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aktualności
Knurów

Seniorzy na bal

Zarząd Oddziału Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przymierza się
do zorganizowania balu seniora.
Imprezę zaplanował 22 listopada w
lokalu „777”.
- Zainteresowanych członków
prosimy o kontakt z biurem przy ul.
Szpitalnej 8 - apeluje zarząd.

Foto: Dawid Ciepliński

/g/

Podczas uroczystości przed rokiem honorowej asysty przed
pomnikiem udzielili harcerze

KnuRów. zbliża SiĘ naRodowe świĘto niePodległości

Przyłącz się, złóż
hołd bohaterom

Foto: Starostwo Powiatowe

POwiaT

dłużej
w dwa piątki

11 listopada (niedziela) cała Polska
świętować będzie 94. rocznicę odzyskania
niepodległości. Rocznicowe uroczystości
odbędą się też w Knurowie
O godzinie 11.30 w kościele
pod wezwaniem świętych Cyryla i
Metodego rozpocznie się uroczyste
nabożeństwo w intencji Ojczyzny.
W czasie mszy wystąpi Orkiestra
KWK Knurów. Asysty udzielą poczty
sztandarowe okolicznych organizacji
i stowarzyszeń.
Po nabożeństwie, około godz.
12.20, zostanie sformowana kolumna, w skład której wejdą delegacje

i poczty sztandarowe. Uczestnicy
przemaszerują – pod przewodnictwem orkiestry - przed Pomnik
Powstańców Śląskich przy ul. Dworcowej.
Przy pomniku zostaną złożone
wieńce i kwiaty. Odbędzie się też
ślubowanie I klasy (mundurowej) z
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w
Knurowie.

W piątki 9 i 23 listopada
Starostwo Powiatowe
w Gliwicach będzie czynne
dłużej
Zwykle starostwo jest czynne od
poniedziałku do środy w godzinach
7.30-15.30, w czwartek od godz. 7.30
do 17.30, a w piątek od godz. 7.30 do
godz. 13.30.
Jednak w piątki 9 i 23 listopada
urząd będzie pracować dwie godziny
dłużej, czyli od godz. 7.30. do godz.
15.30.
/sisp, b/

/bw/

Foto: Dawid Ciepliński

Piosenka prawdziwa

w Knur owie
Ośrodku Spor tu i Rekr eacji
ydlaW sobotę i niedzielę w Miejskim
wielu innych ciekawych skrz
i
g
papu
,
rków
kana
awa
odbyła się wyst
knur owskiego oddziału Polków
człon
z
prze
na
owa
aniz
tych okazów, zorg
. Ekspozyc ja
rków i Ptaków Egzotycznych
skiego Związku Hodowców Kana
ptaków służ yli swoją
śnicy
miło
a
m,
jęcie
przy
ym
spotkała się z pozy tywn
ch podopiec znyc h.
wiedzą i radą na temat swoi

Ray Char les w Szcz ygłowica
ch. Nież yjąc y już artysta zago
ścił na ścianie
jednego z garaży. Twór ca tego
niezwykłego graf fiti jest osob
a, podpisujuje się pseudonimem STR.
Jego prace możemy podziwiać
też na kilku
budynkac h w Knur owie.

Niedzielne uroczystości poprzedzi piątkowy (9 listopada) koncert pt. „Piosenka prawdziwa”, zorganizowany w klubie Sztukateria przez Studio Piosenki
i Musicalu przy Centrum Kultury.
Publiczność usłyszy piosenki Jacka Kaczmarskiego, Jana Pietrzaka, Leszka
Wójtowicza, Grzegorza Tomczaka i Agnieszki Osieckiej.

9 XI – Światowy
Dzień Jakośc i,
Międzynar odowy Dzi
eń Walki
z Faszyzmem i Ant
ysemit yzmem
10 XI – Dzień Mło
dzieży, Dzień
Jeża, Dzień Przewodn
ików
i Ratowników Górsk
ich
11 XI - Narodowe
Święto
Niepodległości
12 XI – Światowy
Dzień Bicia
Rekordów, Dzień Drw
ala, Światowy Dzień Chorych
na Cukrzycę
14 XI – Dzień Sen
iora

KnuRów

znaleziono
rower!

9 października
patrol Straży miejskiej
natknął się przy
ul. Reymonta
na porzucony rower marki
Victoria. do tej pory dwukołowiec czeka na odbiór.
właściciel roweru
proszony jest o osobisty
bądź telefoniczny
( nr telefonu − 986)
kontakt ze Strażą miejską.
2

Knurów

wpadka
z włazem

gliwice

W piątkowe przedpołudnie strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o
kradzieży metalowego włazu ze studzienki deszczowej. Jak się okazało,
sprawcy – dwaj mężczyźni - usiłowali
go sprzedać w jednym ze skupów
złomu. Nie udało im się. Teraz sprawą
zajmują się policjanci z knurowskiego
Komisariatu Policji.
/bw/

burza

Kolejna t ra nsm isja z c yk lu
„The Metropolitan Opera: Live in
HD”. Tym razem w gliwickim kinie
Amok opera Thomas Adèsa „Burza”
na motywach dramatu Williama
Shakespeare’a. Spektakl rozpocznie
się 10 listopada o godz. 18.45. Bilety
w cenie 45 i 50 zł do nabycia w kasie
kina.
jb

Knurów

Promile
grzeją

gliwice

nike poezji

Jesienne noce nie należą do
ciepłych, co jednak nie wszystkim
przeszkadza. W ubiegły wtorek,
przed godz. 23, uwagę patrolu Straży
Miejskiej i Policji zwrócił mężczyzna
leżący na chodniku przy ul. Koziełka. Jak się okazało, na łopatki rozłożył pana nadmiar wypitego alkoholu.
Funkcjonariusze postawili go do
pionu. Niebawem trafił do domu pod
opiekę żony.

/bw/

LXXIV Krakowski Salon Poezji
w Gliwicach upłynie pod znakiem
poezji pod skrzydłami Nike. Artyści zaprezentują utwory z tomików
wierszy nominowanych w tym roku
do literackiej nagrody Nike: Janusz
Styczeń „Furia instynktu”, Julia Hartwig „Gorzkie żale” Piotr Mitzner
„Kropka”, Eugeniusz TkaczyszynDycki „Imię i znamię” . Salon poezji
zaprasza w niedzielę, 11 listopada
o godz. 12. Bilety za symboliczną
złotówkę.
jb

W niedzielę po msz y św. w kośc
iele pw. św. Cyryla i Metodego
wyst ąpiłzespół Slavia Musa. Chór zapr
ezentował trzy utwory ze swoj
ego bogatego
repertuaru.

Foto: Arch. MP-12

nie zapomnij

30 października polic yjny pies
Sznupek i mł. asp. Janusz Szyd
ło odwiedzili dzie ci z Miejskie go Prze
dszkola nr 12 w Knur owie.
Przypomnieli
przedszkolakom o zasadach
bezpieczeństwa na drodze i
podc zas zabaw
oraz odpowiadali na mniej lub
bardziej trudne pytania. Na
zakończenie
dzieci otrz ymały odblaskowe
opaski na ręce, aby zawsze
były widoczne
na drodze.
Md, jb
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Szczygłowice

Odkryli zwłoki bezdomnego

Foto: Paweł Gradek

Podczas patrolowania koczowisk strażnicy miejscy i pracownicy socjalni odkryli zwłoki
bezdomnego mężczyzny. Nic nie wskazuje, by przyczyną zgonu było wychłodzenie
organizmu

Bezdomni wolą takie miejsca od pobytu w całodobowych schroniskach. Chcą być wolni, co czasem
kończy się dla nich tragicznie

Tradycyjnie przed nastaniem
niskich temperatur Straż Miejska
wespół z pracownikami Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej patroluje miejsca, w których mogą koczować
bezdomni. 30 października dokonali w Szczygłowicach szokującego
odkrycia. W jednym z koczowisk
znaleźli zwłoki mężczyzny. Wezwany
na miejsce lekarz stwierdził, że zgon
nastąpił 24 godziny wcześniej. Ciało
ułożone było w taki sposób, jakby
ktoś odprowadził bezdomnego do
meliny, po czym oddalił się stamtąd,
przeczuwając co się święci.
Mało prawdopodobny jest zgon

z powodu wychłodzenia organizmu;
w tych dniach nie było zbyt niskich
temperatur. Oględziny miejsca odnalezienia zwłok sugerują, że przyczyną
śmierci mógł być alkohol. Sprawę
bada prokurator.
64-letni mężczyzna tułał się po
mieście od 20 lat. Był pensjonariuszem Dziennego Domu Pomocy
Społecznej. Renta, którą otrzymywał,
dyskwalifikowała go w staraniach o
inne formy pomocy. Zawsze z boku,
typowy autsajder.
- Znaliśmy go. Sympatyczny człowiek. Do maja przebywał w schronisku w Kędzierzynie-Koźlu, później

wrócił do Knurowa. Od tego czasu
przychodził do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, znał nasze zasady - słyszymy od dyrektorki MOPS,
Małgorzaty Cisek-Sopel.
Po śmierci bezdomnego odnalazła się jego rodzina, która zajmie się
pochówkiem.
Trudno powiedzieć, ilu jeszcze
bezdomnych koczuje w Knurowie.
W dniu odkrycia zwłok patrol Straży Miejskiej natknął się na jeszcze 2
mężczyzn (na ul. Szpitalnej i Dworcowej), których poinformował o
możliwości skorzystania z noclegowni w Bojkowie.

2 i 3 listopada interweniowali
jeszcze w śmietniku przy ul. Szpitalnej i pomieszczeniu banku WBK
przy ul. Kosmonautów, gdzie spali
bezdomni.
- Za każdym razem, kiedy temperatura spada poniżej zera, boimy się
o nich. Wbrew pozorom są to bardzo
zaradni ludzie. Całą swoją aktywność
i wiedzę wykorzystują, by przeżyć w
dżungli osiedlowej - mówi dyrektorka
MOPS.
Wiedzą, w jakich zakamarkach
mogą spędzić noc, do kogo się udać,
by poczęstował ich gorącą kawą.
Wolą to od pobytu w całodobowym
schronisku z pełnym wyżywieniem.
Tylko wtedy czują, że są wolni.
Czasem ktoś pod pozorem pomocy stara się ich wykorzystać. Dyrektorka MOPS przywołuje historię
sprzed 2 lat, kiedy ośrodek odwiedził
pewien pan. - Wywrzeszczał, żebyśmy zostawiły jego (!) bezdomnych.

Nabrałyśmy podejrzeń, że mężczyzna
wykorzystuje łatwowierność naszych
podopiecznych i angażuje ich do
różnych prac. Po tonie, jaki przyjął w
rozmowie z nami, poczułyśmy się zagrożone. Obawiałyśmy się także o tych
szczygłowickich bezdomnych, dlatego
zgłosiłyśmy sprawę Policji.
Są bezdomni, którzy nie chcą
niczyjej pomocy. O niektórych słuch
dawno zaginął. Inni po latach milczenia znów odwiedzają ośrodek i
szukają nowej szansy. - Dziś (wtorek
- przyp. red.) przyszedł do nas pan,
o którego bardzo się martwiliśmy, bo
zniknął nam z oczu na długi czas. Dostał skierowanie do schroniska - mówi
Małgorzata Cisek-Sopel.
W czwartek patrol Straży Miejsk iej i pracowników socjalnych
ponownie skontroluje koczowiska
bezdomnych.
Paweł Gradek

1 listopada Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło
całodobową, bezpłatną infolinię dla bezdomnych. Pod numerem 800 100 022
mogą się dowiedzieć, gdzie czeka na nich nocleg i ciepły posiłek. Infolinia
będzie czynna do 31 marca.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat to już trzeci zgon bezdomnego w Knurowie. W grudniu 2008 roku ekipa budowlana odkryła pod barakiem przy
naszej redakcji zwłoki 50-letniego mężczyzny. Pijany zamarzł we śnie. Dwa
lata później robotnicy, pracujący przy ul. Kazimierza Wielkiego, odkryli w
przenośnej toalecie zwłoki 47-letniego bezdomnego.

reklama

reklama

Knurów

Oszuści!

Za kupy przez internet źle
skończyły się dla knurowianki z
alei Piastów. 6 października zgłosiła na Policję, że została oszukana
przez internetowego sprzedawcę.
Na portalu Allegro.pl zakupiła
dosyć drogie perfumy, pieniądze
wpłaciła, ale towaru nie otrzymała.
Policja przestrzega przed oszustami, najlepiej kupować u sprawdzonych sprzedawców.
jb

Paniówki

Spragniony

31 października w Paniówkach
przy ulicy Gliwickiej nieznany
sprawca, wyłamując okno, włamał
się do domu jednorodzinnego. Skradł
alkohol. Trwają poszukiwania amatora wysokoprocentowych trunków.
jb

Przegląd Lokalny Nr 45 (1027) 8 listopada 2012 roku

Twoja przyszïoĂÊ
w budownictwie

Najbliĝszy kurs
juĝ 12 listopada!
DZIA KURSÓW MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
44-190 KNURÓW, ul. Szpitalna 8, tel.: (32) 401-00-07, 604-635-784



aktualności
Oświata

Polonista pilnie
poszukiwany

straży pożarnej po „Siódemki”. To
co wyprawia PWiK woła o pomstę
do nieba. Nie dalej jak dwa tygodnie
temu w Przeglądzie PWiK w swojej
kolorowej reklamie na pół strony
chwaliło się, co to już zrobiło, i
zapowiadało, co lada dzień zrobi.
Między innymi, że położy asfalt na
1 Maja jeszcze przed Wszystkich
Świętych. I co? I d...! I za to ktoś
po d... powinien oberwać...

Zmniejsza się ilość uczniów, co w wielu
miejscowościach skutkuje zamknięciem
szkół i redukcją zatrudnienia. Dla niektórych
pedagogów rozwiązaniem może być wyjazd
za granicę do ośrodków polonijnych. Właśnie
trwa nabór
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje nauczycieli
polonistów i nauczania początkowego, wymagana jest znajomość języka
rosyjskiego oraz w przypadku pracy
w Argentynie − hiszpańskiego.
Nauczyciele kierowani są m.in. do
ośrodków w Armenii, Rumunii, Rosji,
Uzbekistanie czy Kazachstanie.
− Ich zadaniem jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja
polskiej kultury, ale także pomaganie
rodakom w kultywowaniu polskich

tradycji oraz przybliżaniu obrazu
współczesnej Polski − informują organizatorzy.
Aby wziąć udział w rekrutacji,
pedagog powinien posiadać dyplom
ukończenia wymienionych specjalności, co najmniej dobrą ocenę pracy
nie starszą niż 5 lat oraz dobry stan
zdrowia. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 30 listopada. Więcej
informacji na stronie www.orpeg.pl.
jb

Wieczny
odpoczynek?
Tydzień temu opisywaliśmy sposób, w jaki administracja cmentarzy
komunalnych w Knurowie komunikuje się z opiekunami nieopłaconych
grobów. W artykule błędnie podaliśmy, że opłata za pochówek na 20 lat
wynosi 243 zł. W rzeczywistości to
486 zł, zaś podana przez nas kwota
dotyczy 10 lat. Taki cennik obowiązuje na cmentarzach komunalnych.
Aby opłacić pojedynczy grób na

50 milionów pobudza
wyobraźnię. Zapytaliśmy
knurowian, co zrobiliby
z takimi pieniędzmi?

Kierowca

Święty by się
wściekł!
Ścieżki...
ciężarowe?

- Złoty medal dla tego, kto pracuje nad ścieżkami rowerowymi w
rejonie Zacisza. Ale nie wiem, co
zrobić by trzeba temu, kto wysłał
do lasu ciężki samochód po drewno w okresie deszczowym. Oto
jak wyglądają teraz ścieżki rowerowe. Jak można tak marnować
czyjąś pracę i pieniądze?...

J.

Obiecanki,
cacanki...

- To, co się dzieje na ul. 1 Maja to
skandal! Mówię o dziurach - koszmarze kierowców na odcinku od

Aniela Słupik
z Czerwionki-Leszczyn:
− O marzenie ściętej głowy! Dla
mnie to trochę za dużo. Ale gdybym już wygrała tyle milionów, to
na pewno połowę przeznaczyłabym na dzieci niepełnosprawne.
Może kupiłabym piękny dom, bo
mieszkam w bloku. Niestety zazwyczaj bywa tak, że wygrywają ci,
co już mają sporo pieniędzy.

- Szlag mnie trafia, a na usta
cisną przekleństwa ilekroć przychodzi mi przejechać po 1 Maja.
Czy nikt tego w „wodociągach”
nie widzi? Tych wertepów, dziur i
kałuż na rozbabranym pasie bez
asfaltu, a w rezultacie jazdy na
czołówkę, bo kierowcy ratują się,
wjeżdżając pod prąd. Ileż można
o tym gadać, ileż apelować i...
s łuchać zapewnień, że będzie
OK, skoro potem okazuje się, że
to słowa rzucane na wiatr. No
przecież święty by się wściekł!
A to przelotowa droga, jedna z
najważniejszych w Knurowie. Nie
da się tego zrobić porządnie? W
Gierałtowicach robili na głównej
drodze koło „gminy” i kościoła.
Ruch był jak diabli, ale dali radę.
Może ktoś z wodociągów zadzwoni tam i zapyta, jak to robią...

Stanisław
Not. bw

cmentarzu parafialnym, potrzeba
200 zł na 10 lat i 400 zł na 20 lat.
Część cmentarza przy ul. 1 Maja
jest parafialna, część komunalna.
Na tej drugiej znajdują się nagrobki
postawione po 85 roku, chociaż jak
poinformowała nas administracja
cmentarzy komunalnych i w części
parafialnej zdarzają się dochowania
do starszych grobów.

Wojciech Banat
z Knurowa:
− Wybrałbym się w podróż dooko ł a świat a. Kupi ł bym sobie
wielki jacht, którym opłynąłbym
całą kulę ziemską. Odwiedziłbym
Australię, Nową Zelandię, a w
Stanach Zjednoczonych Alaskę i
Luizjanę.

/g/

Pilchowice

Plac u zbiegu ulic Powstańców
i Strażaków ma nową nazwę. Rada
Gminy Pilchowice zadecydowała,
że nowym patronem skweru
zostanie dr Franciszek Moritz
Doktor to postać znana w Pilchowicach. Przez wiele lat był posłem do parlamentu z terenu Górnego Śląska, naczelnym lekarzem
pilchowickiego szpitala, członkiem
Rady Parafialnej. To z jego inicjatywy uruchomiono m.in. kolejkę wąskotorową i obsadzono drzewami
pobocza pilchowickich ulic.
Zakupił teren pod szpital dla
kobiet (powstał w 1911 r.) i nowy
cmentarz.

Nazywany był ojcem biednych i dobroczyńcą klasztoru.
- Miejscowa ludność długo wspominała, jak rozdawał
biednym żywność,
ubrania, a nawet pieniądze – czytamy w
opracowaniu o „Ludziach, którzy wpisali
się w historię Pilchowic”

ogłoszenie

INFORMACJA
Gmina Knurów informuje placówki wsparcia dziennego zamierzające prowadzić swoją działalność w 2013 roku o konieczności
dostosowania się do przepisów w szczególności uzyskania zezwolenia Prezydenta na jej prowadzenie zgodnie z art. 19 ustawy z dnia
09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).



Aleksandry Czechowskiej-Gąbki. - Kiedy
pytano ile należy się za
pomoc choremu, często
odpowiadał ,,już zapłacone”.
W 1904 Moritz
został pochowany na cmentarzu prz y
kościele.
Przez wiele lat jedna
z ulic nosi ł a je go
imię (Mor it z st r.,
obecna ul.
Strażaków).
Teraz ponownie postanowiono
uhonorować jego działalność na rzecz mieszkańców miejscowości.
Plac im. dr. Franciszka Moritza to jedno z
ładniejszych miejsc w
okolicy – godne miana
tak zasłużonego dla
Pilchowic patrona.
Jb, b

Foto: UG Pilchowice

Plac im. Franciszka Moritza

Danuta Kapłanek
z Knurowa:
− Wysłałam już los, to może się
uda! Gdybym to ja trafiła „szóstkę”, po pie r wsze sp ł ac i ł abym
kredyt, po drugie zmieniłabym
mieszkanie na większe. A potem
całą rodziną pojechalibyśmy na
wczasy nad polskie morze.

Danuta Puchałka
z Knurowa:
− Większość pieniędzy dałabym na
lokatę. Mężowi przydałby się nowy
samochód. Za resztę podróżowalibyśmy po Polsce.

Nagrobek Franciszka Moritza
(1831-1904) na pilchowickim
cmentarzu

Płonne nadzieje.... Niestety
50 mln nie trafi do żadnego
z knurowian, choć pewnie
w niektórych przypadkach
było blisko. Nagrodą podzieli
się trójka wybrańców losu z
innych miast. Co zrobią z wygraną sumą? O tym, niestety,
nic nam nie wiadomo.
Not. jb
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Gierałtowice, Pilchowice

Posterunków
(nie) żal?

Foto: Justyna Bajko

Niebawem minie pół roku, odkąd
w Gierałtowicach i Pilchowicach
zlikwidowano posterunki Policji. Jak to
rozwiązanie sprawdza się w praktyce?

Rury tracą blaszaną izolację, gdyż „zagospodarowują” ją okoliczni złomiarze

Knurów

Złomiarze przymierzają
się do rur

Rury ciepłownicze biegnące wzdłuż torów kolejowych
przy ulicy Niepodległości wzbudziły zainteresowanie
złomiarzy. − Poprzecinane blachy, wata szklana, która
wala mi się po podwórku, przecież to jest karygodne!
Niech ktoś w końcu coś z tym zrobi!− oburza się
knurowianka, która poinformowała nas o problemie
Jakiś czas temu złomiarze, poszukując nowych terenów do eksploracji,
postanowili przenieść się w okolice torów. Teren, niezbyt dobrze oświetlony,
sprzyja kradzieżom. Zdarza się, że nie
poprzestają na zabieraniu blachy z rur
ciepłowniczych, ale zaglądają też do
ogródków pobliskich domów.
− Straż Ochrony Kolei czasami się
tutaj przechadza, ale na złodziei nie
ma mocnych − mówi knurowianka.
− Ci ludzie nie mają niczego do stracenia, więc też nawet jak ich złapią, to
niewiele im zaszkodzą. Stąd bierze się
ta ich odwaga.
Rury ciepłownicze bez osłony są
niebezpieczne. Płynie nimi gorąca
woda. Można się poparzyć, przypad-

kowo dotykając przewodu.
Rury należą do Przedsiębiorstwa
Energetycznego Megawat. Poinformowaliśmy firmę o problemie.
− Wcześniej nie zgłaszano nam
takich przypadków − informuje Piotr
Starczała, kierownik Zakładu 2 Elektrociepłowni „Knurów” - oddziału
Megawatu.
− Pracownicy już organizują

Likwidacja, nazywana przez
niektórych reorganizacją, miała
uwolnić dzielnicowych od papierkowej roboty i pozwolić im wyjść zza
biurek do ludzi.
- Daliśmy się przekonać Policji,
że po likwidacji posterunków nic się
nie zmieni. Posterunek to ułomna
instytucja. Nie był czynny całą dobę,
nie zawsze można tam było zastać
dzielnicowego, a jeśli już był, nie
mógł brać udziału w akcji, bo nie
miał asysty - usłyszeliśmy w Urzędzie Gminy Gierałtowice.
W terenie pracują ci sami policjanci. Oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach, komisarz Marek Słomski, zauważa, że
etatowo jest ich nawet więcej. Cięcia
dotyczą jedynie struktury średniego
kierownictwa.
Dla jednych posterunki to relikt
przeszłości, dla drugich prestiż i poczucie bezpieczeństwa. I to właśnie
tym drugim ciężko pogodzić się ze
zmianami.
- Tam mogli zgłaszać bolączki.
Teraz przychodzą do urzędu, bo tu
płacą podatki, więc tu zgłaszają swoje problemy - dodaje zastępca wójta
Gierałtowic, Jan Korus.
W gminie Pilchowice posterunku nie ma od maja.

- Codziennie jeździmy po drogach i widzimy, że ilość patroli
zwiększyła się. Oczywiście pojawiają
się głosy, jak choćby ten na ostatniej
sesji, że więcej patroli powinno być
w Stanicy. Tamtejszy plac zabaw
jest notorycznie dewastowany, ale
takich zdarzeń nie jesteśmy w stanie
uniknąć - przyznaje sekretarz Dagmara Dzida.
Pół roku to, jej zdaniem, zbyt
k rót ko, by w ycią gać pier wsz e
wnioski.
Wstrzemięźliwy w ocenie jest też
zastępca komendanta Komisariatu
Policji w Knurowie, nadkomisarz
Janusz Górka. Z doświadczenia wie,
że większość interwencji na terenie
Gierałtowic i Pilchowic podejmowały patrole kierowane na miejsce przez Komisariat Policji, a nie
dzielnicowi. Niektórzy mieszkańcy
nie do końca zdają sobie sprawę, że
wybierając numer 112 lub 997, łączą
się z Centrum Ratownictwa Gliwice,
a nie z posterunkami.
- Nasza współpraca z gminami
układa się dobrze. Gdyby nie były
zadowolone z naszej pracy, nie
wspierałyby nas - dodaje nadkomisarz Górka.
/pg/

reklama

materiały i od razu rozpoczynamy
pracę.
Megawat zapewnia, że w ciągu
kilku dni rury zostaną zabezpieczone. Czy złomiarze wrócą? Nasza
rozmówczyni uważa, że tak.
− Niedaleko przygotowują się
do kolejnej kradzieży, bo widziałam
leżące na ziemi blachy.
Jb

Złomiarze

czują się bezkarni mimo działań knurowskiej Policji, polegających m.in. na
zatrzymywaniu paserów. Szczególnie ulubili sobie szlaki kolejowe. Kradną,
nie zważając na to, iż mogą doprowadzić do katastrofy.
Nie gardzą innymi łupami. W ostatnim czasie wśród ich zdobyczy były
nawet... walce do ubijania nawierzchni na boiskach piłkarskich.

Region. Program badań przesiewowych

Oszczędź zdrowie i zbadaj się za darmo

Pracownia Endoskopowa spółki VITO-MED w Gliwicach
prowadzi bezpłatne badania przesiewowe jelita grubego przy
pomocy kolonoskopii
Badania dokonywane są w ramach programu prowadzonego
przez Ministerstwo Zdrowia. Program zapewnia bezpłatne wykonanie kolonoskopii przez wyspecjalizowany personel, badania histopatologiczne oraz środki przygotowujące
do badania.
Do badania kwalifikują się osoby

w wieku od 50 do 65 lat oraz pacjenci
obciążeni wywiadem rodzinnym
(rak jelita grubego lub odbytnicy
u bliskich krewnych) od 40 do 65
roku życia.
Wykonane zapobiegawczo badanie kolonoskopowe pozwala na
wykrycie wczesnych postaci raka
jelita grubego oraz polipów, które
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poprzedzają rozwój nowotworu
złośliwego i nie mogą być usunięte
przy badaniu.
Chętni mogą zgłaszać się pod
nr. tel. 32 302 98 42 lub osobiście do
Pracowni Endoskopowej w Szpitalu
przy ul. Radiowej 2 w Gliwicach w
godz. od 11.00 do 14.30.

/sisp, b/
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Potrzebny milion,
by stanęła na nogi

O to, co się stało, nie obwiniają Boga, lekarzy ani siebie. Gdyby Liliana
i Radek Wieczorkowie mieszkali i pracowali w Stanach Zjednoczonych,
operację córki sfinansowaliby z ubezpieczenia. W Polsce muszą uzbierać
około 1 mln zł. Czas nie jest ich sprzymierzeńcem, mają na to niespełna rok
piszczele są zgrubiałe i wygięte do
przodu, występuje też niedorozwój
stóp (lewa ma trzy palce, prawa
dwa). W obrębie śródręcza i palców
widocznych jest jedynie 8 z 22 kości,
które ustawione są niefizjologicznie.
Część jest zgrubiała i zrośnięta.

leczenie czyli amPutacja

Rodzice Antosi znaleźli w internecie adresy specjalistów. Warszawa, Poznań, Kraków, Sosnowiec
– ilu lekarzy, tyle diagnoz. Każda
niepewna, żadna na piśmie. Lekarze
przyznawali, że o takich wadach
uczyli się, czytali, słyszeli. Niewielu
leczyło. Mimo to dziewczynkę poddano pierwszym operacjom nacięcia
ścięgien Achillesa, po których nóżki
wkładano do gipsu.
SuPeR moce
O przebiegu leczenia córki Radek
Przyszła na świat 21 marca 2012 i Liliana zaczęli informować na bloroku w knurowskim szpitalu. Liliana gu. Reakcja internautów przerosła ich
(świeżo upieczona mama) nie mogła oczekiwania. Odezwali się znajomi z
zbyt długo cieszyć się
czasów szkolnych, ci
maleństwem. Już w Do tej pory na koncie Antosi mijani każdego dnia
pierwszej dobie ży- znalazło się 19 354 zł.
na ulicy, a także zucia dziecko trafiło na
pełnie obcy ludzie.
oddział patologii noLiliana: - Jeszcze
worodka w Zabrzu (spędziło tam 14 trzy miesiące temu o szczęściu myśladni). Po porodzie rodzice dowiedzieli łam w zupełnie innym wymiarze. Dziś
się, że z nóżkami i rączkami Antosi jestem nim przepełniona, bo nie
coś jest nie tak. Byli zdziwieni: ciąża podejrzewałam nawet, że jesteśmy
i poród przebiegły bez powikłań, otoczeni tak wspaniałymi ludźmi.
seria specjalistycznych badań płodu Nie przypuszczałam, że w dwa dni
nie wykazała żadnych wad. Przez Antosiową stronę odwiedzi ponad
myśl im wcześniej nie przeszło, żeby 1400 osób z co najmniej 20 krajów na
poprosić lekarza wykonującego USG świecie, że odbierzemy tyle pozytywo sprawdzenie wszystkich kości, w nych telefonów, smsów i maili.
tym rączek i nóżek.
Pojawiły się głosy, że z nóżkami
Pierwsza diagnoza (łamliwość Antosi nie jest tak źle, skoro lekarze
kości) brzmiała jak wyrok. Po kilku podejmują się leczenia. Rodzice też
dniach lekarze się z niej wycofali.
mieli taką nadzieję. Kiedy zaczęli
Radek: - Chciałem podzielić się dopytywać o sens kolejnej operacji i
tym małym szczęściem z całym świa- szanse na samodzielne poruszanie się
tem naraz, ale zadzwodziecka, usłyszeli od lekarza,
niłem po prostu do
że prostowanie piszjednego z naszych
czeli ma przygotować
przyjaciół, Pad ziewcz y n kę do
wła. Nie zdąamputacji nóżek.
żyłem nawet
Im dłuższe kikudokończyć
ty, tym lepiej z
zdania,
bo Paweł
przerwał
mi je, wykrzykując
z niesamowitą euforią
w głosie coś
w stylu: „Jest!
Wiedziałem!
Mówię ci, jeszcze się okaże, że
ona ma jakieś super
moce!”
Dokładne badania wykazały niezwykle rzadki zespół wad wrodzonych. W nóżkach
Antosi brakuje
Foto: Martyna Siwiec
kości strzałek,
6

życie w PRezencie

Antosia przeżyła już tyle, że mogłaby tymi doświadczeniami obdzielić niejednego nastolatka. Jest bardzo
towarzyska, do każdego się uśmiecha. Złości się, kiedy ktoś
dopasowaniem protez.
Ktoś im powiedział, że padło na nie odwzajemni jej uczuć.
W Polsce nadal pokuludzi, którzy wiedzą, że sobie z Uwielbia się kąpać, a wytuje przekonanie, że takie
tym wszystkim poradzą, i pokażą rzucać przedmioty na
nogi nadają się jedynie do
innym jak to zrobić. Walka o
ziemię potrafi godzinami
amputacji. Nikt nie bierze
samodzielność Antosi stała się
(to jedna z jej ulubionych
sensem życia Liliany i Radka
pod uwagę późniejszych
zabaw). Rodzice wierzą,
kosztów protezowania
że będzie mieć wokół
przez całe życie, które są
siebie wielu przyjaciół,
wyższe od kosztów opeże będzie szczera i koracji. Narodowy Fundusz
munikatywna. Chcą, by
Zdrowia dopłaca jedynie
otwarcie mówiła o swoich
do najprostszych protez,
problemach, żeby o to, co
do których dziecko może
się stało, nikogo nie obsię tylko zniechęcić i wywiniała. Sami nie czynią
brać wózek inwalidzki.
w yrzutów Bogu, lekarzom, sobie i innym. Ktoś
czaS im nie SPRzyja
im powiedział, że padło
1 października Wiena ludzi, którzy wiedzą,
czorkowie pojechali do
że sobie z tym wszystkim
Monachium na jeszcze
poradzą, i pokażą innym
jedną konsultację ze świajak to zrobić. Walka o satowej sław y ortopedą,
modzielność Antosi stała
doktorem Paley’em.
się sensem ich życia.
Liliana: - Czytając
Radek: - Zawsze wiehistorie rodziców wydziałem, że posiadanie
chwalających dr. Paley’a,
dobrego zdrowia obliguje
myślałam sobie, że te opimnie do pomocy innym.
nie są takie amerykańTa właśnie możliwość poskie, trochę przesadzone,
wszystkie zakończone happy end’em. załatwianiem formalności, natłokiem winna zmuszać każdego do działania.
Troszkę nie dowierzałam w to, że może telefonów z każdej ze stron. Czasami Dlatego zawsze imponowało mi i
być taka odmienność opinii. No, ale nie ogarniam… Oczywiście na sen dawało wiele satysfakcji ratownictwo
jeśli jest nadzieja, trzeba próbować. również czasu brakuje. Jak tylko wodne, potem krwiodawstwo i wiele
Spróbowaliśmy i nie żałuję.
Antosia zasypia, a wierzcie mi, idzie innych, mniejszych form pomagania
Ortopeda dał im nadzieję i kon- jej to opornie, oboje siadamy do kom- innym. Parę lat temu zarejestrowałem
kretny plan działania. W przeciwień- puterów. Dobrze, że wkoło się trochę się w bazie dawców szpiku kostnego,
stwie do polskich lekarzy ma spore przyjaciół krząta skorych do pomocy. mając nadzieję, że może kiedyś ktoś
doświadczenie z hemimelią strzałkoMałżeństwo wzięło sprawy w będzie potrzebował tej małej cząstki
wą (wadą Antosi), które potrafi udo- swoje ręce. Dzięki blogowaniu ode- mnie.
kumentować. Pokazał Wieczorkom zwało się do nich sporo osób z cieI tak się stało. Kilka tygodni temu
zdjęcia i filmy dzieci sprzed i po ope- kawymi pomysłami. W Gliwicach Radek otrzymał telefon z informaracji. Jego pacjenci biegają, grają w te- odbędzie się maraton fitness, w czasie cją o tym, że ma szansę uratować
nisa ziemnego. Szczęścia rodziców nie którego przeprowadzona zostanie komuś życie. Analiza próbki krwi
zmącił nawet koszt
zbiórka pieniędzy. W potwierdziła, że może oddać szpik.
operacji i późniejsze- Więcej informacji o Antosi przygotowaniu jest 17 listopada czeka go jeszcze jedno
go leczenia, który w Wieczorek można znaleźć na banner, który zespo- badanie. Jeśli wyniki będą pomyślne,
przybliżeniu wyno- stronie www.antoninawie- ły z knurowskiego ktoś otrzyma w Mikołajki wspaniaczorek.pl oraz na facebook’u.
si 1 mln zł. Gdyby Zachęcamy do polubienia jej Hard Rock obiecały ły prezent - drugie życie. Swojego
mieszkali i pracowali fanpage’a.
wywieszać na scenie bliźniaka genetycznego Radek może
w Stanach Zjednoczopodczas swoich kon- poznać dopiero po 2 latach od oddanych, operację córki
certów. Licealiści z knurowskiego nia szpiku.
sfinansowaliby z ubezpieczenia. Z ogólniaka chcą zorganizować koncert
Wierzy, że to dobro kiedyś porozmowy telefonicznej z NFZ wiedzą, charytatywny. Ma się odbyć w 1. uro- wróci. Chce, żeby zamiast do niego,
że nie ma szans nawet na częścio- dziny Antosi. Z pomocą pospieszyli trafiło do Antosi.
Paweł Gradek
wą refundację operacji Antosi także Łowcy. B, kabaret Ani Mru
w USA, ponieważ leczenie Mru. Wsparcie zadeklarowała także
(amputacja) jest możliwe w aktorka Weronika Książkiewicz.
Jak pomóc?
Polsce. Nie zniechęcili się,
Rodzice dziewczynki są młodzi i
Darowizny można wpłacać na konwysłali pismo do NFZ.
to Fundacji „Zdążyć z Pomocą”:
pełni pomysłów. Każde ich spotkanie
Bank BPH S.A. 61 1060 0076
Czas nie jest ich sprzy- ze znajomymi to prawdziwa burza
0000 3310 0018 2660
m ierz eńcem. Operacja mózgów. Ustalają plan działania
powinna się odbyć w 18 i starają się go realizować. Dzięki
Tytuł przelewu: 18441 – Antomiesiącu życia Antosi, czyli temu przebudowana została strona
nina Wieczorek – darowizna na
pomoc i ochronę zdrowia.
we wrześniu 2013 roku.
internetowa Antosi, powstały plakaty i profesjonalne zdjęcia, pojawił
Można też przekazać 1 proc. pobuRza mózgów
datku dochodowego. Przy rozliczesię pomysł udziału w Knurowskich
niu należy wpisać dane: Fundacja
Radek: - Czas płynie. A właściwie Dniach Integracji. Kolejnym celem
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
nie płynie, to rwąca rzeka! Opieka jest włączenie w zbiórkę uczestników
KRS 0000037904
nad Antosią między pracą, szukaniem przyszłorocznych Dni Knurowa.
Cel szczegółowy : 18441 – Antonina Wieczorek
różnych form zbiórek publicznych,
Dziewczynka otrzymała indyFoto: Archiwum L i R Wieczorków

Radek: - (…)Przyszło nam żyć w
trochę zwariowanych czasach. Sam
się przekonałem, że jeżeli chcesz zorganizować wesele w sobotę, jak zwyczajowo przystało, musisz to zacząć
robić ok. 2 lata wcześniej. Podobno,
żeby dostać się do publicznego przedszkola, rodzice zapisują się do kolejki
już przed narodzeniem swoich pociech
albo w akcie desperacji biorą rozwody, bo dzieci samotnych matek mają
pierwszeństwo. (…) Nie ustawiamy się
jeszcze w kolejce. Nie wiemy, co będzie
jutro. (…) Antosia, chociaż krótko
jest na świecie, nauczyła mnie cieszyć
się z każdej chwili. I teraz, zamiast
całej sterty niepotrzebnych marzeń,
mam tylko jedno. Wiem, że się spełni.
Chciałbym, żeby Antosia chodziła…

widualne konto w Fundacji „Zdążyć
z Pomocą”, na które można wpłacać
darowizny.
Radek: - Nigdy nie zdawałem
sobie sprawy, jak wielka może być
miłość rodziców do dziecka. Jest inna,
taka czysta, bezwarunkowa. Czuję, że
mógłbym góry dla Antosi przenosić.
A do tego wszystkiego jest tak słodka,
że można by ją „schrupać” na każdy
deser. Czuję się szczęśliwy każdego
dnia, kiedy się budzę i zasypiam,
niezależnie od liczby tych czynności
w ciągu doby.
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rozmaitości
Knurów

Awantura o Zuzię

W bloku przy ulicy Wita Stwosza 4 żyje sobie kotka.
Kiedyś nawet miała budkę, ale ktoś ją zniszczył. Nie
wygląda na bezpańską, jest wysterylizowana, ma
miękką czystą sierść, sprężyste ruchy. Nie ucieka na
widok człowieka, choć też nie jest specjalnie ufna. Ma
ku temu powody

Zuzia z ludźmi zwady nie szuka, ale niektórzy chętnie by się jej
pozbyli...

Zuzia to kot wolny żyjący. Nigdy
nie miała domu. Kilka lat temu ktoś
zabrał ją do siebie, ale nie potrafiła
żyć w zamknięciu. Uciekła. Przez
wiele lat kotka żyła obok mieszkańców na Wita Stwosza. Sąsiedzi
dbali, by zawsze miała co jeść, gdzie
się ogrzać. Zuzia w zamian łapała
gryzonie. Myszy i szczury nie miały
z nią szans. Od pewnego czasu ta
symbioza została zachwiana i to
nie z winy Zuzi. Nagle niektórzy z
sąsiadów postanowili się jej pozbyć.
Pod osłoną nocy niszczą budki,
zabierają koce, w ylewają mleko.
Dlaczego?
− Ludzie to serca nie mają, tyle
pani powiem! – uważa jeden z sąsiadów. − Wszystko im przeszkadza,
ale że pełno tu pijanych chodzi i

Knurów. starość nie radość, młodość nie wieczność

I że cię nie opuszczę
aż do śmierci...

O wdowach z Indii mówi się „pogrzebane za życia”. Żyją w schroniskach,
zarabiając śpiewaniem hinduskich modlitw. Odsunięte od społeczeństwa,
nieodwiedzane przez rodziny, czekają na śmierć. Mężczyźni w Polsce
dożywają średnio do 71 lat, kobiety żyją o 9 lat dłużej. To oznacza, że
większość polskich kobiet po 70 roku życia to wdowy. Jak wygląda ich życie?
Pani Halina dba o grób męża.
Ściera brud z granitowych płyt, zdejmuje liście, wyrywa małe trawki,
które rozrosły się obok.
− Muszę Kaziowi trochę takich
małych kamyczków wysypać dookoła, żeby chwasty mu nie rosły −
wyjaśnia. − Oj, Kaziu, Kaziu, byś
bardziej pilnował kwiatów, bo znowu
ci ukradli.
Pa ni Ha lina prz ychodzi na
cmentarz co kilka dni.
− Kiedyś bywałam częściej, ale
teraz nogi mnie bolą. Czasami córka
zajrzy, syn zapali lampkę, dbają o
ojca, dbają, nie mogę powiedzieć,
choć on jak żył, to raczej się nimi nie
przejmował. Ot, przynosił wypłatę i
na piwko z kolegami. Takie to było
moje życie − mówi. − Ale zły nie był,
nie! Tego niech Pani nie pisze! Tylko
zarobiony! Pyta Pani, czy kochał, a
pewnie kochał... raz mnie przytulił,
gdy mu Tadka urodziłam. Powiedział
wtedy: „No, Halinko, spisałaś się!”.
Gdy umarł, płakałam, mówiłam:
„czemuś mnie Kazik zostawił”, ale
potem... może to i lepiej, że go nie
ma... Nie żebym mu śmierci życzyła!
Co to to nie! Tylko jakoś tak mi się lżej
zrobiło. Tylko tyle. To źle?
Pani Halina jest wdową od ponad
10 lat. Mąż dostał zawału, po pierwszym był do połowy sparaliżowany,
po drugim już się nie obudził.

− Całą prawą stronę miał unieruchomioną. Kiedy był zdrowy to i
kolegów miał pod dostatkiem. Czasami powtarzał: „Ja cię nie potrzebuję,
ja mam kolegów!”, a potem jakoś
ich zaczęło ubywać. Coraz mniej i
mniej. Aż w końcu w ogóle przestali
przychodzić. Ale Kazik nic nie dał po
sobie poznać. Tylko bardziej złośliwy
się zrobił, że herbata nie taka, że
papierosy nie takie. Siedział na tym
swoim tapczanie i milczał godzinami,
a jak już się odezwał, to tylko złe słowo miał dla mnie. Ciężko było...
- Miałam 69 lat, kiedy odszedł,
śnieg wtedy padał, styczeń. Bałam
się, czy grób wykopią, taki mróz był.
Płakałam, mocno płakałam. Aż w
końcu podeszła do mnie przyjaciółka i powiedziała: „No, Halina, nie
wygłupiaj się, w końcu aż taki dobry
nie był!”. I wie Pani co, miała rację.
Wstyd przyznać, ale płakałam chyba
z obowiązku, bo tak trzeba.
Pani Halina po śmierci męża nie
chciała ponownie wyjść za mąż.
− Mogłam, ale po co... Ja już
swoje przeżyłam, chłop mi nie jest
potrzebny.
Późno wyszłam za mąż, nie miałam zbyt wielu adoratorów. Z Kazikiem poznałam się przypadkiem.
Razem na kopalni pracowaliśmy. Podszedł, zapytał: „Może kawa?”. Zgodziłam się, i tak jakoś po paru miesiącach
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zostałam jego żoną. Nie była to wielka
miłość, ale jakoś mnie urzekł, taki
miał miły uśmiech. Chciałam mieć
dom, dzieci, firanki w oknach. On
mógł mi to dać. Dostaliśmy mieszkanie w bloku i tak sobie żyliśmy. Nawet
pojawił się jeden pan, myślałam nawet
żeby zostawić Kazika dla niego. Ale
jestem katoliczką, przed Bogiem przysięgałam: „I że cię nie opuszczę aż do
śmierci”. Nie mogłam odejść.
Teraz jestem wdową, co złe już
minęło, co dobre też. Mam dużo
wolnego czasu. Czasami coś ugotuję,
posprzątam. To dzieci zajrzą, wnuki
przyjdą, do kościoła pójdę. A potem
„M jak miłość”, bo za „Barwami...”
nie przepadam, i spać. I tak mi dni
mijają. Nic ciekawego. O czym myślę? A o czym mam myśleć? Myślę
jaka to pogoda jutro będzie, bo może
sobie okna umyję. Ja już się nażyłam.
Więcej nie trzeba.
Sąsiadka mówiła, że we Włoszech to takie panie jak ja na zabawy
chodzą i w świat jeżdżą. Ja też bym
chciała zobaczyć Rzym, na grób papieża pójść. Ale emerytura za mała,
wnuczka na studia się wybiera, synowi trzeba pomóc. Może na tamtym
świecie Rzym odwiedzę, może nawet
z Kazikiem pojadę. Może znowu się
będzie tak uśmiechał jak kiedyś...

samochody niszczą to im nie przeszkadza! Że psy się na trawnikach
załatwiają, też im nie przeszkadza!
Nie wiem, co się z tymi ludźmi
dzieje, przecież ona jest zupełnie
niegroźna. Żyła tu z nami tyle lat,
a teraz nagle chcą się jej pozbyć.
Ale przecież ona się przyzwyczaiła.
Szkoda jej do schroniska, tutaj przynajmniej zawsze jedzenie dostanie,
może się schować do piwnicy przed
mrozem.
Sąsiedzi, którzy nie chcą, by Zuzia mieszkała pod ich oknami, swoje racje argumentują m.in. tym, że
kotka brudzi i przenosi choroby.
− Nie życzę sobie, aby mi tu
jakieś kocisko pod oknami chodziło
— mówi jedna z przeciwniczek
Zuzi. − Chcą kota, to niech go sobie
do domu zabiorą!

Wolno żyjące to nie bezdomne

Koty wolno żyjące dobrze radzą
sobie w aglomeracjach miejskich.
Podobnie jak ptaki mają prawo do
wolności.
− Koty wolno żyjące to ważny element miejskiego ekosystemu. Dzięki
nim nie ma w miastach plagi myszy
i szczurów, czyli gryzoni, które są
potencjalnymi nosicielami chorób
groźnych dla ludzi − wyjaśnia Ewa
Korba z fundacji „Animal Time”. −
Faktem jest też zakodowana genetycznie u myszy i innych gryzoni potrzeba
ucieczki w momencie poczucia samego
zapachu kota.
Koty to bardzo czyste zwierzęta.
Nie roznoszą chorób, a umieszczenie
ich w schroniskach w większości
przypadków kończy się bardzo źle.
Nieprzyzwyczajone do życia w zamknięciu z trudem przystosowują
się warunków panujących w schronisku.
− W świetle prawa koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi,
w związku z tym nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im
bytowania − podkreśla Ewa Korba.
W wielu miastach władze apelują
do mieszkańców, by w czasie zimy
szczególnie opiekowali się kotami.
W Knurowie Urząd Miasta pomaga
osobom, które dokarmiają koty
wolno żyjące. Istnieje możliwość
otrzymania karmy dla czworonogów.
Aby taką pomoc uzyskać, wystarczy
wystąpić z odpowiednią prośbą do

Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.
− Po zapoznaniu się z pismem
naszym następnym krokiem jest
sprawdzenie miejsca, gdzie dokarmianie będzie się odbywać oraz uzgodnienie obowiązków − wyjaśnia Brygida Pluta, inspektor z GKRiOŚ. −
Przygotowujemy także uchwałę, by
wesprzeć osoby dokarmiające koty
wolno żyjące.
Sporej i lości k nurow ia n los
zwierząt nie jest obojętny i zajmują
się dokarmianiem czworonogów
przez cały rok. Niestety, zdarzają
się i tacy ludzie, którym obecność
kotów wyraźnie przeszkadza, choć
ustawa o ochronie zwierząt daje
możliwość wszczęcia postępowania
wobec osób, które znęcają się nad
zwierzętami.
− Niestety, coraz częściej docierają do nas sygnały, że w Knurowie
celowo zamykane są okienka piwniczne oraz świadomie niszczy się
miejsca, gdzie przebywają wolno
żyjące koty − mówi Ewa Korba. −
Ponadto opiekunowie kotów wolno
żyjących, tak zwani „karmiciele”,
którzy ze swoich, często bardzo
skromnych f undu szy, pomagają
tym kotom, skarżą się, że niszczone
są budki, które dają schronienie
kotom w zimie. Wyrzucane są miski
z jedzeniem, koty są przeganiane, a
sami opiekunowie narażeni są na
niewybredne ataki słowne ze strony
osób, którym koty przeszkadzają.
Dlaczego przeszkadzają? Tego nie
wiemy, nie wiemy też skąd tyle okrucieństwa oraz nienawiści wobec
zwierząt i nieżyczliwości wobec tych,
którzy im pomagają.

Tylko nie przeszkadzać

Zbliżająca się zima martwi opiekunów Zuzi. Zwierzę bez pomocy
ludzi nie poradzi sobie w walce z
przejmującym zimnem i brakiem
pożywienia.
− Postaramy się, aby Zuzia przetrwała tę zimę, aby znalazła schronienie przed mrozem − mówią sąsiedzi. −
Nie prosimy nikogo o pomoc, prosimy
tylko, by nam nie przeszkadzano, by
nie niszczono tego, co próbujemy dla
Zuzi zrobić. To wystarczy.
Tekst i foto: Justyna Bajko

reklama

Justyna Bajko



aktualności
Foto: Dawid Ciepliński

Region. Samorządy pod lupą

Tajemniczy klient
w urzędzie

Dzwonił, pisał i mejlował. Sprawdzał,
jak urzędnicy w województwie śląskim
radzą sobie z udostępnianiem informacji
publicznej. Tajemniczy klient wystawił
na próbę 167 urzędów. Bardzo dobrze
poradziły sobie Gierałtowice i Pilchowice,
nieźle wypadł Knurów
Gliwice i Ornontowice zajęły
66. miejsce (po 17 pkt.), Czerwionka-Leszczyny 116. lokatę (13 pkt.),
Zabrze jest dopiero 130 (11 pkt.).
Knurów i Gierałtowice zostały
pochwalone za rzetelność i szybkość
odpowiedzi na pytanie telefoniczne
oraz fachową pomoc w odnalezieniu
poszukiwanej uchwały na stronie
BIP.
Zdaniem Bona Fides z roku na
rok dostęp do informacji publicznej
jest coraz lepszy. Do ideału jednak
ciągle brakuje, bo nawet w zestawieniu najlepsi mogą być jeszcze lepsi.
/bw/

Dla Przeglądu

Zespół Mesquiet

Knurów. Muzyczne Zaduszki w Sztukaterii

Śląski folk w rockowym wydaniu

Zaduszki rockowe w knurowskiej Sztukaterii to już tradycja. Rok w rok
przyciągają liczne grono słuchaczy, którzy wspominają zmarłych artystów
Piąt kow y koncert rozpoczą ł
zespół Eleven. Pięcioosobowy skład
zaprezentował parę własnych propozycji, sięgając też po kilka coverów.
Po Eleven wystąpiła formacja Mesquiet, następnie zespół Krzikopa.
Repertuar tej ostatniej grupy

jest mocno odmienny od większości knurowskich kapel. Śląski folk
w rockowym wydaniu to gatunek,
który nieczęsto mamy okazję usłyszeć. Publiczność doceniła starania
i umiejętności muzyków, gromkimi
brawami nagradzając każdą piosenkę

Krzykopy.
Piątkowy koncert dopełniły znane na lokalnej scenie muzycznej
zespoły Le Fleur i The Cumpels.
Zaduszki zakończył występ grupy
Bad Request.
DC

Finał „Bitwy na głosy”!
Piotr Dudło, sekretarz miasta:
- Wyniki monitoringu, przeprowadzone go pr zez niezależną ,
pozarządową organizację, mają
dla nas istotne znaczenie. Pokazują, że knurowski Urząd Miasta
prezentuje się całkiem nieźle na
tle innych śląskich miast i gmin.
Nieźle, lecz nie idealnie, więc to
też impuls do starań, by stać się
jeszcze lepszym urzędem. Temu
służy m.in. „Badanie zadowolenia
klienta”, czyli ankiety przeprowadzane przez nas wśród mieszkańców i osoby załatwiające swoje
sprawy w magistracie. Z badań i
opinii wyciągamy wnioski, które z
kolei mają przełożenie na konkretne decyzje.
Not. bw

foto: arch. Patrycja Śmieja

Urzędy prześwietliło Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Bona
Fides” z Katowic. Posłużyło się metodą tzw. tajemniczego klienta. Jego
członkowie telefonowali, wysyłali
pisemne wnioski oraz e-maile, prosząc o informacje jako przeciętni
Kowalscy. Celem było sprawdzenie,
jak w województwie śląskim udzielana jest informacja publiczna i jak
przestrzegana jest ustawa o dostępie
do informacji publicznej.
Pełną wnioskowaną informację
udzieliły 94 urzędy miast i gmin (54
proc.). Co trzeci (34 proc.) urząd
udzielił niepełnej informacji, a co
dziesiąty nie odpowiedział wcale.
Urzędowe reakcje punktowano
(oceniano m.in. terminowość i poprawność udzielania odpowiedzi).
Do osiągnięcia było 40 pkt. Do
tego poziomu nie zbliżył się żaden
samorząd.
Najbardziej przejrzystymi urzędami – zdobyły po 30 pkt. – okazały się Jastrzębie Zdrój, Pszczyna
i Rybnik. Najmniej – zaledwie po 4
pkt. – uzyskały Blachownia i Łodygowice.
Jak wypadły okoliczne samorządy? Pozytywnie. Gierałtowice
uzyskały 28 pkt., dzięki czemu zajęły
5. miejsce. Na 14. miejscu znalazły
się Pilchowice (25 pkt.). Niezłą ocenę
zebrał Knurów, któremu 22 pkt. dały
27 lokatę wśród 167 gmin ogółem.
W powiecie gliwickim najwyżej
ocenione zostały Pyskowice (27 pkt.
i 4. miejsce). Najgorzej z dostępem
do informacji publicznej mają za to
mieszkańcy gminy Rudziniec (10 pkt.
i 142. miejsce).

W tę sobotę drużyna Ewy Farnej, w której śpiewa
knurowianka Patrycja Śmieja, będzie walczyć
o zwycięstwo w programie „Bitwa na głosy”

W ubieg ł y m t ygod n iu
młoda wokalistka wspólnie
ze swoimi podopieczny mi
pokonała w półfinale drużynę
Libera. Teraz na drodze do wygranej stanie zespół Andrzeja
Piasecznego.
Czy drużyna Ewy Farnej, w
której występuję knurowianka,
sięgnie po zwycięstwo? Przekonamy się w najbliższą sobotę
o godz. 20.00.
- Prosimy wysyłać smsy o
treści 4 na numer 7350! - namawia Patrycja. – Wszystko w
Państwa rękach.
DC

reklama
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rozmaitości
Zabrze

Foto: arch. Bronisława Zaremby

informacja własna wydawcy

9 milionów
rowerów

Przez wiele lat śpiewała w małych jazzowych klubach. Międzynarodową karierę rozpoczęła od piosenki „Nine Million Bicycles”. Katie
Melua 13 listopada wystąpi w Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu. Zaprezentuje utwory ze swojej najnowszej,
piątej już płyty „Secret Symphony”.
Kameralny klimat krążka z nutką
nieprzewidywalności z pewnością
spodoba się Ślązakom. Koncert
rozpocznie się o godz. 20. Bilety w
cenach: 120, 175, 210, 260, 320 zł do
nabycia w kasie DMiT.
jb

Miejska Szkoła Podstawowa
nr 6
Foto: Dawid Ciepliński

Połączony rocznik 1952 spotkał się i wspominał szkolne dzieje

Przyszowice. Spotkanie po latach

Ale klasa!

- Większość z nas to już dziadkowie
i emeryci, ale całkiem dobrze się
trzymamy - śmieje się Bronisław
Zaremba, jeden z uczestników
spotkania uczniów z rocznika 1952
To od nich rozpoczęła
się reforma szkolna, znosząca „siedmiolatki”. Myliłby
się jednak ten, kto sądzi, że
szkolne mury opuścili w tym
samym czasie. - Nasz rocznik podzielono w następu-

jący sposób: urodzeni do 30
czerwca skończyli naukę na 7
klasie, a reszta uczęszczała do
8 klasy - wyjaśnia Bronisław
Zaremba.
Połączony rocznik spotkał
się po raz czwarty w Przyszo-

wicach. Jak to zwykle bywa,
nie wszyscy mogli przybyć.
Następna okazja, by nadrobić
zaległości, będzie za 5 lat.
Wychowawczyniami do 7
klasy były: Katarzyna Grodoń
(nie żyje) i Krystyna Biskup.
Ósmą klasą opiekowała się
Stefania Nocoń (nie żyje).
- Chcieliśmy serdecznie pozdrowić panią Zofię Kisielę, która
geografii uczyła 3 pokolenia.
Bardzo miło ją wspominamy
- dodaje Zaremba.
Większość uczniów związała swoje życie z Przyszowicami lub okolicznymi miejscowościami, tylko nieliczni
wyjechali.
/g/

reklama

Klasa I A

Wychowawca: Mariola Wojciechowska
Dawid Dudała, Julia Fajęska, Julia Garwol, Kacper Henel, Kacper Knut, Filip
Koczwara, Emilia Kołodziej, Izabela Kordusiak, Mateusz Maziarz, Maciej Moj, Filip
Nieużyła, Magdalena Pilarska, Wojciech Piszczek, Kamil Ryniak, Krystian Seweryn,
Piotr Smoliński, Magda Sobczak, Kamila Wawrzyniak, Michał Wróblewski, Daria
Żóraw.

Klasa I B

Wychowawca: Anna Moskała
Anna Baron, Emilia Biksa, Emilia Dziadek, Magdalena Flis, Oliwier Garbala, Ksawery
Gładysz, Szymon Jagielski, Maciej Kaczmarczyk, Dawid Kaczmarek, Kinga Kocybik,
Karolina Manista, Marcin Matuszek, Klaudia Meterschen, Marcin Miernow, Maja
Pawlik, Kasjan Pietrzik, Michał Sakowski, Nicola Sukiennik, Julia Tkacz.
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rozmaitości
gmina gieRałtowice

Czwarty raz uczniowie
Stowarzyszenia
Muzycznego Mozart
koncertowali w Norwegii.
I jak poprzednio
zachwycili publiczność

Foto: Archiwum Stowarzyszenia Mozart

mozart zagrał w norwegii

Uczniowie Stowarzyszenia Mozart dorobili się znakomitej opinii u norweskiej
publiczności

Norwegowie zachwycili się techniką
i interpretacją utworów zaprezentowaną
przez dzieci i młodzież ze Śląska. Gromkie
brawa zebrali gitarzyści i wokaliści.
Nic dziwnego, że gospodarze – Dyrektorzy Szkół Muzycznych – pospieszyli
z kolejnym zaproszeniem.
Po wojażach na północ Europy Mozart zorganizował trzydniowy wyjazd
do Wiednia. Do stolicy walca udali się
uczniowie wraz z rodzicami.
Miasto nad Dunajem oczarowało
młodzież. Podobnie jak i opera „Madame
Butterf ly” Giacomo Pucciniego, którą
mieli okazję zobaczyć podczas wizyty w
Operze Wiedeńskiej.

gliwice

Stracone złudzenia

Jagoda pracuje na poczcie, ma męża, dzieci
i codzienną szarość dnia. Marzy jej się sława,
światła ramp i długie oklaski publiczności.
Kiedy zupełnie niespodziewanie traci pracę,
postanawia wyjechać do większego miasta i
sięgnąć po marzenia. Czy jej się uda? Monodram „Bulwar Zdradzonych Marzeń” w wykonaniu Wioletty Białk już 9 listopada o godz.
18.30 w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Bilety
− 15 i 20 zł - do nabycia w kasie GTM.
jb

Oprac. bw

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

dominik Karkoszka z Knurowa

ur. 26.10.2012 r., 3630 g, 52 cm

marta Krzyżak z gierałtowic

ur. 29.10.2012 r., 3440 g, 51 cm

Kaja nowak z Knurowa

ur. 30.10.2012 r., 3340 g, 56 cm

maksymilian Stola z gliwic

ur. 1.11.2012 r., 3220 g, 54 cm

0

wiktoria Krzywda z gliwic

ur. 27.10.2012 r., 3250 g, 53 cm

miłosz Piliczuk z gliwic

ur. 29.10.2012 r., 3450 g, 52 cm

michał Sałapatek z gliwic

ur. 30.10.2012 r., 3410 g, 52 cm

jakub cyrań z bargłówki

ur. 2.11.2012 r., 3820 g, 54 cm

alicja antków z zabrza

ur. 28.10.2012 r., 3490 g, 52 cm

Kasjan broża z bełku

ur. 30.10.2012 r., 2890 g, 51 cm

hanna wanat z Knurowa

ur. 30.10.2012 r., 3200 g, 53 cm

marlena Sitarska z Knurowa

ur. 3.11.2012 r., 3590 g, 51 cm

wojciech głuchowski z Knurowa
ur. 29.10.2012 r., 4090 g, 55 cm

igor danel z Rybnika

ur. 30.10.2012 r., 3200 g, 54 cm

michał Furtek z Knurowa

Seweryn majerowski-Krzyż

ur. 29.10.2012 r., 2740 g, 48 cm

bartosz mazur z Knurowa

ur. 30.10.2012 r., 3560 g, 52 cm

marcin malinowski z leszczyn

ur. 31.10.2012 r., 3675 g, 52 cm

ur. 31.10.2012 r., 3800 g, 54 cm

maciej tomecki z dębieńska

Radosław brzozowski z Knurowa

ur. 3.11.2012 r., 3540 g, 54 cm

ur. 5.11.2012 r., 3890 g, 58 cm
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FRYDek MiStek

Górska
dziesiątka
biegaczy
Blisko 700
uczestników
zebrała „Hornická
desítka”
w czeskim mieście
Frydek Mistek.
Nie zabrakło
biegaczy
z Knurowa
Ela Lewicka (AKB) zajęła
4. miejsce w swojej kategorii
wiekowej (czas: 41:15). Wiesław Maciejewski (AKB, kat.
65-69) był szósty (46:43),
Zbigniew Lewczuk (Sokół,
kat. 60-64) – siódmy (44:33).
Startowali też: Bogumiła
Kondzielnik, Piotr Bieliński,
Michał Bziukiewicz, Kamil
Klonowski (wszyscy Sokół),
Lucyna Piechoczek-Niezgoda, Zbigniew Kopszak, Mariusz Łada, Przemysław Niezgoda i Piotr Lewandowski
(wszyscy AKB).
/bw/

Foto: Andrzej Tadeusz Knapik

rozmaitości
Wśród uczestników uroczystości
w Nieborowicach była Lidia Biela,
córka Teofila Bieli – powstańca
śląskiego, który zginął tu
w przejściowym obozie
w 1939 roku

informacja

NieBOROwice. POMNik PO ODNOwie

Bohaterowie żyją w pamięci
W poniedziałek, 5 listopada, uroczyście
odsłonięto i poświęcono odnowiony pomnik
ku czci ofiar pomordowanych przez Niemców
w obozie przejściowym w 1939 roku
W obozie zginęli m.in.: ks. Władysław
Robota – proboszcz parafii w Gierałtowicach, kapitan Jan Kotucz – dowódca
kompanii strzeleckiej w broniącym
Rybnika 75. pułku piechoty, Teofil Biela
– powstaniec śląski, naczelnik okręgowy
gminy Czuchów-Czerwionka, i Ryszard
Michalski – członek I kompanii II batalionu w broniących Knurowa Ochotniczych
Oddziałach Powstańczych.

Mi mo u lew nego deszczu u roczystości zebrały sporo osób, które
przybyły, by złożyć hołd tragicznym
bohaterom pierwszych dni II wojny
światowej. Nie zabrakło przedstawicieli samorządów: powiatowego - ze
starostą gliwickim Michałem Nieszporkiem, i gminnego - z wójt Joanną
Kołoczek-Wybierek.
/bw/

ROZRYwka NR 45/2012 - DO wYGRaNia PODwÓJNY Bilet DO kiNa

13.11 - uroczyste uruchomienie kina
cyfrowego i 3D (wstęp na zaproszenia
- trzy podwójne wejściówki będą
do wygrania na facebookowej stronie kina)
14.11 Seanse za 1 zł:
godz. 16.00 Merida waleczna 3D
godz. 18.00 Jesteś Bogiem
godz. 20.00 Obława

45

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.
43/2012 brzmiało: „Żurnal”. Podwójny bilet do
kina otrzymuje Grzegorz Wadowiec. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

15.11 Seanse za 1 zł:
godz. 16.00 Żółwik Sammy 2 -3D
godz. 18.00 Avengers 3D
16.11 - PIERWSZA PREMIERA ﬁlmu
w technologii cyfrowej 2K!
godz. 18.00 - Saga „Zmierzch”:
Przed świtem. Część 2
Bilety w cenie 14 zł (ulgowy), 16 zł (normalny)
Bilety dotychczas wygrane w naszych
krzyżówkach są ważne przez miesiąc,
począwszy od 16 listopada.

www.kinoscenakultura.pl

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

Poszukujemy nieruchomości do sprzedaży
i wynajmu. Tel. 32 337 00 22 , 501 533 977
knurow@as.silesia.pl

sprzedam

45/12

Sprzedam garaż z blachy (do odbioru). Tel.
728 500 268

Sprzedam działkę 1106 m 2 Knurów-Krywałd z zabudową – piwnica + garaż, zalane
stropem. Tel. 512 643 050

45-46/12

Sprzedam regały sklepowe metalowe, składane, nowe, przyścienne i gondole. Tanio.
Tel. 698 761 330

44-45/12

Sprzedam kawalerkę w Knurowie. Tel.
692 167 301

42-45/12

45/12

Sprzedam ziemię wierzchnią – Humus. Tel.
600 327 390

Sprzedam M-3 w Knurowie ul. Spółdzielcza,
parter, 47 m2, ogrzewanie węglowe. Cena
135 tys. do negocjacji. Tel. 788 222 508

45-46/12

44-46/12

SZUKAM PRACY

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe + wnęka, 43,18 m2. Tel. 608 657 347

Emeryt pilnie poszukuje pracy w charakterze ochrony lub innej. Niekaralność,
dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Tel.
664 933 195

45-47/12

Sprzedam mieszkanie M- 4, 51 m 2 . Tel.
512 110 439

43-51/52/12

44-45/12

10 000 rata 179 zł. Tel. 32 271 06 05

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

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

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

44-48/12

1-48/12

37/12-odw.

40-51/52/12

Sprzedam pawilon na targu w Knurowie.
Tel. 501 686 440

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 236 84 02

42-46/12

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

1/12-odw.

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

45-odw.

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

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

45/12

ul. Ziętka. Dwupokojowe 48 m2. Sprzedam.
Tel. 512 393 052 www.nieruchomosciknurow.pl

44-51/52/12

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

45/12

WP II. Trzypokojowe, 67 m2, cena 185 000
Tel. 501 533 977 www.nieruchomosciknurow.pl

1/12-odw.

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

45/12

1/12-odw.

Wynajmę wyposażony lokal biurowy, 55 m2.
Tel. 502 772 197

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

45/12

Docieplanie budynków, kompleksowe remonty mieszkań wraz z materiałem. Możliwość kredytowania prac. Tel. 665 639 146
43-48/12

Docieplenia budynków, remonty elewacji.
Tel. 607 969 200
27-51/52/12

DREWNO kominkowe. Usługi transportowe. Tel. 603 198 006
43-47/12

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl
1/12-odw.

Gładzie, malowanie, tynki żywiczne, adaptacja poddaszy, sufity podwieszane, ścianki, remonty klatek, docieplenie elewacji,
ankrowanie. Tel. 602 407 190
40-48/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118

45-48/12

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

MOTORYZACJA

1/12-odw.

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

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

42 – 51/52/12

40-48/12

Zaopiekuje się dzieckiem - doświadczona emer ytowana przedszkolanka. Tel.
668 966 707

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

44-51/52/12

40-48/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Dam pracę

1/12-odw.

Firma Termowent Technology zatrudni
górników oraz osoby dozoru do pracy w górnictwie. Tel. 32 440 00 54, 693 500 335

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

43-45/12

Przyjmę do pracy ekspedientkę – Gierałtowice. Tel. 722 046 222

45/12

Zatrudnię przedstawiciela (dział sprzedaży) z doświadczeniem – palety. Tel.
602 159 203

44-49/12

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

2-odw.

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

45-46/12

Zatrudnię przy regeneracji i produkcji palet.
Tel. 602 159 203

45-46/12

44-49/12

Remonty od A do Z z materiałami. Tel.
666 852 100
45-48/12

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
44-48/12

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

45-48/12

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

komunikat
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
przypomina wszystkim odbiorcom wody o obowiązku zabezpieczenia
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przed skutkami zimy.
Właściciele nieruchomości winni przede wszystkim:
zabezpieczyć instalację wodociągową i wodomierze przed
zamarzaniem,
studzienki wodomierzowe gruntownie wyremontować, odnowić
oraz założyć brakujące pokrywy,
stojaki wodomierzowe zabezpieczyć przed rozsadzeniem
przez mróz,
przestrzegać, aby śnieg usuwany z chodników nie był składowany
na armaturze wodociągowej (skrzynki zasuwowe, hydranty)
oraz na wpustach ulicznych (kraty) i studzienkach kanalizacyjnych,
w klatkach schodowych wywiesić adres lokatorów, u których
znajduje się klucz do pomieszczeń wodomierzowych.
Naprawa uszkodzeń sieci, instalacji wodociągowej oraz wodomierzowej wynikłych z nieprzestrzegania w/w zaleceń odbywać się
będzie na koszt właściciela nieruchomości.

DYŻURY RADNYCH

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia pomieszczenia biurowe.
Stanica. Tel. 602 159 203

45-46/12

Kawalerka, 36 m2, cena 83 000 zł. Tel. 512
393 052 www.nieruchomosciknurow.pl
45/12

Odstąpię wyremontowany lokal handlowy
60 m2. Dobra lokalizacja. Tel. 509 571 247

44-45/12

12

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 13.11.2012 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
3
4
6
9

–
–
–
–
–

ul.
ul.
ul.
ul.
Al.

Słoniny
Michalskiego
Kilińskiego
Batorego
Lipowa
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Pau li na Mu la rcz yk (1.
miejsce w kat. 43 kg, wynik
– 52,5 kg), Emilia Flis (1.
miejsce w kat. 52 kg, wynik
– 52,5 kg), Karolina Szczot (1.
miejsce w kat. 57 kg, wynik
– 52,5 kg), Nikola Zaborowska (1. miejsce w kat. 63 kg,
w y ni k – 47, 5 kg), Dorota
Tomaszewska (1. miejsce w
kat. 72 kg, wynik – 47,5 kg),

W roli gospodarza Mistrzostw i Pucharu Śląska wystąpił Eugeniusz Mehlich, a
uczestników sportowej rywalizacji witali m.in. Jerzy Pach (wiceprzewodniczący Rady
Miasta w Knurowie) oraz Joachim Machulik (przewodniczący Komisji Sportu)

Natalia Mikucka (2. miejsce
w kat. +84 kg, wynik – 60
kg), Karolina Brzeźnicka (2.
miejsce w kat. 72 kg, wynik
– 32,5 kg), Katarzyna Polak
(2. miejsce w kat. 84 kg, wy-

nik – 50 kg),  
- Mistrzostwa Śląska Juniorów do lat 18
Adam Przydatek (1. miejsce w kat. 59 kg, wynik – 65
kg), Dominik Korzeniewski
Foto: Piotr Skorupa

Foto: UKS Eugen

Wyciskanie sztangi leżąc
ma zwolenników w różnym
w iek u . W róż ny m w iek u
s ą te ż z awod n ic y, k tór z y
z ad ziw iają obser watorów
tężyzną fizyczną i zdrowiem.
Można się było o tym przekonać w czasie Otwartych
Mistrzostw Śląska Juniorek
i Juniorów, a także Pucharu
Śląska. Obie imprezy odbyły
się w hali knurowskiego MOSiR-u pod honorowym patronatem prezydenta Adama
Ramsa, a wracając do wieku
startujących dodajmy, że do
najmłodszych zawodników
należeli 14-latkowie: Nikola
Zaborowska i Dawid Mocek,
z kolei najstarszy był Wiesław Dąbrowski – 72-latek z
Lublina.
Do Knurowa przyjechali też reprezentanci takich
miasta, jak Elbląg, Kielce,
Chorzów, Dąbrowa Górnicza,
Rzeszów, Wrocław i Tarnobrzeg, ale prym w tej rywalizacji wiedli ci, którzy na co dzień
trenują w UKS-ie Eugen.
Wyniki reprezentantów
UKS Eugen Knurów:
- Mistrzostwa Śląska Juniorek do lat 18

Foto: Piotr Skorupa

Dyscyplina
dla nastolatka
i dziadka

sport

Wyciskanie sztangi można uprawiać w różnym wieku.
W czasie knurowskich zawodów najmłodszymi byli
14-latkowie: Nikola Zaborowska i Dawid Mocek, z kolei
najstarszy Wiesław Dąbrowski (w środku) miał 72 lata

informacja

Emilia Flis mobilizuje swą klubową koleżankę, Nikolę
Zaborowską

(2. miejsce w kat. 66 kg, wynik – 92,5 kg), Patryk Ludwiczak (2. miejsce w kat. 83 kg,
wynik – 97,5 kg), Krzysztof
Klimasara (2. miejsce w kat.
93 kg, wynik – 90 kg), Patryk
Malinowski (3. miejsce w kat.
93 kg, wynik – 72,5 kg), Krystian Majdziński (3. miejsce
w kat. 83 kg, wynik – 85 kg),
Remigiusz Szymik (3. miejsce
w kat. 66 kg, wynik – 67,5
kg), Tomasz Tomaszewski (4.
miejsce w kat. 74 kg, wynik
– 77,5 kg),  
- Puchar Śląska Juniorek
do lat 23
Pau lina Mu larczyk (2.
miejsce z wynikiem 52,5 kg),
Emilia Flis (3. miejsce z wynikiem 52,5 kg), Dorota Tomaszewska (4. miejsce z wynikiem 47,5 kg),
- Puchar Śląska seniorek
Katarzyna Smykała (2.
miejsce z wynikiem 75 kg),
Karolina Szczot (3. miejsce z
wynikiem 52,5 kg),
- Puchar Śląska seniorów
Sebastia n Ochma n (2.
miejsce z wynikiem 142,5 kg
– rż).
- Była to impreza współfinansowana m.in. z budżetu
gminy Knurów, a po tym,
jak po raz kolejny otrzymaliśmy wysoką ocenę organizacyjną niewykluczone, że
w przyszłym roku będziemy
gospodarzem Mistrzostw Polski – podk reśla Eugeniusz
Mehlich, prezes UKS Eugen
Knurów.
Dodajmy, że najsilniejszym uczestnikiem knurowskich zawodów był Tomasz
Obcowski, który w wadze do
92 kg wycisnął sztangę ważącą
280 kg.
Piotr Skorupa

Herzberg – to niemiecka
miejscowość, w której Zbigniew Gulajski wywalczył
tytuł mistrza świata w wyciskaniu sztangi leżąc federacji
WUAP. Zawodnik UKS-u
Eugen Knurów startował w
kategorii wagowej 67,5 kg i
w kategorii wiekowej masters
do 49 lat. – Zbyszek zaczął
bardzo wysoko, bo od zaliczenia 150 kg – relacjonuje trener, Eugeniusz Mehlich. – W
drugiej próbie spalił podejście
do 157,5 kg, a w trzeciej ten
ciężar zaliczył i tym samym
ustanowił rekord Europy.
Dodajmy, że w czwartym
podejściu Zbigniew Gulajski
próbował pokonać rekord
świata i zażyczył sobie na
sztangę 161 kg. Próba zakończyła się niepowodzeniem,
ale jak podkreśla knurowski
trener, to rozwojow y zawodnik, który w przyszłości
może zostać jeszcze rekordzistą globu.
- Dzisiaj cieszę się z tytułu mistrza świata i z rekordu
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Foto: UKS Eugen

Od rekordu Europy
po mistrzostwo świata

Maciej Jaśkiewicz (z lewej) i Zbigniew Gulajski

Europy, natomiast niepowodzenie związane z biciem rekordu
świata mnie nie zniechęca do
dalszej pracy i mam nadzieję,
że w przyszłym roku rekord
świata będzie mój – mówi
Zbigniew Gulajski.  
Za naszą zachodnią granicą wystąpił też inny zawod-

nik Eugena – Maciej Jaśkiewicz. Jego kategoria to 90
kg submaster. W pierwszym
podejściu nasz zawodnik
wycisnął 210 kg, a następnie
spalił 215 kg i ostatecznie
zajął czwarte miejsce.
Piotr Skorupa

13

sport
Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym

IV liga

Piękny sen wciąż trwa
Foto: Piotr Skorupa

Jeżeli ktoś twierdził, że
wraz z końcem października
zakończy się wspaniała postawa Jedności Przyszowice,
to był w błędzie. Październik
się skończył, a podopieczni
Jakuba Musioła wciąż wygrywają. W sobotę beniaminek z
Przyszowic wyjechał do malowniczo położonej Wisły i
odniósł siódmą z tym sezonie,
a czwartą z rzędu wygraną.
Przypomnijmy, że ta kapitalna seria rozpoczęła się od
pokonania na wyjeździe ówczesnego lidera – Nadwiślana
Góra (5:2) i kontynuowana
była w spot ka niach przeciwko Polonii Mark lowice
(1:0), GKS-owi Jastrzębie (5:2
- kolejny lider) i wreszcie KS
Wisła (2:0).
W Wiśle, gdzie na stałe
mieszka były selekcjoner Antoni Piechniczek, przyszowiczanie wygrali po bramkach Rafała Hajoka i Krystiana Sosny.
Po sobotnim zwycięstwie
Jedność dołączyła do zespołów
zajmujących czołowe miejsca
w klasyfikacji, która obejmuje
tylko bilans meczów wyjazdowych. Drużyna z Przyszowic
triumfowała na obcych stadionach pięć razy, tyle samo
co Rekord Bielsko-Biała, GKS

WYNIKI Z 30 PAŹDZIERNIKA:
1. Piotr Arent
2. Leszek Sudnik
3. Czesław Antończyk
4. Willibald Morgalla
5. Jerzy Makselon
6. Tadeusz Kamczyk
7. Tadeusz Żogała
8. Ryszard Piszczelok
9. Dariusz Skowron
10. Stefan Wroblowski

- 2.583 pkt
- 2.164 pkt
- 2.127 pkt
- 2.029 pkt
- 1.958 pkt
- 1.937 pkt
- 1.931 pkt
- 1.777 pkt
- 1.748 pkt
- 1.729 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Czesław Antończyk
- 16.246 pkt
2. Bernard Musiolik
- 15.558 pkt
3. Piotr Arent
- 14.143 pkt
4. Piotr Luberta
- 13.909 pkt
5. Jerzy Makselon
- 13.895 pkt
6. Stefan Wroblowski
- 13.796 pkt
7. Ryszard Nosiadek
- 13.363 pkt
8. Piotr Palica
- 13.352 pkt
9. Dariusz Skowron
- 13.062 pkt
10. Henryk Brola
- 12.652 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 13 listopada o godzinie 16.30
w klubie LWSM „Gama”.
Rafał Hajok otworzył wynik meczu z KS Wisła, strzelając tym samym swoją
9. bramkę w bieżącym sezonie IV ligi

Jastrzębie i Nadwiślan Góra.
Sześciu wygranych nie ma na
swym koncie żaden zespół.
Dodajmy, że rundę jesien-

ną zespół Jedności zakończy
na własnym obiekcie meczem
z Fortuną Świerklany.

Piotr Skorupa

WYNIKI 14. KOLEJKI:
KS Wisła - Jedność Przyszowice 0:2
0:1 Hajok 30’, 0:2 Sosna 89’
Jedność: Piechota, Lokwenc, Pastor 90’ Lomania, Hutka, Mnochy 90’ Frankowski, Szołtysek, Sosna, Kowalski 75’ Ciasto,
Hajok, Waniek 85’ Goczoł, Mandok.
Polonia Marklowice - GKS Jastrzębie 1:1, Forteca Świerklany
- Nadwiślan Góra 2:1, Unia Racibórz - Gwarek Ornontowice 0:4,
MRKS Czechowice-Dziedzice - AKS Mikołów 0:4, GTS Bojszowy - Drzewiarz Jasienica 3:3, GKS II Katowice - Iskra Pszczyna
1:0, Czarni Góral Żywiec - Rekord Bielsko-Biała 1:5.

1. Rekord
2. Czarni Góral
3. Jastrzębie
4. Nadwiślan
5. Jedność
6. Iskra
7. Wisła
8. GKS II
9. Forteca
10. Mikołów
11. Gwarek
12. Polonia
13. Drzewiarz
14. Unia
15. Bojszowy
16. MRKS

29 pkt
28
27
26
24
23
23
21
20
16
15
15
14
13
9
2

Klasa A

Orzeł patrzy z góry
Mamy kolejną zmianę lidera. Tym razem potknięcie
rywali wykorzystał Orzeł Stanica. Beniaminek z naszego
terenu odniósł dziewiąte już
zwycięstwo i w nagrodę przynajmniej przez tydzień spoglądać będzie na rywali ze szczytu
a-klasowej klasyfikacji.

Niespodziankę zanotowaliśmy w meczu z udziałem
Wilków Wilcza, które przegrały u siebie różnicą trzech
bramek z niżej notowanym
Zrywem Radonia. Efekt tej
porażki jest taki, że Wilki straciły miejsce na „pudle”.
PiSk

WYNIKI 14. KOLEJKI

Klasa okręgowa

Po porażce z rezerwami
Górnika Zabrze (0:5) i odwołanym meczu z Tempem
Paniówki, trener Concordii
Wojciech Kempa obawiał się,
w jakiej dyspozycji będą jego
podopieczni w dniu meczu z
Orłem Nakło Śląskie. Przed
t y go d n ie m c y tow a l i ś my
szkoleniowca knurowskiej
drużyny, który stwierdził,
że nieoczekiwane przełożenie meczu w Paniówkach i
świąteczny czwartek (1 listopada) mogą zachwiać formą
piłkarzy. Dzisiaj już wiemy,
że obawy te były mocno przesadzone, bowiem Concordia
otrząsnęła się po sromotnej
przegranej z Górnikiem i wysoko, bo 4:0 zwyciężyła Orła,
który jeszcze kilka tygodni
temu należał do faworytów
bieżących rozgrywek w klasie
okręgowej.
W tym miejscu należy
pod k reślić, że druż y na z
Nakła Śląskiego strzeliła do
tej pory najwięcej bramek
w meczach wyjazdowych z
wszystkich ekip występujących w grupie IV klasy okręgowej (19 goli w 8 występach).


Worek z bramkami rozwiązał w sobotę defensor
Łukasz Pilc, pokonując bramkarza rywali strzałem
z rzutu wolnego

Foto: Piotr Skorupa - archiwum

Przerwa nie zaszkodziła

bieżących rozgrywkach.
Później knurowianie popisali się jeszcze niezwykłym
finiszem. W 90 minucie na
listę strzelców w pisał się
Damian Piwowarczyk, a w
doliczonym czasie gry Piotr
Karwowski wykorzystał rzut
karny i ustalił wynik meczu
na 4:0.
Najbliższy mecz knurowianie rozegrają na wyjeździe
z MKS-em Kończyce (dawniej
Gazobudowa Zabrze).
Piotr Skorupa

WYNIKI 14. KOLEJKI:

Z Tempem
- 17 listopada
Przed przyjazdem do Knurowa Orzeł tracił do Concordii
pięć punktów, zatem przy
ewentualnej drugiej z rzędu
porażce ekipy z ulicy Dworcowej, w czołówce mogło
się zrobić niezwykle ciasno.
Tak mogło być, ale nie jest,
wszak knurowianie nie po
raz pierwszy udowodnili, że
są w stanie zakończyć rundę
jesienną w fotelu lidera.

Drużyna Orła w spotkaniu z liderem długo dotrzymywała mu kroku, jednak
ost ateczn ie k nu row ia n ie
rozszyfrowali rywala i zaaplikowali mu cztery gole.
Tego pierwszego, rozwiązującego „worek ” strzelił
defensor Łukasz Pilc. Na 2:0
podwyższył Łukasz Spórna,
który w sobotę strzelił już
swoją dwunastą bramkę w

Odwołany mecz 13. kolejki Tempo Paniówki
– C o n c o r d ia K nur ów
odbędzie się 17 listopada. Pierwotnie w tym
dniu knurowianie mieli
rozegrać mecz Pucharu Polski z MKS-em
Kończyce, który prawd o p o d o b nie zo s t anie
przeniesiony na wiosnę
p r z y s z ł e g o r o k u (d o
zamknięcia tego wydania „PL” nie ukazał się
oficjalny komunikat w
tej sprawie).
PiSk

Concordia Knurów - Orzeł
Nakło Śląskie 4:0
1:0 Pilc 51’ (rzut wolny), 2:0
Spórna 76’, 3:0 Piwowarczyk
90’, 4:0 Kar wowski 90+3’
(rzut karny)
Concordia:
Krasoń, Pilc (żk), Mikulski,
Gałach, Jaroszewski, Metelski 60’ Karwowski, Rozumek
80’ Paśnicki, Żyrkowski, Grodoń 68’ Modrzyński, Spórna,
Kozdroń 82’ Piwowarczyk.
Tarnowiczanka Stare Tarnowice - Fortuna Gliwice 0:3,
Czarni Pyskowice - ŁTS Łabędy 3:0, KS 94 Rachowice
- Orzeł Miedary 1:2, Sokół
Orzech - Polonia II Bytom 3:2,
Silesia Miechowice - Sparta
Zabrze 4:0, Gwarek Zabrze
- MKS Kończyce 0:1, Górnik
II Zabrze - Tempo Paniówki
3:2.

Napr zód Żernica – Star t
Kleszczów 2:1, Społem Zabrze - Gwiazda Chudów 2:1,
Wilki Wilcza - Zryw Radonia
0:3, MKS Zaborze - Zamkowiec Toszek 5:0, Carbo Gliwice - Orły Bojszów 3:3, Tęcza
Wielowieś – Przyszłość II Ciochowice 1:1, Orzeł Stanica Stal Zabrze 2:1, Ruch Kozłów
- Amator Rudziniec 1:1.
1. Orzeł
2. Tęcza
3. Zaborze
4. Wilki
5. Zryw
6. Gwiazda
7. Społem
8. Zamkowiec
9. Naprzód
10. Ruch
11. Amator
12. Stal
13. Orły
14. Start
15. Przyszłość II
16. Carbo

29
28
27
25
24
21
20
19
19
17
16
14
14
14
11
11

1. Concordia
2. Górnik II
3. Miedary
4. Fortuna
5. Nakło Śl.
6. Czarni
7. Tempo
8. Łabędy
9. Gwarek
10. Sokół
11. Silesia
12. Kończyce
13. Sparta
14. Rachowice
15. Tarnowiczanka
16. Polonia II

34 pkt
33
28
28
26
25
21
20
20
20
18
15
12
8
4
2
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sport

Piękniejsza strona
szermierki na pięści

szkoleniowiec, który w Knurowie był zawodnikiem, trenerem i działaczem?
- Od lipca 2011 roku pracuję w Carbo Gliwice, które
specjalizuje się w szkoleniu
dziewcząt – informuje Irene-

Klasa B

Odrobili
zaległości
i są liderem

W miniony weekend odrobiono zaległości, które powstały po niedawnym ataku zimy.
W grupie I kolejne trzy punkty
wywalczyły rezerwy Jedności
Przyszowice i w efekcie awansowały na pierwsze miejsce.
PiSk

WYNIKI MECZÓW
ZALEGŁYCH
- GRUPA 1

MKS II Kończyce – Jedność
II Przyszowice 1:2

- GRUPA 2
Młodość Rudno – Naprzód
Łubie 4:0, Korona Bargłówka
– Kłodnica Gliwice 0:4

TABELA GRUPY 1:
1. Jedność II
2. Sokół
3. Piast
4. Naprzód
5. Sośnica
6. Kończyce II
7. Pogoń
8. Bojków
9. Olimpia
10. Leśnik
11. Orzeł
12. Start

25 pkt
23
18
18
17
15
14
12
11
11
3
0

TABELA GRUPY 2:
1. Młodość
2. Kłodnica
3. Drama
4. Bujaków
5. Korona
6. Concordia II
7. Quo Vadis
8. Victoria
9. Biskupice
10. Walka
11. Tempo II
12. Naprzód

28 pkt
25
23
22
14
13
13
12
7
6
4
4

Foto: prywatne archiwum

Fragment meczu
Tritech – Milenium

Ireneusz Przywara
i piękniejsza
strona boksu

W grudniu minie 16 lat
od największego drużynowego sukcesu knurowskich
pięściarzy, którzy pod wodzą
Ireneusza Przywary wywalczyli drużynowe mistrzostwo
Polski. Co obecnie porabia

Pamar odrobił straty

usz Przywara. – Do tej pory
najwięcej radości dała mi
praca z Magdą Wichrowską,
która w tym roku wywalczyła
tytuł wicemistrzyni świata na
turnieju w Chinach. Wiele dni
przed wyjazdem do Chin spędziłem z reprezentantkami na
zgrupowaniach w Wiśle i Cetniewie i jak się później okazało,
ciężka praca przyniosła wspaniałe efekty. Magda stoczyła w
Chinach pięć trudnych walk i
wróciła ze srebrnym medalem
mistrzostw świata.
Pod okiem Ireneusza Przywary trenuje też kilka mistrzyń
Polski, a wśród nich m.in. Lidia
Fidura i Sandra Brodacka.
Gdy zapytaliśmy trenera
o najbliższe cele to bez wahania stwierdził, że już teraz
poważnie myśli o przygotowaniach swych zawodniczek
pod kątem Igrzysk Olimpijskich w Brazylii.
Dodajmy, że Ireneusz Przywara przeniósł się w minionym
roku z Concordii do Carbo,
bowiem propozycję współpracy
złożył mu obecny wiceprezes
gliwickiego klubu – Henryk
Wilk, który przed laty był kolegą pana Ireneusza w ówczesnym
MZKS-ie Górniku Knurów.

W szlagierow ym pojedynku rozgrywek Miejskiej
Ligi Piłki Nożnej Halowej
broniący tytułu Pamar odniósł pewne zwycięstwo nad
zespołem TKKF Mistral Intermarche. Mistrz rozgrywał koncertowe spotkanie i
dopiero w końcówce, prowadząc czteroma golami, pozwolił rywalowi na strzelenie
dwóch bramek. Dzięki tej
wygranej, a potem zwycięstwie nad Sanitem, Pamar
znalazł się na czele tabeli
odrabiając do rywali straty
po dwóch inauguracyjnych
porażkach, a dotychczasowy
lider TKKF Mistral Inter-

LKS Goczałkowice Zdrój Polonia Tychy 2:0, Czarni II
Sosnowiec - KKS II Zabrze
4:3, Piast Leszczyny - UKS
Gamów 1:0, Jaskółki Chorzów
- Tygryski Świętochłowice 2:2,
Naprzód Żernica – pauza.

1. Tygryski
2. Goczałkowice
3. Naprzód
4. Czarni II
5. Polonia
6. Zabrze II
7. Jaskółki
8. Piast
9. Gamów
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19 pkt
19
15
14
12
12
5
3
1

Większość spotkań rundy
jesiennej zawodniczki
Naprzodu Żernica
kończyły w dobrych
humorach

Waldemar Jachimowski

WYNIKI 11. KOLEJKI Z 5.11.2012:

Foto: Piotr Skorupa

W miniony weekend zakończyła się pierwsza runda
rozgrywek na szczeblu kobiecej 3. ligi. Nasze przedstawicielki – Naprzód Żernica
– przerwę zimową spędzą na
najniższym stopniu podium,
a to oznacza, że w rundzie
wiosennej liczyć się będą w
rywalizacji o awans.

dwa r zut y k a r ne. Gracz e
IPA są jednak w tym sezonie
prawdziwymi specjalistami
od odrabiania strat i w ciągu 12 minut doprowadzili
do stanu 3:3. W końcówce
na korzyść Teamu Stalmet
przeważyła lepsza kondycja,
a kolejne 3 punkty pozwoliły
im powrócić na podium w
ligowej tabeli.
Pierwsze zwycięstwo w
rozgrywkach odniosła drużyna TKKF Apteki Św. Barbary pokonując Milenium,
tym samym ostatnim zespołem bez wygranej pozostaje
Black&Decker.

WYNIKI 10. KOLEJKI Z 31.10.2012:

PiSk

Zima na podium

marche nie tylko stracił miano drużyny niepokonanej,
ale spadł aż na 4. pozycję.
Kolejne zwycięstwa odniosły zespoły Teamu Stalmet, Vibovitu i Concordii
Oldbojów, co spowodowało,
że pięć pierwszych zespołów
w tabeli dzieli różnica zaledwie dwóch punktów. O ile
wygrane tych ostatnich nie
były zagrożone, to mecz Stalmetu z IPA dostarczył wiele
emocji. Zespół Dariusza Flisa po błyskawicznym prowadzeniu uzyskanym przez Damiana Kraskę kontrolował
grę, a później podw yższył
prowadzenie wykorzystując

Milenium – TKKF Apteka Św. Barbary 3:4 (0:3)
0:1 D. Lewandowski 13’, 0:2 G. Kania 16’, 0:3 A. Bujnowski 18’, 0:4 B. Wojciechowski 33’, 1:4 M.
Gajda 34’, 2:4 W. Żur 35’, 3:4 R. Kiklaisz 39’.
żółte kartki: R. Kiklaisz (Milenium), G. Kania, G. Wojtala (TKKF Apteka Św. Barbary).
Team Stalmet – Mati Vet FC 5:0 (vo)
drużyna Mati Vet FC nie stawiła się do gry
TKKF Mistral Intermarche – Pamar 2:4 (0:2)
0:1 Ł. Spórna 5’, 0:2 Ł. Winiarczyk 7’, 0:3 M. Rozumek 31’, 0:4 M. Rozumek 33’, 1:4 D. Wieliczko
40’k. 2:4 P. Mastyj 40’.
żółte kartki: M. Mularczyk (TKKF Mistral Intermarche), R. Metelski (Pamar).

III liga kobiet

WYNIKI 9. KOLEJKI:

Foto: Waldemar Jachimowski

Miejska liga piłki
nożnej halowej

Vibovit Studio DENIM – PTK DB Schenker 8:2 (2:1)
1:0 A. Zabłocki 10’, 2:0 A. Zabłocki 12’, 2:1 M. Wasita 13’, 3:1 A. Zabłocki 22’, 4:1 G. Bęben 27’, 5:1
R. Kasiński 33’, 6:1 R. Kasiński 34’, 6:2 J. Urbański 35’, 7:2 K. Kijak 38’, 8:2 R. Kasiński 39’.
IPA Knurów - Team Stalmet 3:6 (2:3)
0:1 D. Kraska 1’, 0:2 G. Krusiński 14’k., 0:3 B. Flis 16’k., 1:3 Stępień 17’, 2:3 T. Macha 18’, 3:3 J.
Stępień 29’, 3:4 G. Krusiński 30’, 3:5 P. Galbierz 37’, 3:6 T. Młynek 39’.
żółte kartki: J. Stępień, S. Radek (IPA Knurów), B. Flis, D. Flis (Team Stalmet).
Black&Decker – Concordia Oldboje 3:11 (1:7)
0:1 D. Wiercioch 3’, 0:2 A. Niewiedział 4’, 0:3 G. Smętek 5’, 0:4 P. Majorczyk 9’, 0:5 P. Majorczyk 11’,
1:5 Adrian Manista 12’, 1:6 G. Smętek 15’, 1:7 S. Pawlik 20’, 2:7 Adrian Manista 24’, 2:8 S. Pawlik
28’, 2:9 P. Molata 31’, 2:10 A. Niewiedział 32’, 3:11 Adrian Manista 34’, 3:11 Adam Manista 38’.
Pamar – Sanit 7:2 (2:1)
1:0 D. Tałajkowski 16’, 2:0 P. Kośmider 17’, 2:1 Adrian Paśnicki 19’, 3:1 P. Kośmider 22’, 4:1 S. Jezierski 26’, 4:2 Adrian Paśnicki 30’, 5:2 Ł. Spórna 32’, 6:2 D. Tałajkowski 36’, 7:2 S. Jezierski 39’.
Tritech – Milenium 11:0 (5:0)
1:0 D. Jabłoński 2’, S. Napierała 4’, 3:0 D. Jabłoński 10’, 4:0 K. Górka 12’, 5:0 D. Jabłoński 17’,
6:0 S. Napierała 25’, 7:0 M. Michniewski 27’, 8:0 M. Michniewski 28’, 9:0 S. Napierała 34’, 10:0 D.
Jabłoński 36’, 11:0 S. Napierała 40’.
żółte kartki: B. Giemza, D. Matuszek (Milenium).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pamar
Vibovit Studio DENIM
Team Stalmet
TKKF Mistral Intermarche
Concordia Oldboje
Mati Vet FC
IPA Knurów
Tritech
PTK DB Schenker
Sanit
TKKF Apteka Św. Barbary
Milenium
Black&Decker

8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

18
18
18
16
16
12
11
7
5
4
4
3
1

58-22
46-18
41-18
39-14
37-21
29-32
32-25
24-28
16-35
22-42
15-35
18-51
20-55

PROGRAM 12. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 12.11.2012)
TKKF Mistral Intermarche – PTK DB
Schenker (18.00), Vibovit – Concordia
Oldboje (18.50), TKKF Apteka Św. Barbary – Sanit (19.40), Team Stalmet – Tritech
(20.30), Mati Vet FC – Milenium (21.20).

PROGRAM 13. KOLEJKI
(ŚRODA, 14.11.2012)
Black&Decker – Trtech (20.00), IPA Knurów – Sanit (20.45), Pamar – TKKF Apteka
Św. Barbary (21.30).



Poniedziałek, około godz. 11. Na ulicy Kazimierza
Wielkiego przy Centrum Handlowym Planeta pojawiają
się policyjne radiowozy. Chwilę później grupa szybkiego
reagowania i funkcjonariusze z psami sprawdzają
pomieszczenia banku i okoliczny teren...
na bank – mówi jeden z nich.
- Do tej pory takie rzeczy to tylko
na filmach się oglądało, ale żeby tutaj,
tak w biały dzień coś takiego się stało?
– zachodzi w głowę knurowianin.
- Ja to panu nic nie powiem, bo nic
nie wiem. W Gliwicach wczoraj byłam
i dzisiaj się o wszystkim dowiedziałam, jak sąsiadka mi w kolejce powiedziała – słyszymy od przechodzącej
w pobliżu banku kobiety.
O całej akcji, już po fakcie, dowiedzieli się właściciele pobliskich
sk lepów. W związku z napadem
przesłuchiwała ich Policja.
- O całym zajściu poinformowali
mnie funkcjonariusze, jak przyszli

Kino Scena Kultura otwiera nowy rozdział w swojej historii. Z tej okazji
dla naszych Czytelników mamy konkurs, w którym do wygrania jest 5 podwójnych zaproszeń na premierowy seans Sagi „Zmierzch”: Przed świtem.
Część 2. Historyczny seans odbędzie się 16 listopada (piątek) o godz. 18.00.
By wziąć w nim udział wystarczy wyciąć z gazety specjalny kupon, wypełnić go i dostarczyć do redakcji (do wtorku, do godz. 14.00). Szczęśliwców
wyłonimy w losowaniu, a ich nazwiska opublikujemy w kolejnym wydaniu
Przeglądu Lokalnego.

Do napadu doszło w środku osiedla,
w biały dzień. Mimo to nikt nic nie widział

Kamery mogłyby
pomóc w schwytaniu
sprawców napadu,
ale... nie działają

Foto: Dawid Ciepliński

Do napadu doszło w banku BGŻ,
co potwierdza Policja, jednak o
szczegółach nie chce mówić, zasłaniając się dobrem śledztwa. Sprawę
przejął Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Wody w usta nabrali także pracownicy banku. – Nie możemy udzielać żadnych informacji na ten temat w
związku ze śledztwem, jakie prowadzi
Policja – usłyszeliśmy na miejscu.
Rozmowniejsi są za to okoliczni
mieszkańcy i przechodnie.
- Widziałem, że wczoraj dużo
Policji się tu kręci. Myślałem, że to
jakiś wypadek czy coś takiego. Dopiero
później ktoś mi powiedział, że napadli

Pracownica innego sklepu wywnioskowała z py tań Policji, że
sprawców napadu było dwóch. Byli
zamaskowani (w kapturach lub kominiarkach). - Chyba to drugie. W
banku przecież kamery są, można
by ich było od razu zidentyfikować
- podpowiada.
- Koło 11 to się stało, ale ja o
wszystkim dowiedziałam się po
całej akcji. Sama w sklepie byłam
i dopiero klienci jak przychodzili,
to mi mówili, że jakiś napad był
– opowiada następna.
Ekspedientka z sąsiedniego skle-

Foto: Dawid Ciepliński

to jest napad!
kNuRÓw

mnie pytać, czy czegoś nie widziałam. Zajęta swoimi sprawami byłam
i nie wyglądałam na zewnątrz. Wie
pan, jak nikogo nie ma w sklepie,
to bym się zainteresowała, a tak tu
trzeba zadzwonić, tu coś przynieść,
nie ma za bardzo czasu, żeby obserwować dokładnie, co się za szybą
dzieje.

pu też nic nie wie. Klientów musiała
obsługiwać. Nie miała czasu, by
wyjść na zewnątrz i zorientować się
w sytuacji.
Pomóc Policji w złapaniu złodziei
mogłyby kamery zamontowane na
budynkach Centrum Handlowego.
– Pytali nas o nie, ale chyba nic im
to nie da. Kamery najzwyczajniej

nie działają – zdradza pracownica
jednego ze sklepów.
Teraz pozostaje tylko czekać na
wyniki śledztwa. A że będzie ono
żmudne, nie mamy wątpliwości.
Poza pracownikami banku niewielu
jest świadków, którzy widzieli całe
zdarzenie.
DC

reklama

informacja własna wydawcy



Przegląd Lokalny Nr 45 (1027) 8 listopada 2012 roku

