aktualności
ogłoszenie

Wybory
do Rady Miasta Knurów, Rady Powiatu Gliwickiego,
Sejmiku Województwa Śląskiego
i Prezydenta Miasta Knurów
W wyborach zarządzonych na dzień 21.11.2010 r. głosowanie odbywać się będzie w godzinach
od 8.00 do 22.00 w niżej podanych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych:
1. Obwód nr 1 Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Piłsudczyków 4
Ulice: Marynarzy, Piłsudczyków, Witosa, 26 Stycznia.
2. Obwód nr 2 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Aleja Lipowa 12
Ulice: Aleja Lipowa, Dywizji Kościuszkowskiej, Generała Władysława Sikorskiego, Generała
Jerzego Ziętka, Saperów, Legionów, Wiosenna, Letnia, Deszczowa, Jesienna, Zimowa, Przedwiośnia.
3. Obwód nr 3 Miejkie Gimnazjum Nr 3, ul. Aleja Lipowa 12
Ulice: Lotników, Ułanów.
4. Obwód nr 4 Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Armii Krajowej 5 lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Ulice: Szarych Szeregów, Szpitalna nr 24-32 parzyste, Szpitalna 29.
5. Obwód nr 5 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Jedności Narodowej 5 (lokal Nr 1)
Ulice: Armii Krajowej, Jedności Narodowej.
6. Obwód nr 6 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Jedności Narodowej 5 (lokal Nr 2)
Ulica: Kapelanów Wojskowych.
7. Obwód nr 7 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Stefana Batorego 5 (lokal Nr 2)
Ulice: Kosmonautów, Władysława Jagiełły.
8. Obwód nr 8 Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Stefana Batorego 7
Ulice: Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego, Władysława Łokietka.
9. Obwód nr 9 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Stefana Batorego 5 (lokal Nr 1)
Ulica: Kazimierza Wielkiego.
10. Obwód nr 10 Zespół Szkół im. I.J.Paderewskiego L.O., ul. 1 Maja 21
Ulica: Mieszka I.
11. Obwód nr 11 Świetlica PPHU „KOMART”, ul. Szpitalna 7
Ulice: Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopina, Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Krasickiego, Józefa Lompy, Ignacego Paderewskiego, Aleksandra Puszkina, Władysława Reymonta,
Juliusza Słowackiego, Pawła Stalmacha, Targowa, Wita Stwosza, Szpitalna od nr 1 do 22,
Karola Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego.
12. Obwód nr 12 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wilsona 22 (lokal Nr 1) lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Ulice: Cicha, Floriana, Grunwaldzka, Jana Kochanowskiego, Jana Matejki, Niepodległości,
Dr Floriana Ogana, Polna, Walentego Rakoniewskiego, Sokoła, Ustronie Leśne, Thomasa
Woodrowa Wilsona od nr 21 do 131, Wzgórze.
13. Obwód nr 13 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wilsona 22 (lokal Nr 2)
Ulice: Aleja Spacerowa, Władysława Broniewskiego, Jana Dymka, Jęczmienna, Kardynała
Augusta Hlonda, Klasztorna, Ks. Józefa Jagły, Kopalniana, 1-go Maja, Plebiscytowa, Plac
Powstańców Śląskich, Thomasa Woodrowa Wilsona nr 1 do 18, Wolności.
14. Obwód nr 14 Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Ks. Alojzego Koziełka 7 lokal dostosowany
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Ulice: Dworcowa od nr 1 do 21, Pocztowa, Spółdzielcza.
15. Obwód nr 15 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Słoniny 1
Ulice: Jana Brzechwy, Józefa Janty, Mieczysława Karłowicza, Zofii Kossak-Szczuckiej, Ks. Alojzego Koziełka, Jana Kwitka, Łubinowa, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Ogrodowa,
Antoniego Słoniny, Henryka Sienkiewicza, Chmielna, Wrzosowa, Jaśminowa, Akacjowa.
16. Obwód nr 16 Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, ul. Dworcowa 38 a
Ulice: Astrów, Beksza, Konstantego Damrota, Dębowa, Dworcowa od nr 23 do 110, Mikołaja
Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Krucza, Karola Miarki, Emilii Plater, Stanisława Poniatowskiego, Poprzeczna, Bolesława Prusa, Przemysłowa, Rybna, Wagowa, Stanisława Wyspiańskiego,
Żwirki i Wigury.
17. Obwód nr 17 Zespół Szkolno-Przedszkolny Miejska Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Michalskiego 27
Ulice: Bojowa, Graniczna, Jagielnia, dr Henryka Jordana, Wojciecha Korfantego, Krótka, Leśna,
Juliusza Ligonia, Feliksa Michalskiego, Nowy Dwór, Powstańców, Rybnicka, Sadowa, Słoneczna, Starowiejska, Stawowa, Szkolna, Szybowa, Piotra Ściegiennego, Zielona, Zwycięstwa.
18. Obwód nr 18 Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Kilińskiego 6
Ulica: Aleja Piastów.
19. Obwód nr 19 Dom Kultury, ul. Górnicza 1
Ulice: Górnicza, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Lignozy, Stanisława Staszica, Sztygarska,
Józefa Wieczorka.
20. Obwód nr 20 Miejska Szkoła Podstwowa Nr 4, ul. Kilińskiego 6
Ulice: Jana Kilińskiego, Książenicka, Parkowa, Żeromskiego.
21.Obwód nr 21 Szpital w Knurowie Sp. z o.o. w budynku głównym Szpitala w Knurowie przy
ul. Niepodległości 8 lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Szpital.
Gmina Knurów podzielona jest na 4 okręgi wyborcze dla przeprowadzenia
wyborów do Rady Miasta Knurów:
1. Okręg nr 1 w skład którego wchodzą ulice: Lotników, Marynarzy, Piłsudczyków, 26-go
Stycznia, Witosa, Aleja Lipowa, Dywizji Kościuszkowskiej, Generała Sikorskiego, Generała Ziętka,
Saperów, Legionów, Ułanów, Szarych Szeregów, Szpitalna od nr 24 do nr 32, Szpitalna 29, Armii
Krajowej, Jedności Narodowej, Kapelanów Wojskowych, Wiosenna, Letnia, Deszczowa, Jesienna,
Zimowa, Przedwiośnia.
Wybieranych będzie 6 radnych.
2. Okręg nr 2 w skład którego wchodzą ulice: Jana Sobieskiego, Kosmonautów, Stefana
Batorego, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Mieszka I.
Wybieranych będzie 5 radnych.
3. Okręg nr 3 w skład którego wchodzą ulice: Bolesława Chrobrego, Chopina, Dąbrowskiego,
Krasickiego, Lompy, Paderewskiego, Puszkina, Reymonta, Słowackiego, Stalmacha, Stwosza,
Szpitalna od nr 1 do nr 22, Szymanowskiego, Targowa, Wieniawskiego, Aleja Spacerowa, Broniewskiego, Dymka, Jęczmienna, Kardynała Hlonda, Klasztorna, Kopalniana, Księdza Jagły, 1-go Maja,
Plebiscytowa, Plac Powstańców Śląskich, Wilsona od nr 1 do nr 18, Wolności, Brzechwy, Janty,
Karłowicza, Kossak-Szczuckiej, Księdza Koziełka, Kwitka, Łubinowa, Mickiewicza, Moniuszki,
Ogrodowa, Pocztowa, Słoniny, Spółdzielcza, Sienkiewicza, Chmielna, Wrzosowa, Jaśminowa,
Astrów, Beksza, Damrota, Dębowa, Dworcowa, Kopernika, Kościuszki, Krucza, Miarki, Plater,
Poniatowskiego, Poprzeczna, Prusa, Przemysłowa, Rybna, Wagowa, Wyspiańskiego, Żwirki i
Wigury, Akacjowa.
Wybieranych będzie 5 radnych.
4. Okręg nr 4 w skład którego wchodzą ulice: Bojowa, Graniczna, Jagielnia, Jordana, Korfantego, Krótka, Leśna, Ligonia, Michalskiego, Nowy Dwór, Powstańców, Rybnicka, Sadowa,
Słoneczna, Starowiejska, Stawowa, Szkolna, Szybowa, Ściegiennego, Zielona, Zwycięstwa, Aleja
Piastów, Górnicza, Lignozy, Staszica, Sztygarska, Wieczorka, Kilińskiego, Kołłątaja, Konopnickiej,
Książenicka, Parkowa, Żeromskiego, Cicha, Floriana, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Matejki,
Niepodległości, Ogana, Polna, Rakoniewskiego, Sokoła, Ustronie Leśne, Wilsona od nr 21 do nr
131, Wzgórze.
Wybieranych będzie 5 radnych.



Światowy Dzień Niewidomych

Żyjmy jak inni...

Dzień Białej Laski i VI Konkurs Książki Mówionej
– członkowie i sympatycy gliwickiego Koła Polskiego
Związku Niewidomych mieli ostatnio sporo wrażeń
W przeddzień Światowego Dnia Niewidomych, 14
października, zarząd Koła
zaprosił członków, ich rodziny i gości na obchody tego
święta, zwanego także Dniem
Białej Laski. W kameralnej,
sy mpat ycz nej at mosferze
zebrani wysłuchali prelekcji
Stanisława Dudy na temat
ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób niewidomych i niedowidzących. Potem było wspólne

śpiewanie (przy akompaniamencie duetu harmonijkowego Stanisława Dudy i prezesa
koła Karola Kopsa) i słodki
poczęstunek.
Z kolei w zeszłą sobotę
w Bibliotece Miejskiej Gliwice-Sikornik odbył się VI
Konkurs Książki Mówionej.
2010 to Rok Chopinowski,
a także Rok Horsta Bienka.
Stąd też uczestnicy konkursu
musieli wykazać się znajomością biografii Fryderyka
Chopi na ora z „ Pier wszej

Polki” gliwickiego pisarza. I
miejsce zajął Leszek Primke,
II Eugenia Wiśniewska, zaś
III – Janina Pękała. Nagrody i
wyróżnienia dla zwycięzców
i uczestników ufundowali
BM Gliwice-Sikornik i Koło
PZN.
Gliwickie Koło PZN ma
obecnie ponad 50 członków
w różnym wieku, wśród nich
są m iesz ka ńcy K nu rowa ,
Gierałtowic, Paniówek, Pilchowic.
MiNa

Gierałtowice

Zabawa z wróżbami

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach organizuje „Andrzejkową
dyskotekę dorosłego człowieka”. W rytm gorących przebojów będzie
można się bawić 27 listopada w sali miejscowego LKS
Koszt - 25 zł od osoby. W tej cenie organizatorzy zapewniają kołocz z kawą, napoje
i... pieczonego prosiaka. Nie zabraknie wróżb
i loterii. Wszystko w rytmach z lat 70. i 80.
Zapisy przyjmowane są do 15 listopada

w świetlicach środowiskowych w Chudowie,
Gierałtowicach, Paniówkach i Przyszowicach. Tam też zainteresowani uzyskają
wszelkie dodatkowe informacje.
/bw/

reklama
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Szczygłowice. złodzieje Splądrowali siedzibę OSP, a później zorganizowali libację

Urwali się z sufitu

Byli wyjątkowo zuchwali. Znaleźli sposób, aby dostać się
do okratowanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczygłowicach, skradli przedmioty o wartości 1,5 tys.
zł, a później w pobliskim garażu prawdopodobnie urządzili
zakrapianą imprezę...
Kiedyś na tyłach budynku OSP
znajdowała się baza transportowa.
- Teraz teren podlega pod Kobylca (dyrektora Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji - przyp. red.) - mówi prezes
OSP Janusz Przybyła. - To nie jest
pierwsze włamanie. Wcześniej złodzieje powybierali rzeczy z tylnej
części budynku, który dzielimy z administratorem. Gdyby go porządnie
zabezpieczyli, nie byłoby kolejnych
włamań. A oni wstawili stare i zgnite
drzwi, które 3-latek z łatwością
wykopie...
Ostatni raz prezes Przybyła był w
siedzibie OSP w piątek rano. Wszystko było w jak najlepszym porządku.
Okratowane okna, solidne drzwi...
a jednak!
- Przez weekend nikt tam nie zaglądał, bo nie było żadnych wezwań.
Dziś rano strażak wszedł i zobaczył
dziurę w suficie - relacjonuje Przybyła.
Szybko okazało się, że złodzieje
znaleźli sposób, by dostać się do
siedziby strażaków. Z łatwością
pokonali drzwi na tyłach budynku,
weszli do części administrowanej
przez MZGLiA. Z pomocą drabiny
weszli na strych. Dość precyzyjnie
ustalili, gdzie znajduje się gipsowy
sufit, przebili się przez niego i dostali
do siedziby strażaków.
- Skradli radioodtwarzacz, 4 toporki i dwie pary butów - wymienia
prezes, który natychmiast wezwał na
miejsce Policję.
W międzyczasie okazało się, że
w sąsiednim garażu znajduje się stół
zastawiony trzema kieliszkami. Tam
prawdopodobnie złodzieje świętowali swój sukces. Prezes jest pewien,
że kradzieży musiał dokonać ktoś
miejscowy, kto znał topografię budynku i wiedział, jak obejść solidne
zabezpieczenia.

Złodzieje dobrze
orientowali się, gdzie
gdzie znajduje się
gipsowy sufit, przebili
się przez niego i
dostali do siedziby
strażaków

Gang złodziei maszyn budowlanych rozbity

Ciężki żywot
za ciężki sprzęt

Wyszukiwali na placach budów
specjalistyczne pojazdy, kradli je
i przewozili do wcześniej ustalonych
odbiorców - zleceniodawców kradzieży.
Aby zakamuflować swoją działalność,
preparowali dokumenty przewozowe na
wypadek kontroli policyjnej. Za popełnione
przestępstwa mogą spędzić w więzieniu
nawet 10 lat!
Kilka miesięcy temu informowaliśmy o szajce 13 złodziei, grasującej
na Górnym Śląsku, Opolszczyźnie i
Małopolsce. Ich ofiarami w naszym
rejonie padły m.in. firmy budujące
autostradę A1. Na mapie złodziei
znalazł się także Knurów.
Gang odsprzedawał kradziony
sprzęt firmom budowlanym. Pierwszy skok zanotowano w październiku 2008 roku w Szczejkowicach.
Zginęła stamtąd warta 700 tys. zł
spycharka. Znaleziono ją następnego
dnia na terenie bazy transportowej
we Wrocławiu.
Złodzieje grasowali głównie
nocą, wyposażeni w przyczepy do
przewożenia ciężkiego sprzętu. Ich
łupem padły maszyny na sumę ok.
4 mln. zł.
Kilka d ni temu policjanci z
Wyd ział u do walki z Przestępczością Samochodową Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach

zat r z y mal i cz terech mężcz y z n
w wieku 34-37 lat, mieszkańców
wojewód zt wa śląskiego, którzy
działali na Śląsku i w Małopolsce. Śledczym udało się odzyskać
koparkę oraz koparko-ładowarkę
o łącznej wartości ponad 350 tys.
zł. Przestępcom przedstawiono 6
zarzutów dotyczących kradzieży
z włamaniem i paserstwa maszyn
budowlanych. Wobec dwójki sprawców prokurator zastosował środek
zapobiegawczy w postaci dozoru
policyjnego. Pozostali złodzieje
zostali tymczasowo aresztowani.
Śledczy zabezpieczyli na poczet
przyszłych kar i grzywien samochody osobowe i dostawcze oraz
pieniądze łącznej wartości ponad
100 000 złotych. Za popełnione
przestępstwa złodzieje mogą w więzieniu spędzić nawet 10 lat.
pg, kwp katowice

ogłoszenie

Komitet Obywatelski
„Ratujmy Knurowski Szpital”
- Nawet najlepsze zabezpieczenia nie dają stuprocentowej
gwarancji, że złodziej ich nie ominie - stwierdza dyrektor lokalówki
Mieczysław Kobylec. - Do tej pory
nie dochodziły do mnie głosy, że na
tyłach budynku OSP dzieje się coś
niepokojącego. Każdy sygnał na-

tychmiast sprawdzamy i zgłaszamy
Straży Miejskiej lub Policji. Wysłałem tam swojego pracownika, który
oceni, co jeszcze można zrobić, by w
przyszłości nie dochodziło do takich
nieprzyjemnych sytuacji.
/pg/, foto: Tomasz Rak

Knurów. Śmierć 43-letniego górnika-ślusarza

Zginął górnik

Pracował w dwuosobowym zespole odpowiedzialnym za
załadunek sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej. Ciało
górnika, przyciśniętego przez sekcję do ściany wyrobiska znalazł
nad ranem sztygar
Do śmiertelnego wypadku w Kopalni Węgla
Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów doszło we wtorek. Na poziomie 650 metrów, w
wyrobisku kamiennym odbywał się załadunek sekcji
obudowy ścianowej. Jak poinformowała rzeczniczka
Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach Jolanta
Talarczyk nieszczęśliwy wypadek miał miejsce około
godz. 4.20.
Jeszcze nie wiadomo, jak do niego doszło. W
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zaprasza 6 listopada 2010 r. o godz. 12.00
do kina przy ul.Niepodległości 26

na otwarte spotkanie
informacyjne dla mieszkanców Knurowa i powiatu
gliwickiego. Celem spotkania będzie przekazanie informacji o dokonaniach i podjętych działaniach Komitetu w sprawie prywatyzacji knurowskiego szpitala. Na
spotkanie Komitet zaprosił starostę powiatu gliwickiego
pana Michała Nieszporka – odpowiedzialnego za służbę
zdrowia w Knurowie i jednocześnie przewodniczącego
Rady Nadzorczej szpitala.
  
  
  
  

Komitet Obywatelski „Ratujmy Knurowski Szpital”
Henryk Szary
   Piotr Wiśniowski
Marek Sanecznik

reklama

ustaleniach pomoże z pewnością relacja kolegi, który
pracował z 43-latkiem. Górnik-ślusarz osierocił dwoje
dzieci.
To 19 w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w
polskim górnictwie, 13 w kopalniach węgla kamiennego, w tym siódma, która zginęła w związku z podziemnym transportem.
/pg/



aktualności
Wybory samorządowe odbędą się 21 listopada. Kto może głosować,
a komu prawo tego zabrania, czy można to uczynić np. podczas
urlopowego wyjazdu bądź w szpitalu
- o odpowiedź poprosiliśmy Piotra Dudło, naczelnika Wydziału Spraw
Obywatelskich w knurowskim magistracie
PytaNie o GłosowaNie

masz głos
- nie wahaj się
go użyć
Bogusław Wilk: - Kto ma prawo do głosowania w wyborach
samorządowych?
Piotr Dudło, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu
Miasta w Knurowie: - Prawo wybierania, czyli czynne prawo wyborcze,
w wyborach do rad gmin, powiatów i
sejmików województw, a także w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta posiada obywatel polski,
który najpóźniej w dniu głosowania
kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
obszarze danej rady.
- Odwracając pytanie: kto nie
ma prawa wybierania?
- Osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione
prawomocnym orzeczeniem sądu
lub pozbawione praw wyborczych
prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
- Jesteśmy w Unii Europejskiej. Skoro tak, to czy obywatel
Wspólnoty niebędący obywatelem
polskim może brać udział w głosowaniu?
- Tak, ale jest to prawo wybierania radnych wyłącznie do rady gminy
oraz wójta lub burmistrza albo prezydenta. Przy czym konieczne jest, by
taki obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim kończył

18 lat najpóźniej w dniu
głosowania,
ponadto stale
zamieszkiwał
w Polsce i nie
był pozbawiony praw
wyborcz ych
w pa ńst wie
członkowskim Unii Europejskiej, którego jest
obywatelem.
- Aby głosować, trzeba znaleźć
się w rejestrze wyborców.
- Istotnie. Obywatele posiadający prawo wybierania są wpisani do
rejestru wyborców prowadzonego
przez gminę. W stałym rejestrze wyborców w gminie obywatele polscy
wpisani są z urzędu albo na własny
wniosek.
- Na czym polega różnica?
- W pierwszym przypadku ujmowani są obywatele zameldowani
na obszarze gminy na pobyt stały.
Wpis na własny wniosek ma miejsce wówczas, gdy faktycznie stale
zamieszkują na obszarze gminy bez
zameldowania na pobyt stały albo
nigdzie nie zamieszkują przebywając
na obszarze gminy, zaś decyzję o
ich wpisaniu do rejestru wyborców

wydał wójt (burmistrz lub prezydent
miasta).
- A jak to się ma do osób niebędących obywatelami polskimi, lecz
obywatelami któregoś z krajów
Unii Europejskiej?
- W stałym rejestrze wyborców
w gminie są wpisani obywatele
Unii Europejskiej, którzy wniosek o
wpisanie ich do rejestru wyborców
złożyli przed zarządzeniem wyborów (np. w związku z wyborami do
Parlamentu Europejskiego). Mogą
też zostać wpisani obywatele Unii
Europejskiej, którzy wniosek o ich
wpisanie do rejestru wyborców
złożą nie później niż 30 dnia po
zarządzeniu wyborów.
- Co z osobami, które są zameldowane na pobyt czasowy?
- Wyborcy, którzy są zameldowani na pobyt czasowy i nie
zostali wpisani do stałego rejestru
wyborców w gminie właściwej dla
miejsca czasowego zamieszkania,
zostaną ujęci w spisach wyborców
w miejscu ich zameldowania na
pobyt stały.
- Co w sytuacji, gdy wyborca
zachoruje i dzień głosowania zastanie go w szpitalu?
- W obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, ale też zakładach pomocy społecznej, zakładach
karnych oraz aresztach śledczych,
będą mogli głosować tylko ci wyborcy,
którzy są wpisani do stałego rejestru
wyborców w gminie, na terenie której
położony jest szpital lub zakład.
Rozmawiał
Bogusław Wilk

Masz pytanie związane z wyborami samorządowymi - zadzwoń
(32 332 63 77) bądź napisz (email: redakcja@przegladlokalny.
eu). Odpowiedź zamieścimy na
naszych łamach.

KNurów. PcK Z młoDZieŻą DysKutują o ZaGroŻeNiach

Nie tylko o dopalaczach
Problemy poruszane na corocznych
kursokonferencjach organizowanych dla
opiekunów szkolnych kół PCK zawsze
są „na czasie”. Tym razem spotkanie
traktowało o dopalaczach
Jak co roku w październiku,
opiekunowie szkolnych kół PCK
ze szkół Knurowa i gminy Gierałtowice zebrali się na kursokonferencji. Spotkanie odbyło się w
środę, 20 października, w knurowskiej restauracji „Letniej”, a jego
współorganizatorem, obok Zarządu Rejonowego PCK, był Miejski
I nspek torat Obrony Cy wil nej.
Szkolne koła PCK, prowadzone
przez prawdziwych pasjonatów
nie pobierających za to żadnych
gratyfikacji, działają zarówno w
podstawówkach, gimnazjach, jak
i szkołach średnich. Październi-

4

Uliczna składka datków do puszek
będzie prowadzona, jak zwykle, w I
niedzielę adwentu, która w tym roku
wypada 28 listopada.

oKiem samorZąDowca

Desant
samorządowców
powiatu do gmin

Przed rokiem „Przegląd Lokalny”
zamieścił na swoich łamach felieton
mojego autorstwa „Niechciany Powiat”. Starałem się w nim wykazać
przyczyny niechęci do powiatu, która
utrzymuje się pomimo trzeciej kadencji
jego funkcjonowania. Analizując ten
problem nie wymieniłem wówczas jednego ważnego powodu. Nie mogłem,
bo objawił się on dopiero teraz - z końcem kadencji. Mam na myśli frontalny
desant samorządowców powiatowych
na stanowiska włodarzy gmin Powiatu
Gliwickiego.
Gminy są fundamentem samorządu, a stanowiska prezydentów,
burmistrzów czy wójtów są zapewne
atrakcyjniejsze od powiatowych,
skoro wystąpiło takie parcie do gmin.
Nie bez znaczenia jest też chyba stale
rosnący apetyt partii politycznych
na opanowanie samorządów. To
zaskakujące w skali naszego powiatu
poczucie potrzeby konkurowania
o fotele prezydenta, burmistrzów i
wójtów z dotychczas urzędującymi
włodarzami nie wróży - moim zdaniem - najlepiej na przyszłość.
Wiele mówiło się w powiecie o
potrzebie wypracowania jak najlepszych relacji z samorządami gmin,
o współpracy i budowaniu dobrego
klimatu. Służyć temu miały (zaniechane ostatnio) kontakty w ramach
grupy G 8 (tak nazywano spotkania
starosty z prezydentem, burmistrzami i wójtami). Nie było też słychać o
niegospodarności w gminach, braku
rozwoju, stagnacji. Nie ujawniono
również żadnych afer ani przypadków
łamania prawa. Mało tego, na łamach
„Wiadomości Powiatu” wielokrotnie
mieliśmy okazję czytać o sukcesach
i osiągnięciach naszych gmin w różnych obszarach ich działania. Moim
zdaniem to wszystko jakoś kłóci się
logiką, choć - to trzeba zaznaczyć
- jest zgodne z prawem.
Pozycje włodarzy gmin Powiatu
Gliwickiego są silne, nie jest łatwo
z nimi konkurować i wygrać. Jest
za to wysoce prawdopodobne, że
walka wyborcza położy się cieniem

na dalszej
współpracy,
pogłębi d ystans i istniejące podział y. S zk od a ,
bo podwaliny zaufania
buduje się
latami, a opisana sytuacja
psuje wysiłki wielu samorządowców
z obu stron.
Ponieważ uczestnicz yłem w
budowaniu samorządu gminnego,
później powiatowego, wiem jak cenne są dobre relacje między nimi.
Ordynacja wyborcza umożliwia
start w podwójnej roli, tj. na funkcję
radnego i w bezpośrednich wyborach
na stanowiska wójtów, burmistrzów
czy prezydentów miast. Wielu jednak
rezygnuje z tej możliwości, bo to nie
jest najszczęśliwsze rozwiązanie.
W moim przekonaniu trudno
będzie mówić o dalszym budowaniu
wspólnoty mieszkańców powiatu i o
dobrej współpracy, jeżeli na scenie
samorządowej pojawią się ci sami
aktorzy, którzy wcześniej ze sobą
rywalizowali.
Znając polskie realia i podziały
można tylko ubolewać, że taka sytuacja zaistniała, a nasi mieszkańcy
obserwować będą walkę wyborczą
w wykonaniu tych, którzy mają obowiązek współpracować ze sobą.
Niestety, postępujące upartyjnienie psuje samorząd i zaczyna nękać
również samorząd gminny , który jest
nam najbliższy. Tak się dzieje, kiedy
zachłanność partii politycznych rozmija się z oczekiwaniami społeczeństwa, a deklaracje partyjnych liderów
rażąco odbiegają od rzeczywistości.
W powiecie zaś dziarsko władzę trzymają partie rządzące .Oficjalnie żadna z nich nie startowała
w wyborach cztery lata temu i nie
uz yskała mandatu społecznego
zaufania.
Marian Sadecki
Radny Powiatu Gliwickiego
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kowe spotkania służą omówieniu
programu pracy na kolejny rok, a
przy okazji podejmują istotne tematy społeczno-wychowawcze.
– Tym razem poruszany był
problem dopalaczy – informuje Ilona
Pach, kierownik knurowskiego PCK.
– Multimedialne szkolenie na ten temat przygotowała psycholog Mariola
Kujańska, którą od lat zapraszamy
na nasze kursokonferencje.
Szkolne koła PCK już przygotowują się do Akcji „Pomocna
Dłoń”, czyli zbiórki przeznaczonej na przeżywanie świąt Bożego
Narodzenia przez najuboższych.
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Szczygłowice

to powinniśmy się nawzajem szanować i liczyć się z sąsiadami. Przy sąsiednim bloku niedawno lipa została
okoronowana, choć rośnie od strony
południowej. I nie było problemu.
Jeśli jest to dobrze robione, wystarczy okoronować drzewo raz na pięć
lat – dodaje pani Lucyna.

- Przez te drzewa mam w mieszkaniu totalne zaciemnienie – skarży się
mieszkanka bloku przy ulicy Parkowej, bezskutecznie zabiegająca przycięcie
rosnących w pobliżu drzew

Sprawę mamy na uwadze

Przycinka na lipę?
Modrzew, lipa, dwa graby, wierzba, sosna... Dostojne, kilkumetrowe
drzewa rosnące wokół bloku przy
Parkowej 7 same w sobie mogą się
podobać, ale dla niektórych mogą
też być utrapieniem. Jak dla Lucyny
Markiewicz, która od lat mieszka na
parterze budynku.
– Mam okna od strony północno-wschodniej, więc i tak słońce
rzadko tam zagląda, a przez te
drzewa mam totalne zaciemnienie
i do tego zimno – ubolewa mieszkanka Szczygłowic. – Kuchnia jest
od północy. Jak sobie coś gotuję,
to muszę włączać światło, nie ma
wyjścia. Robię wszystko, by jakoś
rozjaśnić to mieszkanie – widzi
pani, mam jasny kolor ścian, mebli.

Przez to zacienienie także na klatce
schodowej jest wilgoć.
Według pani Lucyny w sumie
sześć przyblokowych drzew trzeba
by przyciąć, aby do mieszkania docierało dzienne światło. Najbardziej
przeszkadza ta lipa od strony salonu.
Kobieta od pewnego czasu zabiega w
zarządzie wspólnoty mieszkaniowej
o przeforsowanie decyzji o przycince
– bezskutecznie.
– Mieszkam tu od dwudziestu lat,
z czego od około dziesięciu istnieje
tu wspólnota mieszkaniowa. O ile
sobie przypominam, przycinanie
drzew było w tym czasie raz – mówi
Lucyna Markiewicz – W zeszłym
roku poprosiłam o kosztorys firmę
zajmującą się przycinaniem drzew.

Przegląd kadr. Nowy komendant Komisariatu Policji w Knurowie

Kawa się nadawa

Więcej patroli policji na drugiej i trzeciej zmianie,
bezpłatne porady prawne dla mieszkańców - to tylko
niektóre z pomysłów nowego komendanta knurowskiego
komisariatu - nadkomisarza Macieja Kawy
Nowy komendant:
nadkomisarz
Maciej Kawa

W policji od 20 lat, a od ubiegłego
poniedziałku komendant Komisariatu Policji w Knurowie. Postrzega
Knurów jako spokojne miasto, chociaż zdaje sobie sprawę, że bolączką
jego mieszkańców są kradzieże z
włamaniem.
- Mimo zawirowań na kierowniczych stanowiskach knurowski
komisariat plasuje się na górnych
poz ycjach wyk r ywalności przestępstw. Pracują tu ludzie z dużym
doświadczeniem, znający miasto, a
to niewątpliwy atut - zachwala komendant Kawa.
Wojsko odrabiał w oddziałach
prewencji w Pionkach koło Radomia. Tam wykładowca z prawa
administracyjnego zainteresował go

tematyką swoich zajęć.
- Najpierw skończyłem szkołę w
Szczytnie, później prawo. Jestem z
Tarnowa i tam pracowałem w dochodzeniówce. Później była Ruda Śląska,
praca w wydziale do walki z przestępczością gospodarczą w KMP Gliwice.
Ostatnio byłem komendantem w IV
Komisariacie Policji w Gliwicach opowiada nadkomisarz Maciej Kawa.
Kiedy były komendant KP Knurów Adam Król awansował na stanowisko zastępcy komendanta KMP
Katowice, Maciej Kawa nie miał wątpliwości, że wystartuje w konkursie.
Miał sześciu konkurentów, jednak to
on był najlepszy.
- Nie jestem rewolucjonistą.
Byłbym samobójcą, gdybym chciał
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wymieniać połowę pracowników komisariatu. To fachowcy, znają teren,
zagrożenia. Jeżeli będą zmiany, to
jedynie kosmetyczne - zapowiada.
Jedną z nich będą wzmożone patrole na II i III zmianie: - Chcę utrzymywać dobrą współpracę ze Strażą
Miejską, władzami samorządowymi.
Wzorem IV komisariatu, chcę wtorek - dzień skargowy, uczynić także
dniem bezpłatnych porad prawnych
dla mieszkańców. Będę udzielać
porad z prawa karnego, cywilnego,
procedury karnej i cywilnej oraz z
nieruchomości, ponieważ skończyłem
podyplomowe studia z zakresu wyceny i zarządzania nieruchomościami.
Zależy mi, by stworzyć dla społeczności przyjazną atmosferę, aby policyjny
mundur nie kojarzył się jedynie z
aparatem ucisku i mandatami.
Lata młodzieńcze spędził na
murawie, otarł się o grę w Zagłębiu
Sosnowiec. Mimo spektakularnych
zatrzymań prywatnym samochodem sprawców pobić i uszkodzenia
mienia, za swój największy sukces
uznaje umiejętność nawiązywania
kontaktu z ludźmi.
Ma 42 lata, mieszka w Żernicy z
żoną - nauczycielką i trójką dzieci,
jednak każdą wolną chwilę spędza w
rodzinnych stronach, w Tarnowie.
- Jeździmy tam na łono natury,
gdzie się wyciszam, gdzie mamy
dom. Zajmuję się wtedy domowymi
sprawami, lubię np. coś zasadzić,
coś pomalować... - śmieje się komendant.

- Przez te drzewa nawet
w ciągu dnia muszę włączać
światło - mówi Lucyna
Markiewicz
Wyceniono pracę na niecałe 1900
zł. To chyba nie aż tak dużo w skali
wspólnoty.

Przecież jesteśmy wspólnotą
Sprawa przepadła w głosowaniu
na zebraniu mieszkańców. Nie wszyscy na takie zebrania przychodzą, nie
każdemu czas pozwala, nie każdy ma
to w zwyczaju. Jednak wśród obecnych postulat przycięcia drzew nie
zyskał poparcia większości.
- Irytuje mnie to, że ktoś, kto
mieszka na piętrze i ma okna z innej
strony, decyduje, że nie będzie wycinki drzew – przyznaje mieszkanka
Parkowej. – Bo jemu to nie przeszkadza. To samo ja mogłabym powiedzieć, gdyby na przykład przeciekał
dach, bo mieszkam na parterze i to
może mnie nie obchodzić. Ale przecież jesteśmy wspólnotą. A skoro tak,

– Już chyba dwa razy ta sprawa
była poddawana pod głosowanie,
ale mieszkańcy większością głosów
nie zgodzili się na przycinkę – rozkłada ręce Mieczysław Miązek, wiceprezes wspólnoty mieszkaniowej
Parkowa 7. – A większość tego nie
chce, bo drzewa osłaniają nas od
pobliskiej kopalni. W dodatku w tym
roku mieliśmy poważne wydatki, 10
tys. zł kosztowały prace związane z
wymianą zbiorczej rury kanalizacyjnej. Nie mogliśmy tak sobie wydać 2
tysięcy złotych, zwłaszcza, że musimy mieć zapas na nieprzewidziane
wydatki. W przyszłym roku będą
kosztowne prace nad elewacją, ale
sprawę drzew mamy na uwadze.
Zarząd przewiduje ich przycięcie,
będziemy to rozważać w planach na
przyszły rok, w lutym lub marcu, bo
to są odpowiednie miesiące do przeprowadzenia takich prac – deklaruje
wiceprezes Miązek.
Administrator budynku – Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i
Administracji – nie ma może decydować w sprawach wspólnoty, może
jedynie wnioskować.
– Propozycja przycięcia tych
drzew jest jak najbardziej zasadna,
zwróciliśmy na to uwagę zarządowi
wspólnoty, jednak to zarząd musi
podjąć decyzję – mówi Mieczysław
Kobylec, dyrektor MZGLiA. – Może
ją podjąć samodzielnie, choć być
może woli asekurować się zdaniem
większości. Postaramy się przygotować uchwałę w tej sprawie, pod
warunkiem, że takie będzie życzenie
zarządu – deklaruje dyrektor.
Mechanizmy działania wspólnot
mieszkaniowych to jedno, autentyczna wspólnota mieszkańców
to inna sprawa. Na ile to pierwsze
będzie działać na rzecz drugiego
– zależy od dobrej woli członków
wspólnoty.
Tekst i foto: Mirella Napolska
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Tekst i foto: Paweł Gradek
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Kierowcy odetchnęli z ulgą

Jak szybko, ale bezpiecznie,
jeździć po węźle pokazał
rajdowiec Zbigniew łacisz;
na co dzień polecamy jednak
przejazd po rondzie bez
pisku opon...

Niebezpieczne skrzyżowanie ulic Rybnickej
z Knurowską poszło w niepamięć. Od soboty
kierowcy mają do dyspozycji bezkolizyjny węzeł
drogowy

Skrzyżowanie drogi krajowej 78
(Rybnik - Gliwice) z trasą Knurów
- Żernica niejednego zmotoryzowanego przyprawiało o szybsze bicie
serca. Nerwówkę mieli zwłaszcza
kierujący jadący od strony Żernicy
i usiłujący wskoczyć na „krajówkę” w stronę Gliwic. Spory ruch na
uprzywilejowanej drodze, a do tego
stromy podjazd czyniły ten manewr
hazardem, gdzie stawką było własne
(i pasażerów) życie...
Dobijający się od lat o przebudowę krzyżówki mieszkańcy i władze
zainteresowanych miejscowości
- głównie Pilchowic i Knurowa - odbijali się o mur niemożności. - Nie ma
pieniędzy - tłumaczyli drogowcy.
Przełom nastąpił, gdy terenem w
sąsiedztwie autostrady A-4 zainteresowali się znaczący inwestorzy. W
toku negocjacji władze Gliwic przekonały planującą budowę centrum
handlowego spółkę Auchan do gruntownej przebudowy skrzyżowania i
przekształcenia go w bezkolizyjny
węzeł drogowy.
Słowa stały się ciałem. Kosztem
61 mln zł wyłożonych przez Auchan

informacja płatna

nad ulicą Rybnicką wzniesiono most,
zbudowano też dojazdy z rondem.
Dojazd do Centrum Handlowego
Auchan umożliwi drugi obiekt mostowy, który pojawił się już nad ul.
Rybnicką. Zostanie oddany do użytku wraz z centrum handlowym przed
końcem kalendarzowego roku.
W sobotę oficjalnie otwarto komunikacyjny kompleks.
Wśród uczestników uroczystości byli najbardziej zainteresowani
- przedstawiciele inwestora oraz
samorządów. Gliwice reprezentował
prezydent Zygmunt Frankiewicz,
Knurów - prezydent Adam Rams,
Pilchowice - wójt Wilhelm Krywalski.
Ceremonię urozmaiciły rajdowe
pokazy Zbigniewa Łacisza, zwycięzcy Kia Lotos Cup 2008, a obecnie
instruktora Akademii Bezpiecznej
Jazdy Lanette. Niestety, aura nie
pozwoliła na loty balonem i podziwianie nowego węzła z lotu ptaka.
Ale kierowcy na to nie narzekają. Oni
cieszą się, że bezpieczniej zrobiło się
na ziemi...
Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

wyczarowana integracja mieszkańców

W uroczystości uczestniczyli samorządowcy z gmin najbardziej
zainteresowanych bezpiecznym skrzyżowaniem - prezydenci
Zygmunt Frankiewicz i Adam Rams oraz wójt Wilhelm Krywalski
reklama

MAREK SANECZNIK

zaprasza do klubu muzycznego
„RIDERS”
mieszczącego się w Knurowie
przy ul. Szpitalnej 8

Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa od
1 września realizuje projekt ”Wyczarowana integracja mieszkańców” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki
działanie 7.3- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji.
Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do aktywizacji społeczno-zawodowej i integracji
społecznej mieszkańców, zapobieganie izolacji i
marginalizacji oraz zmiana świadomości społecznej
dotyczącej aktywności lokalnej.
Projekt, który realizowany będzie do 30 listopada
br., skierowany jest do mieszkańców gminy Pilchowice i uczestnictwo w nim jest bezpłatne.
Odbiorcy projektu - 25 - osób uczestniczą w warsztatach aktywizujących, w indywidualnym doradztwie zawodowym oraz warsztatach „ Wyczarowane
z makaronu” i „Wyczarowane z bibuły”. Uczestnicy
warsztatów mają zapewnione materiały szkoleniowe
oraz bufet kawowy.
W ramach projektu zaplanowano również spotkania dla mieszkańców gminy Pilchowice.
Do tej pory w ramach projektu zorganizowano
spotkania nt „Pierwsza pomoc w nagłych wypad-

kach”, „Orgiami –hobby i pieniądze”, „Jak zagospodarować przydomowe tereny zielone”,” Oelonskie
rozprawianie ło familiji”.
Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Pilchowice na spotkanie z Markiem
Szołtyskiem, które odbędzie się 15.11.2010r.
Spotkania oprócz elementów edukacyjno- poznawczych i integracyjnych mają również na celu
poznanie potrzeb innych niż uczestnicy projektu
mieszkańców gminy Pilchowice.
Przy realizacji projektu aktywnie uczestniczy
stowarzyszenie „Pilchowiczanie- Pilchowiczanom”.
Poprzez aktywne uczestnictwo osoby ze stowarzyszenia pozyskują wiedzę jak aplikować, a później
realizować projekty współfinansowane z EFS. Uzyskana wiedza i sprzęt znacznie wzmocnią działalność
stowarzyszenia, co z całą pewnością zaowocuje
nowymi inicjatywami i jednocześnie wzmocni współpracę na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

reklama

W każdy piątek, począwszy od 15.10.2010, o godz.20.00 rozpoczynał się będzie panel dyskusyjny pod nazwą „Młodzi Naszego
Miasta”, w czasie którego każdy będzie mógł przedstawić swój
pomysł na rozwój Knurowa.
Klub Muzyczny zaprasza również na:
23.10.2010 – karaoke
30.10.2010 – koncert zespołu Cropla
6.11.2010 – zaduszki rockowe
13.11.2010 – rytmy Rock and Roll
20.11.2010 – zabawę przy przebojach z lat PRL-u
27.11.2010 – Andrzejkowe wróżby

Początek imprez planowany jest o godz. 20.00.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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informacja własna wydawcy

Foto: Mirella Napolska, Tomasz Rak, Marek Węgorzewski

ani różni,
ani tacy sami

Zdobywamy granty unijne na kulturę
dzięki programowi „Młodzież w działaniu”,
Akcji 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe
Vanessa hensler z czerwionki

ur. 17.10.2010 r., 3850 g, 53 cm

igor ruśniarczyk z Knurowa

ur. 17.10.2010 r., 2580 g, 51 cm

łukasz Fojcik z wilczy

ur. 19.10.2010 r., 3760 g, 56 cm

jan Furmanek z Knurowa

ur. 20.10.2010 r., 3690 g, 59 cm

córka państwa Korneluk z Gliwic
ur. 17.10.2010 r., 2270 g, 50 cm

maksymilian wdowiek z Gierałtowic
ur. 17.10.2010 r., 3210 g, 55 cm

Dawid bartnik z Knurowa

ur. 20.10.2010 r., 3400 g, 56 cm

jakub Kampel z Knurowa

ur. 20.10.2010 r., 3460 g, 53 cm

syn państwa ochętal z czuchowa
ur. 17.10.2010 r., 3490 g, 51 cm

agata balewska z Knurowa

ur. 19.10.2010 r., 2770 g, 52 cm

Projekt pt. „Ani Różni, Ani
Tacy Sami” powstał w oparciu o
grupę majoretek działających przy
Centr um Kultury w Knurowie.
Efektem projektu jest spektakl zespołów artystycznych różnych form
scenicznych. To połączenie rocka,
hip-hopu, break-dence, zespołów
tanecznych i teatru z śląską tradycją
i gwarą.
Celem projektu jest integrowanie młodzieży, uczenie szacunku
do odmiennych form kultury, jakie
uprawiają i odnajdywanie wspólnych korzeni w śląskości. Liderem
projektu jest Paweł Przesdzing,

trenerem projektu Mariusz Kowalczyk.
Wymiernymi efektami projektu
będą zakup strojów dla majoretek,
przygotowanie spektaklu, materiały
promocyjne pokryte z pozyskanych
środków. Ambicją uczestników, aby
jak najlepiej wypaść sprawi, że będą
świetnie przygotowani.
„Zamiast ścierać się i krytykować, w yśmiewać wzajem nie
pokażemy co potrafimy na scenie i
będziemy uczyć się „innych”.
Spektakl odbędzie się 11 grudnia w Domu Kultury w Szczygłowicach o godz. 18.00.

Daria Dziedzic z Knurowa

ur. 20.10.2010 r., 3130 g, 56 cm

magdalena Pyszny ze stanicy

ur. 20.10.2010 r., 3610 g, 55 cm

nekrolog

magdalena budny z czerwionki
ur. 21.10.2010 r., 3790 g, 58 cm

julia olszak z Gliwic

ur. 21.10.2010 r., 3130 g, 56 cm

igor rzesiowski z czerwionki

ur. 21.10.2010 r., 2910 g, 50 cm

eMILII OTRZąSeK

i Jej Najbliższym
wyrazy współczucia i wsparcia w obliczu tragicznej
śmierci

TATY

mateusz szołtysek z Knurowa

ur. 21.10.2010 r., 3310 g, 55 cm

maciej mroczek z Gliwic

ur. 22.10.2010 r., 4210 g, 53 cm

Przegląd Lokalny Nr 43 (921) 28 października 2010 roku

julia Gajewska z czerwionki

składają koleżanki i koledzy oraz nauczyciele
i pracownicy I Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie
-- Dorota Gumienny, dyrektor
Zespół Szkół im. I.J.Paderewskiego w Knurowie

ur. 23.10.2010 r., 4300 g, 54 cm
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aktualności
Gliwice. 142 wakaty do obsadzenia w Leroy Merlin Gliwice II

Kolejna szansa dla bezrobotnych

W listopadzie rozpocznie się rekrutacja na stanowiska doradców
handlowych, pracowników działu przyjęcia towaru, doradców działu obsługi
klienta, specjalisty ds. technicznych, księgowej i informatyka do sklepu
Leroy Merlin Gliwice II
Knurów

Chopin na
bandoneonie

13 listopada o godz. 18 w Kinie
Scenie Kulturze odbędzie się
koncert „Utwory F. Chopina
i walce świata” w wykonaniu
duetu Gabriela Machowska i
Piotr Kopietz
Nieprzeciętnie uzdolniony muzycznie Piotr Kopietz pochodzi
z Polskiej Nowej Wsi. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im.
F. Chopina w Warszawie w klasie
akordeonu. Kopietz to laureat wielu
konkursów muzycznych, trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i
Sztuki. Opolanin koncertował m.in.
w Londynie, Hanowerze, Moguncji,
Salzburgu, Wilnie. Dziś największą
jego miłością jest bandoneon, czyli
narodowy instrument argentyński, rodzaj harmonii ręcznej. W
Polsce gra na nim jedynie kilkoro
muzyków.
Gabriela Machowska jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w klasie fortepianu oraz Instytutu Muzykologii
Uniwersy tet u Warszawskiego.
Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, odbyła także roczne
studia w Conservatoire Royal de
Bruxelles w Belgii. Pobierała lekcje
mistrzowskie u takich pianistów
jak Elżbieta Tarnawska, Andrzej
Jasiński, Evgeny Moguilevsky,
Olga Roumchevitch. Szczególnie
interesuje się muzyką kameralną.
Współpracowała z wieloma muzykami i zespołami, m.in.: The
Jacques Thibaut String Trio oraz
The Talich String Quartet.
W K nu rowie duet w ykona
walce F. Chopina, francuskie walce
musette oraz słynne walce muzyki
klasycznej i filmowej. Bilety na
koncert w cenie 10 zł do nabycia w
kasie Kina Sceny Kultury.

Sklep buduje się przy Centrum
Handlowym Auchan przy ul. Rybnickiej w Gliwicach, dlatego oferty
pracy skierowane są głównie do
mieszkańców Knurowa, Gliwic,
Zabrza i Bytomia.
Leroy Merlin Gliwice II otworzy podwoje na przełomie kwietnia
i maja, jednak zatrudnienie bezrobotnych planuje już na 3 stycznia
2011 roku. Wtedy też rozpocznie

rekrutację kasjerów, którzy mogą
liczyć na zatrudnienie od połowy
lutego.
Do obsadzenia jest 90 etatów
na stanowisku doradca handlowy, 8
- pracownik działu przyjęcia towaru,
10 - pracownik działu obsługi klienta, 2- księgowa, informatyk i specjalista ds. technicznych po jednym
etacie. Sklep planuje zatrudnić około
30 kasjerów na 7/8 etatu.

CV należy przesyłać na adres:
kadry41@leroymerlin.pl, tam też
można przesyłać wszelkie pytania na
temat naboru.
Pona dto Aucha n posz u k uje
osób z grupą inwalidzką, natomiast
centrum dystrybucyjne Tesco ma do
obsadzenia wakaty magazynierów i
technicznych.
- Sporo k nurowian znalazło
już zatrudnienie, wielu wyjechało

właśnie na szkolenia do Teresina
pod Warszawą - mówi Krystian
Pluta z Biura Obsługi Bezrobotnych
w Knurowie. - Procentuje korzystne
położenie Knurowa, rejon się rozwija, tworzą się nowe miejsca pracy.
Obecnie w Knurowie jest 1154
bezrobotnych. Liczbę zasila grupa
pracowników sezonowych.
/pg/

reklama

Marek Węgorzewski

Zaproszenie na koncert

Requiem na
dwa sposoby

Muzyczna propozycja na dzień
zaduszny – we wtorek, 2 listopada,
w kościele parafii p.w. świętych
Cyryla i Metodego wystąpi Schola
Cantorum Minorum Chosoviensis.
Chór specjalizujący się w chorałach
gregoriańskich w koncercie-medytacji wykona mszę za zmarłych w
oparciu o dwa zapisy – XIII-wieczny manuskrypt dominikański oraz
franciszkański rękopis z Korsyki z
XIX wieku. Początek – o godz. 19.
Polecamy!
MiNa
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KNurowsKie biesiaDowaNie

Serdeczności

Życie przygotowało dla Ciebie
mnóstwo urodzinowych prezentów
- uśmiech dzieci,
ciepłe myśli drugiego człowieka.
Nie bój się po nie sięgnąć,
są Twoje, zasłużyłaś sobie na nie.
Kochanej Mamie,
Teściowej i Babci

LUCYNIE KOBRYŃ

Książę z hanysem
biesiadników bawili

W szczygłowickim Domu Kultury po raz czwarty odbyło
się Knurowskie Biesiadowanie. Jego uczestnicy doskonale
bawili się przy akompaniamencie śląskich zespołów

z okazji urodzin
tylko słonecznych dni w roku
życzą

W sobotnie popołudnie biesiadników powitał Jerzy Kosowski, dyrektor organizującego imprezę Centrum Kultury. Z minuty na minutę
przybywało spragnionych złocistego
napoju i specjałów z grilla.
Biesiadę prowadził Andrzej
Potempa – Książę Lipin, znany doskonale z występów w chorzowskim
zespole Antyki. Na jej początku
goście uroczyście ślubowali, że będą
się świetnie bawić. Przyrzeczenia
dotrzymali.
Tradycyjnie też wybrano królową i króla biesiady. Później na
scenie królował Hanys Bynd, który
wykonał swoje największe przeboje
zachęcając biesiadników do tańca.
Wieczorem bawiono się przy muzyce i z humorem serwowanym przez
zespół B.A.R.

Rysiek, Iwona, Agnieszka i Daria Kobryń

Z okazji urodzin Pani Przewodniczącej

LUCYNIE KOBRYŃ
Koło Emerytów i Rencistów nr 3
w Szczygłowicach
wraz z radnym Eugeniuszem Tymoszkiem
składa serdeczne życzenia
100-lat zdrowia, szczęścia
oraz pomyślności.

reklama

Książę Lipin potrafi zachęcić do zabawy

Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

KNurów

Przedszkole czeka na dzieci

Dyrekcja Miejskiego Przedszkola nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Knurowie
ogłasza nabór dzieci do placówki. Rekrutacja dotyczy dzieci nieprzyjętych
w kwietniu do przedszkoli na terenie miasta

/mp13/

Foto: Tomasz Rak

Termomodernizacja budynku
przedszkolnej „Trzynastki” dobiega
końca. Trwają prace wykończeniowe
w dobudowanym segmencie. Nowa,
kolorowa elewacja placówki przy ul.
Piłsudczyków 4 przyciąga wzrok.
Wkrótce przyciągnie też nowych
podopiecznych, bo placówka będzie
mogła przyjąć kolejnych przedszkolaków. W związku z tym dyrekcja
MP-13 ogłasza nabór dzieci w okresie
od 25 października do 5 listopada
2010 r.
Co istotne, rekrutacja dotyczy
dzieci nieprzyjętych w kwietniu
do przedszkoli na terenie miasta
Knurów.
Odnowa przedszkolnej „Trzynastki” dobiega końca

reklama

Przegląd Lokalny Nr 43 (921) 28 października 2010 roku

9

rozmaitości
Knurów. Licealistów lekcja z rezonansem

HALLOWEEN KONESERA
Cień wampira
Nadja
- godz. 20.30
BILETY. 20 zł, 18 zł (ulgowe)

29.10 2010 r.
piątek

Anna Bielińska

- Na dworze już coraz zimniej,
ciemniej. Powoli dopada mnie
jesienna depresja. Gdy jeszcze nam godzinę przesuną do
tyłu, to już w ogóle ten dzień
będzie krótki. Ale cóż, taka
kolej rzeczy. Trzeba to jakoś
przetrwać i żyć wspomnieniami minionych wakacji i marzyć
o kolejnych.

31.10 2010 r.
niedziela
Żółwik Sammy
- godz. 16.00
Street Dance
- godz. 18.00
Bazyl. Człowiek z kulą w głowie
- godz. 20.00

Żółwik Sammy
- godz. 16.00
Street Dance
- godz. 18.00
Bazyl. Człowiek z kulą w głowie
- godz. 20.00

1.11 2010 r.
poniedziałek
KINO NIECZYNNE

30.10 2010 r.
sobota
Żółwik Sammy
- godz. 15.00
Street Dance
- godz. 16.45
Bazyl. Człowiek z kulą w głowie
- godz. 18.30

2-03.11 2010 r.
wtorek - środa
Żółwik Sammy
- godz. 16.00
Street Dance
- godz. 18.00
Bazyl. Człowiek z kulą w głowie
- godz. 20.00

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej:

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

Władysław Krupa

- Za parę dni Wszystkich Świętych. W tym roku do nas przyjeżdża rodzina. Znów będzie
okazja do spotkań i wspomnień.
Kiedyś to inaczej wyglądało,
każdy miał dla siebie więcej
czasu, a dziś każdy goni za
pieniądzem. Dlatego to dobrze,
że są jeszcze takie dni, które
pozwalają nam się zatrzymać i
zastanowić na tym, co jest tak
naprawdę ważne i jaki jest sens
naszego życia.

W klatce
Faradaya

Jak działa klatka Faradaya? Uczniom
III d LO im. I.J. Paderewskiego stosunkowo
łatwo będzie to zapamiętać. Dzięki zajęciom z
fizyki, jakie odbyli właśnie w klatce
Faradaya – w pracowni rezonansu
magnetycznego knurowskiego szpitala
Ot war ta pół tora t ygodnia temu nowa pracownia
posłużyła tym razem jako
miejsce lekcji doświadczalnej
dla trzecioklasistów z klasy
biologiczno-chemicznej. Były
to zajęcia z pogranicza fizyki
i biologii.

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Marek Węgorzewski

10

– Uczniowie przygotowali
się teoretycznie, wiedzieli, co
tu zastaną – mówi Grzegorz
Cuber, nauczyciel fizyki w
knurowskim LO i pomysłodawca zajęć. – Traktujemy to
jako lekcję doświadczalną. W
programie klas III jest magnetyzm, choć trzeba przyznać, że
wiadomości na tych zajęciach
to poziom rozszerzony.
Ucz n iow ie pr zekonal i
się, jak zachowują się metalo-

– W tej klasie jest kilka
osób, które wybierają się na
Akademię Medyczną. Dla nich
takie praktyczne zajęcia w szpitalu są szczególnie atrakcyjne.
Jednak po zaangażowaniu
wszystkich uczestników zajęć
widać, że ich to naprawdę interesuje – uważa nauczycielka.
W planach są kolejne lekcje fizyki w szpitalu, m.in. w
pracowni RTG i USG.
MiNa

Pracownia rezonansu magnetycznego w knurowskim szpitalu
już bada bezpłatnie pacjentów hospitalizowanych w tej placówce. Od stycznia przyszłego roku, dzięki umowie z NFZ, bezpłatne badania będą tu wykonywane także pacjentom posiadającym skierowania lekarskie. Póki co dla osób nie będących
pacjentami szpitala badanie rezonansem jest płatne. Kosztuje

- Ostatnio przeczytałam książkę, która znajduje się na liście
hiszpańskich lektur do szkoły
podstawowej - „Brak wiadomości od Gurba”. Ależ się uśmiałam, bo książka jest superśmieszna, a ja rzadko śmieję się
przy czytaniu książek. Ma też w
sobie coś z metafizyki „Małego
Księcia”, bo jak inaczej potraktować kosmitę Gurba, który
ląduje na Ziemi i ogląda nasze
poczynania z rozbrajającą naiwnością i ciekawością? Fajnie
byłoby popatrzeć na Ziemian z
perspektywy kosmity. Niestety
trochę rozczarowało mnie dość
mgliste zakończenie.

- Trochę mnie irytuje rozkład
naszych autobusów. Przez całą
godzinę nic nie jedzie, a później
trzy autobusy w jednym kierunku w ciągu 5 minut. Śmiejemy
się z kolegą, że możemy sobie
wybrać, któr ym autobusem
chcemy dziś wrócić do domu.
Tak naprawdę są sytuacje, w
których przydałoby się, żeby
te autobusy jechały w jakimś
większym odstępie czasu od
siebie. Nie wiem, kto za to odpowiada, ale przecież piszący
rozkład chyba to widzą. Czy nie
można czegoś z tym zrobić?

Rezonans pomaga
w diagnostyce
ludzi, za to kartom
bankomatowym się
nie przysłuży

ROZRYWKA nr 43/2010

Dominika Porębska

Robert Pietrykowski

Foto: Mirella Napolska

28.10.2010 r.
czwartek
KINO NIECZYNNE

we przedmioty w tak silnym
polu magnetycznym. Poddali
też „badaniu” rezonansem
przedmioty ukryte w tekturowych pudełkach ( jak się
okazało – były to owoce).
Na pewno zapamiętają, że
w pomieszczeniu z aparatem
do rezonansu – w klatce Faradaya – nie działają telefony
komórkowe i że absolutnie
nie należy tam wchodzić z
kartami magnetycznymi.
Iwon a L ewa ndowsk aKnopp, nauczyciel biologii,
która również była na zajęciach z rezonansem zapewnia, że będą one miały swój
ciąg dalszy, teoretyczny, na
lekcji biologii.

W kinie o jazzie
W piątek 29 października w Kinie Scenie
Kulturze odbędzie się I Mała Akademia
Jazzu w Knurowie

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 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 41/2010

43

b r z m i a ł o : „ M ę d r e k ”.
Podwójny bilet do k i na
otrzymuje Halina Beśka.
G rat ulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Jest to cykl audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży, które odbywają się raz w
miesiącu w wielu ośrodkach
kultury. Podczas spotkań młodzież ma okazję poznać różne
gatunki muzyczne, takie jak
jazz, blues, folk, soul, gospel
stanowiące fundament muzyki
rozrywkowej.
Zajęcia prowadzą artyści
związani z polską i nie tylko sceną muzyczną. W prosty sposób uczestnicy Małej
Akademii Jazzu zdobywają
wiadomości, które są cennym uzupełnieniem wiedzy
szkolnej.
Pierwsze spotkanie Małej
Akademii Jazzu odbędzie
się w Kinie Scenie Kulturze 29 października w trzech
odsłonach – dla przedszkolaków, szkół gimnazjalnych
oraz gimnazjalistów i szkół

średnich. Temat: Slave to the
rythm - Rytm czyli muzyka
serca - instrumenty perkusyjne z całego świata.
Uczestnicy dowiedzą się,
jaka jest rola rytmu w muzyce, skąd się wziął, poznają
jego histor ię oraz inst r ument y perk usyjne. Temat
ten przedstawi perkusjonista
- K r z ysz tof Nowa kowsk i
znany m.in. ze współpracy z
Justyną Steczkowską, Viva
Flamenco, Quitango, gr upą Esus, orkiestrą NOSPR i
AUKSO.
Marek Węgorzewski
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KNurów. Po ŚląsKo-cZesKich sPotKaNiach chóralNych

Večerníček na dobrý večer,
śpiew na długie dobre lata
Foto: Tomasz Rak

Przed tygodniem przed knurowską publicznością zaśpiewali
chórzyści z miasteczka Roudnice. Czeskich śpiewaków zaprosił
chór Calvi Cantores. O wrażenia ze Śląsko-Czeskich Spotkań
Chóralnych poprosiliśmy pomysłodawcę imprezy Dawida Ramsa

Foto: Tomasz Rak

W szkolnej „Dziewiątce” maluch
y stał y się pier wszakami całą
gębą. Stało się tak za sprawą pas
owania w ubiegłym tygodniu.
Dla najmłodszych było to wielkie
przeżycie. Tym większe, że
wśród świadków tej chwili byli
prez ydenci Knurowa - Adam
Rams z zastępcą Piotrem Surówką
. Po wyczerpującym pasowaniu nadszedł czas na małe co
nieco przygotowane przez
rodziców.

Foto: Arch. GOK Pilchowice
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cinki gałęzi zmusił
przeciw ratusza. Do wy
ulicy Niepodległości na
przez co stwarzały
który po łamał konary,
drogowców silny wiatr,
przechodniów.
niebezpieczeństwo dla

„łysi śpiewacy”, czyli Calvi Cantores
graficzną i historyczną. Widać ją w
obyczajowości, kuchni, sferze językowej. W gwarze śląskiej, na przestrzeni
wieków znalazło się wiele czechizmów,
poza tym gwara przechowała liczne
archaizmy języka polskiego, a staropolszczyzna przydaje się w zrozumieniu języka czeskiego. Jest jeszcze
jeden element łączący Ślązaków z
południowej części województwa i
Czechów. Pamiętam, że jako dziecko,
w związku z dobrym odbiorem w
Knurowie telewizji czechosłowackiej,
obowiązkowo oglądaliśmy z rówieśnikami słynny czeski večerníček, który
emitowano tuż przed polską dobranocką. Kto wie, na ile przyczyniło się to
do tego naszego międzynarodowego
zbliżenia kulturowego (śmiech).
- Dla chórzystów z miasta Roudnice nad Łabą była to pierwsza
wizyta w Knurowie. Jakie wywieźli
wspomnienia?
- O, jestem przekonany, że bardzo
dobre. W tym krótkim czasie staraliśmy się pokazać Knurów czeskim
chórzystom, opowiedzieć trochę o naszej historii i współczesności. Mieli też
okazję skosztować tradycyjnej śląskiej
kuchni oraz zwiedzić kopalnię i przekonać się o trudzie górniczej pracy.
Zjazd pod ziemię wywarł na naszych
czeskich gościach spore wrażenie.
- To pierwsze „Spotkania...”.
Będą następne?
- Myślę, że podczas dwóch dni muzykowania kilkudziesięciu Ślązaków i
Czechów zrobiło kolejny mały krok w
kierunku wzajemnego porozumienia.

Uważam, że tego rodzaju imprezy są
bardzo potrzebne. Pomagają budować
zwyczajną międzyludzką więź i przyczyniają się do promocji regionu. Tego
rodzaju działania doceniane są m.in. w
Unii Europejskiej, która tworzy w tym
celu specjalne fundusze, o które warto
powalczyć. Po cichu liczę zatem, że
tegoroczne Śląsko–Czeskie Spotkania
Chóralne nie będą ostatnie.
- Jakie są najbliższe plany Calvi
Cantores? Kiedy i gdzie można was
posłuchać?
- Końcówka roku zapowiada się
bardzo pracowicie. W listopadzie
bierzemy udział w konkursie chórów
„Cantio Lodziensis” w Łodzi. W grudniu planujemy nagrać materiał na naszą drugą płytę - tym razem z muzyką
rozrywkową. 12 grudnia wystąpimy
również podczas festiwalu „Silesia
Gospel Festival” w Rybniku. Wkrótce
chcielibyśmy pozyskać do chóru kilka
nowych głosów. W imieniu „łysych
śpiewaków” serdecznie zapraszam do
wstąpienia w szeregi naszego zespołu
– nie trzeba być łysym (śmiech).
Rozmawiał Bogusław Wilk

Śpiewacy poszukiwani
Męski Zespół Wokalny „Calvi Canotres” ogłasza nabór do chóru.
Mile widziani panowie od 18 do 40
roku życia. Nabór trwa do końca
2010 roku. Chętni proszeni są o
kontakt pod numerem telefonu
kom. 502.392.345 lub e-mailem:
kontakt@calvicantores.knurow.
net

informacja własna wydawcy

Foto: Tomasz Rak

W ubiegłą niedzielę odbył się kolejny, jesienny koncert muzyki
klasycznej. Mieszkańcy Pilchowic mieli okazję wysłuchać słownomuzycznej opowieści o Fryderyku Chopinie. W koncercie wystąpiły: Agnieszka Robok - fortepian, Magdalena Kus - prowadzenie,
recytacja, śpiew i Agata Francuz - skrzypce.
Koncert odbył się dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury
i Stowarzyszenia Pilchowiczanie Pilchowiczanom.

Bogusław Wilk: - Śląsko-Czeskie Spotkania Chóralne za nami.
Jakie pierwsze odczucia?
- Całe mnóst wo pozyt ywnych
emocji. To kolejna inicjatywa kulturalna naszego stowarzyszenia, która
wpisuje się w realizację celów statutowych założycieli „Calvi Cantores”.
Przede wszystkim bardzo się cieszę,
że wspólnie z kolegami z chóru przyczyniliśmy się do budowania przyjaznej relacji z naszymi południowymi
sąsiadami oraz przybliżyliśmy trochę
ich tradycje śpiewacze knurowianom.
Przy okazji chciałbym podziękować
zwłaszcza prezesowi Adamowi Bazylewiczowi oraz państwu Magdalenie i
Wojciechowi Górkom za wkład pracy i
współorganizację imprezy. Wdzięczny
za życzliwość i pomoc jestem również
proboszczom knurowskich parafii, w
szczególności księdzu Markowi Kamieńskiemu.
- Jaki cel przyświeca „Spotkaniom...”?
- Mot ywem przewodnim było
wspólne muzykowanie i wymiana
doświadczeń między chórzystami.
Najważniejszym punktem imprezy
był koncert w pięknym, nastrojowym
kościele w Krywałdzie. Chodziło o
kameralne, przyjacielskie spotkanie
ludzi połączonych wspólną pasją
śpiewaczą. Poza tym chciałem też
udowodnić tezę, że spośród wszystkich
regionów Polski, Czechom najbliżej
do Ślązaków.
- Udało się?
- Czesko–śląska wspólnota determinowana jest głównie bliskością geo-

Przed uroczystością Wszystkich Świętych na cmentarzach widać
spory ruch. Każdy chce posprzątać na grobach swoich bliskich.
Na koniec zostają zapalone znicze i kwiaty jako symbol naszej
pamięci i modlitwy.
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ogłoszenia
Handel i Usługi
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów. Tel.
kom. 693 788 111

01-odw.

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

M-5 K. Wielkiego, 70 m2, stan b.d., LOKUS.
Tel. 793 679 367
43/10

M-5 Piłsudczyków, 71 m 2, LOKUS. Tel.
793 679 367
43/10

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl

33-odw.

Gładzie, malowanie klatek schodowych,
ocieplanie poddaszy, sufity podwieszane, podbitki, ocieplania domów. Tel.
602 407 190
42-47/10

Kafelkowanie. Tel. 781 020 414

Michalskiego, działka budowlana, 1433 m2.
LOKUS. Tel. 793 679 367

41-47/10

WÓZKI DZIECIĘCE – modele 3 w 1. PRZECENA – spacerówek i łóżeczek. Knurów, ul.
Niepodległości 59.
40–odw.

Wykończenia wnętrz, remonty kompleksowo. Tel. 782 141 313

35/10-03/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
2-pokojowe KUPIĘ, dla klienta LOKUS
NIERUCHOMOŚCI. Tel. 793 679 367
43/10

43/10

41-47/10

Centrum. 2 pokoje, pow. 43,50 m2. Cena:
157 tys. AS. tel. 501 533 977
43/10

D o w y n a j ę c i a l o k a l h a n d l o w y. Te l .
515 182 015

Działka inwestycyjna w Gierałtowicach.
Pow. 10 499 m2. Sprzedam. AS. tel. 512
393 052

Ocieplania, roboty ogólnobudowlane. Tel.
607 969 200

39-51/52/10

Ocieplanie, remonty. Tel. 530 124 134

38-47/10

Działka w Bojkowie. 706 m2. Sprzedam. AS.
tel. 512 393 052

43/10

Działkę kupię w centrum lub przy głównej drodze. Tel. 602 396 366
23-51/52/10

Działki w Książenicach, 70 zł/ m2. AS. tel.
512 123 464
43/10

Odstąpię lokal gastronomiczny w Knurowie w bardzo atrakcyjnej cenie. Tel.
604 824 390
OFERT Y NIERUCHO M OŚCI – w w w.
m3biuro.gratka.pl, Biuro Nieruchomości
M3, Gliwice, ul. Raciborska 3/9. Tel.
32 234 24 81

43/10

ok. Intermarche, 2 pokoje, pow. 48,50 m2,
cena 187 tys. AS. tel. 512 123 464
43/10

Okazja! Sprzedam mieszkanie na ul. Pocztowej o pow. 47 m 2, 2 pokoje z kuchnią,
niski czynsz, ogrzewanie węglowe. Cena
do negocjacji. Tel. 32 236 50 96
42-44/10

43/10

ul. Pocztowa. Mieszkanie 2-pokojowe.
Cena: 145 tys. AS. Tel. 501 533 977

43/10

43/10

Kawalerkę w Szczygłowicach 30,90 m
zamienię na większe w Szczygłowicach lub
Knurowie. Tel. 665 160 971

WP II. 3-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

43/10
43/10

Tipsy w domu klienta i na miejscu. Zapisy,
tel. 721 944 460. Cena od 49 zł.

42–43/10

2

41-odw.

M-3 Puszkina, 47 m , 1 piętro, 144 tys.,
LOKUS. Tel. 793 679 367
2

43/10

M-3 Sienkiewicza, 53,5 m2, LOKUS. Tel.
793 679 367

43/10

M-4 Mieszka I, 55 m2, do zamieszkania, 171
tys., LOKUS. Tel. 793 679 367
Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683

33-odw.

43/10

M-4 St. Batorego, 53 i 47 m2, do odświeżenia, LOKUS. Tel. 793 679 367

43/10

M-4 Sz.Szeregów, 59 m2, 179 tys., LOKUS.
Tel. 793 679 367

43/10

12

43/10

43/10

www.4-poryroku.pl

zdrowie i uroda

Usługi remontowo-budowlane w pełnym
zakresie oferuje firma WAGNERO z tradycjami – Knurów i okolice. Tel. 608 335 372

43-47/10

42-43/10

43/10

www.wynajem-nieruchomosci.eu

43/10

43-47/10

43/10

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

43/10

M-3 Pocztowa, 50 m , stan idealny, LOKUS.
Tel. 793 679 367

38–44/10

43/10

Kawalerka, 36 m2, ul. Sienkiewicza. Sprzedam. AS. tel. 512 123 464

43/10

Kelnerki przyjmiemy. Tel. 664 040 345,
660 420 077

Kobieta, 50 l. podejmie się każdej pracy, spr z ąt anie, mycie okien itp. Tel.
500 762 677

Pilchowice. Działka o pow. 939 m 2 z
projektem domu. Sprzedam. AS. tel. 512
123 464

Szczygłowice, 2-pokojowe. Sprzedam. AS.
tel. 512 123 464

2

SZUKAM PRACY

Zatrudnimy operatora ładowarki Ł-34 w
Knurowie na KWK „Szczygłowice”. Tel.
509 303 940

43/10

43/10

M-3 Łokietka, 54 m , stan b.dobry, LOKUS.
Tel. 793 679 367

43/10

Z a t r u d n i ę ke l n e r kę w p i z z e r i i . Te l .
602 262 385

Kamienica w Knurowie. Pow. 812 m 2 ,
działka 2056 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501
533 977

26-47/10

42-46/10

Wynajmę salę wykładową w Knurowie. Tel.
665 645 781

Ornontowice. Nowe mieszkania, stan deweloperski. 2-pokojowe, pow. 48 m2, cena:
134 tys, 3-pokojowe, pow. 60 m2, cena: 168
tys. AS. tel. 501 533 977

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz, doświadczenie – tanio i solidnie.
Tel. 721 170 237

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

41-43/10

Matematyka, fizyka – korepetycje, kursy
maturalne. Tel. 692 845 849

39-51/52/10

43/10

42-44/10

DAM PRACĘ

Lekcje gry na gitarze elektrycznej oraz
klasycznej dla początkujących, łatwo i
przyjemnie. Knurów, Gliwice i okolice. Informacje pod numerem 502 593 535

Kierowca z prawem jazdy kat. B, C, E + koparko-ładowarka poszukuje dobrze płatnej pracy
(mam doświadczenie). Tel. 695 417 797

Sprzedam mieszkanie 3 -pokojowe, po
remoncie, na osiedlu WP II. Cena 210 tys.
Tel. 604 647 179

43-47/10

EDUKACJA

43/10

43/10

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

43-47/10

Kobiety w wieku 25-50 lat zatrudnię na
stałe do działu handlowego. Bytom, Zabrze.
Tel. 32 661 06 24

Gliwice. Nowe mieszkania, stan deweloperski. AS. tel. 512 393 052

2

38-47/10

Zaopiekuję się osobą starszą lub chorą,
mam doświadczenie. Tel. 500 762 677

Emeryt, średnie techniczne, prawo jazdy
kat. B szuka pracy w charakterze pracownika ochrony lub innej. Tel. 664 933 195

Remonty od A do Z z materiałem, meble na
wymiar. Tel. 32 236 10 60, 666 852 100

37-51/52

43-44/10

Szukam pracy dor y wczej. Tel. 32 236
84 02

OKOLICE NIEBOROWIC – przepięknie położony dom na działce 1800 m2 sprzedam.
Biuro M3. Tel. 603 773 313

Przeprowadzki. Tel. 504 925 709

40-49/10

41-43/10

42-43/10

Gierałtowice. Mieszkanie o pow. ok. 70 m2
wynajmę. AS. tel. 501 533 977

04-51/52/10

43-44/10

Nowy dom, Książenice, 395 000,00. Tel.
792 661 207

43/10

41-47/10

Opiekun osoby niepe łnosprawnej lub
starszej (podstawy języka migowego,
masaż zdrowotny). Tel. 607 961 721

43-44/10

43/10

42-43/10

Kredyty na działalność na oświadczenie do
1 mln zł, BEZ BIK infolinia: 801 614 100

VW Golf III, klimatronik, 96 r. – tanio sprzedam. Tel. 503 107 615

Nowe domy w Knurowie i Gliwicach. Doskonała lokalizacja. AS. Tel.512 393 052

42-43/10

3-pokojowe, niski blok, nowe okna 169.000.
Biuro M3. Tel. 603 773 313
Kredyty konsolidacyjne od 10 000 rata 188
zł, bez BIK , Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki). Tel. 32/ 2350137

Miła, uczciwa rencistka po 50-tce, wykształcenie gastronomiczne – podejmie
pracę. Tel. 782 774 260

43/10

38 – 47/10

Kredyty do 20 000 na oświadczenie ZŁÓŻ WNIOSEK PRZEZ TELEFON 32/
2350137 Knurów, Szpitalna 2 (naprzeciwko
Biedronki)

Sprzedam Fiat Grande Punto 1,4; 2006 r.,
granatowy. Pierwszy właściciel. Cena 23
500,00. Tel. 660 714 356

Sprzedam
Drewno kominkowe. Tel. 603 198 006

37-46

L A D A C H Ł O D N I C Z A 2 , 6 m . Te l .
515 182 015

43-46/10

Sprzedam worek treningowy do boksu. Tel.
607 961 721

43-44/10

MOTORYZACJA
F o r d F o c u s , 9 9 r., s p r z e d a m . Te l .
503 107 615

43-44/10

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

INFORMACJA
INFORMACJA
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 21 października 2010 r.
o podjęciu przez Radę Miasta Knurów
Uchwały Nr LI/762/10 z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Knurów i obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) Prezydent Miasta Knurów opracował dokument p.n. „Ocena
aktualności studium i planów miejscowych z analizą zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Knurów” wraz
z procedurą formalno-prawną.
Z treścią w/w dokumentu zapoznać się można w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów (Ratusz) przy ul. Niepodległości 7 pokój nr 3
- w godzinach pracy Urzędu.
Treść w/w uchwały zamieszczona jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Knurów.
Z up. Prezydenta
Barbara Zwierzyńska
Zastępca Prezydenta
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sport
Boks

Foto: Piotr Skorupa

Siedmiu finalistów,
trzech mistrzów

Przed laty bokserskie imprezy były w naszym mieście
organizowane m.in. w byłej
Zasadniczej Szkole Górniczej i
Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 2. Tym razem prezes BKS
Concordia i jednocześnie przedstawiciel Śląskiego Związku
Bokserskiego – Mieczysław
Gołąb nawiązał współpracę
z dyrekcją Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7.
– Poprzez organizację
zawodów w szkołach chcemy
popularyzować boks wśród
dzieci i młodzieży – mówi.
Idei przyklasnęła dyrekcja
„Siódemki”. – Nie ukrywam,
że walki bokserskie organizujemy w naszej szkole po raz
pierwszy – mówiła dyrektor
Danuta Hibszer, która od lat
współpracuje m.in. z Uczniowskim Klubem Sportowym „Eugen”.
Zadowolenia z tego, że
Knurów podjął się kolejnego
w yz wania organizacyjnego nie krył prezes Śląskiego
Związku Bokserskiego – Andrzej Filipek.
– Zastanawiam się, czy nie
przeprowadzić się do Knurowa,
bo odbywa się tu wiele ciekawych imprez bokserskich – mó-

Foto: Piotr Skorupa

Knurowianie należą na
Śląsku do pięściarskiej
czołówki

Radość Dawida Kostrubały
wił w czasie oficjalnego otwarcia mistrzostw. Wspomnianego
otwarcia dokonał prezes BKS
Concordia Mieczysław Gołąb,
natomiast prezydent Knurowa
Adam Rams podkreślał wielkie
zaangażowanie sternika Concordii w rozwój tej dyscypliny
sportu wspominając m.in. tegoroczną wizytę w Knurowie
Andrzeja Gołoty.
Mistrzostwa naszego regionu rozpoczęły się dla gospodarzy od porażki kadeta
Łukasza Tylińskiego z Bartoszem Pichetą (Myszków).

Nasz zawodnik występujący
w kategorii do 63 kg przegrał
w III rundzie, jednak po tym
niepowodzeniu w knurowskim
obozie stwierdzono „pierwsze
koty za płoty” i na efekty
dobrej pracy szkoleniowej w
Concordii nie trzeba było długo czekać. Humory gospodarzom jako pierwszy poprawił
Grzegorz Kochański (kadet,
kat. +80 kg), który wypunktował Wreża Kazaryana (Katowice). Już w pierwszej rundzie
wygraną odniósł Sylwester
Błaszczyk (junior, kat. 60 kg)

Oficjalne otwarcie mistrzostw
szybko odbierając ochotę do
walki Dennisowi Kowskiemu
(Lipiny). Wysoko na punkty
zwyciężył Michael Smokowski (junior, kat. 64 kg) przewyższając umiejętnościami
Patryka Kałkowskiego (Katowice). Po tej walce wiadomo
było, że do czterech zawodników Concordii, którzy mieli
szczęście w losowaniu i od
razu awansowali do finałów
dołączyło trzech kolejnych i
o tytuły walczyć będzie siedmiu podopiecznych Ireneusza
Przywary, Zbigniewa Kicki i
Bogdana Wyrzychowskiego.
Już w pierwszej walce
finałowej mistrzem Śląska
został kadet Sebastian Pajor
(kat. 46 kg) zwyciężając 14:5
Mateusza Dyla (Mysłowice).
W kategorii 52 kg triumfował Dawid Kostrubała pokonując 10:3 Patryka Przyczynę (Ruda
Śląska). Trzecia walka finałowa z udziałem zawodnika
Concordii zakończyła się jego
porażką. Kamil Kazubek (66
kg) uległ 9:15 Dominikowi
Dubielowi (Jaworzno). Ostatni tytuł mistrzowski wśród
kadetów przypadł Grzegorzowi Kochańskiemu (+80
kg), który nie miał problemów
by wypunktować 6:0 Amadeusza Radomskiego (Katowice). Grzegorz Kochański
do tytułu mistrza Śląska dorzucił jeszcze wyróżnienie
dla najlepszego zawodnika
mistrzostw wśród kadetów.
W finałach juniorów wystąpiło trzech zawodników Concordii i wszyscy musieli się
zadowolić wicemistrzostwem
Śląska. Sylwester Błaszczyk w
kategorii 60 kg uległ 5:13 Szymonowi Białasowi (Tychy),
Michael Smokowski (64 kg)
uległ 1:9 Patrykowi Polasikowi (Gliwice), a Kamil Łączak
(75 kg) nie sprostał Robertowi
Parzęczewskiemu (Częstochowa) przegrywając 0:14.
Dod ajmy, że br ą zow y
medal dla Concordii wywalczył Łukasz Tyliński.

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Jan Pluta

Areną tegorocznych Indywidualnych Mistrzostw Śląska
Kadetów i Juniorów w boksie była sala gimnastyczna
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie. W ringu
wystąpiło 86 pięściarzy. W tym gronie znalazło się ośmiu
medalistów reprezentujących Bokserski Klub Sportowy
Concordia Knurów.

Na najwyższym stopniu podium Grzegorz Kochański
Za nami Mistrzostwa Śląska, a już niebawem w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Szczygłowicach
odbędzie się turniej poświę-

cony pamięci trenera Jerzego
Krasnożona (szczegóły w kolejnym wydaniu „Przeglądu
Lokalnego”).

Piotr Skorupa

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 19 października
1. Henryk Hoinca
2. Grzegorz Grzemba
3. Dariusz Skowron
4. Janusz Nowak
5. Grzegorz Tabath
6. Jerzy Makselon
7. Dariusz Gołyś
8. Adam Dudziński
9. Bogumił Wolny
10. Wojciech Napierała
11. Wiesław Mentel

– 2.406 pkt
– 2.300 pkt
– 2.227 pkt
– 1. 9 91 p k t
– 1. 9 2 5 p k t
– 1. 8 6 9 p k t
– 1. 8 6 2 p k t
– 1. 8 3 3 p k t
– 1. 8 0 2 p k t
– 1.794 pkt
– 1.699 pkt

Klasyfikacja generalna
1. Grzegorz Grzemba
2. Henryk Brola
3. Stefan Dylus
4. Henryk Hoinca
5. Wojciech Napierała
6. Dariusz Skowron
7. Józef Fojt
8. Kazimierz Fąfara
9. Piotr Palica
10. Stefan Wroblowski

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

11.562
11.4 43
10.978
10.788
10.385
10.255
10.13 4
10.103
10.067
10.020

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pk t
pk t
pkt
pkt

Kolejny turniej odbędzie się 2 listopada o godzinie 16.30
w klubie „Gama”.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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sport
KLASA OKRĘGOWA
- Grupa I

Foto: MOSiR

MIEJSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

Tomsat

Jednoręki
bramkarz
Tomsatu
Liderujący zespół UPOS
Soccer Sport Pub wygrał po
raz szósty w sezonie, ale zwycięstwo to nie przyszło łatwo.
Drużyna Concordii mocno postraszyła faworyta prowadząc
już 4:1. Wyraźnie zmęczeni
po niedzielnym meczu przeciwko Dąbrovii Jaworzno w 2.
lidze futsalu piłkarze UPOS-u
sprężyli się w drugiej połowie
i ostatecznie wygrali, choć
Concordia do końca meczu nie
pozostawała dłużna strzelając
gola w liczebnym osłabieniu.
Tradycyjnie ju ż wiele
emocji przyniosło spotkanie
gospodarzy, drużyny Osiedla
Szczygłowice, której rywalem
był wyżej notowany Tomsat.
Szczygłowiczanie byli przez
cał y mecz równorzędnym

przeciwnikiem, a pierwszoplanową rolę w ich szeregach
grał bramkarz Łukasz Kruszkiewicz broniąc w nieprawdopodobnych sytuacjach. Równie
dobrze spisywał się jego vis a
vis Marcin Rembak. Bramkarz
Tomsatu wykazał się nie lada
poświęceniem broniąc od 15.
minuty tylko jedną ręką z
powodu kontuzji odniesionej
w jednym z podbramkowych
starć. Ostatecznie Tomsat okazał się lepszy strzelając dwa
gole tuż przed końcem meczu.
W meczu kolejki FMS
Gierałtowice po wyrównanym boju podzielił się punktami z Intermarche, przez co
oba zespoły spadły w tabeli o
dwie pozycje.
Waldemar Jachimowski

O Puchar SPS
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej zaprasza na VI Turniej o
Puchar SPS, który odbędzie się
7 listopada w hali Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Knurowie-Szczygłowicach.
Organizatorzy przewidują
udział ośmiu drużyn, a pierw-

KNURÓW

Wyniki 7. kolejki:
IPA Knurów – Intermarche A 0:5 (0:1)
0:1 P. Mastyj 15’, 0:2 Robert Wolsztyński 25’, 0:3 P. Mastyj 26’,
0:4 M. Kobel 39’, 0:5 P. Mastyj 40’.
żółta kartka: B. Durczyński (IPA).
Concordia Oldboje – UPOS Soccer Sport Pub 6:9 (4:2)
1:0 M. Pastor 5’, 2:0 M. Wiercioch 9’, 2:1 M. Salwa 15’, 3:1 P.
Jaroszewski 17’, 4:1 M. Hornik 19’, 4:2 M. Rozumek 20’, 4:3 D.
Tałajkowski 25’, 4:4 P. Karwowski 29’, 4:5 P. Karwowski 30’, 4:6
P. Karwowski 31’, 4:7 D. Kozdroń 33’, 5:7 M. Hornik 35’, 5:8 P.
Karwowski 36’, 6:8 M. Hornik 37’, 6:9 D. Kozdroń 40’.
żółte kartki: D. Pastor – dwie, M. Pastor, M. Wiercioch, D. Walus
(Concordia), D. Wieliczko (UPOS), czerwone kartki: D. Pastor
(Concordia), D. Wieliczko (UPOS).
PTK Holding – Vibovit 1:7 (0:4)
0:1 K. Kijak 3’, 0:2 R. Kasiński 7’, 0:3 G. Bęben 8’, 0:4 G. Bęben
14’, 0:5 R. Kasiński 28’, 0:6 G. Bęben 30’, 0:7 K. Kiajk 40’, 1:7
B. Święch 40’.
żółta kartka: B. Poręba (Vibovit).
FC Apinex Czerwionka – Nacynianka 6:3 (1:1)
0:1 Ł. Swoboda 8’, 1:1 P. Zagórski 18’, 2:1 R. Salamon 29’, 3:1 T.
Michalski 31’, 4:1 P. Zagórski 33’, 4:2 A. Sobel 34’, 4:3 A. Sobel
38’, 5:3 P. Zagórski 38’, 6:3 M. Reguła 39’.
żółta kartka: Ł. Swoboda (Nacynianka).
Mistral – Team Arttelekom 2:3 (1:1)
0:1 M. Mularczyk 14’, 1:1 S. Brodziński 19’, 1:2 P. Galbierz 36’,
1:3 P. Galbierz 39’, 2:3 M. Steiman 40’.
żółte kartki: M. Mularczyk, M. Putlak (Team Arttelekom).
Osiedle Szczygłowice – Tomsat 2:4 (1:1)
1:0 P. Pietraczyk 12’, 1:1 S. Kubisz 20’, 2:1 P. Pietraczyk 21’, 2:2
S. Dolaciński 24’, 2:3 S. Dolaciński 38’, 2:4 S. Kassolik 39’.
FMS Gierałtowice – Intermarche 2:2 (2:2)
1:0 A. Nurkiewicz 14’, 1:1 P. Bodzioch 15’, 2:1 D. Boczar 16’, 2:2
P. Rolnik 17’.

tabela po 7. kolejce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

UPOS Soccer Sport Pub
Vibovit
FC Apinex Czerwionka
Tomsat
FMS Gierałtowice
Intermarche
Team Arttelekom
Intermarche A
Concordia Oldboje
LineTrans
Osiedle Szczygłowice
PTK Holding
IPA Knurów
Mistral
Black&Decker
Nacynianka

6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
7
6
6

18
16
15
15
14
13
12
7
7
6
5
4
3
3
3
1

56-18
44-10
24-16
37-15
31-15
46-16
26-38
21-25
28-35
18-29
25-26
18-32
20-40
16-40
15-39
20-51

6
5
5
5
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
0

0
1
0
0
2
1
0
1
1
0
2
1
0
0
0
1

0
0
1
1
0
1
3
3
3
4
3
4
5
6
5
5

PiSk

Wyniki 2. kolejki
UPOS Exorigo Knurów - UKS Dąbrovia Jaworzno 11:3
Bramki dla knurowian: Kempa – 3, Spórna, Bagiński po 2, Karwowski, M. Rozumek, Zagórski, Wieliczko po 1.
UPOS Exorigo: Poręba (Ignasiak), Kempa, Wieliczko, Zabłocki, W. Rozumek, M. Rozumek, Bagiński, Spórna, Karwowski,
Salwa, Zagórski.
Futsal Siechnice - Fretpol Akademia Pyskowice 13:5, Energetyk
Jaworzno - Orlik Brzeg 3:6, Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
- Rodakowski Tychy (brak wyniku).
1. Orlik Brzeg
2
6
16:5
2. UPOS Exorigo Knurów
2
4 19:11
3. Energetyk Jaworzno
2
3
8:6
4. Futsal Siechnice
2
3 15:15
5. UKS Dąbrovia Jaworzno
2
3
6:12
6. Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
1
1
8:8
7. Rodakowski Tychy
1
0
1:3
8. Fretpol Akademia Pyskowice
2
0
5:18
W ramach 3. kolejki UPOS Exorigo zagra na wyjeździe
z Orlikiem Brzeg.
PiSk

Relacja z siatkarskiego turnieju rozegranego z okazji 41.
rocznicy Ogniska TKKF Szczygłowice oraz zakończenia sezonu
żeglarskiego przez Agnieszkę Dubiel.

14

Niepocieszeni wyjeżdżali
z Łąki zawodnicy Concordii.
- Po porażce 0:2 trudno o
dobry humor, tym bardziej, że
przy stanie 0:0 sędzia powinien podyktować rzut karny
dla naszej drużyny, bowiem

w „16” faulowany był Łukasz
Sendlewski. Na domiar złego
bramka dla gospodarzy padła
ze spalonego... – mówi kierownik knurowskiej drużyny,
Franciszek Podsiadły.
PiSk

Wyniki 12. kolejki
LKS Łąka - Concordia Knurów 2:0 (1:0)
1:0 Folek 36’, 2:0 Folek 53’
Concordia:
Krysiak, Wieliczko, Sterczek, Grodoń, Spórna, Kempa, Salwa,
Tkocz (żk) 66’ Osmański, Sendlewski 74’ Bagiński (żk), Przesdzing, Kozdroń.
Pogoń Imielin - Leśnik Kobiór 2:0, Tempo Paniówki - Czarni
Piasek 0:2, Stal Chełm Śląski - Sokół Wola 1:1, Krupiński
Suszec - Iskra Pszczyna 0:2, LKS Decor Bek - Unia Kosztowy
1:0, GKS II Katowice - Unia Bieruń Stary 2:0, Znicz Jankowice
- MKS Lędziny 2:3.
1. Iskra Pszczyna
12
32
36:4
2. Krupiński Suszec
12
23
24:12
3. GKS II Katowice
12
22
26:15
4. Sokół Wola
12
21
19:13
5. MKS Lędziny
12
20
19:14
6. Unia Bieruń Stary
12
18
16:13
7. Leśnik Kobiór
12
18
23:15
8. Stal Chełm Śląski
12
18
21:24
9. LKS Łąka
12
15
18:18
10. Pogoń Imielin
12
15
14:23
11. LKS Decor Bełk
12
14
18:25
12. Concordia Knurów
12
13
10:13
13. Czarni Piasek
12
12
16:25
14. Unia Kosztowy
12
9
11:18
15. Tempo Paniówki
12
9
16:36
16. Znicz Jankowice
12
6
15:34
30 października Concordia zagra na u siebie ze Stalą Chełm
Śląski, a Tempo Paniówki wyjedzie do MKS-u Lędziny.

program 8 Kolejki (8 listopada):
Tomsat – Concordia Oldboje (18.00), IPA Knurów – FC Apinex
Czerwionka (18.45), LineTrans – PTK Holding (19.30), Nacynianka – Black&Decker (20.15), Vibovit – Osiedle Szczygłowice
(21.00), UPOS Soccer Sport Pub – FMS Gierałtowice (21.45),
Intermarche – Intermarche A (22.30).

FUTSAL - II LIGA

sze mecze rozpoczną się o
godzinie 9.00.
Dodajmy, że turniej ma na
celu uczczenie szóstej rocznicy powstania Stowarzyszenia
Piłki Siatkowej oraz popularyzację tej dyscypliny sportu.

Gdyby
podyktował
karnego...

Klasa „A” Podokręg Zabrze
Wyniki 13. kolejki
LKS 35 Gierałtowice - Wilki Wilcza 2:2, Orzeł Stanica - KS 94
Rachowice 1:5, Jedność Przyszowice - Przyszłość II Ciochowice
0:0, Młodość Rudno - Gwiazda Chudów 0:1, Sokół Łany Wielkie
- Gazobudowa II Zabrze 1:1, Sośnica Gliwice - Amator Rudziniec 1:1, Społem Zabrze - Czarni Pyskowice 0:3, Ruch Kozłów
- Zamkowiec Toszek 2:0.

Endurance Solidarni

Duet w Żorach
Dwóch zawodników Klubu Biegacza Endurance Solidarni Knurów, wzięło udział
w żorskim biegu ulicznym
na dystansie 10 km. Czesław
Kostrzak osiągnął czas 42 mi-

nuty i 19 sekund (104 miejsce
w open, 17 miejsce w M-50),
natomiast Jerzy Wroński z
czasem 57.43 zajął 367 miejsce
w open i 19 w M-60.

PiSk

Zaproszenie
dla szachistów
6 listopada w Świetlicy
Wiejskiej w Nieborowicach
odbędzie się Jesienny Turniej
Szachowy o Puchar Wójta
Gminy Pilchowice. Początek
rywalizacji zaplanowano na

godzinę 15.30, a w turnieju
mogą wziąć udział zawodnicy
od III kategorii szachowej w
górę, amatorzy i dzieci urodzone w 2001 roku i młodsze.

PiSk
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uKs euGeN

mieszanka medalowa
Foto: UKS Eugen

aKb

popularną „piątkę” pokonali:
Łukasz Sztuka i Czesław
Nowak. Duet z AKB udał się
też do Lubina. – Biegaliśmy

w rozjazdach

torskiego Klubu Biegacza,
których można było ostatnio
spotkać w kilku mniej lub
bardziej oddalonych miejscach od naszego miastach.
Knurowianie wystartowali m.in. w Piekarach
Śląskich, gdzie odbył się IV
Bieg Papieski na dystansie
5 km. Trzecie miejsce w
swej kategorii zajęła tam
Elżbieta Lewicka, a ponadto

tam w biegu barbórkowym
o lampkę górniczą – relacjonuje prezes Czesław Nowak.
- Andrzej Kopeć na 10 km
uzyskał czas: 44 minuty i 10
sekund, a ja osiągnąłem na
tym dystansie swój najlepszy
wynik w tym roku - 41.41.
Dodajmy, że w Żorach
wystąpili Elżbieta Lewicka
i Łukasz Sztuka.

PiSk

KosZyKówKa

„eugenki” z Knurowa wywalczyły drużynowe wicemistrzostwo
Polski juniorek do lat 18

Foto: UKS Eugen

- Sandra Pyka – 2. miejsce w kategorii 56 kg, wynik
– 52,5 kg,
- Karolina Szczot – 2.
miejsce w kategorii 60 kg,
wynik – 47,5 kg,
- Magdalena Spławińska
– 2. miejsce w kategorii 75
kg, wynik – 62,5 kg (rekord
życiowy),
- Natalia Mikucka – 2.
miejsce w kategorii +90 kg,
wynik – 70 kg,
- Małgorzata Domańska
– 3. miejsce w kategorii 52 kg,
wynik – 35 kg,
- Wojciech Widuch – 3.
miejsce w kategorii 60 kg, wynik – 70 kg (rekord życiowy),
- Sara Kociołek – 3. miejsce w kategorii 67,5 kg, wynik
– 47,5 kg,
- Daria Palikowska – 3.
miejsce w kategorii 75 kg,
wynik – 42,5 kg (rekord życiowy),
- Dorota Tomaszewska
– 5. miejsce w kategorii 60
kg, wynik – 32,5 kg (rekord
życiowy),
- Adrian Niedobecki – 6. miejsce
w kategorii 56
kg, wynik
– 60 kg
(r e ko r d
życiowy),
Łukasz
Przybył –
7. miejsce
w kategorii
75 kg, wynik
– 105 kg.
W klasyfikacji drużynowej dziewcząt zwyciężył Wiking
Starachowice – 65 pkt
przed UKS Eugen Knurów – 60 pkt i Relaxem
Kamienna Góra – 32
Liderem męskiej ekipy był
pkt.
Tomasz Czarkowski – zdobywca
W klasyfikacji drutytułu mistrza Polski juniorów żynowej chłopców po
do lat 18
złoto sięg nęli reprePrzegląd Lokalny Nr 43 (921) 28 października 2010 roku

Foto: UKS Eugen

Zgodnie z kilkuletnią tradycją, knurowianie odegrali
w czasie mistrzostw Polski
jedną z głównych ról. Podopieczni Eugeniusza Mehlicha zdobyli trzy złote medale
w rywalizacji indywidualnej
i tytuł wicemistrzowski w
klasyfikacji drużynowej juniorek do lat 18.
Tym razem Mistrzostwa
Polski Juniorek i Juniorów do
lat 18 w wyciskaniu sztangi
leżąc odbyły się w Strzegomiu. Z K nu rowa w yjechało tam 15 zawodniczek
i zawodników. – Do Strzegomia w yjechała obecnie
najsilniejsza drużyna, jaką
byliśmy w stanie wystawić
– relacjonuje prezes i trener
Eugeniusz Mehlich. – Nie
zabrakło w niej debiutantów,
a mnie cieszy to, że wszyscy
zrealizowali plan. Nie było
problemów z taktyką, byliśmy też dobrze przygotowani
technicznie, o czym świadczy
tylko pięć spalonych podejść
na 45 prób.
Barw UKS Eugen Knurów w Mistrzostwach Polski
Juniorek i Juniorów do lat 18
bronili:
- Paulina Mularczyk – 1.
miejsce w kategorii 48 kg,
wynik – 47,5 kg,
- Anna Radzikowska – 1.
miejsce w kategorii 75 kg,
wynik – 70 kg,
- Tomasz Czarkowski – 1.
miejsce w kategorii 100 kg,
wynik – 152,5 kg (rekord
życiowy),
- Klaudia Piszczek – 2.
miejsce w kategorii 44 kg,
wynik – 32,5 kg (rekord życiowy),

Każda aura jest dobra do
tego, by pobiegać dla zdrowia
– z takiego założenia wychodzą m.in. reprezentanci Ama-

Porażka,
ale szanse
pozostają
Zespó ł K nu rowsk iego
Towarzystwa Koszykówki
przegrał kolejne spotkanie w
lidze młodzików starszych
48:72 z MKS-em Zabrze. Zabrzanie to lider grupy, a podopieczni Janusza Klofa wciąż
mają szansę na awans do
najlepszej ósemki zespołów
w województwie śląskim. - O
wszystkim zadecydują dwa
najbliższe mecze z Czechowicami-Dziedzicami i Tychami

– informuje szkoleniowiec.
Wr a cają c do mecz u z
MKS-em Zabrze dodajmy, że
punkty dla KTK zdobyli: Michał Wojtaszek – 13, Michał
Godula - 9, Mateusz Bielecki - 7, Dominik Maśliński
- 6, Kamil Mikołajczak - 4,
Krzysztof Malich - 3, Mateusz Tobiasz - 2, Michał Klof 2, Dominik Olejniczak – 2.
PiSk

Kb soKół

„Złamał” 35 minut
W imieniu drużyny puchar za wicemistrzostwo
Polski odebrał eugeniusz Mehlich
zentanci Blizy Władysławo- Tomasz Czarkowski, który
wo – 65 pkt, a ponadto na z determinacją walcz ył o
„pudle” stanęli zawodnicy t ytuł i Wojciech Wid uch ,
Herkulesa Warszawa – 45 pkt który zdobył swój pierwszy
i Śródmieścia Legnica – 32 medal Mistrzost w Polski.
pkt. Na czwartym miejscu Drużynę dziewcząt poprouplasowali się knurowianie wadziły do boju najbardziej
zdobywając 29 „oczek”.
doświadczone: Paulina Mu- Fo r m a m o i c h p o d - larcz yk , Karolina Szczot,
opiecznych już na mistrzo- Anna Radzikowska i Natalia
stwach Śląska była wysoka Mikucka, którym skutecznie
i stale rosła – zauważa Eu- pomagały debiutantki.
gen iusz Meh lich. – Swo Piotr Skorupa
je cele zrealizowali m.in.

Lubin – w tym mieście
biegacze uczcili ju ż Barbórkę. Wśród uczestników
rywalizacji na 10 km znaleźli
się zawodnicy Sokoła. Najlepszy humor po przebiegnięciu linii mety miał Piotr
Bieliński, który poprawił rekord życiowy na tym dystansie, a dodatkowo „złamał”
35 minut, uzyskując czas:
34 minuty i 45 sekund. Ten
wynik dał mu 25. miejsce w
kategorii open.
Kategorię górników wygrał
inny podopieczny Marka Lewczuka – Rafał Gałuszka z cza-

sem 33.20 (19. miejsce w open).
Z kolei czwarty w tej kategorii
był Artur Oboński (czas: 37.08
– rekord życiowy).
W biegu na sztygarską
m ilę ( poza kon k u rencją)
wystąpił Marek Lewczuk,
uzyskując czas 6 minut i 6
sekund.
Nie próżnują też młode
Sokoły. Młodzież reprezentująca knurowski klub wystąpiła
w Żorach. Na dystansie 1800
metrów Mateusz Kwiatkowski
zajął 5. miejsce, Paweł Szkatuła był 7, Dawid Gołyś - 9, a
Marcin Sadowski – 11.
PiSk

informacja

Klasa „b” Podokręg Zabrze
WYNIKI 9. KOLeJKI (GRUPA I):
Quo Vadis Makoszowy - Orzeł Paczyna 2:4, Olimpia Pławniowice - KS Bojków 0:1, Naprzód Żernica - Naprzód Świbie 2:0,
Zryw Radonia - Orły Bojszów 2:2, Victoria Pilchowice - Start
Przezchlebie 0:2, Pogoń Ziemięcice - Leśnik Łącza 2:3.

WYNIKI 9. KOLeJKI (GRUPA II):
Stal Zabrze - UKS Biskupice 3:2, Górnik II Zabrze - Drama
Kamieniec 18:0, LKS 45 Bujaków - Korona Bargłówka 1:3, Start
Kleszczów - Naprzód Łubie 5:0, Piast Pawłów - Jedność II Przyszowice 1:1, Kłodnica Gliwice - pauza.
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Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Sześć klasyfikacji,
pięć zwycięstw
Emilia Brachaczek, Magdalena Wolny i Maja Dziublińska

Pływanie

Jeden, jeden, trzy

Jedno pierwsze miejsce, jedno drugie i trzy
trzecie – to dorobek trzech reprezentantek TKKF
Szczygłowice w zawodach pływackich o puchar
burmistrza Dobrodzienia

OM WOPR Knurów

Jeżeli ktoś śmiał jeszcze wątpić w umiejętności
ratowników wodnych zrzeszonych w Oddziale
Miejskim WOPR w Knurowie, to po Otwartych
Mistrzostwach Knurowa nie może już mieć
wątpliwości. Nasze ratowniczki i ratownicy są the
best!
Dowodem na to jest zwycięstwo
w aż pięciu konkurencjach. Mało
tego. W wieloboju kobiet i mężczyzn
nasi reprezentanci odnieśli podwójne
zwyciętwa, bowiem na pierwszym
miejscu zostali sklasyfikowani Sandra
Pietrzak i Marcin Szczypiński, a na
drugich: Karolina Zajonc i Mateusz
Szumichora.
OM Knurów triumfował też w
klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn oraz w punktacji drużynowej.
- Jako kierownik drużyny chciałbym wyróżnić wszystkich zawodników,
którzy robią systematyczne postępy
– mówi Dariusz Brachaczek. – Wśród
naszych reprezentantów są tacy ratownicy, którzy niemal w każdych
zawodach poprawiają swoje wyniki.
Nie da się ukryć, że szczególnie
cieszy nas postawa młodej kadry
wychowanków. W jej skład wchodzą
m.in. Emilia Brachaczek (11 lat),
Maja Dziublińska (12 lat), Magda
Wolny (12 lat), Martyna Nowak (14
lat), Agata Rzepa (14 lat), Karolina
Zajonc (15 lat), Patrycja Sładek (13
lat), Jagoda Orlik (14 lat), Agnieszka
Śniecińska (17 lat), Fryderyk Król (14
lat), Grzegorz Lalek (16 lat), Kacper
Dziubliński (16 lat), Piotr Stoppel (17
lat) i Mateusz Szumichora (22 lata).
O prawidłowym rozwoju najmłodszych knurowskich ratowników
mówił w czasie oficjalnego otwarcia
mistrzostw Piotr Surówka, zastępca
prezydenta Knurowa. – Po kilku latach szkolenia możemy już odnotować
znaczące sukcesy wychowanków.
Chciałbym zwrócić szczególną uwagę
na najmłodszą, zaledwie 11-letnią
Emilkę Brachaczek, która znakomicie
radzi sobie nie tylko w rywalizacji z
rówieśniczkami – mówił, podkreślając
jednocześnie, że miłośnicy pływania i
ratownictwa wodnego mają w Knurowie znakomite warunki do treningu.
W Ot war t ych Mist rzost wach
Knurowa barw Oddziału Miejskiego
WOPR Knurów bronili:
- Sandra Pietrzak – 1. miejsce
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w wieloboju (1. miejsce na 100 m z
przeszkodami, 1. miejsce na 50 m z
holowaniem manekina, 1. miejsce
na 100 m sztafety kombinowanej, 1.
miejsce na 100 m w płetwach),
- Karolina Zajonc - 2. miejsce w
wieloboju (2. miejsce na 100 m w płetwach, 3. miejsce na 100 m z przeszkodami, 3. miejsce na 50 m z holowaniem
manekina, 3. miejsce na 100 m sztafety
kombinowanej),
- Martyna Nowak - 5. miejsce
w wieloboju (4. miejsce na 100 m z
przeszkodami, 5. miejsce na 50 m z
holowaniem manekina, 6. miejsce
na 100 m sztafety kombinowanej, 8.
miejsce na 100 m w płetwach),
- Agnieszka Śniecińska - 7. miejsce w wieloboju (6. miejsce na 100 m
w płetwach, 7. miejsce na 50 m z holowaniem manekina, 8. miejsce na 100
m sztafety kombinowanej, 12. miejsce
na 100 m z przeszkodami),
- Agata Rzepa - 11. miejsce w wieloboju (12. miejsce na 100 m sztafety
kombinowanej, 13. miejsce na 50 m z
holowaniem manekina, 14. miejsce na
100 m w płetwach, 16. miejsce na 100
m z przeszkodami),
- Patrycja Sładek - 13. miejsce w
wieloboju (11. miejsce na 100 m sztafety kombinowanej, 15. miejsce na 50 m
z holowaniem manekina, 18. miejsce
na 100 m w płetwach, 21. miejsce na
100 m z przeszkodami),
- Maja Dziublińska - 16. miejsce
w wieloboju (14. miejsce na 100 m
sztafety kombinowanej, 18. miejsce na
100 m z przeszkodami, 19. miejsce na
100 m w płetwach, 23. miejsce na 50
m z holowaniem manekina),
- Jagoda Orlik - 17. miejsce w wieloboju (13. miejsce na 100 m sztafety
kombinowanej, 20. miejsce na 100 m
z przeszkodami, 21. miejsce na 50 m z
holowaniem manekina, 23. miejsce na
100 m w płetwach),
- Emilia Brachaczek - 19. miejsce
w wieloboju (15. miejsce na 100 m
sztafety kombinowanej, 22. miejsce na
100 m z przeszkodami, 22. miejsce na

100 m w płetwach, 24. miejsce na 50
m z holowaniem manekina),
- Olga Załuska - 22. miejsce w
wieloboju (10. miejsce na 100 m z
przeszkodami, 10. miejsce na 50 m z
holowaniem manekina),
- Magdalena Wolny - 28. miejsce
w wieloboju (14. miejsce na 100 m z
przeszkodami),
- Marcin Szczypiński - 1. miejsce
w wieloboju (1. miejsce na 50 m z holowaniem manekina, 1. miejsce na 100
m sztafety kombinowanej, 2. miejsce
na 100 m z przeszkodami, 5. miejsce
na 100 m w płetwach),
- Mateusz Szumichora - 2. miejsce
w wieloboju (2. miejsce na 100 m sztafety kombinowanej, 2. miejsce na 50 m
z holowaniem manekina, 3. miejsce na
100 m z przeszkodami, 4. miejsce na
100 m w płetwach),
- Kacper Dziubliński - 6. miejsce
w wieloboju (9. miejsce na 100 m w
płetwach, 13. miejsce na 50 m z holowaniem manekina, 14. miejsce na 100
m z przeszkodami, 14. miejsce na 100
m sztafety kombinowanej),
- Grzegorz Lalek - 9. miejsce w
wieloboju (11. miejsce na 100 m sztafety kombinowanej, 12. miejsce na 100
m z przeszkodami, 17. miejsce na 50 m
z holowaniem manekina, 18. miejsce
na 100 m w płetwach),
- Piotr Stoppel - 11. miejsce w
wieloboju (12. miejsce na 50 m z holowaniem manekina, 15. miejsce na 100
m sztafety kombinowanej, 17. miejsce
na 100 m z przeszkodami, 17. miejsce
na 100 m w płetwach),
- Fryderyk Król - 14. miejsce w
wieloboju (14. miejsce na 100 m w płetwach, 17. miejsce na 100 m sztafety
kombinowanej, 23. miejsce na 50 m z
holowaniem manekina, 25. miejsce na
100 m z przeszkodami),
- Oskar Strzelecki - 21. miejsce
w wieloboju (6. miejsce na 100 m z
przeszkodami, 9. miejsce na 100 m
sztafety kombinowanej, 19. miejsce
na 50 m z holowaniem manekina).
Klasyfikacja drużynowa kobiet
– 1. Knurów, 2. Katowice, 3. Rybnik.
Klasyfikacja drużynowa mężczyzn – 1. Knurów, 2. Katowice, 3.
Sosnowiec.
Klasyfikacja drużynowa – 1. Knurów, 2. Katowice, 3. Gliwice.
Klasyfikacja sztafet – 1. Katowice, 2. Gliwice, 3. Knurów.

W gronie stu pływaków z sześciu klubów znalazły się następujące
knurowianki:
- Emilia Brachaczek (rocznik
1999) – 3. miejsce na 50 m stylem
dowolnym, 4. miejsce na 100 m
stylem dowolnym, 8. miejsce na 200
m stylem zmiennym,
- Magdalena Wolny (rocznik

1998) – 1. miejsce na 50 m stylem
grzbietowym, 2. miejsce na 100 m
stylem grzbietowym, 5. miejsce na
200 m stylem zmiennym,
- Maja Dziublińska (rocznik 1998)
– 3. miejsce na 50 m stylem grzbietowym, 3. miejsce na 100 m stylem
grzbietowym, 8. miejsce na 200 m
stylem zmiennym.
PiSk

Pływanie

Historyczne
„pudło” sztafety
Pływalnia w Radlinie okazała
się miejscem, gdzie sekcja pływacka
TKKF Szczygłowice odniosła historyczny sukces. Mowa o pierwszym
w historii miejscu na podium wywalczonym przez dziewczęcą sztafetę.
Ów sukces nasze nastolatki osiągnęły
w czasie Ligi Klubów Śląskich.
Sztafeta 12-latek w składzie Magdalena Wolny, Maja Dziublińska,

Wiktoria Musioł i Karolina Kołodziejak uplasowała się na trzecim miejscu
ustępując pola MUKS Gilus Gilowice
i UKS Aquatica Pawłowice.
W konkurencjach indywidualnych na szczególną uwagę zasługuje
postawa Wiktorii Musioł, która
zajęła drugie miejsca na 100 metrów
stylem motylkowym i 100 metrów
stylem grzbietowym.
PiSk

informacja własna wydawcy

Piotr Skorupa
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