy tysięcy listów.
Przed rokiem tak właśnie było.
Piszący wzięli w obronę Jabbara Savalana, więźnia sumienia z
Azerbejdżanu, który został pobity i
aresztowany za udział w pokojowej
demonstracji. Tysiące listów z całego świata przemówiły do prezydenta
Ilhama Aliyeva. Savalan został
uwolniony.
W tym roku w obronę brany
jest Aleś Białacki. Zostały skazany
na cztery i pół roku więzienia o

zaostrzonym rygorze. Powód? Na
zagranicznych kontach posiadał
fundusze przeznaczone na działalność kierowanego przezeń Centrum
Obrony Praw Człowieka „Wiosna”.
W Knurowie po raz piąty gospodarzem maratonu była gimnazjalna
„Dwójka”. Udział wzięli delegaci
z wszystkich knurowskich szkół,
przedstawiciele samorządu lokalnego, komendanci knurowskich służb
mundurowych, a także uczniowie i
absolwenci gimnazjum. Ci ostatni
nadal pamiętają o akcji, rekrutując
przy okazji uczniów ze swoich szkół
średnich.
– Przed pięciu laty plonem akcji
było kilkaset listów – wspomina
dyrektor Mucha. – Teraz tysiące. To
bardzo budujące, że Maraton Pisania Listów z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem.
Listy trafią do prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki.
DC

emilia Karcewicz z żernicy

ur. 6.12.2012 r., 3779 g, 56 cm

Foto: Archiwum MG-2

ur. 4.12.2012 r., 3600 g, 56 cm

Foto: Archiwum MG-2

nowoczesne maszyny
z gazet i kartonów

Lena Gaworska z Knurowa

ur. 8.12.2012 r., 3150 g, 53 cm

0

Liliana Giera z Leszczyn

ur. 9.12.2012 r., 3490 g, 54 cm

wiktoria zelek z chudowa

ur. 9.12.2012 r., 2500 g, 50 cm

Młodzież wierzy, że siła argumentów wygra z argumentem siły
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rozmaitości
Knurów

wraz z orszakiem Aniołów
− opowiada Mariola Wojciechowska, nauczycielka
z MSP-6. − Zasiadłszy na
tronie rozdał maluchom
prezenty, także te zebrane
w ramach naszej szkolnej

SZOK dla Mikołaja

Mikołaj w tym roku nie próżnował.
Odwiedzał szkoły i przedszkola,
rozdając prezenty i szeroki uśmiech.
6 grudnia brodaty święty zawitał do
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6

informacja własna wydawcy

jb

Knurów
Foto: Archiwum MSP-6

Aby goście nie nudzili się
w oczekiwaniu na Mikołaja,
„Szóstka” przygotowała sporo
atrakcji, m.in. pokazy akrobacji, iluzji oraz tresury zwierząt
cyrku SZOK, występy szkolnych zespołów wokalnych,
zwiedzanie szopki bożona-

akcji „Zostań pomocnikiem św. Mikołaja”.
Uśmiechy jeszcze długo nie schodziły z twarzy
dzieci, a Mikołaj obiecał, że
za rok znowu przyjedzie.

rodzeniowej oraz w ystaw y
zwierząt. W trakcie imprezy
trwała także kwesta dla Antosi
Wieczorek. W końcu nadszedł
ten oczekiwany moment.
− Przy dźwiękach dzwonków i fanfar, w blasku barwnych świateł przybył Mikołaj

Nowoczesny
Święty Mikołaj
Święty Mikołaj miał przyjechać
bryczką, ale postanowił iść
z duchem czasu i pojawił się...
w samochodzie. W jednym był
jednak niezmienny: rozdawał
prezenty grzecznym dzieciom
Udekorowa ny z a
sprawą Ryszarda Polikwia pojazd pojawił się
w szkolnej „Dwójce” i
w szpitalu. Mikołaj nie
szczędził ciepłych słów
dzieciom i pacjentom.
Rzecz jasna, nie zapomniał o prezentach.
- Święty Mikołaj dziękuje Aniołkowi i Józkowi

z niespodzianki „banku chwilówki”, a także
wszystkim sponsorom,
którzy z myślą o dzieciach
wsparli go słodyczami i
prezentami – powiedział
Przeglądowi Izydor Golec, bardzo dobrze zorientowany w działaniach
świętego.
/b/

ROZRYWKA nr 50/2012 - 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 Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozry wki z nr.
48/2012 brzmiało: „Hańcza”. Podwójny bilet do
kina otrzymuje Maria Dusza. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

13.12.2012 R.
CZWARTEK
Gdzie jest Nemo 3D
- godz. 16.00
Operacja Argo
- godz. 17.45

Atlas chmur
- godz. 20.00
14.12.2012 r.
PIĄTEK
Dino mama 3D
- godz. 16.30
Mój rower
- godz. 18.30
Zabić, jak to łatwo
powiedzieć
- godz. 20.15

15-16.12.2012 r.
SOBOTA-NIEDZIELA
Renifer Niko ratuje brata 3D
- godz. 14.30
Dino mama 3D
- godz. 16.30
Mój rower
- godz. 18.30
Zabić, jak to łatwo
powiedzieć
- godz. 20.15

50

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

17-19.12.2012 r.
PONIEDZIAŁEK
- ŚRODA
Dino mama 3D
- godz. 16.30
Mój rower
- godz. 18.30
Zabić, jak to łatwo
powiedzieć
- godz. 20.15

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

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Remonty od A do Z z materiałami. Tel.
666 852 100
49/51/12

Remonty. Marzy Ci się piękna łazienka,
remont mieszkania lub domu – zapraszam.
Tanio. Tel. 515 428 679

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

49-50/12

50/12-5/13

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

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

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

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

48/12-5/13

49-51/52/12

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
1/12-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

50 000 rata 889 zł. Tel. 32 423 56 17

49-51/52/12

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

1/12-odw.

Krywałd. Dwurodzinny dom, duża działka.
Cena: 440 000 zł. Tel. 501 533 977 www.
as.silesia.pl
50/12

Kupię działkę budowlaną przy ul. Dymka lub
w bardzo bliskiej okolicy. Tel. 784 327 227
47-51/52/12

Mam do wynajęcia wyposażony lokal biurowy, 55 m2. Tel. 502 772 197
50/12

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076
1/12-odw.

Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia
w Knurowie, w okolicy 1000-lecia i Merkur.
Tel. 793 017 672
50/12

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 501 533 977 knurow@
as.silesia.pl

Docieplenia budynków, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
50/12-5/13

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200

SZUKAM PRACY
Emeryt pilnie poszukuje pracy w charakterze ochrony lub innej. Niekaralność,
dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Tel.
664 933 195
43-51/52/12

50/12

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

37/12-odw.

40-51/52/12

50/12-1/13

45-odw.

Sprzedam mieszkanie 44,60 m 2 przy ul.
Mieszka I. Cena 130 tys. Tel. 791 527 053

Rencista „ złota rączka” szuka pracy.
Wykonuje wszelkie prace domowe i przydomowe oprócz ciężkich transportów. Tel.
604 775 450

50/12

Spr zedam mieszkanie M - 4, 6 0, 2 m 2 ,
II p., Ornontowice, ul. Akacjowa. Tel.
668 692 213

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl

47-50/12

Trzypokojowe, 72 m2, cena 130 000 zł Tel.
501 533 977 www.as.silesia.pl
50/12

49/12-1/13

50-51/52/12

50/12-3/13

Sprzedam działkę budowlaną na Krywałdzie i mieszkanie M-4, 62 m2, II p. na WP II.
Cena za całość 300 tys. Tel. 665 031 333

49-50/12

Gładzie, malowanie, adaptacja poddaszy,
sufity podwieszane, ścianki, tynki mozaikowe, remonty mieszkań, domów, klatek,
sklepów. Tel. 798 522 558

Sprzedam YAMAHA Fazer FZ6, 2007 r.,
przebieg 23 tys., poj. 600 cm3, kolor srebrny, podgrzewane manetki. Stan idealny.
Tel. 662 688 010

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

Sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach 3
pokoje, 61 m2, IV p. Tel. 782 896 480

Gładzie, bezpyłowe, malowanie, panele,
hydraulika. fedax.pl Tel. 501 815 416

50/12-3/13

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

27-51/52/12

1/12-odw.

1/12-odw.

Sprzedam OPEL VECTRA B 2.0; 16V,
1997 r., przebieg 220 tys., sedan, kolor
szampański, bogato wyposażony (klimatyzacja, system kontroli trakcji, el. szyby, el.
lusterka – podgrzewane, radio CD i oryginalne Opla, wielofunkcyjna kierownica, 2x
airbag, alufelgi i autoalarm). Gratis relingi
na dach na narty. Stan bardzo dobry.
Tel. 662 688 010

PRZETARG

Sprzedam dwupokojowe w Centrum. Tel.
512 393 052 www.as.silesia.pl

49/12-5/13

50/12-5/13

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

50/12

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

MOTORYZACJA

EDUKACJA
A ngielski, hiszpański, magister. Tel.
533 603 940

49/12-1/13

M a t e m a t y k a , k o r e p e t y c j e . Te l .
692 845 849

48/12–6/13

44-51/52/12

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

1/12-odw.

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

Szukam pracy – sprzątanie, gotowanie,
mycie okien itp. Tel. 500 012 687

2-odw.

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

1/12-odw.

Mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,00 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Lotników 2C/4 – I piętro.
Cena wywoławcza 125.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 20.12.2012 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 12.500,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr. 3/ w terminie do dnia 19.12.2012 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
17.12.2012 r. od godz. 15.00 do 16.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0- 32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szukam pracy. Posiadam auto dostawcze,
skrzyniowe. Tel. 664 847 725

42 – 51/52/12

Zaopiekuje się dzieckiem - doświadczona emer ytowana przedszkolanka. Tel.
668 966 707
44-51/52/12

ZWIERZĘTA
Skup macior i knurów. Szybki odbiór, dobre
ceny. Tel. 507 426 941

47/12-1/13

Dam pracę
Możliwe zatrudnienie pracownika ze wnętrznego na stacji Orlen w Knurowie.
Tel. 607 187 181
50/12

sprzedam
Sprzedam ladę chłodniczą w dobrym stanie. Tanio. Tel. 692 811 594

Przyjmiemy rzetelne osoby do roznoszenia
ulotek na terenie Knurowa. Tel. 32 236
71 13
47-50/12

48-50/12

SPRZEDAM MEBLE, kolor brąz-mahoń
(komoda: barek + 4 szuflady, witryna otwarta, półka rtv, 2 półki wiszące, stolik z szybą
mleczną). Cena 400 zł. Tel. 696 444 726
50/12-1/13

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ścianki, przekucia, poddasza, malowanie
klatek, remonty. Tel. 602 407 190
49-51/52/12

Kredyty i konsolidacje. Wysoka przyznawalność. Niska rata np. 10.000 zł rata: 180
zł. Tel. 731 500 901
50-51/52/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118
1-51/52/12

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

49-51/52/12

Przedświąteczna promocja 1000 zł chwilówki dla każdego. Tel. 32 236 71 13
47-50/12

12

Przegląd Lokalny Nr 50 (1032) 13 grudnia 2012 roku

sport

bokS

czarkowski
wicemistrzem
Polski

w nim meda l jest Tomasz
Czarkowski.
Reprezentant Concordii
startował w wadze do 72 kg
i stoczył w stolicy Wielkopolski dwa pojedynki. W
drodze do finału pokonał stosunkiem głosów
2:1 Sebastiana Długołęckiego (Pomorzanin
Toruń), a w finale uległ
jednogłośnie na punkty
Krystianowi Taudalowi
(Boxing Sokółka).

Szachy

rywalizacja
przy szachownicy
Jacek Wyleżoł i jego argentyński
rywal tuż po ceremonii ważenia

sła niczego nowego. Tempo
walki w dalszym ciągu było
wysokie, a rywale nie żałowali sobie ciosów z obu rąk.
Również tych nieregulaminowych. Polak przypadkowo trafił przeciwnika poniżej pasa,
z kolei Argentyńczyk zadał
cios na głowę po komendzie
stop. Była to kolejna runda
wygrana przez gospodarza
jednym punktem. Podobnie
zresztą jak ostatnie starcie,
które zawodnik Condors rozpoczął czystym prawym prostym. Jacek Wyleżoł tak, jak
we wcześniejszych rundach,
cofał się i próbował zaskoczyć
rywala ciosami kontrującymi.
Wiele z nich dochodziło do

celu, jednak takiego, który zakończyłby walkę przed czasem
nasz zawodnik nie był w stanie
wyprowadzić i tym samym nie
zdołał odrobić strat z poprzednich rund. Ostatecznie Argentyńczyk wygrał na punkty
50:45, 50:45, 49:46.
Po porażce w Argentynie
drużynę Hussars Poland czeka
mecz z Algeria Desert Hawks,
który odbędzie się 14 grudnia
na warszawskim Torwarze.
Wracając do Jacka Wyleżoła, należy mieć nadzieję,
że wychowanek Concordii po
dwóch porażkach odniesie swoje pierwsze zwycięstwo. Wszak
do trzech razy sztuka…
Piotr Skorupa

Tenis stołowy

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 4 GRUDNIA:

Tomasz Czarkowski dołączył do szerokiego grona
knurowskich pięściarzy – medalistów Mistrzostw Polski

1. Bernard Musiolik
- 24.731 pkt
2. Czesław Antończyk
- 24.037 pkt
3. Piotr Luberta
- 22.391 pkt
4. Stefan Wroblowski
- 21.704 pkt
5. Jerzy Makselon
- 21.287 pkt
6. Piotr Palica
- 21.175 pkt
7. Ginter Fabian
- 20.210 pkt
8. Piotr Arent
- 20.173 pkt
9. Dariusz Skowron
- 19.814 pkt
10. Joachim Makselon
- 19.813 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 18 grudnia o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

- 2.139 pkt
- 2.135 pkt
- 2.101 pkt
- 2.025 pkt
- 1.905 pkt
- 1.880 pkt
- 1.853 pkt
- 1.768 pkt
- 1.706 pkt
- 1.656 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
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Michał Sikora, 6. Ewa Trybuś,
7. Karol Istel,
- g r upa C – d z iec i z e
sz kó ł pod st awow ych – 1.
Ka rol Ku ku ła, 2 . Tobiasz
Zmysłowski, 3. Jakub Sikora, 4. Remigiusz Wróbel, 5.
Daniel Trybuś, 6. Leon Gara,
7. Marcin Hombek, 8. Adam
Mig us, 9. Grzegorz Wa ntuła, 10. Laura Nowak, 11.
Wojciech Kaczorowski, 12.
Michał Brzezina, 13. Dorian
Różyński.
- W t ra k c i e z awo d ó w
wszyscy uczestnicy zostali
poczęstowani kanapkami ,
słodyczami i napojami przygotowanymi wcześniej przez
organizatora, a po zakończeniu turnieju, zawodnicy
otrzymali puchary, medale,
dy pl omy i nag rody uf undowane prz ez prezydenta
Knurowa – podsu mow ują
organizatorzy.
Zawody sędziowali: Ryszard
Nowak i Małgorzata Bernaś.
PiSk

WYNIKI LIGI OKRĘGOWEJ - 10 KOLEJKA:

1. Piotr Luberta
2. Bernard Musiolik
3. Bogdan Litwin
4. Bogumił Wolny
5. Michał Fojt
6. Leon Spyra
7. Jerzy Niewiadomski
8. Zdzisław Mral
9. Jan Pikus
10. Leon Klaczka

PiSk

Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 w Knurowie była
miejscem rozegrania Turnieju Szachowego o Puchar Prezesa Stowarzyszenia „Moja
Gmina Nasz Powiat”.
Zawody odbyły się w postaci trzech osobnych turniejów indy widualnych na
dystansie 7 rund z tempem gry
30 minut na partię (15 minut
dla zawodnika).
Do rywalizacji przystąpiło
30 zawodników, a klasyfikacja
w poszczególnych kategoriach
przedstawiała się następująco:
- grupa A – zawodnicy od
III kategorii szachowej w górę
– 1. Bogdan Tarasek, 2. Marcin
Smołka, 3. Martin Rybka, 4.
Piotr Spyra, 5. Tomasz Semik,
6. Michalina Botor, 7. Kazimierz Tchórzewski, 8. Mikołaj
Polczyk, 9. Bronisław Wiechowski, 10. Jan Domagała,
- grupa B – amatorzy – 1.
Paweł Szuba, 2. Gerard Goczoł,
3. Arkadiusz Zmysłowski, 4.
Zbigniew Wojciechowski, 5.

Orzeł Stanica - Naprzód Łubie 8:2
(punkty dla Orła: Michał Żyła, Dominik Szmaj, Adrian Szymura
po 2,5 oraz Damian Gilewski – 0,5)
AZS Politechniki Gliwice - Wilki Wilcza 5:5
LKS 45 Bujaków - Naprzód Żernica 8:2

Foto: Jan Pluta

B ok s er s k i K lub Sp ortow y C onc ord i a K nu rów
ma swojego przedstawiciela
wśród meda l istów
histor ycznych,
bo pierwszych
Mistrzostw
Po l s k i M ł o d z i k ó w.
Cz empionat
odbył się w
Pozna n iu, a
owym przedstawicielem BKS-u,
k tór y z doby ł

Uczniowie szkół podstawowych wraz z organizatorami

Foto: organizatorzy

tego legendarnego australijskiego zespołu niosła go
do końcowego sukcesu przez
wszystkie pięć rund.
Premierowe sta rcie to
przede wszystkim kilka ciosów zadanych przez Jacka
Wyleżoła prawą ręką pod lewy
łokieć r y wala. Ten z kolei
próbował atakować seriami
i trzeba przyznać, że nasz
zawodnik odczuł siłę kilku
prawych prostych. Po trzech
minutach sędziowie - Francuz,
Kanadyjczyk i Brazylijczyk
– zgodnie punktowali 10:9 dla
reprezentanta gospodarzy.
Drugie starcie, tak jak cały
pojedynek, prowadzone było
w szybkim tempie i przy obustronnej wymianie ciosów.
Można było odnieść wrażenie,
że zawodnikiem atakującym
jest Argentyńczyk, jednak
Jacek Wyleżoł starał się kontrować i jak tylko było to możliwe, po akcji zadawał ostatni
cios. W efekcie jeden z sędziów
punktował tę rundę na korzyść Polaka, a dwóch po raz
kolejny wyżej oceniło postawę
Herrery.
Wiele kombinacyjnych akcji i ciosów, zarówno zadanych
w dystansie, jak i półdystansie
– tak w skrócie można scharakteryzować trzecie starcie,
które jednogłośnie w ygrał
Argentyńczyk.
Runda czwarta nie wnio-

Foto: prywatne archiwum J. Wyleżoła

Za nami kolejna, trzecia
już seria spotkań w elitarnej, zawodowej lidze bokserskiej WSB. Hussars Poland
w składzie z wychowankiem
Concordii Knurów - Jackiem
Wyleżołem wystąpili w dalekiej Argentynie, gdzie musieli
uznać wyższość gospodarzy i
do kraju wrócili bez punktu,
a więc z porażką 0:5. Przypomnijmy w tym miejscu, że do
potyczki z zespołem Condors
nasza drużyna przystąpiła po
porażce w Meksyku 1:4 i po
pokonaniu Rosji 3:2.
Dla Jacka Wyleżoła występ
w Argentynie był drugą okazją
do zaprezentowania swych
umiejętności w WSB. W debiucie, w Meksyku skrzyżował
rękawice z Fernando Alvarezem Diazem i po wyrównanym pojedynku przegrał
jednogłośnie na punkty. Tym
razem, w Mendozie wszedł do
ringu, jako ostatni Polak i przy
stanie 0:4 miał szansę zdobyć
honorowy punkt dla Hussars.
Rywal - Juan Javier Carrasco
Herrera chciał z kolei postawić
pieczęć pod sukcesem Condors i po pięciu rundach niesamowitej wymiany ciosów swój
cel osiągnął Argentyńczyk.
Juan Javier Carrasco Herrera wszedł między liny przy
dźwiękach utworu grupy AC/
DC. I później można było
odnieść wrażenie, że muzyka

Foto: organizatorzy

grad ciosów w Mendozie

Najlepsi „szkaciorze” Turnieju Barbórkowego. Od lewej:
Edward Kolenda, Alfred Wagner i Tadeusz Wodziczko

Skat Sportowy

barbórkowe
rozdania
W przeddzień górniczego
święta, w restauracji Dolce
Vita w Szczygłowicach odbył
się Barbórkowy Turniej Skata Sportowego. Nie od dziś
wiadomo, że ta śląska gra
karciana ma wielu zwolenników właśnie wśród górniczej
braci, a więc zorganizowanie
turnieju Barbórkowego nie
może nikogo dziwić. Tak,
jak i pomoc, jaką uzyskali
organizatorzy. - Dziękujemy
Centrali Związku Zawodowego

Ratowników za ufundowanie
pucharu, MOSiR-owi Knurów
za zakup statuetek i dyplomów
oraz związkom zawodowym
KWK Szczygłowice za ufundowanie okolicznościowych kufli
barbórkowych – zaznaczają
pomysłodawcy rozgrywek.
W rywalizacji najlepszy
okazał się Alfred Wagner,
a pozostałe dwa miejsca na
„pudle” zajęli: Tadeusz Wodziczko i Edward Kolenda.
PiSk



sport

Najlepszym zespołem pierwszej edycji turnieju poświęconego pamięci byłego
zawodnika Concordii Knurów została… Concordia Knurów. Stoją od lewej:
W. Antonowicz (kierownik), D. Antonowicz, Zawadzki, Pawlik, Mucharski,
Wesoły, Bochniak. Poniżej od lewej: Wrażeń, Jasiński, Kubacki, Zając

Trudno w to uwierzyć,
ale uczestniczymy w turnieju
poświęconym pamięci Henia
Bałuszyńskiego – mówili w
niedzielne popołudnie przyjaciele popularnego „Balu”.
Smutna wiadomość o niespodziewanej śmierci niespełna 40-letniego Henia Bałuszyńskiego obiegła piłkarskie
środowisko 1 marca br. W
minioną niedzielę w hali „Pogoń” w Zabrzu rozegrano I
Mikołajkowy Turniej Halowy
Trampkarzy rocznika 1999
im. Henryka Bałuszyńskiego. Organizatorzy zaprosili
dwanaście zespołów, a ten historyczny, bo pierwszy turniej
wygrali młodzi zawodnicy
Concordii Knurów – klubu, w
którym pod koniec lat 80-tych
grał śp. Heniu.
W początkowej fazie turniej był rozgrywany w dwóch
grupach. Ry wa lami Concordii były zespoły Piasta
Gliwice, MKS-u Zaborze,
Rozwoju Katowice, MSPN-u
Górnik Zabrze i Reprezentacja Gminy Gierałtowice. Knurowianie zakończyli ten etap
rywalizacji z trzema zwycięstwami i dwoma remisami,
co dało im pierwsze miejsce
w grupie i awans do finału, w
którym rywalem była Sparta
Lubliniec. Ostatnie turniejowe spotkanie dostarczyło
ogromną porcję emocji. Złożyły się na nie cztery bramki
i remis po regulaminowym
czasie gry, czerwona kartka

dla bramkarza Concordii i
seria rzutów karnych zakończona wygraną knurowian.
Wyniki:
- grupa A
Rozwój Katowice - MKS
Zaborze 0:3, Piast Gliwice
- MSPN Górnik Zabrze 1:3,
Concordia Knurów - Gmina
Gierałtowice 1:1 (bramki:
Wrażeń - Roj), MKS Zaborze
- Gmina Gierałtowice 1:0,
MKS Zaborze - Concordia
Knurów 0:1 (Mucharsk i),
Rozwój Katowice - MSPN
Górni k Zabrze 2:1, MKS
Zaborze - MSPN Górni k
Zabrze 1:0, Piast Gliwice
- Gmina Gierałtowice, Concordia Knurów - MSPN Górni k Zabrze 1:0 (Wesoł y),
Gmina Gierałtowice - MSPN
Górnik Zabrze 0:2, Rozwój
Katowice - Concordia Knurów 1:1 (Wesoły), Rozwój
Katowice - Gmina Gierałtow ice 1:0, Piast Gliw ice
- MKS Zaborze 2:1, Piast
Gliwice - Rozwój Katowice
1:0, Piast Gliwice - Concordia Knurów 0:2 (Wesoły 2).
Klasyfikacja grupy A: 1.
Concordia Knurów, 2. Piast
Gliwice, 3. MKS Zaborze, 4.
Rozwój Katowice, 5. MSPN
Górnik Zabrze, 6. Gmina
Gierałtowice.
- grupa B
Sparta Lubliniec - Koszarawa Żywiec 3:1, Raków
Częstochowa - Sparta Lubliniec 1:3, Raków Częstochowa - Zagłębie Sosnowiec 1:3,

Henryk Bałuszyński

Górnik Zabrze - Skawinka
Skawina 5:0, Zagłębie Sosnowiec - Sparta Lubliniec
0:1, Górnik Zabrze - Koszarawa Żywiec 5:0, Raków
Częstochowa - Skaw in ka
Sk aw i na 0:1, Górni k Zabrze - Sparta Lubliniec 1:1,
Zagłębie Sosnowiec - Skawinka Skawina 1:1, Raków
Częstochowa - Koszarawa
Ży w iec 3:2 , Spa r t a Lub liniec - Skawinka Skawina 0:0, Zagłębie Sosnowiec
- Kosz a rawa Ży w iec 1:0,
Górnik Zabrze – Zagłębie
Sosnowiec 0:0, Koszarawa
Żywiec - Skawinka Skawina
0:2, Górnik Zabrze - Raków
Częstochowa 0:0.
Klasyfikacja grupy B: 1.
Sparta Lubliniec, 2. Górnik
Zabrze, 3. Zagłębie Sosnowiec, 4. Skawinka Skawina,
5. Raków Częstochowa, 6.
Koszarawa Żywiec.
- wyniki fazy finałowej
mecz o 11. miejsce: Gmina Gierałtowice - Koszarawa
Żywiec 1:3 (gol dla Gierałtowic: Nocoś), mecz o 9. miejsce: MSPN Górnik Zabrze
- Raków Częstochowa 2:3,
mecz o 7. miejsce: Rozwój
Katowice - Skawinka Skawina 1:1 w karnych 3:2, mecz
o 5. miejsce: MKS Zaborze
- Zagłębie Sosnowiec 3:1,
mecz o 3. miejsce: Górnik
Zabrze - Piast Gliwice 2:0,
mecz o 1. miejsce: Concordia
Knurów - Sparta Lubliniec
2:2 w karnych 2:1 (bramki

(15 lipca 1972 – 1 marca 2012)
W kraju bronił barw takich klubów, jak: Gwarek Zabrze, Gwiazda Chudów, Górnik Knurów, Górnik Zabrze, Piast Gliwice, Koszarawa Żywiec
i Gwarek Ornontowice.
Z powodzeniem występował w niemieckich klubach: VfL Bochum, Arminia
Bielefeld, Ahlen, SV Babelsberg i cypryjskim Enossis Neon Paralimniou.
W reprezentacji Polski debiutował 9 lutego 1994 roku, w towarzyskim
meczu wyjazdowym z Hiszpanią (1:1). Już w drugim występie przeciwko
Węgrom w Krakowie strzelił swoją pierwszą bramkę w kadrze.
„Balu” zagrał w reprezentacji 15 razy, strzelając 4 gole. W swej karierze
wystąpił m.in. przeciwko Francji (0:0 w Zabrzu), Anglii (1:2 w Londynie)
i Włochom (0:0 na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz 0:3 w Neapolu).
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dla Concordii: Wesoły).
Zwycięstwo Concordii nie
było jedynym knurowskim
akcentem turnieju. Organizatorzy oprócz meczów trampkarzy zaplanowali również
towarzyskie spotkanie przyjaciół Henia Bałuszyńskiego. Padło w nim tuzin bramek, a pierwszą strzelił były
defensor Concordii, Jacek
Wiśniewski. - Przede wszystkim odczuwam wielki
żal, że Henia nie
ma ju ż wś ród
nas – mówi
„Wiśnia”. –
„Balu” był
spokojnym
i zarazem
wesołym
człowiekiem. Nasze piłkarskie drogi
zeszły się
dopiero, gdy
zaczęliśmy grać w
ol dboja ch
i muszę przyznać, że był
bardzo dobrym
kolegą.
Na listę
strzelców wpisał
się również m.in.
mieszkaniec Knurowa
i przyjaciel „Balu” - Andrzej
Radek, który wystąpił w
jednej drużynie z innym byłym piłkarzem
i trenerem Concordii
– Józefem Dankowskim. - Jesteśmy uczestnikami turnieju
poświęconego
pamięci Henia, ale nam

wciąż trudno uwierzyć w to
co stało się 1 marca – mówi
wzruszony Józef Dankowski.
– Trudno się z Jego śmiercią
pogodzić, bo był młody, życzliwy, koleżeński i uśmiechnięty.
Na boisku po raz pierwszy
spotkaliśmy się na treningu
w Górniku Zabrze. Heniu
przyszedł do nas z Gwarka,

z którym zdobył mistrzostwo
Polski. Na wspomnianym
treningu były zajęcia w parach
i tak na siebie trafiliśmy. W
późniejszych latach spotykaliśmy się przy okazji meczów.
Pamiętam jeden z nich, gdy
byłem zawodnikiem Stali Stalowa Wola. Przyjechaliśmy
do Zabrza i przegraliśmy z
Górnikiem 0:6, a Heniu był
jednym z tych, którzy strzelali
nam bramki.
Wracając do rozgrywek
trampkarzy dodajmy, że królem strzelców został Krzysztof Wesoły z Concordii
Knurów, który 6 razy pokonał bramkarzy rywali.
Turniejową rywalizację
obserwowali najbliżsi
Henia Bałuszyńskiego: żona, syn, rodzice,
brat, natomiast prezes
Górnika Zabrze - Artur Jankowski dziękując
za pomoc w organizacji
tego pierwszego turnieju
wyraził nadzieję, że na
stałe trafi on do kalendarza rozgrywek najmłodszych adeptów piłki
nożnej.
Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Foto: KS Concordia

„Balu”, pamiętamy!

Heniu Bałuszyński przez kilka lat organizował turnieje
poświęcone pamięci Piotra Kanclerza, byłego kierownika
reprezentacji Polski. W niedzielę uczestniczyliśmy
w turnieju poświęconym pamięci Henia…
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pływanie

Miejska liga piłki
nożnej halowej

zmarł
henryk
król

W wieku 73 lat zmarł
były piłkarz knurowskiego klubu – Henryk Król.
Z tą smutną wiadomością
podzielił się z nami Jerzy
Ignacek, który mieszka w
Niemczech, jednak utrzymuje stały kontakt z wieloma
byłymi zawodnikami i trenerami. – Henryk był środkowym napastnikiem i grał w
Knurowie w latach 1958-1960
– wspomina Jerzy Ignacek.
– Pamiętam, że przyszedł do
Knurowa z Silesii Rybnik, a
następnie grał w Pancernych
Nysa i Thorezie Wałbrzych.
Henryk Król zmarł kilka
dni temu w Opolu.

Krystian Kijak (z lewej) gra w zespole Vibovitu
od 1991 roku

Intermarche zdobyło kontaktowego gola, ale natychmiastowa riposta Michała
Bagińskiego znów postawiła
pod ścianą drużynę Marcina
Polywki. W końcówce TKKF
Mistral zdecydował się na
grę z lotnym bramkarzem,
co skończyło się czwartym
golem autorstwa Mariusza Sikory, bezsprzecznie bohatera
tego meczu. Długiej tradycji
spotkań pomiędzy tymi ze-

społami stało się zadość, gdyż
po raz ostatni Intermarche
pokonało Vibovit w meczu
ligowym na początku 2008
roku. Tytułowe sformułowanie odnoszące się do wieku i
formy graczy Vibovitu znalazło po raz kolejny swoje
uzasadnienie. W wyjściowej
„piątce” tego zespołu znalazło
się trzech 38-latków.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 17. KOLEJKI Z 10.12.2012:
PTK DB Schenker – Team Stalmet 1:1 (0:0)
0:1 G. Krusiński 26’, 1:1 A. Fleszar 38’.
Sanit - Milenium 4:3 (1:0)
1:0 A. Paśnicki 14’, 1:1 M. Wawrzynek 26’, 2:1 A. Bicz 28’, 3:1 K. Boroń 32’, 3:2 M. Gajda 34’, 3:3 R. Kiklaisz 35’, 4:3 T. Barwicki 40’k.
żółte kartki: A. Bicz (Sanit), D. Matuszek, W. Żur (Milenium).
Mati Vet FC – IPA 6:8 (4:3)
1:0 G. Tomecki 4’, 1:1 T. Macha 5’, 2:1 P. Tomecki 7’, 3:1 T.
Leszczyński 10’, 3:2 T. Macha 15’, 3:3 T. Macha 16’, 4:3 P. Tomecki 17’, 4:4 T. Macha 21’, 4:5 J. Stępień 25’, 4:6 T. Stani 31’,
5:6 G. Tomecki 35’, 5:7 M. Milczarek 35’, 5:8 J. Stępień 36’, 6:8
G. Tomecki 39’.
żółte kartki: P. Tomecki (Mai Vet FC), J. Stępień (IPA Knurów).
Pamar – Tritech 8:4 (5:1)
1:0 Ł. Winiarczyk 1’, 1:1 G. Górka 4’, 2:1 P. Pietraczyk 5’, 3:1 Ł.
Winiarczyk 14’, 4:1 P. Pietraczyk 15’, 5:1 Ł. Winiarczyk 19’, 5:2 M.
Michniewski 22’, 6:2 P. Pietraczyk 23’, 6:3 W. Szczurek 24’,7:3 Ł.
Spórna 34’, 7:4 M. Michniewski 39’, 8:4 Ł. Winiarczyk 39’.
Vibovit Studio DENIM – TKKF Mistral Intermarche 4:1 (1:0)
1:0 M. Sikora 15’, 2:0 M. Sikora 22’, 2:1 Ł. Michalski 23’, 3:1 M.
Bagiński 25’, 4:1 M. Sikora 39’.
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Kolejny godny odnotowania start zanotowali reprezentanci Sekcji Pływackiej
TKKF Szczygłowice. Tuż po
tym, jak najmłodszych z workiem prezentów odwiedzał
Mikołaj, worek medali w Mistrzostwach Śląska zdobyli
podopieczni Mateusza Michalskiego. Zawody odbyły
się w Gliwicach, w rywalizacji
brali udział pływacy w wieku
14-18 lat i open, a w umownie
nazwanym worku z medalami znalazło się 18 krążków
knurowian. Miano „złotych
dziewcząt” wywalczyły: Maja
Dziublińska, Aleksandra Bańbor i Martyna Nowak. Maja
startując w kategorii wiekowej
14 lat triumfowała na 400 metrów stylem dowolnym, na 100
metrów stylem grzbietowym i
na 200 metrów stylem grzbietowym. O rok starsza Aleksandra złote krążki zdobyła na
50 metrów stylem dowolnym
(również w open), na 100 metrów stylem klasycznym, na 50
metrów stylem motylkowym
oraz na 200 metrów stylem
zmiennym. Do pięciu złotych medali dołożyła jeszcze
srebro na 50 metrów stylem
klasycznym.
Ma r t y na stawa ła na
„pudle” w kategorii wiekowej
16-18 lat. Bezkonkurencyjna
była na 50 metrów stylem
klasycznym (również w open)

Trener Mateusz Michalski (stoi drugi z prawej)
i siedmiu podopiecznych na medal

i na 100 metrów stylem klasycznym (również w open).
Srebrny medal zdobyła na 50
metrów stylem motylkowym,
a brązowe na 50 metrów stylem dowolnym i 200 metrów
stylem klasycznym.
Na medal, a nawet dwa
– brązowe – spisała się męska
sztafeta 4x100 metrów, która
w klasyfikacji open stanęła
na podium po r y walizacji
stylem zmiennym oraz stylem dowolnym. W składzie
knurowskiej sztafety znaleźli
się: Jakub Michałów, Michał
Godula, Krzysztof Hołysz i
Dawid Stolarek.
Klasyfikacja medalowa:
- kategoria 14 lat – TKKF

Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – w
składzie z dwiema reprezentantkami Oddziału Miejskiego WOPR Knurów: 17-letnią
Karoliną Zajonc i 13-letnią
Emilią Brachaczek – wywalczyło tytuł Zimowego Mistrza
Polski w Ratownictwie Wodnym. Finał czwartej edycji
tych mistrzostw rozegrano na
25-metrowym basenie „Nawa”
w Skierniewicach.
Dla Emilii Brachaczek był
to ostatni start w kategorii
młodziczek. I na pożegnanie
w tą kategorią wiekową zajęła 3.
miejsce. Pozycję na najniższym

stopniu, ale w kategorii open
juniorek zajęła z kolei jej starsza
koleżanka – Karolina Zajonc.
O lokatach zajmowanych przez
nasze zawodniczki w poszczególnych konkurencjach informuje nas Dariusz Brachaczek,
kierownik knurowskiej drużyny WOPR: - Emilka została
mistrzynią Polski w rzucie liną
i holowaniu wraz z Magdą
Skudlik z Rudy Śląskiej, następnie była trzecia na 50 metrów
holowanie manekina w płetwach i czwarta na 25 metrów
holowanie manekina. Karolina
z kolei została mistrzynią Polski na 100 metrów ratowanie

informacja
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zdobył 3 złote medale i zajął
5. miejsce (zwycięstwo MKS
SMS Victoria Racibórz),
- kategoria 15 lat – TKKF
wywalczył 4 złote i 1 srebrny
medal co dało mu 5. miejsce
(zwycięstwo CSIR MOS Dąbrowa Górnicza),
- k at e gor i a 16 -18 l at
– TKKF zdobył 2 złote, 1
srebrny i 2 brązowe medale i w
efekcie został sklasyfikowany
na 3. miejscu (zwycięstwo AZS
AWF Katowice),
- kategoria open – TKKF
wywalczył 3 złote i 2 brązowe
medale, plasując się na 4. miejscu (zwycięstwo AZS AWF
Katowice).
Piotr Skorupa

knurowska „cegiełka”
do mistrzostwa polski

Foto: archiwum WOPR

Przedostat nia w t y m
roku seria spotkań Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej
stała pod znakiem niespodzianek. Już w pierwszym
meczu tej kolejk i jeden z
faworytów rozgrywek - Team
Stalmet nieoczekiwanie stracił punkty remisując z PTK
DB S c h e n k e r. „ S t a l ow i ”
długo nie mogli sforsować
obrony rywala, a kiedy zrobili to wreszcie w 25. minucie
meczu, zadowolili się prowadzeniem chcąc najmniejszym
na k ładem sił dowieźć ten
wynik do końca meczu. Taktyka ta srogo się zemściła,
bo PTK wyrównał po golu
Adama Fleszara, a Teamowi
St a l me t moż e z abr a k n ą ć
dwóch cennych punktów w
walce o najwyższe lokaty.
Niespodzianką zakończył
się także mecz Mati Vet FC z
IPA Knurów. Wprawdzie ci
pierwsi już po 10 minutach
prowadzili 3:1, ale niezwykłą skutecznością popisywał
się Tomasz Macha , k tór y
trzykrotnie doprowadzał do
w y równania. Po przer wie
dwa gole dołożył weteran
Jarosław Stępień i IPA nieoczekiwanie, ale zasłużenie
wygrała awansując tym samym na 6. miejsce w tabeli.
Mecz em w iecz or u był
pojedynek Vibovitu Studio
DENIM z TKKF Mistral Intermarche. Pierwszy kwadrans tego pojedynku był wyrównany, aż wreszcie świetną
indywidualną akcją popisał
się Mariusz Sikora, który dał
tym pierwszym prowadzenie.
Tuż po zmianie stron ten sam
zawodnik podwyższył na 2:0.
Nie mające nic do stracenia

Foto: Waldemar Jachimowski

Vibovit jak wino

Foto: SP TKKF

Mikołaj ma worek prezentów,
a pływacy worek medali

Śląska drużyna WOPR-owców zwyciężyła w IV
Zimowych Mistrzostwach Polski

manekina w płetwach, a także
w sztafecie 4 razy 25 metrów
holowanie manekina i 4 razy 50
metrów z pasem ratowniczym,
natomiast w konkurencji 100
metrów ratowanie kombinowane była czwarta, tak samo jak
na 200 metrów w konkurencji
super ratownik oraz zajęła
piąte miejsce w konkurencji 100
metrów ratownik.
Dla mnie nie ulega wątpliwości, że te zawodniczki są przyszłością naszego ratownictwa nie
tylko w wydaniu śląskim, ale i
ogólnopolskim – podsumowuje
Dariusz Brachaczek.
Medalowe miejsca reprezentantek Knurowa są powodem do dumy i jednocześnie
pozy t y wny m „kopem” do
dalszej ciężkiej pracy zarówno dla Emilii i Karoliny, jak i
innych ratowników zrzeszonych w Oddziale Miejskim
WOPR. Sukces dwóch nastolatek należy też docenić ze
względu na wysoki poziom,
jaki prezentowali rywale, którzy ustanowili cztery rekordy
Polski. Dodać należy też, że
w Skierniewicach startował
m.in. wicemistrz świata - Paweł Szkudlarek.
Piotr Skorupa



knurów. pożar na StaSzica

o mały włos, a wandale
spaliliby piętro
Płonący fotel był przyczyną pożaru, który wybuchł
na IV piętrze bloku nr 1 przy ul Staszica. Mebel podpalili
wandale, czym prędzej uciekając z miejsca zdarzenia.
Mieszkańcy nie czują się bezpiecznie
- Cały dym szedł w naszą stronę,
bo tam na końcu klatki schodowej
było otwarte okno – słyszmy od kolejnej osoby.
- Myślałam na początku, że pali
się winda – pisze Kobeszko. – Zajęły
się też drzwi przy pustym lokalu i
stopiły przewody. Gdy Straż Pożarna opanowała sytuację, mogliśmy
w rócić do domu , by w y w ietrzyć
mieszkanie.

to podpalenie

- Przyczyną pożaru było podpalenie fotela, który znajdował się przy
wyjściu z windy – potwierdza Wojciech Gąsior, dowódca Jednostki Ratowiczno-Gaśniczej w Knurowie.
- Jacyś chuligani go pewnie podpalili i uciekli – mówi wzburzona
lokatorka. – Jak można być tak lekkomyślnym, żeby coś takiego zrobić?
- Co by się stało, gdyby ktoś podłożył ogień w nocy, gdy wszyscy śpią
– zastanawia się Joanna Kobeszko.
– Dym wtargnąłby do mieszkania
momentalnie, można sobie wyobrazić taki scenariusz...
Nazajutrz po pożarze całe piętro wygląda fatalnie. Ogień strawił
instalację elektryczną, klatka przy
wyjściu z windy od podłogi po sufit
jest czarna. Sadza osadziła się na
suficie i ścianach na kilka metrów
od źródła pożaru. Dzięki technikom
jeszcze tego samego dnia można
było korzystać ze światła na klatce.
Lokator, który gasił ogień, przeje ż d ż a pa lc em po d r z w iach do
mieszkania. Są obklejone sadzą.
- Cały ten dym szedł w naszą
stronę i wszystk o wl aty wało do
mieszkań. W środku też jest pełno
sadzy - żali się jedna z lokatorek.
– Wszystko na święta już miałam wyczyszczone, a dzisiaj jak próbowałam
drzwi wejściowe umyć, to się nie dało.
Nie wiem, czym mam to zrobić.

kalendarz za tydzień
W przyszłym, świątecznym, wydaniu Przeglądu Loka lnego w raz
z naszym tygodnikiem
ot r z y ma s z k a lend a r z
ścienny na 2013 rok. W
wydaniu znajdzie się też
kolorowa wkładka przypominająca – w iście fotograf icznym sk rócie
– minione dwa lata w
samorządzie.
Cena w ydania:
2 złote



fotel niezgody

Stojący na kondygnacji fotel działał na niektórych jak czerwona płachta
na byka.
– Wyniosła go jedna z sąsiadek,
która tutaj mieszka – dowiadujemy się
od jednej z lokatorek.
– Tydzień temu zgłosiłem do administracji, żeby go wynieśli, ale tego nie
zrobili – mówi jeden z sąsiadów.
- To feralny mebel. Już nawet bezdomni tutaj przychodzili i na nim spali, a teraz jeszcze ten pożar – żali się.
- Niedawno szorowaliśmy ściany
na korytarzu, by było czysto na święta. Dzień po zajściu w administracji
na pytanie, co zrobić z korytarzem
lokatorzy usłyszeli „waszym obowiązkiem jest to posprzątać!” A ja pytam:

Tak po pożarze wygląda korytarz przed windą

czy na pewno naszym? – zastanawia
się Kobeszko.
- Kto ma to sprzątać? Ja? 70-letnia
kobieta albo tutaj sąsiadka w siódmym
miesiącu ciąży – wtóruje jej inna. - A
kto odpowie za te straty? Przecież nie
ma szans, żeby złapać tych, którzy to
podpalili. Proponowaliśmy, by zainstalować tu kamery, ale nikt nas nie
słuchał. Wtedy może byłaby możliwość
złapania łobuzów.

MĘczący wandale

Wandale spędzają sen z oczu naszym rozmówcom.
– Przychodzą i demolują, co się

da. Światło na klatce było zrobione, to
od razu kable powyrywali. Poza tym
piją na klatkach i ćpają – skarżą się.
– Strach się też odezwać, jak się przechodzi koło nich. Wiadomo, co takiemu strzeli do głowy i czy nie dostanie
się od jednego lub drugiego...
- Chcemy czuć się bezpiecznie i
żyć w czystości, a nie w chlewie, który
zresztą sami musimy posprzątać po
nieproszonym towarzystwie – czytamy w mailu od Joanny Kobeszko
– Czwartkowy pożar uświadomił mi
jak niebezpiecznie jest mieszkać w tym
miejscu...
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

po beamcioku został gruz

Foto: Paweł Gradek

Do pożaru doszło w ubiegł y
czwartek około godziny 20.
– Siedziałem przed telewizorem,
gdy nara z poczułe m s pal e niznę
– mówi jeden z lokatorów bloku nr
1 przy ul. Staszica. – W pierwszej
chwili pomyślałem, że to coś u mnie,
może przewody. Wyszedłem jednak
na klatkę. Fotel koło windy, który
stał tam chyba od miesiąca, płonął.
Wziąłem dwa wiadra wody, sąsiad
jedno i ugasiliśmy pożar. Zanim
przyjechała Straż Pożarna fotel się
już tylko tlił.
Mieszkającą na IV piętrze Joannę Kobeszko zaalarmowała sąsiadka.
– Układaliśmy się już do snu,
[gdy] rozległ się rozpaczliwy krzyk
sąsiadki (...), która wpadła do mieszkania. Za nią kłęby czarnego, duszącego dymu, który w mgnieniu
oka wypełnił mieszkanie – czytamy
w mailu, który wysłała do naszej
redakcji. – Wyszłam na klatkę i zobaczyłam łunę ognia przy windzie.
Pani Joanna błyskawicznie zebrała dzieci i opuściła z nimi mieszkanie.
- Trudno było złapać oddech. Na
klatce spaliły się przewody, więc nic
nie było widać – relacjonuje. – Trzymaliśmy się za ręce i po omacku
zeszliśmy piętro niżej. Tam można
było złapać oddech. Część mieszkańców nawet nie miała pojęcia, co
się dzieje.
- Usłyszałam krzyki, że się pali
– mówi nam lokatorka z kondygnacji
wyżej. – Na całym korytarzu nie było
światła, ale miałam latarkę, więc
świeciłam i razem z sąsiadem gasiliśmy palący się fotel. Co mogliśmy
pomóc, to pomogliśmy. Szczęście, że
się nikomu nic nie stało.
- Gdybyśmy tego nie przygasili,
to pożar mógłby być dużo większy
– mówi mężczyzna, który gasił palący się fotel.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
kilka razy przekładała termin rozbiórki
beamcioka przy ul. Dworcowej. W końcu we
wtorkowe popołudnie ekipa przystąpiła do pracy
Jeszcze w czwartek strażnicy
miejscy znaleźli w beamcioku ślady
bytności bezdomnych, których wcale
nie odstraszał katastrofalny stan budynku. W piątek wysłaliśmy e-mail
do rzeczniczki GDDKiA z pytaniem
o powód wstrzymania prac rozbiór-

kowych. Odpowiedź nadeszła we
wtorek: - Firma realizująca rozbiórki
budynków zaangażowana jest w wielu
miejscach naszego regionu. Firma ma
możliwość swobodnego dysponowania
swoimi pracownikami, kierując ich do
konkretnych prac. Wszystkie rozbiórki

budynków traktowane są priorytetowo.
Zgodnie z zapewnieniem wykonawcy,
budynek w Knurowie powinien zostać
rozebrany do końca tego tygodnia.
Kilka godzin później ciężki sprzęt
wjechał na posesję przy rondzie i
rozpoczęło się wyburzanie ponad
100-letniej ruiny. Obecnie trwa wywożenie gruzu. Kolejnym krokiem
będzie rekultywacja tego terenu.
/g/

Rozwiązanie konkursu

nie tylko św. barbara

Tydzień temu ogłosiliśmy konkurs, w którym można
było wygrać numizmat wybity z okazji połączenia kopalń
„Knurów” i „Szczygłowice” z wizerunkiem św. Barbary
z cechowni na Fochu. Monety ze srebra oksydowanego
ufundowała Izba Tradycji KWK „Knurów”. Czytelników
zapytaliśmy o 3 patronów górnictwa, oprócz św. Barbary.
Wśród odpowiedzi najczęściej wymieniani byli: św. Kinga,
św. Mikołaj, Albert Wielki Biskup, św. Patryk, św. Dorota.
Szczęście w losowaniu dopisało: Henrykowi Krypczykowi, Lucynie Brozig i Zygmuntowi Podrazie. Po
odbiór numizmatów zapraszamy do naszej redakcji.
Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie.
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