aktualności
Knurów

Knurów

Wybredny

23 lutego nieznany sprawca,
niszcząc zabezpieczenia, włamał się
do sklepu z odzieżą przy ulicy Zwycięstwa. Ubrania widocznie nie były
w jego guście, bo zabrał ze sobą towar
o równowartości tylko 50 zł. Czyżby
szukał czegoś bardziej pasującego do
więziennych krat? Złodziejowi grozi
do 8 lat więzienia.

Foto: Dawid Ciepliński

JB

nieBorowice

chwila
nieuwagi

lodowisko zamknięte!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że z powodu pogody, lodowisko przy ulicy Ułanów, zamknie swe podwoje od 1 marca
(czwartek). Następna okazja, by pojeździć na łyżwach dopiero za rok!
Podsumowanie III sezonu zimowego już za tydzień.

JB

JB

Foto: GBP Pilchowice

Knurów

Pilchowice

Bogactwo w różnorodności

− Ludzi trzeba łączyć, nie dzielić. Wszyscy jesteśmy tacy sami, biją w nas
takie same serca, dzielimy razem nasze łzy i radości, dlatego nie wolno nam tego
w żaden sposób psuć. Nasze bogactwo to różnorodność, a w tym – jedność. Takie
przyświeca nam motto – powiedzieli Gerda Bujok i Paweł Fibic, rozpoczynając
kolejny wspólny bal przebierańców pilchowickiego Towarzystwa SpołecznoKulturalnego Niemców oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Dom Kultury w Żernicy wypełniło ponad 100 osób. Przy dobrej muzyce i
poczęstunku bawiono się do białego rana.
oprac. JB

We wtorek, 21 lutego, patrol
Straży Miejskiej interweniował na
przystanku autobusowym przy ul.
Szpitalnej. W poczekalni, o czym
poinformowała funkcjonariuszy
sprzątaczka, znajdował się bezdomny.
Mężczyzna odmówił przewiezienia
do noclegowni w Bojkowie. Kilka dni
później ten sam mężczyzna nocował
w jednym z bloków przy ul. Sobieskiego, gdzie po kolejnej interwencji
Straży Miejskiej, ponownie odmówił
przewiezienia do bojkowskiej noclegowni i niezwłocznie opuścił swoje
tymczasowe lokum.
DC

Nie wiadomo dlaczego 60-letni
kierowca renault nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w poprawnie poruszający się po drodze
samochód marki Ford. Czy to wina
warunków atmosferycznych, czy pośpiechu zbada policja. Do zdarzenia
doszło 27 lutego o godz. 18 na ul.
Rybnickiej. W wypadku ucierpiała
kierująca fordem 38-letnia kobieta
oraz jej dwie pasażerki 26- i 23-latka. Chwila nieuwagi będzie drogo
kosztowała kierowcę renault. Grożą
mu 3 lata pozbawienia wolności za
spowodowanie wypadku oraz utrata
prawa jazdy.

Knurów

ze szpitalnej
na sobieskiego

zielony
spacer

Knurów

Piłeś!
nie jedź!

Nie pomagają groźby ani ostrzeżenia. Knurów ponownie nawiedziła plaga pijanych kierowców.
Kompletnym brakiem wyobraźni
wykazał się 42-letni knurowianin,
którego 26 lutego około godz. 20.20
zatrzymali policjanci z drogówki.
Kierujący volkswagenem miał 0,5
promila alkoholu. Do podobnego
zdarzenia doszło dzień później.
Tym razem w okolicy ulicy Lignozy
sprawdzono kierowcę opla. Alkomat wskazał 3 promile. Obu panom
grożą 2 lata więzienia i utrata prawa
jazdy.
JB

23 lutego o godz. 18.30 knurowscy policjanci zatrzymali dwóch
spacerujących po ulicy Zwycięstwa
mężczyzn. Jeden z nich miał przy
sobie ponad 130 g marihuany, drugi podejrzewany jest o dilowanie
narkotykami. 23- i 22-latkowi za
posiadanie nielegalnych substancji
i ich rozprowadzanie grozi do 10 lat
pozbawienia wolności. Czekają na
proces karny.
JB

MAM
P Y TA nie

serdeczności

ANIELI i BOLESŁAWOWI
BIANEK
z najlepszymi życzeniami
Córki z Rodzinami

2

To już kolejne spotkanie z filozofią przy filiżance zielonej herbaty.
Tym razem gliwickie muzeum zaprasza na wykład „Mit, magia i religia
– o formach przeżywania sacrum”.
Sacrum jako sfera święta jest równocześnie obszarem, tego, co groźne.
Rzeczywistość ludów pierwotnych
wypełniał świat duchów przodków,
który szkodził i pomagał zarazem. O
tych i innych ambiwalencjach opowie
4 marca o godz. 16 w Willi Caro,
historyk filozofii Ewa Chudyba.
Spotkanie z pewnością rozjaśni zaklęte meandry mitów, magii i religii.
Wstęp wolny.
JB

Nie zapomnij

1 II I – Mi ę dz yn
ar o do w y
Dzień Walki przeci
wko Zbrojeniom Atomowym,
Światow y
Dzień Obrony Cy wil
nej, Światow y Dzień Świadom
ości Autoagresji, Dzień Pu
szystych,
Dzień Piegów
3 II I − Mi ęd z yn
ar od ow y
Dzień Pisarzy, Między
narodowy Dzień Chorego
5 II I – Dz ień Te
śc iow ej,
Dzień Dentysty

Bez
przeszkód

Knurów

Z pozoru bezpieczne miejsce i
solidna kłódka nie przeszkodziły
złodziejowi, skraść rower z piwnicy
budynku przy ulicy Piłsudczyków.
Nie niepokojony przez nikogo odjechał na wartym 1800 zł jednośladzie.
Właściciel roweru, mieszkaniec Knurowa, zauważył kradzież 23 lutego
około godz. 17. W czasach, kiedy
urządzenia tnące kłódki można bez
problemu kupić przez internet, posiadający piwnice powinni postarać
się o dodatkowe zabezpieczenia dla
zgromadzonych tam rzeczy.

znowu
kradzież!

Policja co rusz ostrzega pracowników większych przedsiębiorstw, by
nie zostawiali w szatni cennych rzeczy. Okazuje się, że złodzieje zabierają nie tylko telefony i zegarki. Ich
łupem padają także mniej oczywiste
przedmioty. 27 lutego około godz.
6 doszło do kolejnej kradzieży. Nieznany sprawca skradł z kopalnianej
szatni paszport oraz ubranie. Poszkodowanym jest mieszkaniec Rybnika.
Straty obliczono na 500 zł.

JB

Knurów

Szli raz i gdzieś się spotkali,

Z okazji szmaragdowej rocznicy ślubu
Kochanym Rodzicom

o mitach
i magii

Knurów

JB

popatrzyli na siebie
i zaraz się pokochali.
On rzekł i Ona: chcę Ciebie!
No i wtedy razem poszli,
no i aż przed ołtarz doszli!
Z dwu dawnych dróg samotności
zrobili drogę miłości.

Gliwice

Psy wpadły do basenu
Jaka kara powinna spotkać „żartownisia”, który
w piątek wzniecił alarm
bombowy?
Dariusz z knurowa:
Na ludzką głupotę nie ma rady.
Kara powinna być standardowa, czyli należy obciążyć
„żartownisia” kosztami całej
akcji. Może następnym razem
zastanowi się, zanim znowu
zdecyduje się na taki głupi
żart.
Not. JB

W poprzednim numerze Przeglądu Lokalnego informowaliśmy
o dwóch suczkach, które zaginęły
na Krywałdzie w pobliżu ulicy Michalskiego. Jak poinformowała nas
właścicielka zaginionych piesków,
Lola i Tina szczęśliwie się odnalazły
i przebywają już w domu
Po naszej publikacji odzew Czytelników był bardzo duży. - Nasze
telefony natychmiast się rozdzwoniły
– opowiada właścicielka. - Ludzie raz
po raz dzwonili z informacjami na
temat błąkających się po mieście psów.
Sprawdzaliśmy każdą wiadomość z

nadzieją, że są to nasze zwierzaki.
W końcu dzięki pomocy Straży
Miejskiej Lola i Tina odnalazły się,
tam gdzie zaginęły – w Krywałdzie.
Czworonogi były w pustym basenie
na kąpielisku „Zacisze”.
- Są bardzo wychudzone i zziębnięte, ale dochodzą już do siebie i
z każdym dniem ich stan jest coraz
lepszy – informuje właścicielka.
– Radość z ich powrotu do domu była
ogromna i mamy nadzieję, że więcej
już się nie zgubią.
DC
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Knurów. nowY rADiowóZ

W służbie
policji

W trakcie brawurowej ucieczki kierowca nie oszczędził stojących naprzeciw pojazdów

Ratował się ucieczką,
uszkodził samochody

Próba skontrolowania samochodu zaparkowanego
przy ul. Dywizji kościuszkowskiej zakończyła się
niepowodzeniem. kierowca, ratując się ucieczką,
uderzył w stojące na parkingu samochody
W ubiegłą środę dyżurny Komisariatu Policji w Knurowie odebrał zgłoszenie o podejrzanych mężczyznach,
którzy obserwowali samochody zaparkowane przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej. Na miejsce wysłał patrol.
Funkcjonariusze od razu zauważyli wspomnianych mężczyzn w jednym z samochodów. Zatrzymali się w
celu przeprowadzenia kontroli.

Straty powstałe w wyniku kolizji nie są jeszcze znane

- Niespodziewanie kierowca gwałtownie ruszył, odbił się od naszego
radiowozu i uderzył w zaparkowane
samochody. Pościg zakończył się negatywnie - relacjonuje podinspektor
Maciej Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie.
Mimo że radiowóz ruszył w pościg, podobnie jak znajdujące się w
okolicy patrole, nie udało się złapać
uciekinierów.

Właściciele uszkodzonych
samochodów nie kryli rozgoryczenia.
- Tutaj robi się coraz niebezpieczniej - komentowała
knurowianka poszkodowana
w kolizji. Inni poszkodowani
nie mogli uwierzyć w to, co się
stało. Na przyblokowym parkingu ucierpiały: audi A4, fiat
siena i volkswagen golf, czyli
te samochody cieszące się największym wzięciem złodziei.
Od kilku tygodni policja ostrzega
właścicieli tych marek, aby uzbroili
swoje cacka w zabezpieczenia mechaniczne lub elektroniczne.
- Niestety, wśród kierowców rośnie popyt na używane części samochodowe. Można się więc spodziewać, że będą pojawiały się także
coraz nowsze grupy przestępcze.
Przestrzegamy, by nie kupować części
z nieudokumentowaną przeszłością
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– to działanie co najmniej nieetyczne!
- mówi komisarz Marek Słomski,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach.
Na miejsce zjeżdżały kolejne
radiowozy. Na podstawie odprysków lakieru i potłuczonej obudowy
ref lektorów policjanci próbowali
ustalić markę samochodu, którym
poruszali się złodzieje. Wszystko
wskazuje, że było to audi i mogło
pochodzić z kradzieży.
Komendant Maciej Kawa przyznaje, że kradzieże samochodów w
Knurowie są coraz częstsze. - Bliskie
sąsiedztwo autostrad jest dla złodziei
bardzo kuszące. W porze nocnej kontrolujemy pojazdy, zwłaszcza te na
obcych rejestracjach, sprawdzamy je
też w sposób operacyjny. Jeśli zachodzi
potrzeba, robimy też blokady dróg wyjazdowych z miasta - zapewnia.

Foto: Paweł Gradek

knuRóW. złoDzieje W nATARciu

- Nowy radiowóz to dobra inwestycja
w bezpieczeństwo naszych mieszkańców
- mówił prezydent knurowa adam rams,
wręczając kluczyki do samochodu
komendantowi komisariatu Policji
Maciejowi kawie
Samorząd od wielu lat wsłuchuje się w potrzeby komisariatu.
W ślad za tym idą czyny w postaci
nowoczesnych radiowozów. Ostatni dar, który trafił na Dworcową,
nie przy pomina tradycyjnych
radiowozów, ponieważ będzie
wykorzystywany do działań operacyjnych. Pozornie niczym nie
różni się od samochodów przemierzających knurowskie ulice.
- Na wyposażenie radiowozu
składają się m.in.: dźwiękowe sygnały w atrapie chłodnicy i kamera
operacyjna - wymieniał podinspektor Maciej Kawa, komendant
Komisariatu Policji w Knurowie.
On jako pierwszy miał okazję
przetestować nowy nabytek na
trasie Gliwice-Knurów.
- Niech wam służy i przyczynia
się do poprawy bezpieczeństwa w
naszym mieście - życzył prezydent
Rams, doceniając przy okazji trud
pracy funkcjonariuszy.
Komendant Miejskiej Policji
w Gliwicach Teofil Marcinkowski
podkreślił dobrą współpracę z wła-

dzami Knurowa i wyraził nadzieję,
że to nie ostatni radiowóz współfinansowany przez Urząd Miasta.
- Dzięki m.in. miastu, które sfinansowało zakup radiowozu w 50
procentach, mamy jeden z lepszych
taborów w powiecie gliwickim - nie
krył zadowolenia komendant.
Obecnie knurowscy funkcjonariusze mają do dyspozycji
11 radiowozów. Ten najnowszy
zdążyli już wykorzystać w kilku
akcjach.
W trakcie czwartkowej uroczystości nowy nabytek poświęcił
kapelan policji Diecezji Gliwickiej
ks. Joachim Gondro. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: zastępca prezydenta Knurowa
Barbara Zwierzyńska, sekretarz
miasta Piotr Dudło, skarbnik
Krzysztof Grzelak, przewodniczący komisji bezpieczeństwa
publicznego, porządku i spraw
socjalnych Marek Sanecznik oraz
radni: Elżbieta Gumienny i Franciszek Szafarz.
/pg/

reklama

Tekst i foto: Paweł Gradek
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Konkurencja
dla Machoczka?
Przejazd ulicą 1 Maja, na wysokości
przystanku autobusowego w rejonie
osiedla Wojska Polskiego II, był
nie lada wyzwaniem dla kierowców.
Wszystko za sprawą wody z pól,
która zalewała część ulicy

- Ktoś w końcu mógłby się tym
zająć, bo to powtarza się notorycznie
– grzmiał jeden kierowców. – Może
przydałaby się jakaś dodatkowa kratka ściekowa, albo najlepiej dwie?
Na miejscu interweniowali pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych.
Jedynym pomysłem było ustawienie
barierek na zalanym odcinku drogi i
wprowadzenie ruchu wahadłowego.
Dyrektor ZDP w Gliwicach Jan
Osman tłumaczy, że z zalewiskiem
nie da się za wiele zrobić, choć pewne działania (pogłębienie rowów,
Foto: Dawid Ciepliński

Po intensywnych opadach śniegu
i siarczystych mrozach przyszła odwilż. Wraz ze wzrostem temperatur
i topniejącym śniegiem woda zalała
część ul. 1 Maja.
– Istne jezioro łabędzie – usłyszeliśmy od jednego z knurowian.
– Niech wszyscy się cieszą, że odwilż
nie przyszła od razu, tylko stopniowo,
bo wtedy to już tutaj w ogóle by się nie
dało przejechać.
Problem pojawia się już od kilku
lat i do tej pory nie znaleziono rozwiązania.

Przez cały piątek ten odcinek ul. 1 Maja
przypominał wielkie jezioro

Foto: Dawid Ciepliński

Knurów

wykonanie spadków do zbiornika
retencyjnego Machoczek) zostały
już podjęte. – Próbowaliśmy wybudować dodatkową kratkę ściekową,
ale niestety, nie ma tam tak rozbudowanej kanalizacji deszczowej
– wyjaśnia.
W k nurowsk im mag ist racie
dowiedzieliśmy się, że przepustowość kana lizacji deszczowej na
ul. 1 Maja jest ograniczona, ponieważ była ona projektowana tylko
dla potrzeb osiedla.
– Nie byłoby problemu, gdyby
to były tylko wody osiedlowe. Kanalizacja nie jest w stanie przyjąć tak
dużej ilości wody z pól bojkowskich.
Poza tym te zalewiska pojawiają się
w kulminacyjnym momencie odwilży i znikają po upływie jakiegoś
czasu - zauważa Ewa Dobrzyńska
z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska.
Dyrektor Osman upatruje przyczynę zalewania ulicy w szkodach
górniczych. Twierdzi, że ten odcinek
ulicy osiadł i dlatego znajduje się
niżej niż sąsiadujące z nim pola.
– Ziemia, na której zalegały duże
ilości śniegu, zamarza pod wpływem
bardzo niskiej temperatury. Woda nie
ma gdzie wsiąkać, kiedy przychodzi
nagłe ocieplenie – wskazuje jeszcze
jeden powód zalewania ulicy. - Myślę,
że z problemem trzeba się przemęczyć,
bo nie jesteśmy w stanie tu nic więcej
zrobić...
Ciekawe co zrobi ZDP, kiedy na
zalanym odcinku ulicy dojdzie do
tragedii.

Knurów. Podatkowe formularze do wzięcia

PIT-y w UM

Potrzebujesz formularz do rozliczenia
podatkowego? Nie musisz jechać do
gliwickiej skarbówki – blankiety PIT-ów
dostępne są w knurowskim magistracie
Wzorem ubiegłych lat knurowski magistrat zadbał, by w jego
siedzibie (ul. Ogana 5) znalazły się
najbardziej popularne formularze
PIT-ów. Znajdują się – wyłożone na
półkach - w Biurze Obsługi Klienta
na parterze.
Przypomnijmy, że termin składania rozliczenia rocznego dla osób

fizycznych upływa 30 kwietnia.
W tym roku to poniedziałek, więc
nie można liczyć na bonus, jak w
ubiegłym roku. Wówczas ostatni
dzień kwietnia wypadł w sobotę,
dzięki czemu podatnicy mieli dwa
dni więcej na uporanie się z rozliczeniem.
/bw/

DC

Wiedzą
kto podpalił

Zima zła

- Jeżeli śnieg zasypie chodnik,
to powinien go odśnieżyć właściciel
posesji, na której się znajduje. W
przeciwnym wypadku Straż Miejska
karze mandatem. Nie pamiętam,
aby chodnik przy działce przy targowisku był odśnieżony. To jest przy
ul. Targowej 2. Przechodzę tamtędy
od 12 lat. Dlaczego takie Wodociągi
potraf ią swoją część od śnieżyć?
Jestem pewna w 100 procentach, że
ta nieodśnieżana część należy do
miasta. Może pora się tym zainteresować?
Maria

Więcej światła

- Ja ze sprawą bardziej ogólną.
Sporo jeżdżę i dostrzegam, że całkiem
sporo kierowców jeździ bez włączonych świateł. To realny problem,
bo rodzi ryzyko wypadku. Przed
paroma dniami mocno padało. Na
drogach jeździły auta nie do końca
odśnieżone, ze śniegiem na masce.
Rano i po południu, gdy była szaruga, takie samochody były trudne do



zauważenia – zwłaszcza te w niezbyt
jaskrawych kolorach. Gdy poruszały
się bez świateł, stawały się prawie
niedostrzegalne. Myślę, że warto
przypomnieć o tym kierowcom. Zaoszczędzenie paru złotych na żarówkach może srogo się zemścić tysiąc
razy większymi kosztami...
Kierowca

Czekają
na roztopy?

- Dzwonię ze Szczygłowic. Mamy
środek zimy, a my tu mieszkamy jak
na wyspach norweskich. Ani pługu,
ani odśnieżonych ulic. Chodniki - te
przy głównych ulicach i te osiedlowe
są zasypane. Starszym ludziom bardzo źle się chodzi. Na co drogowcy
czekają, aż śnieg stopnieje, a oni i
tak pieniądze skasują?

B. ze Szczygłowic

Słodko było...

- Dziękuję szanownej redakcji i
panu Kapicy za pączki. Dobre były,
bardzo dobre. Tak trzymać!

MF

Jeziora
na drodze

- Zapraszam na ulicę Wilsona
w okolice skrzyżowania z ul. Rakoniewskiego. Zróbcie zdjęcia jeziorek,
stojących na drodze po położeniu nowego asfaltu i zamontowaniu kratek
ściekowych.
To wstyd i żenada, że ktoś w naszym
mieście zapłacił za taką pracę. Kto to
odbiera?! Kto to nadzoruje?! Mieszkańcy są zbulwersowani i zniesmaczeni.

Foto: Bartosz Sikora

Knurów

Adam W.

Bez kaloszy
ani rusz

- Zapraszam szanowną redakcję
na ul. Matejki w Knurowie. Ale nie
zapomnijcie obuć kaloszy. Bez nich
utoniecie w błocie. Tak jak my, mieszkańcy, którzy na co dzień musimy się
zmagać z tym problemem. To udręka
dla pieszych i mordęga dla kierowców.
Zmotoryzowani po takiej przejażdżce
tą ulicą powinni udać się do myjni, a
dopiero potem w dalszą drogę...

Mieszkaniec
not. /g,b/

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o płonącej hondzie na
ul. Lotników. Z relacji świadków
wynikało, że samochód zaczął palić
się od góry, a potem cały stanął w płomieniach. Dzięki błyskawicznej akcji
strażaków nikomu nic się nie stało.

Dziś już wiemy, że to nie był
samozapłon, a podpalenie. Sprawcą
okazał się nieletni knurowianin.
- Grozi mu teraz kara do 5 lat
pozbawienia wolności - mówi Maciej
Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie.
/g/
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Najpierw nauka,
później praca

Knurów

Do skutku

Do tej pory Kompanijny Ośrodek Szkolenia w ramach szkoły policealnej
kształcił jedynie na kierunku Technik Górnictwa Podziemnego, od
nowego roku, dla wszystkich chcących podnieść swoje kwalifikacje,
stworzył nowy − Technik Przeróbki Kopalin Stałych
kopalin stałych już czeka praca w
zawodzie. W czasach kryzysu, gwarancja zatrudnienia z pewnością
złagodzi trudy zdobywania wiedzy i
dodatkowo zmotywuje słuchaczy do
intensywniejszej nauki.
W Knurowie, oprócz KOS-u
szkoleniem przyszłych górników
zajmuje się także Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Czy dyrekcja szkoły
planuje pójść w ślady KOS-u?
− Biorąc pod uwagę taki nabór
jaki jest teraz, nie możemy sobie pozwolić na otworzenie nowego kierunku. KOS nie jest dla nas konkurencją,
mamy zupełnie inną propozycję
edukacyjną, przede wszystkim kształcimy dziennie. Ze szkoły policealnej
korzystają głównie dorośli. Wątpię,
czy nasi uczniowie chcieliby wrócić do
szkoły na kolejne lata dziennej nauki.
Raczej zdecydują się na system zaoczny i pójdą do pracy − uważa Grażyna
Dąbrowska, dyrektorka ZSZ nr 2 w
Knurowie.

JB

Pilchowice

Spotkanie
z autobusem

Foto: Arch. KOS

25 lutego odbyła się uroczysta
inauguracja nowego kierunku. Na
uroczystość przybyli m.in. Minister
Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, Prezes Kompanii Węglowej
Joanna Strzelec-Łobodzińska oraz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kompanijnego Ośrodka Szkolenia
Andrzej Pakura.
Pomysł, choć nowy i dopiero
raczkujący, spotkał się z dużym
zainteresowaniem. Świadczy o tym
ilość osób przyjętych na pierwszy
rok. Indeksy rozdano 56 słuchaczom,
których podzielono na dwie grupy −
osoby z branży górniczej, posiadające już pewną wiedzę, i zupełnych
nowicjuszy.
Nauka prowadzona w systemie
zaocznym potrwa 3 semestry i zakończy się egzaminem potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe.
Prezes Kompanii Węglowej Joanna Strzelec-Łobodzińska zapewniła,
że na każdego technika przeróbki

Policja prosi właścicieli samochodów marki Opel, Audi i Volkswagen
o baczniejsze zwrócenie uwagi na kręcące się w pobliżu podejrzane osoby.
Auta te cieszą się dużym powodzeniem
wśród amatorów cudzej własności.
22 lutego około godz. 17 przy ulicy
Kazimierza Wielkiego ktoś próbował
wyłamać zamek w seacie leonie, ale
jedynie go uszkodził. Chwilowe niepowodzenie nie zniechęciło złodzieja.
Dzień później zmienił miejsce i ofiarę.
23 lutego około godz. 23 skradziono
z niestrzeżonego parkingu przy ulicy
Pocztowej seata ibizę. Straty sięgają 24
tys. złotych.

Kompanijny Ośrodek Szkolenia poszerzył swoja ofertę edukacyjną o
kolejny perspektywiczny kierunek

Nowy kierunek to nowe możliwości i szansa na znalezienie miejsca
na rynku pracy. Takie są przynaj-

mniej założenia. Jak będzie w rzeczywistości, czas pokaże.
Justyna Bajko

Nie miał szczęścia 60-letni nietrzeźw y pilchowiczanin. Krótka
rowerowa przejażdżka, na którą
wybrał się 24 lutego ok. godz. 16.50,
zakończyła się w szpitalu. Rowerzysta nie dość, że został złapany przez
funkcjonariuszy policji (miał 1,2
promila alkoholu), to jeszcze na ulicy
Stanickiej uderzył w bok autobusu.
W przeciwieństwie do rowerzysty,
50-letni kierowca autobusu wyszedł
z wypadku bez szwanku. Pilchowiczaninowi grozi rok pozbawienia
wolności, utrata prawa jazdy, jeśli
takowe posiada, i długie dochodzenie
do zdrowia. Może następnym razem
wybierze się w trasę pieszo.
JB

Knurów

Walka postu z karnawałem

Nawoływanie do nawrócenia rozbrzmiewa w kościołach katolickich w całej Polsce.
W Środę Popielcową rozpoczął się Wielki Post, czas odnowy. Czy potrafimy jeszcze
przeżywać ten okres? Czy post przegrywa walkę z całorocznym karnawałem?
− Pamiętam jeszcze te czasy,
kiedy to wraz z popiołem na mojej
głowie, znikała z domu kiełbasa
− opowiada pani Maria. − Po tygodniach hulanek i przebieranek
nastawał czas zadumy. Mój ojciec
nie pozwalał nam nawet głośno się
śmiać czy śpiewać wesołe piosenki.
Teraz wszystko się pomieszało, ludzie
bawią się cały rok. Post nie post, nie
ma dla nich znaczenia.
Dawniej życie ludzi porządkował kalendarz kościelny. Okres
karnawału, który następował po
Bożym Narodzeniu, był czasem radości i oddechu. Bale przebierańców
uwalniały ludzi od ich codziennych
ról. Król mógł stać się błaznem a
błazen królem.
W czasach średniowiecza w
Wielkim Poście przez Śląsk wędrował ruch biczowników. Mawiali, że
zbawienie osiąga się tylko poprzez
cierpienie. Przemierzali miasta i
wsie wołając: „Memento mori”, czyli
pamiętaj o śmierci. Krew za krew. Te
czasy dawno minęły. Nikt nie wymaga od współczesnych katolików

biczowania i życia o chlebie i wodzie.
Przeciwnie, zakon dominikanów
zachęca: umyj twarz, włóż swoje
najlepsze ubrania i zrób się na post.
Jaki jest tego cel?
− Kościół ma trzy sposoby, żeby
nie zmarnować Wielkiego Postu.
Post. Jałmużna. Modlitwa. W tym
roku chcielibyśmy odświeżyć ten
pierwszy. Post. Chcemy, żeby wrócił
− podkreślają zakonnicy.
W akcji dominikanów bierze
udział już ponad 6 tys. osób.
Podobnego zdania jest siostra ze
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
w Knurowie.
− Wielki Post nie oznacza, że
mam teraz włożyć worek pokutny i
mówić wszystkim: „Patrzcie, jak ja
poszczę”. Maluchy z naszej świetlicy
postanowiły, że będą zbierać cukierki
dla biednych dzieci. Codziennie przynoszą jeden cukierek i wrzucają go do
specjalnego słoiczka. Każda z zakonnic ma swoje własne postanowienia
na ten czas. Ale nie mogę zdradzić
jakie. Zostanie to między nami a Bogiem − śmieje się siostra.
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Ksiądz Andrzej Wieczorek,
proboszcz z Parafii Świętych Cyryla
i Metodego podkreśla, że coraz częściej pościmy nie tylko ze względu na
tradycję.
− Traktowanie przyjemności
jako cel, a nie jako środek prowadzi
do zatracenia. W Wielkim Poście
rezygnujemy z rzeczy, które choć
przyjemne, nie są istotne dla naszego
rozwoju duchowego. Człowiek jest
stworzony do odkrywania dobra i
prawdy. Zwracamy uwagę, za jaką
cenę zostaliśmy odkupieni. A była
to cena wielka, nie spacer na Golgotę, ale męka − wyjaśnia ksiądz
proboszcz.
Knurowianie nie są zgodni co
to Wielkiego Postu. 32-letni Michał
postanowił w tym roku wstrzymać
się od alkoholu. Nie wie, czy mu się
uda. Jego szwagier za tydzień ma 50
urodziny, więc będzie ciężko. Żadnych wyrzeczeń raczej nie planuje
Wojtek.
− Mama wrzeszczy, więc imprezy
sobie odpuszczę. Nie chcę awantur
w domu. Moja siostra wymyśliła, że

- Po czym poznać poszczącego? Po radosnej minie i ładnym ubraniu twierdzą dominikanie i zachęcają do udziału w akcji „Zrób się na post!”

nie będzie korzystać z internetu w
piątek, ale dla mnie to zbyt duże wyrzeczenie. Choć może rzucę palenie?
− zastanawia się 26-latek.
Coraz częściej jednak duszpasterze zwracają uwagę na korzyści
płynące z postu. Porzucenie na chwi-

lę pędzącego pociągu, świadoma
rezygnacja z pewnych przyjemności
może życie wyostrzyć. 40 dni to dla
katolików czas próby odpowiedzi na
pytanie dokąd zmierzam i czy jeszcze jest to droga Chrystusa.
Justyna Bajko
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rozmaitości
Knurów. XVII Wieczornica turystyczna

Po górach po odznaki
Górska Odznaka Turystyczna to jedno z najstarszych
odznaczeń w turystyce. Takimi wyróżnieni zostali
nagrodzeni knurowscy uczniowie i nauczyciele, którzy
zakończyli kolejny sezon turystyczny
Wieczornica odbyła się w auli
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9.
Najlepszymi „góralkami” okaza-

ły się Małgorzata i Katarzyna Kowol z
Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie. Odebrały złote odznaki. – To

Dla młodych górołazów odznaki to sympatyczne
zwieńczenie sezonu turystycznego

naprawdę duży sukces dziewczyn,
ponieważ uzbieranie tylu punktów na
złotą odznakę jest niezwykle trudne
– mówi dyrektor Miejskiego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej Jolanta Leśniowska. – Dziewczyny otrzymały również
od nas pamiątkowe medale za swoje
osiągnięcie.
Odznaki (jedną srebrną, piętnaście brązowych i pięćdziesiąt jeden
popularnych) odebrało 67 uczniów
z knurowskich szkół podstawowych
i gimnazjów.
Nagrodzono także nauczycieli,
którzy podobnie jak ich podopieczni
zbierają punkty na odznaki. Srebrną
przyznano Mirelli Stolarczyk z MG-3
i Marzenie Krawczyk z MG-4, a brązową Alicji Działowy z MSP-3.
Wśród wręczających Górskie
Odznaki Turystyczne znaleźli się
samorządowcy i dyrektorzy knurowskich szkół.
Na koniec na nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości czekał
występ zespołu góralskiego.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

Odznaki otrzymali:
Uczniowie szkół podstawowych: - odznaka
popularna: MSP-1 – Eryk Nowak, Nicola Dziekańska, Adam Wicha, Oliwia Świtek, Szymon Wiercioch, Aleksandra Zasucha, Wiktoria Krok; MSP-3
– Beata Hejno, Zuzanna Pluta; MSP-4 – Patrycja
Ziaja, Paweł Ziaja, Aleksandra Gibas, Karolina Buczyńska, Kacper Kubik; MSP-6 – Dominika Janusz,
Dagmara Trzebuniak, Anna Kokoszka, Wiktoria Kamieniak, Paulina Pająk, Dominik Leszczewski, Sylwia Mularczyk, Natalia Tkocz, Weronika Leśniak,
Kamil Kata, Nicola Palinkiwiecz, Nicola Kurz; MSP-7
– Magdalena Szkoda, Kamil Antoniewicz, Wiktoria
Marczak, Kevin Czerwiński, Julia Krząkała, Patryk
Kowaliszyn, Justyna Urbanek, Katarzyna Urbanek,
Marta Szkoda, Wiktoria Grotowska, Ewa Magiera;
MSP-9 – Kamil Szyma; odznaka brązowa: MSP-

1 – Oliwia Polok; MSP-3 – Adam Kocur, Damian
Koźluk, Szymon Owczorz, Karolina Florjańska;
MSP-4 – Paulina Nizioł; MSP-6 – Julia Czapelka,
Tania Białczak; MSP-7 – Sandra Czerwińska; MSP9 – Alicja Kozień.
Gimnazjaliści: – odznaka popularna: MG-1
– Łukasz Furmanek, Aleksandra Wawrzynek, Adrian Pyszny, Angela Fela; MG-3 – Jakub Misiura,
Adrian Napieracz, Przemysław Nowak, Dawid Komorowski; MG-4 – Alicja Kuryś, Jowita Cimcioch,
Tomasz Gąsienica-Kaspruś, Marcin Brzózka; odznaka brązowa: MG-1 – Elżbieta Jaśkowiec, Paweł Zadka; MG-3 – Paweł Jur, Adrian Witek, Joanna
Woronowska; odznaka srebrna: MG-2 – Karolina
Kempa; MG-3 – Anna Długosz; odznaka złota:
MG-3 – Katarzyna Kowol, Małgorzata Kowol.

Ważne

Nie bądź jeleń, weź paragon

Pięć karetek pogotowia udałoby się kupić za pieniądze z mandatów
nałożonych w 2011 r. w województwie śląskim na sprzedawców
niewydających klientom paragonów z kas fiskalnych
Obowiązkiem sprzedawcy jest
nabić na kasę transakcję, a paragon wydać klientowi. Dla klienta
to dowód zakupu. Zawiera ważne
informacje – oprócz ceny także
m.in. nazwę sprzedającej firmy,
datę sprzedaży i nazwę towaru. To
dokument, który może okazać się
niezbędny podczas ewentualnych
reklamacji.
Nie każdy z nas – klientów – chce
o tym pamiętać. Dlatego też Ministerstwo Finansów po raz kolejny
przeprowadziło akcję pod hasłem
„Nie bądź jeleń, weź paragon”. Jej
celem jest przypominanie i uświadamianie konsumentom, co daje paragon: możliwość reklamacji (ewentualnie zwrotu) towaru, wspieranie
uczciwej konkurencji i zmniejszanie
szarej strefy.
Nienabita transakcja to pienią-

dze, z których kasa państwa podatku
nie zobaczy. Zdaniem Andrzeja
Parafianowicza, wiceministra finansów, z tego powodu do budżetu
państwa nie trafia nawet 50 mld zł
rocznie. - Kwota ta z naddatkiem wystarczyłaby do wybudowania ponad
3 tysięcy kilometrów autostrad. To
mniej więcej tyle, ile w ogóle planuje
się wybudować w Polsce – informuje
Parafianowicz.
W ramach kampanii pracownicy „skarbówki” w styczniu i lutym
sprawdzali przestrzeganie przez
sprzedawców obowiązku ewidencji
sprzedaży na kasach fiskalnych.
Szczególną kontrolą objęto miejscowości turystyczne. Ich celem było
przede wszystkim wyeliminowanie
świadomego i celowego łamania
prawa, kiedy sprzedawca mandaty...
wlicza w koszty.

Przegląd Lokalny Nr 9 (991) 1 marca 2012 roku

Laureaci konkursu (od lewej): Szymon Piontek (I miejsce),
Kinga Włodarczyk (II miejsce) i Marcin Olesiński (III miejsce).

Regionalny konkurs języka angielskiego w MSP-7

With English getting
better!*
21 uczniów z 10 szkół wzięło udział
w regionalnym konkursie języka
angielskiego zorganizowanym
w knurowskiej „Siódemce”. Najlepszy
okazał się Szymon Piontek z Chudowa
To już ósma edycja konkursu.
– Kiedy organizowaliśmy konkurs po
raz pierwszy idea była taka, że miał
być przeznaczony dla dzieci, które
uczą się języka angielskiego tylko w
szkołach – wyjaśnia Jadwiga Cuber,
organizatorka konkursu. – Teraz
większość uczniów wie, jak nauka
języka obcego jest ważna i chodzi
także na dodatkowe zajęcia pozaszkolne. Ponadto poziom ich wiedzy
i znajomości języka jest z roku na rok
coraz lepszy.
Czy tanie ze zrozumieniem,
zadania z gramatyki, używanie
języka codziennego i wypracowanie to kwestie, z którymi musieli
zmierzyć się w tym roku uczestnicy
konkursu. Na rozwiązanie całego
testu mieli godzinę.
– W tym samym czasie, nauczyciele brali udział w szkoleniu
z zakresu podstawy programowej,
organizowanym przez wydawnictwo
Longman – relacjonuje Jadwiga
Cuber.
Po rozwiązaniu testu, nerwowe
napięcie w oczekiwaniu na wyniki
miała rozładować projekcja filmu

„Różowa Pantera”. Na uczniów i
nauczycieli czekał również poczęstunek.
Zwycięzcą konkursu został Szymon Piontek z Chudowa. Zdobył 36
z 41 punktów. – Jestem zaskoczony
wygraną, tym bardziej że o udziale
w konkursie dowiedziałem się dopiero wczoraj – dzieli się wrażeniami
Szymon.
Drugie i trzecie miejsce zajęli
odpowiednio: Kinga Włodarczyk i
Marcin Olesiński.
- Warto dodać, że dwie pierwsze
nagrody to jeden semestr bezpłatnego kursu języka angielskiego w
szkole Level – dodaje Jadwiga Cuber.
– Dodatkowo sześć najlepszych osób
otrzymało słowniki języka angielskiego.
W konkursie brali udział uczniowie z kilku szkół z naszego
regionu, m.in. z Pilchowic, Przyszowic, Chudowa, Gierałtowic,
Paniówek i Knurowa.
Tekst i foto: Dawid Ciepliński

*Z angielskim coraz lepiej – tłum.
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Niebawem pozna my efek t y
kampanii. Warto przypomnieć, że
podczas ubiegłorocznej zimowej akcji „Weź paragon” w województwie
śląskim kontrolerzy wystawili 443
mandatów na ogólną kwotę 101 tys.
zł. Minimalna kara wynosiła 150 zł,
maksymalna – 3 tys. zł. Aż 351 mandatów wypisano za nieewidencjonowanie towarów za pośrednictwem
kasy fiskalnej.
Akcja dobiegła końca, ale o jej
przesłaniu warto pamiętać przez
cały rok. Pal licho, gdy kupujemy
jakiś drobiazg – ten jeszcze można
odżałować. Jeśli wydajemy dziesiątki bądź setki złotych, przyjęcie (i
zachowanie) paragonu jest koniecznością. To podstawowe ubezpieczenie na wypadek, gdyby towar okazał
się bublem.
/bw/
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Namaluj mi świat
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1.03.2012 r.
CZWARTEK

Odrobina nieba
− godz. 17.00

2-06.03.2012 r.
PIĄTEK-WTOREK
Na ratunek wielorybom
− godz. 17.00, 19.00

7.03.2012 r.
ŚRODA

Na ratunek wielorybom
− godz. 19.15

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

Klub „Sztukateria” zaprasza na kolejne warsztaty
plastyczne dla dzieci od
lat 6 już 3 marca o godz.
10. Milusińscy na kilka
chwil przeniosą się do
krainy papierowej i kredkowej wyobraźni. Wstęp10 zł. Ze względu na
ograniczoną ilość miejsc,
organizatorzy proszą o
wcześniejsze zgłoszenie
pociechy pod nr telefonu
− 32 332-63-93 lub 32
332-63-81.

JB
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18.02–11.03

SMART

-FONY

Zrób zakupy w butikach lub zamów coś
w jednej z restauracji Galerii Auchan
za minimum 50 zł i zachowaj paragony.
Wyślĳ SMS wg wzoru:
“Gliwice.X”, pod numer 70700,
gdzie X to numer paragonu.
Otrzymasz pytanie konkursowe – odpowiedz na nie
jak najszybciej, wysyłajac SMS*.
Co tydzien do wygrania nowoczesny
smartfon oraz bony zakupowe.
* Koszt jednego SMS-a to 0,62 zł z VAT.
Całkowity koszt zgłoszenia
w konkursie: 1,24 zł z VAT.

Szczegóły na www.auchangliwice.pl
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konkuRs nA logo inWesTycyjne MiAsTA RozsTRzygnięTy

logo magnesem
na inwestorów

- Do konkursu przystąpiło około 40 autorów,
którzy zgłosili 123 prace – wylicza krzysztof
Stryczek z Biura ds. Funduszy Strukturalnych,
Promocji, Współpracy z Organizacjami
rządowymi. zwycięzcą w kategorii logo został
krzysztof Juroszek z rybnika
Konkurs ogłoszono w styczniu.
Zadaniem jego uczestników było
zaproponowanie hasła i loga, promujących gminne tereny inwestycyjne.
Każdy mógł dostarczyć maksymalnie po trzy hasła i trzy loga, które
powinny nawiązywać do głównego
przesłania kampanii promocyjnej:
„Knurów – zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy
autostradami A1 i A4”.
Konkursowe prace oceniała pięcioosobowa komisja, powołana na
początku stycznia przez prezydenta
Knurowa, w skład której wchodzili:
sekretarz miasta Piotr Dudło (przewodniczący), Krzysztof Stryczek
i Magdalena Czaplińska z BWZ,
Bogusław Wilk - redaktor naczelny
Przeglądu Lokalnego oraz zewnętrzny ekspert Tomasz Lach.
– Oceniliśmy 123 prace, więc mieliśmy niezły ból głowy, żeby wybrać z
całej puli najciekawszy logotyp i slogan reklamowy – informuje Krzysztof
Stryczek.
Burzliwe narady pozwoliły komisji wybrać zwycięskie logo. Jego
autorem jest Krzysztof Juroszek z
Rybnika, na co dzień student Wy-

działu Architektury i Urbanistyki
Politechniki Śląskiej, którego kolejnym zadaniem było wykonanie tzw.
Księgi Znaku.
Laureat zgłosił do konkursu
trzy propozycje. – Moje projekty
były do siebie zbliżone – wyjaśnia.
– Logo musi być zauważalne, ma z
daleka przyciągać uwagę i stworzyć
wrażenie ciekawej formy. Chciałem,
żeby odzwierciedlało tytuł projektu
i zawierało jego charakterystyczne
aspekty – czyli autostrady, krzyżujące
się ze sobą, obok których leży atrakcyjne miasto, gdzie można dokonać
znaczących inwestycji – dodaje.
Podobnej oceny loga dokonała
komisja. – Nasza interpretacja była
dokładnie taka sama jak zamysł
autora – wyjaśnia Piotr Dudło. – Zrozumieliśmy od razu jego intencje i wybierając akurat to logo, zakładaliśmy,
że dotrze do mieszkańców, a przed
wszystkim do inwestorów.
Zwycięskiemu projektowi logo
przez cały okres realizacji projektu
unijnego towarzyszyć będzie slogan
reklamowy: Knurów- zawsze po drodze. Zatrzymaj się. Zainwestuj.

knuRóW. ReciTAl MicHAłA BAjoRA

Francja elegancja
- Nie ma nic bez ryzyka. Tylko widz go unika
- napisał kiedyś Jeremi Przybora z kabaretu
Starszych Panów. zorganizowanie w knurowie
recitalu Michała Bajora było sporym ryzykiem.
Na szczęście okazało się, że nie samym
kabaretem knurowianie żyją
Michał Bajor nie jest gwiazdą, bo dziś z gwiazdami się co
najwyżej tańczy. Zresztą co to za
przyjemność być gwiazdą, skoro
jest nią już np. pogodynka i była
minister, o której zrobiło się głośno, kiedy zastosowała dietę cud.
Michał Bajor nie musi reanimować swojej kariery skandalami. On po prostu nagrywa
płyty, które znajdują nabywców,
mimo że nie pojawia się często w
telewizji. Koncertuje kilkanaście
razy w miesiącu - w całej Polsce.
Nie tylko w filharmoniach, dużych salach koncertowych, ale
i w domach kultury w małych
miasteczkach. To dla niego żaden
dyshonor.
W Knurowie już kiedyś był,
ale jakieś naście lat temu. Na
wstępie piątkowego recitalu przeprosił publiczność za tak długą
przerwę.
Przy akompaniamencie fortepianu i z towarzyszeniem półplaybacku zaśpiewał piosenki
z ostatniej płyty: „Od Piaf do
Garou”, czyli największe przeboje
znad Sekwany. Prawie wszystkie
w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego. Wyjątkiem jest „Non,
je ne regrette rien”. Przed koncertem artysta przyznał, że nie zna
języka francuskiego, a tę piosenkę
śpiewa fonetycznie.
Koncert, mimo nadkompletów publiczności, miał bardzo
kameralny, wręcz klubowy charakter. Punktowe światło, piani-

sta, mikrofon i artysta. Ze sceny,
jedna po drugiej, płynęły piosenki
takich znakomitości, jak: Yves
Montand, Gilbert Becaud, Charles Aznavour. Stylowe aranżacje
Wojciecha Borkowskiego nie ujęły
tym piosenkom nic z ich pierwotnego klimatu.
Michał Bajor opowiadał historię poszczególnych piosenek i
przybliżał publiczności życiorysy
pierwotnych wykonawców.
Płyta „Od Piaf do Garou” jest
17 w dorobku artysty, a jednocześnie spełnieniem jego dziecięcych
marzeń. Bajor wspomina, że jako
dzieciak śpiewał piosenki w wymyślonych przez siebie językach.
Kropką nad „i” drogi estradowej
artysty była propozycja Wojciecha
Młynarskiego, aby Bajor zagrał i
zaśpiewał w spektaklu pt. „Brel” w
warszawskim teatrze Ateneum. To
otworzyło mu drzwi do kariery.
Artysta znany jest przede
wszystkim z emocjonalnych wykonań piosenek Młynarskiego
i Kofty. Jego znakiem rozpoznawczym jest wibrato, którego
w ostatnich produkcjach coraz
mniej. Piosenkarz unika zaszuf ladkowania go w piosence aktorskiej. Swoje piosenki określa
mianem popu literackiego.
Bajor został bardzo ciepło
przyjęty przez knurowską publiczność. Jedynym zgrzytem był
dzwoniący telefon jednej z pań,
który zamilkł dopiero po nerwowej reakcji menagera. Na szczęś-

cie artysta obrócił wszystko w
żart. Sprostował także komunikat zabraniający robienie
zdjęć w trakcie całego koncertu.
Wszystkich chętnych zaprosił
do sesji zdjęciowej w trakcie
jednej z piosenek.
Półtoragodzinny koncert
przedłużyły bisy, a później chętni ustawili się w kolejce po
autografy i zdjęcia, które były
możliwe z odpowiedniego dystansu.
Głodnych rozrywki na wysokim poziomie nie brakowało,
dlatego pozostaje mieć nadzieję,
że scena w Kinie Scenie Kulturze częściej będzie gościć takie
znakomitości.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Wywiad z Michałem Bajorem
opublikujemy za tydzień

Tekst i foto: Dawid Ciepliński

reklama
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rozmaitości
knuRóW. DzieWczyny konTRA cHłoPAki, czyli...

Heca na 14 fajerek

Foto: Archiwum MSP-6

Odtajnianie zaszyfrowanej wiadomości, piłkarski
slalom, konkursy i zabawy znaczyły drugą czytelniczą
noc w bibliotece szkolnej „Szóstki”. Tym razem pod
hasłem „Dziewczyny kontra chłopaki”

To była ciekawa czytelnicza noc – uczniowie świetnie się bawili, ale i wiele nauczyli...

Przygotowane przez
bibliotekarza serie czytelnicze propagowały książki typowe dla chłopców
(„Mikołajek”, „Koszmarny
Karolek”) i te wyłącznie
dla dziewcząt („Hania Humorek”, „India Kidd”). Nie
zabrakło też fragmentu powieści Hanny Ożogowskiej
„Dziewczyna i chłopak,
czyli heca na 14 fajerek”,
niegdyś hitu TVP.
Opracowane na podstawie książek konkursy
sprawdzały umiejętności
charakterystyczne dla danej płci. Było więc przyszywanie guzików, dobierane
elementów garderoby, ale
i slalom z piłką czy też odczytywanie zaszyfrowanej
wiadomości.
Najbardziej podobała
się jednak „godzina zero”.
W tym roku uczniowie
wzbogacali swoją wiedzę
na temat sławnych Polaków, tych z odległych
czasów jak i tych teraźniejszych. Obok takich postaci,
jak Justyna Kowalczyk czy
też Fryderyk Chopin bliżej
poznali sylwetkę Agnieszki Holland, Ireny Szewińskiej i Marii Skłodowskiej
– Curie.
Katarzyna
Sołtysik-Andrysiak

Gliwice

Po drugiej
stronie sceny

ruszają XVIII Dziecięce Spotkania Teatralne. Przez te kilka
dni dzieci będą mogły zajrzeć
za kulisy teatru, poznać tajniki
warsztatu aktorskiego oraz
choć na chwilę poczuć, jak to
jest występować na wielkiej
scenie
Pierwszego dnia Spotkań 5 lutego
artyści z krakowskiego teatru „Groteska”
poprowadzą warsztaty teatralne dla dzieci
o godz. 9, 10 oraz 12.30. Wstęp – 10 zł.
Kolejne dni upłyną pod znakiem przedstawień. 6 marca Teatr Groteska wystawi
„Aksamitnego królika”, natomiast 7 marca
na scenie Gliwickiego Teatru Muzycznego
pojawi się „Calineczka”, spektakl w wykonaniu Teatru Banialuka z Bielska-Białej.
Przedstawienia o 9.30 i 11.30. Bilety od 17
do 26 zł do nabycia w kasie GTM.
JB

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

Florian Dróżdż z ornontowic

ur. 17.02.2012 r., 2900 g, 51 cm

jakub Darski z czerwionki

ur. 20.02.2012 r., 3600 g, 52 cm

Marta laskowska z leszczyn

ur. 22.02.2012 r., 3100 g, 53 cm
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sebastian Pikurowski z knurowa

igor luberta z czerwionki

ur. 17.02.2012 r., 3720 g, 54 cm

ur. 18.02.2012 r., 3300 g, 53 cm

Franciszek Świdergoł z leszczyn

Maksymilian Hemmerling z knurowa

ur. 20.02.2012 r., 3890 g, 53 cm

Piotr Wachowski z Paczyny

ur. 22.02.2012 r., 3500 g, 50 cm

ur. 21.02.2012 r., 3710 g, 55 cm

lena siedlik z Rybnika

ur. 23.02.2012 r., 3640 g, 54 cm

Bartosz grzywocz z knurowa

ur. 19.02.2012 r., 3650 g, 56 cm

oliwier lończyk z ornontowic

ur. 21.02.2012 r., 3180 g, 52 cm

lena Burczy z gliwic

ur. 24.02.2012 r., 3450 g, 56 cm

sara Aleksa z kochłowic

ur. 20.02.2012 r., 3050 g, 54 cm

urszula szymała z knurowa

ur. 21.02.2012 r., 2900 g, 52 cm

lena Marszałek ze stanicy

ur. 24.02.2012 r., 3610 g, 53 cm
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Knurów. Kabaret w kinie

Zapowiada się niezły
„Śmiechosteron”

ROZRYWKA nr 9/2012

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Bez nich nie byłoby
ochroniarza Śruby,
niesamowitego Kłaka,
a przede wszystkim
hymnu na Euro 2012.
Są, bo jest Kabaret
Skeczów Męczących
Wywodząca się z Kielc formacja
kabaretowa podbija serca mających
poczucie humoru Polaków od kilku lat.
Wykpiwają absurdy naszej codzienności, przy czym potrafią śmiać się także
z siebie. Śpiewają, parodiują, a wszędzie
tam gdzie się pojawiają, zdobywają
rzesze nowych fanów.
W K nu row ie Kaba ret Skeczów Męczących wystąpi 30 marc a (piątek) o god z . 19. 30. Publiczność w Kinie Scenie Kulturze
na pewno nudzić się nie będzie.
Bilety po 40 zł. Rezerwację i sprzedaż
prowadzi kasa kina w godz. 15-20,
tel.: 32 332 63 81.

Ko n k u r s

Zakreśl prawidłową odpowiedź na poniższe pytanie, dostarcz rozwiązanie
do naszej redakcji (Knurów, ul. Niepodległości 5) do wtorku, 6 marca 2012 r.,
do godz. 12, a – jeśli los uśmiechnie się do Ciebie – już w czwartek, w Dniu
Kobiet, będziesz się cieszyć jedną z 10 nagród (lifting twarzy) ufundowanych
przez Studio BoArt.

reklama
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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
rozrywki z nr 7/2012 brzmia-

ło: „Postać”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje Agata
Machoczek. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

1-13/12

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

1-25/12

Mieszkanie M -2, 36 m 2 sprzedam lub
zamienię na M-3 w Knurowie. Tel. 32 231
60 43
5-8/12

Mieszkanie sprzedam w Knurowie, 72,20
m2 koło Intermarche. Tel. 695 373 447

9-10/12

Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052
9/12

Adaptacja poddaszy, gładzie gipsowe,
malowanie, remonty klatek, piwnic, sufity
podwieszane, ścianki, suche tynki, ocieplanie domów. Tel. 602 407 190

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

9-13/12

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

1-48/12

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

1/12-odw.

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

9/12-odw.

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, kuchnia.
Tel. 500 012 687

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka (dziecko niepełnosprawne)
lub osoby starszej (z doświadczeniem,
po kursie opiekunki, z certyfikatem). Od
14.00 w dni powszednie, weekendy do
ustalenia. Ewentualnie sprzątanie, prasowanie. Tel. 501 385 666
2-13/12

2-odw.

DAM PRACĘ

Poszukujemy mieszkań, domów, działek do
sprzedaży i wynajmu. AS. Tel. 32 337 00 22
lub 501 533 977

9/12

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka na
terenie Knurowa – 4-letnie doświadczenie,
posiadam kurs „Opieka nad dziećmi i osobami starszymi” oznaczony certyfikatem, bez
nałogów, dyspozycyjna. Tel. 721 292 214

Poszukuję do współwynajmu lokalu osoby:
fryzjer, manicure-pedicure, masażystka itp.
Tel. 664 005 930

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

9/12

1/12-odw.

Praca w barze na weekendy (Gierałtowice).
Tel. 510 119 325

Sprzedam 2 pokojowe w Centrum Knurowa.
AS. Tel. 501 533 977

Szukam pracy w budownictwie, roboty
wewnątrz (panele, wykończeniówka, malowanie itp.). Tel. 32 236 84 02

P r z y j m ę d o p r a c b r u k a r s k i c h . Te l .
783 775 488, 609 775 488

9/12

Sprzedam domek fiński do remontu. Tel.
502 595 512

1-13/12

1-13/12

Praca dodatkowa lub stała doradcy finansowi, agenci ubezpieczeniowi mile widziani.
Zarobki od 1000 zł. Tel. 664 732 963
7-11/12

5-12/12

8-9/12

7-9/12

S p r ze dam dzia ł kę rek re ac y jn ą. Te l.
668 059 341
9-10/12

Sprzedam działki budowlane Knurów, ul.
Akacjowa. Tel. 695 558 074

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

9-13/12

1/12-odw.

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 43 m2
na ul. Jedności i 49 m2 na ulicy Ułanów.
Tel. 506 670 220

9/12

Docieplanie budynków, mycie elewacji,
instalacje elektryczne. Tel. 665 639 146

8-13/12

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

6-26/12

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
1/12-odw.

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe w Szczygłowicach. Sprzeda
AS. Tel. 501 533 977

9/12

Budynek biurowo-produkcyjny z działką
30 0 0 m 2 , cena 40 0 t ys. AS. Tel. 512
393 052
9/12

Wynajmę 2 pokojowe w Centrum. Czynsz
1200 zł + media. AS. Tel. 501 533 977

9/12

9/12

Do wynajęcia działka o pow. 1250 m2. Tel.
501 606 957

Wynajmę 3-pokojowe w Knurowie. AS. Tel.
501 533 977

8-11/12

9/12

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 38
m2 w Knurowie, WP II, koło Biedronki. Tel.
793 729 533

Wynajmę lokal handlowy w Szczygłowicach. AS. Tel. 512 393 052

5-10/12

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą lub mieszkanie 32 m 2 . Tel.
501 606 957

9-10/12

Dom przy ul. Niepodległości. Sprzeda AS.
Tel. 512 393 052

Kredyty gotówkowe. Tel. 516 762 199

9-11/12

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

Ocieplenia budynków, renowacja fasad.
Tel. 691 785 693

6-13/12

Pewna pożyczka do 75 roku życia, możliwość odroczenia rat. Tel. 667 691 773
7-11/12

Pity 2011. Rozliczenia indywidualne lub
z małżonkiem, z odliczeniami lub bez.
Profesjonalnie i tanio. Tylko 10 zł. Tel.
798 735 824
9/12

9/12

9/12

Kupię bursztyn. Tel. 660 940 810

6-9/12

MOTORYZACJA

autoskupslask@wp.pl; złomowanie. Tel.
602 342 826

9/12

7-13/12

Gierałtowice. Wynajmę lokal na działalność. AS. Tel. 501 533 977

9/12

Kawalerka w Knurowie. Sprzeda AS. Tel.
512 393 052

9/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587
9-10/12

9/12

Remont od A do Z, elektryka, instalacje
wodne. Tel. 660 481 277

Kupię dom może być do remontu lub działkę
– za gotówkę. Tel. 792 496 905

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

M -3 Szczygłowice, 44 m 2 . Po remoncie, I piętro, 130 tys. do negocjacji. Tel.
692 356 058

9/12

9-11/12

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów informuje o wywieszeniu w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów, ul. Ogana 5, w terminie od 1.03.2012 r.
do 21.03.2012 r. wykazu nieruchomości, w którym podaje do publicznej
wiadomości, iż przewiduje do przekazania w dzierżawę na okres
roku w trybie bezprzetargowym, nieruchomość komunalną
położoną w Knurowie przy ul. Targowej 2 - trzy części działki
nr 1700, stanowiąca fragment targowiska miejskiego.

RÓŻNE

Gierałtowice, centrum – budynek piętrowy, 80 m2 – działalność, mieszkanie. Tel.
604 497 626

7-11/12
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9/12

Wynajmę lokale na działalność, ul. Niepodległości. AS. Tel. 512 393 052

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

Krywałd. Rozpoczęta budowa domu na
działce 1147 m 2. Sprzeda. AS. Tel. 501
533 977

1/12-odw.

8-9/12

Farskie Pola, dom wolno stojący, cena: 360
tys. AS. Tel. 501 533 977

Pożyczka bez BIKu. Pewna pożyczka do 75
roku życia. Tel. 516 764 470

8-11/12

9-10/12

Centrum. Wynajmę lokal na działalność,
pow. 80 m 2 . 2500 zł/mc. AS. Tel. 501
533 977

Do wynajęcia/sprzedania warsztaty, magazyny i plac – 1000 m 2 . Knurów. Tel.
509 675 020

8-11/12

9-10/12

Spr zedam mieszkanie wł asnościowe
54 m 2 , cena 83 tys. Tel. 668 059 341,
510 465 540
Sprzedam nowy dom Rybnik – Ochojec,
455 tys. Tel. 533 562 930

8-11/12

Kompleksowe remonty, łazienki z projektem
i materiałem. Gwarantowana jakość. Tel.
666 852 100 Kuchnie i szafy na wymiar.

Spr zedam mieszkanie wł asnościowe
48 m 2 , cena 125 tys. Tel. 668 059 341,
510 465 540

6-13/12

3-12/12

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

6-13/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych:
- o pow. 22,32 m2 przy ul. Szpitalnej 8 (parter) w Knurowie,
- o pow. 17,08 m2 przy ul. Staszica 1 (I piętro) w Knurowie.
Szczegóły zawierają zaproszenia do przetargu wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz
na stronie internetowej UM.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 32 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

EDUKACJA
Matematyka - korepetycje, matura, studia.
Tel. 692 845 849
6 – 15/12

SZUKAM PRACY
Emerytka odpłatnie udzieli pomocy osobom
starszym – porządki, kontakt z placówkami
służby zdrowia, zakupy. Tel. 781 719 783

7–odw.

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

7-22/12
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Komplet
publiczności
i grad ciosów
Boks

Takiej imprezy sportowej w
Gierałtowicach jeszcze nie było
i trudno się dziwić, że wzbudziła
ogromne zainteresowanie. W
sobotnie południe na drodze
prowadzącej do hali przy boisku
piłkarskim LKS 35 Gierałtowice
można było spotkać wiele grup
młodych ludzi zaciekawionych
tym, co krył w sobie turniej
„Pierwszy Krok Bokserski”. Już
pierwsza walka tego turnieju toczyła się przy komplecie publiczności, czym wielu doświadczonych trenerów było mile zaskoczonych, wszak niejednokrotnie
tego typu rozgrywki odbywają się
przy pustych trybunach.
Pomysł zorganizowania turnieju w Gierałtowicach zrodził
się w głowach działaczy tamtejszego klubu bokserskiego „Garda”. Ów klub dopiero raczkuje na
sportowym rynku. Ba, „Garda”
nie ma jeszcze nawet ringu, ale w
sobotę ludzie związani z klubem
udowodnili, że o sukcesie, i tym
sportowym, i organizacyjnym,
nie zawsze decyduje wysoki budżet. Niekiedy liczy się dobry
pomysł i olbrzymie zaangażowanie w to, co chce się osiągnąć.
Tego w Gierałtowicach na razie
nie brakuje.
Chęć zaprezentowania swych
bokserskich umiejętności w czasie tego wyjątkowego turnieju
zgłosiło ponad sto zawodniczek
i zawodników. Ostatecznie, po
badaniach lekarskich i wadze,
zdołano skompletować 54 pary.
Nas najbardziej interesowały występy reprezentantów trzech klubów: BKS-u Concordia Knurów,
Spartana Knurów i wspomnianej
Gardy Gierałtowice.
Wyniki:
- kobiety 52 kg, Marlena Żal
(Spartan) pokonała 2:1 Klaudię
Sołtys (BKS Jastrzębie)
- kobiety 54 kg, Klaudia Szostek (BKS Jastrzębie) pokonała
3:0 Klaudię Tomecką (Garda)
- kobiety 57 kg, Laura Grzyb
(BKS Jastrzębie) jednogłośnie
zwyciężyła Monikę Rys (Garda)
- młodzik 48 kg, Robert

Czyżewski (Concordia) pokonał
3:0 Jędrzeja Pilarza (Garda)
- młodzik 52 kg, Piotr Kaczkowski (Garda) przegrał remis:2
z Łukaszem Mleczką (Carbo)
- kadet 54 kg, Daniel Sierotowicz (Concordia) przegrał 1:2
z Adrianem Ozorkiem (Górnik
Sosnowiec)
- kadet 54 kg, Kamil Nowakowski (Garda) przegrał 0:3 z
Kamilem Smołuchem (Carbo)
- kadet 63 kg, Sebastian
Szkatuła (Concordia) jednogłośnie wygrał z Sebastianem
Konskiem (RMKS Rybnik)
- kadet 66 kg, Dawid Tomiczek (Garda) pokonał w II
rundzie przez rsc Damiana
Zielemiewicza (Blachownia)
- kadet 70 kg, Kamil Ponicki (Garda) uległ w II rundzie
przez rsc Łukaszowi Ligarze
(Concordia)
- junior 56 kg, Dawid Kostrubała (Concordia) przegrał
walkowerem z Karolem Kostką
(RMKS Rybnik)
- junior 69 kg, Wojciech
Widuch (Spartan) jednogłośnie
pokonał Marka Gryszkiewicza
(Kodokan Gliwice)
- junior 69 kg, Piotr Wiśniewski (Garda) zwyciężył 3:0
Arkadiusza Boska (Szombierki)
- junior 75 kg, Kamil Róg
(Spartan) uległ 1:2 Mateuszow i Karasiow i (Jawor Tea m
Jaworzno)
- junior 75 kg, Bartłomiej
Telinga (Garda) wygrał 2:1 z

Nikolasem Deptą (Śląsk Ruda
Śląska)
- junior 75 kg, Łukasz Duda
(Garda) przegrał 1:2 z Tomaszem
Kałużą (Start Częstochowa)
- junior 81 kg, Mateusz
Rumin (Garda) pokonał 2:1
Mateusza Niebiesnego (Jawor
Team Jaworzno)
- senior 60 kg, Robert Szybel (Concordia) pokonał 3:0
Mateusza Gajdę (Chemik Kędzierzyn-Koźle)
- senior 64 kg, Dawid Torzecki (Concordia) jednogłośnie pokonał Marka Dreinerta
(BKS Jastrzębie)
- senior 64 kg, Kamil Jankowski (Garda) pokonał w II
rundzie przez rsc Dawida Majchrzyka (Fight Boxing Dąbrowa
Górnicza)
- senior 75 kg, Karol Róg
(Spartan) zremisował z Jarosławem Nowakiem (Carbo)
- senior 75 kg, Piotr Pyra
(Concordia) jednogłośnie zwyciężył Norberta Pietrasika (Start
Częstochowa)
- senior 75 kg, Sebastian Stuchlik (Garda) zremisował z Mariuszem Lutką (RMKS Rybnik)
- senior 81 kg, Szymon Kosman (Garda) wygrał w I rundzie
przez rsc z Łukaszem Nowickim
(Chemik Kędzierzyn-Koźle)
- senior 91 kg, Tomasz
Czarkowski (Concordia) przegrał walkowerem z Marcinem
Mikutą (Carbo)

Walki bokserskie w hali w Gierałtowicach
toczyły się przy komplecie publiczności

Jędrzej Pilarz wraz ze szkoleniowcami
Gardy Gierałtowice

Tekst i foto: Piotr Skorupa

Robert Czyżewski z Concordii (z lewej) może
zaliczyć występ w Gierałtowicach do udanych

Wśród gości honorowych
znalazł się m.in.
sportowiec i celebryta
w jednej osobie
- Marcin Najman
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Fragment pasjonującej walki Marleny
Żal (z prawej) z Klaudią Sołtys

Pamiątkowy medal
wręcza Adam Firlit
(wiceprezes Gardy
Gierałtowice)

Klaudia Tomecka (z lewej) nie jest jedyną
przedstawicielką płci pięknej reprezentującą
barwy Gardy Gierałtowice
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Piłka nożna

Piąte zwycięstwo

PiSk

plan sparingów KS concordia:
2:1 – KS Żory
bramki: Kempa, Krusiński
2:2 – Tarnowiczanka Stare Tarnowice
bramki: Mikulski, Karwowski
7:1 – Naprzód Rydułtowy
bramki: Kupis – 2, Salwa, Tkocz, Kempa, Skalik, Gołębiowski
4:3 - Piast Gliwice (juniorzy)
bramki: Kupis, Krusiński, Karwowski, Pilc
13:2 – Płomień Czuchów
bramki: Modrzyński - 4, Krusiński – 3, Skalik – 2, Niewiedział,
Piwowarczyk, Tkocz, Karwowski
0:6 – Przyszłość Ciochowice
3:1 – Carbo Gliwice
bramki: Niewiedział, Spórna, Kupis
3 marca – Tempo Paniówki (godz. 11.00 w Knurowie)
10 marca – Nadwiślan Góra (godz. 11.00 w Knurowie)

MŁODZIEŻOWA
LIGA PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ

Faworyci
już prowadzą
Po kolejnych meczach na
czele tabeli Ligi Młodzieżowej plasuje się fawor yzowana ekipa Concordii 96.
Górująca fizycznie nad przeciwnikami drużyna kierowana przez Tomasza Nowosielskiego w sobotę odniosła
rekordowe 17-br a m kowe
zwycięstwo nad Youngsters.
Trudniejszy egzamin, ale
również zakończony zw yc ię st wem, C oncord ia 9 6
przeszła w meczu ze swoimi
młodszymi kolegami czyli
Concordią 97. Ci drudzy finiszowali zbyt późno strzelając kontaktowego gola w
ostatniej minucie meczu.
Wspomniana Concordia
97 spotkała się także z najmłodszą drużyną ligi Górnikiem Knurów. Debiutanci
poczynali sobie bardzo dobrze i byli bliscy zwycięstwa
prowadząc na 6 minut przed
końcem 3:1. W końcówce

Foto: Piotr Skorupa

Siódmym tegorocznym
sparingpartnerem Concordii
było gliwickie Carbo. Knurowianie wygrali ten mecz 3:1,
po bramkach Niewiedziała,
Spórny i Kupisa.
Przyjazd gliwickiej drużyny był okazją do zobaczenia
w akcji doskonale znane z gry
w Concordii Łukasza Sendlewskiego, który stara się o
angaż w klubie z Ostropy. Do
tej pory Knurowianie strzelili
31 bramek, tracąc 16.

Który z tych panów poprowadzi swych podopiecznych
do finału Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu
Zabrze? Z lewej Wojciech Kempa (Concordia),
z prawej – Eugeniusz Kołtko (Jedność)

przeważyła jednak szersza
ławka rezerwowych Concordii 97, która miała do dyspozycji 14 zawodników wobec
zaledwie 7 rywali. Na osłodę
Górni k pokona ł druż y nę
Youngsters i zajmuje drugą
lokatę w tabeli.
WJ

Wyniki 3 kolejki z 25.02.2012:
Górnik Knurów – Concordia 97 3:5 (1:0)
1:0 R. Jachimowski 2’, 2:0 M. Cybulski 17’, 2:1 M. Kopczyński
20’, 3:1 M. Cybulski 24’, 3:2 K. Idziaszek 24’, 3:3 B. Kruk 25’, 3:4
B. Lewandowski 28’, 3:5 M. Kopczyński 29’.
Concordia 97 – Concordia 96 3:4 (0:1)
0:1 J. Nowosielski 1’, 0:2 B. Tasak 17’, 1:2 M. Kopczyński 19’,
1:3 K. Klimasara 21’, 1:4 P. Kroczek 22’, 2:4 P. Lipka 29’, 3:4 M.
Kopczyński 30’.
żółte kartki: D. Walentynowicz (Concordia 96).
Concordia 96 – Youngsters 17:0 (6:0)
1:0 P. Malinowski 5’, 2:0 M. Nowosielski 6’, 3:0 M. Nowosielski 9’,
4:0 P. Kroczek 13’, 5:0 J. Nowosielski 14’, 6:0 K. Popek 15’, 7:0
M. Nowosielski 18’, 8:0 M. Nowosielski 19’, 9:0 K. Klimasara 20’,
10:0 P. Malinowski 21’, 11:0 B. Tasak 22’, 12:0 B. Tasak 23’, 13:0
D. Walentynowicz 25’, 14:0 J. Nowosielski 26’, 15:0 J. Nowosielski 27’, 16:0 J. Nowosielski 27’, 17:0 J. Nowosielski 30’.
żółte kartki: P. Kroczek (Concordia 96), M. Stawowiak, S. Świstowski (Youngsters).
awansem z 4. kolejki:
Górnik Knurów – Youngsters 8:1 (5:0)
1:0 M. Dywański 2’, 2:0 R. Jachimowski 4’, 3:0 M. Cybulski 7’, 4:0
M. Kląskała 8’, 5:0 M. Dywański 13’, 6:0 R. Jachimowski 22’, 7:0
M. Dywański 24’, 7:1 B. Lubczyk 26’, 8:1 R. Jachimowski 28’.
żółta kartka: W. Kołodziej (Youngsters).
1.
2.
3.
4.
5.

Concordia 96
Górnik Knurów
SSM
Concordia 97
Youngsters

4
5
4
4
5

9
9
9
6
0

27-7
26-17
20-14
22-12
6-51

3
3
3
2
0

0
0
0
0
0

1
2
1
2
5

1% dla sportowców

Nastał czas składania zeznań podatkowych, a wraz z nim moment na przekazanie 1% organizacjom pożytku publicznego. W naszym regionie mamy możliwość przekazania części swojego
podatku m.in. na organizacje zajmujące się na co dzień działalnością sportową.
Status OPP posiadają:
Klub Sportowy „Concordia” Knurów (KRS: 0000127455), Ognisko Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej Szczygłowice (KRS: 0000001095), Stowarzyszenie Fight Club Knurów (KRS:
0000403704), Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Pilchowice (KRS 0000002588).
PiSk

Miał być sparing,
będzie mecz
o stawkę
4 lutego w Knurowie miało dojść do sparingu piłkarsk iego dwóch najlepszych
zespołów z naszego terenu. Po
przeciwnych stronach boiska
mieli wyjść do rywalizacji
piłkarze Concordii i Jedności
Przyszowice. I jedni, i drudzy
mają za sobą niezwykle udaną rundę jesienną. Mają też
szansę zagrać za kilka miesięcy nie w klasie okręgowej,
a już w IV lidze. By tak się
stało podopieczni Wojciecha
Kempy i Eugeniusza Kołtki
muszą utrzymać pozycje lidera w grupie I i IV katowickich
„okręgówek”.
Wróćmy jednak do 4 lutego. Plany trenerów i piłkarzy
pokrzyżowała wtedy pogoda, a
konkretnie – siarczysty mróz.
Gdy słupek rtęci w termometrze na kilka dni „zadomowił”
się w okolicach dwudziestej
kreski poniżej zera, nie było
sensu, by piłkarze wybiegali na boisko. Odwołując to
ciekawie zapowiadające się
spotkanie, trenerzy umówili
się, że zagrają w innym zimowym terminie. Los sprawił, że
Concordia rzeczywiście zagra
z Jednością, ale już nie towarzysko, a o stawkę. O wysoką
stawkę, bo o awans do finału
rozgrywek o Puchar Polski na
szczeblu Podokręgu Zabrze.
Podobno jeszcze w roku
ubiegłym, organizator tych
rozgrywek wyznaczył termin
półfinałów na 17 marca, a

więc tydzień przed inauguracją rundy wiosennej w klasie okręgowej. Nie wiadomo
dlaczego, ale w minionym
tygodniu mówiło się, że półfinały odbędą się 7 lub 10
marca. Nie da się ukryć, że są
to niefortunne daty. Trudno
sobie wyobrazić, by 7 marca
murawy, które nie są wyposażone w system podgrzewania,
nadawały się do użytku. Z
kolei na 10 marca drużyny
dawno już zakontraktowały
mecze sparingowe (knurowianie w tym dniu mają zagrać z
Nadwiślanem Góra).
W weekend otrzymaliśmy
z Concordii informację, że
skoro pucharowa potyczka
z Jednością Przyszowice nie
może się odbyć 17 marca, to
obie drużyny spotkają się 7
marca na boisku ze sztuczną
trawą przy Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 9. Przy okazji
planowano rozegranie tego
meczu nie wcześniej, jak o godzinie 17, tak by piłkarze mogli spokojnie przygotować się
do gry po normalnej dniówce
w swoich zakładach pracy.
Rozegranie tego meczu na
wspomnianym boisku oznaczało też, że będzie to sportowa konfrontacja bez udziału
kibiców, bowiem ów obiekt nie
jest przystosowany do przyjęcia sympatyków futbolu.
Co, by nie powiedzieć, 7
marca nie jest datą idealną
do walki o finał pucharo-

wych rozgrywek. Doskonale
zdają sobie z tego sprawę w
Concordii i jako gospodarze
meczu z Jednością przystąpili do rozmów zarówno z
k lubem z Przyszowic, ja k
i Podok ręg iem Zabrze. A
tematem tych rozmów była
oczy wiście inna data tego
spotkania. Najlepszą w zaistniałej sytuacji wydaje się
17 marca. Dzisiaj wiemy już,
że została ona zaakceptowana przez wszystkie strony i
półfinał odbędzie się na knurowskim Stadionie Miejskim
(godz. 15.00). Miło nam poinformować, że obiekt przy
ulicy Dworcowej będzie też
areną tegorocznego finału na
szczeblu Podokręgu Zabrze
(28 marca).
Dodajmy, że w drugim
półf inale Piast II Gliwice
zmierzy się w Przyszłością
Ciochowice. Gliwicki klub poinformował już, że spotkanie
to odbędzie się 7 marca o godzinie 19.30 na boisku... Walki
Zabrze-Makoszowy (sztuczna
nawierzchnia).
Piotr Skorupa

SPARING
Naprzód Żernica - LKS 35
Gierałtowice 3:5
(bramki dla z w ycięzc ów:
Promny - 4, Stępień)

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu)
DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary
DZIAŁ REKLAMY I ADMINISTRACJA: Dorota Gorzawska, Wojciech Polak (tel. 32 332 63 76, reklama@przegladlokalny.eu)
WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Marek Węgorzewski, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski, Justyna Bajko
REDAKCJA: ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów, tel. 32 332 63 76, 32 332 63 77, www.przegladlokalny.eu, e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
Skład komputerowy własny. Druk: Pro Media, ul. Składowa 4, Opole, tel. 77 442 80 08.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega
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Foto: Dawid Ciepliński

Foto: MOSiR Knurów

Ala „znokautowała”
rywalki

Foto: MOSiR Knurów

Pływanie

Narciarstwo

K nu row s k a p ł y w a l n i a
„aQuaRelax” była areną zmagań 10-latków w kolejnej edycji
Ligi Klubów Śląskich. „Królową” tej rywalizacji okazała
się Alicja Idzikowska z Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice. Młoda knurowianka na
100 metrów stylem dowolnym
pokonała najgroźniejszą rywalkę aż o niespełna 15 sekund. Identycznie wyglądała
rywalizacja na „setkę” w stylu
grzbietowym. Tu Ala również
nie dała szans rywalkom wypracowując sobie kilkunastosekundową przewagę nad grupą
pościgową.
- Warto dodać, że do Ali
należy teraz najlepszy wynik w
Polsce, w tej kategorii wiekowej
na dystansie 100 metrów stylem
dowolnym – cieszy się Dariusz
Brachaczek, kierownik Sekcji
Pływackiej TKKF Szczygłowice.
Dodajmy, że Ala jest uczennicą III klasy szkoły podstawowej w Gierałtowicach, a
w Sekcji Pł y wack iej TKKF
trenuje od dwóch lat. Pięć razy
w tygodniu.
Na pochwały zasłużył też
Damian Godula, który triumfował w sobotę na 100 metrów
stylem grzbietowym. Ten sam
zawodnik stoczył pasjonujący
pojedynek ze swoimi rówieśnikami na 100 metrów stylem dowolnym. Ostatecznie Damian
okazał się gorszy o niespełna
sekundę od najlepszego zawodnika i uplasował się na trzecim
miejscu.
Zarówno Alicja Idzikowska,
jak i Damian Godula wystąpili w
sztafecie mieszanej 8x50 metrów
stylem dowolnym, zdobywając
wraz z innymi koleżankami i kolegami z sekcji TKKF Szczygłowice drugie miejsce (na pierwszym zakończyli reprezentanci
UKS Wodnik Siemianowice
Śląskie). Obok wymienionego
duetu skład knurowskiej sztafety tworzyli: Maja Namysłowska, Karolina Kaleta, Karolina
Szołtysek, Bartek Bieniek, Piotr
Kopeć, Jakub Erfurt).
Ponadto w zawodach Ligi

Klubów Śląskich (rocznik 2002)
TKKF Szczygłowice reprezentowali: Zuzanna Maciejczak,
Klaudia Siedlik, Kinga Jękner,
Tomasz Gontarewicz i Szymon
Grzybowski.
Impreza w Knurowie nie
była jedy ną adresowa ną w
ostatnich dniach do młodych
p ł y wa ków. Z awod n icz k i i
zawodnicy SP TKKF Szczygłowice startowali również w
Gliwicach (Liga Klubów Śląskich - rocznik 2000) i Katowicach (Śląska Liga Pływacka
– rocznik 1998 i starsi).
W Gliwicach najlepiej spisały się Julia Świstuń (2. miejsce na 200 m stylem dowolnym)
i Julia Kaczmarczyk (3. miejsce
na 50 m stylem motylkowym).
Ponadto wystąpili: Syntia
Paliszewska, Karolina Musiolik, Dawid Szolc i Mateusz
Kamiński.
W Katowicach nasi pływacy stawali na „pudle” pięć
razy. Dwa drugie miejsca zajęła Wiktoria Musioł (rocznik
1998) – na 200 m stylem mo-

tylkowym, na 100 m stylem
zmiennym.
Startująca w tym samym
roczniku Magdalena Wolny
była pierwsza na 200 m stylem
grzbietowym i druga na 100 m
stylem zmiennym.
Dalsze lokaty zajęli: Maja
Dziublińska, Maciej Dzindzio,
Rafał Czerwiec i Paweł Sosna.
W roczniku 1997 dwa razy
na podium stanęła Aleksandra
Bańbor (2. miejsce na 100 m
stylem zmiennym i 3. miejsce
na 50 m stylem dowolnym), a
ponadto w tej kategorii wiekowej wystąpili: Michał Godula i
Patrycja Sładek.
Wreszcie w najstarszej grupie (rocznik 1996) najwięcej
powodów do radości mieli Martyna Nowak i Krzysztof Hołysz.
Martyna zajęła 1. miejsce na 50
m stylem klasycznym, a Krzysztof uplasował się na 2. miejscu
na 200 m stylem grzbietowym.
Dalsze lokaty zajęli: Nicola
Kaletka, Jagoda Orlik i Jakub
Michałów.

Najszybszy
był Marek
Mikołajczak
W Brennej odbyły się
zawody narciarskie, w któr ych walczono o puchar
prezydenta Knurowa.
Rywalizacja przebiegała
w trzech kategoriach wiekowych, a przygotowaną trasę

najszybciej pokonał Marek
Mikołajczak.
Nagrodą indywidualną
organizatorzy uhonorowali
seniora wśród narciarzy –
Wiesława Maciejewskiego.

PiSk

PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
WYNIKI 21 kolejki - II ligi z 27.02.2012:
Concordia 94/95 – Orchidea 4:5 (1:4)
1:0 J. Podgórski 3’, 1:1 K. Pacek 13’, 1:2 P. Probierz 14’, 1:3 K.
Pacek 16’, 1:4 P. Probierz 20’, 2:4 G. Górka 22’, 2:5 L. Pacek
23’, 3:5 J. Podgórski 26’, 4:5 M. Mazur 39’.
żółte kartki: G. Górka (Concordia 94/95), P. Probierz (Orchidea).
Soft Processing - Milenium 6:3 (1:2)
1:0 T. Leszczyński 11’, 1:1 M. Gajda 14’k. 1:2 M. Wardziński 20’,
2:2 K. Wawrzynek 23’, 2:3 M. Wardziński 24’, 3:3 P. Tomecki 30’,
4:3 D. Kajzer 34’, 5:3 K. Wawrzynek 35’, 6:3 T. Leszczyński 40’.
żółte kartki: A. Marszolik (Soft Processing), M. Wardziński, D.
Burzawa, P. Nowak, W. Steuer (Milenium).
Nacynianka – Black&Decker 2:7 (1:2)
0:1 S. Szlachta 8’, 1:1 K. Mysłek 9’, 1:2 Ł. Żurawski 16’, 1:3 S.
Szlachta 25’, 1:4 Ł. Żurawski 25’, 1:5 M. Czarnecki 30’, 1:6 S.
Szlachta 34’, 2:6 R. Leitner 36’, 2:7 R. Kalkowski 38’.
Sanit – PTK DB Schenker 1:4 (1:0)
1:0 K. Napierała 12’, 1:1 A. Fleszar 25’, 1:2 R. Nowosielski 29’,
1:3 M. Wasita 37’, 1:4 M. Wasita 40’.
Sensual Felgus Meksyk – Contra 4:4 (1:2)
0:1 J. Małyszewicz 4’, 0:2 K. Gałęziowski 10’, 1:2 D. Stępniewski
16’, 1:3 R. Starobrat 22’, 2:3 D. Stępniewski 24’, 3:3 P. Schabiński
27’, 4:3 I. Strumski 39’, 4:4 J. Małyszewicz 40’.
żółte kartki: T. Żurek, I.Strumski (Sensual Felgus Meksyk).
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WYNIKI:
- kobiety 18-35 lat
1. Kinga Haponik
2. Magdalena Mikołajczak
3. Aleksandra Bednarek
- mężczyźni 18-35 lat
1. Wojciech Masarczyk
2. Seweryn Juzwuk
- kobiety 36–45 lat
1. Izabela Nowak
- mężczyźni 36–45 lat
1. Arkadiusz Nowak
- mężczyźni powyżej 46 lat
1. Marek Mikołajczak
2. Jacek Bojanowski
3. Wiesław Maciejewski
4. Jerzy Ziółkowski

1. PTK DB Schenker
2. Soft Processing
3. Orchidea
4. Sanit
5. Sensual FelgusMeksyk
6. Milenium
7. Nacynianka
8. Contra
9. Concordia 94/95
10. Black&Decker

33
31
28
25
21
19
17
17
16
10

5 marca odbędzie się 18. kolejka 1. ligi. Zagrają: Tomsat
– Concordia Oldboje (18.00),
TKKF Stary Knurów – Team
Stalmet (18.45), Mistral –
Soccer Sport Pub (19.30),
IPA Knurów – TKKF Intermarche (20.15), LineTrans
– Vibovit (21.00), FC Apinex
Czerwionka – TKKF Apteka
Św. Barbary (21.45).
7 marca zagrają drugoligowcy: Nacynianka – Sanit
(20.00), Black&Decker – Contra (20.45), PTK DB Schenker
– Milenium (21.30).

WYNIKI z 21 lutego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Piotr Arent
Bernard Musiolik
Jan Krzysteczko
Adam Dudziński
Jan Chwolka
Grzegorz Grzemba
Ryszard Nosiadek
Alfred Wagner
Jacek Zacher

- 2.437 pkt
- 2.014 pkt
- 1.969 pkt
- 1.947 pkt
- 1.943 pkt
- 1.652 pkt
- 1.616 pkt
- 1.567 pkt
- 1.556 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Piotr Arent
- 8.064 pkt
2. Adam Dudziński
- 7.104 pkt
3. Czesław Antończyk
- 7.028 pkt
4. Bernard Musiolik
- 6.965 pkt
5. Zdzisław Mral
- 6.615 pkt
6. Jerzy Hadrawa
- 6.541 pkt
7. Jan Krzysteczko
- 6.529 pkt
8. Grezgorz Grzemba
- 6.503 pkt
9. Mieczysław Polok
- 6.355 pkt
10. Henryk Brola
- 6.221 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 5 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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krył zaskoczenia. Myślał, że jak wyśle
wiadomość przez sieć, to nikt go nie
znajdzie. Żaden ruch w internecie nie
jest anonimowy - mówi komendant
Kawa.
Policja wnioskowała o tymczasowy areszt dla autora e-maila, gdyż
istniało duże prawdopodobieństwo,
że będzie próbował uciec za granicę.
W poniedziałek sąd przychylił się
do tej prośby. Knurowianin trafił do
aresztu na 2 miesiące.
Nastolatek już wcześniej dał się
poznać sąsiadom od najgorszej strony.
Notorycznie zakłócał ciszę nocną.
Policja skierowała w jego sprawie kilka
wniosków do sądu.
Autor fałszywego alarmu bombowego może spędzić za kratami
nawet 8 lat, ale na tym nie kończą się
Foto: Paweł Gradek

Foto: Dawid Ciepliński

Alarm bombowy sparaliżował pracę
ratusza. Na parkingu pojawiły się wozy
służb ratunkowych

macie bombę
w redakcji!
Knurów. 19-letni BomBiarz trafiŁ do aresztu

jego problemy. - Zliczamy koszty całej
akcji. W zależności od zaangażowania poszczególnych służb mogą one
wynieść nawet do 100 tys. zł. Pozostaje
rozeznać, jakim majątkiem dysponuje
ten człowiek. Wiemy, że mieszkał sam.
Możliwe, że trzeba będzie wejść na
hipotekę - dodaje komendant.
Przy okazji przestrzega, aby sygnałów o bombach nie bagatelizować
- bez względu na to, czy są telefoniczne, czy e-mailowe. - W każdym
takim przypadku należy natychmiast
powiadomić policję.
Paweł gradek

Forum na bombie
Dzięki pracy kryminalnych z II Komisariatu Policji w Gliwicach udało
się zatrzymać człowieka, który
17 lutego przed godziną 14.00
poinformował o rzekomej bombie
podłożonej w centrum handlowym
przy ul. Lipowej w Gliwicach.
Zatrzymany to niespełna 17-letni
mieszkaniec Szobiszowic, uczeń
gimnazjum. Zadzwonił z budki
telefonicznej. O podłożonej bombie poinformował jednak nie pracowników centrum handlowego, a
dyżurnych Centrum Ratownictwa
Gliwice. Mimo że alarm okazał się
fałszywy, spowodował kilkugodzinną przerwę w funkcjonowaniu sklepu. Strat jeszcze nie oszacowano.
Policjanci zatrzymali nastolatka
w poniedziałek o godzinie 11.00.
Został osadzony w Policyjnej Izbie
Dziecka w Katowicach, a niedługo
trafi przed oblicze sądu rodzinnego.

Pomieszczenie redakcji
przeszukał pies tropiący

tera, z którego wysłano e-mail. Jego
właścicielem był 17-latek z Knurowa,
jednak nie przyznał się do żartu.
Wskazał 19-letniego kolegę, którego
tego dnia gościł w domu. Zapewniał,
że nie widział, jak kompan wysyła
wiadomość o podłożeniu bomby, bo w
tym czasie korzystał z ubikacji.
Do zatrzymania sprawcy bombowego żartu doszłoby jeszcze w
piątek, gdyby zechciał otworzyć
policjantom drzwi.
- Posłużyliśmy się fortelem. Nazajutrz zapukał do niego nasz człowiek,
podający się za zarządcę budynku.

Miał interweniować na prośbę sąsiadów, których mieszkania zostały
zalane - relacjonuje podinspektor
Maciej Kawa, komendant Komisariatu Policji w Knurowie.
To uśpiło czujność 19-latka. Chwilę później nie krył zdziwienia, że policja tak szybko go odnalazła. Głupi
żart tłumaczył chęcią rozrywki. W
momencie zatrzymania miał promil
alkoholu w wydychanym powietrzu,
więc zabawa była iście szampańska.
Pikanterii dodaje fakt, że Bogdan
Disko (autor e-maila) miał sprytnie
obmyślony scenariusz działania. Na
niedzielę zaplanował wyjazd busem
do Holandii. Liczył, że unik nie
odpowiedzialności za głupi żart.
Śledczy poznali jego plan w wyniku
działań operacyjnych. Kiedy 19-latek nie otworzył im w piątek drzwi,
spędzili całą noc, obserwując, jego
mieszkanie.
- W momencie zatrzymania nie

Strażacy z kilkumetrowej
wysokości nie dopatrzyli się
na dachu budynku niczego
niepokojącego
informacja

Koncert
Pieśni Pasyjnych

W KOŚCIELE PARAFIALNYM PW. ŚW. URBANA
W PANIÓ WKACH
w wykonaniu chórów mieszanych:
„SKOWRONEK” z Gierałtowic pod dyr. Beaty Stawowy
„BEL CANTO” z Chudowa pod dyr. Barbary Jałowieckiej-Cempury
„SŁOWIK” z Przyszowic pod dyr. Henryka Mandrysza
„CECYLIA” z Paniówek pod dyr. Androniki Krawiec
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Sponsorzy:

Organizatorzy:

Patronat medialny:

zdjęcie: www.sxc.hu

Do e-maila z informacją o bombie
ktoś, podpisujący się jako Bogdan
Disko, dołączył pozdrowienia od
Allaha. Chwila konsternacji, telefon
do komendanta Komisariatu Policji
w Knurowie i już wiemy, że za kilka
minut na placu za ratuszem zrobi się
tłoczno.
Policja podjęła decyzję o ewakuacji całego budynku, a także sąsiadującego z nim ratusza - w sumie
26 osób, i uruchomieniu specjalnej
procedury.
Redakcję od reszty świata odgrodziła taśma ostrzegawcza, a na plac za
ratuszem przyjechały: straż pożarna,
pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe, służby energetyczne oraz policja.
Pracownicy urzędu przyglądali się
całej akcji z bezpiecznej odległości. Ktoś
zapomniał wziąć kurtkę, ktoś moknie
w deszczu. Z powodu zagrożenia kilku
interesantów zostało odprawionych z
kwitkiem. Każdy zastanawiał się kto
jest autorem „bombowego” e-maila.
W zlokalizowaniu materiału wybuchowego miał pomóc pies tropiący.
Niczego nie wywęszył. Strażacy z
kilkumetrowej drabiny, oczywiście z
bezpiecznej odległości, skontrolowali
dach budynku, na którym mogła
znajdować się bomba. Też nic.
Akcja zakończyła się około godz.
13.00. Śledczym wystarczyło 8 godzin,
aby po numerze IP dotrzeć do kompu-

Foto: Paweł Gradek

E-mail z powyższym komunikatem otrzymaliśmy
w piątkowe przedpołudnie. Jego autor liczył, że
sprawiedliwość go nie dosięgnie - w niedzielę miał
wyjechać do Holandii. Teraz w więziennej celi może
spędzić nawet 8 lat

