aktualności
Knurów

Ciemne
interesy

Próby
w Casino

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

Funkcjonariuszom Służby Ochrony Kolei udało się 3 marca około godz.
7.40 zatrzymać trzech mężczyzn,
którzy kradli węgiel. 22-latek z Częstochowy, dwa lata starszy od niego
mieszkaniec Orzesza i 45-letni mężczyzna z powiatu częstochowskiego
zostali złapani na gorącym uczynku,
kiedy dokonywali zsypu węgla o wartości 686 złotych.

Sprzeciw

z wątpliwości
Z gliwickiego Starostwa Powiatowego otrzymaliśmy pismo odnoszące
się do opinii radnego Jana Trzęsioka,
dotyczącej przekształceń knurowskiego
szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zawartej w tekście
pt. „Sprzeciw z wątpliwości” [PL nr
8/2009]. Poniżej treść pisma, opatrzonego nagłówkiem „Sprostowanie”, polemizującego ze zdaniem radnego.
Redakcja



Justyna Walo

Wypadek na
skrzyżowaniu

2 marca około godz. 18.00 doszło
do zderzenia dwóch samochodów na
skrzyżowaniu ulic 1 Maja z Jęczmienną. Jak wynika z policyjnych
ustaleń kierująca Nissanem 56–letnia
kobieta podczas manewru skrętu
w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa
przejazdu nadjeżdżającemu z naprzeciwka Fiatowi. W wyniku zderzenia
ucierpiała 21–letnia pasażerka Fiata.

Potrącenie
Szafkowe
złodziejstwo na pasach

Justyna Walo

Czyżby przechodzień powodowany zazdrością o Volgswagena
T5 postanowił lekko podniszczyć
ten cud techniki? Piątego marca
około godz. 20.00 zaparkowany
przy Kazimierza Wielkiego samochód – stracił lusterko zewnętrzne. Aby samochód od z yskał
dawną świetność poszkodowany
mieszkaniec Czerwionki – Leszczyn będzie musiał wyłożyć 300
złotych.

Knurów

Knurów

Złodziejstwo w zakładowych
szatniach to prawdziwa plaga. Potwierdzają to zapisy w policyjnych
raportach. Nie inaczej było też w
minionym tygodniu.
2 marca około godz. 2.00 z szafki
ubraniowej zakładu przy ulicy Kopalnianej nieznany sprawca ukradł
telefon komórkowy warty około
300 zł.
Trz y d ni później o pół nocy
podobnej kradzieży dokonano w
identycznych okolicznościach przy
ulicy Górniczej. Zginęły dokumenty
osobiste i telefon komórkowy pracownika - mieszkańca Zabrza. Mężczyzna oszacował straty na około
300 złotych.
7 marca miało miejsce kolejne
zdarzenie - o podobnym przebiegu
i także przy ulicy Kopalnianej. Poszkodowanemu 21-latkowi skradziono ubrania oraz plecak z telefonem
komórkowym Nokia N73 i portfelem.
Podczas jednej zmiany poszkodowany mężczyzna stracił ponad 800
złotych.

Zazdrośnik?

Justyna Walo

Justyna Walo

Knurów

Knurów

7 marca około godz. 18.30 33-letni kierowca Forda z Katowic potrącił
na przejściu dla pieszych 80–letnią
kobietę. Poszkodowana piesza odniosła obrażenia ciała, które - na szczęście - nie zagrażają jej życiu.

Justyna Walo

Knurów

Włam
do altanki

Sąd dla Nieletnich zajmie się
niebawem siedmioma młodymi knurowianami w wieku od 13 do 16 lat,
którzy 1 marca dokonali włamania do
jednej z altanek na terenie ogródków
działkowych przy ulicy Szpitalnej.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Knurowie zatrzymali nastoletnich
sprawców 4 marca w godzinach
popołudniowych. Chłopcy nie tylko
dokonali włamania, ale zniszczyli
także lub ukradli część sprzętów należących do wyposażenia altanki.
Justyna Walo

Sprostowanie

W artykule pt. „Sprzeciw z wątpliwości”, opublikowanym w „Przeglądzie
Lokalnym” nr 8 z dnia 26 lutego 2009
r., zamieszczone zostały nieprawdziwe i
nieścisłe informacje.
1. Artykuł dotyczy opinii, wydanej
przez Radę Miasta Knurowa w sprawie
uchwały Rady Powiatu Gliwickiego
mówiącej o przekształceniu SP ZOZ-u
w Knurowie. W jego treści nie podano
jednak informacji, że knurowscy radni
pozytywnie zaopiniowali ten projekt
przek ształceń, polegający m.in. na
w yd zieleniu z SP ZOZ -u szpitala i
powierzeniu prowadzonych przez tę
pla c ówk ę ś wi a d c z e ń z d rowot n y c h

Knurów

W górach
o funduszach

Dwadzieścia osób z dziesięciu organizacji
pozarządowych uczestniczyło w szóstym już szkoleniu
dotyczącym pozyskiwaniu funduszy
Cykl szkoleń jest organizowany
przez Fundację na Rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa w ramach programu współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny pt.
,,Przez współpracę do sukcesu”.
Podczas dwudniowego wyjazdu do
Szczyrku (7-8 marca) liderzy organizacji pozarządowych, prowadzeni

Foto: Paweł Gradek

Knurów

Gierałtowice

Laptopy
(były) dwa

6 marca około godz. 22.00 nieznany sprawca włamał się do domu
przy ulicy Powstańców Śląskich.
Złodziej wyważył okno i w ten
prosty sposób dostał się do środka,
by w chwilę później opuścić miejsce z dwoma laptopami. Wartość
skradzionego sprzętu przekracza 6
tysięcy złotych.
Justyna Walo
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Knurów

Nowy
komendant

Komisariat Policji w Knurowie
ma nowego komendanta. Od 10 marca jest nim dotychczasowy zastępca
komendanta, nadkom. Adam Król.
Zastąpił on na tym stanowisku mł.
insp. Stanisława Grabowskiego, który odszedł na emeryturę. Sylwetka
nowego komendanta – wkrótce na
naszych łamach.
MiNa

Koncert

Sami chcieli Znikła kasa
i kasetka
Knurów

Dobra wiadomość dla fanów U2
– zespół znów wystąpi w Chorzowie! Zagra na Stadionie Śląskim 6
sierpnia, promując najnowszą płytę
„No Line On The Horizon”. Pamiętając świetny koncert w Chorzowie
sprzed kilku lat, irlandzcy muzycy
sami chcieli wystąpić tu ponownie.
Światowa trasa U2 rozpocznie się
30 czerwca.
MiNa

n i e p u b li c z n e m u z a k ł a d o w i o pi e k i
zdrowotnej.
2. Autor tego tekstu pisze m.in., iż
jego zdaniem w takiej dziedzinie jak
ochrona zdrowia nie powinno się zrzucać
odpowiedzialności na osoby prywatne
lub samorządy. Informuję, iż przy reorganizacji szpitala w Knurowie Powiat
Gliwicki nie zrzuca odpowiedzialności
ani na knurowski samorząd ani na osoby
prywatne. W spółce, która ma powstać,
Powiat Gliwicki będzie miał większe
kompetencje dotyczące zarządzania,
niż obecnie. Rośnie więc, a nie maleje,
odpowiedzialność Powiatu za właściwe
funkcjonowanie szpitala w nowych strukturach organizacyjnych.

5 marca w godzinach popołudniowych nieznany sprawca dokonał
kradzieży na terenie przedszkola
przy ulicy Sztygarskiej. Zginęła
kasetka z pieniędzmi. Stratę oszacowano na 2000 zł.
Justyna Walo

3. Autor artykułu pisze: „Dlatego
zależy mi na tym, by nasi mieszkańcy
mogli korzystać ze sprawnego, sprawiedliwego i skutecznego systemu
ochrony zdrowia, niezależnie od ich
statusu materialnego na równych prawach dla wszystkich”. Wyjaśniam, iż
knurowski szpital po przekształceniu
nadal będzie świadczył usługi medyczne
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, tak więc – jak do tej pory – każda
ubezpieczona osoba korzystać będzie z
nich mogła bez żadnych zmian, na równych prawach i bez żadnych opłat.
Starosta Gliwicki
Michał Nieszporek

przez trenerkę Sonię Rzeczkowską,
poznawali metody i sposoby pozyskiwania funduszy. Po efektywnych i
długotrwałych zajęciach był również
czas na kolejne spotkanie integrujące
członków knurowskich organizacji
ubogacone śpiewem, humorem i
wymianą poglądów w górskiej scenerii.
Oprac. MiNa

Knurów

Zanadto
otwarte
drzwi...

...oraz chwila nieuwagi mogą
sporo kosztować. Przekonali się o
tym właściciele nieruchomości przy
ulicy Stalmacha, którzy 6 marca
zorientowali się, że z ich mieszkania
zniknęły pieniądze i biżuteria. W
sumie straty wyceniono na 1000 zł
– z tego 590 zł w gotowce, a reszta to
kosztowności.
Justyna Walo

www.czywiesz.pl

Strona z mnóstwem ciekawostek,
które potrafią wprawić w prawdziwe
zdumienie. Nowinki z dziedzin: historia, ludzie, nauka, sport, technika czy
zdrowie potrafią zaskoczyć nawet
niezłych omnibusów. Kiedy powstało
słowo „samochód”, który król Polski
urodził się w więzieniu, ile kilogramów wapnia znajduje się w ludzkim
ciele, czy jaki był najwyższy wynik w
historii piłki nożnej?– to pytania, na
które odpowiedzi udzieli nam serwis
www.czywiesz.pl. Warto zajrzeć.
Justyna Walo

Gierałtowice

Wymyśl
nazwę!

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

Klienci pod
wysokim napięciem
W wielu domach zaiskrzyło, gdy
w przesyłkach z Vattenfalla zamiast
rachunków za prąd znalazły się ponaglenia
do zapłaty. –To skandal! Porządnych ludzi
straszy się Krajowym Rejestrem Długów?!
– grzmią nasi Czytelnicy
Po naszej ubiegłotygodniowej
publikacji [„Błąd bez odsetek” – PL
9/2009] o braku rachunków za energię elektryczną w redakcji rozdzwoniły się telefony.
Przypomnijmy. Mimo, że termin
płacenia za energię elektryczną za
luty dawno minął wielu knurowian
nie otrzymało jeszcze rachunków.
Zaniepokojeni karnymi odsetkami
za zwłokę wielokrotnie dzwonili
do Vattenfalla, gdzie obiecywano
wysyłanie duplikatów rachunków, a
winę za całe zamieszanie zrzucano
na pocztę.
Od ubiegłego tygodnia knurowianie otrzymują już pierwsze... ponaglenia do zapłaty. – To się skończy
w prokuraturze! Przecież jak taka
starsza osoba zobaczy na ponagleniu
dopisek o Krajowym Rejestrze Długów, to zawał murowany! – nie krył
zdenerwowania jeden z Czytelników,

który odwiedził naszą redakcję.
W artykule „Błąd bez odsetek”
Marek Knapik, specjalista ds. komunikacji Vattenfall zapewniał,
że w ciągu kilku najbliższych dni
rachunki trafią do knurowian, a odsetki nie zostaną naliczone. Okazuje
się jednak, że zapewnienia nabiorą
mocy tylko po spełnieniu kilku
warunków.
Grzegorz Kinelski, dyrektor ds.
Obsługi Klientów Vattenfall tłumaczy problem zmianą zwykłych
rachunków na faktury VAT. – Taki
przypadek zdarzył nam się po raz
pierwszy. Część rachunków została
rozesłana do klientów, a części system w ogóle nie wygenerował. Nie
jesteśmy w stanie stwierdzić, do kogo
rachunki nie dotarły. Jeśli klienci
skontaktują się z nami otrzymają duplikaty faktur, gdyż zgodnie z ustawą
o finansach nie można wydawać dwa

Szczygłowice. Wędkarz odkrył zwłoki kobiety

Zagadkowa
śmierć

W niedzielny poranek wędkarz odkrył
w krzakach przy ul. Leśnej zwłoki kobiety.
– Leżała na plecach, pięści miała zaciśnięte
na piersi, twarz wydała mi się znajoma...
– opowiada Karol Roj ze Szczygłowic
- Ciało znaleziono na poboczu
drogi w niedzielę rano. Według
naszych ustaleń była to 46-letnia
kobieta. Wstę pnie wykluczono
udział w tej śmierci osób trzecich.
Zwłoki nie posiadały zewnętrznych
obrażeń – mówi podkomisarz Marek Słomski, rzecznik Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Ciało kobiety zabezpieczono dla
prokuratury, która zleci wykonanie
sekcji zwłok, aby poznać przyczynę
śmierci 46-latki.
Karol Roj, mieszkaniec ul. Leśnej był jedną z pierwszych osób,
które pojawiły się na miejscu znalezienia zwłok. – Wracałem z kościoła i córka wybiegła mi naprzeciw,
mówiąc, że w krzakach leży martwa

Klienci, którzy nie otrzymali
dot ąd rachunków za prąd
powinni zadzwonić pod numer
032 303 03 03 (opłata jak za
połączenie lokalne), podać
operatorowi swój numer Pesel
i numer ewidencyjny, znajdujący się na fakturach z poprzednich miesięcy. Posiadacze internetu mogą załatwić sprawę
wpisując dane w formularzu
kontaktowym, dostępnym pod
adresem www.vattenfall.pl

razy oryginału tej samej faktury VAT.
Wstrzymujemy wtedy windykację. Te
sygnały pozwalają nam nadzorować
klientów pominiętych przez system.
Zapewniono nas, że problem dotyczy
wyłącznie Knurowa.
Ryszard Kowrygo, Powiatowy
Rzecznik Konsumentów potwierdza,
że odebrał już pierwszy sygnał od
zbulwersowanego sytuacją knurowianina. –Dzwoniłem w tej sprawie
do rzecznika praw konsumenta Vattenfall, pani Agaty Parzych. Dowiedziałem się, że firma zrezygnowała z
usług Poczty Polskiej na rzecz innego
operatora, któr y najprawdopodobniej nie zna topografii miasta.
Konsumenci, którzy nie otrzymali

rachunków powinni niezwłocznie
skontaktować się telefonicznie z konsultantami Vattenfalla, podać swój
numer Pesel i numer ewidencyjny,
znajdujący się na każdym wcześniej
zapłaconym rachunku. Pozwoli to
Vattenfallowi wysłać raz jeszcze
duplikat faktury i anulować karne
odsetki. To jedyny sposób na rozwiązanie tej sytuacji. Niestety, numer
pod który trzeba dzwonić nie jest
bezpłatny. Vattenfall tłumaczy się,
że nie stać go na bezpłatną infolinię,
oferuje za to bezpłatną opcję internetową, co w przypadku starszych ludzi
jest nonsensem – mówi Kowrygo.

Knurowianie tracą cierpliwość:
- Listy z informacją o podwyżkach
za prąd jakoś się nie zawieruszają
– mówią z sarkazmem.
- Rozmawiałam z pracownikiem
Vattenfall dobrych kilka minut. Wyjaśnialiśmy sobie sytuację, nie było
wątpliwości, że firma nie zachowała
się dżentelmeńsko – mówi nam jedna
z Czytelniczek. – Najbardziej jednak
znamienne, że w tym niekrótkim czasie ze strony Vattenfall ani razu nie
padło słowo „przepraszam”...
Tekst i foto: Paweł Gradek

reklama

kobieta. Dowiedziała się stąd, bo u
mnie na posesji stoi budka ze zniczami i ten wędkarz, który znalazł
zwłoki przybiegł, żeby zadzwonić z
komórki – opowiada Roj.
Mężczyzna z ciekawości udał
się na miejsce odkrycia. – Leżała
na plecach, pięści miała zaciśnięte
na piersi, twarz wydała mi się znajoma... Dopiero później do mnie
dotarło, że to kolegi żona. Człowiek zupełnie inaczej wygląda po
śmierci. Nie było tam żadnej krwi.
Podobno mieszkała w Czerwionce,
a tu mieszkał jej mąż z jej teściową.
Prawdopodobnie całą sobotę spędziła u męża... To ogromna tragedia – dodaje szczygłowiczanin.
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Knurów. Po 17 latach kierowcy doczekają się parkingu

Jak rozliczyć się z fiskusem
po sprzedaży nieruchomości?

Zaparkują w końcu... Mieszka
O braku miejsc parkingowych
między garażami, a pawilonem
handlowym (obecnie pub „777”)
pisaliśmy już dwa lata temu [PL
nr 30/2007]. Wówczas Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa zdecydowała się
uporządkować ten teren i stworzyć
dla mieszkańców doraźne miejsca
postojowe.
Wkrótce doraźne miejsca postojowe zastąpi parking na około 30
samochodów.
– Niestety, nie doszło do porozumienia z właścicielami prywatnych
garaży, którzy mogliby użyczyć swoją
drogę prywatną na wjazd na parking.
Umożliwiłaby nam ona zwiększenie
ilości miejsc postojowych i odwodnienie garaży od strony ul. 1 Maja.
Oczywiście koszt y odwodnienia
ponieśliby właściciele garaży, jednak byłyby one o wiele, wiele niższe
– mówi, chodzący wokół tej sprawy,
radny Franciszek Szafarz.
4 marca plac budowy przekazano
wykonawcy. Teren zostanie uporządkowany, a po dziurawym, tymczasowym placu nie pozostanie śladu.
Przewidywany termin zakończenia
inwestycji, to zdaniem Bernadety
Maik, inspektora ds. technicznych
LWSM, koniec maja. – Jeśli pogoda
będzie nam sprzyjać, pierwsze samochody staną tutaj jeszcze przed
Świętami Wielkanocnymi. Wjazd

Foto: Paweł Gradek

Widok koparki i robotników między ciągiem garaży, a lokalem „777” ucieszył
niejednego mieszkańca ul. Mieszka I. Nareszcie, po 17 latach powstanie tam
parking z prawdziwego zdarzenia

Budowa parkingu ruszyła „z kopyta”, finał może jeszcze przed
świętami
na nowy parking będzie od strony od strony ul. Mieszka I) na rzecz
miasta.
ul. 1 Maja.
Po spotkaniu knurowskich radLech Apryasz z LWSM zaznacza,
że miejsca przyległe do lokalu „777” nych ze starostwem powiatowym i
będą przeznaczone dla jego klientów. Zarządem Dróg Powiatowych do listy zamierzeń dołączyła przebudowa
Pozostałe spożytkują mieszkańcy.
To nie koniec przewidywanych przejścia dla pieszych przy skrzyżozmian w tym rejonie. Jak się dowie- waniu ulic: 1 Maja i Dąbrowskiego
dzieliśmy w knurowskim Urzędzie (dojście do cmentarza), wycinka
Miasta gmina planuje wykonać do- drzew, które ograniczają widoczność
datkowe miejsca postojowe wzdłuż zarówno pieszym, jak i kierowcom
ul. Dąbrowskiego i 1 Maja, na wy- oraz ograniczenie prędkości na
sokości pubu „777”. Realizacja uza- ul. 1 Maja do 40 km/h.
leżniona jest od przekazania pasu
Paweł Gradek
terenu przez LWSM (krótki odcinek

Foto: Mirella Napolska

Szczygłowicka fotozagadka

Zakaz ruchu... tylko dla kogo?
Przy jednym z budynków przy ul. Staszica stoi znak
zakazu ruchu. Co w tym dziwnego? Tylko to, że „broni”
nie jezdnię, a trawnik. - Potrzebny tu jak piąte koło u wozu
– komentują okoliczni mieszkańcy
Foto: Bogusław Wilk

Knurów. Wystawa

- To chyba ochrona przed tymi
cudownymi małymi mężczyznami
na ich wspaniałych hulajnogach
– śmieje się pan Stanisław, szczygłowiczanin wracający z zakupów w
pobliskim markecie. - No bo nawet
mały fiacik się tędy nie przeciśnie
– wskazuje na stalowe słupki, oddzielające miejsca postojowe od
przyblokowego skweru.



Żonie naszego rozmówcy znak
nie przeszkadza. - Stoi tu od lat i co
w tym złego? Niech stoi. Może kiedy
się przyda – macha ręką.
- Chyba złomiarzom... – ripostuje
z przekąsem małżonek.
A może jest inne wyjaśnienie.
Jeśli znacie – podzielcie się z nami:
www.przegladlokalny.eu.
/bw/

Znaczące
znaczki

„Kobieta” to temat wystawy, która powinna zainteresować nie tylko
miłośników znaczków pocztowych.
Od piątku do końca marca kolekcję ze
zbiorów filatelistycznych Alojzego
Walera będzie można zobaczyć w
knurowskim Klubie „Gama”
Znaczki, pocztówki, telegramy
z różnych stron świata, a wszystkie
poświęcone kobietom – głównie
znanym, ale także anonimowym.
Bohaterkami tej wystawy filatelistycznej są monarchinie, artystki,
noblistki, postaci mitologiczne,
orientalne piękności, ikony popkultury. Przedstawiona kolekcja może
być małym kursem historii sztuki, a
także lekcją dla wątpiących w to, jak
wielkie znaczenie odegrały w naszej
cywilizacji kobiety. Wystawę można
zwiedzać do końca marca w godz.
10-17. Oficjalne otwarcie w piątek,
13 marca, o godz. 13.
MiNa

Podatek na
trzy sposoby
Sprzedaż domu czy mieszkania to dla
przeciętnego Kowalskiego poważne
przedsięwzięcie. Po transakcji
szczęśliwego sprzedawcę czekają
dalsze „atrakcje” – podatek od
sprzedaży nieruchomości. Przepisy
w tej sprawie zmieniają się tak
często, że można się w nich pogubić
Jedna z naszych Czytelniczek
na własnej skórze przekonała się,
że nie jest łatwo zorientować się w
przepisach podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości.
A przy rozliczaniu się z fiskusem
trzeba być czujnym, zwłaszcza, że
przy panującym bałaganie także
urzędnikom mogą się zdarzać pomyłki. Co gorsza, błędy mogą być
wyjątkowo kosztowne...
Obecnie funkcjonują aż trzy
sposoby opodatkowania sprzedaży
nieruchomości. Wszystko zależy od
tego, kiedy nabyliśmy sprzedawaną
własność: do 2006 roku włącznie, w
latach 2007-2008, czy też w 2009.
Nasza Czytelniczka wraz z mężem
nabyła mieszkanie w 2004 roku,
dotyczy jej więc pierwszy reżim
podatkowy – 10 proc. podatku od
przychodu. Był to zakup poczyniony częściowo na kredyt. W
lipcu 2007 roku kobieta sprzedała
mieszkanie z zamiarem przeznaczenia pieniędzy na zakup nowego
lokum. Ktoś, kto wyda pieniądze ze
sprzedaży nieruchomości kupując
nową przed upływem dwóch lat,
nie płaci podatku. Knurowianka
jednak zmieniła plany – zrezygnowała z zakupu mieszkania.
- W ubiegłym miesiącu byłam w
Urzędzie Skarbowym z zapytaniem
o wysokość podatku – pisze Czytelniczka. – Powiedziano mi, że to jest
10 proc. od kwoty, za którą sprzedałam mieszkanie, pomniejszonej
o koszty biura nieruchomości (za
którego pośrednictwem znalazłam
nabywcę). Czy ta kwota nie powinna być pomniejszona o kredyt, który
zaciągnęliśmy na zakup mieszkania? W chwili sprzedaży te pieniądze zostały automatycznie przelane
do banku na poczet zaciągniętego
kredytu i nigdy ich nie widziałam
– podsumowuje knurowianka.
- Jeżeli mieszkanie było kupione w 2004 roku i sprzedane przed
upływem 5 lat, należy zapłacić 10procentowy podatek od przychodu,
czyli od kwoty sprzedaży – mówi
Bożena Bojko, kierownik działu
podatku dochodowego od osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Drugiego
Urzędu Skarbowego w Gliwicach.
– Jednak czytelniczka ma rację

– jeżeli część kwoty uzyskanej ze
sprzedaży przeznaczyła na spłatę
zaciągniętego na to mieszkanie
kredytu, to rzeczywiście część ta nie
podlega opodatkowaniu – informuje kierownik.
Jeśli ktoś kupił mieszkanie
w 2006-2007 roku, rozlicza się
inaczej z jego sprzedaży – płaci 19procentowy podatek od dochodu,
czyli różnicy między ceną kupna i
sprzedaży. Te osoby mają też prawo
do tzw. ulgi meldunkowej – jeśli
były zameldowane w sprzedawanej
nieruchomości co najmniej przez
rok przed sprzedażą, mogą być całkowicie zwolnione z podatku.
Inne zasady obowiązują przy
sprzedaży nieruchomości nabytych od początku 2009 roku. W
bieżącym roku przepisy znowu się
zmieniły – zniknęła ulga meldunkowa, a na jej miejsce pojawiło się
zwolnienie podatkowe – podatku
nie muszą płacić osoby, które w
cią gu dwóch lat od sprzedaży
mieszkania czy domu wydadzą
pieniądze z tej transakcji na zakup
gruntu czy mieszkania, spłatę kredytu mieszkaniowego. Chcąc być
zwolnionym z tego tytułu, w ciągu
14 dni od sprzedaży trzeba złożyć
w Urzędzie Skarbowym stosowne
oświadczenie. Nowością jest to,
że nieruchomość, której nabycie
zwolni nas z podatku, może się
znajdować w którymkolwiek z
krajów Unii Europejskiej, Terenu
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Szwajcarii.
Rozliczający się ze sprzedaży
nieruchomości wybierają między
czterema formularzami: PIT-36,
PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38. W
przyszłym roku dojdzie druk PIT39 – dla tych, którzy sprzedali lub
sprzedadzą nieruchomość w 2009
r. - W tej chwili rzeczywiście przepisy są dość skomplikowane i nic
dziwnego, że podatnikom trudno
się w nich zorientować – przyznaje
Bożena Bojko. Kierownik dodaje,
że w konkretnym przypadku warto
zasięgnąć informacji u pracownika
DUS pod numerem tel. 0-32 3399-900 lub w Krajowej Informacji
Podatkowej pod numerami : 0 801
055 055 (z tel. stacjonarnego) i (22)
330 0330 (z tel. komórkowego).
M. Napolska
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Szczygłowice. Ulica Staszica po przebudowie

Dopiero gdy stopniał śnieg
szczygłowiczanie mogą w pełni dostrzec
przemianę, jakiej uległ ostatni fragment
ulicy Staszica – od byłego inkubatora po
pawilon Biedronka

Ulica Staszica uległa korzystnej przemianie
Na dokładnie 132 metrach
d rogi zmieniło się prawie
wsz ystko. Wer tepiast y, pełen
wybojów i zdradliwych wnęk
asfaltobetonowy deptak został
zastąpiony estetyczną, ceglastoczerwoną kostką. Nie w barwie
jednak pożytek, lecz w gładkiej
nawierzchni. Mamy z maluchami nie muszą zaliczać ćwiczeń
na siłowni, by bezproblemowo
przepchać wózek z dzieckiem
do sklepu...
Podobne, pozytywne odczucia mogą mieć zmotoryzowani.
Do tej pory dojeżdżali w rejon

Biedronki tłukąc się po wybojach. Teraz suną jak po stole po
w yłożonej kost ką jezd n i. Zaparkowanie auta też nie stanowi
problemu (o ile oczywiście akurat
są wolne miejsca). Jeszcze jesienią postawienie samochodu na
poboczu wiązało się z podtopieniem auta w błotnistej brei – to
już nieaktualne: 29 wybrukowanych miejsc postojowych odsuwa
w niebyt poprzednie wrażenia.
Przemiana to rezultat trzeciego etapu przebudowy ulicy. Udało
się go wykonać kosztem około
ćwierci miliona złotych. Przez zi-

mowe tygodnie efekt prac nie był
widoczny – ujawnił się dopiero
teraz po stopnieniu śniegu.
Pierwszy etap inwestycji zrealizowany został przed kilku laty.
Przebudowano wówczas odcinek
wzdłuż byłego inkubatora przedsiębiorczości. W dr ugiej fazie
pr ac zagospod a rowa no sk wer
po przeciwnej stronie budynku.
Powstały m.in. nowe miejsca do
parkowania i plac zabaw.
Odstęp w czasie przed trzecim
etapem związany był z koniecznością uprzedniego wykonania
do d at kow ych rob ót. – Tr ze ci

etap uzależniony był od remontu
kanalizacji sanitarnej, która była
w fatalnym stanie technicznym
– wyjaśnia Ewa Szczypka z Wydziału Inwestycji knurowskiego
Urzędu Miasta, inwestora przedsięw z ię cia . – M u sieli śm y się
wstrzymać z rozpoczęciem prac
do czasu, aż Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji przeprowadzi przebudowę sieci kanalizacyjnej w tamtym rejonie.

Foto: Bogusław Wilk

Do Biedronki
jak po stole

Wy ko n aw s t we m t r z e c ie j
części robót zajął się Zakład
Inżynierii Drogowej z Rudy Śląskiej. Zgodnie z umową termin
zakończenia robót sięgał maja
2009 r., jednak firma wykorzystała sprzyjającą pogodę pod
koniec rok u i „w y robiła się”
znacznie wcześniej.
/bw/

reklama

reklama

Knurów. Ankieta dla rodziców

Najważniejszy
pierwszy krok

Zauważasz u swojego dziecka dysfunkcje, wady, niesprawności
w ruchu, mowie, postrzeganiu, kontaktach społecznych
i innych? Chcesz mu pomóc je przezwyciężyć, ale nie wiesz,
gdzie szukać wsparcia profesjonalistów?
Wypełnij ankietę dostępną w Urzędzie Miasta Knurów (ul. Ogana 5).
Krótka ankieta została przygotowana przez Miejski Zespół ds.
Wspomagania Rozwoju Dzieci Wymagających Specjalnej Opieki, który
od niedawna działa w Knurowie.
Wypełnienie formularza to pierwszy
krok do zdobycia informacji o moż-

liwościach odpowiedniego leczenia,
terapii, rehabilitacji i opieki nad dzieckiem od chwili wykrycia niepełnosprawności. Po wypełnieniu ankiety
można ją zostawić w Wydziale Spraw
Obywatelskich UM, lub przesłać na
adres siedziby Zespołu (Al. Lipowa
12, 44-196 Knurów).
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Knurów. Bezpłatne badania piersi

Mammobus
miał wzięcie

Przez trzy dni przed KWK „Knurów” stacjonował
mammobus. Jego przyjazd był okazją do bezpłatnej
mammografii. Pań chętnych do skorzystania z badań nie
brakowało
Od czwartku 5 marca do poniedziałku 9 marca panie pomiędzy 50.
a 69. rokiem życia mogły bezpłatnie
zbadać swoje piersi. Wystarczyło
przynieść ze sobą kartę ubezpieczeniową z NFZ oraz dowód tożsamości
z numerem PESEL.
– O akcji wyczytałam w „Przeglądzie Lokalnym”– śmieje się Karolina Ciszewska z Knurowa. – Przyszłam tutaj, bo każdemu chyba zależy
na zdrowiu. Staram się regularnie
badać piersi odkąd ukończyłam 50
lat. Taki mammobus to dla mnie
duże udogodnienie, bo nie muszę
już nigdzie jeździć, żeby wykonać
badanie.

gdyż zdjęcia muszą opisać lekarze,
wszystko trzeba posegregować i zaadresować. Panie, u których zostanie
wykryty niepokojący stan, zostaną
poinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszych badań.
Badanie mammograficzne jest
bezbolesne, trwa zaledwie kilka
minut, a może uratować życie. Ważne, aby kobiety pamiętały o tym, że
wcześnie wykryty nowotwór jest
uleczalny - trzeba go tylko wykryć
dostatecznie szybko.
Tekst & Foto: Monika Pięciak



Śląsk. Profilaktyczna akcja

Bezpłatnie „Zadbaj
o swoje serce!”

spoza tej granicy wiekowej też mogą
wykonać badanie, już odpłatne i ze
skierowaniem od lekarza – informuje
Mirella Cieluch, starszy technik z
Instytutu Onkologii w Gliwicach.
Wyniki badań wykonywanych
od 5 do 9 marca pracownice kopalni
będą mogły odebrać od 16 kwietnia w dziale BHP. Pozostałe panie,
niepracujące w KWK „Knurów”,
otrzymają wyniki pocztą , także
po 16 kwietnia. Trwa to tak długo,

Na Śląsku akcja rozpoczęła się
15 lutego. Potrwa do 29 marca.
Badania odbywają się co niedzielę
na terenie hipermarketów i centrów
handlowych.
Mieszkańcy regionu spotykają się
z lekarzami specjalistami. Podczas
akcji wykonane są też profilaktyczne
działania kardiologiczne w zakresie
badań EKG, obliczenia wskaźnika
BMI, pomiaru ciśnienia krwi, wskazań właściwej diety, zapobiegania
nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze.
Pacjenci są również zdiagnozowani
pod kątem stwierdzenia czynników

ryzyka zachorowania na chorobę
niedokrwienną serca oraz zawału
mięśnia sercowego.
Do tej pory odbyły się cztery
spotkania, m.in. w Rybniku i Gliwicach. Ci, co je opuścili, mają kolejną
szansę nadrobić zaległości w niedzielę, 15 marca. Tego dnia badania przeprowadzane będą w Rybniku przy
Galerii Rozrywkowo-Handlowej
Focus Mall (obok rynku). Początek
o godz. 10.00.
5ak, bw

Więcej informacji o akcji na stronie: www.zadbajoswojeserce.pl

Harmonogram pozostałych spotkań w ramach akcji na Śląsku
(w godzinach od 10.00 do 18.00):
15.03.2009 – Rybnik – Galeria Rozrywkowo-Handlowa Focus Mall
22.03.2009 – Chorzów – Centrum handlowe AKS Carrefour
29.03.2009 – Czeladź – Centrum Handlowe M1

Knurów. Taaaka ryba...

Co za fart: za kraba karp!

Za przynętę posłużył 18-milimetrowy, proteinowy
krabik. Na ten drobiazg dał się nabrać...
20-kilogramowy karp. Mistrzem wędkarskiej
efektywności okazał się Dariusz Szymczykowski

Foto: Jarosław Nowrot

- Mamografia: badanie, króre może uratować życie - mówi
Mirella Cieluch z Instytutu Onkologii

reklama

Serce nie sługa – zadbajmy więc o nie
szczególnie...

Trwa akcja „Zadbaj o swoje serce!” firmowana
przez Kardiotele przy Śląskim Centrum Chorób
Serca w Zabrzu. Warto z niej skorzystać, tym
bardziej, że udział jest bezpłatny. Najbliższa
okazja w niedzielę, 15 marca, w Rybniku

- Przyjazd mammobusu to spora wygoda
dla wielu pań - nie ma wątpliwości
Karolina Ciszewska z Knurowa (z lewej)

O tym, że podobnego zdania
były także inne panie świadczył
duży ruch w mammobusie. Tylko
w czwartek 5 marca zgłosiło się 85
osób. Spośród pań zatrudnionych w
kopalni „Knurów” na badania zgłosiły się także te, które mieszkają poza
miastem. W sumie badaniu piersi
poddały się 433 panie.
– Bezpłatna mammografia przeznaczona jest dla kobiet pomiędzy
50. a 69. rokiem życia. Pacjentki

Foto: Archiwum Kardiotele (www.zadbajoswojeserce.pl)

rozmaitości

Właściwie przynęt było nieco więcej, a i zdobyczy również. - W sumie
udało się złapać trzy karpie z gatunku
lustrzeń i pełnołuski – uściśla pan Dariusz. - Największy z nich mierzył 95
cm, najmniejszy 89 cm, a ten pośredni
91 cm. Wagowo miały – odpowiednio
– 20,1 kg, 17,1 kg i 19,45 kg.
Szczęśliwym dla wędkarza okazał
się ostatni dzień lutego. Fartownym
akwenem – rybnicki zalew przy elektrowni.
Knurowianin wędkarstwem para
się od ćwierćwiecza. Połowem karpi
– od dekady. - To nie są moje pierwsze
sukcesy w tym względzie – przyznaje.
- Dorodne okazy zdarzały się nie
raz, nie dwa. Każdy z nich naprawdę
cieszy.
Wydaje się, że złowione ryby też
nie mają powodów do specjalnych
narzekań. - Wszystkie karpie zostały
wypuszczone - zapewnia pan Dariusz.
Miały szczęście, wszak już dwa miesiące po Wigilii...
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Knurów. Ważne dla podatników

W życiu pewne są
tylko śmierć i...
podatki

Druki PIT-ów są do wzięcia ctwem poczty, to my poniesiemy
w urzędach skarbowych. Można koszty tej operacji. Kiedy zaś chceje także pobierać w knurowskim my odebrać nadpłatę osobiście,
Urzędzie Miasta (w budynku przy trzeba będzie stawić się po nią w
ul. Ogana 5, na parterze). Kto ma wyznaczonym przez skarbówkę
dostęp do internetu, zdobędzie for- miejscu i czasie.
mularze PIT-ów na stronie MinisterIstnieje możliwość, aby nasze
stwa Finansów (www.mf.gov.pl => zeznanie podatkowe podpisał nasz
podatki => formularze podatkowe pełnomocnik, jednak osoba ta musi
=>PIT). Za rok 2008 – podobnie jak zostać przez nas wcześniej do tego
za 2007 – podatników
upoważniona na piśmie.
podatku dochodowego Jak podaje II Urząd Wszelkie informacje dood osób fizycznych obo- Skarbowy w Gliwi- tyczące składania zeznań
cach, podatek należy
wiązują wzory zeznań wpłacać na rachunek: p o d a t kow ych moż n a
podatkowych oznaczone NBP O/o Katowice 69 uzyskać osobiście w II
symbolami PIT-36, PIT- 1010 1212 3185 2522 US lub telefonicznie pod
36L,PIT-37 oraz PIT-38. 2 3 0 0 0 0 0 0 , b ą d ź numerem tel. 33-99-900.
Wypełnione formu- osobiście w siedzibie Informacji w sprawach
urzędu
larze podatkowe można
pod atkow ych ud ziela
dostarczyć do II Urzędu
także Krajowa InformaSkarbowego w Gliwicach osobiście cja Podatkowa pod numerami: 0 801
(ul. Młodego Hutnika 2, parter) lub 055 055 (z tel. stacjonarnego) i (22)
pocztą (jako list polecony), bądź też 330 0330 (z tel. komórkowego).
złożyć je w Urzędzie Miasta KnuPamiętajmy też, że przy okazji
rów, gdzie w dniach 20-30 kwietnia, składania PIT-ów, nic nie tracąc,
od poniedziałku do piątku będą dy- możemy pomóc organizacjom pożurować pracownicy skarbówki.
ż y tk u publicznego. Wystarczy
Jeśli chcemy, aby nadpłata ze podać w składanym przez siebie
skarbówki trafiła na nasze konto zeznaniu podatkowym wysokość
bankowe, konieczne jest wskazanie wnioskowanej kwoty oraz dane,
lub zaktualizowanie w zgłoszeniu które pozwolą na właściwe zidenNIP numeru osobistego rachunku tyfikowanie organizacji pożytku
bankowego.
publicznego, tj. nazwę oraz nr wpisu
Z kolei w przypadku, kiedy US do Krajowego Rejestru Sądowego.
MiNa
zwróci nam nadpłatę za pośredniinformacja własna wydawcy

Knurów. Bohaterski czyn wędkarza

Antoniego Kulasy
połów życia

Rekordem w 12-letniej karierze wędkarskiej Antoniego
Kulasy był 84-centymetrowy amur. Odkąd knurowianin
wyłowił...70-letniego kolegę żartuje, że nic większego już
mu się nie przytrafi
W oczach kolegów jest bohaterem. Sam twierdzi, że tylko normalny ludzki odruch i chęć niesienia
pomocy innym sprawiły, że uratował
życie wędkarzowi.
W sierpniu ubiegłego roku Antoni Kulasa wybrał się na poranne
wędkowanie nad zbiornik „Zalane”
w Szczygłowicach. Nad wodą łowili już jego koledzy. Nagle, jednemu
z nich karp, który złapał się na
haczyk por wał wędkę do wody.
–Próbowaliśmy ją wyciągnąć przy
pomocy naszych wędek, ale niestety
odpłynęła z jakieś 100 m – opowiada 57-letni wędkarz. – Kolega
postanowił po nią iść, wskazaliśmy
mu płytkie miejsce, żeby było bezpieczniej. Wróciłem na swoje stanowisko, a drugi kolega obserwował z
brzegu pana Duka, który dopłynął
do wędki, złapał ją i stanął w miejscu. Nagle usłyszałem głos kolegi:
Antek! On nie płynie!
Zaalarmowany Antoni Kulasa
zobaczył starszego kolegę rozłożonego na wodzie. Nie reagował na
nawoływania. Knurowianin błyskawicznie rozebrał się na brzegu
i ruszył na ratunek. – Złapałem go
i przyholowałem na brzeg. Był nieprzytomny, nie oddychał...
Kulasa zrobił kilka wdechów
techniką usta-usta i masaż serca.
Po dwóch, trzech razach pan Duk
ocknął się, jednak nie dało się z nim
nawiązać kontaktu.

Podczas mistrzostw Śląska Antoni Kulasa otrzymał owacje
od publiczności i podziękowania od prezydenta Ramsa

Foto: Eugeniusz Dietrich (MOSiR)

Na złożenie zeznań podatkowych mamy czas do
końca kwietnia, jednak warto nie odkładać tego
na ostatnią chwilę. Dla tych, którym trudno jest
wybrać się do Urzędu Skarbowego, mamy dobrą
wiadomość – od 20 do 30 kwietnia podatnicy będą
mogli składać PIT-y w Urzędzie Miasta Knurów

– Kolega pobiegł pod wieżowce, bo w międzyczasie wezwaliśmy
karetkę, uratowanego przykryliśmy
ubraniami, żeby się nie wyziębił.
Dostaliśmy później za to pochwałę od
pani z karetki. 70-letni kolega trafił
do szpitala i z tego co słyszałem,
kiedy odzyskał przytomność zapytał
bliskich gdzie są jego wędki, bo chce
jechać na ryby – śmieje się Antoni
Kulasa.
Po miesiącu uratowany wędkarz
pojawił się nad wodą, podziękował
swoim kolegom za błyskawiczną
reakcję. Antoni Kulasa przyznaje, że
po raz pierwszy miał wtedy okazję
sprawdzić swoje umiejętności nabyte
podczas kursów i szkoleń.
– Wiele lat byłem ratownikiem
na kopalni, więc muszę nieść pomoc
potrzebującym. Wiem, że w chwilach
zagrożenia o życiu człowieka decyduje każda sekunda. Śmialiśmy się

później nad wodą z kolegami, żeby
pan Duk nie podał mnie do sądu za
molestowanie, bo przecież robiłem
mu usta-usta – żartuje knurowianin.
– Uratowałem bardzo miłego gościa,
niekonfliktowego, który wędkuje od
40 lat. Od co najmniej trzech lat
siedzę obok niego nad zbiornikiem,
jak ojciec z synem. Nie rozmawiamy
o tamtym sierpniowym dniu.
Podczas ostatnich Zimowych
Mistrzostw Śląska w Ratownictwie
Wodnym Antoni Kulasa otrzymał
za swój bohaterski czyn pamiątkową
paterę z rąk prezydenta Adama Ramsa. Uczestnicy mistrzostw zgotowali
bohaterowi owację na stojąco. Koledzy z Koła Wędkarskiego kopalni
„Szczygłowice” ufundowali Kulasie
w nagrodę roczną kartę na szczygłowickie zbiorniki.
Paweł Gradek

reklama
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Knurów

A k t or z y Te at r u Nowego w
Zabrzu (K rzysztof Urbanowicz,
Marcin Kocela oraz Norbert Kaczorowski) ukazali różnorodność

Aktorzy Teatru Nowego ujawnili nagą
prawdę o mężczyznach
męskich charakterów, problemów i
relacji międzyludzkich, lecz przede
wszystkim rozbawili widownię.
Każdy z artystów w barwny sposób wykreował grane przez siebie
postaci. Spek takl sk ładał się z
trzech części. W pierwszej odsłonie

Za udział w Orkiestrze

zaprezentowani zostali przyjaciele,
spędzający wspólny czas przede
wsz ystkim w siłow ni, d zielący

Foto: Monika Pięciak

Piątkowy wieczór
w knurowskim kinie
Casino przyniósł
mnóstwo śmiechu.
Sztuka współczesnego
chorwackiego
dramatopisarza
Miro Gavrana pod
tytułem „Wszystko
o mężczyznach”
była wcześniejszym
prezentem z okazji Dnia
Kobiet, jakie Centrum
Kultury zafundowało nie
tylko paniom

Foto: Krzysztof Gołuch

Zdradzili
o sobie wszystko

Kinowa sala wypełniła się do ostatniego miejsca
się swoimi odmiennymi przemyśleniami na temat życia i kobiet.
Drugą część stanowiła scena pracy
striptizerów. Nie da się ukryć, że
właśnie ten moment przyniósł największe ożywienie wśród widowni,
a dokładnie jej damskiej części.
Ostatni motyw stanowiła miłość,
a co za tym idzie i zazdrość, jaka

Piosenki z górskich szlaków

– Dzięki i pamiętajcie: grajcie z nami do końca świata
i jeden dzień dłużej! - nawołuje Przegląd Jurek Owsiak
w liście-podziękowaniu za 17 lat gry w jedynej pod
słońcem Orkiestrze
Specjalny list trafił do nas za
pośrednictwem Bogdana Leśniowskiego, znanego knurowskiego maratończyka, inicjatora wielu akcji
łączących promo cję
amatorskiego sportu ze
społecznym przesłaniem (m. in. międzynarodowej sztafety
na Przystanek Woodstock).
Owsiak dziękuje
w nim Przeglądowi za „optymizm i
wiarę” w działania
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i wiele „dobrego
myślenia o przyszłości”, ponieważ
to „przynosi tak
fantastyczne rezultaty”.
Choć t ygo dnik jest adresatem serdeczności,
nie ma wątpliwości, że ich prawdziwym odbiorcą są wszyscy
nasi Czytelnicy



Monika Pięciak

Wolna Grupa Bukowina w Knurowie

8 marca Wolna Grupa Bukowina zabrała wszystkie
kobiety (i nie tylko) w niezwykłą, sentymentalną
podróż po Polsce. Publiczność przez ponad półtorej
godziny mogła się poczuć, jakby przemierzała
z plecakiem górskie szlaki

Podziękowania
od Owsiaka

może połączyć także mężczyzn.
Wszystko to okraszone zabawnymi
dialogami, zaraźliwym śmiechem i
bardzo dobrą grą aktorską. Oprócz
wspaniałej zabawy przy komedii,
każda z pań otrzymała tego wieczoru także piękną różę.

„z sercem jak na dłoni”. Więc to Wam
Owsiakowe słowa od serca przekazujemy. I w jego imieniu za wszystko,
co do tej pory dziękujemy.
Redakcja

Mimo upływających lat Wolna Grupa
Bukowina śpiewa z młodzieńczą werwą
Występ gwiazdy wieczoru w
szczygłowickim Domu Kultury
poprzedziły dwie wychowanki zespołu Music Joy kierowanego przez
Agnieszkę Witomską. Jak podkreślał
Mariusz Kowalczyk, zastępca dyrektora CK w Knurowie, zarówno
Marta Kozak jak i Martyna Wolsztyńska to bardzo utalentowane
wokalnie dziewczęta, którymi należy się chwalić przy każdej okazji.
Zwłaszcza piosenka „Show must go
on” w wykonaniu Martyny Wolsztyńskiej wzbudziła prawdziwe
zainteresowanie i burzę oklasków
wśród publiczności.
Choć Wolna Grupa Bukowina
debiutowała w 1971 roku, to energii
i werwy jej nie brakuje. Skład zespołu odzwierciedla przekrój wiekowy
publiczności, jaka zgromadziła się
w szczygłowickim Domu Kultury.

Na widowni zasiadły całe rodziny z
dziećmi, młodzież oraz nieco dostojniejsi wiekiem słuchacze. Wszyscy w
czasie koncertu nucili znane melodie,
a oklaski, jakie zrywały się po każdej
piosence długo nie mogły ucichnąć
i sprawiały zespołowi prawdziwą
przyjemność.
Wolna Grupa Bukowina rozpoczęła koncert od piosenki „Maj-

ster bieda” pochodzącej jeszcze z
początków działalności zespołu.
Prawdziwa wycieczka krajoznawcza zaczęła się od „Opowieści o
Beskidzie”. Publiczność przemierzała wraz z zespołem Kraków
sprzed lat, Busko Zdrój, górskie
szlaki jesienią, latem i wiosną.
Każda piosenka była naładowana
pozytywnymi emocjami i radością
płynącą z życia. Ogniska, płynące
rzeki, zające na górskich polanach
– wszystko to odmalowywane prostymi dźwiękami i słowami było
niemal tak namacalne, że zapewne
niejeden słuchacz wracał myślami
do lat młodości i chwil spędzonych
w górach. Bo chyba miłość do
gór, do natury i spokojnego życia
w harmonii z sobą i światem to
największe atuty zespołu, który
już od 38 lat śpiewa, nagrywa i
koncertuje.
Choć wydawać by się mogło,
że wielbicieli poezji śpiewanej ubywa, to takie wydarzenia jak koncert
z okazji Dnia Kobiet skutecznie
obalają tego typu tezy. Proste historie i łagodna muzyka o nieco
nostalgicznym zabarwieniu wciąż
mają się dobrze, przynajmniej
tak długo, jak długo ktoś chce ich
słuchać.
Tekst i foto: Justyna Walo

Wolna Grupa Bukowina

to zespół z nurtu poezji śpiewanej, którego liderem
był Wojciech Bellon. Grupa powstała na początku lat
70., zadebiutowała na Ogólnopolskiej Turystycznej
Giełdzie Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie na przełomie lipca i sierpnia 1971 r. W 1985 r.
wraz ze śmiercią lidera – Wojciecha Bellona grupa
zakończyła działalność, by wznowić ją w latach
90. Ostatni album pochodzi z 2001 roku, nosi tytuł
„Słonecznik”.

Źródło: www.pulsar.net.pl/bukowina
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aktualności
Śląsk. Ruszy budowa kolejnego odcinka autostrady A-1

Maciejów pojawił

się na trasie

Umowa podpisana, teraz czas na roboty w terenie
Odcinek liczy 6,5 km. – Ten kolejny etap drogi nie tylko usprawni
komunikacyjnie nasz region, ale też
otworzy nowe tereny inwestycyjne
– zapewnił wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk podczas uroczystości podpisania umowy na budowę
kolejnego fragmentu autostrady. W
poniedziałek, w sali marmurowej
Urzędu Wojewódzkiego, pod dokumentem podpisali się Krzysztof
Raj – dyrektor katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad oraz Konrad
Jaskóła – prezes Polimeksu-Mostostal – wykonawcy robót (wraz z
wchodzącymi w skład konsorcjum
f ir mami Doprostav (Słowacja),
Eurovia Polska i Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych i Mostowych Kędzierzyn-Koźle).
Pomiędzy Sośnicą i Maciejowem autostrada będzie posiadać po
trzy pasy ruchu w każdym kierunku
oraz pas awaryjny. Na trasie znajdą
się dwie estakady (o długości 1663
i 521 metrów), osiem wiaduktów i

trzy przejścia dla zwierząt. Wybudowany zostanie również tzw. Obwód
Utrzymania Autostrady. W kompleksie tym znajdą się m.in. budynek Policji, oczyszczalnia ścieków,
stanowisko do ważenia pojazdów i
parking dla pojazdów przewożących
materiały niebezpieczne. Na ponad
2,5-km odcinku zostaną zamontowane 3-metrowej wysokości ekrany
akustyczne.
– To bardzo trudne zadanie,
zważywszy na ilość przełożeń obiektów mostowych – mówi dyrektor
Raj. Szef katowickiej GDDKiA ma
nadzieję, że obejdzie się bez dodatkowych niespodzianek. – Przy granicy z Czechami trzeba było wywieźć
ponad 1200 sztuk różnego kalibru
amunicji – przywołuje wcześniejsze
problemy.
Planowany termin ukończenia
robót na tym odcinku to 2011 rok.
Koszt szacowany jest na niemal 1,1
mld zł.
W poniedziałkowej uroczystości udział wzięli – na zaproszenie
Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA - przedstawiciele kilkunastu
śląskich samorządów. Nie pominęli
jej zwłaszcza ci, dla których nowo
budowana autostrada oznacza realne
korzyści. Knurów reprezentowali
prezydent Adam Rams z zastępcą
Barbarą Zwierzyńską , Gliwice i
Zabrze - prezydenci Zygmunt Frankiewicz i Małgorzata Mańka-Szulik,
gminę Gierałtowice – wójt Joachim
Bargiel.
Władze Gliwic cieszy wizja
komunikacyjnego odciążenia mia-

Za dwa lata kierowcy mają mieć do dyspozycji ponad
90 km autostrady A-1 od granicy z Czechami po lotnisko
w Pyrzowicach. W poniedziałek w Katowicach podpisano
umowę na budowę kolejnego odcinka – od gliwickiej
Sośnicy do zabrskiego Maciejowa

Wśród zaproszonych do Urzędu Wojewódzkiego gości byli przedstawiciele Knurowa – prezydent
Rams i wiceprezydent Zwierzyńska
sta. Autostrada A-4 sprawiła, że
na przelotowych, wiecznie dotąd
zakorkowanych, ulicach Gliwic
zrobiło się nieco luźniej. Jednak
niewystarczająco luźniej, w godzinach szczytu przebicie się z jednego
krańca miasta w drugie ślimaczy się
niemiłosiernie. Autostrada PółnocPołudnie ma wydatnie zmienić tę
sytuację na lepsze.

Nadzieje z budową A-1 i połączeniem jej z A-4 wiążą też knurowscy
samorządowcy. – Podobnie jak
większość mieszkańców, nie tylko
kierowców, z Knurowa cieszę się,
że jeszcze w tym roku nasze miasto
zyska dostęp do tej niezwykle ważnej komunikacyjnej arterii – mówi

prezydent Rams.
Jeszcze w marcu ma zostać wydane pozwolenie na budowę kolejnych
odcinków autostrady A1 - z Maciejowa
do Piekar Śląskich i z Piekar do Pyrzowic. Te fragmenty drogi mają być
ukończone pod koniec 2011 roku.
Tekst i foto: Bogusław Wilk
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ogłoszenie

Sośnica – Bełk:
pojedziemy jesienią
W województwie śląskim najbardziej
zaawansowane prace przy A-1 (167
km) prowadzone są w sąsiedztwie
Knurowa. To właśnie tutaj, na 15-kilometrowym odcinku od Sośnicy do
Bełku, inwestycja zmierza ku finałowi. Według zapowiedzi drogowców
ta część autostrady ma być gotowa
w październiku. Węzeł Sośnica będzie największym w Polsce węzłem
autostradowym łączącym istniejącą
autostradę A-4, budowaną A-1 i drogę krajową 44 (Gliwice – Mikołów).
Z kolei knurowska 800 -metrowa
estakada nad stawem Moczury i ul.
Dworcową to największy tego typu
obiekt na Śląsku.
W zaawansowanej budowie znajduje
się fragment Bełk - Świerklany (14,1
km) i odcinek (18 km) Świerklany – Gorzyczki ze Świerklan do Gorzyczek.
W tym przypadku przewidywane
zakończenie to druga połowa 2010 r.

Ogłoszenie Powiatu Gliwickiego
Pstryknij fotkę lub wymyśl
turystyczny symbol Powiatu Gliwickiego!
Starostwo Powiatowe w Gliwicach ogłasza dwa bardzo interesujące konkursy o tematyce turystyczno – krajoznawczej, w których
można wygrać atrakcyjne nagrody, a na pewno dobrze się bawić, wykazując się fantazją, zdolnościami fotograficznymi i manualnymi.
Pierwszy konkurs fotograficzny pt. „Cztery pory roku w Powiecie
Gliwickim”. Uczestnicy powinni wykonać i następnie zgłosić nie więcej
niż osiem zdjęć przedstawiających wyjątkowość Ziemi Gliwickiej.
Drugi konkurs pt. „Turystyczny symbol Powiatu Gliwickiego” ma
na celu wymyślenie i opracowanie graficzne zabawnego symbolu
Powiatu Gliwickiego, który przedstawiać będzie jego turystyczno
– krajoznawczy charakter. Regulaminy obu konkursów, jak również
karty zgłoszenia, dostępne są na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl . Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!
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Przyszowice

Foto: Archiwum MOPP/MG-3

Pieśni, które bolą
— To pieśni, które bolą.
Przejmują do głębi, ale też
podnoszą na duchu, będąc
zapowiedzią wiecznej
nagrody... — objaśniał
sens wielkanocnego
śpiewu zebranym w
przyszowickiej świątyni
wiernym ks. biskup Stefan
Cichy. Duszpasterz przybył
do swojej rodzinnej
miejscowości,
by uczestniczyć
w VII Spotkaniach z Pieśnią
Pasyjną
Koncert odbył się w niedzielne
popołudnie. Wystą piły gościnnie
Chór Parafialny św. Michała z Żernicy pod dyrekcją Gabrieli Malcherczyk i „Cantabile” przy parafii
św. Anny w Łabędach pod dyrekcją
Lilianny Czajkowskiej. Honory go-

Chór Parafialny św. Michała z Żernicy
spodarza czynił miejscowy „Słowik” – dyrygowany przez Henryka
Mandrysza, przy akompaniamencie
Mirosława Sporysa.
Wśród słuchaczy przeważali
przyszowiccy parafianie. Chórzy-

stów podziwiali też kapłani – z
biskupem Cichym i ks. proboszczem
Antonim Wyciślikiem. Wiernym
uczestnikiem – od pierwszej edycji
„Spotkań...” – jest wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel.
Biskup Cichy przewodzi obecnie
diecezji legnickiej. Do Przyszowic
przyjechał specjalnie na okazję
corocznego koncertu, którego jest
honorowym patronem.
— Ks. biskup Cichy nieustannie
nas wspiera. Kiedy tylko może, odwiedza swoje rodzinne strony. Jeśli
nie jest w stanie przyjechać osobiście
– czujemy jego duchową obecność
— mówi prezes „Słowika” Herbert
Lomania.
Koncert został zorganizowany
wspólnie przez ks. proboszcza Antoniego Wyciślika, chór „Słowik” i
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.
Tekst & Foto: Bogusław Wilk

Chór Słowik Przyszowice

Supercheerleaderki z Holiday i Electro

Sukces gimnazjalistek Trójki

Super Holiday z Electro
Ponad tysiąc tancerzy z 10 miast Śląska i Zagłębia
wzięło udział w zakończonym w sobotę w Sosnowcu
II Festiwalu Tanecznym Róża. W imprezie bardzo dobrze
zaprezentowały się gimnazjalistki knurowskiej Trójki
W festiwalu wystąpiło 68 zespołów. Tancerze r y walizowali
o nagrody w trzech kategoriach
wiekowych. W najmłodszej - do
13 lat - zwyciężył zespół Rytm z
Czerwionki-Leszczyn. Najlepsi w
kategorii 14-16 lat okazali się tancerze z zespołu Alacarte z Pyskowic,
natomiast wśród 17-latków i starszych klasą dla siebie był zespół

Kleks z Siemianowic Śląskich.
Bardzo miłe wspomnienia z
festiwalu będą mieć dziewczęta z
Miejskiego Gimnazjum nr 3, które
zdobyły tam dwa wyróżnienia: I
stopnia dla zespołu cheerleaders
Holiday i II stopnia dla zespołu tańca
nowoczesnego Electro.
/b/

Foto: Mirella Napolska

Martyna Porcz z Rybnika

Tomasz Pietruszka z Knurowa,

Michał Lizińczyk z Gliwic

Matylda Dzierniejenko z Knurowa

ur. 1.03.2009 r., 3290 g, 51 cm

ur. 5.03.2009 r., 3360 g, 53 cm

10

ur. 2.03.2009 r., 3590 g, 55 cm

ur. 6.03.2009 r., 2900 g, 54 cm

Partycja Jędras z Pyskowic

ur. 4.03.2009 r., 3420 g, 54 cm

Lena Miarka z Knurowa

ur. 6.03.2009 r., 3480 g, 56 cm

Kevin Kielesiński z Leszczyn,

ur. 4.03.2009 r., 3600 g, 55 cm.

Blanka Cichocka z Leszczyn

ur. 7.03.2009 r., 3650 g, 53 cm

Wiktoria Laxa z Knurowa

ur. 5.03.2009 r., 3380 g, 56 cm

Maria Zimończyk z Książenic

ur. 8.03.2009 r., 3400 g, 54 cm
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Knurów. Coraz bogatsza oferta dla młodych pływaków

Rosną następcy
Otylii Jędrzejczak

Spektakl

Na „Ranczo” do GTM
Fani serialu „Ranczo Wilkowyje” moją okazję
zobaczyć swoich ulubionych bohaterów na
scenie teatru GTM

Ogromne powodzenie Sekcji Pływackiej TKKF skłoniło jej inicjatorów
do poszerzenia działalności. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z
planem we wrześniu knurowskie pierwszaki będą mogły wziąć udział
w specjalnie przygotowywanym szkoleniu pływackim w szkolnej Dwójce
Jak już wielokrotnie wspominaliśmy na łamach Przeglądu,
we wrześniu ubiegłego roku powstała Sekcja Pływacka TKKF
Szczygłowice, utworzona na
bazie działającej szkółki pływackiej MOSiR. Jej inicjatorami
byli rodzice uczniów Miejskiej
Szkoły Podstawowej nr 2 – Tomasz Rzepa, Dariusz Brachaczek i Bogdan Przybyła.
Niezwykłe powodzenie –
ku miłemu zaskoczeniu pomysłodawców – przedsięwzięcia
skłoniło trójkę propagatorów
pływania do podjęcia kolejnych
planów. Szczegóły ujawnia Tomasz Rzepa.
To m a s z
Rzepa: - Sekcja Pł y wack a
z pewnością
wzbogaciła
ofertę rekreacyjną w Knurowie, zwłaszcza jeśli chodzi
o możliwości pływania dzieci
i młodzieży. Jej działalność,
wspomagana przez MOSiR i
knurowski WOPR, doprowadziła do znacznego wzrostu

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca

Shannon Drake:
„Klątwa”
Anglia, koniec XIX wieku.
W chwilach miłosnych uniesień
dotykała tej twarzy, ale jej nie
widziała. W dzień przysłaniała
ją maska, imitująca pysk wilka.
Dopiero teraz mogła zobaczyć
klasyczne, harmonijne męskie rysy,
naznaczone długą blizną. Dlaczego
tak długo zakrywała je ohydna
maska? Śmierć rodziców była dla
Briana szokiem nie tylko dlatego, że
nastąpiła nagle i niespodziewanie.
Doszło do niej w makabrycznych
okolicznościach. Lord i lady Stirling, angielscy arystokraci, badacze
skarbów starożytnego Egiptu, zginęli w męczarniach po ugryzieniu
przez kobrę egipską. Brian nie
uwierzył w nieszczęśliwy wypadek.
Nie dał też wiary opowieściom o
klątwie, spadającej na tych, którzy
nar uszali spokój g robowców i
sarkofagów. Poprzysiągł sobie odnaleźć mordercę rodziców i nawet
wiedział, gdzie go szukać. Zyskał
sprzymierzeńca w osobie Camille
Montgomery, pięknej, inteligentnej
młodej kobiety, która przypadkowo
trafiła do zamku Carlyle, rodowej
siedziby Stirlingów...

(D.O.)

zainteresowania tą formą spędzania wolnego czasu. Co ważne, młodzi pływacy otrzymali
też możliwość systematycznego
sprawdzania swoich osiągnięć
w ramach comiesięcznych zawodów o Grand Prix Knurowa.
Szczególnie uzdolnieni spośród
wszystkich ciężko trenujących
zawodników sekcji, mają za
sobą udane starty w rywalizacji
z najlepszymi spośród swoich
rówieśników na Śląsku.
Po sześciu miesiącach szkolenia w ramach sekcji oraz
zdobytych doświadczeniach
i osią gnięciach, zrodził się
pomysł dalszego rozszerzenia
oferty szkoleniowej Sekcji Pływackiej TKKF. Mając na uwadze ogromne zainteresowanie
dzieci i młodzieży pływaniem,
duże zaangażowanie ze strony
rodziców i opiekunów oraz dwie
nowoczesne miejskie pływalnie,
postanowiliśmy podjąć działania w celu dalszego rozwoju
Sekcji Pływackiej. W oparciu
o współpracę z MSP-2 planujemy rozpoczęcie szkolenia
pływackiego w klasie I szkoły Maluchy kochają pływać
podstawowej. Z bardzo ważnym
zastrzeżeniem: to propozycja do
Informacje o szkoleniu pływackim
wszystkich dzieci niezależnie od
miejsca zamieszkania. Serdecz- Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w klasie I od września
nie zapraszamy i zachęcamy do 2009 mogą uzyskać niezbędne informacje w godz. 12-15 pod nr. tel.
501 777 814 oraz w godz. 15-18 pod nr. tel. 510 198 618. Inicjatorzy
pływania – to naprawdę wspa- zapraszają też zainteresowane osoby do MSP-2 25 marca 2009 r.
niały i absolutnie zdrowy sport! na godz. 17 na Dni Otwarte Szkoły.

„Smak Mamrota” – taki
tytuł nosi spektakl warszawskiego Teatru Capitol, który
gościnnie zostanie zaprezentowany w Gliwicach 1 kwietnia.
Słynni panowie z ławeczki, Pie-

trek, Solejuk i Hadziuk, zostają
skazani za zakłócanie porządku
na 20 godzin prac społecznych
na rzecz szkoły. Sumiennie odpracowują wyrok pod czujnym
okiem Pani Dyrektor, a wiedzę
zdobytą na lekcjach konfrontują z rzeczywistością. Dzięki
komentarzom ławeczkowych
filozofów rzeczywistość jakoś
się rozjaśnia, a już zupełnie
wesoło robi się, gdy bohaterowie przystępują do wokalnych
popisów.
Rezerwacja i sprzedaż biletów pod nr tel. (032) 2304968
i (032) 2318038 (Biuro Obsługi
Widzów i Promocji GTM) oraz
(032) 2321339 (kasa).
Oprac. MiNa

informacja

/m,b/

ROZRYWKA nr 10/2009 - Do wygrania podwójny bilet do kina
Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami,
utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je (lub donieść
do redakcji) – ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów
– wraz z kuponem w ciągu
10 dni od ukazania się numeru (decyduje data stempla
pocztowego). Wśród autorów
prawidłowych odpowiedzi
rozlosujemy podwójny bilet
do kina Casino.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo: 1) grzeczność, życzliwość, 8) schylenie się, skinienie, 9) plama na sierści psa, 10) złowróżebne ptaki, 11) wielka
rozstrzygająca bitwa, 13) „proszek” węglowy, 15) przodkowie,
protoplaści, 16) lewa to mańka, 18) komplet naczyń stołowych
i sztućców, 21) przybieranie na wadze, 22) dziecko o pucułowatych policzkach, 23) system płacy, 24) podręcznik dla
pierwszoklasisty
Pionowo: 1) słoneczny lub scalony, 2) kawał materiału,
papieru, 3) ruch obrotowy dookoła swej osi, 4) stop cynku z
miedzią i aluminium, 5) roślina ozdobna, szpilecznica, 6) letnie
to sandały, 7) schrzanione buraczki, 12) obraz w cerkwi, 13)
religijność oparta na mistycyzmie, 14) bawełniana tkanina
pętelkowa na ręczniki, 15) warszawskie lotnisko, 17) oblicze,
18) muzyczne talerze, 19) minerał, przezroczysta odmiana
kalcytu, 20) psie imię

10
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 8/2009 brzmiało:
„Wróżba”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Katarzyna Rużeńska.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
2-pokojowe 47 m2, I piętro, niski blok
s p r z e d a my. N i e r u c h o m o ś c i M 3 , t e l.
0 603 773 313, 032 234 24 81.

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

10/09

01-odw.

Cyklinowanie i układanie. Tel. 032 331 73
63, 0 888 400 830

10-17/09

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

01-odw.

3 pokoje 52 m2, 170 tys. Łokietka. Lokator,
tel. 0 790 531 490
WĘGIEL ORZECH WORKOWANY. TEL.
0 515 191 401
05–51/52/09

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

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

10/09

3 pokoje, 53 m2, 164 tys. Armii Krajowej.
Lokator, tel. 0 790 531 490

10/09

3-pokojowe, 53 m2, III piętro, balkon, po
remoncie sprzedamy. Nieruchomości M3.
Tel. 0 603 773 313
10/09

01-odw.

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

EKOGROSZEK, groszek, orzech, kostka,
miał, flot, koks. Luzem, workowany. Piaski,
żwiry, kruszywa drogowe. Transport od 228 ton. Telefon 0 32 221 19 53, 0 32 221 40
86, 0 604 282 216.

10/09

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

10/09

05-17/09

Działki w Pilchowicach, Stanicy i Bojkowie sprzedamy. Nieruchomości, tel.
0 603 773 313

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

10/09

08-11/09

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

Gładź, kafelkowanie oraz inne remonty. Tel.
0 600 507 570

10-11/09

10/09

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

Przeprowadzki. Tel. 0 504 925 709

07-51/52/09

10/09

Serwis okien PCV. Tel. 0 604 788 540

Ku p i ę m i e s z k a n i e w K n u r o w i e. Te l.
0 513 676 525

05-12/09

10/09

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

08-11/09

Sprzedam 4-pokojowe, 72,5 m 2 ,
Knurów ul. Ułanów, Tel. 692801602
Lokal handlowo-usługowy do wynajęcia.
Knurów, ul. Witosa 15, 90 m2, parter. Tel.
0 509 050 930

10-12/09

Mieszka I, M-4, 54 m2, 145 tys. do remontu.
Lokus, tel. 0 793 679 367

10/09

Mieszkanie M-4, 60,5 m2 w Knurowie (blisko Intermarche) z zadłużeniem zamienię
na mniejsze (M-3). Tel. 0 798 491 879

zdrowie i uroda

10-11/09

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

09-13/09

DAM PRACĘ
Przyjmę bufetową-kelnerkę, warunki i czas
pracy do uzgodnienia. Pilchowice. Tel.
0 664 981 205, 0 32 235 67 74

09-11/09

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 0 603 357 803

06-09/09

Przyjmiemy panią na stanowisko sprzedawc a - maga z ynier z or zec zeniem o
niepełnosprawności w stopniu lekkim.
Miejsc e pracy Żer nic a. Tel. 032 23 9
77 77

10-11/09

Zatrudnię murarza i cieślę z doświadczeniem, wiek 35-55 lat. Tel. 0 507 788
325
07-10/09

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

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

09-11/09

09/09

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

23-odw.

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

09-10/09

Transport węgla, przeprowadzki, drewno
kominkowe, opałowe, budowlane. Tel.
0 603 198 006
10-14/09

Usługi budowlane: tynkowanie, ocieplanie,
kompleksowe wykańczanie wnętrz. Tel.
0 600 623 218

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

09-51/52/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

10-12/09

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

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

4-23/09

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

10/09

Poszukuję kwatery w Knurowie lub okolicy.
Tel. 0 600 231 245
Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie w Knurowie, os. 1000-lecia, 57 m2. Cena 170 tys.
Tel. 0 32 236 31 98

10-11

Sprzedam działkę w Nieborowicach, ul.
Dworcowa, 1540 m2. Tel. 0 32 239 50 19

10/09

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

08-10/09

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, I p. Tel.
0 664 497 521

08-11/09

10-13/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477

09-17/09

Spr zedam mieszkanie 62 m2, WP II,
umeblowane i wyposażone w AGD. Tel.
0 602 274 897
08-10/09

Sprzedam mieszkanie M-3, pow. 37 m2, z
balkonem, ul. Stalmacha. Cena 130 000.
Tel. 0 695 942 099

10-11/09

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

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

INFORMACJA

09-10/09

10/09

Prezydent Miasta Knurów przypomina, że:
* termin płatności I raty podatku od nieruchomości i rolnego dla
osób fizycznych w br. upływa z dniem 16 marca, ponieważ termin
ustawowy tj. 15 marca przypada na dzień wolny od pracy,
* termin wnoszenia rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu za 2009 rok upływa z dniem 31 marca. Opłaty za dany rok
wnosi się bez wezwania. Informacje o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów na
stanowisku Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i
Rolnictwa oraz pod nr tel. 032 339 22 65.
Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5
w godzinach:

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

Zamienię 2 mieszkania własnościowe na
domek. Tel. 0 508 302 423
10-12/09

10/09

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

10/09

1-pokojowe, 30 m2, zabudowana kuchnia
– sprzedamy. Nieruchomości M3. Tel.
0 603 773 313
10/09

2 pokoje, 43 m2, 138 tys. Mieszka I. Lokator,
tel. 0 790 531 490

10/09

2 pokoje, 47m2, 119 tys., super hit!!! K. Wielkiego, 1 piętro. Lokator, tel. 0 790 531 490

10/09

12
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sport

GRAND PRIX KNUROWA

SIATKÓWKA - IV LIGA

W SKACIE SPORTOWYM

Trwa znakomita seria siatkarzy TKKF Szczygłowice,
którzy wygrali już trzeci mecz
z rzędu za trzy punkty. W
ramach szóstej kolejki knurowianie nie mieli problemów z
pokonaniem trzeciego zespołu
Sokola Katowice. Przeciwnicy
tylko w drugim secie stawili
opór gospodarzom, którzy zapewnili sobie wygraną 26:24.
Pierwszy i trzeci set to
z d e c yd ow a n a d o m i n a c ja
TKKF-u.
Szczygłowiczanie po serii
zwycięstw za trzy punkty
awansowali na trzecie miejsce.
W kolejnej serii spotkań
nasza drużyna wyjedzie do
Szczyrku i będzie to swego
rodzaju mecz prawdy z zespołem, który również chce zająć
czołowe miejsce w czwartoligowej klasyfikacji.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Ciągle w górę

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wyniki 6. turnieju:

Michał Szczecina
Tadeusz Żogała
Ryszard Nosiadek
Dariusz Skowron
Emil Piszczelok
Jan Krasiński
Bogumił Wolny
Alojzy Kopiec
Wojciech Napierała
Jacek Zacher
Dariusz Gołyś
Józef Fojt

(Nieborowice)
(Przyszowice)
(Knurów)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Zabrze)
(Knurów)
(Przyszowice)
(Knurów)
(Knurów)
(Szczygłowice)
(Knurów)

Klasyfikacja generalna:

2.364 pkt
1.930 pkt
1.913 pkt
1.895 pkt
1.875 pkt
1.849 pkt
1.834 pkt
1.801 pkt
1.770 pkt
1.745 pkt
1.728 pkt
1.719 pkt

1.
Wojciech Napierała
(Knurów)
10.406 pkt
2.
Stefan Dylus
(Gliwice)
10.350 pkt
3.
Emil Piszczelok
(Przyszowice)
10.179 pkt
4.
Dariusz Skowron
(Knurów)
9.634 pkt
5.
Bogumił Wolny
(Knurów)
9.508 pkt
6.
Mieczysław Polok
(Przyszowice)
9.458 pkt
7.
Czesław Antończyk
(Knurów)
9.261 pkt
8.
Edward Nowak
(Gliwice)
9.254 pkt
9.
Tadeusz Żogała
(Przyszowice)
9.232 pkt
10. Janusz Myszka
(Knurów)
9.220 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 17 marca o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.

mistrzostwa gminy
pilchowice
O PUCHAR WÓJTA GMINY
Po każdym z sześciu meczów knurowianie wzbogacali swe konto punktowe

TABELA PO 6. KOLEJCE:
TKKF SZCZYGŁOWICE - UKS SOKÓŁ KATOWICE III 3:0 (25:10, 26:24, 25:12)
TKKF: Stoppel, Sumik, K. Balbierz, Gomułka, Kieś, Lewandowski, Neyman,
Nowak, Rabczewski, Sałasiński.
UKS SOKÓŁ KATOWICE II – UKS COS OLIMP SZCZYRK nie odbył się
UKS METALIK RADZIECHOWY - GLKS WILKOWICE 3:1 (22:25, 25:18, 25:21, 25:19)
OLIMPIA GOLESZÓW - AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA 1:3 (25:23, 18:25, 17:25, 22:25)
UKS PIK KATOWICE - ZAGRODA BUCZKOWICE 2:3 (17:25, 25:15, 24:26, 25:21, 11:15)

17:4
1. AZS KU ATH BIELSKO-BIAŁA UKS 6 16
17:8
2. UKS METALIK RADZIECHOWY
6 14
16:8
3. TKKF SZCZYGŁOWICE
6 13
14:8
4. COS OLIMP SZCZYRK
5
11
15:12
5. OLIMPIA GOLESZÓW
6
11
10:13
6. UKS PIK KATOWICE
6
8
10:13
7. ZAGRODA BUCZKOWICE
6
7
8:14
8. UKS SOKÓŁ KATOWICE III
6
7
4:18
9. GLKS WILKOWICE
6
0
2:15
10. UKS SOKÓŁ KATOWICE II
5
0
14 marca – UKS COS Olimp Szczyrk – TKKF
21 marca – TKKF – PIK Katowice

80. MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW W BOKSIE, PNIEWY 4–8.03.2009

Foto: Piotr Skorupa

Skończyło się na ćwierćfinałach

Marcin Adaszyński przyjechał na mistrzostwa wprost z jednostki wojskowej,
w której spełnia swój obywatelski obowiązek
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Na krajowy czempionat
do Wielkopolski wyjechało
czterech zawodników BKS
Concordia. Dwóch z nich wygrało po jednej walce, jednak
i tak zakończyli swój udział
na ćwierćfinałach mistrzostw
Polski.
- Nie z winy klubu, nie
byliśmy w stanie wystawić
najsilniejszej reprezentacji,
bowiem odmówili udziału w
mistrzostwach tacy zawodnicy, jak Leszek i Bartłomiej
Tokarz – informuje prezes
BKS Concordia, Mieczysław
Gołąb.
Przypomnijmy, że wymienieni bracia to medaliści ostatnich młodzieżowych
mistrzostw Polski. Leszek
Tokarz to również najlepszy
pięściarz tego turnieju.

Wyniki 11. turnieju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jerzy Palenga (Gliwice-Ostropa)
Michał Szczecina (Nieborowice)
Krystian Gogulla (Nieborowice)
Ryszard Nosiadek (Knurów)
Michał Foit (Gliwice-Ostropa)
Manfred Kupka (Żernica)

– 2.792 pkt
– 2.531 pkt
– 2.231 pkt
– 1.812 pkt
– 1.779 pkt
– 1.724 pkt

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

Michał Szczecina (Nieborowice)
Manfred Kupka (Żernica)
Ginter Fabian (Nieborowice)
Bernard Musiolik (Wilcza)
Piotr Palica (Gliwice)
Józef Szendzielorz (Kuźnia Nieborowska)
Kazimierz Fąfara (Pilchowice)
Bernard Wróbel (Knurów)
Waldemar Kocur (Nieborowice)
Michał Foit (Gliwice-Ostropa)
Erwin Kiszka (Żernica)
Jerzy Niewiadomski (Knurów)
Wojciech Napierała (Knurów)
Krystian Gogulla (Nieborowice)
Alfred Jureczko (Wilcza)
Eryk Dusza (Gliwice-Ostropa)

– 18.645 pkt
– 17.580 pkt
– 17.429 pkt
– 16.373 pkt
– 16.289 pkt
– 15.087 pkt
– 13.810 pkt
– 12.931 pkt
– 12.777 pkt
– 12.612 pkt
– 11.187 pkt
– 10.547 pkt
– 9.757 pkt
– 9.015 pkt
– 8.510 pkt
– 8.488 pkt

Finałowy turniej odbędzie się 21 marca o godz. 16.00
w Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach.

Jako pierwszy w ringu
w Pniewach wystąpił Paweł
Szeliga (kategoria 69 kg). Eliminacyjną walkę wygrał 12:2
z Przemysławem Opalachem
(PIRS Olsztyn). W kolejnej
reprezentant Knurowa musiał
uznać wyższość Przemysława
Ziemnickiego (warszawskomazowiecki OZB), przegrywając 3:18.
Ciekawi byliśmy, jak zaprezentuje się srebrny medalista młodzieżowych mistrzostw
Polski – Marcin Adaszyński,
który przyjechał do Pniew
z… jednostki wojskowej w
Grudziądzu.
Szeregowy Adaszyński

(kat. 60 kg) najpierw pokonał
Pawła Kujawskiego (Gwardia
Wrocław) 17:6, a następnie w
pojedynku o awans do strefy
medalowej uległ 5:19 Damianowi Wrzesińskiemu (PKB
Poznań).
W tej samej kategorii wagowej wystąpił Dawid Torzecki, który w pierwszej walce
trafił na Andrzeja Liczika
(Hetman Białystok) i przegrał
w drugim starciu.
Rów nież po pier wszej
walce z mistrzostwami pożegnał się Grzegorz Szkurłat (kat.
91 kg) ulegając 2:10 Kamilowi
Goińskiemu (Sokół Słupca).
PiSk
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MŁODZIEŻOWA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ

TENIS STOŁOWY

Foto: MOSiR Knurów

Nagroda za
determinację

Wiele wskazuje na to, że
jedna bramka decydować będzie o tytule mistrza Knurowa
wśród młodzieżowców. Krok
od zdobycia tego zaszczytnego trofeum jest zespół Team

Foto: Piotr Skorupa

Niezwykłe emocje towarzyszyły meczowi
Concordii Powszechnej SKOK Knurów z LKS 45
Bujaków II Mikołów. Knurowianki przegrywały
już 1:4, jednak do drugiej części spotkania
przystąpiły zdeterminowane i żądne sukcesu,
co zaowocowało wygraną 6:4.

Czwarte miejsce w tabeli czwartej ligi to największy sukces
KS Concordia Powszechna SKOK Knurów. Od lewej: Piotr
Mazurek, Anna Rzepa, Agnieszka Fliszkiewicz, Patrycja
Rybicka

Po tym zwycięstwie Concordia awansowała na czwarte
miejsce w trzecioligowych
rozgrywkach. W krótkiej historii knurowskiej drużyny
tenisistek stołowych jest to
największy ligowy sukces.
Konfrontacja z Bujakowem rozpoczęła od dwóch porażek w grze singlowej. Wyższość przeciwniczek musiały
uznać Agnieszka Fliszkiewicz i Anna Rzepa, natomiast
pierwszy punkt wywalczyła
po czterosetowym pojedynku
Patrycja Rybicka.
Po kolejnych dwóch grach
było 1:4 i niewiele wskazywało na to, że knurowianki
nie tylko odrobią straty, ale
wygrają całe spotkanie. Sygnał do ataku dała Agnieszka
Fliszkiewicz. Później Patrycja

Rybicka przegrywała już 0:2,
jednak ostatecznie zdołała
ograć rywalkę i doprowadzić
do stanu 3:4.
Gdy śladem koleżanek podążyła Anna Rzepa wiadomo
już było, że gospodynie tego
meczu nie przegrają.
Jako ostat nie do stoł u
podeszły Patrycja Rybicka
i Agnieszka Fliszkiewicz.
Pierwsza z nich po czterosetowym pojedynku wyprowadziła Concordię Powszechną
SKOK na prowadzenie 5:4,
a następnie po pięciu setach
kropkę nad „i” postawiła Agnieszka Fliszkiewicz.
To, co wydawało się w
p e w ny m mo m e nc ie t ego
meczu niemożliwe, stało się
faktem. Podopieczne Piotra
Mazurka wygrały 6:4.
PiSk
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KS Concordia Powszechna SKOK Knurów – LKS 45
Bujaków II Mikołów 6:4
Agnieszka Fliszkiewicz – Monika Wieczorek 1:3 (6:11, 11:7,
4:11, 15:17)
Anna Rzepa – Anna Gawlik 0:3 (11:13, 3:11, 6:11)
Patrycja Rybicka – Monika Rożek 3:1 (8:11, 1, 11:9, 11:8)
Fliszkiewicz/Rybicka – Wieczorek/Gawlik 1:3 (11:4, 8:11, 3:11,
9:11)
Rzepa – Wieczorek 0:3 (3:11, 9:11, 8:11)
Fliszkiewicz – Rożek 3:0 (11:8, 12:10, 11:9)
Rybicka – Gawlik 3:2 (6:11, 7:11, 11:6, 11:6, 11:7)
Rzepa – Rożek 3:0 (11:2, 11:6, 11:8)
Rybicka – Wieczorek 3:1 (11:8, 7:11, 11:8, 11:7)
Fliszkiewicz – Gawlik 3:2 (4:11, 15:13, 8:11, 11:8, 11:6)

TABELA PO 10. KOLEJCE:

1. KŚ AZS POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE
2. ULKS PŁAWNIOWICE
3. BTTS SILESIA MIECHOWICE BYTOM
4. KS CONCORDIA POWSZECHNA SKOK KNURÓW
5. LKS 45 BUJAKÓW II MIKOŁÓW
6. ULKS RUCH PNIÓW
7. LKS VICTORIA PILCHOWICE
8. LKS WILKI WILCZA

14

10
10
10
10
10
10
10
10

20
18
16
8
8
6
4
0

83:17
80:20
70:30
46:54
42:58
36:64
28:72
12:88

Zadecyduje
jedna bramka?

94 Repetyński. Drużyna ta
właśnie o jedną bramkę – w
bezpośrednich pojedynkach
– jest lepsza od wicelidera,
UPOS Komart.

wyniki 10. KOLEJKI
Veritax Gumiland

Nie odpuszczają

społy mają przed sobą jeszcze
po dwa trudne spotkania.
Waldemar Jachimowski
– ekspert w dziedzinie statystyki knurowskich rozgrywek wyliczył, że w minionej
kolejce setne bramki w lidze
strzelili Tomasz Nowosielski
i Wojciech Kempa z Veritaxu
Gumiland.
Inną ciekawostką jest wywalczenie miejsca na podium
przez Mistral, co jest największym sukcesem drużyny w jej
pięcioletniej historii.
Przed finiszem rozgrywek najbliższej wywalczenia
tytułu króla strzelców jest
Robert Kasiński (Vibovit)
– strzelec 24 bramek. O dwa
gole mniej mają na swym
koncie Dariusz Oleś (Mistral)
i Łukasz Żyrkowski (Osiedle
Szczygłowice).

TS Vibovit po nieoczekiwanej stracie punktów w
meczu z Osiedlem Szczygłowice (porażka walkowerem za
wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika), nie ma
zamiaru rezygnować z walki
o tytuł mistrzowski. Potwierdzeniem tego jest wygrana 3:0
z Intermarche - drużyną, która
zajmowała przed tym meczem
fotel lidera.
- Znakomite spotkanie
rozegrał w bramce 5-krotnych
mistrzów Knurowa Bartłomiej
Poręba, który zachował czyste
konto – relacjonuje Waldemar
Jachimowski. - Zespół Intermarche nie zdobył gola po raz
pierwszy od jesieni 2006 roku,
kiedy to uległ także Vibovitowi
0:5. Sprawa mistrzowskiego
tytułu nie jest w żadnym wypadku rozstrzygnięta. Oba ze-

PiSk
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PTK Holding S.A. - Tomsat 4:10 (3:4)
0:1 Dolaciński 9 min., 1:1 Jaglarz 11 min., 2:1 Święch 14 min., 2:2
Dolaciński 16 min., 3:2 Wasita 17 min., 3:3 Dolaciński 18 min.,
3:4 Holek 20 min., 3:5 Holek 22 min., 3:6 Dolaciński 26 min., 3:7
Dolaciński 30 min., 4:7 Greczek 32 min., 4:8 Dolaciński 35 min.,
4:9 Holek 40 min., 4:10 Małyska 40 .
TS Vibovit – Intermarche 3:0 (3:0)
1:0 Kijak 1 min., 2:0 Dura 13 min., 3:0 Leszczyński 19 min.
żółte kartki: Bagiński (TS Vibovit), Wieliczko, Krzyśka (Intermarche)
Mistral - Osiedle Szczygłowice 3:2 (1:1)
0:1 Adamski 15 min., 1:1 Kozdroń 16 min., 2:1 Kozdroń 28 min.,
3:1 Klar 35 min., 3:2 Gładysz 37 min.
żółte kartki: Oleś, Szymura (Mistral), Gładysz, Basak (Osiedle)
Veritax Gumiland - Team StalMet 6:3 (3:1)
1:0 Kempa 5 min., 2:0 T. Nowosielski 15 min., 3:0 Kempa 17
min., 3:1 Flis 20 min. (k), 3:2 Gołębiowski 27 min., 4:2 Matuszek
34 min., 5:2 Kempa 36 min., 6:2 R. Nowosielski 38 min. (k), 6:3
Gołębiowski 39 min.
żółta kartka: Kempa (Veritax Gumiland)
Intermarche A - FC Apinex Czerwionka 6:2 (1:2)
1:0 Rolnik 2 min., 1:1 Zagórski 14 min., 1:2 Bysiec 16 min., 2:2
Dziubliński 35 min., 3:2 M. Bodzioch 38 min., 4:2 M. Bodzioch
38 min., 5:2 P. Bodzioch 39 min., 6:2 Rolnik 40 min.
żółte kartki: Bysiec (FC Czerwionka), Kobel, Dziubliński (Intermarche A), czerwona kartka: Kobel (Intermarche A)

tabela
1.

TS VIBOVIT

16

2.

INTERMARCHE

16

3.

MISTRAL

16

4.

INTERMARCHE A

16

5.

VERITAX GUMILAND

16

6.

OSIEDLE SZCZYGŁOWICE

7.

FC APINEX CZERWIONKA

8.

43

102-30

14

1

1

42

92-38

14

0

2

36

101-61

12

0

4

30

73-61

10

0

6

25

70-62

8

1

7

16

24

70-56

8

0

8

16

24

71-61

8

0

8

TEAM STALMET

16

9

69-99

3

0

13

9.

TOMSAT

16

3

44-102

1

0

15

10.

PTK HOLDING S.A

16

3

51-167

1

0

15

OPI – UPOS Komart 0:15 (0:8)
0:1 Osmański 1 min., 0:2 Osmański 2 min., 0:3 Osmański 4 min.,
0:4 Hornik 5 min., 0:5 Pietras 9 min., 0:6 Osmański 9 min., 0:7
Osmański 20 min., 0:8 Hornik 15 min., 0:9 Mastalerz 18 min.,
0:10 Kwiatkowski 20 min., 0:11 Hornik 21 min., 0:12 Kwiatkowski
27 min., 0:13 Wiszniowski 28 min., 0:14 Hornik 29 min., 0:15
Hornik 30 min.
Team MOPP – Team 94 Repetyński 3:10 (2:7)
0:1 Ł. Wolsztyński 2 min., 0:2 R. Wolsztyński 4 min., 1:2 Jaroszuk
5 min., 1:3 R. Wolsztyński 6 min., 1:4 Widera 9 min. (k), 1:5 Jabłoński 10 min., 1:6 R. Wolsztyński 12 min., 1:7 R. Wolsztyński 14
min., 2:7 Tubaja 15 min., 2:8 R. Wolsztyński 21 min., 3:8 Tubaja
27 min., 3:9 Charyga 27 min., 3:10 Bara 29 min. żółta kartka:
Tubaja (Team MOPP)
UPOS Komart – MG-1 8:0 (2:0)
1:0 Hornik 8min., 2:0 Osmański 13 min., 3:0 Osmański 19 min.,
4:0 Pietras 25 min., 5:0 Hornik 26 min., 6:0 Hornik 26 min., 7:0
Osmański 27 min., 8:0 Osmański 28 min.
OPI – Team MOPP 3:2 (1:1)
0:1 Jaroszuk 9 min., 1:1 Szczurek 12 min., 2:1 Śledź 25 min., 2:2
Tubaja 26 min., 3:2 Kośmider 27 min.
Gold Team – MG-1 6:1 (3:0)
1:0 Jaroszewski 10 min., 2:0 Gawron 10 min., 3:0 Bączkiewicz 11
min., 4:0 Czyż 17 min., 4:1 Makowski 18 min., 5:1 Bączkiewicz 20
min., 6:1 Gawron 28 min. żółte kartki: Wojtala, Boroń (MG-1)

wyniki 11. KOLEJKI
Team 94 Repetyński - MG-1 4:2 (2:0)
1:0 Ł. Wolsztyński 3 min., 2:0 R. Wolsztyński 5 min., 2:1 Boroń
20 min., 3:1 R. Wolsztyński 23 min., 4:1 Bara 25 min., 4:2 Boroń
26 min. żółta kartka: Makowski (MG-1)
Gold Team – OPI 9:4 (5:1)
0:1 Mazur 2 min., 1:1 Gawron 5 min., 2:1 Gawron 6 min., 3:1 Jaroszewski 8 min., 4:1 Bączkiewicz 10 min., 5:1 Gawron 12 min.,
6:1 Gawron 17 min., 6:2 Szczurek 18 min., 6:3 Szczurek 19 min.,
7:3 Bączkiewicz 20 min., 8:3 Gawron 20 min., 9:3 Jaroszewski
22 min., 9:4 Szczurek 29 min.
UPOS Komart - Team MOPP 20:0 (10:0)
1:0 Osmański 1 min., 2:0 Pietras 2 min., 3:0 Osmański 3 min.,
4:0 Hornik 3 min., 5:0 Wiercioch 5 min., 6:0 Mastalerz 7 min.,
7:0 Mastalerz 10 min., 8:0 Kwiatkowski 13 min., 9:0 Pietras 14
min., 10:0 Osmański 15 min., 11:0 Wiszniowski 17 min., 12:0
Osmański 20 min., 13:0 Hornik 22 min., 14:0 Osmański 23
min., 15:0 Hornik 23 min., 16:0 Hornik 24 min., 17:0 Michalak 24
min. (k), 18:0 Osmański 25 min., 19:0 Osmański 27 min., 20:0
Wiszniowski 30 min.
FC Roma – Gold Team 1:10 (0:5)
0:1 Bączkiewicz 5 min., 0:2 Litwin 6 min., 0:3 Bączkiewicz 7 min.,
0:4 Gawron 9 min., 0:5 Gawron 12 min., 0:6 Gawron 17 min., 0:7
Bączkiewicz 19 min., 0:8 Gawron 22 min., 0:9 Bączkiewicz 25
min., 0:10 Gawron 26 min., 1:10 Koperski 29 min.
UPOS Komart – Team 94 Repetyński 3:0 (1:0)
1:0 Hornik 4 min. (k), 2:0 Pietras 25 min., 3:0 Mastalerz 29 min.
żółta kartka: Wiercioch (UPOS Komart)

tabela
1.

TEAM 94 REPETYŃSKI

11

30

64-16

10

0

1

2.

UPOS KOMART

11

30

107-13

10

0

1

3.

GOLD TEAM

11

21

75-35

7

0

4

4.

MG 1

11

13

34-52

4

1

6

5.

FC ROMA

10

10

36-66

3

1

6

6.

OPI

10

4

20-84

1

1

8

7.

TEAM MOPP

12

3

28-100

0

3
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Zarząd Miejskiego Oddziału Miejskiego WOPR
w Knurowie informuje,
iż dnia 14 marca 2009 o godz. 19.20
w salce konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Spor tu i Rekreacji pr zy ul. Sztygarskiej odbędzie się zebranie organizacyjne kursu na stopień Ratownika WOPR.
Istnieje możliwość zapisów na wymieniony
kurs. Chętnych Zapraszamy
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd OM WOPR Knurów
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Mistrzostwa Polski Oldbojów w futsalu

Foto: Piotr Skorupa

Mamy mistrza
i wicemistrzów

Do finałowej potyczki drużyny wyprowadzili kapitanowie:
Adam Kryger i Janusz Bodzioch

Lutowe Mistrzostwa Polski Oldbojów w futsalu
przebiegały pod dyktando zespołów, w których
aż roi się od byłych i obecnych piłkarzy
związanych z Knurowem

Zwycięstwo w futsalowych
Mistrzostwach Polski to dla
Roberta Kasińskiego olbrzymi
sukces. Równie zadowoleni z
tytułu wicemistrzowskiego
byli piłkarze zespołu AuderNiedzielni. W ekipie przedsiębiorcy z Kuźni Nieborowskiej
– Herberta Kaschka zagrali
m.in. Krystian Kijak (kibicom
z Knurowa znany z występów
w TS Vibovit) oraz Krzysztof
Sadzawicki, Waldemar Pindur
i Janusz Bodzioch (niegdyś
Concordia). Grą tej drużyny
zza linii bocznej kierował
Piotr Weniger, również znany

z w ystępów w Concordii.
– Wicemistrzost wo Polski
to dla nas olbrzymi sukces
– zgodnie mówili zawodnicy Auder-Niedzielni. – Po
przegranym finale w rzutach
karnych na pewno pozostaje niedosyt, jednak radość z
drugiego miejsca jest jeszcze
większa.
Wracając do finału tych
emocjonujących rozgrywek
dodajmy, że po regulaminowym czasie gry był remis 2:2,
a w rzutach karnych wygrało
Mitsubishi 3:1.
PiSk

Robert Kasiński (na drugim
planie) skutecznie bronił
dostępu do bramki swojej
drużyny i jednocześnie zdobywał gole dla Mitsubishi

Waldemar Pindur (przy
piłce) od kilku już sezonów
kontynuuje karierę poza
Knurowem i wciąż znakomicie radzi sobie z futbolówką
przy nodze

Foto: Piotr Skorupa

UPOS Komar t. – Dopiero
wszedłem w wiek oldboja i
gram w tym zespole od miesiąca – mówi. - Moja przygoda z
Mitsubishi Zabrze rozpoczęła
się od występów w gliwickiej
lidze oldbojów. Chrztu jeszcze
nie miałem, ale zawodnicy
przyjęli mnie bardzo fajne i w
szatni będzie okazja do tego,
by im za to podziękować.
Robert Kasiński strzelił

Foto: Piotr Skorupa

tej drużyny nie brakowało
tak zwanych piłkarzy z nazwiskami. Mowa tu przede
wszystkim o Adamie Krygerze, Krzysztofie Kuchciaku
czy Radosławie Gilewiczu.
Wśród uznanych i utytułowanych znalazł się m.in. Robert
Kasiński, który knurowskim
kibicom znany jest przede
wszystkim z w ystępów w
pier wszoligowej dr użynie

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

Finaliści w komplecie
Do rozgrywek w hali zabrzańskiego MOSiR-u zgłosiło się 25 zespołów. Reprezentowały one zróżnicowany
poziom, jednak po kilku niespodziankach w rozgrywkach
grupowych, finały dostarczyły niecodziennych emocji. W
olbrzymim napięciu trzymali
sympatyków futsalu obrońcy
mistrzowskiego tytułu – Mitsubishi Zabrze. W składzie

w tym czempionacie kilka
ważnych bramek, w tym gola
z rzutu karnego w finale. - Nie
da się ukryć, że było bardzo
duże ciśnienie przed serią rzutów karnych - wspomina. – W
kilku meczach nie szło nam
tak, jak chcieliśmy, bowiem
wielu przeciwników murowało
dostęp do bramki. W finale o
zwycięstwie decydowały karne i stwierdziłem, że czuję się
na siłach, by stanąć oko w oko
z bramkarzem rywali. Koledzy
mi zaufali, a ja nie zawiodłem i
teraz wspólnie możemy cieszyć
się z tytułu mistrza Polski.

Mitsubishi: Jacek Podgórski,
Marcin Kwiatkowski, Adam
Kr yger, Rafał Prandzioch,
Radosław Gilewicz, Robert
Kasiński, Krzysztof Kuchciak,
Tomasz Dragan, Robert Dąbrowski, Witold Czekański.
Auder-Niedzielni: Tomasz
Rogala, Mirosław Makowski,
Adrian Wasik, Krystian Kijak,
Adam Kucz, Krzysztof Sadzawicki, Janusz Bodzioch,
Mariusz Sikora, Robert Róg,
Adam Mikrut, Waldemar Pindur. Kierownik: Piotr We niger.

Drużyną Auder-Niedzielni
kierował zza linii bocznej
Piotr Weniger

Sparing

Foto: Piotr Skorupa

Piłkarski nokaut

Pierwszy tegoroczny mecz kontrolny Olimpu
Szczygłowice zakończył się piłkarskim nokautem
tej drużyny. W roli zadających „ciosy” wystąpili
zawodnicy Concordii…
Pierwotnie Olimp miał
grać w sobotę mecz z K P
Kamień, natomiast Concordia miała się sprawdzić w
potyczce z gliwickim Carbo.
Ostatecznie obie k nurowskie drużyny zagrały ze sobą.
Małe derby rozpoczęły się od
przewagi wyżej notowanej
Concordii, jednak po bramkach Michała Bagińskiego i
Dariusza Olesia, „pazurki”
pokazali szczygłowiczanie.
Po wyjściu poza pole karne Mateusza Żebrowskiego,
Marcin Modrzyński idealnie
dośrodkował piłkę na głowę
Wojciecha Rozumka i zrobiło
się 2:1. Chwilę później Olimp
mógł wyrównać, bowiem rzut
karny wykonywał Damian

Świątkowski. Z reguły nie
marnuje on takich okazji, jednak tym razem trafił piłką w
zewnętrzną część słupka.
Przed g wizd k iem na
przerwę Wojciech Rozumek
jeszcze raz trafił do siatki
Concordii, jednak to czwartoligowcy prowadzili po 45
minutach 3:2.
Po zmianie stron, zdekompletowany zespół Olimpu nie
był już w stanie powalczyć o
korzystny wynik. Szczygłowiczanie od początku tego
spotkania mieli problem, by
skompletować pełny skład.
Największym problemem dla
trenera Roberta Karasia był
brak bramkarza, bowiem z
kontuzją zmaga się Dariusz
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Dajek. W tej sytuacji między
sł upkami szczygłowickiej
drużyny gościnnie stanął Rafał Grześ z Concordii.
Jednym z najjaśniejszych
punktów w zespole Olimpu
był strzelec dwóch bramek
Wojciech Rozumek, który w
minionym roku występował w
LKS 35 Gierałtowice, a wiosną
zamierza wzmocnić siłę ataku
ekipy ze Szczygłowic.
Nowymi twarzami w drużynie występującej na co dzień
w klasie „A” byli również Dawid Głasek, Dawid Skorupski
oraz Mateusz Kusiak. Przy
ulicy Dworcowej głośno mówi
się również o tym, że do Olimpu trafią z Concordii Paweł
Mastyj i Mateusz Boryga.

O piłkę walczą Paweł Gałach (z lewej) z Marcinem Modrzyńskim
Wśród podopiecz nych
Wojciecha Kempy na próżno było szukać testowanych
wcześniej Cicheckiego, Kusia
czy Bernackiego. Niewykluczony jest natomiast powrót do
Concordii bramkarza Łukasza
Ponichtery. Szanse na miejsce
w kadrze ma również Dariusz
Sterczek z Orła Stanica i junior
Karol Michalski.
PiSk

Concordia – Olimp 9:2

Bramki: Przesdzing 3, Dura 2, Oleś 2, Bagiński, Salwa – W.
Rozumek 2.
Concordia: Żebrowski, Wieliczko, Hanak, Gałach, Grodoń,
Sendlewski, Tkocz, Salwa, Bagiński, Oleś, Przesdzing. Grali
również: Ponichtera, Modliszewski, Szczot, Dura, Michalski.
Olimp: Grześ, Lewandowski, Gmyz, Kusiak, Głasek, Radojewski, Świątkowski, Skorupski, Kamieniecki, Modrzyński, W.
Rozumek. Grali również: Zakrzewski, Dziuba, Kulik.
We wcześniejszych meczach Concordia zremisowała 2:2 z Rajfelem Krasiejów, 3:3 z Gwarkiem Zabrze i 3:3 z Energetykiem
ROW Rybnik.
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Skuteczny MOSiR
z myślą o najmłodszych

Foto: MOSiR Knurów

Najmłodsi mieszkańcy Knurowa chętnie
korzystają z dobrodziejstw „Orlika”

Odśnieżarka znakomicie
radzi sobie z usuwaniem
świeżego śniegu

Bieganie po sztucznej trawie sprawia dzieciom
olbrzymią frajdę

harmonogram zajęć na kilka
najbliższych dni przedstawiamy poniżej).
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji nie spoczywa na

laurach i na bieżąco śledzi programy, które pomagają współfinansować kolejne sportoworekreacyjne wyzwania.

– Projekt jest realizowany
przez Szkolny Związek
Sportowy w
ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki
„Sport Wszystkich Dzieci”
– mówi Piotr Surówka, z-ca
prezydenta miasta Knurów.
– W jego pierwszym rozdaniu
pozyt ywnie rozpatrzono 9
wniosków i w tym gronie znalazł się nasz projekt. W tym
miejscu należą się podziękowania pracownikom MOSiR-u
za skuteczność w działaniach
mających na celu pozyskanie
środków z zewnątrz.
Z dobrodziejstw programu

możemy maksymalnie korzystać przez 9 miesięcy. Projekt
polega na 50-procentowym
udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu kosztów zatrudnienia
animatorów, czyli osób organizujących i prowadzących
zajęcia sportowo-rekreacyjne,
na obiektach powstałych w ramach programu „Moje Boisko
ORLIK 2012”.
Po spełnieniu wszystkich
wymogów, nasz projekt został
zaakceptowany i jesteśmy
pewni, że dzięki tym staraniom
zachęcimy do korzystania z
Orlika jeszcze większą liczbę
młodych mieszkańców naszego miasta. To zapewne pozytywnie wpłynie na fizyczny
rozwój dzieci i młodzieży.

Piotr Skorupa

HARMONOGRAM

planowanych godzin pracy animatora
„Moje Boisko ORLIK 2012” na najbliższe dni:
Dzień tygodnia

Data

liczba
godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

czwartek

12.03.2009

3

17:00-20:00

piłka nożna

niedziela

15.03.2009

9

8:00-17:00

turnieje gier zespołowych

poniedziałek

16.03.2009

4

14:30-18:30

piłka nożna, koszykówka

wtorek

17.03.2009

4

13:00-17:00

gry i zabawy, siatkówka

środa

18.03.2009

3

15:30-18:30

piłka nożna, piłka ręczna

sobota

21.03.2009

9

8:00-17:00

turnieje gier zespołowych

Foto: MOSiR Knurów

ną. Powód? Odbywają się tam
cykliczne zajęcia, które prowadzi animator. To oznacza,
że życie na „Orliku” – mimo,
że w kalendarzu mamy jeszcze
zimę – nabiera rozpędu. Spora
w tym zasługa Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji,
który jako jeden z nielicznych
w kraju, pozytywnie został
zweryfikowany startując w pilotażowym projekcie programu „Animator - Moje Boisko
ORLIK 2012”.
Animatorem na knurowskim „Orliku” został Zbig niew Rabczewski, k tór y
prowadzi zajęcia nie tylko w
dni robocze, ale również w soboty i niedziele (szczegółowy
Foto: Piotr Skorupa

O p opu la r no ś ci (n ie
tylko wśród najmłodszych
mieszkańców K nu rowa),
jaką cieszy się wybudowany
pod koniec minionego roku
„Orlik”, nie sposób napisać
w kilku zdaniach. Najszersze
grono zwolenników spędzania wolnego czasu na tym
obiekcie tworzą miłośnicy
gry w piłkę nożną. Oni po
sztucznej trawie mogliby
biegać w nieskończoność.
„Orlik” to jednak nie tylko piłka nożna. Od minionego tygodnia regularny gwar
towarzyszący sportowym
zajęciom dochodzi również
z boiska do gry w siatkówkę,
koszykówkę czy piłkę ręcz-

Marcin Kasprzyk, kierownik z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poinformował nas o ciekawej inicjatywie z jaką wyszli oldboje Concordii. – Gdy na „Orliku” znajdowała się gruba warstwa
śniegu, zadzwonił do nas Marek Wiercioch i powiedział, że wraz
z kilkunastoma kolegami z drużyny oldbojów są w stanie pomóc
nam w odśnieżeniu sztucznej murawy. W naszym posiadaniu jest
odśnieżarka, która doskonale radzi sobie ze świeżym puchem,
ale nie z 30-centymetrową pokrywy zmrożonego śniegu. Szybko
dogadaliśmy się z oldbojami. Udostępniliśmy im część łopat do
śniegu, oni przynieśli resztę potrzebnego sprzętu i w dwa popołudnia usunęli śnieg z powierzchni 1800 metrów kwadratowych.
Za przykładem oldbojów poszła knurowska młodzież usuwając
śnieg z połowy boiska poliuretanowego.

Foto: Piotr Skorupa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Knurowie znalazł się w gronie dziewięciu innych
administratorów „Orlika 2012”, który otrzymał dofinansowanie przyznane z projektu
pilotażowego „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012”

Inicjatywa oldbojów

Młodzież również sięgnęła po sprzęt do odśnieżania
informacja

