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Knurów. więKsza szansa na Pracę, ustawy Bez tajemnic

Knurów. Pilchowice

Fundacja zaprasza
na szkolenia

na gorącym uczynku

Trzech mężczyzn wymyśliło jak poradzić
sobie z rosnącymi cenami paliw. Od pomysłu
do realizacji droga niedaleka, dlatego za cel
obrali sobie ciężarówki z bazy transportowej
w Pilchowicach. Nie spodziewali się, że w
Nie wiesz w jaki sposób napisać prawidłowo CV i list motywacyjny, jak
zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej? Od teraz nie powinno stanowić drogę wejdą im policjanci z tamtejszego
to problemu dzięki warsztatom aktywizującym przeprowadzanym przez
posterunku...
Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
Fundacja zaprasza do udziału
w szkoleniu osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Na dwudniowym
kursie wszyscy chętni zapoznają
się z zasadami prawidłowego pisania dokumentów aplikacyjnych,
uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych, a także efektywnego
poszukiwania pracy. Udział jest
bezpłatny, a organizatorzy zapewniają uczestnikom zaświadczenia o
udziale w warsztatach oraz materiały
szkoleniowe.
Dwudniowy kurs dla wszystkich
poszukujących pracy odbędzie się w
dniach 19 i 20 stycznia w godzinach od
8.50 do 13.00 w siedzibie Fundacji w
Knurowie przy ul. Dworcowej 38a.
Zainteresowani mogą zgłosić

swój udział w szkoleniu do 14 stycznia telefonicznie (tel. 32 235 96 70),
mailowo (biuro@fundacja.knurow.
pl) bądź osobiście.

ustawy Bez tajemnic

To nie jedyna propozycja fundacji. W środę, 19 stycznia o godz. 10,
w jej siedzibie przy ul. Dworcowej
38a odbędzie się szkolenie związane
z wejściem w życie nowej ustawy o
pożytku publicznym i wolontariacie.
Tutaj do udziału zapraszani są przedstawiciele miejscowych organizacji
pozarządowych.
Szkolenie potrwa pięć godzin.
Przeprowadzi je dr Sonia Rzeczkowska. Uczestnicy zostaną zapoznani z
zasadami pozyskiwania środków fi-

nansowych z projektem nowej oferty
konkursowej. Poznają też szczegóły
związane z konkursami, które zostaną ogłoszone w 2011 roku.
Zapisy na zajęcia przyjmowane
są do wtorku (18 stycznia), telefonicznie (tel. 32 235-96-70), mailem
(biuro@fundacja.knurow.pl) lub
osobiście.
Na czwartek, 20 stycznia o godz.
10, zaplanowano też szkolenie z
zakresu zmian wprowadzonych w
podatku VAT w 2011 roku.
Więcej informacji na temat organizowanych przez fundację szkoleń
można znaleźć na stronie www.
fundacja.knurow.pl
Oprac. dc

10 stycznia, Volkswagen Sharan,
zaparkowany w pobliżu samochodów
ciężarowych. Niby nic, a jednak
zainteresował patrolujących rejon
stróżów prawa. Krótka obserwacja
potwierdziła ich podejrzenia - samochód należy do złodziei paliwa, próbujących, pod osłoną nocy, spuścić
olej napędowy z baków ciężarówek.
W wyniku podjętej interwencji
funkcjonariusze zatrzymali dwóch
22-latków (mieszkańców powiatu
rybnickiego), którzy trafili do policyjnego aresztu. W samochodzie
złodziei policjanci zabezpieczyli
puste pojemniki, mogące pomieścić
prawie 400 litrów paliwa!
Kierowca sharana zdołał zbiec.
Wolnością cieszył się zaledwie kilka
godzin. Kryminalni zapukali do
jego mieszkania w Knurowie tuż
przed godz. 9.00. 24-letni mężczy-

zna podejrzewany jest o dokonanie
kradzieży z włamaniem do zbiorników z paliwem w samochodach
ciężarowych na terenie Knurowa i
miejscowości ościennych.
Postępowanie prowadzi Wydział
Kryminalny Komisariatu Policji w
Knurowie. Podejrzanym grozi kara
10 lat pozbawienia wolności. Sprawa
należy do rozwojowych.
Policja wyjaśnia, czy aresztowani
mężczyźni mają związek z kradzieżą
400 litrów oleju napędowego o wartości 1800 zł z ciężarowego mercedesa, do której doszło 31 grudnia przy
ul. Dworcowej w Knurowie.
W ostatnich miesiącach, wraz
ze wzrostem cen, gliwicka policja
odnotowuje coraz większe zainteresowanie kradzieżami paliw.
/pg/, /kmp gliwice/

Ferie z moPP

do
mikołaja

Foto: Tomasz Rak

Wycieczka do Parku Świętego
Mikołaja w Zatorze to jedna z atrakcji
przygotowanych na ferie przez knurowskie Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej dla uczniów knurowskich
szkół. Została zaplanowana na środę,
19 stycznia. Odjazd z parkingu przy
kościele Matki Bożej Częstochowskiej – o godz. 9. Koszt wycieczki
wynosi 17 zł (w cenie – bilet do parku
i przewodnik, zaś w prowiant trzeba
dziecko zaopatrzyć we własnym zakresie). Płatność będzie regulowana
w dniu wyjazdu w autokarze (na
ten dzień należy tez przygotować
pisemną zgodę rodziców na wyjazd
dziecka. Więcej informacji można
uzyskać w sekretariacie MOPP (al.
Lipowa 12), czynnym w godz. 9-15,
tel. 32 2352713.
MiNa

wyjaśnienie

W tekście „Dla kogo ta poczekalnia?” zamieszczonym w
poprzednim wydaniu PL w wypowiedzi jednej z Czytelniczek
znalazła się informacja, że zeszłej
zimy poczekalnia na przystanku
„Foch” była zamykana późnym
wieczorem przez Straż Miejską, dzięki czemu była czynna
dłużej.
– Od trzech lat to ja zamykam
zimą ten przystanek, a nie Straż
Miejska – prostuje przytoczoną
wypowiedź Czytelniczka zatrudniona przy sprzątaniu przystanku
„Foch”. – Robię to zawsze późnym
wieczorem, po godz. 23.
MiNa

2

Psy szukają panów
Jeden może znajdzie dotychczasowego
właściciela, drugi liczy na nowy dom
Ta urocza bokserka zdjęcie
powyzej) błąkała się w poniedziałkowy ranek po ul. Przemysłowej.
– Była zmarznięta i bardzo lgnęła
do ludzi – relacjonuje pani Katarzyna, która tymczasowo przygarnęła suczkę. – Jest zadbana,
wykarmiona.
Piesek ma czarną kufę i „tygrysie” ubarwienie tułowia – jest
ciemnobrązowy w jasne prążki.
Na końcówkach łapek ma małe,
białe łatki, ma też biały „krawat”
i jasne pazur y. Identyf ikację,
może ułatwić obroża, w jakiej
została znaleziona suczka. Właś-

ciciel zguby proszony jest o kontakt pod nr tel. 509 349 952.
Dyzio – średniej wielkości
kundelek – został najprawdopodobniej wyrzucony przez poprzedniego właściciela. Został
znaleziony w rowie, półprzytomny i zmarznięty. Ma brązowo-rudawa sierść. Jest nieco zagubiony
i smutny, jednak po przełamaniu
nieśmiałości staje się łasy na
pieszczoty i kontakt z człowiekiem. Osoby chętne do przyjęcia
Dyzia pod swój dach proszone są
o kontakt z panią Jagodą (nr tel.
509 357 294).

Kto to widział, żeby wozić śnieg, przecież się roztopi. Takie jest
odwieczne prawo natury. Owszem, jeśli nikomu nie przeszkadza.
Tu akurat na targowisku nie ma innej rady na taką ilość wody. A
jak zapowiadają synoptycy, w lutym znowu sypnie śniegiem...
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Gminy dmuchają
na zimne
Knurów, Gierałtowice, Pilchowice. strach przed powodziami...

I trudno im się dziwić. Ciężko wymazać z pamięci
ubiegłoroczną powódź. Spełnił się wówczas najgorszy
scenariusz przedwiośnia - szybki wzrost temperatur, nagła
odwilż i ulewny deszcz...
Nagłe ocieplenie przyszło wcześniej niż zazwyczaj, bo już na początku stycznia. Wystarczyło, by w kilku
regionach Polski podniósł się poziom
wód i ogłoszono alarm przeciwpowodziowy...
Jaką lekcję z ubiegłorocznej powodzi wyciągnęły samorządy Knurowa, Gierałtowic i Pilchowic?

Winna GDDKiA

-Na to, co działo się w ubiegłym
roku przy ul. Dworcowej złożyło się
kilka czynników - podkreśla szef
Miejskiego Inspektoratu Obrony
Cywilnej major Jarosław Wiewiura.
- Gwałtowny wzrost temperatur,
intensywne opady i powstanie autostrady. Nikt nas nie uprzedził, że
odwodnienie autostrady zostało
włączone w obieg miejski.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska Anna Lewandowska dodaje, że po powodzi
między urzędem a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
prowadzona była w tej sprawie
korespondencja. - Wina ewidentnie
leżała po stronie GDDKiA. Miasto
na bieżąco utrzymuje rowy i kanalizację deszczową, a po powodzi
wybudowaliśmy nowe przepusty pod
ul. Koziełka i Damrota.
KWK „Knurów-Szczygłowice”
Ruch Szczygłowice ma do wykonania na terenie Knurowa szereg
zadań związanych z hydrotechniką.
- Utrzymanie cieków wodnych nie
jest sprawą prostą, a wiadomo,
że każdą inwestycję poprzedzają
projekty, przetargi, a to niestety pochłania dużo czasu - stwierdza major
Wiewiura.
Odwilż sprawiła, że podniósł
się poziom Bierawki i miejscowych
potoków. Systematyczne wizje w
terenie wykluczyły zagrożenie powodziowe.

Pat z potokiem

Stabilnie jest także w Gierałtowicach. - Kłodnica w korycie, nie ma
stanu zagrożenia - uspokaja zastępca
wójta Janusz Korus.
Har monogram zadań hydrotechnicznych objął m.in. regulację
Kłodnicy od mostu na ul. Zabrskiej w
kierunku wschodnim. - Od sierpnia
rzeka płynie w zawężonym korycie.
Prace wykonuje solidna firma z Lublińca. Ponadto za środki pochodzące
z Urzędu Marszałkowskiego udało
się naprawić uszkodzone przepusty.
To wszystko pozwala spokojniej
patrzeć w przyszłość, chociaż prawdziwym egzaminem będzie dla nas
dopiero wiosna.
Dzięki pomocy z Niemiec udało
się osuszyć budynki przy ul. Wieczor-

Nie jest łatwo wygrać walkę z żywiołem. W ubiegłorocznej
poległa nowoczesna przepompownia w Wilczy
ka. Pieniądze na remonty przekazał
Gierałtowicom wojewoda. Ubiegłoroczna powódź zmobilizowała
niektórych mieszkańców domów
przy ul. Brzeg do rozpoczęcia budów nowych domów w Paniówkach.
Dwie rodziny zostały wypłacone
przez kopalnię. Pozostałe nadal nie
godzą się na wywłaszczenie i sprzedaż gruntów Kompanii Węglowej, co
pozwoliłoby uregulować wylewający
Potok Chudowski.
-Projekt jest gotowy, blokuje go
upór 4-5 mieszkańców. Nie udała się
próba wywłaszczenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze stanęło
po stronie mieszkańców. Niestety,
sytuacja jest patowa - stwierdza
zastępca wójta.

Wojciechowska.
W maju 2010 roku zawiodła
nowoczesna przepompownia, która
miała uchronić wilczan przed powodzią. Pojawiły się wówczas głosy, że
wybudowana została na takie warunki, jakie panowały podczas powodzi
z 1997 roku.
- W ubiegłym roku przepompownia została zalana, dlatego nie działała jak powinna. Już po powodzi została zmodernizowana, usprawniona
i zakonserwowana przez kopalnię
„Szczygłowice” - mówi rzecznik
KWSA Zbigniew Madej.
Tekst i foto: Paweł Gradek

Szczygłowice

Napadli i wpadli
w ręce policji

Właściciele sklepu jubilerskiego „Szeherezada”
zakończyli ubiegły rok kilkunastotysięczną
stratą. Jest szansa na odzyskanie zrabowanej
biżuterii, bo policji udało się już zatrzymać
trzech z czterech sprawców napadu
Dwie ekspedientki nabrały wody
w usta i odsyłają do właścicielki
sklepu. - Nic nie możemy powiedzieć,
proszę rozmawiać z szefową - radzi
jedna z nich. Przed nią stoi pusta
gablota - jedyny znak, że w sklepie
doszło do napadu.
29 grudnia, około godz. 13.00 do
sklepu weszli mężczyźni, ubrani w
wysokie golfy, ich twarze zakrywały
czapki. - Sterroryzowali personel,
zbili szybę w gablocie młotkiem i
skradli precjoza - mówi rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji
w Gliwicach - podkomisarz Marek
Słomski.
Przytomność ekspedientek, które
natychmiast zaalarmowały policję,
pozwoliła zatrzymać trzech mężczyzn. - Są w wieku od 18 do 30
lat. Czwarty znajduje się jeszcze na
wolności. Śledczy znają już jego tożsamość, dlatego kolejne zatrzymanie
to kwestia najbliższych dni.
Policji udało się odzyskać część
skradzionej biżuterii.
Zaalarmowani przez pracownice
właściciele „Szeherezady” od razu
pojawili się przy al. Piastów. Jak to
zwykle bywa w takich przypadkach
ostrzegli przed złodziejami właścicieli pozostałych sklepów jubiler-

skich w Knurowie.
Właścicielka odmówiła komentarza, tłumacząc się dobrem śledztwa. Podkreśliła jednak, że dołożyła
wcześniej z mężem wszelkich starań,
aby sklep był dobrze zabezpieczony.
- Ciężko cokolwiek radzić, bo
każde zdarzenie jest inne. Najważniejsze - nie stawiać oporu. Życie jest
droższe od towaru - mówi podkomisarz Słomski.
Najważniejsze, to natychmiast
powiadomić o wszystkim policję.
- Im szybciej, tym lepiej. Mamy wtedy
czas, by zarządzić akcję pościgową
albo blokadową. Liczy się wtedy
każda minuta. W godzinach popołudniowych najlepiej, kiedy w sklepie
jest więcej niż jeden pracownik.
Bard zo ważne, aby zwrócić
uwagę na osoby zbyt często kręcące
się w pobliżu sklepu lub go obserwujące. Normą jest podpisywanie
umów z firmami ochroniarskimi,
które reagują na każde wezwanie
obsługi sklepu.
- I jeszcze jedno: kiedy dojdzie do
napadu, należy starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, które
pomogą w późniejszym dochodzeniu
- dodaje Słomski.
Paweł Gradek

ogłoszenie

PRZETARG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie
ogłasza przetarg nieograniczony na zbycie pojazdu – samochodu osobowo-ciężarowego marki LUBLIN 3 3314 2,9 t. Przetarg
odbędzie się w dniu 21.01.2011 r. o godzinie 10.00 w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. J. Sobieskiego 6 pok. nr 6 świetlica.
Zainteresowany zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie
1000 zł do godz. 9.30 w dniu przetargu w kasie Spółdzielni.
Pojazd można oglądać w dniu 20.01.2011 r. przy ul. 1 Maja 51
w godz. 10.00 – 13.00 przed warsztatem konserwatorów.

reklama

Ręka na pulsie

W Pilchowicach przeprowadzono przegląd stanu wód wszystkich
cieków wodnych oraz dokonano
oceny zagrożenia powodzią roztopową. - Poziom wód nieznacznie
się podniósł, jednak przepływ wody
jest swobodny i płynny - uspokaja
inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Joanna
Wojciechowska. - Na bieżąco monitorujemy sytuację na terenie Gminy
Pilchowice.
W sołectwie Leboszowice poziom Bierawki podniósł się o 0,5 m.
Rzeka płynie w dolnej części swojego koryta. Minimalnie podniosły
się poziomy wód potoków: Rudka,
Wilczńskiego i Żernickiego, jednak
przepływ wody jest swobodny.
-Wszystkie przepusty, studzienki i rowy zostały wyczyszczone, a
to, co uległo uszkodzeniu podczas
ubiegłorocznej powodzi, zostało
odbudowane - zapewnia inspektor
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KNuróW. MIEJsKI BuDŻEt: ZŁOtóWEK DuŻO, A ZArAZEM (ZA) MAŁO...

100 milionów
do wydania
Wedle założeń budżetowych do wydania
w 2011 roku miasto będzie mieć 104,2 mln zł.
Z dochodów ma pochodzić ponad 94,4 mln
zł, resztę uzupełni głównie nadwyżka z lat
ubiegłych

DOcHODy

będą pochodzić głównie z podatków, opłat i dotacji. Podatek
dochodowy od osób przyniesie 24,8
mln zł, podatek od nieruchomości
- 24,2 mln zł, opłata eksploatacyjna
od przedsiębiorstw górniczych - 1,9
mln zł, opłaty z tytułu korzystania
ze środowiska - 1,8 mln zł, podatek
od czynności cywilnoprawnych - 1,1
mln zł. Wpływy ze sprzedaży lokali
komunalnych i nieruchomości przyniosą 4,3 mln zł. Dotacja celowa (na
przebudowę ul. Marynarzy) da miejskiej kasie 2,3 mln zł, część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu
państwa - 18,2 mln zł, inne wpływy
związane z oświatą - 2,8 mln zł,
dotacje celowe z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej - 5,5 mln zł.
Z działalności (usług i dotacji) związanej ze sportem planuje się uzyskać
1,7 mln zł.

WŚróD WyDAtKóW

największe kwoty zostaną przeznaczone na: oświatę i wychowanie
- 38,5 mln zł, transport i łączność
- 10,7 mln zł, gospodarkę mieszkaniową - 3,9 mln zł, administrację
publiczną - 12,3 mln zł, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 1,6 mln zł, pomoc społeczną
- 5,5 mln zł, gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska - 7,9 mln zł,
kulturę fizyczną i sport - 8,4 mln zł,
reklama

kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 2,4 mln zł.
W oświacie na potrzeby szkół
podstawowych koniecznych będzie
16,3 mln zł, dla gimnazjów - 8,9 mln
zł, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - 8,5 mln zł. Utrzymanie
obsługi administracyjnej wymaga 1,8
mln zł, działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych - 1,6 mln zł.
W transporcie i łączności największy udział będą mieć wydatki
inwestycyjne - 6,4 mln zł, oraz
utrzymanie lokalnego transportu
zbiorowego (wpłata na KZK GOP) 3,1 mln zł. Wśród inwestycji są m.in.
przebudowa ul. Marynarzy (4,6 mln
zł), przebudowa ul. Szarych Szeregów (0,8 mln zł), zagospodarowanie
terenu w rejonie ratusza (450 tys. zł),
budowa miejsc postojowych przy ul.
Legionów i Armii Krajowej (po 170
tys. zł), wykonanie dokumentacji
projektowej dotyczącej przebudowy
al. Piastów (50 tys. zł). Ponadto remont skrzyżowania al. Piastów i ul.
Książenickiej (80 tys. zł), wykonanie

dokumentacji projektowej budowy
chodnika wzdłuż ul. Zwycięstwa
- od ul. Bojowej do Rybnickiej (60
tys. zł), wykonanie nawierzchni
asfaltobetonowej na ul. Szpitalnej
(130 tys. zł).
Na wydatki administracyjne złożą się przede wszystkim koszty
działalności urzędów - 12,1 mln zł (w
tym wynagrodzenia pracowników
- 6,6 mln zł).
W kosztach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska największy
udział mieć będą: oświetlenie dróg
i placów - 1,7 mln zł, zakup akcji i
wniesienie udziałów do spółek prawa
handlowego - 2 mln zł, oczyszczanie
miasta - 0,9 mln zł, utrzymanie zieleni - 300 tys. zł, rekonstrukcja terenu
pomiędzy al. Lipową i ul. Kapelanów
Wojskowych - 310 tys. zł, konserwacja kapliczki św. Barbary - 300 tys.
zł, przebudowa targowiska - 0,5 mln
zł, tzw. usługi pozostałe (m.in. pielęgnacja zieleni, selektywna zbiórka
odpadów, edukacja ekologiczna) - 1
mln zł.

W WIELOLEtNIEJ PrOGNOZIE

Finansowej Gminy Knurów na
lata 2011-2014 przewiduje się, że budżet miasta będzie kształtować się na
poziomie zbliżonym do 100 mln zł. W
wykazie przedsięwzięć rozłożonych
na lata znalazły się m.in.: termomodernizacja hali sportowej i pływalni
MOSiR-u w Szczygłowicach (koszt
5,2 mln zł - w latach 2011-2012),
przebudowa targowiska (koszt prawie
7 mln zł) i ul. Szarych Szeregów (1,4
mln zł), wymiana stolarki okiennej i
instalacji c.o. w gimnazjalnej „Trójce”
(1,2 mln zł), rozbudowa monitoringu
miejskiego (270 tys. zł).
/b/

Szczegółowe zestawienie

przyszłorocznych dochodów i wydatków miasta zawiera uchwała nr III/31/10 z
22 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2011 rok. Dokument
dostępny jest w biurze Rady Miasta (ratusz przy ul. Niepodległości) lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dostęp poprzez www.knurow.
bip.info.pl, a następnie po kolei zakładki: Rada Miasta => Kadencja 2010-2014
=> Uchwały Rady Miasta => 2010 rok => III sesja zwyczajna; dokładny adres to:
www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=1179&r=o).

PrZysZOWIcE

strażak sołtysem
Przyszowianie wybrali nowego
sołtysa. Został nim Andrzej Gawlik.
Zastąpił Zygmunta Szołtyska,
pełniącego tę funkcję przez dwie
kadencje

- Moim nadrzędnym celem będzie dobra współpraca z lokalnymi
grupami i organizacjami - zapowiedział Andrzej Gawlik (na zdjęciu).
- Jako strażak nie będę mieć z tym
większych problemów.
Mieszkańcy Przyszowic wyreklama

Foto: Tomasz Rak

Podane kwoty to oczywiście
prognozy. Rzeczywistość z pewnością będzie weryfikować budżetowe
założenia.
Poza tym, choć 100 milionów
robi wrażenie, to z pewnością drugie tyle też by się przydało i niekoniecznie wystarczyło na miejskie
potrzeby...

ogłoszenie

brali też 10 radnych sołeckich. To
do nich należeć będzie m.in. dobra
współpraca z samorządem gminy
Gierałtowice. W zebraniu uczestniczyli też jej przedstawiciele z
wójtem Joachimem Bargielem.

/tr/

OGŁOsZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY GIERAŁTOWICE WRAZ
Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199
poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy
Gierałtowice uchwały nr IV/28/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania w terminie do dnia 4.02.2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości
(załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki),
której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks.
Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
- ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa i Architektury,
Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: budownictwo@gieraltowice.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Gierałtowice.
Wójt Gminy Gierałtowice
joachim BARGIEL

OGŁOsZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO W SOŁECTWIE
PRZYSZOWICE W REJONIE UL. GRANICZNEJ
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice uchwały nr XLVIII/383/2010 z
dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ul. Granicznej.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania w terminie do dnia 4.02.2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości
(załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki),
której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks.
Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
- ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa i Architektury,
Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
e-mail: budownictwo@gieraltowice.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy
Gierałtowice.
Wójt Gminy Gierałtowice
joachim BARGIEL
informacja własna wydawcy
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WyKryWANIE WAD GENEtycZNycH PŁODu u cIĘŻArNycH
KOBIEt WE WcZEsNEJ cIąŻy – JuŻ DOstĘPNE W sZPItALu
MIEJsKIM W KNurOWIE

ciąża bez
niepewności

Foto: Tomasz Rak

aktualności
Badanie USG w knurowskim
szpitalu wykonują specjaliści
z certyfikatem

Do niedawna knurowianki spodziewające
się dziecka na badania prenatalne
musiały jeździć do innych ośrodków
na Śląsku. Teraz mogą to zrobić
w knurowskim szpitalu, w dodatku
– nawet bezpłatnie
Badania prenatalne, pozwalające
wykluczyć pewne wady wrodzone u
płodu (np.chorobę Downa), zostały
wprowadzone w knurowskim szpitalu
w końcu zeszłego roku. W bieżącym
roku placówka podpisała na te badania
kontrakt z NFZ, dzięki czemu będą
one powszechnie dostępne dla kobiet
z Knurowa i okolicznych miejscowości. Wskazaniem do ich bezpłatnego
w ykona n ia zgod n ie z zalecen iem
NFZ jest wiek pacjentki – powyżej 35
roku życia – lub urodzenie wcześniej
dziecka z wadą wrodzoną. Kobiety nie
spełniające tych kryteriów również
będą miały możliwość poddania się
badaniom, tyle że odpłatnie. Pacjentki są kierowane na badania przez
ginekologów, mogą też zgłaszać się
same po uprzednim telefonicznym

kontakcie z Poradnią Przyszpitalną
Ginekologiczną.
Badania przeprowadza się w 12
tygodniu ciąży. Polegają one na ocenie
przezierności karkowej (NT), kości
nosowej (NB) w badaniu USG oraz
badaniu biochemicznym krwi na test
potrójny.
- Oba badania są bezbolesne i nie
niosą w sobie żadnego ryzyka. – mówi
dr n. med. Marek Sitkiewicz, ordynator
Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. – Jeśli w wykonanych badaniach
okaże się, że ryzyko wystąpienia wady
płodu jest duże, wówczas wykonujemy
badania genetyczne, pobierając wody
płodowe drogą amniopunkcji w znieczuleniu miejscowym. To badanie jest
ostateczne tzn. wyklucza wadę u płodu
bądź ją potwierdza.

KNuróW

Badanie glukozy

Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza na przesiewowe badania
trójglicerydów i glukozy we krwi. Chętni do przebadania się proszeni są o przybycie
(koniecznie na czczo!) do siedziby KSD (Knurów, ul. K. Wielkiego 6) w dniach 17-18
stycznia (poniedziałek - wtorek) w godzinach 7-9 rano.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 32 235 97 01.
/b/
ogłoszenie

PrZEtArG
Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Armii Krajowej 1 o łącznej
powierzchni użytkowej 396,26 m2 w tym:
1) pomieszczenie lokalu usytuowane na parterze nieruchomości
- 215,22 m2,
2) pomieszczenie piwniczne z możliwością wykorzystania
na działalność gospodarczą - 181,04 m2
Osoby zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu winny
złożyć pisemną ofertę przystąpienia do przetargu w siedzibie LWSM
Knurów, przy ul. J. Sobieskiego 6 w terminie do dnia 26.01.2011 r.
do godz. 15.00.
Wadium w kwocie 9.000,00 zł. należy wpłacić w kasie Spółdzielni
(pokój nr 26) w dniu przetargu do godz. 9.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 27.01.2011 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Jana Sobieskiego 6 w Knurowie (pokój nr 3).
Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu za 1 m 2
powierzchni użytkowej lokalu wynosić będzie 15,00 zł netto, kwota
postąpienia w przetargu wynosić będzie minimum 1,00 zł/m2.
Czynsz najmu za pomieszczenie piwniczne wynosić będzie 20%
wylicytowanej stawki czynszu najmu za pomieszczenia użytkowe
lokalu.
Wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać lokal w dniu
24.01.2011 r. w godz. 15.00 - 16.00.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich
i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wew. 33.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od
przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Przegląd Lokalny Nr 2 (932) 13 stycznia 2011 roku

WyNIKI JAK NAJsZyBcIEJ

Jeśli badania genetyczne potwierdzą wadę, przyszła mama jest kierowana do specjalistycznego ośrodka, który
zapewni odpowiednią opiekę zarówno
jej, jak i dziecku.
Drugie badanie wykonuje się w II
trymestrze ciąży – pomiędzy jej 20 a
22 tygodniem. Wówczas, jak informuje
dr Sitkiewicz, bada się układ krążenia
(ze szczególnym uwzględnieniem wad
serca), układ kostny płodu (nóżki,
rączki, kręgosłup, czaszka), narządy
wewnętrzne jamy brzusznej (żołądek,
wątroba, jelita, pęcherz moczowy, nerki
itd.). Wykonuje się też badanie krwi na
test podwójny.
- Zależy nam na tym, aby diagnostykę tę zakończyć jak najszybciej, to
znaczy w czasie kilku dni, by oszczędzić

pacjentkom emocji związanych z czekaniem na wynik – zapewnia ordynator.
– Ciąża i przyjście na świat dziecka
to „wielkie święto w rodzinie”, które
pamięta się z radością albo też ma się
przykre wspomnienia. My dążymy do
tego, aby dominowały wspomnienia

miłe. W naszej dotychczasowej pracy
zdarzyły się już przypadki dużego
ryzyka wad genetycznych u płodu we
wstępnych badaniach prenatalnych,
które wykluczyliśmy po badaniach
genetycznych, zapewniając tym samym
spokój psychiczny pacjentek.
Na szczęście, jak zauważa dr Marek
Sitkiewicz, coraz więcej kobiet zdaje
sobie sprawę z ważności tych badań i
na zasadzie „poczty pantoflowej” jedna
drugiej przekazuje swoje spostrzeżenia.
Na tle państw europejskich nie
w yglą d a my n ajle piej. Ośrod ków,
które wykonują badania prenatalne,
jest jeszcze stosunkowo niewiele, a
zapotrzebowanie na nie coraz większe. Tym bardziej, że kobiety coraz
później decydują się na dziecko. – W
latach 70-80. czterdziestoletnia kobieta ciężarna była zjawiskiem rzadkim,
a ryzyko wystąpienia wady u dziecka
było wysokie i z takim obciążeniem
psychicznym kobieta żyła przez cały
okres ciąży – mówi ordynator. – Obecnie kobiety będące w 40 roku życia nie
muszą przeżywać stresów związanych
z niepewnością wystąpienia wady u
dziecka, bo da się to wcześniej zdiagnozować. Właściwie każda kobieta
po 35 roku życia powinna wykonać
badania prenatalne.
MiNa

Badania USG na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym knurowskiego
szpitala wykonuje trzech specjalistów ginekologów, którzy posiadają certyfikaty wydane przez FMF (Fundacja Medycyny Płodowej) w Londynie.
Badania te wykonywane są w Poradni Ginekologicznej Przyszpitalnej od
poniedziałku do piątku. Rejestracja odbywa się codziennie pod numerem
telefonu 32 3319285. Pobieranie wód płodowych do badań genetycznych
odbywa się w znieczuleniu miejscowym na oddziale ginekologiczno – położniczym. Aparat USG będący na wyposażeniu umożliwia wykonywanie
zdjęć i filmów projekcji 4D na płytkach DVD, wydanych pacjentkom na ich
życzenie. Z kolei będący na wyposażeniu placówki rezonans magnetyczny
pozwala wykryć różne patologie związane z macicą, zwłaszcza po wcześniejszych operacjach na niej.

Kolejny raz w Knurowie zatrzyma się mammobus.
To okazja dla pań, by przebadać piersi. Tym bardziej,
że badania są bezpłatne
KNuróW. BEZPŁAtNA MAMMOGrAFIA DLA PAŃ W WIEKu 50-69 LAt

Nie daj szans rakowi!

W K nu rowie na bez płat ną
mammografię kwalifikuje się ponad 5 tysięcy pań w wieku 50-69
lat. Do tej pory skorzystało z niej
niespełna 40 proc. knurowianek.
Dlaczego tylko tyle?
- Powodem może być nieuzasadniony lęk przed badaniem i jego
wynikiem, wstyd, brak czasu, a
może przekonanie, że „mnie to nie
dotyczy”... - dociekają pracownicy
gliwickiego Centrum Onkologii. I
zaraz ostrzegają: - Tym samym panie
odbierają sobie możliwość wykrycia
wczesnych zmian, a więc i szansę
całkowitego wyleczenia.
Aby zachęcić i jednocześnie
ułatwić kobietom dostęp do pracowni mammograficznej Centrum
Onkologii zakupiło nowoczesny
mammobus. Dzięki temu możliwe
jest skorzystanie z mammografii
blisko miejsca zamieszkania oraz
bez wcześniejszych zapisów i oczekiwania w kolejkach.
Cyfrowy aparat mammograficzny w mammobusie pozwala na ocenę
obrazu gruczołu piersiowego nie na
kliszy, lecz na monitorze wysokiej
rozdzielczości. Specjalne oprogramowanie pozwala dokładnie ocenić
drobne szczegóły, a cyfrowo archiwizowany obraz daje możliwość po-

równywania wyniku z późniejszymi
badaniami. Jest to niezwykle ważne
w diagnozowaniu chorób piersi.
Mammobus w Knurowie zatrzyma się przy hipermarkecie Intermarché. Czeka na panie w dniach 18-21 i
24-25 stycznia 2011 r. w godz. 9-16.
Ważne: z darmowej profilaktyki

skorzystać mogą kobiety, które nie
miały wykonywanych badań mammograficznych w ciągu ostatnich
dwóch lat.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerami telefonów:
(32) 278 91 38 i (32) 278 98 96.
oprac. bw

Co warto wiedzieć?
Badanie mammograficzne jest proste, krótkie, bezpieczne i nieinwazyjne. Dawka promieniowania podczas mammografii jest niska i bezpieczna dla zdrowia.
Przed badaniem: Nie trzeba się specjalnie przygotowywać. W mammobusie
panują komfortowe warunki. Jest rejestracja, przebieralnia i gabinet, w którym
wykonywana jest mammografia. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane i
ogrzewane. Ponieważ konieczne będzie rozebranie się od pasa w górę, warto
odpowiednio wygodnie się ubrać. W sytuacji, gdy mammografia wykonywana
jest po raz kolejny, prosimy zabrać ze sobą zdjęcie i opis poprzedniego badania
dla porównania - to bardzo pomaga lekarzom zinterpretować wynik.
Przebieg badania w mammobusie: 1) Rejestracja - po przyjściu do pracowni
należy przedstawić dokument ubezpieczenia zdrowotnego (karta chipowa) lub
dowód osobisty. Na miejscu do wypełnienia będzie krótka ankieta. W każdej
chwili pomocą służy rejestratorka; 2) Badanie - technik (kobieta) poprosi o
rozebranie się w przebieralni. Zdjęcia rentgenowskie każdej piersi zostaną
wykonane metodą cyfrową w dwóch podstawowych projekcjach Podczas
badania pacjentka pozostaje w pozycji stojącej lub siedzącej. Badana pierś
zostanie uciśnięta plastikową płytą kompresyjną. Uciskowi, trwającemu kilka
sekund, może towarzyszyć ból, który warto wytrzymać. Ucisk jest konieczny,
aby uzyskać zdjęcie dobrej jakości, a tylko dobra jakość pozwoli na dokładny
opis badania.
Po badaniu: 1) Każda pani otrzyma karteczkę z numerem badania oraz
informacją o miejscu odbioru wyniku. Należy ją zachować, będzie potrzebna
przy odbiorze wyniku; 2) Jeżeli wynik badania jest prawidłowy - następna mammografia za dwa lata. W przypadku, gdy wynik wzbudzi wątpliwości lekarzy,
skierują oni pacjentkę na bezpłatną dalszą diagnostykę, a jeśli okaże się to
konieczne - na leczenie.
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aktualności
Knurów. oświata

z szyfrem do szatni
Osobiste szafki z zamkiem szyfrowym – taka
praktyczna nowość pojawiła się w Miejskim
Gimnazjum nr 3. Większa część kwoty na tę
inwestycję – 26 tys. zł – pochodziła z budżetu
szkoły, zaś 15 tys. z miejskich funduszy

Przedszkolakom
i wychowawcom
podobają się nowe ,
duże, widne, ciepłe i
świetnie wyposażone
- sale w „Trzynastce”

Foto: Tomasz Rak

Z szafek
korzysta 160
gimnazjalistów z
trzecich klas

Knurów. oświata

więcej dzieci w „słoneczku”
Foto: Tomasz Rak

50 dodatkowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 13 – to
efekt ostatniego etapu kompleksowego remontu placówki

Takie szatnie starsze pokolenia byłych uczniów znają
głównie z zachodnich filmów
dla młodzieży. Tymczasem dla
trzecioklasistów z Miejskiego
Gimnazjum nr 3 to już codzienność. Dotychczas kluczy do
pomieszczeń klasowych szatni
strzegli wyznaczeni „klucznicy”. Teraz każdy z trzecioklasistów ma swoją osobistą szafkę
zamykaną na zamek szyfrowy.
Jest to kosztowna inwestycja,
toteż szkolna Rada Rodziców
zbierała na nią fundusze przez

dwa lata. Zebrała 26 tys. zł, miasto dołożyło 15 tys. zł, dzięki
czemu swoją szafkę ma każdy
trzecioklasista, a jest ich w
sumie 160.
– To duże udogodnienie
dla uczniów – zapewnia Krystyna Dziedzic, dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 3 w
Knurowie. – Tym bardziej,
że popołudniami mają przeróżne zajęcia pozalekcyjne.
Szaf ki są przystosowane do
tego, aby oprócz odzieży czy
obuwia przechowywać w nich

również podręczniki – i coraz
więcej uczniów korzysta z tej
możliwości, odciążając swój
szkolny bagaż. Będziemy się
starać, by szafek przybywało,
tak, by wszystkie klasy mogły
w przyszłości z nich korzystać.
Tradycją Rady Rodziców z
MG-3 jest to, że oprócz prowadzenia bieżących działań gromadzi fundusze na poważne
szkolne zakupy. Dotychczas
były to m.in. komputery czy
też gabloty.

Finalnym etapem prac była
dobudowa nowego skrzydła
budynku przedszkola. Znalazły się w nim dwie sale zabaw
dla dzieci z łazienką i małym
pomieszczeniem na pomoce
dydaktyczne.
– Sale są duże, widne,
ciepłe, w pełni wyposażone
– chwali Aldona Rychlewska, dy rek tor Miejsk iego
Przedszkola nr 13. Dzięki
dobudowanemu skrzydłu w
przedszkolu jest miejsce dla

kolejnych 50 przedszkolaków.
Zostały utworzone dwie dodatkowe grupy (trzylatków
oraz grupa mieszana 3- i 4latków).
– Nowo przyjęte dzieci
chodzą już do przedszkola i
wygląda na to, że są zadowolone – mówi pani dyrektor.
– Także pozostałym przedszkolakom te pomieszczenia
bardzo się podobają. Jestem
przekonana, że po zwiększeniu
liczby oddziałów ilość miejsc

w przedszkolu zaspokoi potrzeby mieszkańców.
Placówka dysponuje jeszcze 1-2 miejscami wolnymi,
zatem rodzice potencjalnych
przedszkolaków mogą jeszcze
zgłaszać chęć zapisania dziecka do „Słoneczka”.
Koszt termomodernizacji przedszkola i dobudowy
nowego skrzydła wyniósł w
sumie około 1,5 mln zł.
MiNa

reklama

MiNa

zaProszenie. GruPa raFała Kmity wystąPi w Kinie scenie Kulturze

wieczór na wesoło
Wieczór kabaretowy to spektakl złożony
z najlepszych i najbardziej znanych skeczy
oraz piosenek Grupy Rafała Kmity. Dobór
numerów jest taki, by ukazując znakomite
poczucie humoru autora i perfekcjonizm
wykonawców, rozbawić każdego widza.
Raz absurdalne, to znów satyryczne żarty,
nieustannie sięgające po znane tropy kulturowe (zaczerpnięte zarówno z rejestrów tzw.
wysokiej sztuki, jak i z popkultury) doprowadzają do przemyślanych, zaskakujących
i za każdym razem przezabawnych puent.
W spektaklu pastisze programów telewizyjnych, filmów, utworów literackich, znanych
szlagierów, mieszają się z lirycznymi piosenkami, a bogactwo postaci, pojawiających się na
scenie, sprawia, że każdy może w nich odnaleźć,
czy to siebie, czy też znane i znajome osoby.
Rafał Kmita, jak mało który kabaretowy twórca, potrafi z podpatrzonej rzeczywistości wyciągnąć esencję, dostrzec groteskowość świata
i bardzo dowcipnie ją ukazać. Niezależnie od
tego, czy pisze o współczesności, czy sięga po
XIX-wieczną literaturę, potrafi wyrazić pełnię
ludzkich wad i zalet. Ze sceny padają niezwykłe
porady, „złote myśli”, głębokie refleksje – niezwykle błyskotliwe i zmuszające do refleksji.
W czasie występu Grupy Rafała Kmity nie ma
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miejsca na bezmyślny chichot, bowiem Wieczór
kabaretowy, będąc subiektywnym wyborem
twórców i wykonawców, jest jakby potwierdzeniem Gogolowskiego „Z czego się śmiejecie?
– Z siebie samych się śmiejecie!”
/ck/
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Pani Agnieszce Strycharskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Foto: Tomasz Rak

OJCA

składa:
Zarząd i Pracownicy
Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie
lena marzec z Przyszowic

ur. 30.12.2010 r., 1730 g, 42 cm

wiktoria marzec z Przyszowic

ur. 30.12.2010 r., 2450 g, 45 cm

Kamil Pluciński z Byciny

ur. 30.12.2010 r., 3075 g, 52 cm

ogłoszenie

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

nadia trząsalska z Knurowa

ur. 1.01.2011 r., 3290 g, 54 cm

małgorzata Korzeniowska z Gliwic

Franciszek syguta z Knurowa

ur. 2.01.2011 r., 3180 g, 54 cm

Kacper miera ze stanicy

ur. 3.01.2011 r., 3100 g, 51 cm

ur. 3.01.2011 r., 2090 g, 50 cm

julia dziwisz ze stanicy

syn państwa makuchowskich z Gliwic

ur. 4.01.2011 r., 3620 g, 54 cm

Filip zdrzałek z Gierałtowic

ur. 4.01.2011 r., 3860 g, 57 cm

Kacper Kluczniok z leszczyn

ur. 6.01.2011 r., 3860 g, 54 cm

ur. 4.01.2011 r., 2970 g, 52 cm

Paulina marks z Knurowa

ur. 5.01.2011 r., 3780 g, 57 cm

wiktor Knura z Knurowa

ur. 7.01.2011 r., 3160 g, 54 cm
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maciej Gniewicz z Knurowa

ur. 3.01.2011 r., 3790 g, 53 cm

tomasz Połomski z leszczyn

ur. 3.01.2011 r., 4320 g, 60 cm

Mieszkanie o powierzchni użytkowej 44,50 m2 składające się z 2
pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie przy
ul. Kapelanów Wojskowych 12B/11 – II piętro.
Cena wywoławcza 105.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 20.01.2011 r. o godz. 10:00.
Wadium w wysokości 10.500,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9:00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 19.01.2011 r. do godz.
15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu 17.01.2011
r. od godz. 15:00 do 16:00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25 wewn. 33,34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Vanessa sabczak z chudowa

ur. 4.01.2011 r., 3720 g, 55 cm

Kinga zalech z Knurowa

ur. 5.01.2011 r., 3560 g, 55 cm

nicola Kubaszak z Knurowa

ur. 7.01.2011 r., 4300 g, 55 cm
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Trzej Królowie i 340 kolędowników
Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w Przeglądzie
Kolęd, który w Święto Trzech Króli już po raz siódmy odbył
się w Parafii pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego

Honory gospodarza czynił ks. proboszcz Andrzej Wieczorek;
wsród gości byli Trzej Królowie
Zebranych w świątyni przywitali
ks. proboszcz Andrzej Wieczorek,
gospodarz uroczystości, i Marian
Gruszka, prezes organizującej koncert knurowskiej Akcji Katolickiej.
Wieczór pełen kolęd i pastorałek
rozpoczął Zespół Folklorystyczny
„Wrazidloki”, wyśpiewując je „po
naszymu, czyli po śląsku”. Później
artystyczne talenty zaprezentowały
przedszkolaki ze „Światełka”, uczniowie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 i Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2, podopieczni Świetlicy Bł.
Edmunda Bojanowskiego, dzieci po
Wczesnej Komunii Św. oraz uczennice Liceum Ogólnokształcącego.
Młodzi śpiewacy wykazali się także
sporą inwencją twórczą. Stąd oczom
widzów ukazały się przepiękne regionalne stroje, królewskie korony
czy okazałe obrazy. Nagrodą za
starania i śpiew były gromkie brawa
publiczności.
Swoją interpretację kolęd zaprezentował tego wieczora również
zespół Music Joy.
– Ich występ cechował profesjonalizm – podkreślał Marian Gruszka.
Nie obyło się bez niespodzianek.
Jedną z nich był występ zespołu
złożonego z nauczycielek i sióstr zakonnych. Panie wykonały wspólnie
„Znak pokoju”. – Ten występ nie

był planowany. W ostatniej chwili
nauczyciele zdecydowali się przygotować dla nas niespodziankę – mówi
prezes Akcji Katolickiej.

Kolędowanie zakończyły Wrazidloki. Na koniec w kościele pojawili się trzej królowie, którzy artystom
wręczyli upominki.
Podczas wieczoru przed ołtarzem
wystąpiło 340 uczestników . - To
optymalna ilość. Na większą już nie
możemy sobie pozwolić – mówił z zadowoleniem Marian Gruszka. Zaznaczył, że zebranie tylu występujących
to nie lada wyczyn i praca wielu osób:
- Dziękuję dyrektorom placówek,
szkół oraz nauczycielom ich za wkład
w przygotowanie tego koncertu. To
one przede wszystkim mobilizują
dzieci i młodzież. Dziękuję również
za pomoc w przygotowaniu koncertu
dyrektorowi Centrum Kultury Jerzemu Kosowskiemu i Włodzimierzowi
Gwiżdżowi, prezesowi Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat, a także
proboszczowi Andrzejowi Wieczorkowi za wsparcie.

Kiedy startował I Przegląd Kolęd, niektórych z uczestników jego
siódmej edycji nie było jeszcze na świecie
reklama

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

W pewnej chwili wystapiło jednocześnie ponad
120 młodych śpiewaków
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Knurów hojnie wsparł orkiestrę
Ponad 26 tysięcy złotych, które zasili konto WOŚP to
efekt hojności mieszkańców Knurowa. Orkiestra, która
w niedzielę zagrała już 19 raz, znowu udowodniła, że gdy
chodzi o zdrowie najmłodszych, nie szczędzimy grosza
Pozytyw N

Wolontariusze dorastają, a krwiodawcy wiecznie młodzi - od 19
lat aktywnie wspierają orkiestrę
Gwiazda wieczoru:
Horrorscope

Od rana na ulicach Knurowa
można było spotkać mieszkańców,
którzy na czapkach czy kurtkach
mieli widoczny symbol WOŚP-u,
czyli czerwone serduszko. To zasługa
wolontariuszy, których w tym roku
na ulicę wyszło około 60. Każdy z
nich oprócz serduszek zaopatrzony
był w identyfikator i orkiestrowe
kalendarze. Nad bezpieczeństwem
kwestujących czuwali tradycyjnie
już Honorowi Dawcy Krwi.
K u l m i n a c j a k n u r ow s k ie g o
WOŚP-u nastąpiła w Miejskim Gimnazjum nr 3, gdzie w tym roku po
raz pierwszy aula zamieniła się w
orkiestrową scenę. Tam od wczesnego popołudnia swoje umiejętności
prezentowały zespoły związane z
knurowskim Hard Rockiem. Wystąpili: Forvard, Pozytyw N, Bez Biletu,
Starvin Marvin, Cropla oraz The
Cumpels. Później, za sprawą knu-

rowskiej grupy Whizper, ze sceny
popłynęły nieco ostrzejsze dźwięki.
Swój występ kapela zakończyła
kilka minut przed godz. 20, tak by
wszyscy uczestnicy koncertu zdążyli
opuścić aulę i mogli uczestniczyć w
„Światełku do nieba”. Publiczność
z zachwytem podziwiała pokaz
fajerwerków. Po powrocie do auli
gwiazda wieczor u - chorzowski
Horrorscope - stroił się już na scenie.
Trash metalowe granie sprawiło, że
tegoroczny XIX Finał WOŚP-u był z
pewnością najgłośniejszy w historii
Knurowa.
WOŚP to jednak przede wszystkim pomoc najmłodszym. W tym
roku orkiestra zagrała dla dzieci z
chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Gdy w auli gimnazjum
trwał koncert, w siedzibie Centrum
Kultury liczono to, co w puszkach
przynieśli wolontariusze. Jak in-

formuje dyrektor Centrum Kultury
Jerzy Kosowski, w tym roku zebrano
26.474,85 złotych (dane ze środy).
W całej Polsce WOŚP zebrał
37 008 974 zł (informacja z 12 stycznia). To jednak nie jest pełna pula,
która w tym roku zasili konto orkiestry. W dalszym ciągu trwają bowiem
internetowe aukcje. Knurów również
ma tam swój udział. Do niedzieli 23
stycznia można jeszcze licytować 10
monet oksydowanych wraz z numerowanym unikatowym certyfikatem
autentyczności, wydanych dla KWK
„Knurów-Szczygłowice”. Izba Tradycji wystawiła monety do licytacji
wspólnie z Mennicą Górnośląską.
Wystarczy wejść na www.wosp.
allegro.pl i w polu „znajdź” wpisać
Knurów.
Tekst i foto:
Marek Węgorzewski

Dla Przeglądu
Jerzy Kosowski, dyrektor Centrum Kultury:
- Chciałem serdecznie podziękować sponsorom, którzy
ufundowali jedzenie dla kwestującej młodzieży. Są to:
Bar Restauracyjny Gwarek Józefa Jurczyga, Maria Brzyska, firma Protos oraz restauracja Cinema Cafe.
Dziękuję kwestującej młodzieży, Honorowym Dawcom
Krwi za opiekę nad tą młodzieżą, Społecznej Krajowej
Sieci Ratunkowej za transport i łączność, ochronie za
zapewnienie bezpieczeństwa podczas zbiórki i koncertu, dyrektorkom Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 i Miejskiego Gimnazjum nr 3 za udostępnienie obiektu na zorganizowanie koncertu w ramach WOŚP oraz zespołom
skupionym w Hard Rock za wspaniały koncert.
Cieszę się, że impreza przebiegała spokojnie i bez ekscesów. Wszystko
odbyło się bez większych problemów.

Knurów. Podsumowanie akcji...

Szlachetna Paczka przyniosła radość na święta
8 stycznia podsumowano trzecią
edycję Szlachetnej Paczki w Rejonie Knurów. Za pierwszym razem,
w 2008 r., obdarowano 26 rodzin.
Rok później prezenty trafiły do 90
rodzin.
Tym razem, do akcji, zainicjowanej w mieście przez Stowarzyszenie Cztery Pory Roku,
pr z yst ą pi ło 4 4 wolont a r iu sz y.
Młodzi ludzie rozpoznali sytuację i najbardziej palące potrzeby
kil k ud ziesięciu rod zin. Dzięki
temu darczyńcy (osoby prywatne,
firmy, szkoły) wybierali rodziny
i przygotowali dla nich prezenty.
Jeszcze przed świętami trafiły do

Foto: Archiwum Stowarzyszenia

Za sprawą akcji Szlachetna Paczka
i jej darczyńców 50 okolicznych rodzin
miało radosne święta
adresatów. Ich dystrybucją zajęli
się wolontariusze wspierani przez
knurowską Straż Miejską.
Przypomnijmy, że inicjatywę
objęli honorowym patronatem prezydent Knurowa Adam Rams i starosta gliwicki Michał Nieszporek.
Warto dodać, iż w ramach Szlachetnej Paczki zorganizowano też
Halloween dla dzieci z knurowskich
szkół, koncert z udziałem zespołów
Granda DK A i Cropla, a także
przedstawienie na podstawie „Opowieści Wigilijnej” Dickensa.
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Marek Węgorzewski

To nieprawda, że wszyscy patrzą na świat przez pryzmat pieniądza - młodzież działa
z prawdziwie szczerych pobudek...
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Oddaj krew!
KNuróW

13.01.2011 r.
CZWARTEK

„Mr. Nobody”
- godz. 16.30

„Królestwo zwierząt”
- godz. 20.00

14-15.01.2011 r.
PIĄTEK-SOBOTA

16-17.01.2011 r.
NIEDZIELA-PONIEDZIAŁEK
„Królestwo zwierząt”
- godz. 18.00
„Pogrzebany”
- godz. 20.00
18-19.01.2011 r.
WTOREK-ŚRODA
„Pogrzebany”
- godz. 18.00
„Królestwo zwierząt”
- godz. 20.00

„Pogrzebany”
- godz. 18.00

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej:

Regional ne Cent r u m
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach wraz
z Klubem HDK im. dra F.
Ogana w Knurowie zaprasza
23 stycznia w godz. 8.3014.00 na akcję poboru krwi.
Krwiodawcy zapraszają w
gościnne progi parafii Matki
Bożej Częstochowskiej.
Aby oddać krew trzeba
spełnić kilka warunków:
być zdrowym, mieć 18-65
lat, ważyć co najmniej 50
kg oraz mieć przy sobie
dokument tożsamości ze
zdjęciem.
Uwaga! Przed oddaniem
krwi należy koniecznie zjeść
lekki posiłek.
/g/

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

rOZryWKA Nr 2/2011

- DO WyGrANIA PODWóJNy BILEt DO KINA

Rozwiązanie krzyżówki świątecznej
Hasło brzmiało:
Lepsze szczęście niż pieniądze

wieczór kabaretowy w Kinie Scenie Kulturze:
Eugeniusz Migut, Ilona Kołkowska, Małgorzata Czerwińska

Nagrody otrzymują:
• zegarki ufundowane przez Zakład Zegarmistrzowski Arkadiusza Cyprysa:
Danuta Sikorska, Krzysztof Kusio, Dagmara Mokrzycka, Grzegorz Kania, joachim
Owczarek

• dwuwejściowe karnety na obiekty MOSiR w
Knurowie: Zofia Giniewicz, Teresa Ząbek,
Barbara Wesołowska, Sonia Brożek, jolanta Matusiewicz, Mikołaj Pacewicz, Weronika Kozień, Tomasz Pawlarczyk, Dawid
Prusik, Leokadia Oślizło

• karnet upominkowy - makijaż karnawałowy,
porada specjalisty i kosz kosmetyków - ufundowany przez Ambasadę Urody: Gabriela
Korzeniewska

• dwuosobowe bilety do Kina Sceny Kultury:
Bożena Bernas, Stefan Wróbel, Barbara
Gołdyn

• karnet upominkowy - tipsy - prezent od Ambasady Urody: Mariola Michalak
• karnet upominkowy - kosz kosmetyków - upominek od Ambasady Urody: Sylwia Kudzia
• podwójne zaproszenia na karnawałowy

• roczna prenumerata Przeglądu Lokalnego:
Edeltrauta Kwaśniok
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom,
gorąco również dziękując wszystkim uczestnikom naszej zabawy. Po odbiór nagród
zapraszamy do naszej redakcji (Knurów, ul.
Niepodległości 5).

Sponsorzy krzyżówki

ul. Niepodległości 10
Tel. 502 102 047

informacja

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji) –

ul. Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem
w ciągu 10 dni od ukazania
się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród

autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk
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Knurów. Dwie dekady knurowskiego chóru

Slavica Musa
śpiewa już 20 lat...

Fascynującym koncertem w auli Miejskiego Gimnazjum nr 3 knurowski
Chór Kameralny „Slavica Musa” uczcił dwudziestolecie swojej
działalności. Mijające dwie dekady zespół zaznaczył wieloma sukcesami,
będąc znakomitym ambasadorem miasta w kraju i poza jego granicami
W sobotni wieczór na scenie
pojawili się obecni i byli chórzyści.
Koncert rozpoczęło uroczyste „Gaude Mater Polonia”.
Później chór, którym dyrygowała
Anna Płocica, zaprezentował bogaty
i urozmaicony repertuar. Publiczność
miała okazję wysłuchać zarówno
„Modlitwę do Bogurodzicy”, rene-

sansową pieśń „Już się zmierzcha”,
jak też... dyskotekowe rytmy „Money, Money” zespołu ABBA, czy będący przebojem lat 80. utwór „MLK”
z dyskografii irlandzkiej grupy U2.
Słuchaczom dane było też podziwiać
kompozycje Orlando di Lasso, „Hallejuah” Leonarda Cohena, „Only
You” Vince’a Clarke’a, czy „Bridge

Over Trouble Water” duetu Simon &
Garfunkel. Finał miał polski akcent
- interpretację utworu Jeremiego
Przybory i Jerzego Wasowskiego
„Piosenka jest dobra na wszystko”.
Nie obyło się bez bisu. Na specjalne życzenie zebranych, do obecnych
chórzystów dołączyli ich poprzednicy w zespole. Ten wyjątkowy - nie

„Slavica Musa” śpiewa i wzrusza słuchaczy od 20 lat...

Pięknego jubileuszu gratulowali chórzystom prezydent Adam
Rams, przewodniczący RM Jan Trzęsiok i dyrektor CK Jerzy
Kosowski
będzie przesadzą powiedzieć: kilkupokoleniowy - zespół jeszcze raz ujął
słuchaczy wspaniałym wykonaniem
utworu „Goodnight, sweetheart”.
Warto w tym miejscu dodać, że
śpiewakom akompaniował Tomasz
Bury. Koncert prowadziła Magdalena Górka.
Wyśpiewując tak różne i odległe - nie tylko w epokach, ale i
gatunkach muzycznych - dzieła
„Slavica Musa” dobitnie dowiodła
artystycznego kunsztu, jakim od 20
lat udanie uwodzi publiczność. Pod

każdą szerokością i długością geograficzną, gdzie dane jej było przez
te lata występować.
Owacja, którą nagrodzono zespół, była piękną nagrodą za lata
wzruszeń, którymi obdarzał słuchaczy. Słowa wdzięczności i podziwu
oraz gratulacje pod adresem chórzystów „Slavica Musa” wypowiedzieli
na scenie prezydent Adam Rams,
przewodniczący Rady Miasta Jan
Trzęsiok i dyrektor Centrum Kultury
Jerzy Kosowski.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Tak jest od początku chóru: gromkie brawa nagradzają każdy
występ „Slavica Musa”

informacja własna wydawcy

Chór Kameralny „Slavica Musa”

powstał w 1990 roku w Knurowie z inicjatywy kilkunastu młodych ludzi,
którzy podczas nauki w Liceum Ogólnokształcącym śpiewali w „Schola
Cantorum” i już jako absolwenci postanowili kontynuować przygodę z muzyką chóralną.
W latach 1990-2007 chórem kierowała Stefania Kopeć, 1992-93 Alicja
Pastuszka, a w latach 2007-2010 Elżbieta Płonka. Od maja 2010 dyrygentem
jest Anna Płocica. Chór „Slavica Musa” w 2000 roku został wyróżniony przez
władze miejskie Laurem Knurowa, a w 2007 r. otrzymał przyznawaną przez
powiat gliwicki Nagrodę „Bene Meritus”. Początkowo chór działał przy Zakładowym Domu Kultury KWK Knurów, następnie został objęty opieką Urzędu
Miasta Knurów, a obecnie działa przy knurowskim Centrum Kultury.

Udział i nagrody w ważniejszych imprezach:

Zajęcia dla dzieci od lat 10
Turnus w dniach 17-21 stycznia 2011 roku
Zapisy pod nr. tel. 32 332 63 93; Ilość miejsc ograniczona
Przegląd Lokalny Nr 2 (932) 13 stycznia 2011 roku

● 1991 r. - I nagroda na Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach,
● 1991 r. - I miejsce na Festiwalu Silesia Cantans w Katowicach,
● 1991 r. - udział w Festiwalu Twórczości Religijnej Gaude Fest w Ustroniu,
● 1991 r. - udział w Międzynarodowym Pikniku Country w Mrągowie,
● 1992 r. - I miejsce na Festiwalu im. ks. Chlondowskiego w Mysłowicach,
● 1992 r.- I miejsce na Festiwalu Muzyki Sakralnej w Jastrzębiu Zdroju,
● 1992 r.- II miejsce w Tyskich Wieczorach Kolędowych, Tychy,
● 1992 r.- II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu
w Wejherowie,
● 1992 r. - udział w Festiwalu Pieśni Religijnej w Rumi,
● 1992 r. - I nagroda Cum Laude na Europejskim Festiwalu Młodych
w Neerpelt (Belgia),
● 1994 r.- II nagroda-Srebrny Dyplom w Międzynarodowy Konkursie
Chóralnym im. B. Smetany w Litomyślu (Czechy),
● 1995 r. - III miejsce na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Myślenicach,
● 2002 r.- trasa koncertowa w Czechach,
● 2003 r. - III miejsce -Brązowy Dyplom na II Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
● 2008 r.- trasa koncertowa w Czechach,
● 2009 r.- udział w XIII Europejskim Festiwalu Pieśni Sakralnej
„Šumava-Bayerischer Wald” (Czechy),
● 2009 r. - III miejsce w Tyskich Wieczorach Kolędowych.
Źródło: www.slavicamusa.pl
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

2/11

2-pokojowe w Centrum, sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

2/11

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe na ul.
Ziętka. Tel. 509 326 491
1-4/11

Do wynajęcia mieszkanie 48m2, parter, 2
pokoje, ogrzewanie węglowe – etażowe,
os. Pocztowa. 950 zł. Tel. 788 222 508

2/11

Do wynajęcia mieszkanie Knurów, ul. Koziełka. Tel. 602 365 617

Sprzedam M-3, 39 m 2 , Knurów, WP II,
wyremontowane, do zamieszkania (w pobliżu przedszkole i ośrodek zdrowia). Tel.
513 105 085, 32 236 34 74, 505 036 134
2/11

Sprzedam M-4, 62 m2, WP II, 4 piętro, po
generalnym remoncie. Tel. 600 820 160,
662 302 006
Sprzedam mieszkanie M-3, 44 m2 w Ornontowicach. Tel. 511 972 515

Dom w Rudach. Po remoncie, dwurodzinny.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

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

Działka budowlana 9 0 0 m 2 w Żorach
– sprzedam, 85 tys. Tel. 661 491 158

Docieplanie budynków i w ykończenia
wnętrz. Tel. 512 110 569

Farskie Pola. Dom, pow. 90 m2. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

Knurów, kamienica pow. 812 m2. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

2/11

1-25/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

Kupię kawalerkę w Knurowie bez pośredników. Tel. 600 547 458

2-5/11

1-25/11

Elektryk – solidnie, tanio. Tel. 606 437 589

51/52/10-5/11

Lokal o pow. 28 m oraz 100 m . Wynajmę.
AS. Tel. 501 533 977
2

2

2/11

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

Praca w barze. Tel. 510 119 325, 32 235
32 29
1-8/11

Przyjmę do pracy barmankę-kelnerkę. Tel.
604 193 649

2/11

Przyjmę na stanowisko kasjer-sprzedawca,
praca w Żernicy, pełen etat, zmianowa. Tel.
515 772 623

1-3/11

Przyjmę sprzedawcę na stację paliw BP w
Knurowie. Tel. 606 765 476, e-mail: 460@
bpsc.nazwa.pl

Szczygłowice. 2-pokojowe, 41 m , cena:
125 tys. AS. Tel. 512 123 464

Przyjmę stolarza. Tel. 603 135 023

2/11

1-2/11

2

2/11

Szeregówka w ok. Intermarche. Pow. 193
m2, działka 412 m2. Cena 440 tys. AS. Tel.
501 533 977

2/11

ul. Niepodległości. Działki: 1805 m2 oraz
6276 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

2/11

www.as.silesia.pl

2/11

EDUKACJA

33-odw.

2-3/11

2-4/11

2/11

2-4/11

PILNIE ZATRUDNIĘ NA STANOWISKU
KIEROWCA KAT. B, MILE WIDZIANE C +
OBSŁUGA PLACU. STALMET KNURÓW.
Tel. 515 191 401, 501 686 851

Sprzedam pół domu z działką w Czerwionce, 70 m2, 135 tys. Tel. 604 174 359

47-05/11

01-odw.

ZDROWIE I URODA

Sprzedam pilnie dom w Knurowie. Tel.
508 192 750

2/11

01-odw.

2-3/11

1-2/11

2/11

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

Jeśli jesteś zaniedbywana w miłości tak jak
ja – czekam na Ciebie. 44-194 Knurów, ul.
Łokietka, skr. pocz. 46.

2/11

2/11

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie. Tel.
509 831 333

TOWARZYSKIE

Instalacje wod.-kan., przeróbki, awarie oraz
inne naprawy. Tel. 602 525 087

SPRZEDAM
Sprzedam łóżko zdrowotne z materacem
odleżynowym + wózek inwalidzki. Tel.
662 046 523
2-3/11

50-04/11

Restauracja zatrudni pomoc kuchenną i
barmankę. Tel. 604 546 087

1-3/11

Zatrudnię ekspedientkę sklep spożywczy,
Knurów. Tel. 502 082 442
1-2/11

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

39-04/11

DAM PRACĘ

47-8/11

Biuro sprzedaży zatrudni osoby z doświadczeniem w handlu. Zabrze. Tel. 32 661
06 58

2/11

Kompleksowe remonty mieszkań (kafelkowanie, gładzie, panele), docieplenia
budynków. Tel. 665 639 146

M - 3 J a g i e ł ł y, 3 7 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367

Kredyty bez BIK. Tel. 32 235 01 37

M-3 Łokietka, 54 m2, stan b.dobry, LOKUS.
Tel. 793 679 367

51/52/10-4/11

48-4/11

Opróżnianie mieszkań, piwnic, strychów.
Tel. 530 124 134

51/52/10-6/11

2/11

2/11

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

Matematyka, fizyka – korepetycje, kursy
maturalne. Tel. 692 845 849
1 – 5/11

Hallo Pizza pilnie zatrudni barmankę w
Knurowie. Tel. 506 187 677

2/11

Kelnerki przyjmiemy (mile widziane studentki studiów zaocznych). Tel. 664 040 345

MOTORYZACJA

2-6/11

2

2/11

M-3 Sienkiewicza, do zamieszkania 50 m2,
blok, LOKUS. Tel. 793 679 367
2/11

Remonty, ocieplenia. Tel. 530 124 134

M-4 Mieszka I, 55 m2, do zamieszkania, 171
tys., LOKUS. Tel. 793 679 367

51/52/10-6/11

2/11

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

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

1-4/11

2/11

Tartak w górach oferuję: więźby dachowe,
łaty, kontrłaty, podbitki, kantówki, podłogi,
boazeria, ciesielstwo. Cena do uzgodnienia. Tel. 502 914 771

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

48-4/11

2/11

Ford Focus 99r.; 1.6; benzyna, zadbany,
garażowany, bogate wyposażenie. Tel.
787 952 424
2-3/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.

M-5 Piłsudczyków, 71 m 2, LOKUS. Tel.
793 679 367
2/11

Magazyn, plac wynajmę. Tel. 698 649 301

1-2/11

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

1-4/11

Michalskiego, działka budowlana, 1433 m2.
LOKUS. Tel. 793 679 367
2/11

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

2/11

Ok. Intermarche, 4 pokoje, pow. 72,70 m2.
Sprzedam. AS. Tel. 512 123 464
2/11

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

Ornontowice. Nowe mieszkania, stan
deweloperski. 2-pokojowe, cena: 134 tys.,
3-pokojowe, cena: 168 tys. AS. Tel. 512
393 052
2/11

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

Sprzedam Opla Vectre C 2.2 dti, 125 KM.
Stan bardzo dobry, 100% bezwypadkowy
(można jechać do servisu Opla), wgnieciony błotnik. Przebieg 108000 tys., serwisowany. Cena 19.900 zł do negocjacji. Tel.
787 199 957

1-3/11

2/11

Sprzedam działki budowlane 18 zł/m2. Tel.
668 981 535

2-3/11

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

Sprzedam kawalerkę w centrum Knurowa.
Cena do uzgodnienia. Tel. 504 569 906

Wykończenia wnętrz, remonty kompleksowo. Tel. 782 141 313

Sprzedam M-3 w Szczygłowicach. Tel.
502 644 776

33-odw.

35/10-3/11

12

2-4/11

2/11

Toyota Corolla 2003 r., 1.4; 97 KM, 16V,
benzyna, niebieski metalic, 5 drzwi, 1
właściciel, pełne wyposażenie, zakup w
salonie, serwis ASO. Bezwypadkowy, garażowany. Knurów. Przebieg 100 000 km.
Tel. 504 017 814
2-3/11
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Foto: Agata Rzepa

MŁODZIEŻOWA
LIGA PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ

Bez litości
dla młodszych
kolegów

Przyjaciele i członkowie honorowi sekcji pływackiej

wili większy opór zespołowi
Concordii 96, jednak i tu
zeszli z parkietu pokonani, a
ich rywale odnieśli pierwsze
zwycięstwo.
Pewne 3 punkty zdobyli
obrońcy tytułu - Gold Team.
Drużyna prowadzona przez
Stanisława Stępnia nie dała
szans Olympiakosowi Gierałtowice i jest jedyną, która nie
straciła jeszcze punktów.
Waldemar Jachimowski

Wyniki 2. kolejki
Concordia 96 – UPOS Exorigo 5:1 (4:1)
0:1 K. Biniakiewicz 2’, 1:1 P. Malinowski 8’, 2:1 B. Tasak 12’,
3:1 J. Nowosielski 14’, 4:1 D. Gos 15’, 5:1 D. Kubiak 27’.
Olympiakos Gierałtowice – Gold Team 3:9 (1:5)
0:1 M. Szczurek 1’, 0:2 M. Michniewski 3’, 0:3 B. Siciński 7’,
0:4 G. Gołyś 10’, 0:5 M. Michniewski 1:5 S. Artemuk 15’, 1:6
M. Michniewski 17’, 1:7 M. Szczurek 19’, 1:8 B. Łakomy 21’,
1:9 B. Lewandowski 25’, 2:9 S. Artemuk 25’, 3:9 D. Kabała 28’.
Concordia 95 – UPOS Exorigo 16:0 (7:0)
1:0 G. Górka 3’, 2:0 S. Napierała 8’, 3:0 S. Napierała 10’, 4:0
M. Mazur 12’, 5:0 S. Napierała 13’, 6:0 M. Bylak 13’, 7:0 D.
Ceremuga 15’, 8:0 G. Górka 17’, 9:0 T. Kośmider 19’, 10:0 M.
Bylak 20’, 11:0 S. Napierała 22’, 12:0 D. Ceremuga 25’, 13:0
G. Górka 26’, 14:0 T. Kośmider 28’, 16:0 M. Mazur 30’.
1.
2.
3.
4.
5.

Concordia 95
Gold Team
Concordia 96
Olympiakos Gierałtowice
UPOS Exorigo

3
2
2
2
3

7
6
3
1
0

27:3
17:4
5:9
6:12
2:29

2
2
1
0
0

1
0
0
1
0

0
0
1
1
3

Egzaminy
W Klubie Sportowym
Fight Club Knurów odbyły się egzaminy na stopnie
uczniowskie w kickboxingu.
W egzaminie, nad którego
przebiegiem czuwał Grzegorz
Sobierajski, wzięło udział 18
uczestników. Próbowali oni
swoich sił w teście umiejętności technicznych. Egzamin
podzielono na części, w zależności od stopnia zaawansowania. Osoby zdające na wyższe
stopnie oprócz umiejętności
technicznych musiały zademonstrować swoje umiejętności w walce, a także w pracy
na worku. Wszystkie osoby

biorące udział w egzaminie
uzyskały promocje na upragnione stopnie:
- 10 stopień - Krzysztof Hocek, Maciej Mondry,
Wojciech Kotulski, Marcel
Lenich, Daniel Kwieciński,
Artur Masarczyk, Krzysztof
Kwartnik,
- 9 stopień - Mateusz
Szopiński, Daniel Matras,
Pat r ycja Gradek, Dawid
Kolarczyk,
- 8 stopień - Anna Cora,
Wojciech Czarkowski, Arkaniusz Sobierajski, Kamil Nowara, Przemysław Dróżdż.
Marek Węgorzewski
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Finał pływackiej Grand Prix Knurowa

Nie tylko
sportowa
rywalizacja
Zgodnie z naszymi zapowiedziami, 5 stycznia odbył się finał IV Grand Prix
Knurowa w pływaniu dzieci
i młodzieży. W ostatecznej
rozgrywce wzięło udział 111
zawodników. Na zwycięzców
czekały medale i puchary, jednak organizatorzy skoncentrowali się nie tylko na sportowej
rywalizacji. Z racji tego, że
rozpoczął się nowy rok, działacze sekcji pływackiej TKKF
Szczygłowice zaproponowali
rodzicom i najbliższym startujących oddanie 1% z podatku
dochodowego na konto Fundacji „Zdążyć z Pomocą”.
- Organizatorzy Grand
Prix stawiają na rozwój pływania w Knurowie, pragną
dotrzeć do jak największej
liczby dzieci i młodzieży zachęcając ich do uprawiania
tego sportu – mówi Tomasz
Rzepa. - Propagując zdrowy
styl życia nie zapominają o
najbardziej potrzebujących.
W czasie finału każdy z zawodników otrzymał ulotkę
dla rodziców z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku
dla 10-letniego knurowianina
Dawida Kiliana. Przekazanie
1% nic nie kosztuje i jeżeli
ktoś nie ma pomysłu komu go
ofiarować to prosimy zrobić
to dla Dawida, za co z góry
dziękujemy.
Finałowa rozgrywka była
doskonałą okazją do wyróżnienia osób, które przyczyniają się do rozwoju sekcji
pływackiej. Tytuł przyjaciela
sekcji i honorowego członka otrzymali: Katarzyna i
Grzegorz Świstuniowie, Jerzy
Pach, Tadeusz Durczyński,
Mariusz Idzikowski, Danuta i
Andrzej Wolny, Dorota Sosna
oraz Bartosz Kaczmarczyk.
Końcowa klasyf ikacja
Grand Prix Knurowa:
- uczniowie klas I – 25 m
stylem klasycznym – dziewczęta – 1. Marek Agata, 2.
Han na Litwin, 3. Monika
Wojtyna, - chłopcy – 1. Przemysław Rozumek, 2. Aleksander Zawadzki, - 25 m stylem
grzbietowym – dziewczęta
– 1. Agata Marek, 2. Alek-

sandra Suchanek, 3. Agata
Szyrmel, - chłopcy – 1. Przemysław Rozumek, 2. Dominik
Szafarczyk, 3. Dawid Milczanowski,
- uczniowie klas II – 25
m stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska,
2. Vanessa Janicka, 3. Maja
Namysłowska, - chłopcy – 1.
Damian Godula, 2. Patryk
Łowicki, 3. Jan Pawlik, - 25 m
stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Alicja Idzikowska,
2. Vanessa Janicka, 3. Maja
Namysłowska, - chłopcy – 1.
Damian Godula, 2. Patryk
Łowicki, 3. Jan Pawlik,
- uczniowie klas III – 25 m
stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Paulina Biskup, 2. Joanna Bismor, 3. Alicja Kwaśniok,
- chłopcy - 1. Tomasz Sosna,
2. Szymon Pawlik, 3. Karol
Rzepa, - 25 m stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Paulina
Biskup, 2. Joanna Bismor, 3.
Alicja Kwaśniok, - chłopcy
– 1. Tomasz Sosna, 2. Karol
Rzepa, 3. Szymon Pawlik,
- uczniowie klas IV – 50
m stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Julia Kaczmarczyk,
2. Julia Świstuń, 3. Aleksandra Szyrmel, - chłopcy
– 1. Mateusz Kamiński, 2.
Maciej Brzozowski, 3. Błażej
Bęben, - 50 m stylem grzbietowym – dziewczęta – 1. Julia
Kaczmarczyk, 2. Aleksander
Szyrmel, 3. Julia Świstuń,
- chłopcy – 1. Mateusz Kamiński, 2. Błażej Bęben, 3.
Dawid Szolc,
- uczniowie klas V – 50 m
stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek, 2.
Paulina Bieniek, 3. Katarzyna
Durczyńska, - chłopcy – 1.
Miłosz Stańczyk, 2. Dominik Romanów, 3. Wojciech
Kostelecki, - 50 m stylem
grzbietowym – dziewczęta – 1.
Emilia Brachaczek, 2. Katarzyna Durczyńska, 3. Kinga
Kruszniewska, - chłopcy – 1.
Miłosz Stańczyk, 2. Wojciech
Gradowski, 3. Dominik Romanów,
- uczniowie klas VI – 50
m stylem dowolnym – dziewczęta – 1. Wiktoria Musioł,

Foto: Tomasz Rak

W drugiej serii spotkań
prowadzący w tabeli piłkarze
Concordii 95 bez żadnych sentymentów potraktowali młodszych o dwa lata kolegów z
UPOS Exorigo i odprawili ich
z bagażem 16 bramek. Kolejne
4 gole zdobył Szymon Napierała, który z 8 trafieniami
umocnił się na prowadzeniu w
klasyfikacji strzelców.
Najmłodsi w lidze zawodnicy UPOS Exorigo sta-

Foto: Tomasz Rak
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2. Magdalena Wolny, 3. Maja
Dziublińska, - chłopcy – 1.
Paweł Sosna, 2. Rafał Czerwiec, 3. Kacper Przybyła,
- 50 m stylem grzbietowym
– dziewczęta – 1. Wiktoria
Musioł, 2. Magdalena Wolny, 3. Maja Dziublińska, chłopcy – 1. Paweł Sosna, 2.
Kacper Przybyła, 3. Maciej
Dzindzio,
- uczniowie gimnazjum
– 100 m stylem dowolnym
– dziewczęta – 1. Martyna
Nowak, 2. Aleksandra Bańbor, 3. Jagoda Orlik, - chłopcy – 1. Łukasz Wiekiera, 2.
Jakub Michałów, 3. Fryderyk
Król, - 100 m stylem grzbietowym – dziewczęta - 1. Jagoda Przybyła, 2. Dominika
Wiewióra, 3. Anna Koniecz-

na, - chłopcy – 1. Mateusz
Płowiec, 2. Marcin Kinek, 3.
Michał Wojtaszek, - 100 m
stylem klasycznym – dziewczęta – 1. Martyna Nowak, 2.
Aleksandra Bańbor, 3. Agata
Rzepa, - chłopcy – 1. Łukasz
Bałazy, 2. Michał Wojtaszek,
3. Maciej Pasek, - 50 m stylem
motylkowym – dziewczęta
– 1. Jagoda Przybyła, 2. Martyna Czmok, 3. Agata Rzepa,
- chłopcy – 1. Łukasz Wiekiera, 2. Mateusz Płowiec, 3. Dominik Sodel, - 100 m stylem
zmiennym – dziewczęta – 1.
Martyna Nowak, 2. Aleksandra Bańbor, 3. Jagoda Przybyła, - chłopcy – 1. Mateusz
Płowiec, 2. Łukasz Wiekiera,
3. Michał Wojtaszek.
PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 4 stycznia 2011 r.:
1. Michał Szczecina
2. Stefan Dylus
3. Piotr Palica
4. Józef Lipok
5. Henryk Brola
6. Stefan Wroblowski
7. Edward Klaczka
8. Jan Chwolka
9. Janusz Myszka
10. Tadeusz Wodziczko

- 2.528 pkt
- 2.386 pkt
- 1.937 pkt
- 1.896 pkt
- 1.812 pkt
- 1.798 pkt
- 1.784 pkt
- 1.770 pkt
- 1.726 pkt
- 1.713 pkt

Klasyfikacja generalna:
1. Stefan Dylus
- 25.989 pkt
2. Grzegorz Grzemba
- 25.009 pkt
3. Dariusz Skowron
- 24.122 pkt
4. Edward Klaczka
- 23.737 pkt
5. Czesław Antończyk
- 23.692 pkt
6. Adam Dudziński
- 23.243 pkt
7. Wojciech Napierała
- 23.204 pkt
8. Edward Nowak
- 23.131 pkt
9. Zdzisław Mral
- 23.112 pkt
10. Janusz Myszka
- 23.041 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 18 stycznia o godzinie 16.30
w klubie „Gama”.

13

sport

Niebieski
huragan

1 kolejka
Concordia Knurów - Piast Gliwice 0:3 (vo), Gwiazda Ruda
Śląska - APN Knurów 2:0, Ruch Radzionków - GKS Katowice
0:3, Ruch Chorzów - Oderka Opole 5:0
2 kolejka
Concordia Knurów - Gwiazda Ruda Śląska 0:4, APN Knurów
- Ruch Radzionków 4:1, GKS Katowice - Ruch Chorzów 0:1,
Piast Gliwice - Oderka Opole 2:1
3 kolejka
Concordia Knurów - APN Knurów 1:5, Gwiazda Ruda Śląska Ruch Chorzów 0:2, Piast Gliwice - Ruch Radzionków 4:1, GKS
Katowice - Oderka Opole 4:0
4 kolejka
Concordia Knurów - Ruch Radzionków 2:1, Piast Gliwice Ruch Chorzów 0:1, APN Knurów - GKS Katowice 0:1, Gwiazda
Ruda Śląska - Oderka Opole 0:0
5 kolejka
Concordia Knurów - GKS Katowice 0:3, Piast Gliwice - Gwiazda Ruda Śląska 0:3, Ruch Radzionków - Oderka Opole 0:1,
APN Knurów - Ruch Chorzów 0:4
6 kolejka
Gwiazda Ruda Śląska - Ruch Radzionków 4:0, Piast Gliwice
- GKS Katowice 1:4, Concordia Knurów - Ruch Chorzów 0:5,
APN Knurów - Oderka Opole 1:0
7 kolejka
Gwiazda Ruda Śląska - GKS Katowice 1:2, Ruch Radzionków
- Ruch Chorzów 0:6, Concordia Knurów - Oderka Opole 1:0,
Piast Gliwice - APN Knurów 2:1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ruch Chorzów
GKS Katowice
Gwiazda Ruda Śląska
Piast Gliwice
APN Knurów
Concordia Knurów
Oderka Opole
Ruch Radzionków

7
7
7
7
7
7
7
7

21
18
13
12
9
6
4
0

24:0
17:3
14:4
12:10
11:11
4:21
2:13
2:24

APN Knurów:

Radosław Bujok, Aleksander Tanistra, Adrian Maksymiec,
Kacper Karasz, Kamil Maj, Dawid Kołodziej, Piotr Gradowski,
Paweł Sawicki, Kacper Laxa, Maciej Bajorek, Patryk Wiszniowski, Sebastian Sujecki, Alan Sadowski, Jakub Kata, Adam
Burliga, Grzegorz Suchanek, Dawid Niemczyk, Łukasz Szopa.
Trener: Andrzej Płatek. Kierownik: Grzegorz Wiszniowski.

Nagrody za udział w turnieju odbierają
przedstawiciele Concordii Knurów...
... i APN Knurów

Concordia Knurów:

Dawid Lenart, Kacper Czapla, Daniel Nykiel, Łukasz Cieślik,
Dominik Brzozowski, Daniel Antonowicz, Kacper Giś, Bartłomiej Nieradzik, Sebastian Pawlik, Kacper Kubik.
Trener: Michał Grodoń. Kierownik: Krzysztof Lenart.

Sponsorzy i partnerzy turnieju:

PiSk Piotr Skorupa, Biuro Podróży Holiday Heaven, Kompanijny Ośrodek Szkolenia, Apteka Juventa, Zegarmistrz Sygnet
Urszula i Arkadiusz Cyprys, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Jaworex – meble na wymiar, FU-H Ogród, Maxima Sport,
Gabinet Stomatologiczny Vident, U Marysi, Intermarche,
Cukiernia Teresa Czech, Getin Bank, Prost.

APN
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Spartan w pierwszej trójce
W rozgrywkach Polskiej
Ligi Muay Thai w sezonie
2010 wystąpili zawodnicy 45
klubów. Całoroczny ranking
wygrał Target Niepołomice, a
na trzecim miejscu sklasyfikowany został Spartan Knurów.
Pier wsza „10” klubowego rankingu za 2010 rok
przedstawia się następująco:

1. Target Niepołomice - 70 pkt
2. System Rzeszów - 49 pkt
3. Spartan Knurów - 38 pkt
4. Ronin Tychy - 33 pkt
5. Pankration Wrocław - 32,5 pkt
6. KSSW Kraków - 30 pkt
7. Fight Club Myślenice - 27 pkt
8. Athlon Kraków - 26 pkt
9. K1 Kuba Team Ustka - 18 pkt
10. Puncher Wrocław - 17 pkt
PiSk

Foto: Spartan Knurów

Concordia

Foto: Piotr Skorupa

PiSk

Wyniki 7. Turnieju Noworocznego:

Foto: Piotr Skorupa Foto: Tomasz Rak

Ruch Chorzów, GKS Katowice, Gwiazda Ruda Śląska
– to najlepsze zespoły siódmej edycji turnieju noworocznego. W tym roku w knurowskiej hali MOSiR wystąpiło
osiem zespołów trampkarzy
z rocznika 2000.
O miejsce tuż za podium
do ostatnich sekund walczyli
młodzi reprezentanci Akademii Piłki Nożnej z Knurowa.
Ostatecznie po porażce 1:2 z
Piastem Gliwice podopieczni
Andrzeja Płatka uplasowali
się na miejscu piątym.
Lokatę niżej sklasyf ikowani zostali trampkarze
Concordii Knurów. Zespół
prowadzony przez Michała
Grodonia rozpoczął od porażki walkowerem z Piastem
Gliwice (występ nieuprawn ionego zawod n i k a) i na
pierwsze zwycięstwo musiał
czekać do czwartej kolejki. W
trzeciej doszło do derbowego
spotkania APN – Concordia,
które zakończyło się bezdyskusyjnym zwycięstwem
Akademii 5:1.
W roli gości honorowych
w yst ąpili Marcin Brosz i
Dariusz Dudek, a więc ci,
k tórz y pił karsk ie kar ier y
rozpoczynali w Knurowie, a
następnie reprezentowali barwy takich klubów, jak Górnik
Zabrze, Polonia Bytom, Legia
Warszawa, GKS Katowice,
Odra Wodzisław. Wymienieni panowie tworzą obecnie
t renerski duet 1-ligowego
Piasta Gliwice, a w sobotnie
popołudnie wraz z Krzysztofem Stolarkiem (dyrektorem
MOSiR) i Mariuszem Adamusem (przedstawicielem
biura podróży Holiday Heaven) wręczali nagrody nie
tylko najlepszym zespołom,
ale wszystkim uczestnikom
turnieju.

Foto: Tomasz Rak

7. Turniej noworoczny

Spartan Knurów
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Wyniki 16 kolejki:
IPA Knurów - Mistral 6:6 (2:1)
1:0 A. Szczepanik 2’, 2:0 M. Milczarek 14’, 2:1 Ł. Dembowski 17’,
2:2 K. Matuszek 23’, 2:3 K. Matuszek 25’, 3:3 A. Szczepanik 27’,
3:4 D. Lewandowski 31’, 3:5 K. Matuszek 35’, 3:6 S. Brodziński
37’, 4:6 A. Szczepanik 37’, 5:6 A. Szczepanik 38’, 6:6 D. Sterczek 40’.
żółte kartki: B. Durczyński (IPA), K. Matuszek, D. Kuć (Mistral).
Nacynianka – Concordia Oldboje 2:6 (1:2)
0:1 D. Walus 10’, 0:2 Artur Niewiedział 12’, 1:2 M. Witkowski 13’,
1:3 D. Walus 23’, 2:3 M. Janowicz 28’, 2:4 K. Smętek 30’, 2:5 D.
Walus 35’, 2:6 K. Smętek 40’.
żółte kartki: M. Janowicz (Nacynianka), K. Smętek (Concordia).
Black&Decker – Team Arttelekom 3:6 (1:1)
1:0 Ł. Żurawski 2’, 1:1 D. Flis 8’, 1:2 M. Putlak 21’, 1:3 M. Mularczyk 33’, 2:3 Ł. Żurawski 34’, 3:3 Ł. Żurawski 35’, 3:4 A. Kasprzyk 39’, 3:5 D. Flis 40’, 3:6 D. Flis 40’.
FC Apinex Czerwionka – PTK Holding 5:3 (1:2)
0:1 A. Greczek 2’, 0:2 R. Nowosielski 5’, 1:2 L. Bartyzel 7’, 2:2 J.
Mazgaj 25’, 3:2 L. Bartyzel 28’, 4:2 T. Młynek 32’, 4:3 M. Jaglarz
35’, 5:3 T. Michalski 37’.
żółte kartki: T. Michalski (Apinex), M. Jaglarz (PTK).
FC Apinex Czerwionka – Black&Decker 6:1 (3:1)
1:0 S. Kupczyk 2’, 2:0 R. Salamon 9’, 2:1 Ł. Żurawski 11’, 3:1 T.
Młynek 19’, 4:1 M. Grolik 32’, 5:1 M. Reguła 38’, 6:1 P. Zagórski 40’.
żółta kartka: R. Salamon (Apinex).
Intermarche A – Osiedle Szczygłowice 2:3 (0:1)
0:1 A. Sarzała 15’, 1:1 Ł. Furgał 23’, 2:1 Ł. Wolsztyński 25’, 2:2 Ł.
Żyrkowski 27’k. 2:3 S. Basak 31’.
żółte kartki: P. Gałach, J. Parzych (Osiedle), czerwona kartka: J.
Parzych (Osiedle).
Intermarche – LineTrans 11:1 (5:1)
0:1 D. Stępniewski 6’, 1:1 Ł. Winiarczyk 7’, 2:1 D. Tkocz 8’, 3:1 P.
Rolnik 11’, 4:1 Ł. Winiarczyk 15’, 5:1 S. Wawrzonkowski 19’, 6:1
D. Tkocz 25’, 7:1 Ł. Winiarczyk 33’, 8:1 Ł. Stawiarski 34’, 9:1 M.
Nowak 35’, 10:1 W. Kandzior 35’, 11:1 S. Wawrzonkowski 38’.
UPOS Soccer Sport Pub – Vibovit 1:2 (1:0)
1:0 Ł. Spórna 18’, 1:1 R. Kasiński 23’, 1:2 M. Bodzioch 26’.
żółte kartki: M. Rozumek (UPOS), M. Bodzioch (Vibovit).
FMS Gierałtowice – Tomsat 2:2 (0:2)
0:1 M. Małyska 18’, 0:2 S. Dolaciński 19’, 1:2 R. Metelski 23’, 2:2
R. Metelski 24’.

Wyniki 17 kolejki:
IPA Knurów – LineTrans 5:5 (1:4)
0:1 M. Kurcbart 2’, 0:2 D. Roszyk 3’, 0:3 D. Roszyk 11’, 0:4 B. Gigla 13’, 1:4 D. Sterczek 20’, 2:4 D. Sterczek 23’, 3:4 M. Milczarek
29’, 3:5 D. Roszyk 35’, 4:5 D. Sterczek 37’, 5:5 D. Sterczek 40’.
żółte kartki: D. Sterczek (IPA), M. Kurcbart (LineTrans).
Concordia Oldboje – Black&Decker 3:4 (1:1)
0:1 G. Podoba 2’, 1:1 M. Górka 11’, 1:2 M. Czarnecki 29’, 2:2
D. Walus 33’, 3:2 M. Górka 38’, 3:3 W. Kalkowski 38’, 3:4 M.
Czarnecki 40’.
żółta kartka: W. Kalkowski (Black&Decker).
Mistral - Nacynianka 4:0 (1:0)
1:0 M. Kusiak 4’, 2:0 A. Manista 22’, 3:0 A. Manista 24’, 4:0 Ł.
Dembowski 40’.
żółta kartka: S. Brodziński (Mistral).
PTK Holding – Intermarche A 1:5 (0:2)
0:1 Ł. Wolsztyński 4’, 0:2 Ł. Wolsztyński 18’, 1:2 M. Wasita 23’,
1:3 R. Wolsztyński 33’, 1:4 P. Mastyj 36’, 1:5 Ł. Furgał 39’.
Team Arttelekom - FC Apinex Czerwionka 3:3 (2:2)
1:0 M. Mularczyk 7’, 2:0 D. Flis 8’, 2:1 T. Reguła 14’, 2:2 M. Reguła 17’, 3:2 A. Kasprzyk 24’, 3:3 M. Grolik 30’.
żółte kartki: M. Grolik, A. Bugla (Apinex).
Vibovit - Intermarche 6:2 (3:0)
1:0 K. Kijak 5’, 2:0 A. Zabłocki 9’, 3:0 M. Mikulski 16’, 4:0 K. Kijak
25’, 5:0 L. Leszczyński 28’, 5:1 P. Bodzioch 38’, 5:2 D. Tkocz 40’,
6:2 R. Kasiński 40’.
UPOS Soccer Sport Pub – Tomsat 4:2 (1:2)
0:1 S. Dolaciński 3’, 0:2 S. Kassolik 9’, 1:2 D. Wieliczko 20’k. 2:2
Ł. Spórna 26’, 3:2 Ł. Spórna 34’, 4:2 M. Rozumek 40’.
żółte kartki: Ł. Spórna (UPOS), S. Dolaciński, M. Stopa (Tomsat).

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

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

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

43
42
31
31
28
28
23
22
20
18
17
14
10
7
7
7

112-27
126-33
62-51
90-40
75-43
61-67
59-57
58-63
56-84
56-76
68-74
58-89
48-96
35-80
40-82
42-85

14
14
10
10
9
9
6
7
6
5
5
4
3
2
2
2

1
0
1
1
1
1
5
1
2
3
2
2
1
1
1
1

0
1
4
4
5
5
4
7
7
7
8
9
11
12
12
12

Pobiegli dla WOŚP

Dzień przed finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy już po raz siódmy wystartowała ekipa
maratończyka Bogdana Leśniowskiego
Star t odbył się z Centrum Handlowego „Merkury”. Ekipę Leśniowskiego,
składającą się z 12 osób na

terenie Knurowa wspierała
rockowa kapela z Hard Rock
K rz ysz tofa Skow rońsk iego. Biegacze do Warszawy

zabrali ze sobą przedmioty,
k tóre t raf ił y na licy t ację
– medal z 35. Maratonu w
Waszyngtonie i bluzę szta-

fetową. Oba przedmioty zostały podpisane przez Jurka
Owsiaka. W Knurowie biegaczy żegnali mieszkańcy miasta, prezydent Adam Rams
z małżonką, zastępca przewodniczącego Rady Miasta
Jerzy Pach, radny Marian
Gruszka oraz biegacze z KB
Endurance-Solidarni. Sztafeta w Warszawie dołączyła do
biegu pod hasłem „Policz się
z cukrzycą”.
Marek Węgorzewski

WOPR

Orkiestrowa sztafeta
Reprezentanci Oddziału
Miejskiego WOPR Knurów
uczestniczyli w nocnej sztafecie pływackiej zorganizowanej w Świętochłowicach przy
okazji 19. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- Impreza odbyła się w nocy z 8
na 9 stycznia, a nasi ratownicy
pływali od północy do godziny
1.00 – relacjonuje Wojciech
Zajonc. – Przez godzinę nasza
sztafeta przepłynęła 20 km co

zostało potwierdzone Certyfikatem Uczestnictwa.
OM WOPR Knurów reprezentowali: Karolina Zajonc, Agata Rzepa, Jagoda
Przybyła, Katarzyna Gaik,
Wojciech Zajonc, Grzegorz
Piontek, Szymon Idczak, Paweł Bobak, Piotr Stoppel,
Robert Dziubliński, Paweł
Dziubliński, Fryderyk Król i
Grzegorz Lalek.

Foto: OM WOPR Knurów

MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

Foto: Marek Węgorzewski

sport

PiSk

Piłka nożna

Zagrali i wsparli
Rewelacją niedzielnego
turnieju na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy była knurowska Akademia Piłki Nożnej. Zespół
złożony z rodziców młodych
adeptów futbolu szkolących
się w APN zajął w rozgrywkach gr upowych pier wszą

lokatę wyprzedzając ekipy
Concordii Knurów i Intermarche. Dopiero w półfinale
sposób na drużynę prowadzoną przez trenera Andrzeja Płatka z nalazł Vibovit
wygrywając 2:0.
Pierwsze trzy miejsca w
turnieju zajęły drużyny prze-

wodzące aktualnie w rozgrywkach Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej, a najlepszą
okazała się ekipa UPOS Exorigo, która zrewanżowała się
Vibovitowi za ligową porażkę
sprzed 6 dni.

Jak co roku wśród zawodników została przeprowadzona zbiórka na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jej konto zasiliła kwota 580
złotych.
Waldemar Jachimowski

informacja

Wyniki:
- grupa A - Osiedle Szczygłowice – Intermarche 1:1, Concordia Knurów - APN Knurów 1:1, Intermarche - Concordia Knurów 1:0, APN Knurów - Osiedle Szczygłowice 1:0, Concordia
Knurów - Osiedle Szczygłowice 2:0, APN Knurów - Intermarche 1:1 w karnych 3:2,
- grupa B - Team Arttelekom - UPOS Exorigo 0:1, Vibovit - IPA
Knurów 1:0, UPOS Exorigo – Vibovit 1:0, IPA Knurów - Team
Arttelekom 0:2, Team Arttelekom – Vibovit 0:3, UPOS Exorigo
- IPA Knurów 2:1,
- półfinały - APN Knurów – Vibovit 0:2, UPOS Exorigo – Intermarche 1:0,
- o 3 miejsce - Intermarche – APN Knurów 4:3,
- finał - UPOS Exorigo – Vibovit 4:1.

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Knurów wśród najmniej zadłużonych miast Śląska

Na prawie 40 proc. swoich rocznych
dochodów zadłużone są Czeladź i Ruda
Śląska. Na zaledwie jednoprocentowe
zadłużenie pozwalają sobie Gliwice
i Jastrzębie Zdrój. Knurów też niechętnie
sięga po pożyczki
Zestawienie najbardziej i najmniej zadłużonych miast (mających
ponad 30 t ys. mieszkańców) w
województwie opublikował w pierwszym w tym roku wydaniu Dziennik
Zachodni. Wynika z niego, że żaden
z samorządów nie zbliżył się do
niebezpiecznego, ustawowego 60procentowego poziomu długu.
Najwyższe zapożyczenie zbliża
się do 40-procentowego udziału
długu w dochodach rocznych. W
liczbach odpowiada to 37,8 mln zł.
Tyle właśnie zadłużona jest Czeladź.
Aż 218,3 mln zł ma do zwrócenia
wierzycielom Ruda Śląska. To 39,41

Dla Przeglądu

proc. dochodów rocznych, przekraczających pół miliarda złotych.
Najbardziej wstrzemięźliwe w
korzystaniu z pożyczek są Gliwice.
Ich dług wynosi 7,7 mln zł, co stanowi zaledwie 1,03 proc. rocznych
dochodów. Niewiele ponad 4 mln zł
(1,26 proc.) ma do zwrotu Jastrzębie
Zdrój, 12,2 mln zł (4,43 proc.) - Tarnowskie Góry.
Na czwartym miejscu w tym
zestawieniu niezbyt chętnych do pożyczek znajduje się Knurów. Miasto
ma dług sięgający 6,1 mln zł. To 6,23
proc. dochodów.
/bw/

Prezydent
Knurowa
Adam Rams:
- W ysoka pozycja
K nurowa w zesta wieniu gmin najmniej
zad ł użonych jest
efektem prowadzonej od wielu lat racjonalnej polityki
finansowej. Odpowiedzialność za
środki publiczne determinuje sposób
gospodarowania finansami gminnymi. Troska o dochody gminy i rozważne ich wydawanie jest gwarancją
zrównoważonego rozwoju. Należy
jednak podkreślić, że dostrzegamy
p ozy t y wne as pek t y zac i ą gania
pożyczek. Są to bowiem pożyczki,
których zaciągnięcie i przeznaczenie skutkuje wymiernymi efektami
inwestycyjnymi, a dodatkowo są
udzielone na wyjątkowo korzystnych
warunkach z opcją ich częściowego
umorzenia. Z tego rodzaju pożyczek
zrealizowano w większości obiektów
oświatowych roboty termomodernizacyjne, czy też budowę boiska
sportowego „Orlik”.

Najbardziej zadłużeni w regionie

Najmniej zadłużeni w regionie

1. Czeladź - 39,42 proc., 37,8 mln zł
2. Ruda Śląska - 39,41 proc., 218,3 mln zł
3. Częstochowa - 37,09 proc., 319,8 mln zł
4. Jaworzno - 35,87 proc.,131,4 mln zł
5. Piekary Śląskie - 35,13 proc., 56,9 mln zł
6. Mikołów - 30,46 proc., 44 mln zł
7. Siemianowice - 29,65 proc., 65,2 mln zł
8. Świętochłowice - 27,85 proc., 39,5 mln zł
9. Wodzisław - 27,54 proc., 34,9 mln zł
10. Żory - 26,65 proc., 123,6 mln zł

1. Gliwice - 1,03 proc., 7,7 mln zł
2. Jastrzębie-Zdrój - 1,26 proc., 4,03 mln zł
3. Tarnowskie Góry - 4,43 proc., 12,2 mln zł
4. Knurów - 6,23 proc., 6,1 mln zł
5. Dąbrowa Górnicza - 7,17 proc., 36,2 mln zł
6. Bytom - 7,50 proc., 86,3 mln zł
7. Czechowice-Dziedzice - 9,56 proc., 11,3 mln zł
8. Tychy - 10,62 proc., 184,3 mln zł
9. Racibórz - 13,46 proc., 37,9 mln zł
10. Myszków - 13,88 proc., 10,3 mln zł

Miasta powyżej 30 tys. mieszkańców. Procentowo
podany został udział długu w dochodach.

Foto: Tomasz Rak

Życie na mały kredyt
Knurów. Prezent od Apteki św. Barbary

Wyprawka dla Nadii
Mierzyła 54 cm, ważyła 3290 g. Tak
było 1 stycznia. Mowa o Nadii Trząsalskiej, która jako pierwsza przyszła
na świat w Nowym Roku w Knurowie.
Dziewczynka rośnie jak na drożdżach i
po dwóch tygodniach może pochwalić
się większą wagą i wzrostem.
- Niech rośnie szybko i zdrowo! - z
takimi życzeniami pospieszył Lucjan
Matera, właściciel Apteki św. Barbary,

do rodziców - pani Aleksandry i pana
Kamila. Pan Lucjan, wzorem ubiegłych
lat, sprezentował pierwszej tegorocznej
knurowiance wyprawkę. Uchwyciliśmy
na zdjęciu tę sympatyczną chwilę w środowy poranek. Dołączamy się zarazem
do gratulacji i życzeń dla szczęśliwych
rodziców i ich ślicznej córeczki.

informacja

Miasta powyżej 30 tys. mieszkańców. Procentowo
podany został udział długu w dochodach.

Kościół MB Częstochowskiej w Knurowie

reklama

Gwarantujemy najniższe ceny !!!
Zwrócimy Ci różnicę,
jeżeli zakupisz preparaty taniej niż u nas !!!*
* nie dotyczy leków refundowanych, promocja zgodna z regulaminem dostępnym w aptece, ważna do 31 maja 2011

Knurów
ul. Witosa 2A
tel.: (32) 232 19 89
pon.-pt. 8.00-20.00
sob.: 8.00-16.00

/bw/

