Knurów. Konferencja w Ratuszu

Jak zapobiegać
narkomanii i AIDS
O przeciwdziałaniu narkomanii oraz
zapobieganiu HIV i AIDS debatowali
uczestnicy konferencji zorganizowanej
w sali sesyjnej miejskiego Ratusza
To temat, o którym wiele już powiedziano i napisano, ale nigdy dość
jego podejmowania, zwłaszcza, że
zjawisko jest dynamiczne. Narkotyki
docierają do coraz młodszych grup
potencjalnych odbiorców, w obiegu
pojawiają się nowe substancje. W
okiełznaniu zjawisk narkomanii i
HIV ważna jest terapia, ale i prewencja. I to właśnie głównie przeciwdziałaniu tym zjawiskom była poświęcona konferencja, zorganizowana przez
Fundację na Rzecz Rozwoju Miasta
Knurowa i Stowarzyszenie Pomocy
„Arka Noego”. Zgromadziła ona na
sali przedstawicieli władz miasta
i pobliskich gmin, policji, straży
miejskiej, MOPS, MJZO, dyrektorów
szkół, pedagogów, radnych.
- Silna więź z rodzicami, zainteresowanie nauką szkolną, praktyki
religijne, szacunek dla autorytetów
społecznych, konstruktywna grupa
rówieśnicza – te wszystkie czynniki
sprowadzające się do więzi osobowych i miłości chronią młodego

w podsumowaniu, że największym
problemem na terenie K nurowa
jest jednak alkohol. Wystąpienie o
zapobieganiu HIV i AIDS wygłosiła
psychoterapeutka Marzena Rębisz,
przedstawiając fakty i obalając mity
z tym związane. Rębisz zwróciła
uwagę na problem nieświadomego
nosicielstwa. – Poziom lęku przed
HIV jest tak wysoki, że niestety z
reguły wolimy nie wiedzieć, czy jesteśmy nosicielami, czy nie – ubolewała
psychoterapeutka. Wiedzą na temat
dopalaczy – substancji o działaniu
podobnym do narkotyków – dzielił
się z zebranymi Grzegorz Antosz,
terapeuta uzależnień ze Stowarzy-

Foto: Justyna Walo
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Przed rokiem artyści przenieśli widzów na sułtański dwór

Knurów. Zaproszenie

Koncert z sercem

Po raz siódmy zabrzmi muzyka na koncercie „Dary
Serc”. Wzorem lat poprzednich impreza będzie mieć
wymiar charytatywny. Przysłuży się pensjonariuszom
okolicznych domów pomocy społecznej

człowieka przed popadnięciem w
nałóg - wyliczała Agnieszka Kolano,
terapeuta uzależnień, w odczycie
„Młodzież a narkotyki”. Robert
Potera z knurowskiej policji mówił
o policyjnych interwencjach związanych z młodzieżą, stwierdzając

szenia Pomocy „Arka Noego”.
Po odczytach uczestnicy konferencji mieli możliwość zadawania
pytań ekspertom i dyskusji. Patronem honorowym wydarzenia był
Prezydent Miasta Knurów.

Tekst i foto: MiNa

Gierałtowice

Krywałd

Babski
comber

Święta Barbara
poświęcona

Po r a z p i ą t y w G i e r a ł t o wicach odbęd zie się wspólne biesiadowanie, czyli Babski
Comber. Zabawę zaplanowano na 13
grudnia 2009 r. w auli gierałtowickiej
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. O
artystyczną oprawę - tradycyjnie
przepełnioną śląskim humorem zadba Marian Makula. Bilety (18 zł)
do nabycia w sekretariacie. W cenie
zawarto m.in. słodki poczęstunek,
kawę oraz udział w loterii fantowej.
Początek imprezy o godz. 16.00.
Do udziału zapraszają: Rada
Rodziców Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum oraz członkowie Stowarzyszenia Lepsza Przyszłość.

Koncert odbędzie się 12 grudnia
(sobota) w Domu Kultury w Szczygłowicach. W rolę artystów wcielą
się podopieczni DPS-ów.
Inicjatorem char ytaty wnego
przedsięwzięcia jest knurowskie
koło Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gmin
Powiatu Gliwickiego.
- Jak co roku
przygotowaliśmy
cegiełki o nominałach 2 zł, 5 zł,
10 zł i 20 zł, które będzie można
nabyć u wolontariuszy, jak też w dniu
koncertu - mówi Marian Sadecki,
prezes Stowarzyszenia. – Dla wszystkich, którzy przyjdą na koncert, przygotowujemy wiele atrakcji. Między
innymi będzie można zakupić ręcznie
wykonane stroiki oraz posłuchać
kolęd i pastorałek, które wprowadzą
nas w nastrój świąteczny.
- Towarzyszący koncertowi świąteczny kiermasz cieszy się co roku dużym powodzeniem. To znakomita oka-

zja, by zaopatrzyć się - podkreślmy, że
naprawdę niedrogo - w przepiękne i
oryginalne ozdoby - dodaje Zbigniew
Wojciechowski, jeden z inicjatorów
i organizatorów przedsięwzięcia.
Gwiazdą wieczoru będzie znany
tenor, Adam sobierajski.
Dochód z
imprezy zostanie
przeznaczony na
potrzeby pensjonar iusz y DPSów „Ostoja” w
Sośnicowicach i
„ Zameczek” w
Kuźni Nieborowskiej, Ośrodka Ojców Kamilianów w
Pilchowicach oraz Caritas z Wiśnicza
i Knurowa.
Przed rokiem organizatorzy
koncertu Dary Serc zebrali ponad 5
tysięcy złotych.
- Serdecznie wszystkich zapraszam, po raz kolejny pokażmy, że
mamy dobre serca!- apeluje prezes
Sadecki.
Koncert rozpocznie się o godz. 16.
bw, sisp

ogłoszenie własne wydawcy

Foto: Paweł Gradek
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Barbórkowe uroczystości poprzedziła msza św. w kościele pw.
św. Antoniego i św. Barbary w Krywałdzie o godz. 9.00. W obecności
przedstawicieli dyrekcji Kopalni
Węgla Kamiennego „K nurów”,
pocztu sztandarowego, parafian i
przybyłych gości ksiądz proboszcz

Marek Kamieński poświęcił figurę
św. Barbary.
Fi g u r ę z a k u p i o n ą d z i ę k i
szczodrości parafian ustawiono w
bocznym ołtarzu, zastąpiła ona dotychczasowy fresk przedstawiający
patronkę górników.

/pg/

Gierałtowice

Żywa
wystawa

reklama

Hodowcy gołębi pocztowych
zapraszają na w yst awę swoich
skrzydlatych podopiecznych. Żywa
ekspozycja będzie prezentowana w
sali LKS Gierałtowice od 11 do 13
grudnia w godz. 11-17. Zapraszają
hodowcy oddziałów w Knurowie,
Leszczynach, Orzeszu, Czerwionce
i Żorach.
/bw/
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Knurów. Na szczęście Obyło się bez tragedii

Ogień
w kamienicy

Kierowca tej corsy zginął
w płomieniach

Nieborowice

W środku ogień spalił prawie wszystko
informacji Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji,
administratora budynku, mieszkanie
i tak nadaje się do kapitalnego remontu. Ramy okienne zostały spalone, ze
ścian i sufitu odpadł tynk, zaś instalacja elektryczna wymaga naprawy.
Widocznie nie tylko w rękach
dziecka zapałki mogą być groźne
– czwartkowe zdarzenie to kolejny w
Knurowie przypadek pożaru, który
prawdopodobnie wynikł z braku
ostrożności dorosłych przy posługiwaniu się ogniem. Przypomnijmy
– miesiąc wcześniej, w czwartek, 5
listopada, ogień spalił mieszkanie
w bloku przy ul. Kosmonautów 12.
Jego lokatorka zmarła w wyniku
obrażeń.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielny ranek
na drodze krajowej nr 78 w Nieborowicach. Jeden
z kierowców spłonął w swoim samochodzie
Zdarzenie miało miejsce około
godz. 7.00. Ze wstępnych ustaleń
policji wynika, że kierowca opla
corsy stracił panowanie nad kierownicą i zjechał na przeciwległy
pas. Zderzył się czołowo z nadjeżdżającym oplem vectrą. Kierowcy
vectry udało się o własnych siłach

wydostać z wraku pojazdu, czego
nie można powiedzieć o kierowcy
corsy. Zakleszczony w samochodzie
mężczyzna spłonął, kiedy dwa wraki
stanęły w ogniu.
Na miejscu pojawiła się policja,
straż pożarna i pogotowie. Kierowcę opla corsy vectry z ciężkimi

obrażeniami ciała przewieziono do
szpitala.
Droga została zamknięta w
miejscu tragicznego wypadku,
gdzie do południa trwały oględziny
z udziałem policji i prokuratora.
Trwa ustalanie personaliów tragicznie zmarłego kierowcy.

/pg/

Drugi samochód też spalił się do cna

Foto: Arch. „PL”

MiNa

Foto: Zbiory MZGLiA

Pożar garsoniery na parterze kamienicy przy ul. 1 Maja 6 wybuchł w
zeszły czwartek, po godzinie 13. Według Straży Pożarnej jego prawdopodobną przyczyną była nieostrożność
przy posługiwaniu się ogniem. Tym
razem obyło się bez tragedii. Jedyny
mieszkaniec lokalu nie doznał poważniejszych obrażeń.
– W budynku znajdowały się
jeszcze inne osoby, dwoje sąsiadów
z I piętra – mówi st. kpt. Wojciech
Gąsior. – Dym odciął im drogę do
wyjścia, konieczne było przeprowadzenie ewakuacji.
Ewakuowanych sąsiadów przekazano ekipie Pogotowia Ratunkowego.
Na szczęście płomień nie zajął
drewnianego stropu, jednak według

Śmierć
w płomieniach

Foto: Arch. „PL”

Kolejny pożar w mieszkaniu – tym
razem ogień strawił lokal w budynku
przy ul. 1 Maja

Po pożarze mieszkanie potrzebuje kapitalnego remontu
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Knurów. Zmiany w działaniu Biura Obsługi Bezrobotnych

Bezrobotni
raz na kwartał

Wkrótce w knurowskim biurze stanie info-kiosk,
który ułatwi przeglądanie ofert pracy
Pluta, inspektor w Wydziale Organizacyjnym UM Knurów. – Knurowianie i tak musieliby korzystać z usług
gliwickiego CAZ-u.
Bezrobotni są już na bieżąco
informowani o nadchodzących zmianach. 600 osób czeka na przeniesienie
do Gliwic, gdzie od 1 lutego będzie
się „odhaczać” na listach co kwartał. Ministerialne plany zakładają w
przyszłości całkowite odejście od tego
elementu.
Zmiany wyjdą na dobre wszystkim tym bezrobotnym, którzy potrzebują zaświadczeń potwierdzających
ich status. Teraz każde takie zaświadczenie Miejski Ośrodek Pomocy

A dziura rośnie...

- W poniedziałkowe południe
udałam się z osiedla Wojska Polskiego na ul. Niepodległości do
gazowni, by zapłacić rachunek.
Proszę sobie wyobrazić, że punktualnie o godz. 12 przyjmowanie
wpłat zostało przerwane. Pani
powiedziała, że ma 20-minutową
przerwę. Potwierdził to jej kierownik. Tymczasem przy okienku były
zaledwie dwie osoby. Oczywiście
musiały przeczekać do ponownego otwarcia okienka. Moim
zdaniem taki sposób organizacji
przyjmowania wpłat nie jest dobry.
Wydaje mi się, że jest wystarczająca ilość pracowników, by
zapewnić klientom możliwość regulowania rachunków bez przerw.
Myślę, że w prywatnej firmie takie
podejście nie miałoby miejsca.
Pracowałam w sklepie i nigdy w
godzinie zamknięcia placówki
klienci nie byli wypraszani.

- W Knurowie nie mieszkam
już jakiś czas, ale odwiedzam to
moje rodzinne miasto i z niepokojem zauważam, że z niektórymi
drogami na osiedlach nie jest
najlepiej. Konkretnie chodzi mi o
ul. Dywizji Kościuszkowskiej obok
bloku 12A, gdzie „rozłożyła się”
pokaźna dziura. Co gorsze, nadal
rośnie - wszerz i w głąb. Podsyłam
fotkę dla lepszego zobrazowania
moich słów. I ku uwadze drogow-

Rozczarowana klientka



Foto: Archiwum

Gaz na czas

praktycznego doświadczenia. Zainteresowanym będziemy proponować
szkolenia indywidualne. Biuro jest
otwarte dla wszystkich, którzy chcą
rozpocząć własną działalność gospodarczą, szukają możliwości w pozyskiwaniu funduszy na własny biznes
– zapowiada Krystian Pluta.
Nowym kanałem poszukiwania zatrudnienia ma być info-kiosk
ustawiony w siedzibie biura, gdzie
bezrobotni będą mogli przeglądać
internetową bazę ofert.
Nowe zasady dotyczyć mają także
bezrobotnych z terenu Gierałtowic.
Paweł Gradek

Foto: Archiwum

Do tej por y bezrobotni knurowianie bez prawa do zasiłk u,
zarejest rowani w PUP co dr ugi
miesiąc odwiedzali Biuro Obsługi
Bezrobotnych przy ul. Szpitalnej 8.
Podpisywali listy i zapoznawali się
z aktualnymi ofertami pracy. Miało
to przede wszystkim na celu uniknąć
konieczności ponoszenia kosztów
dojazdu bezrobotnych do siedziby
Urzędu Pracy w Gliwicach.
Ostatnie miesiące przyniosły
znaczące zmiany, a to za sprawą
znowelizowanej Ustawy o promocji
zatrudnienia i instrumentach rynku
pracy. Lokalne punkty informacyjnokonsultacyjne, tak jak ten knurowski,
oprócz wymienionych w ustawie
zadań, mają zajmować się rejestracją
bezrobotnych i poszukujących pracy.
Z kolei to wiąże się z zapewnieniem
dostępu do bazy danych PULS,
codziennego przewożenia dokumentacji osób zarejestrowanych oraz
kopiowania wielu dokumentów, m.in.
świadectw pracy.
- Przy PUP Gliwice powstanie
Centrum Aktywizacji Zawodowej,
z którego usług będą zobowiązani
w myśl ustawy korzystać wszyscy
zarejestrowani jako bezrobotni.
Jeżeli chcielibyśmy utrzymać nasze
biuro w dotychczasowym kształcie,
gliwicki PUP musiałby utworzyć w
Knurowie takie Centrum Aktywizacji
Zawodowej, co ze względów organizacyjnych, technicznych i kadrowych
jest niemożliwe – tłumaczy Krystian

Foto: Archiwum PL

Od 1 lutego 2010 roku knurowscy bezrobotni
zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy będą
się stawiać do podpisu nie, jak to było dotychczas,
w Knurowie co drugi miesiąc, tylko w Gliwicach i co
kwartał. To nie jedyne zmiany...

Społecznej będzie otrzymywał drogą
elektroniczną od Urzędu Pracy w Gliwicach, z całkowitym pominięciem
bezrobotnego. Usprawni to komunikację, zaoszczędzi czas i papier.
Biuro Obsługi Bezrobotnych w
Knurowie nie kończy swojej działalności. –Nadal będziemy przedstawiać
zainteresowanym bezrobotnym oferty
pracy. Na bieżąco i kilka razy na
dzień podsyłane są nam przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
informacje o programach rynku
pracy i realizowanych szkoleniach.
Absolwentom szkół będziemy starać
się umożliwić odbycie stażów w jednostkach administracyjnych miasta i
firmach, co przełoży się na zdobycie

informacja własna wydawcy

Sesja Rady Miasta
Porządek obrad
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.12.2009 r. o godz. 14.00
w Urzędzie Miasta Knurów, ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja
Rady Miasta Knurów.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do obliczania wyników
w trakcie głosowania.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta odbytej w dniu
18.11.2009 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. S p r a w o z d a n i e P r e z y d e n t a M i a s t a z d z i a ł a l n o ś c i
między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: zatwierdzenia „Miejskiego programu profilaktyki,
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii na rok 2010”,
2) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z
Gminą Gierałtowice dotyczącego prowadzenia w 2010 r.
Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin
w Knurowie na rzecz mieszkańców Gminy Gierałtowice,
3) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z
Gminą Zabrze dotyczącego prowadzenia w 2010 r. działalności
edukacyjno – informacyjnej, terapeutycznej i wspierającej
w Izbie Wytrzeźwień w Zabrzu dla mieszkańców Miasta
Knurów,
4) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim
na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Knurowie w roku 2010 przez Powiat Gliwicki,
5) w sprawie: podziału środków na dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010,
6) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
7) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
8) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
9) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
10) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/475/08 z dnia 17 grudnia
2008 r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
11) w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków
w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2009 oraz określenia ostatecznego
terminu realizacji każdego wydatku,
12) w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/475/08 Rady Miasta
Knurów w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
13) w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Knurowie na lata
2010 -2012,
14) w sprawie: wyrażenia zgody na zwiększenie udziałów Gminy
M i a s t a K n u r ó w w M i ę d z y g m i n n y m To w a r z y s t w i e
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich
Górach,
15) w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy poszczególnych
komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2010 rok,
16) w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2010 rok.
10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Kachel

ców. A... na progu zwalniającym
też przydałaby się techniczna
interwencja.

Knurowianin z urodzenia

reklama

Zapomniane
osiedle?

- Zgadzam się z wypowiedzią
Czytelnika, który dwa tygodnie
temu wypowiedział się w „Sygnałach” o osiedlu na Koziełka. Także
moim zdaniem inne rejony miasta
są bardziej zadbane. Chciałabym,
żeby o nas również pamiętano.

Mieszkanka
Not. bw
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Knurów. Konkurencja kopie dołki pod Telewizją Kablową Waldex?

Waldex nie kończy
działalności
Młodzi mężczyźni w garniturach pukają do domów
i informują, że obraz Telewizji Kablowej Waldex zniknie
w nowym roku. W zamian oferują dekodery. – To
naciągacze, Waldex nie kończy działalności! – dementuje
Marek Krysiuk z TVK Waldex
W ubiegłym tygodniu na osiedlu
Wojska Polskiego II pojawili się młodzi ludzie, ubrani w garnitury. Podają
się za pracowników Euro Active z
Zabrza i „straszą” knurowian brakiem sygnału kablówki.
– Naciągają głównie starszych
ludzi. Oferują dekodery Cyfry Plus.
Zainteresowanym ofertą zostawiają
ulotki, na których jest nazwa firmy i
numer telefonu. Kiedy ludzie pytają
o adres, słyszą, że takie czasy – dziś
firma tu, jutro gdzie indziej – mówi
Marek Krysiuk z Waldexu.
Od kilku dni telefony w Waldexie
się urywają - dzwonią zdezorientowani abonenci kablówki. Marek
Krysiuk błyskawicznie wrzucił na
stronę telewizji komunikat z ostrzeżeniem.

- Nie wiadomo, czy ktoś dał się
zwieść naciągaczom. Telefon, który
podali na ulotkach, nie odpowiada.
Sam widziałem, jak dwóch młodych
mężczyzn w garniturach wjeżdżało
windą na dziesiąte piętro w bloku
przy ul. Kapelanów Wojskowych
– dodaje Krysiuk.
To nie pier wszy przy padek,
kiedy nacią gacze próbują wprowadzić klientów Waldexu w błąd.
Odwiedzają knurowian w różnych
odstępach czasu, za każdym razem
zmieniając rejon. Ostatnio widziano
ich na ul. Pocztowej i Spółdzielczej.
Namawiają ludzi do podpisania
umów, nawet zbiorowo, argumentując, że wtedy będzie jeszcze taniej.
Waldex zapowiada podjęcie
prawnych działań przeciwko nie-

Krywałd

Demolka przy
kapliczce św. Barbary

Kaplica św. Barbary w Krywałdzie nie ma szczęścia.
Albo też ktoś nie ma serca bądź rozumu, bo zdemolował
najbliższe sąsiedztwo jednego z najstarszych
knurowskich zabytków

/pg/
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Paweł Gradek

INFORMACJA
Urząd Miasta Knurów w dniu 24 grudnia 2009 r.

będzie nieczynny
z uwagi na udzielony dzień wolny pracownikom
zamiennie za 26 grudnia 2009 r.
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
								
Sekretarz Miasta
			
Anna Karwot
podziękowania

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy pomagali oraz uczestniczyli
w ostatniej drodze
ś†p PAWŁA

PIEKARA

składają
Rodzice, Siostra i Rodzina

ogłoszenia

PRZETARG
Lokatorsko–Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie
i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionego lokalu
mieszkalnego:
Mieszkanie o powierzchni użytkowej 25,57 m2 składające się
z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Sztygarskiej 3A/8 – II piętro
Cena wywoławcza 58.500,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum 1000,00 zł.
Termin przetargu – 17.12.2009 r. o godz. 10:00
Wadium w wysokości 5.900,00 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 16.12.2009 r. do godz. 15:00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
14.12.2009 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 (0- 32) 235-14-25 wewn. 33,34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

reklama

Foto: Paweł Gradek

Pierwsze co się rzuca w oczy
to rozbite ogrodzenie kapliczki.
Ktoś najwidoczniej próbował
tam zaparkować. Wyłamana
furtka i walące się na budowlę
pozostałości ogrodzenia boiska świadczą , że marnie mu
to szło. Narzuca się też drugie
wyjaśnienie: specjalnie tak się
„postarał”, żeby zniszczyć co się
da. Kiedyś może trudno byłoby
w to uwierzyć, ale dzisiaj nie
brak dowodów zachowań godzących w powszechnie szanowane
świętości...
Miejmy nadzieję, że to przypadek i efekt niefrasobliwości
jakiegoś kierowcy. Tym bardziej, że w przyszłym roku kapliczka i jej sąsiedztwo zostaną
poddane gruntownej renowacji.
Postara się o to nowy, od niedawna, właściciel - samorząd
miasta. Za kilka miesięcy to
jedno z najciekawszych miejsc
w mieście stanie się jednym z
jego najpiękniejszych zakątków.
I oby nikomu nie wpadło później
na myśl zepsuć to piękno...

uczciwej konkurencji, włącznie z
powiadomieniem odpowiednich
służb.
Firma Euro Active z Zabrza
zaprzecza, jakoby ich pracownicy w
ostatnich tygodniach przedstawiali
oferty knurowianom.
– Nie stosujemy takich praktyk,
nie jesteśmy też firmą „Kogucik”
i nie roznosimy ulotek – odpiera
zarzuty Waldexu Paweł Krępacki z
EA i nazywa je oszczerstwami. – Zapewniam, że sprawdzimy naszych
pracowników, raporty, grafiki i damy
odpowiedź.
Odpowiedź pojawiła się po kilku
godzinach. –Dbając o dobre imię
naszej firmy sprawdziliśmy, ile w
Knurowie było w ostatnim czasie
instalacji naszych dekoderów. W
ostatnim tygodniu przeprowadziliśmy czter y instalacje. Przedsprzedażowo i posprzedażowo nasi
klienci byli obdzwaniani i żaden z
nich nie wyrażał niezadowolenia.
Nasi pracownicy są odpowiednio
przeszkalani i uczciwi – zapewnia
Paweł Krępacki, który podziękował
za informacje, jak również zapowiedział, że pomoże to usprawnić
działalność firmy.
Przy drugiej rozmowie nie skomentował ulotek, które zostawiano
w domach knurowian z nazwą firmy,
a wrzucenie komunikatu na antenę
programu informacyjnego Waldexu
nazwał nieuczciwą konkurencją.

informacja



rozmaitości
Od śmiecia
do surowca wtórnego

Knurów. Odważna inwestycja spółki Komart

Nowa sortownia
daje pracę

- W Komarcie myślimy
perspektywicznie - zapewnia
Katarzyna Makarowicz
- mówił do zebranych ks. Zelder.
- Przecież dzień w dzień, noc w noc
próbujemy oddzielać dobro od zła.
Starajmy się robić to jak najlepiej,
by czynić życie jak najczystszym...
- Budowa zakładu zaowocowała
stworzeniem nowych miejsc pracy w
mieście - mówi prezes Makarowicz.
- Nasza spółka przyjęła dodatkowo
20 osób na jedną zmianę. Jesteśmy
jednakże przygotowani na uruchomienie drugiej zmiany, co z kolei wiązałoby się z zatrudnieniem nowych
pracowników.
- Powstanie tak dużej inwestycji na terenie miasta musi cieszyć
- nie ma wątpliwości prezydent
Rams. - Nawet podwójnie, właśnie
ze względu na nowe miejsca pracy. To
szczególnie ważne w tych trudnych
ekonomicznie realiach. Uważam,
że ten nowoczesny obiekt to dobra
oferta dla innych samorządów, by
racjonalnie prowadzić wspólną politykę gospodarki odpadami.
W podobnym tonie, pozytywne, opinie wygłaszali fachowcy z
branży. Zwracali przy tym uwagę
na odwagę Komartu. - Ryzyko kryje
się w naszym niedoskonałym prawodawstwie - mówili. - Czas, by
w kręgach parlamentarnych lepiej
zdawano sobie sprawę, że rzeczywistość zmienia się bardzo dynamicznie. I oczywiście, by nadążano
za tymi zmianami. Dla dobra nas
wszystkich...

Kosztem 15 mln zł firma Komart zbudowała Zakład
Sortowania Odpadów. W nowym obiekcie znalazło pracę
20 osób, a niewykluczone, że zatrudnionych będzie więcej
wyspecjalizowane firmy zajmujące
się recyklingiem. W ciągu dnia w
knurowskiej sortowni przerabia
się 200 ton odpadów. Może być

Wstęga przecięta, zakład otwarty - prezes Makarowicz ma
powód do satysfakcji

Obiekt poświęcił ks. Jerzy Zelder; obok stoją (na pierwszym
planie) wiceprezes Komartu Janusz Różański, prezes
Katarzyna Makarowicz i prezydent Adam Rams
szkło z podziałem na białe i kolorowe.
Następnie pozostała część odpadów
przenośnikiem transportowana jest
do sita bębnowego, gdzie wyodrębnia
się frakcję mineralną (popioły, żużle,
piasek) oraz frakcję organiczną. Po
sicie bębnowym odpady przechodzą
kolejny etap segregacji w 12-stanowiskowej kabinie, gdzie poddane są
ostatecznej i szczegółowej selekcji.
W kabinie tej wybiera się papier,
pet biały, niebieski, zielony, chemię
gospodarczą, folię i złom. Wysortowane surowce trafiają następnie
do prasy, gdzie ich objętość ulega
znacznemu zmniejszeniu poprzez
sprasowanie i uformowanie w kostki
o objętości 1 m3. Tak przygotowany
surowiec wtórny odbierany jest przez



więcej, bo to połowa jej sporych
możliwości.
Uroczyste ot warcie zak ładu
miało miejsce w ubiegły wtorek. W

ceremonii udział wzięli przedstawiciele okolicznych samorządów,
województwa śląskiego, inspektoratu ochrony środowiska, a także reprezentanci instytucji i organizacji
branżowych.
Przecięcie wstęgi - symboliczne
uruchomienie obiektu - stało się
wspólnym udziałem prezes Katarzyny Makarowicz, prezydenta
Knurowa Adama Ramsa, starosty
gliwickiego Michała Nieszporka i
Jerzego Ziory, dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Instalację poświęcił
ks. Jerzy Zelder, proboszcz parafii
pod wezwaniem Najświętszej Maryi
Panny Królowej Świata ze Szczygłowic.
- To miejsce w symboliczny
sposób odzwierciedla ludzkie życie

Hala z urządzeniami sortującymi zajmuje 40 arów

Tekst i foto: Bogusław Wilk

Goście

Uroczystość zgromadziła wiele znaczących postaci ze sfer polityki i gospodarki. Samorząd Knurowa reprezentowali prezydent Adam Rams z zastępcą Barbarą Zwierzyńską i
przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Kachel. Przedstawicielami powiatów byli Michał
Nieszporek (Gliwice) i Damian Mrowiec (Rybnik). W imieniu Urzędu Marszałkowskiego
przybył Jerzy Ziora - dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, natomiast Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska reprezentował Jerzy Kopyczok, zastępca Śląskiego
WIOŚ. Z Krajowej Izby Gospodarki Odpadami przybył Andrzej Malara, z Krajowego
Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast - Henryk Kultys. Nie zabrakło radnych,
szefów ościennych firm komunalnych, kierownictwa firm i zakładów z branży.
Foto: Katarzyna Fręchowicz

Zakład zlokalizowany jest przy
ul. Szybowej 44 w starych Szczygłowicach. Składa się na niego hala o
powierzchni 4 tys. m2 z urządzeniami
sortującymi i spory budynek socjalno-biurowy.
- Cały kompleks wybudowaliśmy
z własnych środków finansowych
spółki, częściowo skredytowanych
- mówi Katarzyna Makarowicz, prezes Komartu. - Koszt tej inwestycji
wyniósł ok. 15 mln zł.
- Obiekt jest przeznaczony dla
zmieszanych odpadów komunalnych,
a także dla odpadów pochodzących
ze selektywnej zbiórki - wyjaśnia wiceprezes Janusz Różański. - Sortownia ma możliwość przerobu 100.000
ton odpadów na rok.
Jak to wygląda w rzeczywistości? Śmieci, których się pozbywamy
traf iają do Zakładu Sor towania
Odpadów i zostają poddane kilkuetapowej obróbce. Najpierw odpady
przechodzą przez kabinę wstępnej
segregacji, w której wydziela się odpady, które zakłóciłyby dalszy ciąg
linii (odpady wielkogabarytowe) oraz

Dla Przeglądu
Katarzyna Makarowicz, prezes spółki Komart:
- Zakład, który zbudowaliśmy jest na dzisiaj
ryzykownym przedsięwzięciem, ponieważ nie
uporządkowany system gospodarki odpadami
w kraju nie gwarantuje na tę chwilę uzyskania
odpowiedniego strumienia odpadów. Nie sztuką jest wybudować zakład, ponosić koszty jego
eksploatacji, zatrudnić ludzi, ale zapewnić, by
zakład ten funkcjonował zgodnie ze swoim przeznaczeniem w sposób efektywny
zarówno z ekologicznego jak i ekonomicznego punktu widzenia. Jednakże mając
świadomość, że już w roku 2010 Polska musi wykazać się składowaniem odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji na poziomie 75 proc. masy tych odpadów,
które wytworzyliśmy w 1995, roku Komart podjął się tej inwestycji spełniając tym
samym ostre kryteria unijne. Groźba dotkliwych dla Polski kar finansowych z tytułu
nie wywiązania się z zapisów dyrektyw unijnych w zakresie ograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wymusi w
końcu radykalne zmiany w naszej polskiej rzeczywistości. Spółka Komart z Zakładem
Sortowania Odpadów na te zmiany jest przygotowana. Nasza inwestycja wpisana
jest w Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami jako regionalna i mająca zaspokoić
potrzeby związane z gospodarką odpadami dla znacznego obszaru województwa
śląskiego. Plasując się w czołówce nielicznych firm spełniających te kryteria gwarantujemy spokój i powód do dumy naszym mieszkańcom.
Dodam jeszcze, że w związku z otwarciem sortowni planujemy wprowadzić w
Knurowie, w zabudowie wielorodzinnej zbiórkę odpadów z podziałem na „mokre” i
„suche”. Oczywiście wcześniej, wspólnie z Urzędem Miasta, przeprowadzimy akcję
edukacyjną, która zapozna mieszkańców z nowym, o wiele prostszym sposobem
segregowania odpadów. Pilotażowo będziemy obejmować nowym systemem poszczególne rejony miasta. Szczegółowe informacje znajdą się na naszej stronie
internetowej www.komart.pl.
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aktualności
Wielowieś. Festiwalowe sukcesy młodych knurowian

Pół tysiąca młodych śpiewaków wzięło udział
w II Wojewódzkim Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej.
Bardzo dobrze wypadli knurowianie
W imprezie uczestniczyli uczniowie podstawówek i gimnazjów m.in.
z Knurowa, Żernicy, Gliwic, Zabrza,
Bytomia, Rudy Śląskiej i Pyskowic.
Występy oceniała komisja, w
której skład weszły Krystyna Krzyżanowska-Łoboda z Akademii Muzycznej w Katowicach i Sabina
Borner - pedagog, muzyk oraz kompozytor muzyki rozrywkowej.
Znakomicie zaprezentowali się
uczniowie z Knurowa. Szczególne

powody do satysfakcji mają reprezentanci podstawowej Dziewiątki
oraz gimnazjalnej Trójki i Czwórki,
podopieczni Beaty Boryckiej, Jacka
Żyły i Beaty Mazurek.
W koncercie galowym w Wielowsi umiejętności śpiewaków oklaskiwali m.in. wicemarszałek województwa Adam Stach, poseł Jan
Kaźmierczak i wójt gminy Wielowieś
Ginter Skowronek.

Foto: Jacek Żyła/MG-3

Śpiewem wyrażony patriotyzm

/bw/

Foto: Arch. MG-4

Najwyżej ocenieni przez jury:

Julia Lisoń (MG-4)

Szkoły podstawowe: Chór z SP w Żernicy (opiekun Gabriela Malcherczyk),
zespół wokalny Margolki z MSP nr 9 w Knurowie (Beata Borycka), zespół wokalno-instrumentalny z SP w Pniowie (Iwona Ewertowska-Mener), Ewelina
Kowa i Monika Mazur z SP nr 14 w Gliwicach (B. Pach), I. Kunas, J. Jasińska,
Anna Długosz z MSP nr 9 w Knurowie (Beata Borycka);
Gimnazja: Chór z Gimnazjum nr 9 w Rudzie Śląskiej (Halina Wożniak), Chór
Kameralny Canto z Gimnazjum w Wielowsi (I. Ewertowska-Mener), zespół wokalny z MG-3 w Knurowie (Jacek Żyła), zespół wokalno-instrumentalny Unisono
z Gimnazjum w Rudzińcu (Andrzej Lukoszek), Kwartet Bytomski z Gimnazjum
nr 10 w Bytomiu (Joanna Put), Julia Lisoń z MG-4 w Knurowie (Beata Mazurek),
Justyna Kwaśniok z Gimnazjum nr 7 w Gliwicach (Beata Borycka).

Najlepsze z MG-3: Sylwia Lipka, Marta Rejman, Agata Żyła,
Alicja Kostelecka i Sara Jendryczko

Foto: Marek Węgorzewski

Kacper Marcinkowski z Knurowa,
ur. 29.11.2009 r., 3320 g, 56 cm

Kacper Mientus z Leszczyn

ur. 3.12.2009 r., 3520 g, 54 cm

Klaudiusz Weinstein z Knurowa
ur. 4.12.2009 r., 2800 g, 54 cm

Samuel Gabor z Przyszowic

ur. 30.11.2009 r., 3730 g, 57 cm

Lena Nawacka z Knurowa

ur. 3.12.2009 r., 2855 g, 50 cm

Maja Michalska z Czerwionki

ur. 5.12.2009 r., 2935 g, 51 cm
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Bartosz Zieliński z Czerwionki
ur. 1.12.2009 r., 2840 g, 50 cm

Szymon Skaba z Rybnika

Szymon Jakubina z Gliwic

ur. 2.12.2009 r., 2970 g, 53 cm

Laura Gamoń z Przegędzy

ur. 3.12.2009 r., 3580 g, 54 cm

ur. 4.12.2009 r., 2930 g, 48 cm

Kacper Woźniak z Żor

syn państwa Kwiecińskich z Ornontowic

ur. 5.12.2009 r., 3140 g., 55 cm

ur. 7.12.2009 r., 3515 g, 54 cm

Michał Robok z Pilchowic

ur. 2.12.2009 r., 3200 g, 52 cm

Szymon Kurasz z Ornontowic

ur. 4.12.2009 r., 4100 g, 58 cm

Emilia Szpak z Knurowa

ur. 7.12.2009 r., 3250 g, 55 cm



rozmaitości
reklama

Knurów. Gwarkowie pomagają potrzebującym

Uczestników uroczystości prowadzi
orkiestra KWK Knurów

Karczma z piwem,
karczma z sercem
Górnicy, członkowie największej
związkowej organizacji w kopalni,
spotkali się w hali szczygłowickiego
MOSiR-u.
Wśród gości znalazły się znane
postaci. Po dobrej znajomości - zadzierzgniętej kilka lat wstecz - przybył ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,
prezes Fundacji im. Brata Alberta w
Radwanowicach pod Krakowem.
- Ksiądz Isakowicz-Zaleski to
wybitna osobowość. Oczywiście
cieszyliśmy się z jego obecności.
Przypomnę, że ten wspaniały kapłan
w uznaniu ogromnych zasług dla
związku został wcześniej wyróżniony medalem „Zasłużony dla NSZZ
Solidarność” - mówi K rzysztof
Leśniowski, szef związku w kopalni
Knurów. - W 2007 roku nasz związek
wręczył ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu honorową szpadę.
Brawami prz yjęto obecność
Piotra Dudy, przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „S”, oraz Kazimierza Grajcarka, przewodniczącego Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki.
Nie mogło, i nie zabrakło, przedstawicieli samorządu. - Szczycę się
tym i stale to podkreślam, że zawodowe życie związałem z górnictwem
- zapewniał zebranych prezydent
Knurowa Adam Rams, przed laty
przewodniczący kopalnianej Solidarności. Obecni byli przewodniczący
Rady Miasta Kazimierz Kachel i
zastępca prezydenta Piotr Surówka.
Gwarkowie pierwsi do roboty,
tacy też do zabawy. Nie zmarnowali
ani chwili pod czujnym okiem Prezesa Teodora i jego halabardników.

Foto: Marek Jurkowski

Czterystu górników zrzeszonych w NSZZ Solidarność kopalni
Knurów bawiło się w sobotę na tradycyjnej karczmie piwnej.
Gwarkowie nie zapomnieli o potrzebujących pomocy - w czasie
imprezy zebrali 8 tys. zł. Przekazali je Fundacji im. Brata Alberta,
kierowanej przez ks. Isakowicza-Zaleskiego

Górnicy oddali hołd
poległym kolegom
I radość, i zaduma towarzyszyły
uroczystościom Dnia Górnika

Gwarkowie, nim zaczęli, musieli solennie przysiąc, że się będą
dobrze bawić...
Jedząc, popijając jadło chmielowym
napojem, śpiewając i zawzięcie
rywalizując w licznych, przepełnionych humorem konkursach. Z drugiej
strony nie mieli łatwo, stale monitorowani przez historyczne ORMO i
współczesne „CBA”. Każde uchybienie mogło zostać wyłapane i ukarane
(dyby z rzadka stały puste...).
Bawiąc się potrafili zadbać o
osoby, których los nie oszczędza.
Nie szczędzili datków w czasie
kiermaszu prac autorstwa osób niepełnosprawnych. Głęboko sięgali do
kiesy podczas aukcji przedmiotów o
sporej wartości, także tej symbolicznej. Licytowana była m.in. replika
medalu zdobytego przez Zbigniewa
Kickę na mistrzostwach świata na
Kubie w 1974 roku.
- Z samego tylko kiermaszu i
aukcji zebraliśmy około 8 tysięcy
złotych - mówi przewodniczący Leś-

Foto: Marek Jurkowski

Jeśli karczma, to piwo,
golonko i... śpiew



Knurów. Barbórka

niowski. - Wszystkie pieniądze trafiły
do Fundacji im. Brata Alberta. Jej
prezesem jest właśnie nasz gość, ks.
Isakowicz-Zaleski.
Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc fundację, mogą to uczynić dokonując wpłat na konto: Bank PEKAO
SA, ul. Pijarska 1, Kraków, Nr 21
1240 4533 1111 0000 5428 2421.

Hołd złożyły poczty
sztandarowe

/bw/

Dla Przeglądu

Adam Rams,
prezydent Knurowa: - Karczmy
piwne, organizowane w okresie Barbórki, to
piękne tradycje,
które trzeba pielęgnować. Po całym
roku ciężkiej pracy nadchodzi czas
górniczej zabawy. Karczma Solidarności, jak i pozostałe karczmy, charakteryzowała się dobrą organizacją i
świetną częścią artystyczną z dużym
ładunkiem śląskiego humoru. Cieszy
fakt, że organizatorzy tych zabaw,
zarówno kierownictwa kopalni jak i
związków zawodowych, przeprowadzają rozmaite akcje charytatywne.
Na każdej widziałem przedstawicieli
PCK Knurów, fundacji i instytucji
niosących - z istoty swojej - pomoc.
W karczmie Solidarności uczestniczyli także emeryci, z którymi kiedyś
przez prawie 25 lat pracowałem na
dole w kopalni. To piękne, że zabawa
łączy młodych górników ze starszymi
kolegami po fachu.
Not. bw

Kowalczyka, która tradycyjnie dbała
o muzyczną oprawę święta. Przy
dźwiękach werbli kolejne delegacje,
m.in. przedstawiciele dyrekcji kopalń, związków zawodowych, władz
miasta i powiatu, a także parlamentu,
składały przed pomnikiem wieńce i
ukłony.
Tekst i foto: MiNa
reklama

Front pomnika szybko
przykryły wiązanki kwiatów
Piątek, oficjalne obchody Dnia
Górnika rozpoczęły się wspólną
modlitwą. Msza została odprawiona
w kościele parafii pod wezwaniem
świętych Cyryla i Metodego. Następnie uczestnicy uroczystości ruszyli
w stronę pomnika poświęconego pamięci górników tragicznie zmarłych
na stanowiskach pracy. Na czele pochodu maszerowała Orkiestra KWK
„K nurów” pod batutą Mariusza
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aktualności
serdeczności

Knurów. Oświata. MP 12 wyremontowane

Przedszkole
z Królem Maciusiem

Dla kochanego Męża i Taty

WACŁAWA SIARKOWSKIEGO
Niech ten jubileusz 70 urodzin milowym będzie kamieniem,
czekamy następnych z wielkim w sercu wzruszeniem.
Pod życzeniami podpisują się
Żona, Córka i Syn z Rodzinami
reklama

Jest ciepło, oszczędnie
i kolorowo - dobiegła
końca kompleksowa
termomodernizacja Miejskiego
Przedszkola nr 12

Przedszkole jak z bajki...

Dla Przeglądu
Piotr Surówka,
zastępca prezydenta Knurowa:
- To kolejna placówka edukacyjna, w jakiej przeprowadzono termomodernizację.
Tym razem zadanie było trudne, bo
to duży budynek, zatem tym bardziej
cieszy, że udało się je sprawnie
przeprowadzić. Dzięki temu w przedszkolu jest ciepło, ekonomicznie i
estetycznie – a wszystko dla pożytku
dzieci i ich rodziców. Warto podziękować całemu personelowi MP nr 12,
który stanął na wysokości zadania i
zadbał o to, by remont nie kolidował
z funkcjonowaniem przedszkola.
Plan termomodernizacji knurowskich
szkół i przedszkoli zmierza do finału
– do remontu zostały nam jeszcze
trzy placówki, dwie z nich będą
modernizowane w przyszłym roku.
To cieszy.
Not. MiNa

Jak widać, dzieci w pięknym budynku czują się znakomicie
Przeszło dwudziestoletni budy- skiego Przedszkola nr 12. – Było to
nek Miejskiego Przedszkola nr 12 dla nas niemałe wyzwanie, ale jestedoczekał się poważnego remontu. śmy zadowoleni z efektu. Budynek
Efekt jest widoczny już z daleka jest estetyczny, wyróżnia się spośród
– znana dzieciom duża sylwetka innych, a jednocześnie świetnie
króla Maciusia I na przedniej ścianie wpisuje się w otoczenie osiedlowych
budynku przyciąga wzrok, a przy bloków.
Te r momo d e r n i z a cja t o n ie
okazji przypomina o patronie plawszystko. Ponieważ zapotrzebowacówki, Januszu Korczaku.
Ściany przedszkola zostały ocie- nie na miejsca w przedszkolu jest
plone, wymieniono okna i instalację ogromne, w tym roku utworzono
CO. Zmienił się zewnętrzny wygląd dodatkową, dziesiątą grupę. Nowy
budynku. Dawniej ściany przedszko- oddział dla maluchów mieści się
la były utrzymane w brązach, teraz w dawnej sali gimnastycznej, speożywiają je wielokolorowe motywy. cjalnie przystosowanej do potrzeb
Aby było bardziej bajecznie, część najmłodszych przedszkolaków.
Prace remontowe t r wał y od
budynku od strony dziedzińca została wystylizowana na zamkową lipca. Gmina przeznaczyła na jego
realizację w sumie około 1 700 000
wieżę.
– To pierwszy tak poważny re- zł. To pierwszy kompleksowy remont
mont tego budynku – mówi Elżbieta MP-12.
Tekst i foto: Mirella Napolska
Tubacka, zastępca dyrektora Miej-

reklama
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ogłoszenia
Dom wolnostojący 145 m2, działka 1251 m2.
Lokus, tel. 793 679 367

Handel i Usługi

49/09

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel. 32 331
73 63, 888 400 830.

Dom wolnostojący pow. 120m 2 , działka
700m 2 . Farskie Pola. Sprzeda AS. Tel.
501 533 977

44-51/52/09

49/09

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

Domek fiński z budynkiem pod działalność
229 m2 całość. Lokus, tel. 793 679 367

01-odw.

49/09

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

Domów do sprzedaży poszukuje AS. tel. 32
238 20 41 lub 501 533 977

01-odw.

49/09

Czyszczenie dywanów i tapicerki Karcher.
Tel. 607 600 727

Dyskoteka w Knurowie – wynajmę. Tel.
515 182 015

45-50/09

Ekspresowy transport VW T4, max przedłużony. Tel. 605 270 859

49-51/52/09

47-51/52/09

Tr a n s p o r t – k r a j , z a g r a n i c a . Te l .
600 801 320

Działka budowlana 1433 m , uzbrojona.
Lokus, tel. 793 679 367

46/09-02/10

49/09

Transport węgla, gruzu, przeprowadzki. Tel.
603 198 006

Knurów, ul. Koziełka. Sprzedam 3-pokojowe. AS. Tel. 501 533 977

47-51/52/09

49/09

Transport. Tel. 604 759 761

48-51/52/09

Kupię bez pośredników kawalerkę w rozsądnej cenie. Tel. 32 235 23 30, 505 267 207

2

48-49/09

Lokali handlowych do sprzedaży poszukuje
AS. tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977

49/09

M-3 Lotników, 39 m2, 127 tys. Lokus. Tel.
793 679 367

49/09

M - 3 Sienkiewicza, 55 m 2 . Lokus, tel.
793 679 367

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl

49/09

M-3: Pocztowa, 124 tys. Lokus, tel. 793
679 367

33-odw.

49/09

INSTALACJE WOD.-KAN., remonty mieszkań. Tel. 602 525 087

Mieszkanie do wynajęcia 56 m2. Knurów,
osiedle WP II. Umeblowane + AGD. 1330
zł + media. Tel. 606 794 492

47-51/52/09

49-50/09

Mieszkań do wynajęcia szukamy. AS. Tel.
501 533 977

49/09

WĘGIEL EKO - GROS ZEK , OR ZECH,
GROSZEK, KOSTKA – WORKOWANY I
LUZEM Z DOSTAWĄ. KNURÓW, UL. WILSONA 54 Z (DROGA NA OCZYSZCZALNIĘ – SKUP ZŁOMU). Tel. 515 191 401
05–51/52/09

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

33-odw.

Nowy dom wolnostojący w Pilchowicach o
pow. 200m 2, działka 1077m 2. Sprzedam.
AS. tel. 501 533 977
49/09

Or zesze. Dom o pow. 150m , działka
458m2. Sprzeda AS. Tel. 501 533 977
2

49/09

Poszukujemy lokali handlowych do wynajęcia. AS. tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977

49/09

Poszukujemy mieszkań do sprzedaży. AS.
tel. 32 238 20 41 lub 501 533 977

49/09

Sprzedam mieszkanie 39 m2, 123 tys. Tel.
510 131 491

48-49/09

Kompleksowy remont łazienek. Tel. 32 236
63 54

Sprzedam mieszkanie M-4 w Knurowie.
Tel. 509 712 979

39-51/52/09

47-50/09

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór – nowe
modele 3 w 1. Knurów, ul. Niepodległości
59. Tel. 32 336 23 68

01–odw.

W Y WROTK A DO 3,5 T – USŁUGI.
Tel. 515 191 401

35-51/52/09

Kredyty do 20 000 na oświadczenie złóż wniosek przez telefon, bezwiekowo,
nieterminowe spłaty Knurów Szpitalna 2
(naprzeciwko Biedronki) 32 2350137

Szukam domów do wynajęcia. AS. tel. 32
238 20 41 lub 501 533 977

49/09

DAM PRACĘ
Zatrudnię ekspedientkę w sklepie
spoż y wcz ym w Szcz yg ł owic ach. Tel.
0 693 336 442

Szukam działek do sprzedaży. AS. tel. 32
238 20 41 lub 501 533 977

48-49/09

49/09

ul. Mieszka I, 3 pokoje o pow. 53m2, po remoncie. Sprzedam. AS. tel. 501 533 977

49/09

Własnościowe M-3 zamienię na kawalerkę
w Knurowie. Tel. 694 022 081

46-49/09

WSZYSTKIE OFERTY NA: www.lokus.eu

45-51/52/09

Turystyka

49/09

SZUKAM PRACY
Emeryt, średnie techniczne, prawo jazdy
kat. B poszukuje pracy (kierowca, ochrona).
Tel. 664 933 195

49/51/52/09

MOTORYZACJA
LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
Kredyty hipoteczne konsolidacyjne
na oświadczenie, 0% prowizji, 0 zł za
operat Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko
Biedronki) 32 2350137
45-51/52/09

Kredyty konsolidacyjne od 30 000 rata
429 zł, bez BIK pod zastaw samochodu,
Knurów Szpitalna 2 (naprzeciwko Biedronki) 32 2350137

45-51/52/09

Pelet z dostawą do domu. Tel. 508 124 247

48-49/09

Posprzątam mieszkanie, umyję okna. Tel.
504 905 490

POMOC DROGOWA – LAWETA 24 h. Tel.
0 505 933 266

2-pokojowe Marynarzy, Lotników sprzeda
M3. Tel. 516 055 825

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

49/09

49/09

2-pokojowe wynajmę 1100 zł/miesięcznie.
Tel. 516 055 825

49/09

3 - p okojowe 14 5 t ys. spr zedam. M 3.
Tel. 516 055 825

49/09

Przeprowadzki. Tel. 504 925 709

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Tel. 517 065 745

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą 32 m2. Tel. 501 606 957

07-51/52/09

47-50/09

10

09-51/52/09

1-pokojowe Szczygłowice 95 tys. sprzedam. M3. Tel. 516 055 825

4 -pokojowa w rejonie Starego Knuro wa, pow. 119m 2, sprzedam AS. Tel. 501
533 977

48-50/09

Autoskup, osobowe, dostawcze, płacimy gotówką. Tel. 728 591 141

49/09

46-50/09

35-51/52/09

01-odw.

Sprzedam
Drewno kominkowe. Tel. 603 198 006

47-51/52/09

EDUKACJA
Kurs prawa jazdy MSP nr 9 w Knurowie.
Tel. 0 669 696 161

42-51/52/09
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sport

Planowane
otwarcie
– 18 grudnia
Lodowisko na Orliku

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji jest już gotowy na
otwarcie lodowiska, które zostało zamontowane w części
wielofunkcyjnego kompleksu
Orlik 2012. Administratorzy
tego obiektu walczą na razie
z kapryśną aurą i zapewniają,
że rozruch agregatu nastąpi
dzisiaj lub jutro (10 lub 11
grudnia), a uroczyste otwarcie ślizgawki na świeżym
powietrzu zaplanowano na
18 grudnia.
- Dla takiego obiektu najlepiej, gdy temperatura waha
się w granicach zera – mówi
Krzysztof Stolarek, dyrektor knurowskiego MOSiR-u.
– Mamy zapewnienia od dostawcy aparatury, że tworzenie tafli lodu trwa od 3 do 7
dni w zależności od warunków
pogodowych. My dajemy sobie
tydzień na wytworzenie optymalnej grubości tafli, która
powinna wynosić 6 cm.
Knurowskie lodowisko
ma wymiary 20 na 40 metrów
i będzie obiektem ogólnodostępnym. Korzystać z niego
będzie można w następujących godzinach:
- poniedziałek – piątek od
13.40 do 21.00,
- soboty, niedziele, święta,
ferie szkolne od 9.40 do 21.00
z godzinną przerwą techniczną od 15.00 do 16.00.
W tych samych godzinach czynna będzie wypożyczalnia łyżew.
- Ze względu na bezpieczeństwo, na początku działania lodowiska jednorazowo
będzie mogło z niego korzystać
maksimum 50 osób – kontynuuje Krzysztof Stolarek. – W tej
chwili mamy na stanie wypożyczalni 100 par łyżew, które
otrzymaliśmy w pakiecie wraz
z lodowiskiem, a planujemy
dokupić jeszcze kolejnych 50
par. Dysponujemy łyżwami w
rozmiarach obuwia od 28 do
48. Na obiekcie znajduje się
specjalna suszarka z funkcją
dezynfekcji wkładek i obuwia
na 60 par łyżew.
Przy lodowisku ustawione zostaną 32 szaf ki depozytowe, w któr ych każdy
będzie mógł zostawić swoje
rzeczy na czas korzystania ze
ślizgawki.
Wejścia na lodowisko
zaczynać się będą zawsze o
pełnej godzinie i trwać będą
40 minut. Pozostałe 20 minut to przerwa techniczna.

Na lodowisku obowiązywać będzie jednostronny
kierunek jazdy, który obsługa
będzie zmieniać średnio co
kwadrans.
Bilet wstępu na obiekt wyceniono na 4 zł (normalny) i 2
zł (ulgowy). Za wypożyczenie
łyżew trzeba będzie zapłacić
4 zł. Tyle samo kosztować
będzie usługa ostrzenia prywatnych łyżew.
- Wiele wskazuje na to, że z
lodowiskiem będzie podobnie,
jak z pływalnią – mówi Marcin
Kasprzyk, kierownik aQuaRelax. - Na początek na basen
przychodziło wiele osób, które
uczyły się pływać. Teraz te same
osoby znakomicie radzą sobie
w wodzie i podobnie będzie
zapewne z miłośnikami jazdy
na łyżwach. Ten obiekt będzie
dla wielu pierwszym, na którym
będą mogli spróbować swych sił

mając na nogach łyżwy.
Lodowisko zostało wyposażone w cztery kamery, a
obraz z Orlika będzie można
oglądać na stronie internetowej
www.mosir.knurow.com.pl
Niewykluczone, że oddanie do użytku lodowiska będzie swego rodzaju zalążkiem
powstania nowych sekcji sportowych w naszym mieście.
Administratorzy obiektu biorą
taką ewentualność pod uwagę.
Zastrzegają jednocześnie, że
to lodowisko nie jest przeznaczone do profesjonalnej gry
w hokeja na lodzie. Nie wykluczają natomiast, że w razie
potrzeby dostosują obiekt do
gry w unihokej bądź curling.
Póki co zapraszamy 18
grudnia na uroczyste otwarcie
lodowiska. Początek o godzinie 13.00.

Na 85 proc. kosztów inwestycji miasto
pozyskało dotację z funduszy unijnych

Marcin Kasprzyk
(z lewej) i Krzysztof
Stolarek prezentują
łyżwy, które czekają
w specjalnym
magazynie

Tekst i foto: Piotr Skorupa

Specjalna maszyna może
jednocześnie osuszać
60 par łyżew
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Nie masz łyżew? Nie martw się
- w wypożyczalni znajdziesz łyżwy
o numeracji obuwia od 28 do 48

Wszystko „zapięte na
ostatni guzik” - czekamy
teraz na sprzyjającą aurę...

11

ogłoszenia
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/600/09 Rady Miasta Knurów z dnia 21 października 2009 r.

Uchwała Nr XL/600/09
Rady Miasta Knurów

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MIASTA KNURÓW

z dnia 21 października 2009 r.

PKT

Rodzaj przedmiotu opodatkowania

Stawka w zł.

Budynki lub ich części:

od 1 m²
powierzchni
użytkowej

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 5 ust. 1, 2 i 4, art. 7 ust. 3, art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmian), obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.
(MP z 18 sierpnia 2009 r. Nr 52, poz. 742) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r Nr 68, poz. 449)
Rada Miasta Knurów uchwala:

1.

1.

2.

1.
2.
3.
4.

§1
Roczne stawki podatku od nieruchomości, ciążącego na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach
organizacyjnych, w tym spółkach nieposiadających osobowości prawnej, w wysokościach określonych w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

a)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, których budowa lub rozbudowa została
zakończona w 2008 r., za wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie stacji paliw i
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych1, bez względu na charakter działalności
handlowej

15,07

b)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, których budowa lub rozbudowa została
zakończona w 2009 r., za wyjątkiem powierzchni zajętych na prowadzenie stacji paliw i
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, bez względu na charakter działalności
handlowej

10,05
10,35

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży detalicznej w
kioskach w obiektach sportu i rekreacji oraz w placówkach objętych systemem oświaty

4,59

e)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stołówek
placówkach objętych systemem oświaty

w

9,18

Zwolnienia, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 -2 nie obejmują budynków lub ich części, gruntów i budowli związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej.

3

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym

9,56

4

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, za wyjątkiem:

4,16

a)

szpitali, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – wyłącznie w zakresie podmiotów o których mowa w art. 8 ust.
1 pkt. 1-3b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

1,00

5

pozostałe, w tym garaże wolnostojące oraz budynki lub ich części zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

6,82

6

gospodarcze, będące we władaniu osób fizycznych2

§3
Pomoc przewidziana w pkt. 2 lit. a) - e), pkt. 4 lit. a) oraz pkt. 7 lit. a) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały jest pomocą
1
de minimis.
Pomocą o której mowa w § 3 pkt. 1 jest różnica pomiędzy stawką podstawową o której mowa w pkt. 2 załącznika nr 1
do niniejszej uchwały a stawkami preferencyjnymi, określonymi w pkt. 2 lit. a) – e) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
Pomocą o której mowa w § 3 pkt. 1 jest różnica pomiędzy stawką podstawową o której mowa w pkt.4 załącznika nr 1
do niniejszej uchwały a stawka preferencyjną, określoną w pkt. 4 lit. a) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
Pomocą o której mowa w § 3 pkt. 1 jest różnica pomiędzy stawką podstawową o której mowa w pkt. 7 załącznika nr 1
do niniejszej uchwały a stawką preferencyjną, określoną w pkt. 7 lit. a) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

Pomoc o której mowa w § 3 pkt. 1, podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach
i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych (nie tylko w okresie trzyletnim) i nie może przekroczyć kwoty
200 tys. euro.
Równowartość pomocy o której mowa w § 3 pkt. 5, dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego nie
może przekroczyć kwoty 100 tys. euro.
Prawo do zwolnienia nie przysługuje przedsiębiorcom zalegającym w stosunku do Gminy Knurów z zapłatą podatków
lub innych należności pieniężnych, w tym także takich, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja
podatkowa.
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą korzystający z pomocy przewidzianej § 3 pkt. 1 niniejszej uchwały,
zobowiązany jest do złożenia wraz z deklaracją/informacją na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy:
1)
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy;
2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis lub
oświadczenia, że takiej pomocy nie otrzymał;
3) oświadczenia, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.), według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym
terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej
oceny oraz prawidłowego udzielenia.
Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia organowi
podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis określonego w ust.5 lub ust.6 w terminie 14 dni od
zaistnienia tego faktu.
Przedsiębiorca, który nie złoży informacji o których mowa w § 3 pkt.8–10 lub który złożył nieprawdziwe oświadczenie
lub informację co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, traci prawo do zwolnienia
za cały okres zwolnienia.
W przypadku, gdy zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na
przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w § 3
pkt.8-9, podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji/informacji na
podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz do zapłacenia podatku za okres w którym nienależnie korzystał
ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie ze stosownymi przepisami.

przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem
Rady (WE) nr 104/2000,
przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji produktów rolnych wymienionych w
załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów
rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:
a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów
zakupionych od producentów surowców wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom
surowców,
przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy
bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu
(WE) nr 1407/2002;
na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym
działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji.
§5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§6
Z dniem 31 grudnia 2009 r. traci moc Uchwała Nr XXV/431/08 Rady Miasta Knurów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów.
§7
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1
stycznia 2010 r.
§8
Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także przez
ogłoszenie w prasie lokalnej.
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20,09

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z rekreacją i sportem wśród
dzieci i młodzieży

§4
Pomocy de minimis, wynikającej z niniejszej uchwały nie stosuje się do pomocy:
1)

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich
części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, za wyjątkiem:

c)

Pomoc de minimis – to pomoc państwa udzielana przedsiębiorcom, której całkowita wartość brutto przyznana jednemu podmiotowi gospodarczemu
w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro, a w sektorze
transportu drogowego kwoty 100 tys. euro. Taka pomoc nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Jest to wszelka indywidualna pomoc spełniająca
warunki rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L z dnia 28 grudnia 2006 r.)

6.

mieszkalne, w tym: garaże w budynkach mieszkalnych

2

§2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty i budowle lub ich części:
1)
przeznaczone na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego,
2) grunty osób fizycznych zdegradowane wskutek działalności górniczej – po uprzednim złożeniu wniosku przez
podatnika i przeprowadzonej kontroli podatkowej.

1

5.

0,61

1

3,41

Budowle lub ich części

od wartości

7

wartość budowli określona na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 oraz ust.3-7 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz.844 z późn. zm.), za wyjątkiem:

2%

a)

wartość – określona jak wyżej - budowli znajdujących się pod powierzchnią ziemi, w
tym w szczególności szyby, sztolnie, tory kolejowe, urządzenia nastawcze, itp. służące
wydobywaniu kopalin, z wyjątkiem budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej w sektorach: energetycznym, ciepłowniczym i telekomunikacyjnym
(zaliczonych do sekcji D i sekcji J Polskiej Klasyfikacji Działalności)

1,99%
od 1 m²
powierzchni lub
od 1 ha

Grunty:
8

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,77

9

pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,04

10

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem:

0,33

a)

zajętych pod drogi wewnętrzne, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi i oznaczonych symbolem
geodezyjnym „dr”, o ile nie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorców

0,17

Przez wielkopowierzchniowy obiekt handlowy rozumie się obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 200 m², w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa;
1

Przez „budynki gospodarcze będące we władaniu osób fizycznych” rozumie się budynki lub ich części, będące własnością lub znajdujące się w samoistnym posiadaniu osób fizycznych,
związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w szczególności: chlewiki, szopki, komórki, obory, stodoły, składy opału itp.
2

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/600/09 Rady Miasta Knurów
z dnia 21 października 2009 r.
…..........................................................
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy)
…...........................................................
(adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy)

						
					

Prezydent Miasta Knurów
ul. Ogana 5, 44-190 Knurów

Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 3 ust. 6 pkt. 3 uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie Miasta Knurów
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.)

oświad c z am , że nie z najduj ę si ę w trudnej s y tua c ji ekonomi c z nej 1
w rozumieniu pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w
celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244
z 1.10.2004 r.
Do oświadczenia dołączam następujące materiały:*
1. ….......................................................................
2. ….......................................................................
3. ….......................................................................
4. ….......................................................................
5. ….......................................................................
6. ….......................................................................
7. ….......................................................................
8. ….......................................................................
9. ….......................................................................
….................................
(data)			

…............................................................................
(podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej)

1 Przez przedsiębiorcę w trudnej sytuacji ekonomicznej (zagrożonego) należy rozumieć przedsiębiorcę, który przy pomocy środków własnych oraz środków, jakie mógłby uzyskać od udziałowców,
akcjonariuszy, wierzycieli lub z innych źródeł finansowania zewnętrznego, nie jest w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą
tego przedsiębiorcę do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej. Przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej gdy:
a. W PRZYPADKU SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ – JEŻELI PONAD POŁOWA JEJ ZAREJESTROWANEGO KAPITAŁU ZOSTAŁA UTRACONA, W TYM PONAD JEDNA CZWARTA TEGO KAPITAŁU
W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM 12 MIESIĘCY,
b. w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki – jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego
została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy,
c. niezależnie od rodzaju spółki – jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej.
JEŻELI NIE SĄ SPEŁNIONE WARUNKI O KTÓRYCH MOWA W LIT. A – C PRZEDSIĘBIORCA MOŻE BYĆ UZNANY ZA BĘDĄCEGO W TRUDNEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ (ZAGROŻONEGO)
W SZCZEGÓLNOŚCI GDY WYSTĘPUJĄ TYPOWE OZNAKI, TAKIE JAK ROSNĄCE STRATY, MALEJĄCY OBRÓT, ZWIĘKSZANIE SIĘ ZAPASÓW, NADWYŻKI PRODUKCJI, ZMNIEJSZAJĄCY
SIĘ PRZEPŁYW ŚRODKÓW FINANSOWYCH, ROSNĄCE ZADŁUŻENIE, ROSNĄCE KWOTY ODSETEK I ZMNIEJSZAJĄCA SIĘ LUB ZEROWA WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO.
*I. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek złożyć:
a) nieprowadzące pełnej księgowości (np. prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję przychodów):
• dane dotyczące obrotu i wyniku finansowego za ostatnie 3 lata oraz ostatni PIT,
• dane dotyczące wielkości i struktury należności według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (informację) w sprawie zwolnienia,
• dane dotyczące wartości netto majątku trwałego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (informację) w sprawie zwolnienia
b) prowadzące pełną księgowość:
• bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata,
• dane dotyczące obrotu i wyniku finansowego za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (informację) w sprawie zwolnienia,
• dane dotyczące wielkości i struktury należności według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (informację) w sprawie zwolnienia,
• dane dotyczące wielkości i struktury zobowiązań krótko i długoterminowych według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (informację) w sprawie
		 zwolnienia,
• dane dotyczące wartości netto majątku trwałego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (informację) w sprawie zwolnienia,
II. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej prowadzące pełną rachunkowość mają obowiązek złożyć:
• bilans i rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych o ile jest sporządzane,
• ostatnie F 01, o ile jest sporządzane, a jeżeli nie jest sporządzane to:
		 - dane dotyczące obrotu i wyniku finansowego za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (deklarację) w sprawie zwolnienia,
		 - dane dotyczące wielkości i struktury należności według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (deklarację) w sprawie zwolnienia,
		 - dane dotyczące wielkości i struktury zobowiązań krótko i długoterminowych według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (deklarację) w sprawie
		
zwolnienia,
		 - dane dotyczące wartości netto majątku trwałego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek (deklarację) w sprawie zwolnienia,
• informację, czy firma utraciła trwale zdolność do spłaty długów,
• informację, czy w okresie funkcjonowania spółki miało miejsce obniżenie kapitału zakładowego / akcyjnego (dot. spółek kapitałowych). Jeżeli, tak, to kiedy i w jakiej wysokości.
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Spotkanie ze Świętym Mikołajem dla 46 dzieci ze Szczygłowic i Krywałdu zorganizowali pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z rejonu Szczygłowice.
Odbyło się ono w Kinie Scenie Kulturze i – jak na miejsce
przystało – zostało poprzedzone filmowym seansem.

Foto: arch. MOPS

MiNa

Foto: Marek Węgorzewski

Święty krążył po Knurowie

sport
rozmaitości
Ciekawie i wesoło było
w Miejskiej Szkole Podstawowej n r 6 im. K rólowej
Ja dw ig i. M i ko łajk i zai naug u rował y cy rkowe po kazy. Najmłodsi ochoczo...
wskak iwali na d muchany
zamek i do suchego basenu.
Chętnie smakowano ciasta
upieczone przez rodziców.
Sporo klientów miał kiermasz ozdób świątecznych
i loteria fantowa. Podziw
wzbudzała żywa stajenka.
Entuzjastycznie przywitano
św. M i ko łaja pr z ybyłego
z pomagającym mu elfem.
Święty nie pozostał dłużny
- każde dziecko otrzymało
prezent.

Do św. Mikołaja garnęli się
wszyscy - i mali, i duzi...
Z kolei na otwarte
spotkanie z Mikołajem
do Miejskiego Przedszkola nr 12 przyszły
dzieci, które do przedszkola nie chodzą - to
z myślą o nich zorganizowano to popołudnie.
Oprócz prezentów były
śpiewy, tańce i zabawa,
a także występ przygotowany przez starsze
przedszkolaki.
MiNa

12 grudnia
2009 roku,
godz. 18:00
Kino
Scena
Kultura

Gość z prezentami zawsze mile widziany...
Uczniów Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Karola
Miarki także odwiedził Mikołaj.
Wcielił się w niego Izydor Golec.
Słodyczami obdarował 400 uczniów. W realizacji dzieła wsparli

Do najbardziej znanych skeczy
należą z pewnością „ Blachar z” i
„Ur ząd Pracy”, oraz... striptiz do
słynnej piosenki Joe Cockera „You
can leave your hat on” z choreografią Izabeli Barskiej. Kontrowersyjny
taniec podzielił widzów i jurorów,
budząc zawsze sprzeczne emocje i

go sponsorzy: Centrum Kultury,
Piekarnia „U Zbyszka”, Piekarnia „U Klimka”, Intermarche i
Stanisława Mral.
Marek Węgorzewski

niezmiennie burzę oklasków i pisków
piękniejszej części widowni.
Drugim programem - „Ubrany facet
też może być śmieszny” - Młodzi Panowie wywalczyli kilka ważnych nagród.
Skecze: „Nauczyciele”, „Amerykanin”,
„Supermarket”, „Drogówka” czy piosenkę „Władza” emitowały stacje telewizyj-

Foto: Marek Węgorzewski

Foto. arch. MP-12

Marek Węgorzewski

ne, m.in. TVP2, Polsat, TVN i HBO.
Pomimo tego, że KMP tworzą
artyści z dużym doświadczeniem i
dorobkiem scenicznym, kabaret jest
wciąż bardzo „młody”. Znajduje się w
fazie intensywnego rozwoju, ciągłego
odkrywania swoich możliwości, poznawania mocnych i słabych stron,

kształtowania niepowtarzalnego stylu
i szukania swojej drogi.
Stale rośnie jego popularność, a
wraz z nią liczba koncertów na terenie
całego kraju. Co będzie dalej? Czas
pokaże.
Rezerwujcie czas i bilety już teraz!
KSK

bilety: 30 zł

ROZRYWKA nr 49/2009

Litery z pól oznaczonych
kropką , czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 K nurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawid łow ych odpowied zi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.

czwartek 10.12.2009 r.
Próba Teatru Paranoja
- godz. 20.00
2012 - godz. 17.15
piątek 11.12.2009 r.
Nigdy nie mów nigdy
- godz. 18.00
Nigdy nie mów nigdy
- godz. 20.00
sobota 12.12.2009 r.
Kabaret Młodych Panów
- godz. 18.00
niedziela 13.12.2009 r.
Nigdy nie mów nigdy
- godz. 18.00
Nigdy nie mów nigdy
- godz. 20.00

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

poniedziałek 14.12.2009 r.
Nigdy nie mów nigdy
- godz. 18.00
Nigdy nie mów nigdy
- godz. 20.00
wtorek 15.12.2009 r.
Próba Teatru Paranoja
- godz. 20.00
Nigdy nie mów nigdy
- godz. 18.00

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

- Do wygrania podwójny bilet do kina
Poziomo: 1) odejście od wiary, zdrada; 8) mech bagienny;
9) ... Turner; 10) lekki posiłek w porze obiadowej w Anglii; 11)
ustawiczne dręczenie; 13) karetka reanimacyjna; 15) teoria
poezji; 16) rzymski bóg miłości; 18) trzebiony koń, eunuch; 21)
cieplica; 22) siódma planeta układu słonecznego; 23) ludojad;
24) odcinek kończyny piersiowej od stawu łokciowego do
nadgarstka;
Pionowo: 1) legowisko niedźwiedzia, matecznik; 2) odyniec; 3)
określenie człowieka uzdrawiającego stosunki w kraju; 4) lek z
wątroby dorsza; 5) ... do popisu; 6) bezkresny, bezleśny obszar
w północnej strefie podbiegunowej; 7) nędzny kawał mięsa; 12)
chorwacki wermut; 13) ostateczność, krańcowość; 14) drużyna
harcerzy; 15) gruby sznur, lina; 17) pisklę pragnące dżdżu; 18)
śródziemnomorska roślina warzywna; 19) rozdział Koranu; 20)
kolce na butach alpinisty

49
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 47/2009 brzmiało:
„Hańcza”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Marta Mądry.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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Uczestnicy otwarcia kompleksu sportowego

Nowoczesne
i funkcjonalne
We wtorek dokonano oficjalnego otwarcia kompleksu
sportowego na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
6 i Miejskiego Gimnazjum
nr 2 w Knurowie. To kolejny
po Orliku nowoczesny i funkcjonalny obiekt, który służyć
będzie nie tylko uczniom wymienionych szkół, ale wszystkim, którzy lubią spędzić wolny czas na sportowo. Również
po zmroku, bowiem boiska,
bieżnia, skocznia i rzutnia
są wyposażone w sztuczne
oświetlenie.
Po t y m, ja k m łod zież
podziękowała prezydentowi
Adamowi Ramsowi i radnym naszego miasta za ten
funkcjonalny prezent, uczniowie rozegrali pierwsze mecze
piłkarskie i koszykarskie.
Symboliczny bieg odbył się
również na bieżni. – Muszę
wam powiedzieć, że szczególnie cieszymy się z tego, że w
skład tego obiektu wchodzi
100-metrowa bieżnia – mó-

wił prezydent Adam Rams.
– A stało się tak, bowiem przy
takim rozwiązaniu upierał się
prezydent Piotr Surówka, który jako absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego marzy o tym, by wychować tutaj
nie tylko piłkarzy, ale również
lekkoatletów. Korzystajcie z
tego wspaniałego obiektu i
szanujcie go, by mógł wam
służyć przez wiele lat.
Prezydent Adam Rams
pokreślił również, że obiekt
powstał dzięki zaangażowaniu knurowskich radnych,
wszak środki na przebudowę
boisk w całości pochodziły z
budżetu gminy.
Sportowy kompleks przy
MSP- 6 i MG-2 wspaniale
komponuje się z ulicą Kosmonautów, która wcześniej przeszła gruntowny remont. Teraz
miłośnicy ruchu na świeżym
powietrzu czekają na otwarcie
lodowiska (szerzej piszemy o
tym na stronie 11).
Tekst i foto: Piotr Skorupa

Tradycyjne przecięcie wstęgi (na zdjęciu od lewej):
Adam Rams, Violetta Mucha i Eugeniusz Szybiak

Piotr Surówka,
zastępca prezydenta
Knurowa:
- Wraz z
otwarciem
kompleksu
przy MSP-6
i MG-2 zakończyliśmy
kolejny etap
inwestycji
rekreacyjnosportowych w naszym mieście.
Warte podkreślenia jest to, że
przebudowa boisk została w
całości sfinansowana ze środków naszej gminy. Z zadowoleniem mogę powiedzieć, że
udało się zrealizować projekt,
który zakładał wybudowanie
nie tylko boisk, ale również
bieżni, skoczni w dal i rzutni.
To wszystko sprawia, że oddajemy wuefistom funkcjonalny
kompleks obiektów, na których będą mogli szkolić nasze
dzieci i młodzież.
Ważne jest również to, że
obiekt został wyposażony w
sztuczne oświetlenie i monitoring, co pozwoli korzystać
z niego również w godzinach
wieczornych.

Uczniowie dziękowali za nowy obiekt,
a w otwarciu kompleksu uczestniczyły
władze Knurowa, radni, dyrektorzy
szkół i rodzice

Pierwszy bieg na nowej bieżni i pierwszy mecz na nowym boisku
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Mikołaje nie tylko rozdają prezenty, ale również znakomicie
sędziują w czasie zawodów pływackich

Mikołajkowo
Pływanie

To był wymarzony weekend dla miłośników pływania.
Szczególnie tych najmłodszych,
dla których zorganizowano
zawody zarówno na pływalni
krytej MOSiR w Szczygłowicach, jak i na aQuaRelaxie w
Knurowie. W sobotę swe umiejętności prezentowali uczestnicy imprezy z cyklu Grand Prix
Knurowa, natomiast nazajutrz
najmłodsi mieli okazję rywalizować w zawodach mikołajkowych. Skoro mowa o Mikołaju
to warto dodać, że sędziowie
wystąpili w charakterystycznych czerwonych czapkach,
a organizatorzy przygotowali
upominki dla każdego startującego. O zorganizowanie
prezentów postarali się działacze sekcji pływackiej TKKF
Szczygłowice oraz dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji – Krzysztof Stolarek,
który przed sobotnimi zawodami został nagrodzony brawami
za całoroczną pomoc związaną
z organizacją wielu imprez na
knurowskich pływalniach.
PiSk

Uwaga!

Foto: Piotr Skorupa

Wyniki niedzielnych zawodów
opublikujemy za tydzień.

Wyniki:

- klasy I-III – styl dowolny – dziewczęta – 1. Aleksandra Szyrmel,
2. Julia Kaczmarczyk, 3. Natalia Tkocz, - chłopcy – 1. Kacper
Borkowski, 2. Tomasz Sosna, 3. Szymon Wąsik,
- klasy I-III – styl grzbietowy – dziewczęta – 1. Aleksandra
Szyrmel, 2. Julia Kaczmarczyk, 3. Paulina Żyrkowska, - chłopcy
– 1. Kacper Borkowski, 2. Tomasz Sosna, 3. Damian Godula,
- klasa IV – styl dowolny – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek,
2. Weronika Suszek, 3. Kinga Kruszniewska, - chłopcy – 1. Wojciech Kostelecki, 2. Bartosz Sacha, 3. Wojciech Gradowski,
- klasa IV – styl grzbietowy – dziewczęta – 1. Emilia Brachaczek,
2. Weronika Suszek, 3. Kinga Kruszniewska, - chłopcy – 1. Adam
Babiński, 2. Wojciech Kostelecki, 3. Miłosz Stańczyk,
- klasa V – styl dowolny – dziewczęta – 1. Karolina Kołodziejak,
2. Magdalena Wolny, 3. Maja Dziublińska, - chłopcy – 1. Mateusz
Michalski, 2. Maciej Dzindzio, 3. Kacper Przybyła,
- klasa V – styl grzbietowy – dziewczęta – 1. Magdalena Wolny,
2. Maja Dziublińska, 3. Karolina Kołodziejak, - chłopcy – 1. Maciej Dzindzio, 2. Kacper Przybyła, 3. Mateusz Tchórzewski,
- klasa VI – styl dowolny – dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor,
2. Patrycja Sładek, 3. Adrianna Lepiorz, - chłopcy – 1. Krzysztof
Malich, 2. Michał Godula, 3. Kamil Mikołajczak,
- klasa VI – styl grzbietowy – dziewczęta – 1. Aleksandra Bańbor,
2. Adrianna Lepiorz, - chłopcy – 1. Krzysztof Malich, 2. Michał
Wojtaszek, 3. Michał Godula,
- klasa VI – styl klasyczny – dziewczęta – 1. Patrycja Sładek, 2.
Aleksandra Kapica, - chłopcy – 1. Michał Wojtaszek, 2. Grzegorz
Gołyś, 3. Adam Czyżewski,
- gimnazjum – styl dowolny – dziewczęta – 1. Martyna Nowak,
2. Jagoda Przybyła, 3. Agata Rzepa, - chłopcy – 1. Kacper
Dziubliński, 2. Karol Adamus, 3. Fryderyk Król,
- gimnazjum – styl grzbietowy – dziewczęta – 1. Jagoda Przybyła, 2. Magdalena Ostrowska, 3. Patrycja Jasto, - chłopcy – 1.
Karol Adamus, 2. Marcin Kinek, 3. Kamil Babiński,
- gimnazjum – styl klasyczny – dziewczęta – 1. Martyna Nowak,
2. Agata Rzepa, 3. Alicja Kostelecka, - chłopcy – 1. Kacper
Dziubliński, 2. Patryk Dusza, 3. Szymon Kotański,
- gimnazjum – styl motylkowy – dziewczęta – 1. Martyna Nowak,
2. Agata Rzepa, 3. Jagoda Przybyła, - chłopcy – 1. Kacper
Dziubliński, 2. Fryderyk Król, 3. Krzysztof Hołysz.

Aleksandra Szyrmel
należy do ścisłej
czołówki w swej
kategorii wiekowej
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Wyciskanie sztangi

Puchar Knurowa
po raz czwarty
Warszawa, Kraków, Wrocław, Zamość – między innymi
z tych miast zjechali do Knurowa siłacze, by wziąć udział
w czwartej edycji Pucharu
Knurowa w wyciskaniu sztangi pod patronatem prezydenta
Knurowa – Adama Ramsa.
Wysoką formę zaprezentowały m.in. dziewczęta UKS
Eugen Knurów, które w punktacji drużynowej zdeklasowały

Liga Młodzieżowa

Nabór

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Knurowie zaprasza drużyny chętne do udziału
w Młodzieżowej Lidze Halowej Piłki Nożnej. W rozgrywkach mogą brać udział
chłopcy z roczników 1994,
1995, 1996 oraz maksymalnie
po 2 chłopców z rocznika 1997
w każdej z drużyn. Mecze
odbywać się będą w wybrane
soboty i niedziele w godzinach
dopołudniowych. Początek
rozgrywek planowany jest
na połowę stycznia, a koniec
- na kwiecień 2010. Wpisowe
wynosi 250 zł od drużyny.
Bliższych informacji udziela
Dział Organizacji Imprez pod
numerem telefonu (0-32) 33520-14 lub 602-724-457.

zespoły z Zamościa, Chorzowa
i Krakowa.
Z licznej knurowskiej ekipy
miejsca na podium wywalczyli:
Patrycja Małkowska (1 miejsce
w kat. do 48 kg, wynik - 45 kg),
Sara Kociołek (1 miejsce w kat.
+67,5 kg, wynik – 42,5 kg – rekord życiowy), Karolina Szczot
(2 miejsce w kat. do 56 kg, wynik
– 37,5 kg), Anna Radzikowska (2
miejsce w kat. do 67,5 kg, wynik
– 57,5 kg), Natalia Mikucka (2
miejsce w kat. +67,5 kg, wynik –
47,5 kg), Jacek Widera (2 miejsce
w kat. do 90 kg, wynik – 100 kg),
Robert Losza (2 miejsce w kat. do
125 kg, wynik – 145 kg – rekord
życiowy), Adam Wyżgoł (2 miejsce w kat. do 100 kg, wynik – 185
kg – rekord życiowy), Arkadiusz
Wesoły (2 miejsce w kat. weteran
do 49 lat, wynik – 177,5 kg),
Paulina Mularczyk (3 miejsce

w kat. do 48 kg, wynik – 32,5
kg - rekord życiowy), Katarzyna
Woźniak (3 miejsce w kat. do
67,5 kg, wynik – 55 kg), Łukasz
Przybył (3 miejsce w kat. do
90 kg, wynik – 90 kg), Tomasz
Czarkowski (3 miejsce w kat. do
125 kg, wynik – 120 kg – rekord
życiowy), Paweł Kućmierczyk (3
miejsce w kat. do 125 kg, wynik
– 175 kg – rekord życiowy).
PiSk

Otwarcia turnieju dokonał
Jerzy Pach, przewodniczący
Komisji Sportu Rady Miasta
K n u r ó w, n a t o m i a s t Wo j ciech Kardynalski – oficjalny
p r z e d s t a w i c i e l PZ K F i T S
gratulował dobrej organizacji zawodów.
Przed pierwszą konkurencją
chwilą ciszy uczczono zmarłych niedawno Eryka Hejnę,
Pawła Piekarę i Grzegorza
Nakoniecznego.

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

Wyniki z 1 grudnia:

Edward Nowak
Jerzy Makselon
Ryszard Nosiadek
Józef Rzepka
Stefan Dylus
Piotr Palica
Tadeusz Kamczyk
Jerzy Niewiadomski
Dariusz Skowron
Jacek Zacher
Tadeusz Żogała

Gliwice
Przyszowice
Knurów
Knurów
Gliwice
Gliwice
Knurów
Knurów
Knurów
Knurów
Przyszowice

2.258 pkt
2.189 pkt
2.082 pkt
2.017 pkt
1.995 pkt
1.892 pkt
1.859 pkt
1.833 pkt
1.814 pkt
1.770 pkt
1.688 pkt

Klasyfikacja generalna:

IV liga siatkówki
mężczyzn

Porażka

Siatkarze TKKF Szczygłowice nowy sezon ligowy
rozpoczęli od porażki 0:3 (do 19,
22 i 23) w wyjazdowym meczu
z AZS ATH Bielsko-Biała. Kolejny mecz knurowianie również
rozegrają na wyjeździe, z UKS
COS Olimp Szczyrk. W hali
MOSiR w Szczygłowicach nasz
zespół wystąpi dopiero w kolejce numer 3 podejmując GLKS
Wilkowice (19 grudnia).
W innych meczach pierwszej kolejki padły następujące
rozstrzygnięcia:
UKS Quo Vadis Zabrze
Makoszowy – UKS COS Olimp
Szczyrk 3:1, BBTS Wlókniarz
Bielsko-Biała – KS SiatkarzBeskid Skoczów 3:0, GLKS
Wilkowice – MUKS Michałkowice 3:1.
PiSk

1.
Jerzy Makselon
Przyszowice
21.610 pkt
2.
Michał Szczecina
Nieborowice
21.443 pkt
3.
Dariusz Gołyś
Szczygłowice
21.177 pkt
4.
Stefan Dylus
Gliwice
21.168 pkt
5.
Jan Pikus
Gliwice
20.968 pkt
6.
Bernard Wróbel
Knurów
20.841 pkt
7.
Czesław Antończyk
Knurów
20.200 pkt
8.
Wojciech Napierała
Nieborowice
19.556 pkt
9.
Wiesław Mentel
Szczygłowice
19.501 pkt
10. Jerzy Niewiadomski
Knurów
19.405 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 15 grudnia o godzinie 16.30
w Klubie LWSM „Gama”.

Z biegowych tras

Reprezentanci A matorskiego Klubu Biegacza
i zawodnicy Klubu Biegacza Endurance Solidarni
uczestniczyli w rybnickim
Biegu Barbórkowym na 10
km. Pierwszy z klubów reprezentowali: Elżbieta Lewicka, Lucyna Piechoczek,
Paweł Szkatuła, Wiesław
Maciejewski, Łukasz Sztuka i Czesław Nowak.
Barw drugiego z knu-

rowskich klubów bronili: Czesław Kostrzak (czas: 46,33,
miejsce w kategorii wiekowej
– 46, w open – 220), Dariusz
Kołodziejczyk (czas: 49,05,
miejsce w kategorii wiekowej
– 73, w open – 261), Krzysztof
Dziadek (czas: 50,16, miejsce
w kategorii wiekowej – 79, w
open – 295), Jerzy Wroński
(czas: 58,48, miejsce w kategorii – 20, w open – 378).
PiSk
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reklama

