Chyba wszyscy czujemy
już powietrzu nadchodząca
wiosnę – także kierowcy
i drogowcy. Ci pierwsi
szykują się do zmiany opon
na letnie, ci drudzy – do
łatania nawierzchni, dla
których tegoroczna zima
była dość okrutna

Gliwice

Echa Hrabala

MiNa

Szczygłowice

Kradli prąd

Do wykrycia dwóch nielegalnie
podłączonych do sieci mieszkań doszło 25 lutego podczas wspólnej akcji
policjantów i pracowników firmy
Vattenfall. Około godz. 17.00 wykryto
bezprawny pobór prądu przy Alei Piastów. W godzinę później podobne przestępstwo wykryto przy ulicy Kołłątaja.
Justyna Walo
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Kuźnia Nieborowska

Wypadek

Do groźnego wypadku doszło 25
lutego około godz. 7.45 na skrzyżowaniu ulic Knurowskiej z Rybnicką.
Mieszkaniec Bytomia kierujący Audi
doprowadził do zderzenia z Renault
Megane. Pasażerka Renault odniosła
obrażenia ciała.

Justyna Walo

Paniówki

Nagroda „Bene Meritus”

Próby
w Casino

Zapewne nie na takim łupie zależało złodziejowi, który 23 lutego na
terenie szkoły przy ulicy Zwycięstwa
skradł z torebki dokumenty osobiste.
Najwyraźniej liczył na pieniądze, i
choć te podobno szczęścia nie dają, z
pewnością przyniosłyby mu większą
satysfakcję...

W tym roku po raz kolejny osobom i inst y t ucjom zasł u żony m
dla powiatu gliwickiego zostanie
wręczona nagroda „Bene Meritus”.
Nagroda ta została ustanowiona
przez Radę Powiatu Gliwickiego dla
wyróżnienia wybitnych osiągnięć,
aktywności społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej,
naukowej, artystycznej, sportowej i
innych mających wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców
powiatu, a także w uznaniu zasług
na rzecz powiatu.
Nagroda przyznawana jest w
dwóch kategoriach: indywidualnej
oraz zbiorowej. O jej przyznanie
mogą wnioskować mieszkańcy (co
najmniej 30 osób), organizacje społeczne i stowarzyszenia, organy
jednostek samorządu terytorialnego,
jednostki pomocnicze gmin oraz jednostki organizacyjne gmin i powiatu.
Wnioski należy składać do 31 maja
w Biurze Obsługi Klienta Starostwa
Powiatowego w Gliwicach.
Regulamin oraz wniosek znajdują się na stronie internetowej www.
powiatgliwicki.pl w zakładce Bene
Meritus. Więcej informacji pod numerem telefonu: 0-32 332 66 53.

Znikły
dokumenty

W najbliższych tygodniach scena
kina Casino stanowić będzie miejsce
prób generalnych zespołów tanecznych i muzycznych działających przy
Centrum Kultury w Knurowie.
Za dwa tygodnie, 21 marca o
godz. 18.00, w kinie wystąpią zespoły Tense Weather i Cropla. Wstęp
wolny.
Od 27 marca na ekrany knurowskiego kina trafi film pt. „Popiełuszko. Wolność jest w nas”.
ck

Pilchowice

Justyna Walo
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Knurów

Złodziej bez
prawka?

Urząd
po nowemu

Z dniem 2 marca zmianie ulegną
godziny urzędowania Urzędu Gminy
w Pilchowicach. Od poniedziałku do
środy od 7.00 do 15.00, w czwartki
od 7.00 do 17.00, w piątki od 7.00
do 13.00.
5ak

Knurów

Kieszonkowcy
nie próżnują
Ofiarą nieznanego do tej pory
sprawcy padła kobieta, która wybrała
się na zakupy do jednej z placówek
przy ul. Łokietka. Złodziej skradł
portfel z dokumentami osobistymi i
gotówką (około 60 złotych).

Dość często na nasz ych łamach pojawiają się i nfor macje
o k rad zieżach na terenie łaź ni
zakładowej przy ulicy Górniczej.
Niestety, i tym razem w policyjnych a k t a ch z a pi s a no kolejny
tego typu przypadek. Tym razem
z kieszeni kurtki sprawca skradł
telefon komórkowy Nokia wraz
z d ok u m e n t a m i i k l u c z y k a m i
do samochodu. Na szczęście dla
d o t yc h c z a s owe g o w ł a ś c i c i e l a
tych rzeczy złodziej nie pokusił
się o od sz u k a n ie i odjecha n ie
sa mo chode m. Po skończonej
zmianie samochód stał nadal na
parkingu...
Justyna Walo

Justyna Walo

Zaproszenie
dla pań

foto: net

Lada dzień ruszą prace na drogach gminnych. – Został już wybrany
wykonawca, który niebawem rozpocznie prace – informuje Grażyna
Szweda, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta
Knurów.
Przetarg wygrało konsorcjum
firm: Gliwickie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych w Gliwicach sp.
z o.o. (ul. Żeleńskiego-Boya 12,
Gliwice) i Drog-Bud, Zakład Wykonawczo-Projektowy Jerzy Brania
(ul. Krokusów 53, Gliwice). Umowa z
wykonawcą będzie obowiązywała do
końca bieżącego roku, zatem dotyczy
nie tylko szkód po zimie, ale wszelkich drobnych napraw, jakie będą w
tym czasie konieczne. Budżet na ten
cel to 250 tys. zł.
Wykonawca napraw dróg powiatowych również został już wybrany,
jednak Zarząd Dróg Powiatowych
na razie nie ujawnia, kto nim będzie,
ze względu na to, że umowa jeszcze
nie została podpisana. – Na to, kiedy
rozpoczną się prace, duży wpływ ma
pogoda, a ponieważ ostatnio jest ona
sprzyjająca, może nastąpi to już lada
dzień – mówi Jan Osman, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. Na wywiązanie się z umowy
firma, która wygrała przetarg, ma
czas do końca maja.
Drogi wojewódzkie są naprawiane na bieżąco przez cały rok.
– Zawieramy roczne umowy z powiatowymi zarządami dróg na bieżące
utrzymanie dróg – tłumaczy Ryszard
Pacer, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. – Obejmują one także naprawę zniszczeń
nawierzchni po zimie. W tym roku
przywiązujemy do tego szczególną
wagę, bo tegoroczna zima była dla
dróg dość destrukcyjna ze względu
na wielokrotne przechodzenie temperatur ujemnych w dodatnie i odwrotnie. Ubytków w nawierzchniach
jest rzeczywiście dużo – przyznaje
rzecznik.

Dla wielbicieli czeskiego surrealizmu spod znaku Haszka, Hrabala
i Menzla gliwickie Kino „Amok”
szykuje przegląd f ilmów Petera
Zelenki. Dla wielu jego filmy są
pokoleniowymi manifestami. „Guzikowcy” czy „Opowieść o zwyczajnym szaleństwie” są najlepszą
rekomendacją. Przegląd otworzy 8
marca o godz. 20.00 „Mnaga- Happy
End”. Szczegółowy program przeglądu pod adresem: www.amok.gliwice.
pl. Ceny biletów 12 i 10 zł.

Knurów

Foto: www.gieraltowice.pl

Wiosenne
łatanie

foto: net

aktualności

Zaproszenie

Prowokacja
gliwicka

Willa Caro (ul. Dolnych Wałów
8a) zaprasza 6 marca o godz. 17.00 na
spotkanie z Andrzejem Jarczewskim
– klucznikiem gliwickiej Radiostacji
oraz autorem książki „PROVOKADO. Gliwice 31.08.1939”. – O prowokacji gliwickiej słyszał każdy wykształcony Europejczyk. Nie każdy
jednak wie, co tu się działo naprawdę
i po co to zrobiono. Znajomość faktów, miejsc i okoliczności pozwala
podjąć próbę nowego zinterpretowania tych wydarzeń jako złożonej
manipulacji poprzedzającej wybuch
wojny – opowiada autor publikacji.
Wstęp wolny.

/pg/

We wtorek, 10 marca 2009 r., w
Domu Związkowca przy ul. Szpitalnej 3 odbędzie się spotkanie z okazji
Dnia Kobiet. Do udziału w uroczystości zaproszone są wszystkie panie
zrzeszone w Kole Emerytów i Rencistów działającym przy Zarządzie
Związku Zawodowego Górników.
Zaprasza zarząd Koła.

/b/

Knurów

Agresor
zatrzymany

Zwiększająca się ostatnio ilość
pobić sprawiła, że Policjanci wzmogli starania, by schwytać sprawców zdarzeń. Efektem policyjnych
działań jest m.in. zatrzymanie 17latka, który wraz z dwoma innymi
sprawcami brał udział w pobiciu
24–latka.
Justyna Walo

Dla dobrze
zasłużonych

5ak

www.ciekawatechnika.com

Chcesz się dowiedzieć, gdzie
i za ile można kupić podświetlaną
klawiaturę, czy możliwe są baterie
„paluszki” na energię słoneczną,
bądź choćby zobaczyć jak robot
gra w... „papier, nożyce i kamień”
- to ten portal jest właśnie dla
ciebie. Mnóstwo nowinek i zapowiedzi, m.in. na temat telefonów
komórkowych i komputerów, oraz
dziwne wynalazki i zaskakujące
informacje - to wszystko, znajdziemy w tym miejscu. Na poważnie i
na wesoło. Bo technika nie musi
być nudna.
Justyna Walo

Kto dołączy?

Knurowianin Mariusz Gil zamierza powołać stowarzyszenie
promujące lokalny sport. Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny z inicjatorem pod numerem
724 074 272.

Gierałtowice

Konkurs
na nazwę

/b/

Budowa krytej pływalni w Paniówkach idzie pełną parą. Choć
basen już niedługo będzie gotowy,
nie posiada on swojej nazwy. Dlatego
też wójt gminy Gierałtowice ogłosił
konkurs na nazwę krytej pływalni
w Paniówkach. Termin nadsyłania
propozycji mija 16 marca 2009 r.
Szczegółowe informacje zawarte są
w regulaminie dostępnym na stronie
Urzędu Gminy Gierałtowice: www.
gieraltowice.pl.
5ak

Knurów

Zalani

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej musieli interweniować w ubiegłą sobotę przy ul. Słoniny. Woda z rowu melioracyjnego
przelewała się do budynku zalewając
szambo. Strażacy wypompowali
wodę, a szambem zajęła się firma
wezwana przez administratorów.

/pg/
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Knurów. Dilerzy narkotyków zatrzymani

Hasz ich skusił

Co najmniej 350 gramów haszyszu
wprowadził na rynek 24-letni
knurowianin. Z policyjnych ustaleń
wynika, że diler rozprowadzał narkotyk
także wśród nieletnich. W sobotę
zatrzymano jego dwóch wspólników

Narkotyki w Gierałtowicach

Nie tylko w Knurowie policjanci namierzyli młodych
mężczyzn posiadających środki odurzające. 27
lutego około godz. 19.00 sekcja do spraw narkotyków zatrzymała 22–latka, u którego w mieszkaniu
znaleziono środki odurzające. Udało się także zatrzymać jego rówieśnika, który trudnił się handlem
narkotykami i udostępniał je innym osobom.
Justyna Walo

Każdy sygnał o pojawieniu się na
rynku narkotyków jest przez policję
dokładnie sprawdzany. Tak było i
tym razem, co zaowocowało trzema
zatrzymaniami. W ubiegły czwartek
w Knurowie pojawili się funkcjonariusze z Sekcji Narkotykowej Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach. Zebrane
informacje na temat pojawienia się w
mieście dilera narkotyków pozwoliły
funkcjonariuszom ustalić jego miejsce
zamieszkania. Dwóch policjantów
w cywilu pojawiło się w mieszkaniu
przy ul. Koziełka tuż po godz. 18.20.
Oprócz zatrzymania mężczyzny,
zabezpieczyli 59,6 g sprasowanego
haszyszu oraz dwie elektroniczne wagi
do porcjowania. Knurowianin trafił do
policyjnego aresztu. Policja wnioskuje
do prokuratury i sądu o zastosowanie
wobec podejrzanego aresztu tymczasowego.
-W sobotę policjanci z gliwickiej
Sekcji Narkotykowej zatrzymali wspólników 24-latka. Są nimi dwaj knurowianie w wieku 26 lat. Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny
– poinformował Przegląd podkomisarz
Marek Słomski, rzecznik prasowy
KMP Gliwice.
oprac. /pg/

Są młode - mają od 17 do 22 lat. Niestety, nie wiadomo,
gdzie teraz są. Zaginęły w ciągu ostatnich kilkukilkunastu tygodni. Poszukują ich rodziny, przyjaciele
i znajomi. Także policjanci z gliwickiej Komendy Miejskiej
Policji

Knurów, Szczygłowice

Gdzie one są?

Przypadek, czy celowe działanie? Jednego dnia cztery samochody
zaparkowane w różnych miejscach miasta padły ofiarą wandali. Łączne
straty właścicieli aut sięgnęły trzech tysięcy złotych

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Daria Kobza, córka Dariusza i Danuty (ur.
10.07.1987 r. w
Gliwicach).
Rysopis:
wzrost 170 cm, waga ok. 55 kg,
szczupła budowa ciała, włosy proste szatynka, oczy piwne, twarz okrągła,
uszy małe przylegające, nos mały
prosty. Zamieszkała w Gliwicach.

Ramona
Smyczyk, córka Sylw ii (u r.
15.11.1991 r.).
Rysopis: wzrost
170 cm, waga,
ok. 60 kg, włosy długie, ciemne do
ramion. Zaginęła 8 października
2008 r.

K a m i l a
S z ma g l i ńsk a ,
córka Krzysztofa, lat 17, z Gliwic.
Rysopis:
wzrost 172 cm,
waga 54 kg, włosy czarne, farbowane, proste, długie.
Zaginęła 21 listopada 2008 r.

Paulina Bryl,
córka Tomasza
(ur. 4.08.1992 r.
w Gliwicach).
Wzrost 164
cm. 19 października wyjechała do
Anglii, miasto Darlington.

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionej osoby
proszone są o kontakt z policjantami z Sekcji Kryminalnej KMP w Gliwicach, tel. 032 33 99 299, lub z najbliższą jednostką Policji - tel. 997 i 112.
Zdjęcia: www.gliwice.slaska.policja.gov.pl
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Wandale niszczą auta
Pierwszy był Volkswagen Polo.
Około godz. 15 nieznany do tej pory
sprawca wybił tylną szybę samochodu stojącego na parkingu przy Alei
Piastów. Właściciel pojazdu oszacował szkody na 500 złotych.
Trzykrotnie więcej kosztować
będzie naprawa auta właściciela po-

jazdu stojącego przy ul. Szpitalnej.
Około godz. 20.00 wandal wybił
szyby, klosze lamp i porysował lakier
Opla Astra.
Godzinę później na parkingu
przy ulicy Niepodległości ofiarą
niszczycielskiej agresji stał się podobny model. Tym razem Opel Astra

Gliwice. Wolne wakaty w policji

Służba na kryzys
Komenda Miejska Policji w Gliwicach przeżywa
oblężenie... na szczęście tylko chętnych do pracy.
Nie powinna mieć problemu z obsadzeniem 32
wolnych miejsc, bo państwowa posada w dobie
kryzysu to marzenie niejednego bezrobotnego
Minęły czasy, kiedy policja namawiała młodych, którzy spełniali
odpowiednie warunki, do zasilenia
jej szeregów. Kryzys stał się najlepszym argumentem, także dla kobiet, które coraz częściej decydują
się na służbę w policji. Podkomisarz
Marek Słomski, rzecznik prasowy
KMP Gliwice mówi, że zainteresowanych nie brakuje, także wśród

tych, którzy masowo wracają z emigracji. Nie zniechęcają ich nawet ministerialne pomysły wprowadzenia
emerytur po 25 latach pracy.
Praca w szeregach policji nie
jest dla każdego, nawet najbardziej
chcącego, jeśli nie spełnia odpowied n ich w y mogów. Ka ndyd at
musi być obywatelem polskim o
nieposzlakowanej opinii, nie kara-

został pozbawiony szyby – koszt
wymiany wyniesie właściciela około
450 złotych.
Godzinę przed północą w Szczygłowicach szybę stracił Fiat Tempra.
I w tym przypadku straty oszacowano na 500 zł.
Justyna Walo

ny, posiadać co najmniej średnie
wykształcenie (tu odstępstwo
od normy stosuje się tylko wobec kandydatów wykazujących
szczególne predyspozycje do
służby w policji, jednak za zgodą komendanta wojewódzkiego,
bądź stołecznego). Kandydat
powinien korzystać z pełni praw
publicznych, posiadać zdolność
fizyczną i psychiczną do służby
w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie
sł użbowej, której gotów jest
się podporządkować. Ponadto
konieczny jest uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Niestety wielu chętnych nie
przechodzi pozytywnie testów
psychologicznych, co nie zmienia faktu, że proces rekrutacyjny
nadal trwa.

/pg/
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Knurów

Knurów. Rachunki za prąd nie dotarły na czas

Błąd bez
odsetek

Osoby uchylające się od płacenia alimentów mają od niedawna kolejny
powód, by nie zalegać z zasądzonymi opłatami – mogą trafić do rejestru
dłużników
Nowe przepisy weszły w życie
1 paździer nika ubiegłego roku.
Odtąd samorządy mogą umieszczać
opornych płatników alimentów na
liście dłużników. Z tej możliwości
skorzysta także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie, który
w najbliższych dniach sfinalizuje
umowę z jedną z firm zajmujących

imieniu dziecka pobiera. Powinna
ona złożyć wniosek do odpowiedniej
placówki samorządowej (w Knurowie jest to Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej) wraz z zaświadczeniem
komornika o bezskuteczności egzekucji. Nowością jest to, że wnioski
o podjęcie działań wobec dłużnika
alimentacyjnego można składać bez

wypadku, kiedy mimo zachęty dłużnik nie korzysta z tej pomocy w rozwiązaniu problemu i nadal uchyla się
od płacenia alimentów, MOPS (lub
inny organ do tego wyznaczony) składa wniosek do prokuratury o ściganie
za przestępstwo, do starosty – o odebranie prawa jazdy, zgłasza też sprawę do biura informacji gospodarczej

Oporni alimenciarze
trafią na czarną listę
się rejestracją dłużników alimantowych
– To kolejne narzędzie, jakie
możemy zastosować wobec osób
niepłacących alimentów – mówi
Małgorzata Cisek-Sopel, dyrektor
k nu rowskiego MOPS. – Już od
pewnego czasu wnioskujemy do Starostwa Powiatowego w Gliwicach
o odbieranie im prawa jazdy. Mam
nadzieję, że skutecznie zachęci dłużników do płacenia.
Na listę dłużników trafią osoby,
które co najmniej od pół roku zalegają
z alimentami na przynajmniej 200 zł.
Ten, kto figuruje w rejestrze, będzie
mieć problemy z uzyskaniem kredytów, pożyczek, leasingu, prowadzeniem działalności gospodarczej, a
nawet z zakupem telefonu czy domowym dostępem do internetu. Osoba
wpisana na listę dłużników może tam
figurować 10 lat, chyba, że wcześniej
spłaci należności. Wówczas, do 2 tygodni po uregulowaniu długu, zostaje
wykreślona z rejestru.
– Dług takiej osoby jest upubliczniony, co poważnie ogranicza jego
wolność na rynku konsumenckim
– mówi Aleksandra Florczak z Krajowego Rejestru Długów. – Przed
wpisaniem na listę dłużnik otrzymuje
wezwanie, w którym są informacje
o tym, z czym wiąże się figurowanie
w rejestrze. Jeśli to ostrzeżenie nie
zadziała, trafia na listę.
Pierwszy krok w kierunku wyegzekwowania zaległych alimentów
musi wykonać osoba, która je w



względu na własne dochody. Mogą to
zatem zrobić także osoby nie korzystające z funduszu alimentacyjnego z
powodu zbyt wysokich zarobków.
Ośrodek przekazuje te informacje
adekwatnej placówce działającej w
miejscu zamieszkania osoby zalegającej z alimentami. Z kolei ta placówka przeprowadza rozeznanie, zaś w
wypadku, gdy dłużnik nie ma pracy,
skłania go do zarejestrowania się w
urzędzie pracy, do podjęcia robót
interwencyjnych itp. aktywności. W

(np. do KRD).Jak widać, zanim tzw.
alimenciarz trafi na listę dłużników,
otrzyma szansę poprawy, zatem na
rejestr długów wpisywani są najbardziej oporni, ale i takich nie brakuje.
– Dopiero czas pokaże, czy ten zabieg
przyniesie zasadnicze zmiany – podsumowuje Małorzata Cisek-Sopel.
– Ale choćby nawet pięć osób na
tysiąc dzięki temu zaczęło płacić alimenty, to już warto skorzystać z możliwości, jakie dają nowe przepisy.
Mirella Napolska

Wielu knurowian zdziwił przy opłacaniu lutowych
rachunków brak tych, za energię elektryczną.
– Zadzwoniłam do Vattenfalla dowiedzieć się,
co jest grane. Usłyszałam, że dostanę duplikat
rachunku na kwotę 200 zł, bo zawiniła poczta - nie
kryje wzburzenia Ewa Pindur
Termin płacenia za energię elektryczną za miesiąc luty dawno minął,
jednak niektórzy do tej pory nie
wiedzą ile muszą zapłacić. Powód?
Rachunki z Vattenfalla w ogóle do
nich nie dotarły. Zaniepokojona knurowianka, Ewa Pindur postanowiła
zasięgnąć języka u źródeł, jednak
oprócz nerwów kosztowało ją to
też nieco pieniędzy. – Czekałam na
połączenie chyba z pół godziny. Ciągle włączała się sekretarka. Kiedy
wreszcie się połączyłam, usłyszałam,
że powinnam zapłacić 200 zł i mam to
zrobić na normalnym blankiecie!
Knurowianka odpowiedziała,
że jest niedowidząca i będzie mieć
problem z wypisaniem takiego druku. Usłyszała, że otrzyma duplikat
rachunku za energię elektryczną, bo
zawiniła poczta. - Odpowiedziałam,

że nie chcę duplikatu, chcę oryginał.
Pierwszy raz coś takiego się zdarzyło, a dużo ludzi nie ma pojęcia, że zaraz otrzyma ponaglenia do zapłaty,
a już tam pewnie naliczane są karne
odsetki – martwi się kobieta.
Ewa Pindur przepytała znajomych
i sąsiadów, okazało się, że mają podobny problem. Listonosz powiedział,
że żadnych rachunków z Vattenfallu
do doręczenia nie dostał. – Niech się
z tego wytłumaczą, a nie zwalają na
pocztę – grzmi knurowianka.
Marek Knapik, specjalista ds.
komunikacji Vattenfall tłumaczy
zamieszanie problemem w sektorze
bilingowym. – W ciągu kilku najbliższych dni książeczki trafią do knurowian, a odsetki nie zostaną naliczone
– zapewnia.
Paweł Gradek

reklama

Gierałtowice. Konkurs ekologiczny

Nagrody za segregację
Gierałtowicki Urząd Gminy zaprasza dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym do udziału w konkursie
ekologicznym
Konkurs skierowany jest do
trzech kategorii uczestników: 3-6
-latków, uczniów klas I-III i uczniów
klas IV-VI. Zadanie konkursowiczów polega na uzupełnieniu (w
plastyczny sposób) pojemników na
odpady segregowane według ich

przeznaczenia. Szablony pojemników dostępne są na stronie internetowej urzędu (www.gieraltowice.
pl). Dla uczestników z klas IV-VI
dod at kow y m za d a n iem będ z ie
stworzenie hasła promującego segregację odpadów. Graficzne prace

(technika dowolna) należy dostarczyć do Urzędu Gminy (ul. Księdza
Roboty 48, 44-186 Gierałtowice) do
16 marca. Zgłoszenia powinny być
opatrzone informacją o autorze i
zawierać jego imię, nazwisko, wiek,
nazwę szkoły/przedszkola, telefon
kontaktowy i adres. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę.
Oceny dokona konkursowa komisja. Wybierze laureatów w każdej
z kategorii. Zwycięzcy otrzymają
nagrody.
Szczegóły na stronie:
www.gieraltowice.pl
/b/

reklama własna wydawcy
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aktualności
Knurów. Drogowe inwestycje w planach

Finisz na Kapelanów

Dla Przeglądu

Barbara Zwierzyńska, zastępca
prezydenta Knurowa: - Przed dwoma
tygodniami omówiliśmy inwestycje i
remonty na drogach wojewódzkich i
powiatowych. Nie zapominamy oczywiście również o drogach gminnych.
Corocznie w budżecie miasta rezerwowane są środki finansowe na kolejne
zadania inwestycyjne i remontowe.
Działania te prowadzone są systematycznie z uwzględnieniem wyprzedzających przebudów sieci podziemnych.
Staramy się, by remonty tych dróg były
przeprowadzane kompleksowo, to

Foto: Bogusław Wilk

Dwa tygodnie temu opisywaliśmy
zamierzenia inwestycyjne odnoszące
się do dróg wojewódzkich i powiatowych [„Rondo na Zaciszu” – PL
nr 7/2009 – dop. red.]. Przypomnijmy: najważniejszym z tegorocznych
inwestycji jest budowa ronda na
skrzyżowaniu ulic Niepodległości,
Rybnickiej, Wilsona i Michalskiego.
W planie też m.in. budowa chodników
w ciągu ul. Zwycięstwa (od skrzyżowania z ul. Lignozy do wiaduktu) i
remont nawierzchni jezdni u zbiegu
ulic Zwycięstwa, Korfantego i Ściegiennego w Szczygłowicach. Przygotowana ma też zostać dokumentacja
techniczna budowy sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja
i Wilsona. Wyzwaniem dla miasta
będą – tradycyjnie – drogi gminne.
Tutaj też potrzeby są ogromne. O
komentarz do zamierzeń miasta w tej
sprawie poprosiliśmy wiceprezydent
Knurowa Barbarę Zwierzyńską.

Foto: Bogusław Wilk

Dokończenie remontu ul. Kapelanów Wojskowych, remonty
chodników i nowe miejsca postojowe to najważniejsze
z inwestycji na gminnych drogach w tym roku

Na ⅔ długości ul. Kapelanów Wojskowych prezentuje się
bez zarzutu.
jest wymiana podbudowy, nawierzchni
jezdni i chodników, w miarę potrzeby także przebudowa oświetlenia i
odwodnienia drogi, budowa miejsc
postojowych. Dobrymi przykładami
mogą być inwestycje z poprzednich lat,
ulice: Kazimierza Wielkiego, Witosa,
czy Jęczmiennej.
W budżecie miasta na 2009 rok
wprowadzono kolejne drogowe zadania
inwestycyjne. Właśnie niedawno zakończył się remont ul. Staszica, niebawem
planujemy zrealizować remont ul. Kapelanów Wojskowych. Zabezpieczone
zostały fundusze na przygotowanie
dokumentacji projektowych „Przebudowy ul. Marynarzy” i „Przebudowy ul.
Jedności Narodowej”. W tym miejscu
chcę zaznaczyć, iż corocznie w planie
finansowym Knurowa rezerwowane są
środki na budowę miejsc postojowych.
W 2009 roku planujemy przygotować
projekt i wykonać miejsca postojo-

we na terenie przyległym do klubu
Sztukateria oraz rozważamy budowę
parkingu za budynkiem ratusza.
Dodatkowo w budżecie miasta na
2009 r. zabezpieczono 200 tys. zł na
remonty chodników. Pozwoli to, jak co
roku, na wyremontowanie nawierzchni
chodników, które są w bardzo złym
stanie technicznym. Aktualnie główny
nacisk położyliśmy na remonty dróg
na osiedlach. Wynika to z faktu, że
na osiedlach w przeważającej części
uporządkowane są sieci podziemne i
ich przebudowa nie koliduje z pracami
drogowymi. Pragnę jednak zapewnić,
że z chwilą uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, to jest po
przebudowie sieci kanalizacyjnych i
wodociągowych w starej części miasta
będziemy czynili starania, aby więcej
środków przeznaczyć na remonty dróg
w tym rejonie Knurowa.

W sąsiedztwie byłego Peweksu kierowcy szerokim łukiem
omijają dziury; po remoncie nie będzie takiej potrzeby, bo nie
będzie dziur...

Gierałtowice

Szanse gminy
w metropolii

„Szanse i zagrożenia rozwoju gminy Gierałtowice
w perspektywie tworzącej się Metropolii Śląskiej” będą
tematem specjalnej konferencji

Konferencję zaplanowano na
wtorek, 10 marca, w gierałtowickim
Urzędzie Gminy.
Jej pier wszą część stanowić
będą wykłady. Prof. Marek Barański
z Uniwersytetu Śląskiego omówi
pozycję polityczną i gospodarczą
metropolii śląskiej jako nowego podmiotu na mapie Polski. Dr Zbigniew
Widera (UŚ) zrecenzuje „Zmianę
technologii sprawowania władzy
jako podstawy nowoczesnego myślenia o zarządzaniu samorządem
terytorialnym, na tle ewolucji zmian
w zarządzaniu organizacjami publicznymi na świecie”.

Z kolei „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju
województwa śląskiego” przedstawi
dr Leszek Trząski z Głównego Instytutu Górnictwa, a perspektywy
rozwojowe gminy we współdziałaniu
z biznesem firma Metropolis S.A. z
Katowic.
W drugiej części m.in. pod dyskusję zostanie poddana analiza
SWOT gminy i perspektywy rozwoju
lokalnych podmiotów gospodarczych.
Początek konferencji o godz. 10.
/bw/

Not. bw
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DYŻURY
Radni Rady Miasta Knurów
w dniu 10.03.2009 r. w godz. od 1600 do 1700 będą pełnili dyżur
w następujących szkołach:
•
•
•
•
•
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Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 9

- ul. Słoniny
- ul. Michalskiego
- ul. Kilińskiego
- ul. Batorego
- Al. Lipowa



rozmaitości
Knurów. Podziękowania dla wolontariuszy Orkiestry Jurka Owsiaka

Mocny akord w Ratuszu

Miejska, Policja i Straż Pożarna
zostały wyposażone w defibrylatory, zaś szpital – w stanowisko do
resuscytacji i kardiomonitor. Zorganizowano cztery szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla 64 szkół
podstawowych w Knurowie i innych
miejscowości powiatów gliwickiego
i rybnickiego. Każda z tych szkół

otrzymała sprzęt o wartości 3500 zł
oraz – dwukrotnie – odblaski dla uczniów. Tegoroczny dochód z Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest przeznaczony na wczesne
wykrywanie nowotworów u dzieci.
Orkiestrowicze otrzymali z rąk
prezydenta Ramsa i przewodniczącego Kachla dyplomy z wyrazami
uznania i podziękowaniami za propagowanie idei Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
– Bardzo się cieszę, że jest w naszym mieście taka grupa pasjonatów
– powiedział zebranym prezydent
Rams.
Tekst i foto: Mirella Napolska

W spotkaniu udział wzięli (od lewej): Arkadiusz Łyko, prezydent Rams, Marcin Wesołowski,
przewodniczący Kachel, Krzysztof |Skowroński, Przemysław Grzesica, Edward Włodarski, Jerzy
Kosowski, Szymon Masarski,Bogdan Leśniowski i Krystian Meisner

Krzysztof Skowroński – zapalony
muzyk, który od I finału w Knurowie
włącza się wraz z podopiecznymi w
organizację muzycznej strony przedsięwzięcia, oraz Krystian Meisner,
wolontariusz od 17 lat.
Swoją reprezentację na spotkaniu
w Ratuszu mieli knurowscy biegacze, którzy już po raz piąty wsparli
Orkiestrę, organizując sztafetę biegową na trasie Knurów-Warszawa.
W tym roku miała ona dziewięciu
uczestników, nie tylko z Knurowa.
Maratończycy otrzymali specjalne
wyróżnienie od Jerzego Owsiaka
– Orkiestrowy Znak Jakości.
– Sztafeta stała się znakiem

Foto: Bogusław Wilk

Spotkanie, honorujące wkład
wolontariuszy w przedsięwzięcie
Jerzego Owsiaka, odbyło się w
miniony czwartek. Jego inicjatorem
był Kazimierz Kachel, przewodniczący Rady Miasta. Wziął w nim
udział prezydent Knurowa – Adam
Rams.
Dziękując wszystkim, którzy
wsparli tegoroczną Orkiestrę, przewodniczący Kachel przypomniał,
że Knurów jest miastem, które od
samego początku bierze udział w
finałach WOŚP.
Wśród zaproszonych gości byli
pracownicy Centrum Kultury z jego
dyrektorem Jerzym Kosowskim,

Gliwice. Wielkanocny konkurs

Kroszenie czas zacząć
Gliwickie muzeum zaprasza do udziału
w dwudziestej edycji konkursu na
najpiękniejszą kroszonkę
Konkurs ma wymiar regionalny. Nie ma ograniczeń wiekowych
uczestników. Jury oceni i doceni
prace zarówno w kategoriach wiekowych oraz biorąc pod uwagę
technikę wykonania (m.in. drapanie,
pisanie woskiem bądź nowatorskie).
Dorośli mogą dostarczać po pięć
sztuk pisanek, dzieci – trzy pisanki,
natomiast prace zbiorowe mogą
liczyć 15 zdobionych jajek.
Zwycięzcy – jak co roku – otrzymają nagrody.



Kon k u r sowe k roszon k i są
przyjmowane w dziale etnografii
Muzeum w Gliwicach (Willa Caro)
przy ul. Dolnych Wałów 8 w dniach
12-16 marca.
Wystawa pokonkursowa zostanie otwarta 29 marca.
Więcej informacji o konkursie
można znaleźć na stronie internetowej muzeum: www.muzeum.
gliwice.pl
/bw/

firmowym Knurowa – mówił jej pomysłodawca, maratończyk Bogdan
Leśniowski. – Są wśród nas ludzie w
różnym wieku, od uczniów do emerytów. Dla Orkiestry przebiegliśmy
w sumie 4200 km, licząc łącznie z
Przystankami Woodstock.
Warto przypomnieć, że dzięki
kontaktowi biegaczy z fundacją
Jerzego Owsiaka knurowska Straż

Prezydent Rams i przewodniczący Kachel przekazali
wolontariuszom specjalne dyplomy uznania za bezinteresowną
pomoc dzieciakom

Knurów

Gimnazjaliści pomagają
dzieciom w Kongo

Ponad pół tysiąca szczepionek ratujących życie
afrykańskich dzieci można było zakupić dzięki uczniom
Miejskiego Gimnazjum nr 2, którzy wzięli udział
w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Na ratunek
dzieciom w Kongo”, organizowanej przez UNICEF
Afryka jest dla nas tak odległym
kontynentem, że z reguły nie zdajemy
sobie sprawy z ogromu nieszczęść, z
jakimi borykają się jej mieszkańcy.
Okazji do uświadomienia sobie tego
dostarczają nam ogólnopolskie akcje,
jak ta prowadzona przez UNICEF
pod hasłem „Na ratunek dzieciom w
Kongo”. W tym afrykańskim kraju co
roku umiera około pół miliona dzieci
poniżej 5. roku życia. Przyczyną ich
śmierci jest głównie niedożywienie i
choroby, na które znamy lekarstwa.
Możemy im pomóc, przynajmniej częściowo. Do tej pomocy
włączyło się knurowskie Miejskie
Gimnazjum nr 2. Akcja w szkole
trwała od grudnia do końca stycznia.
W tym czasie uczniowie codziennie
zbierali datki na pomoc dla swoich
afrykańskich rówieśników. Udało
się zebrać w sumie 260 złotych. To
suma, za którą można zakupić aż 520
szczepionek ratujących życie.
Akcja to nie tylko zbiórka pieniędzy, ale także mnóstwo działań,
dzięki którym problemy kongijskich
dzieci nie są już dla gimnazjalistów
abstrakcją. Uczniowie zorganizowali
dwie wystawy informujące o akcji.
Zilustrowali je fotografiami przedstawiającymi życie rodzin w Kongo.
Realia życia w Afryce młodzież
poznawała na specjalnych lekcjach

Foto: T. Niźnikiewicz

Knurowianie, którzy wsparli organizację
XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, zostali zaproszeni do miejskiego
Ratusza

- Życie dzieci w Kongo nie jest usłane różami, jeśli możemy
– musimy pomagać – uważają gimnazjalistki Dwójki
wychowawczych, a na zajęciach
informatycznych uczniowie klas III
przygotowywali prezentacje multimedialne na ten temat. Najlepsza z
nich została przedstawiona na apelu
podsumowującym akcję. Młodzież
przedstawiła też spektakl, w którym
życie młodych knurowian zostało
zestawione z warunkami życia dzie-

ci w Kongo. Szkoła zadbała też o
to, by informacja o akcji dotarła do
rodziców – każdy uczeń, który włączył się do akcji, dostał plakietkę z
informacją o cenie jednego posiłku w
afrykańskim kraju. Koordynatorami
akcji były Małgorzata Kozłowska i
Teresa Niźnikiewicz.
MiNa
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ROZRYWKA nr 9/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina casino
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr. 7/2009
brzmiało: „ Księżna”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Jacek Dz iadow icz.
Gratulujemy! Po odbiór nagrody zapraszamy do redakcji.
W d iag r a m ie ujaw n iono
wszystkie „polskie” litery. Wyjaśnienia wyrazów podano w
przypadkowej kolejności.
Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą
rozwiązanie. Prosimy nadsyłać
je (lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem w
ciągu 10 dni od ukazania się
numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do
kina Casino.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo:
1) symbol islamu (sierp srebrnego globu), 8) wnęka, 9) arabskie imię męskie, 10)
kłótliwa, dokuczliwa kobieta, 11) gołębie polskiej rasy z grupy garłaczy, 13) głos opon
i hamulców, 15) mieszkał w nim Plastuś, 16) autor powieści, 18) lekkie, porowate,
pieczone ciasto, 21) szklanki, kieliszki, butelki, 22) willowa dzielnica Warszawy, 23)
zarzucane na łowiskach, 24) specjaliści od gospodarki narodowej
Pionowo:
1) … Fronczewski, 2) godzina rozpoczęcia lekcji, 3) okapnik, kapinos, 4) nagana,
5) Dorota, nasza utytułowana pięcioboistka, 6) mały i młody w pancerzu, 7) dreszcze,
12) obuwie stopera, 13) goguś, laluś, 14) dobro, 15) krasa, wdzięk, 17) Leonardo da
…, 18) niemowlę, 19) lud germański, 20) masówka
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Knurów

Emilia Papała z Knurowa

ur. 22.02.2009 r., 2550 g, 51 cm

Aleksandra Stanielewicz z Knurowa
ur. 26.02.2009 r., 3910 g, 56 cm

Rafał Wymysło z Knurowa

ur. 26.02.2009 r., 3740 g, 55 cm

Marcelina Kwapulińska z Bełku
ur. 26.02.2009 r., 3255 g, 55 cm

Mateusz Szkabarnicki z Gliwic

ur. 26.02.2009 r., 4140 g, 55 cm

Uczta z Del Arte
Blues, country, funky,
wyjątki z klasyki
i pop z nastrojową
nutą Del Arte.
Okraszone słodyczą
pączków. Oto delicje
„Tłustoczwartkowej
uczty” Towarzystwa
Miłośników Knurowa
w klubowej Gamie

Rozpoczęło się z wysokiego „C”.
Za sprawą zespołu Del Arte tworzonego przez Joannę Świdrak, Tanię
Nastulę, Annę Skwirut i Przemka
Kondrata. Kunszt muzyczny, swoboda, estradowe obycie, a nade
wszystko solidny warsztat muzyczny, wdzięk i uroda żeńskiej części
zespołu, plus humor i bezpretensjonalność Przemka – to collage zalet,
którymi emanuje Del Arte.
Wysoki poziom podtrzymał duet
gitar klasycznych - Jerzy Rogoń i
Eugeniusz Jurczyga – racząc publiczność zarówno utworami stricte
klasycznymi (Fibich, Bach) jak też delikatnie zaaranżowanymi przebojami
muzyki pop. Znakomicie – jak zwykle
– pokazał się Dawid Wydra, wirtuoz
harmonijki ustnej. Laureat I nagrody

Mateusz Benek z Knurowa

ur. 27.02.2009 r., 3700 g, 58 cm

4-05.03.09 r.
OPOWIEŚCI NA DOBRANOC
GODZ. 16:00
IDEALNY FACET DLA MOJEJ
DZIEWCZYNY; GODZ. 18:00
BILETY W CENIE: 13 zł, 11 zł
(uczniowie i studenci)

Maria Potocka z Knurowa

ur. 28.02.2009 r., 3610 g, 57 cm

Karol Zajusz z Ornontowic

ur. 28.02.2009 r., 2750 g, 51 cm
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6.03.09r.
WSZYSTKO O MĘŻCZYZNACH
GODZ. 18:00
WOLNE DOSTAWKI W CENIE 20 ZŁ.

na festiwalu Harmonica Bridge 2007
wykonał – z towarzyszeniem Jurczygi - kilka klasycznych bluesów.
Solowy popis zakończyła mieszanka
bluesa, country i funky.
Zwieńczeniem wieczoru okazało
się swoiste „jam session” pod przewodem Rogonia, Wydry i Jurczygi,

i z aktywnym udziałem rozśpiewanej
publiczności.
Warto nadmienić, że jak przystało na imprezę organizowaną przez
Towarzystwo Miłośników Knurowa
wszyscy artyści są mieszkańcami
Knurowa.

Oprac. bw

Del Arte „wyrósł” na jeden z największych
knurowskich zespołów

Foto: Archiwum

Foto: Mirella Napolska

OGŁOSZENIE
LAUR KNUROWA

W terminie do 20.03.2009 r. można zgłaszać kandydatów do
nagrody „Laur Knurowa”.
Nagroda „Laur Knurowa” przyznawana jest za wybitne działania
rozsławiające miasto lub działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach
(gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.) w kategoriach:
- osób fizycznych,
- instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek
organizacyjnych.
Kandydaci do „Lauru Knurowa” zgłaszani są na podstawie wniosku
do Biura Obsługi Rady Miasta przez:
- komisje stałe Rady,
- organizacje,
- związki, zrzeszenia,
- grupę co najmniej 10 mieszkańców z terenu miasta Knurowa.
Druki wniosków oraz regulamin nagrody „Laur Knurowa” dostępne są
w Biurze Obsługi Rady Miasta (Urząd Miasta Knurów ul. Niepodległości 7,
I piętro, pokój nr 19), na stronie internetowej www.knurow.pl
w menu Rada Radni Laur Knurowa oraz na stronie BIP Urzędu Miasta
www.knurow.bip.info.pl w Spisie podmiotów w zakładce Rada Miasta
Ogłoszenia.



rozmaitości
Knurów. W przededniu ogólnopolskiego turnieju

Z

okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom życzę
dużo zdrowia, uśmiechu,
samych radosnych dni
oraz
spełnienia najskrytszych marzeń
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

W

imieniu Rady Miasta Knurów
wszystkim Kobietom z okazji
Ich święta
składam najlepsze życzenia
zdrowia, wytrwałości, nieustannej radości,
aby praca, odpoczynek oraz zwykła
codzienność
dawały spełnienie i satysfakcję
Kazimierz Kachel
Przewodniczący Rady Miasta

♥♥♥
Dla Agnieszki, Heleny, mamy, Madzi, Wiktorii i Zuzi
oraz szwagierek Magdy i Ani,
najlepsze życzenia
kobietom mojego życia
od Piotra
♥♥♥
Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim słodkim członkiniom
Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków
dużo zdrowia, radości i uśmiechu na co dzień
składają Prezes i wiceprezes K.S.D.
♥♥♥
Żyjcie w szczęściu i miłości
nie znajcie smutku i przykrości.
Z okazji Dnia Kobiet
Kochanej żonie Barbarze
oraz córce Anecie
Janek


Freestyle
na lekcjach tańca

Nie tylko przysiady czy mecz koszykówki, ale walc, rumba,
cha-cha, tango... Uczniowie gimnazjalnej Jedynki na
lekcjach wychowania fizycznego poznają taniec towarzyski
Do niedawna decydując się na
specjalność swojej czwartej, odbywającej się „po godzinach” lekcji
wychowania fizycznego uczniowie
Miejskiego Gimnazjum nr 1 mogli
wybierać głównie wśród gier zespołowych, ale nie tylko. W ofercie mieli
także taniec sportowy, a niedawno
pojawił się taniec towarzyski.
Zajęcia prowadzą pomysłodawczynie – nauczycielka wychowania
fizycznego Alicja Jagieniak i polonistka Agnieszka Sikora. Obie panie
są pasjonatkami tańca. Swoim entuzjazmem zaraziły uczniów – pięć par
przygotowuje się właśnie do startu
w Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Towarzyskiego, który zaplanowano
na sobotę, 7 marca, w Sosnowcu. W
kategorii gimnazjalistów weźmie w
nim udział 16 zespołów.
– Nasza młodzież zaprezentuje
freestyle, pokaże wszystko, czego do
tej pory się nauczyła – mówi Alicja
Jagieniak. – Ciekawi jesteśmy, jak
wypadniemy na tle innych uczestników turnieju – zespołów trenujących
razem od dłuższego czasu, specjalizujących się w konkretnych tańcach. Nasza grupa ćwiczy razem od
niedawna, ale już chce się pokazać,
potrzebuje tego.
Wielkim pozytywnym zaskoczeniem dla obu prowadzących są
chłopcy. Dziewczęta z reguły są
bardziej roztańczone, chłopców
nieco trudniej zachęcić do tańca,
istnieje stereotyp, że to jakieś takie
wstydliwe, nie dość męskie. Tymczasem chłopców, którzy chodzą na
taneczny w-f, wcale nie trzeba było
do tego namawiać. Co więcej, to oni
są siłą dopingującą. – To w dużej
mierze dzięki nim jedziemy na turniej do Sosnowca – mówi Agnieszka

Czytelnicy piszą... wierszem

Życzenia z okazji
Święta Kobiet
Ósmy marca to powód radosny,
złożyć życzenia Paniom,
wraz z nadejściem wiosny.
Przyjmijcie serdeczne życzenia,
niech wam wszystkim zdrowie służy,
bądźcie młode jak najdłużej.
Niech was szczęście nie omija,
niech się uśmiech w was rozwija.
A ósmy marca niech wam wszystkim
radość dostarcza.
Każda panna i żona
niech się czuje dostrzeżona.
Za to, że pracują i kochają
w tym dniu niech hołd odbierają.
Jak wiatr woń kwiatów sieje,
tak bądźcie miłe i piękne,
nieście światu nadzieje.
Tadeusz Golonka

Lekcje w-fu w MG-1 to nie tylko
gimnastyka, ale także taniec
Sikora. – My tylko rzuciłyśmy hasło
i postawiłyśmy warunek, że musi być
pięć par mieszanych. A oni zebrali
grupę, zaproponowali też elementy
choreografii – pomysł z saltami był
ich. Poza tym są solidni, uparci,
przyjmują krytykę bez mrugnięcia
okiem, mają dystans do siebie.
Wszyscy tancerze wybierający
się na turniej mają wiele samozaparcia. Im bliżej do konkursu, tym
intensywniej ćwiczą, w ostatnich
tygodniach – codziennie. Zajęcia z
tańca towarzyskiego to nowość, ale
co roku przed komersem trzecioklasistów nie sposób się odgonić od
osób, które chcą nauczyć się poloneza. Coraz więcej młodzieży chce
tańczyć. W MG-1 chętni do tańca
znaleźli się szybko i gdyby nie niewielkie rozmiary sali gimnastycznej,

pewnie byłoby ich więcej.
Taniec to pasja obu pań prowadzących, które same uczestniczą w
kursach, a potem dzielą się własnymi umiejętnościami z uczniami.
Jak przyznają, dzięki prowadzeniu
tanecznych zajęć czują się bardziej
spełnione, poza tym mają tym większą mobilizację do tego, by ciągle
się rozwijać w tym kierunku. - Na
pewno nie wyuczymy tu tancerzy,
bo tych godzin jest za mało. Ale te
zajęcia mogą być inspiracją, która
zaowocuje czymś więcej – uważa
Alicja Jagieniak. Wie, co mówi, bo
cheerleaderki z zespołu „Krzyk”, o
którego sukcesach niejednokrotnie
pisaliśmy, to byłe uczennice pani
Alicji. Pasja dziewczyn zakiełkowała
właśnie tutaj.
Tekst i foto: Mirella Napolska

Gliwice

Irlandzki wieczór

16 marca o godz. 19.00 w Gliwickim Teatrze Muzycznym
spotkają się miłośnicy muzyki z Zielonej Wyspy. Na
„Wieczorze Irlandzkim” usłyszeć będzie można: Boba
Balesa, Celtic Senses i Duan.
Bob Bales pochodzi z Mayo,
szczególnie tradycyjnego regionu
Irlandii. O sobie sam mówi „celtyckie dziecko”. Śpiewa, gra na gitarze i
bouzuki. W latach
dziewięćdziesiątych
przez pewien czas
mieszkał w Polsce i
wówczas współpracował z zespołem
„Carrantuohill”.
C elt ic S e n s e s
tworzy mistrzowska
para taneczna – Dorota Czajkowska i
Michał Piotrowski.
Są pierwszymi Polakami, którzy
zaczęli regularnie konkurować na
zagranicznych zawodach w tańcu
irlandzkim. Jako pierwsi zakwalifikowali się do kategorii Open i stanęli na podium mistrzostw Europy.
Z kolei zespół Duan na pierwszy

rzut oka stanowi grupę dość przypadkowo dobranych indywiduów.
Jego członków łączy jednak pewna
ważna rzecz – zapał
do grania. Choć do Irlandii kawał drogi, to
każdemu z nich w jakiś szczególny sposób
bliska jest muzyka
tego kraju. Tradycyjne irlandzkie dźwięki traktują z jednej
strony z szacunkiem
i uwagą, a z drugiej
– jak zjawisko dające ogromną radość,
satysfakcję i szanse
na oderwanie od szarej chwilami
rzeczywistości.
Ceny biletów na „Wieczór irlandzki” wahają się między 25 zł a
50 zł. Więcej informacji pod numerem telefonu: 0-32 232 11 01.
5ak
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aktualności
Bezpłatna mammografia dla pań: po Szczygłowicach kolej na Knurów

Zadbaj o piersi

- Lepiej dmuchac na zimne... - Joanna Zich-Pera namawia panie
do badań mammograficznych
Akcji przyglądała się Barbara
Szot – starszy inspektor BHP szczygłowickiej kopalni. – Bardzo się
ucieszyliśmy, że mammobus stanie
także u nas. Mamy tu doskonałe
miejsce, podłączenie całego sprzętu
nie było problemem, bo kiedyś robiono tu badania RTG – powiedziała
Przeglądowi Szot.
Wysiłek włożony w rozpropagowanie akcji nie poszedł na marne.
Inspektor Szot nie szczędziła wysiłków, żeby zachęcić kobiety do
skorzystania z okazji – dzwoniła do
pań z poszczególnych oddziałów,
namawiała je i proponowała dogodne
godziny tak, by mogły się przebadać
tuż przed swoją zmianą.
– Wiadomo, że trzeba też dotrzeć
do kobiet spoza kopalni. Rozniosłam
plakaty po wszystkich sklepach w
Szczygłowicach z nadzieją, że zostaną wywieszone. Koleżanka trafiła
nawet do kościoła, podobno księża
czytali na mszach nasze ogłoszenie
– Barbara Szot nie kryje satysfakcji,

jak najbardziej zresztą uzasadnionej.
Mammobus gliwickiego Centrum Onkologii podróżuje po całym
Śląsku dając możliwość zbadania się
i ustrzeżenia przed groźnym rakiem
piersi. Najczęściej pacjentki pojawiają się około południa: - Wiele pań
chce do nas przyjść. Są takie, które
pojawiają się ze skierowaniami od
lekarza i wykonują mammografię na
własny koszt. Robią to dla siebie i nie
czekają, aż osiągną odpowiedni wiek.
To naprawdę bardzo dobry zwyczaj

– w y ja ś n i a
obsługująca
ap a r at Jo anna Zich -Pera.
- Je ż e li
ja k a ś p a n i
miała już robioną mammograf ię, a
jej lekarz zaznaczył w systemie, że powinna zrobić kontrolę za rok - mammobus jest także do jej dyspozycji.
Pozostałe kobiety między 50 a
69 rokiem życia, jeśli upłynęły pełne dwa lata od ostatniego badania,
mogą za darmo skorzystać z mammografii.
Wyniki z badań przeprowadzonych 27 lutego i 2 marca w Szczygłowicach kobiety zatrudnione w
kopalni mogą odebrać po 9 kwietnia
w punkcie opatrunkowym czynnym
24 h. Panie, które nie pracują w Kompanii Węglowej S.A., mogą spokojnie
czekać na wyniki w domu. Nie należy
się jednak przejmować tym, że długo
nie przychodzą. – Nie odpowiadamy
za to, jak szybko poczta dostarczy
wyniki, ale nie należy od razu się
stresować, że w piersi coś zostało
wykryte. Jeśli badanie coś wykaże
pacjentka jest wzywana telefonicznie
na dalsze konsultacje. Nie można od
razu myśleć o najgorszym – uspokaja
Joanna Zich-Pera.

Foto: Monika Pięciak

W piątek i poniedziałek w szczygłowickiej kopalni odbywały
się bezpłatne badania mammograficzne. Tylko do południa
pierwszego dnia w mammobusie zjawiło się 45 pań

Knurowianie chwalą sobie PIT-owe udogodnienia

Knurów. Nie trzeba jechać do skarbówki

PIT-y czekają w urzędzie

Wzorem ubiegłych lat na parterze Urzędu Miasta przy
ul. Ogana są do pobrania druki PIT-ów. Nie trzeba więc
jechać do Urzędu Skarbowego – zarówno formularze, jak
i potrzebne broszurki z wyjaśnieniami można znaleźć na
półkach

To nie koniec udogodnień dla
podatników. W dr ugiej połowie
kwietnia w magistracie pojawią się
pracownicy gliwickiego Urzędu
Skarbowego. Będzie więc sposob-

ność oddać na miejscu wypełnione
PIT-y. Także wyjaśnić ewentualne
wątpliwości związane z prawidłowym rozliczeniem podatku.

/bw/

reklama

Tekst i foto: Justyna Walo

Mammobus w Knurowie
Kolejnym przystankiem mammobusu będzie KWK
„Knurów”. 5, 6 i 9 marca (czwartek, piątek, poniedziałek) na terenie kopalni przy ulicy Dworcowej
panie będą mieć okazję zbadania piersi. Pracowniczki kopalni mogą skorzystać z badań już od
godz. 8.00. Pozostałe panie zapraszane są w godz.
12.00–17.00. Potrzebny będzie dowód tożsamości z
numerem PESEL i karta ubezpieczeniowa NFZ.
Z udziału w programie wykluczone są pacjentki
leczone w Poradniach Chorób Piersi oraz te, u
których rak piersi został już rozpoznany.

reklama
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ogłoszenia
Handel i Usługi
Adaptacje, remonty wnętrz.
Tel. 032 233 82 32, 0 792 899 690

01-odw.

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

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

EKOGROSZEK, groszek, orzech, kostka,
miał, flot, koks. Luzem, workowany. Piaski,
żwiry, kruszywa drogowe. Transport od
2-28 ton. Telefon 0 32 221 19 53, 0 32 221
40 86, 0 604 282 216.

Stolarstwo – szafy, kuchnie, obudowy.
Tel. 0 664 125 334

Garaż murowany na ul. Witosa do wynajęcia. Tel. 0 609 578 899

Usługi malarskie, gładź, sufity podwieszane, kafelkowanie. Profesjonalnie – 20 lat.
Tel. 0 508 244 915

Koziełka, M-2, 38 m , 99 tys. Lokus.
Tel. 0 793 679 367

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

Koziełka, M-4, 63 m2, 172 tys. Lokus.
Tel. 0 793 679 367

WĘGIEL ORZECH WORKOWANY.
TEL. 0 515 191 401

Kupię dom lub działkę Knurów i okolice.
Tel. 0 790 699 666

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 032 336 23 68

Kupię mieszkanie w Knurowie.
Tel. 0 513 676 525

08-11/09

08-11/09
09-17/09

05–51/52/09

01–odw.

05-17/09

08-09/09

2

09/09

09/09

09/09

09/09

przetarg
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji w Knurowie ogłasza
przetarg na najem lokalu użytkowego o pow. 16,50 m2 przy ul.
Szpitalnej 8 (IV piętro) w Knurowie.
Szczegóły zawiera zaproszenie do przetargu wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Technicznym MZGLiA
(pokój nr 17) lub telefonicznie: nr tel. 032 339-45-18.
Uprzejmie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia
udziału w przetargu.

Lokal handlowo-usługowy do wynajęcia.
Knurów, ul. Witosa 15, 90 m2, parter.
Tel. 0 509 050 930

09/09

Firma remontowo-budowlana D-K BUD
oferuje szybkie i precyzyjne remonty.
Tel. 0 509 537 098

Pawilon piętrowy wynajem, Witosa 130 m2.
Lokus, tel. 0 793 679 367

09/09

08-11/09

Poszukuję kwatery w Knurowie lub okolicy.
Tel. 0 600 231 245

09-10/09

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

09/09

Sprzedam ładne mieszkanie, 52,17 m2.
Tel. 0 606 230 195 Pilne!

08-09/09

zdrowie i uroda

Sprzedam 4-pokojowe, 72,5 m 2 ,
Knurów ul. Ułanów, Tel. 692801602

Manicure, pedicure, tipsy, woskowanie na
tel. 0 788 884 321 po 16.00

Sprzedam M-2 – 30 m2, pokój + kuchnia,
parter. Knurów, ul. Kazimierza Wielkiego.
Tel. 0 604 148 180

Studio Stylizacji Paznokci. Knurów,
ul. Witosa 21. Tel. 0 502 562 195

Sprzedam M-3, ul. K. Wielkiego.
Tel. 0 606 322 239

06-09/09

09-11/09

23-odw.

SPRZEDAM
Sprzedam ladę chłodniczą, wagę elektroniczną. Tel.0 664 013 295

09-10/09

Sprzedam orbitrek magnetyczny, na gwarancji. Cena 250 zł. Tel. 0 32 236 50 58

09/09

MOTORYZACJA

Sprzedam M-3, ul. Wilsona.
Tel. 0 662 046 523

08-10/09

07-09/09

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

06-09/09

Sprzedam mieszkanie 62 m2, WP II,
umeblowane i wyposażone w AGD.
Tel. 0 602 274 897

08-10/09

Sztygarska, M-4, 75 m2,180 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367

09/09

Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy gotówką. Tel. 0 32 236 02 99

09-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.
4-23/09

Sprzedam Opel Corsa C, 1.0, 2001 r. Tel.
0 668 992 127

ogłasza wyprzedaż używanego sprzętu komputerowego na zasadach aukcyjnych w dniu 12.03.2009 r. o godz. 1600 w Klubie „GAMA”
przy ul. Kapelanów Wojskowych 2 w Knurowie. Sprzęt można oglądać od dnia 5.03.2009 r. w godz. od 900 - 1700.

INFORMACJA
Prezydent Miasta Knurów przypomina, że:
* termin płatności I raty podatku od nieruchomości i rolnego dla
osób fizycznych w br. upływa z dniem 16 marca, ponieważ termin
ustawowy tj. 15 marca przypada na dzień wolny od pracy,
* termin wnoszenia rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2009 rok upływa z dniem 31 marca. Opłaty za dany
rok wnosi się bez wezwania. Informacje o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów
na stanowisku Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i
Rolnictwa oraz pod nr tel. 032 339 22 65.

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.45 -- 15.30,
środa 7.45 -- 17.30,
piątek od 7.45 -- 13.30
lub na konto nr:
78 1560 1081 2121 0517 3581 0002.

09-11/09

09/09

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 0 603 357 803

06-09/09

Naprawa pralek, lodówek. Tel. 0507
659 904

Zatrudnię murarza i cieślę z doświadczeniem, wiek 35- 55 lat. Tel. 0 507
788 325

09/09

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-10/09

07-51/52/09

Serwis okien PCV. Tel. 0 604 788 540

05-12/09

DAM PRACĘ
Przyjmę bufetową-kelnerkę, warunki i czas
pracy do uzgodnienia. Pilchowice.
Tel. 0 664 981 205, 032 235 67 74

Kafelkowanie, gładź oraz inne remonty.
Tel. 0 600 507 570

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie

Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5
w godzinach:

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

09/09

OGŁOSZENIE

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
1,2,3,4 pokoje do sprzedania w Knurowie i
Zabrzu na www.lokator.nieruchomosci.pl
09/09

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

09/09

1-pokojowe, 35 m2, balkon – sprzedamy.
M3. Tel. 0 603 773 313
09/09

2 pokoje, 47m , 119 tys., super hit!!! K. Wielkiego, 1 piętro. Lokator, tel. 0 790 531 490

Zatrudnimy pana w charakterze kierowca,
montażysta mebli. Tel. 0 513 030 301

09/09

SZUKAM PRACY
Młoda kobieta (32 lata) szuka pracy. Posiadam ważną książeczkę zdrowia, minimum
sanitarne. Preferowane zatrudnienie
– w zawodzie piekarza lub cukiernika z
możliwością przyuczenia do zawodu.
Tel. 0 608 831 794
09-13/09

OGŁOSZENIA

2

09/09

2-pokojowe, 47 m , I piętro sprzedamy. M3.
Tel. 0 603 773 313, 0 32 234 24 81

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza

2

09/09

Al. Piastów, M-4, 56 m2, 117 tys. Lokus,
tel. 0 793 679 367

09/09

CHU Planeta, 92 m2/50 m2 sprzedaż lub
wynajem. Lokus, tel. 0 793 679 367

09/09

Działki w Stanicy i Pilchowicach sprzedamy. M3. Tel. 0 601 077 290

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na stronie
internetowej www.pilchowice.pl
Szczegółowych informacji udziela Joanna Kruczyńska – Urząd Gminy
Pilchowice, ul. Damrota 6, pokój nr 10 tel. 032 332 71 64

09/09
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konkurs walentynkowy
Daria Szewczyk
i Mateusz Starzec

Konkurs walentynkowy

Nagrodzeni
narzeczeni (ost.)

Oto ostatnich 11 par spośród 32, które wzięły udział
w „Kon k ursie na Walent y n ki” f ir my Fotograf ia AiP
Barchańscy pod patronatem Przeglądu Lokalnego. Serdecznie
dziękujemy.

Joanna Sadowska
i Michał Zając
Małgorzata Wrońska
i Mateusz Bajsarowicz
Natalia
Kubasiak
i Paweł
Duda

Jolanta
Grabowska
i Adam
Wojtyczka

Urszula Snitko
i Marcin Furgał

Agnieszka
Dziubińska
i Amadeusz
Krzemiński

Justyna
Bagińska
i Arkadiusz
Cebula

Żaneta Rduch
i Kazimierz
Remiszewski
Dagmara
Nauka
i Janusz
Palęga

Przegląd Lokalny Nr 9 (835) 5 marca 2009 roku

Joanna
Słomczyńska
i Tomasz
Adamczyk
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sport
Szermierka

HARMONOGRAM

Knurowska impreza
współfinansowana
przez ministerstwo sportu

planowanych godzin pracy animatora
„Moje Boisko ORLIK 2012” na najbliższy tydzień:
Data

liczba
godzin

Godziny
zajęć

Tematyka zajęć

sobota

7.03.2009

9

8:00-17:00

turnieje gier zespołowych

poniedziałek

9.03.2009

4

14:30-18:30

piłka nożna, siatkówka

wtorek

10.03.2009

4

13:00-17:00

gry i zabawy, koszykówka

czwartek

12.03.2009

3

17:00-20:00

piłka nożna

Zamiłowanie nastolatki z Knurowa - Pauliny Michalewicz do
szermierki zaowocowało serią turniejów zorganizowanych w
naszym mieście przez jej ojca – Andrzeja. Obecnie trwają prace
nad trzecim już takim turniejem, który odbędzie się
w czerwcu przy okazji Dni Knurowa

Amatorski Klub Biegacza

7 tysięcy 200 metrów – na
takim dystansie rozegrano
czwartą edycję Biegu Twardziela. Na trasie w Wodzisławiu Śląskim spotkało się
międzynarodowe grono miłośników biegania, a wśród nich
reprezentacja Amatorskiego
Klubu Biegacza z Knurowa:
Paweł Szkatuła, Łukasz Sztuka i Czesław Nowak.
- Warunki na trasie były
bardzo ciężkie. Śnieg, błoto i
woda nie pozwoliły zawodnikom w osiągnięciu satysfakcjonujących czasów, ale warto

Foto: AKB

Bieg Twardziela
Knurowscy uczestnicy Biegu Twardziela

było sprawdzić się w towarzystwie twardzieli – mówi prezes
AKB, Czesław Nowak.

Do Wodzisławia zjechało
około stu zawodników.

PiSk

Biegi

Biegi crossowe są nie lada
w yz waniem dla zawod ników, szczególnie tych, którzy
startują w nich od święta.
Do takich należą m.in. reprezentanci Sokoła Knurów
prefer ujący bardziej biegi
uliczne. Mimo to podopieczni
Marka Lewczuka wystą pili w Mysłowicach, gdzie w
trudnych warunkach rywalizowano o Grand Prix PZLA.
– Startowało około 500 lekkoatletów – informuje trener
Sokoła. – Wśród młodzików
na dystansie dwóch kilometrów 14 miejsce zajął Mateusz
Kwiatkowski, natomiast na 28
miejscu sklasyfikowano debiutanta Karola Dąbrowskiego. W
rywalizacji seniorów na sześć
kilometrów Piotr Bieliński był
15, natomiast Jacek Kostrzewa
nie ukończył biegu.
PiSk
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Foto: KB Sokół

Trudny cross

Zawodnicy Sokoła startujący w mysłowickim crossie

- Zajęcie się córki szermierką spowodowało, że także
ja zacząłem się tą dyscypliną
zajmować – mówi Andrzej
Michalewicz. - Zaczęło się od
organizowania wyjazdów na
wybrane zawody zagraniczne
młodych adeptów szermierki,
a obecnie będę po raz trzeci
organizował wspólnie z Towarzystwem Szermierzy Piast
turniej z okazji Dni Knurowa.
W naszym mieście jest kilka
osób, które były lub są związane z szermierką. Mamy także
mistrzynię Polski juniorów
młodszych w szabli - Małgosię
Turek, która obecnie jest w
kadrze Polski juniorów.
Myślę że właśnie dzięki
turniejowi, a także informacjom w „Przeglądzie Lokalnym”, zauważono w Knurowie
że mamy zdolną młodzież w
różnych dyscyplinach sportu.
Jestem bardzo podbudowany
tym, że dzięki prezydentowi
miasta – Adamowi Ramsowi
powstały zasady przyznawania stypendium sportowego.
Nie da się ukryć, że właśnie w
dużej mierze przez osiągnięcia
sportowe mieszkańców, a także przez organizowanie imprez
sportowych można promować
miasto.
Informacja o knurowskim
turnieju szermierczym jest
umieszczana na największej
stronie turniejów szermierczych w Europie www.nahouw.net i polskiej www.matfencing.com
Poprzednie dwie edycje
były bardzo udane i zostały
docenione przez Polski Związek Szermierczy. 7 stycznia
otrzymałem informację że
turniej ma status turnieju szermierczego wpisanego w cykl
oficjalnych imprez Polskiego Związku Szermierczego,
współfinansowanego przez
Ministerstwo Sportu.
Podniesienie rangi turnieju jest dla organizatorów
bardzo ważnym impulsem do
organizacji w przyszłości turnieju eliminacyjnego Pucharu
Europy Kadetów.
Obecnie jesteśmy w fazie
początkowej przygotowań do
III Międzynarodowego Turnieju Szermierczego z okazji
Dni Knurowa w szpadzie i
szabli dziewcząt.
Dzięki przychylności panów prezydentów - Adama
Ramsa i Piotra Surówki, a
także bardzo dobrej współpracy z dyrektorem MOSiR-u

Foto: Piotr Skorupa

Dzień
tygodnia

Paulina Michalewicz
- Krzysztofem Stolarkiem, sukcesów odniesionych w
turniej zdobywa coraz większą minionym roku. Do najważniejszych należy trzynaste
renomę.
Przypomnę, że w ubiegłym miejsce indywidualnie i trzeroku gościliśmy na turnie- cie miejsce w dr użynie w
ju medalistów olimpijskich. Mistrzostwach Śląska oraz
W tym roku także przewiduje- szósta lokata w drużynie w
Mistrzostwach Polski Juniomy kilka niespodzianek.
Andrzej Michalewicz dwoi rów Młodszych. Te wyniki posię i troi, by jak najlepiej zor- twierdziły prawidłową pracę
ganizować czerwcowy turniej, wykonaną w czasie treningów
natomiast do kolejnych waż- i zgrupowań.
Od września rozpoczęła
nych startów przygotowuje
się jego córka – Paulina. - Ona sezon 2008/2009 i w nowej
traktuje szermierkę bardzo formule startuje w kategorii
poważnie i wie o tym, że chcąc junior młodszy.
Obecnie plasuje się na 55
osią gać największe sukcesy, musi ciężko pracować na miejscu listy klasyfikacyjnej.
- W tym sezonie Paulina
treningach – oznajmia pan
Andrzej. - Uważam że jest w nastawia się na kontynuowadobrych rękach, bowiem tre- nie treningów technicznych
nerem Pauliny jest fechmistrz ponieważ urosła i zmieniły
Maciej Chudzikiewicz, trener się jej parametry i tym samym
kadry narodowej juniorów pojawiły się problemy z oceną
w szpadzie, a w klubie ma odległości – wyjaśnia Andrzej
możliwość trenować także z Michalewicz.
Wracając do roku 2008
trenerem kadry narodowej
seniorów w szpadzie - Mar- warto wspomnieć o tym, że
kiem Julczewskim, a także z Paulina Michalewicz brała
udział w ponad dwudziestu
trenerem Piotrem Tomalą .
Dalsze plany to kwalifi- turniejach szermierczych w
kacje na Mistrzostwa Polski kraju i poza jego granicami.
Juniorów Młodszych i Junio- W obecnym sezonie ma już za
rów oraz od sezonu 2009/2010 sobą występy w Visby (Szwepowalczenie o jak najlepsze cja), w Pucharze Europy Kademiejsca w swojej kategorii tów w Budapeszcie (Węgry) i
Heidenheim (Niemcy).
Junior Młodszy.
Nastolatka z K nu rowa
Piotr Skorupa
ma na swym koncie kilka
Przegląd Lokalny Nr 9 (835) 5 marca 2009 roku
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Foto: MOSiR

MŁODZIEŻOWA LIGA PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ

UPOS Komart
wyniki
FC Roma – UPOS Komart 2:10 (0:2)
0:1 Pietras 3 min., 0:2 Wiszniowski 6 min., 0:3 Wiszniowski 16
min., 1:3 Mirga 17 min., 1:4 Wiercioch 18 min., 1:5 Mastalerz 22
min., 1:6 Kwiatkowski 23 min., 1:7 Łyziński 26 min., 2:7 Koperski 27 min., 2:8 Wiercioch 28 min., 2:9 Łyziński 29 min., 2:10
Wiercioch 30 min.
MG 1 – Team MOPP 3:3 (1:1)
0:1 Tubaja 4 min., 1:1 Boroń 14 min., 2:1 Makowski 22 min., 3:1
Kaliniewicz 23 min., 3:2 Tubaja 24 min., 3:3 Smolka 27 min.
Team 94 Repetyński – Gold Team 1:0 (1:0)
1:0 Bara 11 min.
żółte kartki: Jaroszewski, Bączkiewicz (Gold Team)
MG 1 – FC Roma 4:5 (2:2)
1:0 Ceremuga 2 min., 2:0 Koczy 3 min., 2:1 Koperski 7 min., 2:2
Mirga 9 min., 3:2 Kaliniewicz 20 min., 3:3 Kokoc 22 min., 3:4
Koperski 24 min., 3:5 Hajduczek 28 min., 4:5 Hankus 30 min.
żółte kartki: Makowski (MG 1), Koperski (FC Roma)

tabela
1.

TEAM 94 REPETYŃSKI

8

24

52-8

8

0

0

2.

UPOS KOMART

7

18

61-13

6

0

1

3.

MG 1

8

13

31-34

4

1

3

4.

GOLD TEAM

8

12

50-29

4

0

4

5.

FC ROMA

9

10

35-56

3

1

5

6.

TEAM MOPP

9

3

23-67

0

3

6

7.

OPI

7

1

13-58

0

1
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GRAND PRIX KNUROWA
W SKACIE SPORTOWYM
Wyniki 5. turnieju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Michał Szczecina
Wojciech Napierała
Jerzy Makselon
Edward Nowak
Mieczysław Polok
Emil Piszczelok
Dariusz Gołyś
Bogumił Wolny
Stefan Dylus
Dariusz Skowron
Tadeusz Kamczyk

(Nieborowice)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Gliwice)
(Przyszowice)
(Przyszowice)
(Szczygłowice)
(Knurów)
(Gliwice)
(Knurów)
(Knurów)

2.520 pkt
2.228 pkt
2.045 pkt
1.981 pkt
1.930 pkt
1.874 pkt
1.796 pkt
1.774 pkt
1.752 pkt
1.750 pkt
1.679 pkt

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

Stefan Dylus
Wojciech Napierała
Czesław Antończyk
Emil Piszczelok
Piotr Arent
Mieczysław Polok
Dariusz Skowron
Bogumił Wolny
Janusz Myszka
Edward Nowak

(Gliwice)
(Knurów)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Knurów)
(Knurów)
(Knurów)
(Gliwice)

8.771 pkt
8.636 pkt
8.385 pkt
8.304 pkt
8.092 pkt
8.050 pkt
7.739 pkt
7.674 pkt
7.667 pkt
7.632 pkt

Klasyfikacja generalna:

Kolejny turniej odbędzie się 10 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Specjaliści
od remisów

Piłkarze Concordii są tej
zimy specjalistami od remisów, bowiem wszystkie mecze
kontrolne kończyli wynikiem
nierozstrzygniętym. W minionym tygodniu potyczka z wyżej notowanym Energetykiem
ROW Rybnik zakończyła się
rezultatem 3:3. – Po odwołanym spotkaniu z ŁTS-em
Łabędy moi zawodnicy byli
spragnieni gry, a że mogliśmy
zagrać na sztucznej trawie,
nikogo nie trzeba było motywować – mówi szkoleniowiec
Concordii, Wojciech Kempa.
– Dwukrotnie w tym meczu
prowadziliśmy i po spotkaniu
nawet trener rywala - Franciszek Krótki przyznał, że
byliśmy zespołem lepszym.
Końcowy wynik był jednak
remisowy.
Wydarzeniem meczu były
trzy bramki zdobyte dla Energetyka przez byłego piłkarza
Concordii – Rolanda Buchałę.
W zespole z Knurowa do siatki trafiali: Tomasz Dura (dwu-

Grand Prix Knurowa w pływaniu
Wyniki – luty 2009:

krotnie) i Damian Kozdroń.
W sobotę Concordia miała w planach sparing z LKS
Bełk, jednak aura po raz drugi
wzięła górę. – W środę planujemy zagrać z Przyszłością
Ciochowice – infor mował
nas w poniedziałek Wojciech
Kempa. – Wciąż szukamy rywala na sobotę, a 11 marca o
godzinie 16.30 mamy zaplanowany mecz ze Spartą Zabrze.
Wiadomo już, że wiosną w Knurowie nie zagrają
testowani wcześniej Kuś i
Bernacki. Pierwszy z nich nie
otrzymał zgody na opuszczenie Piasta Leszczyny, a drugi
musiał wrócić do Płomienia
Ochojec.
Rozmowy na temat pozyskania innych zawodników
wciąż trwają.
P r z y pom n ijmy, że we
wcz e ś n iejsz ych me cz a ch
Concordia zremisowała 2:2
z Rajfelem Krasiejów i 3:3 z
Gwarkiem Zabrze.
PiSk

Mecz odwołany
Pogoda sprawiła, że nie
odbył się zaplanowany na
sobotę mecz kontrolny pomiędzy Olimpem Szczygłowice a
Piastem Leszczyny. W drugim
terminie (7 marca) zespół
Olimpu ma w planach grę z
KP Kamień.
- W tym momencie nie
mogę jeszcze nic konkretnego
powiedzieć na temat ewentualnych zmian kadrowych
– informuje Robert Karaś, trener szczygłowickiej drużyny.
– Na naszej liście życzeń jest

kilku piłkarzy, jednak rozmowy wciąż trwają.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że do Olimpu ma
przejść trzech piłkarzy Concordii. Niewykluczone, że
ich nazwiska poznamy przy
okazji najbliższego meczu
kontrolnego.
Oprócz wspomnianego
sparingu z Kamieniem, szczygłowiczanie mają w planach
mecze z Naprzodem Żernica
(14 marca) i Wilkami Wilcza
(21 marca).
PiSk

Akademia Piłki Nożnej

Bez straty bramki
Udany występ w turnieju
halowym ma za sobą drużyna Akademii Piłki Nożnej
Knurów (rocznik 1998). Podopieczni Mirosława Gmyza
nie stracili bramki w pięciu
meczach, w rozgrywkach Podokręgu Zabrze. Knurowianie
pokonali 1:0 Concordię Knurów, 1:0 Tęczę II Wielowieś
i 2:0 Promotora Rokitnica.
Dwa inne mecze – z Sośnicą i
Zaborzem II - zakończyły się
bezbramkowymi remisami.
- W turnieju nie było niestety meczu o trzecie miejsce,
a my zajęliśmy w swojej grupie

drugie miejsce, ustę pując
bramkami MKS-owi Zaborze – mówi trener, Mirosław
Gmyz. - W imieniu swoim,
jak i chłopców zapraszam
14 marca do hali MOSiR w
Szczygłowicach, gdzie odbędzie się II Turnieju Hand-Pol
Cup. W turnieju wystą pią:
Chrzciciel Tychy, Odra Opole,
GZKS Sośnica, KS Bojków,
Concordia Knurów, APN Paniówki, APN I Knurów i APN
II Knurów.
Rozgrywki rozpoczną się
o godzinie 9.00 i trwać będą
do 14.30.

- styl dowolny - uczniowie klas I-III – dziewczęta – 1. Emilia
Brachaczek, 2. Weronika Suszek, 3. Martyna Tałajkowska,
- chłopcy – 1. Kacper Borkowski, 2. Wojciech Kostelecki, 3.
Bartosz Sacha, - uczniowie klas IV – dziewczęta – 1. Karolina Kołodziejak, 2. Maja Dziublińska, 3. Klaudia Paradysz,
- chłopcy – 1. Maciej Dzindzio, 2. Mateusz Michalski, 3. Kacper
Przybyła, - uczniowie klas V – dziewczęta – 1. Aleksandra
Bańbor, 2. Agnieszka Dubiel, 3. Abigail Fojcik, - chłopcy – 1.
Michał Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Kacper Idziaszek, uczniowie klas VI – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Agata
Rzepa, 3. Jagoda Przybyła, - chłopcy – 1. Fryderyk Król, 2.
Kamil Babiński, 3. Krzysztof Hołysz, - uczniowie gimnazjum
– dziewczęta – 1. Agnieszka Śniecińska, 2. Alicja Kostelecka,
3. Karolina Adamczuk, - chłopcy – 1. Karol Adamus, 2. Kacper
Dziubliński, 3. Seweryn Juzwuk,
- styl grzbietowy – uczniowie klas I-III – dziewczęta – 1. Emilia
Brachaczek, 2. Aleksandra Szyrmel, 3. Weronika Suszek, chłopcy – 1. Kacper Borkowski, 2. Tomasz Sosna, 3. Sebastian
Nowicki, - uczniowie klas IV – dziewczęta – 1. Magdalena Wolny, 2. Karolina Kołodziejak, 3. Klaudia Paradysz, – chłopcy – 1.
Maciej Dzindzio, 2. Kacper Przybyła, 3. Mateusz Tchórzewski,
- uczniowie klas V – dziewczęta – 1. Agnieszka Dubiel, 2.
Aleksandra Bańbor, 3. Adrianna Lepiorz, - chłopcy – 1. Michał
Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Michał Godula, - uczniowie
klas VI – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Dorota Czyżewska, 3. Magdalena Ostrowska, - chłopcy – 1. Fryderyk Król, 2.
Krzysztof Hołysz, 3. Kamil Babiński, - uczniowie gimnazjum
– dziewczęta – 1. Agnieszka Trzaska, 2. Monika Jendryczko,
3. Jagoda Bismor, - chłopcy – 1. Sebastian Mysza, 2. Karol
Adamus, 3. Seweryn Juzwuk,
- styl klasyczny – uczniowie klas VI – dziewczęta – 1. Agata
Rzepa, 2. Alicja Graca, 3. Jagoda Przybyła, - uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Alicja Kostelecka, 2. Maja Mroczkowska, 3. Karolina Adamczuk, - chłopcy – 1. Kacper Dziubiński,
2. Patryk Dusza, 3. Marcin Starek,
- styl zmienny – uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1. Karolina Adamczuk, 2. Maja Mroczkowska, 3. Katarzyna Gaik,
- chłopcy – 1. Kacper Dziubliński, 2. Karol Adamus, 3. Sebastian Mysza,

Klasyfikacja ogólna:

- styl dowolny - uczniowie klas I-III – dziewczęta – 1. Emilia
Brachaczek, 2. Weronika Suszek, 3. Aleksandra Szyrmel,
- chłopcy – 1. Wojciech Kostelecki, 2. Kacper Borkowski, 3.
Szymon Wasik, - uczniowie klas IV – dziewczęta – 1. Karolina Kołodziejak, 2. Maja Dziublińska, 3. Klaudia Paradysz,
- chłopcy – 1. Maciej Dzindzio, 2. Mateusz Michalski, 3. Paweł Sosna, - uczniowie klas V – dziewczęta – 1. Aleksandra
Bańbor, 2. Agnieszka Dubiel, 3. Abigail Fojcik, - chłopcy – 1.
Michał Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Kacper Idziaszek, uczniowie klas VI – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Agata
Rzepa, 3. Jagoda Przybyła, - chłopcy – 1. Fryderyk Król, 2.
Kamil Babiński, 3. Krzysztof Hołysz, - uczniowie gimnazjum
– dziewczęta – 1. Agnieszka Śniecińska, 2. Alicja Kostelecka,
3. Karolina Adamczuk, - chłopcy – 1. Karol Adamus, 2. Kacper
Dziubliński, 3. Seweryn Juzwuk,
- styl grzbietowy – uczniowie klas I-III – dziewczęta – 1.
Emilia Brachaczek, 2. Aleksandra Szyrmel, 3. Martyna Malich,
- chłopcy – 1. Sebastian Nowicki, 2. Tomasz Sosna, 3. Kacper
Borkowski, - uczniowie klas IV – dziewczęta – 1. Magdalena
Wolny, 2. Klaudia Paradysz, 3. Karolina Kołodziejak, – chłopcy
– 1. Mateusz Michalski, 2. Mateusz Tchórzewski, 3. Kacper
Przybyła, - uczniowie klas V – dziewczęta – 1. Aleksandra
Bańbor, 2. Agnieszka Dubiel, 3. Patrycja Sładek, - chłopcy – 1.
Michał Wojtaszek, 2. Krzysztof Malich, 3. Michał Godula, - uczniowie klas VI – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2. Magdalena
Ostrowska, 3. Dorota Czyżewska, - chłopcy – 1. Fryderyk Król,
2. Kamil Babiński, 3. Krzysztof Hołysz, - uczniowie gimnazjum
– dziewczęta – 1. Monika Jendryczko, 2. Jagoda Bismor, 3.
Agnieszka Trzaska, - chłopcy – 1. Karol Adamus, 2. Sebastian
Mysza, 3. Seweryn Juzwuk,
- styl klasyczny – uczniowie klas VI – dziewczęta – 1. Agata Rzepa, 2. Alicja Graca, 3. Jagoda Przybyła, - uczniowie
gimnazjum – dziewczęta – 1. Alicja Kostelecka, 2. Karolina
Adamczuk, 3. Katarzyna Gaik, - chłopcy – 1. Patryk Dusza, 2.
Marcin Starek, 3. Kacper Dziubiński,
- styl zmienny – uczniowie gimnazjum – dziewczęta – 1.
Karolina Adamczuk, 2. Agnieszka Śniecińska, 3. Katarzyna
Gaik, - chłopcy – 1. Kacper Dziubliński, 2. Karol Adamus, 3.
Marcin Starek.

PiSk
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Mistrzostwa Śląska juniorów i kadetów w boksie

Szybki finał Andrzeja Tokarza

Od piątku do niedzieli Andrzej Tokarz wygrał trzy
turniejowe walki i zasłużenie sięgnął po tytuł
mistrza Śląska, zdobywając tym samym przepustkę
do zbliżających się mistrzostw Polski

Foto: Piotr Skorupa

Andrzej Tokarz był jedynym faworytem gospodarzy
– BKS Concordii Knurów.
W hali Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 wystąpili jeszcze co prawda dwaj
kadeci – Kamil Łączak i
Adrian Sochecki, jednak ich
przygoda z boksem dopiero
się zaczyna. Dzięki szczęśliwemu losowaniu obaj trafili
do finału bez konieczności
toczenia walk eliminacyjnych i zgodnie zdobyli po
srebrnym krążki mistrzostw
Śląska.

Nad dobrym przygotowaniem zawodnika BKS
Concordia pracowali Ireneusz Przywara (na zdjęciu),
Zbigniew Kicka i Bogdan Wyrzychowski

Foto: Piotr Skorupa

Pierwszy poważny
sukces Adriana
Socheckiego (z lewej)
- srebrny medal
mistrzostw Śląska

Kamil Łączak przegrał w
finale z Bartłomiejem Kłokiem (Start Częstochowa),
natomiast Adrian Sochecki
musiał uznać wyższość Mateusza Pusza (również Start
Częstochowa).
Największe emocje wśród
miejscowych sympatyków
boksu wzbudzały pojedynki Andrzeja Tokarza. Junior
Concordii rozpoczął marsz
po tytuł mistrzowski od pokonania w piątkowej serii
Miłosza Góreckiego (Team
Jawor Jaworzno). W sobotę
knurowianin pozbawił szans

Wyciskanie sztangi

- Patrycja Małkowska
- Katarzyna Woźniak
- Sebastian Heler
- Marek Mikołajczak
- Adrian Gajda
- Arkadiusz Wesoły
- Paweł Kućmierczyk
- Anna Radzikowska
- Kamil Wiszniowski
- Natalia Mikucka
- Wojciech Czarkowski
- Wojciech Widuch
- Sara Kociołek
- Adam Mozgalik
- Zbigniew Gulajski
- Michał Pietras

W niedzielę odbyła się dwunasta edycja turnieju knurowskich
siłaczy organizowanego m.in. przez UKS Eugen Knurów.
Gospodarze byli bezkonkurencyjni
w klasyfikacji drużynowej kobiet i zajęli drugie miejsce
w punktacji drużynowej mężczyzn
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wystąpili najmłodsi chłopcy,
a wśród nich dwóch mieszkańców Knurowa: Wojciech
Czarkowski i Bartosz Niewiadomski.
PiSk

Kamil Łączak (z lewej) rozpoczyna swą przygodę
z boksem od wicemistrzostwa Śląska

– 37,5 kg w kat. 52 kg juniorek do 18 lat
– 47,5 kg w kat. 60 kg juniorek do 18 lat
– 60 kg w kat. 60 kg juniorów do 18 lat
– 150 kg w kat. +82,5 juniorów do 18 lat
– 80 kg w kat. 67,5 kg juniorów do 23 lat
– 145 kg w kat. 90 kg masters
– 165 kg w kat. +90 kg juniorów do 23 lat
– 47,5 kg w kat. +67,5 kg juniorek do 18 lat
– 62,5 kg w kat. 67,5 kg juniorów do 18 lat
– 40 kg w kat. +67,5 kg juniorek do 18 lat
– 102,5 kg w kat. +82,5 kg juniorów do 18 lat
– 45 kg w kat. 60 kg juniorów do 18 lat
– 32,5 kg w kat. +67,5 kg juniorek do 18 lat
– 130 kg w kat. 90 kg masters
– 110 kg w kat. 67,5 kg seniorów
– 135 kg w kat. +100 kg seniorów

– 1 miejsce,
– 1 miejsce,
– 1 miejsce,
– 1 miejsce,
– 1 miejsce,
– 1 miejsce,
– 1 miejsce,
– 2 miejsce,
– 2 miejsce,
– 3 miejsce,
– 3 miejsce,
– 3 miejsce,
– 4 miejsce,
– 4 miejsce,
– 5 miejsce,
– 6 miejsce.

Klasyfikacja drużynowa:

- kobiety – 1. UKS Eugen Knurów, 2. UKS Pover Chorzów, 3. TKKF Azory Kraków,
- mężczyźni – 1. UKS Pover Chorzów, 2. UKS Eugen Knurów, 3. Terminatus Dąbrowa Górnicza.
UKS Eugen Knurów dziękuje za pomoc w organizacji turnieju: Urzędowi Miasta, Miejskiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, firmie UPOS System
oraz pani Brzyskiej.
Patronat honorowy – prezydent Knurowa, Adam
Rams.
Patronat medialny – „Przegląd Lokalny”.

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

tygodnie wyjeżdżamy na mistrzostwa Śląska, a za miesiąc
wystą pimy w mistrzostwach
Polski.
Przed juniorkami, w pokazowej rywalizacji przeprowadzonej w formie zabawy

PiSk

Wyniki reprezentantów UKS Eugen Knurów:

Po raz dwunasty
Tradycyjnie ju ż areną
zmagań siłaczy była Miejska
Szkoła Podstawowa nr 7. Do
rywalizacji przystąpiło około
80 zawodników z 12 klubów.
Frekwencja byłaby jeszcze
większa, gdyby nie zagrożenie
powodziowe, które występuje
w innych regionach kraju.
– Nie dojechały do nas ekipy
żeńskie i swoje umiejętności
zaprezentowało dziesięć zawodniczek – relacjonuje Eugeniusz Mehlich, prezes UKS
Eugen i organizator turnieju.
– Na uwagę zasługuje wynik
Adriany Łosik, która wycisnęła 62,5 kg. Z kolei rekordy
życiowe poprawiły: Patrycja
Małkowska, Sara Kociołek,
Anna Radzikowska i Angelika
Adamek. Z formy jesteśmy
zadowoleni, bowiem za dwa

na awans do finału Selima
Guleryuza (Śląsk Ruda Śląska) i wreszcie w finale, już
w pierwszej rundzie silnym
sierpowym posłał na deski
Daniela Mętlewicza (RMKS
Rybnik). Chwilę później sekundanci z Rybnika poddali
swego zawodnika.
W klasyfikacji drużynowej BKS Concordia Knurów
(17 pkt) zajęła 7 miejsce, natomiast na „pudle” stanęli
reprezentanci Kleofasa 06
Katowice (43 pkt), Śląska
Ruda Śląska (41 pkt) i Jawora
Team Jaworzno (38 pkt).

Foto: Piotr Skorupa

Oficjalnego otwarcia mistrzostw dokonali:
Mieczysław Gołąb, Jerzy Pach, Bogdan Litwin,
Henryk Średnicki i Andrzej Filipek

Uczestniczki turnieju knurowskich siłaczy

W imieniu MOSiR-u siłaczy przywitał
Marcin Kasprzyk

Najmłodsi rywalizują na razie
w formie zabawy
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sport
MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

FUTSAL - I LIGA

Od 2:0
do 3:5
UPOS Komart Knurów
zanotował kolejny występ
bez zwycięstwa. Tym razem
początek wyjazdowej konfrontacji z AZS UŚ Katowice
nie zapowiadał porażki, bowiem po bramkach Łukasza
Pilca i Michała Pietraczyka,
knurowianie prowadzili 2:0.

WYNIKI:
AZS UŚ KATOWICE - UPOS KOMART

5:3

Bramki dla pokonanych:
Pilc
Pietraczyk
Stępień
UPOS Komart:
Żebrowski, Poręba, Kempa,
W. Rozumek, Zabłocki,
Pietraczyk, Wieliczko, Bagiński,
Pilc, M. Rozumek, Stępień.
Kasiński.

Skończyło się jednak na przegranej 3:5 i dwóch zmarnowanych przedłużonych rzutach

Ekipa TS Vibovit źle zinterpretowała przepisy i wystawiając
do składu ukaranego czerwoną kartką Michała Bagińskiego naraziła się na stratę punktów w meczu z Osiedlem Szczygłowice.
Odebrane punkty mogą skutkować przegraniem rywalizacji o
tytuł mistrzowski.
wyniki

PAUZA

karnych. W pierwszej części
spotkania stałego fragmentu
gry nie wykorzystał Łukasz

Pilc, w drugiej – Adrian Zabłocki.
PiSk

Foto: MG-2

Miejskie gimnazjum nr 2

Błąd na wagę tytułu?

TABELA PO 17. KOLEJCE:

1. MARIOSS GAZOWNIK WAWELNO 16 34 73:46
2. REKORD BIELSKO-BIAŁA
16 32 77:46
3. RENEX GRAJÓW
15 29 75:50
RODAKOWSKI - 4. INPULS ALPOL SIEMIANOWICE
16 28 83:63
REKORD
5.
RADAN
GLIWICE
15
26 63:46
2:8
6. REMEDIUM PYSKOWICE
15 25 59:57
HEIRO FUTSAL
7. UPOS KOMART KNURÓW
16 19 64:76
-MAREX
15 18 47:55
(nie odbył się) 8. AZS UŚ KATOWICE
9. MAREX CHORZÓW
15 13 47:61
RADAN 51:79
10.
RODAKOWSKI
TYCHY
15
8
INPULS ALPOL
3:1
11. HEIRO FUTSAL RZESZÓW
14
6 40:100
W kolejnej serii spotkań UPOS Komart Knurów
RENEX –
pauzuje.
REMEDIUM MARIOSS
4:4

Awans siatkarzy
i koszykarzy
Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2
w Knurowie zdominowali rozgrywki siatkarskie
i koszykarskie na szczeblu powiatu.
Podopieczni Zbigniewa Matuszka i Wojciecha
Kempy uzyskali tym samym awans do
rozgrywek rejonowych.
Wojt ek Ja n kowsk i, Kuba
Gendarz, Tomek Czarkowski,
Dawid Wiercioch, Łukasz
Kwapis i Szymon Grychtoł.
Trener: Zbigniew Matuszek.
W reprezentacji koszykarzy
zagrali: Tomasz Czarkowski,
Szymon Grychtoł, Sebastian
Goncerzewicz, Jakub Gendarz,
Wojciech Jankowski, Jakub
Mastalerz, Patryk Wiszniewski, Daniel Pokorski, Grzegorz
Tokarz, Miłosz Dąbrowski.
Trener: Wojciech Kempa.
PiSk

tabela

Koszykarze-reprezentanci gimnazjalnej „Dwójki”
Foto: MG-2

W powiatowych mistrzostwach w piłce siatkowej,
uczniowie MG-2 pokonali 2:0
rówieśników z Przyszowic
(25-13, 25-18) i Sośnicowic
(25-13, 25-20).
Również dwa zwycięstwa
odnieśli koszykarze: 76:15 z
Pyskowicami i 32:20 z Przyszowicami. Po tych wygranych
knurowianie zdobyli tytuł mistrzów powiatu gliwickiego.
Zespół siatkarski wystąpił
w składzie: Mateusz Hornik,
Bartek Pietras, Kuba Mastalerz, Patr yk Szymkowiak,

Drużyna siatkarzy Miejskiego Gimnazjum nr 2

Sokół II Katowice.
Dzięki tym w ygranym
konto szczygłowiczan wzbogaciło się o aż 6 punktów i

WYNIKI:

TKKF SZCZYGŁOWICE - ZAGRODA BUCZKOWICE

3:0 (25:17, 25:19, 25:10)
TKKF: Neyman, Palusiński, Gomułka, Sumik,
Lewandowski, K. Balbierz, Kieś, Stoppel,
Sałasiński, Nowak.

UKS SOKÓŁ KATOWICE II - TKKF SZCZYGŁOWICE
0:3 (14:25, 25:27, 15:25)
TKKF: Gomułka, Sumik, Lewandowski,
K. Balbierz, Kieś, Stoppel, Sałasiński, Nowak,
Rabczewski.

OLIMPIA GOLESZÓW – UKS COS OLIMP SZCZYRK
3:2 (25:15, 18:25, 22:25, 25:20, 15:12)
UKS METALIK RADZIECHOWY - UKS SOKÓŁ KATOWICE II
3:0 (25:14, 25:19, 25:18)

Przegląd Lokalny Nr 9 (835) 5 marca 2009 roku

15

42

92-35

14

0

1

TS VIBOVIT

15

40

99-30

13

1

1

3.

MISTRAL

15

33

98-59

11

0

4

4.

INTERMARCHE A

15

27

67-59

9

0

5

5.

OSIEDLE SZCZYGŁOWICE

15

24

68-53

8

0

7

6.

FC APINEX CZERWIONKA

15

24

69-61

8

0

7

7.

VERITAX GUMILAND

15

22

64-59

7

1

7

8.

TEAM STALMET

15

9

66-93

3

0

12

9.

PTK HOLDING S.A

15

3

47-157

1

0

14

10.

TOMSAT

15

0

34-98

0

0

15

ZAGRODA BUCZKOWICE - UKS SOKÓŁ KATOWICE III
3:2 (15:25, 24:26, 25:18, 25:22, 15:13)
AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA - UKS PIK KATOWICE
3:0 (25:20, 25:14, 25:16)
GLKS WILKOWICE - OLIMPIA GOLESZÓW
1:3 (25:21, 12:25, 18:25, 14:25)

TKKF zanotował awans na
czwarte miejsce w tabeli.
PiSk

TABELA PO 5. KOLEJCE:

Wojciech Napierała (Knurów)
Edward Nowak (Gliwice)
Jerzy Niewiadomski (Knurów)
Zdzisław Mral (Knurów)
Dariusz Golyś (Szczygłowice)
Stefan Wroblowski (Gliwice)
Stefan Dylus (Gliwice-Sośnica)
Michał Szczecina (Nieborowice)
Jacek Zacher (Knurów)
Piotr Palica (Gliwice)

– 2.188 pkt
– 2.123 pkt
– 2.104 pkt
– 2.091 pkt
– 2.024 pkt
– 1.935 pkt
– 1.930 pkt
– 1.819 pkt
– 1.748 pkt
– 1.662 pkt

Knurowski finał

1. AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA UKS

5

13

14:3

2. OLIMPIA GOLESZÓW

5

11

14:9

3. UKS METALIK RADZIECHOWY

4

10

12:4

4. TKKF SZCZYGŁOWICE

5

10

13:8

5. COS OLIMP SZCZYRK

4

9

11:6

6. UKS PIK KATOWICE

5

7

8:10
8:11

7. UKS SOKÓŁ KATOWICE III

5

7

8. ZAGRODA BUCZKOWICE

5

5

7:11

9. GLKS WILKOWICE

5

0

3:15

10. UKS SOKÓŁ KATOWICE II

5

0

2:15

7 marca – TKKF – UKS Sokół III
UKS SOKÓŁ KATOWICE III - AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA
Katowice (18.30)
0:3 (16:25, 14:25, 19:25)
UKS COS OLIMP SZCZYRK - UKS METALIK RADZIECHOWY 14 marca – UKS COS Olimp Szczyrk
(brak wyniku)
– TKKF
UKS PIK KATOWICE - GLKS WILKOWICE
3:1 (25:13, 23:25, 25:22, 25:20)

INTERMARCHE

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

Szybkie zwycięstwa
wych rozgrywkach gładko, po
3:0 wygrali zarówno sobotni,
jak i niedzielny mecz, gromiąc
Zagrodę Buczkowice i UKS

1.
2.

7. OTwarte mistrzostwa
gminy pilchowice
w skacie sportowym

SIATKÓWKA - IV LIGA

Bardzo szybko rozprawili
się z kolejnymi przeciwnikami
siatkarze TKKF Szczygłowice. Debiutanci w czwartoligo-

FC Apinex Czerwionka - PTK Holding S.A. 8:2 (1:1)
1:0 Bysiec 13 min., 1:1 Greczek 14 min., 2:1 Jasiczek 23 min.,
3:1 Jasiczek 29 min., 4:1 Bartyzel 30 min., 5:1 Bysiec 30 min.,
6:1 Jasiczek 33 min., 7:1 Kupczyk 37 min., 8:1 Małachowski 38
min., 8:2 Święch 40 min.
żółta kartka: Bysiec (FC Apinex Czerwionka)
Team StalMet - TS Vibovit 2:8 (0:4)
0:1 Kijak 6 min., 0:2 Pilc 7 min., 0:3 Kasiński 13 min., 0:4 Kasiński
20 min., 1:4 Mularczyk 24 min., 1:5 Kijak 25 min., 1:6 Kasiński 26
min., 1:7 Zabłocki 27 min., 2:7 Flis 29 min., 2:8 Mikulski 35 min.
Intermarche - Intermarche A 7:4 (4:3)
0:1 Bodzioch 3 min., 0:2 Antosz 7 min., 0:3 Dziubliński 7 min.,
1:3 Pietraczyk 9 min., 2:3 Krzyśka 11 min., 3:3 Tkocz 13 min.,
4:3 Stawiarski 19 min., 5:3 Winiarczyk 24 min., 5:4 Dziubliński 28
min., 6:4 Winiarczyk 33 min., 7:4 Wieliczko 40 min.
Osiedle Szczygłowice - Veritax Gumiland 8:6 (3:2)
0:1 Kempa 9 min., 1:1 Żyrkowski 12 min., 2:1 Żyrkowski 14 min.,
2:2 Gmyz 18 min., 3:2 Basak 19 min., 4:2 Gałach 21 min., 4:3
Barwicki 23 min., 4:4 R. Nowosielski 29 min., 5:4 Żyrkowski 31
min., 6:4 Żyrkowski 32 min., 6:5 R. Nowosielski 35 min., 7:5 Basak 37 min. (k), 7:6 Kempa 38 min., 8:6 Basak 39 min. (k).
żółte kartki: Cieśla (Veritax Gumiland), Żyrkowski (Osiedle
Szczygłowice).
Mistral – Tomsat 5:0 (vo)

Dwie drużyny oldbojów z Knurowa zagrały w finale
turnieju, jaki odbył się w Pilchowicach. W meczu
decydującym o turniejowym zwycięstwie Concordia
uległa KWK Knurów 0:3.
Wyniki:
- grupa 1 – Ostropa – Pilchowice 2:1, Pilchowice – KWK Knurów
1:4, KWK Knurów – Ostropa 2:0,
- grupa 2 – Skuteczni Dla Zabrza – Concordia 1:3, Concordia
– Sośnicowice 0:0, Sośnicowice – Skuteczni Dla Zabrza 2:0,
- o 5 miejsce – Skuteczni Dla Zabrza – Pilchowice 6:5,
- o 3 miejsce – Sośnicowice –Ostropa 3:4,
- finał – Concordia – KWK Knurów 0:3.
KWK Knurów: Tomasz Kacprzyk, Leszek Kobrzyński, Jacek
Brodziński, Zbigniew Kuśmierz, Wojciech Kluska, Robert Kasiński, Damian Jakubowski, Dariusz Drewniok.
Concordia: Jan Bernatowicz, Piotr Kwitek, Zbigniew Kapustka,
Marek Wiercioch, Marek Wojtanowski, Adam Piejko, Andrzej
Burek, Arkadiusz Michalski, Grzegorz Smętek, Janusz Siwiec,
Dariusz Skowron.
Zespół Concordii dziękuje za pomoc w organizacji wyjazdu
Firmie Budowlanej A. Czupryn, Firmie Complex oraz ZZG w
Polsce KWK Knurów.
PiSk
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11,7 proc. (195).
- Mam nadzieję, że odbędą się rozmowy i Zarząd
Kompanii Węglowej odstą pi
od tego pomysłu – mówi Piotr
Górka, wiceprzewodniczący
NSZZ „Solidarność” KWK
„Knurów”. – Jeśli nie, zarząd
związku podejmie dalsze kroki
przeciwko temu.
Przypomnijmy, że do rozmów związkowców z Zarządem KW S.A. miało dojść w
ubiegły wtorek, 24 lutego,
w siedzibie dyrekcji KWK

„Knurów”. Jednak w przeddzień rozmów przedstawiciele
Zarządu KW odwołali swój
przyjazd. Ostatecznie w spotkaniu uczestniczył dyrektor
Centrum Wydobywczego Zachód KW S.A. – Jan Stokłosa,
kadra kierownicza obu kopalń
oraz przewodniczący wszystkich związków zawodowych
działających na terenie tych
kopalń. Związkowcy wręczyli
dyrekcjom wspólne pismo
zawierające uwagi do projektu
połączenia kopalń. W trakcie

spotkania przed budynkiem
dy rekcji KW K „K nu rów”
odbyła się demonstracja. Dwa
dni później zorganizowano
referendum.
Rzecznik Kompanii Węglowej, Zbigniew Madej, nie
chciał komentować wyników
referendum.
Tematyce połączenia knurowskich kopalń poświęcimy
obszernie jedno z najbliższych
wydań PL.
MiNa

Knurów. Plany połączenia kopalń „Knurów” i „Szczygłowice”

Sprzeciw w referendum
Górnicy KWK „Knurów” i KWK
„Szczygłowice” opowiedzieli się w
referendum przeciwko połączeniu
obu kopalń, planowanemu przez
Kompanię Węglową S.A.

Knurów

Msza w podzięce

Nabożeństwo urodzinowe ks. Andrzeja
Wieczorka, proboszcza parafii pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego, stanie się okazją
do wyróżnienia parafian zasłużonych dla
Archidiecezji Katowickiej
Msza św. w intencji ks.
Wieczorka odbędzie się w
czwartek, 12 marca. Jubilat z
pewnością będzie adresatem
wielu gratulacji i życzeń nie
tylko od wdzięcznych za posługę duszpasterską parafian.
Przyjazd zapowiedział m.in.
ks. prałat Stanisław Noga,
asystent kościelny przy diecezjalnym instytucie Akcji
Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.
Nabożeństwo będzie doskonałą okazją do wyróżnienia
najbardziej zasłużonych dla
archidiecezji parafian. Otrzymają je Leszek Michalski,
Artur Łyczek i Włodzimierz
Gwiżdż. Jak się dowiedzieliśmy, specjalną statuetkę otrzyma ks. Wieczorek. Będzie to
informacja

KWK „Knurów” liczy ponad wiek,
KWK „Szczygłowice” niespełna połowę;
do tej pory „fedrowały” osobno,
prawdopodobnie przyszłość będzie wspólna ...

Knurów. Regionalny konkurs języka angielskiego

Dwójka najlepsza
Konkurs odbył się – jak
co roku – w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 7. O tytuł
Mistrza Poziomu Podstawowego rywalizowali przedstawiciele 11 podstawówek
z K nu rowa, Sośnicowic,
Pyskowic, Chudowa i Gierałtowic.
Najlepszym anglistą w
gronie pretendentów do wygranej okazał się reprezentant „Dwójki” - Paweł Kieś.
Drugie miejsce zajął Kamil
Babiński z „Siódemki”, natomiast trzecie, szkolny kolega tryumfatora - Wojciech
Pyka.
Nagrodą dla najlepszych
konkursowiczów był semestralny kurs języka angielskiego, ufundowany przez
Szkołę Jęz yków Obcych
Level, i cenne słowniki zakupione przez Wydawnictwo Longman. Wszystkich
uczestników uhonorowano
dyplomami.
Oprac. b

Foto: Archiwum MSP-7

Paweł Kieś ze szkolnej „Dwójki” wygrał V Międzyszkolny
Konkurs Języka Angielskiego

Świat stoi otworem, ale bez znajomości angielskiego bardzo trudno go zdobyć
- nie mają wątpliwości uczestnicy konkursu

Foto: Paweł Gradek

Refe r e n d u m z o s t a ł o
zorganizowane w ubiegły
czwartek, 26 lutego. Wzięły
w nim udział 1664 osoby,
czyli 65,9 proc. uprawnionych. 88,6 proc. górników
(1475 osób) opowiedziało się
przeciwko łączeniu kopalń,
zaś 10,6 proc. (177 osób) było
„za”. Za akcją strajkową w
przypadku podjęcia decyzji o połączeniu zakładów
opowiedziało się 87,5 proc.
głosujących (1457 osób), z
kolei „przeciw” głosowało

Ks. Andrzej Wieczorek
obchodzi 49 urodziny

figura biegacza na tle krzyża
przy kopalni „Wujek”, nawiązująca do wsparcia, jakiego knurowski proboszcz
udziela miejscowym biegaczom, uczestnikom sztafety
do grobu ks. Popiełuszki.
Nabożeństwo rozpocznie
się o godz. 18.
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