aktualności
LWSM Zaprasza

Wystawa

Dział Społeczno-Kulturalny Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Knurowie organizuje Wystawę Amatorskiej Twórczości
Artystycznej.
Wystawa odbędzie się od 27
lutego do 9 marca br. w klubie
Lokatorek przy ul. Armii Krajowej 1.
Zainteresowani wystawieniem swoich prac proszeni są o dostarczenie
ich do 24 lutego do klubów osiedlowych (Lokatorek – tel. 032-23519-08, Gama – tel. 032-235-10-15,
Maluch – tel. 032-235-17-65).
PiSk

Pilchowice

Prowadzę
– jestem trzeźwy

Taaakiej tablicy rejestracyjnej nie sposób przeoczyć.
A to za sprawą organizatorów akcji Trzeźwość, którzy
w niekonwencjonalny sposób promują zdrowy styl życia
Trzeźwość to program edukacyj- z o.o. – odcinają się od kampanii
ny, którego celem jest propagowanie społecznych pokazujących w drazdrowego i trzeźwego stylu życia. styczny sposób konsekwencje nadWyróżnia go pozytywny wydźwięk używania alkoholu.
przekazywanych komunikatów,
- Nie chcemy szantażem psyodwoływanie się do dodatnich cech chicznym i strachem wymuszać
człowieka i akcentowanie zasady, określonych zachowań. Odwołuże trzeźwość to sprawa naturalna, jemy się do wolności człowieka i
powszechna i modna.
związanej z nią odpowiedzialności,
- Od dziesięciu lat budujemy do rozwagi, potrzeby szacunku i
modę na trzeź wość naturalną , przynależności do grupy – wyjaśnia
od wa żną , konseks. Brząkalik.
Więcej o akcji na stronie
kwentną, cierpliwą
Kampania cieinternetowej: www.trzezwosc.pl
i stanowczą. Nie
szy się sporym pojesteśmy przeciwko
pa rciem spo łeczpiciu alkoholu. Jesteśmy za trzeź- nym. Pojawiają się kolejni partnewym stylem życia – tłumaczy ks. rzy gotowi wesprzeć jej działania.
Piotr Brząkalik, duszpasterz Trzeź- Akcja trwa od 10 lat. - Będzie trwać
wości Archidiecezji Katowickiej. tak długo, jak długo zechcą się luOrganizatorzy – Rzymskokatolicka dzie w nią angażować – zapewnia
Parafia Matki Bożej Nieustającej duszpasterz.
Bogusław Wilk
Pomocy i Business Consulting Sp.

Knurów

Boks
nieletnich

Coraz młodsi chłopcy stają się
ofiarami agresywnych zachowań.
Niestety, także coraz częściej to
oni są napastnikami. 4 lutego około
godz. 18.45 przy ulicy Ziętka doszło
do kolejnego pobicia. Tym razem
szesnastoletni napastnik uderzył
swojego rówieśnika pięścią w twarz.
Poszkodowany 16-latek ma obrażenia twarzy i pęknięty nos.
Justyna Walo

Knurów

Chuligański
wybryk

Fantazja poniosła zapewne 21–
latka, który 6 lutego około godz.
23.00 uderzył głową w twarz rok od
siebie starszego mężczyznę. Pobity
ma liczne stłuczenia głowy i złamany nos.
Justyna Walo



Gierałtowice

Kabel na straty

6 lutego około godz. 20.00 nieznani dotąd sprawcy wykopali z
ziemi ponad 230 m kabla na trasie
szlaku łączącego Gierałtowice z
Kopalnią Budryk.

Konkurs

6 lutego około godz. 17.55 zmotoryzowany patrol Straży Miejskiej
interweniował przy ulicy Szpitalnej
na przystanku Foch. Powodem był
mężczyzna awant ur ujący się w
autobusie. Jak się okazało, pasażer
miał 0,63 mg/l alkoholu we krwi.
Nietrzeźwy odmówił okazania patrolowi dokumentów tożsamości. W
tej sytuacji został przewieziony na
Komisariat Policji w Knurowie, a następnie - po wykonaniu niezbędnych
czynności - zwolniony. Wniosek o
ukaranie mężczyzny został już skierowany do sądu.

Rusza ósma edycja Nagrody
Ku st o sz a Pa m ię ci Na ro dowej.
Jest ona prz yz nawana polsk im
oraz zagranicznym instytucjom,
organizacjom społecznym i osobom f iz ycz ny m za szczegól nie
aktywny udział w upamiętnianiu
historii narodu polskiego w latach
1939-1989, a także za działalność
publiczną zbieżną z ustawowymi
celami Instytutu Pamięci Narodowej. Do zgłaszania kandydatów
do tegorocznej edycji konkursu
zaproszone są instyt ucje, organizacje i osoby fizyczne. Do 10
marca 2009 roku należy przesyłać
zgłoszen ia w ra z ze zdjęciem i
ż ycior ysem. Szczególną uwagę
należy zwrócić na działalność na
rzecz niepodległej Ojczyzny, jak i
na prace polegające na zbieraniu,
gromadzeniu, opracowywaniu i
upowszechnianiu historii Polski.
Zgłoszenia nadsyłać należ y na
adres: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu,
Sekretariat Prezesa, ul. Towarowa
28, 00-839 Warszawa (z dopiskiem
„Nag roda”). Więcej infor macji
można uzyskać przez e-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl.

Agresywny
pasażer

Nieprzyjaciel Knurów
domu...
Ciężarowy
też zbity

Justyna Walo

... wtargnął 5 lutego około godz.
22.50 na posesję przy ulicy Trześniówka. Nieznany sprawca wyładował swoją energię na stojących
na posesji samochodach. Poważnie
zdewastowa ne zost ał y Renault
Megane i Laguna. Sprawca wybił
przednie szyby, wgniótł karoserie
i uszkodził powłoki lakiernicze obu
samochodów. Właściciel aut oszacował ten akt wandalizmu na około
1000 złotych.
Justyna Walo

Dość często piszemy na naszych
łamach o uszkodzeniach samochodów osobowych. O uszkodzeniu
ciężarowego – chyba pierwszy raz.
6 lutego około godz. 18.00 nieznany
sprawca dokonał zniszczeń zaparkowanego przy ulicy Zwycięstwa
Volvo. Nieustalony sprawca zbił
tylny reflektor pojazdu i uszkodził
lusterka boczne.
Justyna Walo

Knurów

Nastoletni
diler

Policjanci z sekcji do spraw
nieletnich ujęli 6 lutego wieczorem
szesnastolatka, który udzielał dwóm
innym nieletnim środki odurzające.
Jak ustalono, tym nielegalnym procederem handlowym zajmował się
też wcześniej, bo od października
do grudnia ubiegłego roku. Nieletni
„częstował” kolegów haszyszem.
Policyjne dochodzenie w toku.
Justyna Walo

www.um.gliwice.pl/
pub/wirtualna_wycieczka

Justyna Walo

Pilchowice

Babski
comber

Knurów
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Knurów

Pobity
i okradziony

Szczęścia zabrakło 34–latkowi
z Czerwionki, który 4 lutego przechadzał się Aleją Piastów w Knurowie około godz. 2.00 nad ranem.
Mężczyzna został pobity na ulicy
przez pięciu nieznanych sprawców.
Napastnicy nie oszczędzili także
jego portfela i zabrali mu dokumenty
osobiste, około 400 zł w gotówce i
telefon komórkowy.
Justyna Walo

Knurów

Zarząd DFK Pilchowice oraz
Zarząd PZE RiI Koło Pilchowice
zapraszają swoich człon ków na
zabawę ROSENMONTAG - Babski
Comber. Impreza odbędzie się 23
lutego 2009 roku o godzinie 17.00
w sali świetlicy w Wilczy. Zainteresowani mogą się zgłaszać do Luizy
Placze oraz Gerdy Bujok. Tam też
można odbierać zaproszenia. Koszt
imprezy wynosi 40 zł od osoby. Na
każdego „przebierańca” czekać będą
nagrody.
5ak

Choć Gliwice znane są nam dobrze,
możemy je zwiedzić także nie wychodząc z domu. Takie rozwiązanie
umożliwia specjalnie przygotowana
strona, na której najważniejsze zabytki
architektury oraz najciekawsze miejsca Gliwic zostały zaprezentowane
w panoramicznych prezentacjach,
pozwalających na „obracanie się”, a
nie tylko statyczne oglądanie zdjęć. Z
dostępnych obiektów można zapoznać
się m.in. z Radiostacją gliwicką, Willą
Caro czy Parkiem Fryderyka Chopina
i Palmiarnią. Strona przygotowana
została w trzech wersjach językowych
(polskiej, angielskiej i niemieckiej).
5ak

Uszkodzili
Vectrę

Nagroda
IPN czeka

5ak

Knurów

Włam
przez balkon

Nieznany sprawca wybrał właśn ie tę d rogę, aby dost a ć się 6
lutego do mieszkania przy ulicy
Piłsudczyków. Około godz. 18.00
złodziej wyłamał drzwi balkonowe i tak wtargnął do mieszkania
na parterze. W wyniku włamania
sk radziono biż uterię złotą (obrączki, pierścionki, łańcuszki). Poszkodowany mieszkaniec Knurowa
szacuje straty.
Justyna Walo

Knurów

Skradziona
Nokia

Na ulicy Lipowej doszło do kradzieży telefonu komórkowego Nokia
5220. 6 lutego około godz. 15.00
właściciel stracił sprzęt o wartości
około 1400 zł.
Justyna Walo

Knurów

6 lutego około godz. 21.00 nieznany sprawca poważnie uszkodził
zaparkowanego przy ulicy Kołłątaja
Opla Vectrę. Sprawca urwał dwa
lusterka boczne samochodu, wgniótł
maskę i uszkodził powłokę lakierniczą. Właściciel Opla, żeby doprowadzić go do poprzedniego stanu,
będzie musiał wyłożyć ze swojej
kieszeni co najmniej 500 zł.
Justyna Walo

Kradzież
Punto

O poranku 6 lutego około godz.
6.00 zniknął z parkingu przy ul.
Kopalnianej Fiat Punto. Samochód
był wart około 14 tys. złotych. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji
w Knurowie.
Justyna Walo
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Knurów. Wypadek na ul. Dworcowej
Foto: Archiwum KMP Gliwice

Jazda na podwójnym gazie
zakończyła się na słupie
Niemal wyrwany słup latarni ulicznej, rozbity
samochód i 16-latka odwieziona w stanie poważnym
do szpitala – to bilans wypadku, do jakiego doszło
na ulicy Dworcowej w Knurowie

Po raz kolejny nadmiar alkoholu stał się przyczyną dramatu na drodze
W piątek, 6 lutego około godz. 22.25 jadący z
dużą prędkością ulicą Dworcową Ford Escort wpadł
w poślizg. Kierowcy nie udało się zapanować nad
samochodem. Auto z impetem uderzyło w latarnię
uliczną.
Rezultat okazał się dramatyczny dla podróżującej
w fotelu pasażera 16-letniej knurowianki. Nastolatka w
poważnym stanie została odwieziona do szpitala. Trafił
tam też 22-letni kierowca.
Jak wykazało policyjne dochodzenie, nie tylko
niesprzyjające warunki na jezdni przyczyniły się do
zdarzenia. Badanie na obecność alkoholu wykazało,

Słup latarni złamał się, przewrócił i zatarasował jezdnię

Praca. wprowadzono korzystne przepisy

że kierujący pojazdem mężczyzna miał niemal
1,6 promila w wydychanym powietrzu. Kierowca
odpowie przed sądem podwójnie – za spowodowanie wypadku i prowadzenie samochodu w stanie
nietrzeźwym.
Jeśli poszkodowana szesnastolatka nie doznała trwałego, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
sprawcy wypadku grozi do 4,5 roku więzienia. Jeśli
jednak obrażenia, jakich doznała okażą się poważniejsze, mężczyzna może pożegnać się z wolnością
nawet na 12 lat.

Justyna Walo

KWK „Knurów” i „Szczygłowice” będą połączone

Wyższe stypendia Przyszłość w duecie
dla bezrobotnych
Czy bezrobotny udający się na szkolenie traci prawo do
zasiłku? Owszem – jest ono zawieszane na okres trwania
kursu, ale dzięki nowej ustawie szkoleni nie powinni być
stratni
Bezrobotny nie musi być bezczynny, może skorzystać z oferty
bezpłatnych szkoleń. Może też sam
znaleźć sobie instytucję, która zechce
wyszkolić go indywidualnie. Jednak
nie każdy decydując się na kurs jest
świadom, że wypłata zasiłku jest na
ten czas zawieszana.
Wstrzymanie zasiłku wiąże się
z tym, że bezrobotny uczęszczający
na kurs otrzymuje stypendium, od
którego odprowadzana jest składka
ubezpieczeniowa. Dotychczas wysokość świadczeń stypendialnych
nie rekompensowała braku zasiłku.
Trudno się więc dziwić, że niektórzy
uczestnicy kursów byli tym faktem
rozczarowani.
Według informacji uzyskanych
w Powiatow ym Urzędzie Pracy
w Gliwicach, dotychczas szkoleni

bezrobotni otrzymywali miesięcznie 110 zł lub, o ile nie ukończyli 25
roku życia, 220 złotych stypendium,
podczas gdy zasiłek to kwota 551
złotych. Jednak to się zmieniło – za
sprawą nowej ustawy, która weszła
w życie 1 lutego. W myśl przepisu
bezrobotny w czasie szkolenia otrzymuje stypendium w wysokości 100
lub 120 procent sumy zasiłku, pod
warunkiem, że w danym miesiącu
odbył co najmniej 150 godzin szkolenia. Jeśli tych godzin będzie mniej,
stypendium będzie odpowiednio
pomniejszone.
– Ustawa dopiero weszła w życie,
możliwe, że wkrótce wysokość stypendiów będzie niezależna od liczby
godzin szkoleń – mówi pracowniczka
działu szkoleń gliwickiego PUP.

Połączone kopalnie „Knurów” i „Szczygłowice”
rozpoczną działalność 1 kwietnia i nie jest to
primaaprilisowy żart. Kompania Węglowa tłumaczy
zmiany zwiększeniem bezpieczeństwa i względami
oszczędnościowymi
Pomysł fuzji dwóch kopalń liczy
kilkanaście lat, jednak dopiero teraz
Kompania Węglowa zdecydowała się
go zrealizować. Przyczyniły się do
tego opóźnienia inwestycyjne, budowa nowych poziomów oraz problemy
z wycięciem złoża pod filar ochronny
autostrady A1 – tyle a propos KWK
„Knurów”. O „Szczygłowicach”
przesądziła ubiegłoroczna katastrofa,

w której zawaliła się wieża szybu
wentylacyjnego. Z analizy, jaką
Kompania Węglowa zleciła Głównemu Instytutowi Górnictwa wynika,
że połączenie kopalń jest uzasadnione ekonomicznie i technicznie.
Zarząd Kompanii czeka na opinię
rady pracowniczej, która ma na konsultację 45 dni. Według Zbigniewa
Madeja, rzecznika prasowego Kom-

panii Węglowej planowanym terminem startu połączonych już kopalń
jest 1 kwietnia 2009 roku.
Plan wywołuje ostry sprzeciw
związków zawodowych obu kopalń,
które nie wykluczają w ramach protestu wstrzymania wydobycia.
/pg/
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Kardiotele przy Śląskim Centrum Chorób Serca w
Zabrzu organizuje po raz dziesiąty akcję „Zadbaj o
swoje serce!”. Warto z niej skorzystać, tym bardziej,
że udział jest bezpłatny

Knurów. Ruszył program prac społecznie użytecznych

Program z plusem

Śląsk. Bezpłatne badania

Do 260 zł miesięcznie mogą zarobić bezrobotni bez prawa do zasiłku,
korzystający z pomocy społecznej. 25 osób znalazło zatrudnienie przy pracach
społecznie użytecznych na terenie urzędu miasta, MOPS-u, MOSiR-u i
gminnych placówek oświatowych
2 lutego ruszył program prac
społecznie użytecznych, adresowany
do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wcześniej gmina
Knurów podpisała stosowne porozumienie z Powiatowym Urzędem
Pracy, na mocy którego 60 procent
kosztów robocizny zrefunduje PUP,
a 40 proc. gmina.
Małgorzata Cisek-Sopel, dyrektor MOPS mnoży plusy programu:
- Dla bezrobotnych jest to okazja
do zarobienia maksymalnie 260 zł
miesięcznie i jest to kwota wolna od
podatku. Nie wliczamy jej także do
świadczeń społecznych. Bezrobotny
zobowiązuje się do przepracowania
w miesiącu 40 godzin, podczas gdy
etatowy pracownik taką normę wyrabia w tydzień.
Do prac społecznie użytecznych
MOPS wytypował 25 osób, jednak,
jak podkreśla dyrektor Cisek-Sopel,
z zaangażowaniem bywa różnie.
– Mamy pulę 25 miejsc, w której jest
ciągła rotacja pracowników. Nie
wszyscy wywiązują się ze swoich
obowiązków. Zdarza się, że nie przychodzą lub przychodzą do pracy pod
wpływem alkoholu.
W takich przypadkach pomoc
MOPS-u albo zostaje zawieszona

na kilka miesięcy, albo zamieniona
na inne formy – pozafinansowe, jak
np. bony żywnościowe.
Prace społecznie użyteczne,
to m.in. odśnieżanie, sprzątanie,
czynności gospodarcze, porządko-

wanie terenów zielonych, roznoszenie korespondencji.
Program potrwa do 30 listopada
2009 roku. Wartość prac, jakie zostaną wykonane w jego ramach, wynosi
ok. 52 tys. zł.
/pg/

Knurów

Współpraca
prowadzi do sukcesu
W ostatni weekend 20 przedstawicieli z dziesięciu organizacji
pozarządowych z Knurowa kolejny
raz wzięło udział w szkoleniu organizowanym w ramach projektu
,,Przez współpracę do sukcesu”,
współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny.
Zajęcia z temat u ,,Fi nanse
organizacji” prowadził Olgierd
Zaraś. Uczestnicy mieli okazję
zapoznać się z rzetelnym i prawid-

łowym prowadzeniem finansów
organizacji. Szkolenie było kolejnym etapem zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń
pomiędzy liderami organizacji
pozarządowych Knurowa.
Jedną z okazji do pogłębienia
cech integracji był kulig zorganizowany w ramach szkolenia wraz z
ogniskiem w ośnieżonych partiach
górskich Wisły.
/-/

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

ogłoszenie

Przetarg
Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie przy ul. Jana Sobieskiego 6 ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na najem następujących lokali mieszkalnych:
1. mieszkanie o powierzchni użytkowej 71,20 m2 składające się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc,
przedpokoju położone w Knurowie przy ul. Piłsudczyków 14/A/7 (III piętro).
Termin przetargu – 19.02.2009 r. o godzinie 1000, stawka wywoławcza czynszu najmu – 4,50 zł.
za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, minimalna stawka przebicia – 0,20 zł. za 1 m2
powierzchni użytkowej mieszkania.
Wadium – 3.850,00 zł.
2. mieszkanie o powierzchni użytkowej 50,80 m2 składające się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc,
przedpokoju położone w Knurowie przy ul. Mieszka I 21/A/8 (I piętro).
Termin przetargu – 19.02.2009 r. o godzinie 1030, stawka wywoławcza czynszu najmu – 4,50 zł.
za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, minimalna stawka przebicia – 0,20 zł. za 1 m2
powierzchni użytkowej mieszkania.
Wadium – 2.750,00 zł.
3. mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,75 m2 składające się z 2 pokoi, kuchni bez okna,
łazienki z wc, przedpokoju położone w Knurowie przy ul. Kosmonautów 12/B/14 (IV piętro)
Termin przetargu – 19.02.2009 r. o godzinie 1100, stawka wywoławcza czynszu najmu – 4,50 zł.
za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, minimalna stawka przebicia – 0,20 zł. za 1 m2
powierzchni użytkowej mieszkania.
Wadium – 1.930,00 zł.
Osoby zainteresowane winny w terminie do dnia 18.02.2009 r. złożyć w siedzibie LWSM Knurów (pokój
nr 3) pisemną ofertę wzięcia udziału w przetargu oraz wpłacić wymagane wadium w siedzibie Spółdzielni
(pokój nr 26) nie później niż na 1 godzinę przed wyznaczonym terminem przetargu.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie LWSM Knurów przy ul. Jana Sobieskiego 6 pokój nr 3.

Zadbajmy
o nasze serca
Na Śląsku akcja rozpocznie się
15 lutego. Potrwa do 29 marca 2009
roku. Badania odbywać się będą co
niedzielę w okolicach hipermarketów
i centrów handlowych.
Mieszkańcy regionu będą mogli
spotkać się z lekarzami specjalistami.
Podczas akcji wykonane zostaną także
profilaktyczne działania kardiologiczne w zakresie badań EKG, obliczenia
wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia
krwi, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu

i nadwadze. Pacjenci zostaną także
zdiagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania
na chorobę niedokrwienną serca oraz
zawału mięśni sercowego.
Najbliższe, niedzielne spotkanie
odbędzie się w Rybniku przy Centrum Handlowo-Rozrywkowym Rybnik Plaza. Początek o godz. 10.00.
5ak

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

Harmonogram akcji na Śląsku (w godzinach od 10.00 do 18.00):
15.02.2009
22.02.2009
1.03.2009
8.03.2009
15.03.2009
22.03.2009
29.03.2009

– Rybnik – Centrum Handlowo-Rozrywkowe Rybnik Plaza
– Ruda Śląska - Centrum Handlowo-Rozrywkowe Ruda Śląska Plaza
– Gliwice – Centrum Handlowe Forum Gliwice
– Dąbrowa Górnicza – Centrum Handlowe Pogoria Dąbrowa Górnicza
– Rybnik – Galeria Rozrywkowo-Handlowa Focus Mall Rybnik
– Chorzów – Centrum handlowe AKS Carrefour Chorzów
– Czeladź – Centrum Handlowe M1 Czeladź

Knurów. Podzielone dofinansowanie

Kasa dla czterech

170 tys. zł wyda w tym roku miasto na dofinansowanie
projektów organizacji pozarządowych. Konkurs na
realizację zadań publicznych w dziedzinie polityki
społecznej rozstrzygnięto między czterema oferentami
Komisja, pod przewodnictwem
Piotra Surówki, zastępcy prezydenta
Knurowa oceniła jedynie cztery oferty (dokładnie tyle wpłynęło w odpowiedzi na konkurs) i przedstawiła
propozycje kwot dofinansowania
prezydentowi Adamowi Ramsowi.
Z puli 170 tys. zł najwięcej, bo 120
tys. zł dofinansowania otrzymał knurowski oddział PCK. Przeznaczy je
na prowadzenie świetlic opiekuńczowychowawczych dla dzieci z rodzin
zagrożonych patologią społeczną.
30 tys. zł trafiło na konto klubu
abstynentów „Siódemka”, który

spożytkuje je na organizację i prowadzenie spotkań wspierających
osoby uzależnione i ich rodziny.
Po 10 tys. zł otrzymały: gliwickie stowarzyszenie Arka Noego i
przyszowickie Centrum Edukacji
i Warunków Rozwoju. Oba zadeklarowały przeznaczyć środki na
prowadzenie konsultacji i szkoleń
dla osób dotk nięt ych sk utkami
uzależnień w ramach programu
„Bezpieczna przystań” i w formie
warsztatów profilaktyki uzależnień
i przemocy.

/pg/

reklama

Wyłoniony w drodze przetargu oferent do najmu lokalu mieszkalnego w terminie do 7 dni od dnia
przeprowadzenia przetargu, będzie zobowiązany do wpłacenia kaucji w wysokości 12 – krotności miesięcznego czynszu najmu liczonego według wylicytowanej stawki czynszu najmu i powierzchni użytkowej
mieszkania.
Na poczet części kaucji zostanie zaliczone wpłacone przez oferenta wadium.
Z oferentem wyłonionym w postępowaniu przetargowym zostanie zawarta umowa najmu na okres do 3 lat.
Oprócz czynszu najmu oferent z którym zostanie zawarta umowa najmu będzie zobowiązany regulować
opłaty za usługi i świadczenia komunalne tj. centralne ogrzewanie, woda i odprowadzanie ścieków, wywóz
nieczystości, podgrzanie wody (osiedle WP II).
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami
(pokój nr 23), telefon (032) 235-14-25 wew. 34.
LWSM w Knurowie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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Knurów. Remont w Miejskim Ośrodku pomocy społecznej

Kolejna ekipa remontowa wkroczyła
do budynku knurowskiego MOPS.
Po wymianie sieci kanalizacyjnej,
remoncie dachu i termomodernizacji
przyszedł czas na ściany i podłogi

Potok wody
wylewającej się
zza parkingu
obok ratusza i
wpływającej na
ulicę Niepodległości
zaskoczył
przechodniów
i kierowców.
Powodem była awaria
wodociągu
Do zdarzenia doszło około
15.30 w ubiegły czwartek. – Była
odwilż, więc pomyślałem, że to
roztopy, bo woda szła z pola za
parkingiem. Ale zaraz mi się zdało,
że to zbyt duży potok jak na takie
topnienie – powiedział Przeglądowi jeden z właścicieli parkujących
na placu za ratuszem aut.
- Awarii uległa główna magistrala Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów – wyjaśnił
nam Bogusław Tyszkowski, prezes knurowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

nie tylko o funkcjonalność i estetykę, ale także o sprostanie wymogom unijnym. Po wymianie pionów
kanalizacyjnych, renowacji dachu i
termomodernizacji można się było
wziąć za wnętrza. Ściany budynku

zostaną wyrównane i pomalowane.
Wyeksploatowane linoleum będzie
zastą pione nową , przemysłową
wykładziną podłogową.
Remont rozpoczął się w ubiegłym tygodniu. Obejmie wszystkie
pomieszczenia w siedzibie MOPS, ale
jest planowany tak, aby nie zakłócić

I pracownicy
ośrodka, i
robotnicy
starają się tak
pracować, by
klienci MOPS
nie odczuli
niedogodności

Knurów. Awaria wodociągu

Pękła rura, potok
wody na ulicy
– Usterka okazała się bardzo poważna, rozszczelnieniu uległ wodociąg o
przekroju 400.
Pracownicy PWiK szybko podjęli
działania, by zminimalizować straty

i uchronić odbiorców od przerw w
dostawie wody. „Przestrefowano”
sieć i uruchomiono dodatkowe ujęcia wody. Z kolei w nocy z czwartku
na piątek GPW naprawiła usterkę.
/bw/

funkcjonowania ośrodka. Głośniejsze
prace są prowadzone popołudniami,
zaś pomieszczenia będą odnawiane
nie jednocześnie, lecz rotacyjnie.
Na pierwszy ogień poszło skrzydło,
w którym znajduje się sekretariat, a
także gabinet dyrektora.
– Mam tu mały ogród botaniczny, bo wszystkie kwiaty z sąsiednich
pomieszczeń zostały przeniesione do
mnie – śmieje się Małgorzata CisekSopel, dyrektor MOPS. – Jesteśmy
już zaprawieni w boju, mamy za sobą
niejeden remont. Poradziliśmy sobie

niemowląt. W niektórych miejscach
pojawią się nowe drzwi.
Prace potrwają do maja, a ich
koszt to około 190 tysięcy złotych.
Środki pochodzą z budżetu gminy.
Jak informuje Małgorzata Cisek-Sopel, w tegorocznych planach jest zamontowanie oświetlenia na zewnątrz
budynku oraz remont ogrodzenia,
w którym metalowe konstrukcje
zostaną zastą pione drewnianymi
sztachetami.
MiNa

nekrolog

8 lutego 2009 roku zmarł

Henryk Skupień,

wieloletni Naczelnik OSP „Knurów”.
Wyznawane przez Niego wartości, mądrość życiowa,
wyryły niezatarty znak na sposobie wypełniania
misji ochotniczego strażackiego ruchu w Knurowie.
Pozostanie w naszej pamięci jako uczciwy, prawy,
godny zaufania wychowawca młodzieży skupionej
w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Foto: Bogusław Wilk

K iedy k il ka lat temu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
otrzymał nową siedzibę przy ulicy
Koziełka, budynek znajdował się w
dość opłakanym stanie. Wymagał
gruntownego remontu. Chodziło tu

Foto: Mirella Napolska

Rotacja chroni
od zakłóceń

nawet podczas wymiany stolarki
okiennej. Myślę, że i tym razem uda
nam się pracować, mimo wszystko,
jak dotychczas i że nasi klienci nie
odczują żadnych niedogodności.
Muszę przyznać, że trochę się obawiałam, jak pracownicy przyjmą
wiadomość o kolejnym remoncie. Na
szczęście okazało się, że to dla nich
dobra wiadomość, mimo uciążliwości
z tym związanych, doczekamy się
dobrych warunków pracy.
Remont dotyczy również schodów oraz toalety dla niepełnosprawnych, w której m.in. zostanie zorganizowany kącik do przewijania

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie
oraz Braci Strażackiej
składa
Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Serdeczne wyrazy podziękowania za udział
w pożegnaniu

Ś.P. STANISŁAWA KOŚMIDRA

Parking znalazł się pod wodą, problem z przejściem
„suchą stopą” mieli przechodnie
Przegląd Lokalny Nr 6 (833) 12 lutego 2009 roku

- naszego ukochanego Męża, Taty, Dziadka i Teścia
– Krewnym, Sąsiadom, Przyjaciołom, Znajomym
składa pogrążona w smutku
Żona, Córka oraz Synowie z Rodzinami


rozmaitości
Niezapomniany tydzień knurowian na Bliskim Wschodzie

Podróż do Ziemi Świętej
Niezwykle bogata we wrażenia okazała się tygodniowa pielgrzymka
pięćdziesięciu parafian z Knurowa i ościennych miejscowości do Ziemi
Świętej. – Można rzec, że doświadczyliśmy Piątej Ewangelii… - oceniają
swoją podróż
Na Ziemię Świętą udali się pielgrzymi
z parafii Matki Boskiej Królowej
Świata ze Szczygłowic. Towarzyszyli
im mieszkańcy Książenic, Orzesza,
Mysłowic, Katowic, Częstochowy i
Cieszyna.

Pielgrzymce przewodniczyła trójka księży - Korneliusz Nóżka, Mariusz
Marek i były wikary szczygłowickiej
parafii, ks. Michał Macherzyński.
- Podczas podróży kroczyliśmy
śladami Jezusa i Maryi – mówi

jeden z uczestników, Szymon Błaszczyk. - Pierwszą cześć pielgrzymki
spędziliśmy na północy Izraela w
Tyberiadzie, gdzie dane mam było
płynąć łodzią po Jeziorze Galilejskim. Nawiedziliśmy Bazylikę Zwia-

Pielgrzymi przy Bazylice Narodzenia w Betlejem

stowania oraz Kościół św. Rodziny i
warsztat Józefa w Nazarecie, Górę
Tabor, Górę Błogosławieństw, a
także Kafarnaum, gdzie w świątyni
nauczał Jezus.
W Kanie Galilejskiej, miejscu
pierwszego cudu Chrystusa, dziewięć par odnowiło przyrzeczenia
małżeńskie. Nad rzeką Jordan odnowiono Chrzest Święty.
- Podróżując na południe Ziemi
Świętej do Betlejem zwiedziliśmy Hajfę, Cezareę, Tel Aviv i Jafę. W czasie
pobytu w Betlejem, mieście narodzenia
się Jezusa znajdującego się na terenie
Autonomii Palestyńskiej, odwiedziliśmy Bazylikę Narodzenia Pana Jezusa
oraz Grotę Narodzenia. Ponadto
byliśmy w Grocie Mlecznej i na Polu
Pasterzy. Wjeżdżając do Jerozolimy,
byliśmy kontrolowani za każdym razem
przez służby celne Izraela – relacjonuje

knurowski pielgrzym.
W Jerozolimie prz ybysze z
Polski kroczyli śladami dorosłego Jezusa. Byli w Kościele Pater
Noster, Ogrodzie Getsemani, Kościele Zaparcia się Piotra oraz miejscu
ostatniej wieczerzy. Podążali Drogą
Krzyżową i odwiedzili Grób Pański.
- W Jerozolimie modliliśmy
się pod Ścianą Płaczu oraz zwiedziliśmy Yad Vashem - miejsce pamięci
pomordowanych Żydów i ludzi, którzy w czasie wojny pomagali Żydom.
Ostatniego dnia naszego pielgrzymowania udaliśmy się drogą przez
pustynię do Qumran - miejsca odkrycia dawnego miasta Żydowskiego
– dodaje Błaszczyk. - Zobaczyliśmy
miasto Jerycho, a także kąpaliśmy
się w Morzu Martwym. Podróżując
po Ziemi Świętej nie odczuwaliśmy
lęku związanego z działaniami wojennymi. Izrael zawiesił walki w
Strefie Gazy z powodu zbliżających
się wyborów parlamentarnych do
Knesetu. Teraz możemy powiedzieć,
że pielgrzymując po Ziemi Świętej
doświadczyliśmy Piątej Ewangelii.

/oprac. b/

Knurów, Gierałtowice, Pilchowice

Procent na wagę złota

Rozpoczął się okres rozliczeniowy podatku dochodowego
za 2008 rok. Dla podatników wystających w kolejkach
w urzędach skarbowych to test na cierpliwość. Dla
Organizacji Pożytku Publicznego to przede wszystkim
szansa na finansowe wsparcie

Niemcy. „Samo Życie” o świętej Barbarze

Knurowska patronka
górników w Niemczech
O monetach z wizerunkiem św. Barbary i poczcie
szybowej robi się coraz głośniej. Ostatnio za sprawą
„Samego Życia”, dwutygodnika Polonii niemieckiej, który
na swoich łamach opublikował obszerną relację z tych
wydarzeń

Bogusław Szyguła, kustosz Izby
Tradycji KWK „Knurów” nie kryje
dumy. – To dla Knurowa ogromna
promocja! Monety z wizerunkiem św.
Barbary wywołują u kolekcjonerów
ogromne emocje. Także za Odrą, o
czym świadczy ta publikacja.
Fakt, wydarzenie z Knurowa
zaanonsowano już na pier wszej
stronie dwutygodnika. Aby podgrzać
atmosferę, redakcja „Samego Życia”
zorganizowała wśród czytelników
błyskawiczny quiz. – Skierowany
był przede wszystkim do knurowian,
mieszkających w Niemczech. Mogli
oni wygrać monetę ze św. Barbarą,



dzwoniąc do redakcji i odpowiadając
na pytania o Knurowie – opowiada
Szyguła.
Kustosz nie kryje radości także
z wyników, jakie św. Barbara osiągnęła na aukcjach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. – Udało się zebrać 3 tys. zł za trzy monety. Wiem, że
część tej kwoty trafi do knurowskiego
Polskiego Czerwonego Krzyża. Nie
dość, że to wielki rarytas dla kolekcjonerów, to pomaga innym!
Szyguła nie osiada na laurach,
już zapowiada, że szykuje na marzec
emisję kolejnych, wyjątkowych monet, o których znów będzie głośno.
Paweł Gradek

64 038 podatników wskazało w
swoich zeznaniach podatkowych za
2007 rok organizacje pożytku publicznego, którym naczelnicy skarbówek przekazali kwoty w wysokości
nieprzekraczającej 1 proc. podatku.
Na konta organizacji trafiło z tego
tytułu 5 592 000 zł. Lwia część podatników nadal nie korzysta z przywileju wsparcia potrzebujących...
1 procent na rzecz OPP może
przekazać podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
podatnik opodatkowany ryczałtem
od przychodów ewidencjonalnych,
podatnik objęty liniową, 19-procentową stawką podatku, podatnik
uzyskujący dochód z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych
oraz pochodnych instrumentów finansowych.
Pier wszy k rok to w ybór
Organizacji Pożytku Publicznego, na rzecz której chcemy
przekazać 1 procent podatku.
Są nimi te, które posiadają
status opp na dzień 30 listopada 2008 r. Ich wykaz został
opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej – Monitor Polski z 31

grudnia 2008 r. Dla skomputeryzowanych prostsze będzie odwiedzenie
strony: www.opp.ms.gov.pl. Pozwoli
nam ona błyskawicznie znaleźć organizacje z całej Polski.
Drugi krok to wypełnienie odpowied niej r ubr yki w rocznym
zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38.
Wpisujemy w nią nazwę organizacji
pożytku publicznego, jej numer KRS
i kwotę, którą chcemy przekazać na
rzecz tejże organizacji. Nie może
ona przekraczać 1 proc. podatku
należnego, wynikającego z zeznania
podatkowego, po zaokrągleniu do
pełnych dziesiątek groszy w dół.
W rubryce „Inne informacje,
w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” możemy wpisać nasze
preferencje co do rozdysponowania
przekazanych przez nas środków.
1 procent można przekazać tylko
w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie. Jeżeli numer KRS
nie będzie się zgadzać z nazwą organizacji, podatnik zostanie wezwany
do złożenia wyjaśnień. Podatnik nie
może podzielić 1 procenta na kilka
organizacji.
Paweł Gradek

Komu pomóc?
Na terenie Knurowa znajdują się cztery OPP, na rzecz których można przekazywać
swój 1 procent:
Klub Sportowy „Concordia” Knurów – nr KRS – 0000127455
Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków – nr KRS – 0000141003
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – nr
KRS – 0000153196
Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Dzieci Europy „Cum Amicis” – nr KRS
– 0000227212
Knurowianie, którzy są członkami Koła Mikołów, Polskiego Związku Niewidomych
Okręgu Śląskiego, proszą o przekazanie 1 proc. na ich działalność. Wystarczy w
rubrykę wpisać: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – nr KRS – 0000012847,
w rubryce „Inne informacje...” należy wpisać „dla Koła Mikołów”.
Wspomóc można chorego Dawida Kiliana, wpisując w rubrykę OPP – Fundacja
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – nr KRS- 0000037904. W „Informacjach...” dopisać:
„Dawid Rafał Kilian – 2944”.
Na terenie gminy Gierałtowice znajduje się jedna OPP – Stowarzyszenie Przyjaciół
Zamku w Chudowie „Castellum” – nr KRS – 0000205632.
Gmina Pilchowice ma trzy organizacje, które warto wspomóc:
Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Pilchowice – nr KRS – 0000002588, Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Chorych Psychicznie „Pomost” – nr
KRS – 0000211563, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży, prowadzony
przez Zakon Ojców Kamilianów – nr KRS – 0000310929.
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Naucz się królewskiej gry
Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
zaprasza na bezpłatny kurs nauki gry w szachy
Zajęcia odbywać się będą w
klubie Lokatorek we wtorki w godzinach 14.30-15.30.
W siedzibie MOPP przy al. Lipowej 12 prowadzone będą zajęcia fotograficzne (w środy od 16.00 do 17.00).
W szkolnej „Szóstce” przewidziano
naukę tańca towarzyskiego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w soboty w godz. 10.00-

12.00), natomiast nowoczesnego dla
uczniów szkół podstawowych klasy
IV – VI w Dom Kultury w Szczygłowicach (w poniedziałki 15.15 – 16.15
i środy 16.00–17.00).
Ponadto MOPP zaprasza do
skorzystania ze stałej oferty zajęć
dla uczniów - kół: teatralnego, muzycznego, plastycznego, sportowego
i turystycznego.
/mopp/

SESJA RADY MIASTA
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.02.2009 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 protokołów z sesji Rady Miasta odbytych w dniach
17.12.2008 r. oraz 14.01.2009 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na
rzecz Województwa Śląskiego nakładów poniesionych na
realizację zadania pn.: „Budowa skrzyżowania przy drodze
wojewódzkiej nr 921 (ulica Dworcowa – Niepodległości) z ulicą
Kopalnianą oraz 1 Maja w Knurowie,
2) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów,
3) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów,
4) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy dotyczących nieruchomości komunalnych położonych w Knurowie w trybie bezprzetargowym,
5) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
6) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
7) w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gminy Knurów,
8) w sprawie: oddania w dzierżawę części nieruchomości komunalnej położonej w Knurowie przy ul. Targowej 2 na okres 1
roku w trybie bezprzetargowym,
9) w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2009 rok,
10) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian
udziałów,
11) w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian
udziałów.
10. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Kachel
reklama
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Knurów. Najstarsi świadkowie wieków

Bez zabytków,
ale pod ochroną

410-letni kościółek św. Wawrzyńca cieszy chorzowian,
a gotycka piękna Madonna wespół z św. Anną
Samotrzecią i św. Wawrzyńcem przebywają w Muzeum
Archidiecezjalnym w Katowicach. Na szczęście perły,
ale mniejszego kalibru, w mieście pozostały
Nie doczekał się Knurów swojego Wawelu, ale zamek swój ma!
Zbudowano go w latach 1852-1853
na terenie majątku dworskiego przy
ul. Koziełka. To dzisiejszy budynek
klubu NOT i siedziba Izby Tradycji
KWK „Knurów”. O kilka lat młodszy jest najstarszy krzyż łaciński z
piaskowca przy ul. Dworcowej (1868
rok). Ufundowali go Eleonora i Gustaw Paczyńscy, pierwsi właściciele
zamku, z okazji srebrnego jubileuszu
małżeńskiego.
Z 1887 roku pochodzi kapliczka
św. Barbary z Krywałdu, o przejęcie
której aktualnie stara się UM Knurów, aby nadać jej dawny blask.
Środowisko kulturowe miasta
jest stosunkowo młode i związane
z jego przemysłow y m ok resem
rozwoju. Najstarszy element tego
okresu stanowi zespół zabudowy
przemysłowo-mieszkaniowej zakładów Krywałd-Erg z końca XIX w.
Nieco młodsze są obiekty związane
z kopalnią „Knurów” i późniejszą
koksownią – zabytki techniki, jak
np. dwubębnowa maszyna parowa
z 1904 roku, która pracowała do
1997 w urządzeniu wycią gowym
szybu „Piotr”, budynek byłego Domu
Kultury z 1905 roku, przy ul. 1 Maja
i osiedla patronackie. III Kolonia,
cechująca się wybitnymi w skali regionu walorami urbanistyczno-architektonicznymi, została doprowadzona do stanu zapaści na skutek braku
remontów i modernizacji zabudowy,
dróg i infrastruktury technicznej.
– Ten teren został objęty programem
rewitalizacji, który pozwoli przywrócić zabudowie dawny wygląd. W
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar ten został
objęt y ochroną konser watorską
– informuje Krystyna Kostelecka,
naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta
i Spraw Lokalowych.
Na liście obiektów pod ochroną
konserwatorską znajdują się także
nieco młodsze budynki: dyrekcja
KW K „K nu rów”, poczta, apteka św. Barbary, zespół budynków
Szpitala Miejskiego – 1912 r. Nieco
późniejszy jest kościół pw. św. Cyryla i Metodego (1937-1947) i ratusz
– 1925-29 r.
Budynek dyrekcji zakładu „Krywałd-Erg” pochodzi z 1900 roku,
jednak nie jest własnością Gminy,
co uniemożliwia wydatkowanie
funduszy na prace konserwatorskie.
Prognozy nie są dla tego terenu
korzystne. Przewiduje się dalsze
jego osiadania, co skutkować będzie większą degradacją istniejącej

Foto: Archiwum

MOPP zaprasza dzieci

Powstały w połowie XIX wieku knurowski zamek - obecnie
siedziba klubu NOT
zabudowy, w tym budynku dyrekcji
zakładów „Krywałd-Erg”.
Skutki eksploatacji górniczej
spowodowały największe straty
właśnie w zabudowie zespołu osiedla przyfabrycznego w Krywałdzie,
wtedy wyburzono kasyno.
Przykładem totalnej ignorancji
w kwestiach architektonicznych,
było oszpecenie Szpitala Miejskiego
ceglaną dobudówką na początku
lat 80.
Perłami, chociaż nie dla oka
każdego są: mozaika św. Barbary z
cechowni KWK „Knurów” z 1908
roku, dwa dzwony z 1655 roku
– jeden większy z wizerunkiem św.

Jerzego, drugi mniejszy z napisem:
„Niech będzie imię Pańskie błogosławione roku Pańskiego 1655”.
Dzwony ufundował Adam Goszycki,
a odlano je w Lotaryngii. Trzeci
dzwon przekazano w lipcu 1917 roku
na przetopienie, na cele wojenne rządu pruskiego.
Dzwony rozbrzmiewają z wieży
kościoła pw. św. Cyryla i Metodego,
wcześniej znajdowały się na wieży
kościółka św. Wawrzyńca.
Z 1759 roku pochodzi srebrna
monstrancja, częściowo pozłacana,
która znajduje się na wyposażeniu kościoła św. Antoniego w Krywałdzie.
Paweł Gradek

reklama



rozmaitości
Walentynki. Biura matrymonialne – renesans stylu retro?

Love story
z ankiety

W czasach powszechnego dostępu do internetu, kiedy w
każdej chwili można poflirtować na czacie albo umówić
się na randkę przez gadu-gadu, biuro matrymonialne
wydaje się czymś bardzo niedzisiejszym. Sprawdziliśmy,
czy w ogóle takie istnieją poza przestrzenią wirtualną.
Okazało się, że owszem, są. Idąc z duchem czasu mają
swoje strony internetowe, ale mają też konkretne siedziby
i mogą zaaranżować całkiem udane spotkanie w „realu”
- Internet jest anonimowy, dość
przypadkowy i nie do końca bezpieczny – uważa Joanna Kubisz, właścicielka biura matrymonialnego w Gliwicach. – Tymczasem biuro pomaga dość
dokładnie określić preferencje i oczekiwania wobec partnera, zapewniając
przy tym pełną dyskrecję. Klient biura
spotyka się z osobą, o której już wiadomo, że spełnia jej ogólne kryteria.

Wiek bez znaczenia

Swojej drugiej połowy poprzez
matrymonialnego pośrednika szukają
i starzy, i młodzi – w końcu każdemu
doskwiera samotność, nieważne, czy
ma lat dwadzieścia, czy osiemdziesiąt
(bo i tacy seniorzy się zdarzają). Często
są to osoby na wysokich stanowiskach,
które nie chcą od razu ujawniać przed
nowym znajomym swoich danych, a
jednocześnie nie mają ochoty na ryzykowną randkę z osobą poznaną przez
internet. Z reguły szukają stałego partnera, a nie weekendowej przygody.
Każdy, kto zgłasza się do biura,
wypełnia na początku ankietę, podaje
w niej takie konkrety jak wiek, wzrost,
kolor oczu, zawód, a także zainteresowania, upodobania, cechy charakteru.
Jest też okienko, w którym można wyrazić zainteresowanie osobami z zagranicy. Dane personalne, poza imieniem i
– wedle życzenia – numerem telefonu,
pozostają do wiadomości biura. Zamiast
nich każdy klient otrzymuje numer,
który będzie jego kryptonimem dopóki,
dopóty sam nie zechce się zdekonspirować wobec spotkanej osoby. – Biuro
pomaga wykonać pierwszy krok – mówi
właścicielka. – Dokonuję wstępnej
selekcji, wybieram zestaw ankiet tych
osób, które odpowiadają kryteriom
danej osoby szukającej partnera. Cała
reszta należy już do klientów.

z naszego pośrednictwa. Potem, kiedy
już są szczęśliwą parą, czasem wolą
zapomnieć, w jaki sposób się poznali.

Samotność - dobra... do czasu

Właścicielka biura na brak klientów nie narzeka. Przyznaje, że w
ostatnim czasie ich liczba bynajmniej
nie spada. A czemu szukają partnerów
w tak nietypowy sposób? Wrodzona nieśmiałość? Raczej brak czasu
– coraz szybsze tempo życia w XXI
wieku sprawia, że w wielu przypadkach po prostu nie ma kiedy rozejrzeć
się za partnerem czy partnerką na
życie. – Lansuje się ostatnio modę na
„singli”, ale tak naprawdę mało kto
wybiera życie w pojedynkę – uważa
właścicielka biura. – Raczej wygląda
to tak, że nagle człowiek orientuje się,
że znajomi mają żony, mężów, dzieci,
a on ciągle jest sam. I właściwie nie
wiadomo, jak do tego doszło.
Jeśli nam z tym źle, zawsze możemy zacząć intensywnie rozglądać
się za drugą połową. Nieważne jak
– na własną rękę czy z pośrednikami,
zdając się na ślepy los czy racjonalnie
przeglądając dossier potencjalnych
kandydatów. Ważne, żeby nie tracić
wiary, że w końcu się uda.
M. Napolska

reklama

Grzesiu,
Kocham Cię bardzo i nie wyobrażam sobie bez Ciebie życia.
Dziękuję Ci za wsparcie w trudnych chwilach.
Kochająca Cię Aldona
***
W Dniu Św. Walentego
masz życzenia z serca mego,
od początku znajomości
w moim sercu stale gościsz
i zostaniesz tam do końca,
bo to rzecz nieustająca.
Z okazji Walentynek żonie Ewie
Mazurek
życzy Krzysiek
***
Dzisiaj chcę Cię pocałować.
Dzisiaj skradnę Ci całusa.
Może w tłumie, na ulicy,
albo gdzieś w autobusie.
Dziś Cię miła pocałuję.
Jeszcze nie wiem, gdzie to będzie,
ale wiem, że Ciebie kocham.
Chcę być z Tobą zawsze i wszędzie.
Dla Agaty z Gliwic – Dawid.
Kocham Cię Misiu!
***
Szczęście Ci niosę i Ty daj mi
szczęście.
Ręce wyciągam, by chwycić
Twe ręce.
Sercem gorącym przyjmuję
Twe serce.
Pragnę być z Tobą i już
z nikim więcej.
Dla najukochańszej żony pod
słońcem
Kasi Rząsa życzy Ci Twój mąż
Tomasz Rząsa.

Ryby chcą wody, ptaszek wolności.
Ja chcę od Ciebie szczerej miłości.
Dla najukochańszej Dorotki
od zawsze kochającego M.B.
***
Na drodze życia są światła i mroki.
Raz szczęście jasne, raz smutek
głęboki.
Ale gdy razem idzie się we dwoje,
łatwiej się znosi nawet ciężkie
znoje.
Z okazji Walentynek
kochanemu Mężowi Damianowi
Pietrzik – żona Justyna.
***
To był strzał w dziesiątkę,
tworzymy parę na piątkę,
obyśmy o tym pamiętali
i dalej się tak mocno kochali.
Z okazji Święta Zakochanych
mężowi Krzysztofowi Mazurek
śle Ewa.
***
Kochanemu mężowi
samych szczęśliwych chwil w życiu
i wiecznie żywej miłości,
ciągle bardziej kwitnącej i rosnącej
na co dzień –
nie tylko w Walentynki
kochający (a) Pączuś
***

W Dniu Świętego Walentego
masz życzenia z serca mego.
Od początku znajomości
w moim sercu stale gościsz.
I zostaniesz tam do końca,
bo to rzecz nieustająca.
Kochanej Krystynie
życzy Hubert
***
Nie mogę obiecać Ci wiele,
bo tyle to prawie nic.
Najwyżej wiosenną zieleń,
najwyżej pogodne dni i piękne sny.
Pomocną dłoń w potrzebie,
obecność gwiazd na niebie...
Nie mogę obiecać Ci wiele,
tylko po prostu siebie,
więc uśmiechnij się, bo Alicjo
kocham Cię Michał
***
Bożenie, Ewie, Basi, Sabinie,
Beacie, Jance, Lili i Gosi, Irenie
na Św. Walentego
przesyłam buziaka dużego.
Pamiętający – Marek K.
***
Dziś Cię miła pocałuję,
jeszcze nie wiem gdzie to będzie.
Ale wiem, że Ciebie kocham.
Chcę być z Tobą zawsze wszędzie.
Kochanej żonie Bożenie – Marek.

Naszym kochanym Walentynkom
życzymy dużo miłości
dla Madzi, Wiki i Zuzi z Gierałtowic
od rodziców dużo kusików.
***

reklama własna wydawcy

Amor wystawia na próbę czasu

Niektórzy pojawiają się i znikają,
są też osoby, które wnikliwie poszukują partnerów i nie zrażają się niepowodzeniami. Najbardziej wybredny
klient szuka ukochanej przez gliwickie biuro już od ośmiu lat! – Była też
pani, która za naszym pośrednictwem
szukała partnera przez jakieś dziesięć
lat , bezskutecznie – opowiada Jolanta
Kubisz. – Wreszcie, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, pewnego dnia
przyszła do biura z panem poznanym
tutaj, żeby mi powiedzieć, że niedawno się pobrali.
Podobno często się zdarza, że pary
skojarzone przez biuro matrymonialne
stają na ślubnym kobiercu, ale rzadko
nowożeńcy informują o tym swoich
biurowych „swatów”. Wieści na ten
temat docierają tu raczej bocznymi
kanałami. – To dyskretna sprawa
– wyjaśnia Kubisz. – Niektórzy krępują się faktem, że w ogóle korzystają
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aktualności
Knurów. miasto doceniło świąteczne dekoracje

Piękno w świetle
Skwer między blokami na
Os. Wojska Polskiego II
Blok przy ul. Ułanów 7

- Czasem odrobina chęci doprawiona szczyptą fantazji
wystarczy, by zrobić coś ciekawego – nie mieli wątpliwości
uczestnicy poniedziałkowej uroczystości

W okresie Bożego Narodzenia
postarali się o to, aby dekoracjami
stworzyć świąteczny klimat wokół
swoich mieszkań, domów i miejsc
pracy. W miniony poniedziałek
wyróżnieni knurowianie przybyli do
ratusza, aby przyjąć podziękowania za
wkład w upiększanie miasta

Domki jednorodzinne w rejonie Os. Wojska Polskiego
reklama

Balkon w budynku przy ul. Marynarzy

To już tradycja, że ci mieszkańcy
Knurowa, którzy najpiękniej udekorowali swoje okna, witryny czy
podwórza na czas świąt, są doceniani
przez miasto za swoje starania. W
tym roku Komisja Oświaty Rady
Miasta Knurów, przyznająca wyróżnienia, wybrała 29 dekoracji. Ich
autorzy zostali zaproszeni do ratusza
na uroczyste rozdanie dyplomów i
słodki poczęstunek.
– Bardzo sobie cenimy tę aktywność mieszkańców, która powoduje,
że nasz Knurów jest jeszcze piękniejszy – powiedział obecny na spotkaniu
prezydent Knurowa, Adam Rams.
Komisja Oświaty tym razem
odeszła od formy konkursowej, honorując wszystkich równorzędnymi
wyróżnieniami.
– Przechadzając się po Knurowie
i szukając najpiękniejszych dekoracji, skupialiśmy się na tym, by niosły
one atmosferę świąt – mówi radny
Paweł Kamiński, przewodniczący
KO. – Wystrój nie musiał koniecznie
być związany z oświetleniem, nie
zwracaliśmy uwagi na tak zwane
„Las Vegas”, bo przecież nie o moc
żarówek tu chodzi.
Dyplomy i upominki wręczali
wyróżnionym: prezydent Rams, radny Kamiński i prowadzący spotkanie
wiceprzewodniczący Rady Miasta
Knurów Joachim Machulik.
Tekst i foto: MiNa

Wyróżnieni za iluminacje
świąteczne w 2008 roku
Wspólnota mieszkaniowa – ul.
Ułanów 7; Witryny – Cukiernia „u
Zbyszka” Zbysław Małota, Słowik
„Lusiniolo” Adam Wiśniowski, Planeta; Balkony i okna – Aleksandra i Leszek Pawlakowie, Janina i Zdzisław
Jackowscy, Ewa i Jerzy Kaczmarczykowie, Wojciech Chojnacki, Wojciech
Dylewski, Bronisława Dybowicz,
Janina Baszczyńska, Małgorzata
i Marek Mikołajczykowie, Roman
Doberstein, Ryszard Lewandowicz,
Jan Osuch, Katarzyna Ratajczak,
Helena i Zdzisław Bazylów; Posesje
– Jarosław Mirowski, Henryka i Jan
Serafinowie, Piotr Rolnik, Joanna
Kołkowska, Jadwiga i Alojzy Sarnes,
Danuta i Piotr Nowakowie, Barbara
i Piotr Dudło, Barbara i Dariusz
Bismorowie, Gabriela i Jan Baluchowie, Mirosława i Eugeniusz Cebula,
Gabriela Chudoba – Jaksik, Mariola
i Czesław Brozig.		
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Wilcza

Jak dobrze mieć
sąsiada… na Malcie

Foto: Archiwum ZS-P Wilcza

Świat to globalna wioska – przekonują przedszkolaki
z Wilczy. Dzięki Internetowi ich sąsiadami są maluchy
z… śródziemnomorskiej Malty

Dzięki Internetowi maluchy z Wilczej często goszczą na Malcie

To nic, że Wilczę od wyspy dzieli
dwa tysiące kilometrów. Dla małych
sąsiadów to zaledwie kliknięcie
myszki. Odległość niweluje internet.
Spotkania przyjmują formę wideokonferencji.
Tematem ostatniej z nich były
święta. Była okazja pokolędować,
popisać się nowymi umiejętnościami i pochwalić ciekawymi pracami
plastycznymi. Na co dzień placówki
w obydwu krajach wymieniają się
mailami i zdjęciami. Od czasu do
czasu w obydwie strony słane są
paczki. Zawartością są upominki,
pamiątki, słodycze i dzieła dziecięcej twórczości.
Znajomość śląsko-maltańska
została nawiązana niespełna rok
temu. To wówczas Zespół SzkolnoPrzedszkolny przystąpił do projektu
„Życie dzieci w innych krajach”
zarejestrowanego w ramach eTwinningu, czyli europejskiej współpracy szkół i przedszkoli. Rodzice
przedsz kola ków śled zą w y n i k i
współdziałania swoich milusińskich
z rówieśnikami z południa Europy
na bieżąco. Informują ich o tym
specjalne tablice.
/ZSP,bw/

Konkurs poetycki

O przyznanych nagrodach laureaci zostaną poinformowani telefonicznie i pocztą elektroniczną.
Jury przyzna następujące nagrody: I
nagroda – 1300 zł, II nagroda – 800
Kochasz lirykę, czujesz wenę twórczą – weź udział w
zł, III nagroda – 600 zł oraz cztery
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O granitową strzałę” wyróżnienia po 200 zł każde. PrzeNie ma ograniczeń. Mile wi- dorobku artystycznym, adres, telefon widziano też nagrodę specjalną dla
dziani debiutanci i zawodowcy. i e-mail). Godło ma zapewnić ano- debiutanta oraz nagrody rzeczowe
Zainteresowani mają nadesłać ze- nimowość poety i wykluczyć podej- i książkowe. Ogłoszenie wyników
staw pięciu wierszy (w czterech eg- rzenia o to, iż jury mogłoby kojarzyć i wręczenie nagród odbędzie się 8
zemplarzach) o dowolnej tematyce, jego nazwisko. Twórcy mogą przysy- maja 2009 roku w galerii „Skalna”
dotąd niepublikowanych i nienagra- łać tylko po jednym zestawie. Prace Strzelińskiego Ośrodka Kultury o
dzanych w innych konkursach, a należy nadesłać do 31 marca 2009 godzinie 15.00.
Więcej informacji można uzytakże ten sam zestaw na płycie CD. roku na adres: Strzeliński Ośrodek
skać
pod numerem telefonu: (0-71)
Wiersze należy opatrzyć god- Kultury, ul. Brzegowa 10 a, 57-100
392
15
43, a także przez e-mail:
łem, czyli pseudonimem, np: Sto- Strzelin, z dopiskiem na kopercie:
krotka. Do zestawu należy dołączyć „Ogólnopolski Konkurs Poetycki «O kultura@strzelin.pl, mirkaszychozamknięta kopertę, opatrzoną tym granitową Strzałę»”. W przypadku wiak@wp.pl.
samym godłem, zawierającą dane debiutantów należy dodatkowo doMonika Pięciak
autora (imię, nazwisko, informacje o pisać: „Przed debiutem”.

Strzała za Strofy

Foto: Archiwum przedszkola

rozmaitości

Dzieci przywiozły z gór wiele niezapomnianych wrażeń

Knurów, Rabka

Zimowisko
po góralsku

Konna przejażdżka, spotkanie z garncarzem,
góralskie ognisko i moc wrażeń – to wszystko
pozostanie w pamięci przedszkolaków, którzy
spędzili ferie w Rabce
27 maluchów z przedszkolnej
„Dwójki” i „Dwunastki” wypoczywało w górach pod opieką Cecylii
Boryga, Lilianny Rudnickiej, Elżbiety Tubackiej i Marii Boroń.
Przedszkolaki dotarły do wielu
miejsc, które warto było zobaczyć.
Zwiedziły Muzeum im. Władysława
Orkana, odwiedziły pracownię ceramiczną, świetnie bawiły się podczas
spektakli w miejscowym Teatrzyku
„Rabcio”.

Niezapomniane wrażenia pozostawiła im przejażdżka wozem konnym po okolicy i częste spacery po
Parku Zdrojowym. Ogromną frajdą
okazało się spotkanie z prawdziwą góralską kapelą. Dopełnieniem
atrakcji było ognisko z pieczeniem
kiełbasek.
Oprócz wrażeń, o ciekawych
feriach przypominać będą dzieciom
liczne pamiątki, które przywiozły ze
sobą do domów.
Oprac. bw

Foto: Mirella Napolska, Monika Pięciak

Marta Hawranek z Knurowa

ur. 30.01.2009 r., 3100 g, 53 cm

Kacper Idasiak z Zabrza

ur. 02.02.2009 r., 3250 g, 54 cm
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Nicola Madalińska z Knurowa

ur. 31.01.2009 r., 1750 g, 46 cm

Emilia Kapica z Knurowa

ur. 02.02.2009 r., 2800 g, 52 cm

Nadia Olszewska z Leszczyn

ur. 31.01.2009 r., 3400 g, 55 cm

Wojciech Trunk z Czerwionki

ur. 02.02.2009 r., 3450 g, 55 cm

Wiktoria Piątek z Bujakowa

Martyna Felisiak z Gliwic

ur. 01.02.2009 r., 3800 g, 57 cm

ur. 02.02.2009 r., 3300 g, 58 cm

Piotr Grocholski z Knurowa

Mateusz Jagieło z Rudy Śląskiej

ur. 03.02.2009 r., 3450 g, 56 cm

ur. 03.02.2009 r., 3350 g, 55 cm
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rozrywka
Zaproszenie. Panie, to spektakl zwłaszcza dla was

Wszystko
o mężczyznach

13.02.2009 r.
PIĄTEK
„Spotkanie”
- godz: 18.45, 20.45
14.02.2009 r.
SOBOTA
Muzyczno - Filmowy
Wieczór Walentynkowy
- godz: 18.00
- Koncert grupy Del Arte
Słodki poczęstunek
w przerwie
- Film „Dziewczyna mojego
kumpla”
Cena Biletu: 13 Zł., 11 Zł.
15.02.2009 r.
NIEDZIELA
„Spotkanie”
- godz: 18.00, 20.00
16.02.2009 r.
PONIEDZIAŁEK
„Spotkanie”
- godz: 19.00
16.02.2009 r.
WTOREK
„Spotkanie”
- godz: 19.00
Cena Bilety: 13 Zł., 11 zł.
(Uczniowie i studenci)

Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru

Miejska Biblioteka
Publiczna w Knurowie
poleca

W knurowskim kinie Casino wystąpi
Teatr Nowy z Zabrza. Zaprasza na
spektakl „Wszystko o mężczyznach”

foto: K. Lisiak

ORGANIZATOR

i sentymentem, szczerością i
humorem, a także miłością
i nienawiścią, szczęściem i
rozpaczą. Opowiedzą różne
historie, obnażą skomplikowane relacje międzyludzkie i
niezaprzeczalnie – rozbawią!
– zapewniają organizatorzy
i mprez y z k nu rowsk iego
Centrum Kultury.
Początek o godz. 18.00.
Bilety w cenie 30 zł do nabycia

w kasie kina Casino (w godz.
15.00-20.00). Informacje pod
nr. tel. 032 332 63 81.

/bw/

Reżyseria i opracowanie
muzyczne Bartłomiej Wyszomirski. Obsada: Norbert
Kaczorowski, Marcin Kocela,
Krzysztof Urbanowicz. Scenografia Iza Toroniewicz,
przekład Anna Tuszyńska.

„Mężczyzna to stworzenie dość proste w obsłudze. By
sprawnie funkcjonował, wystarczy: a) dostarczyć mu
odpowiednią ilość gadżetów,
którymi będzie mógł imponować znajomym. Przeważnie
wystarcza do tego samochód,
choć w skrajnych przypadk ach k ończ y się na łod zi
motorowej; b) nie oponować,
gdy wpada w depresję i musi
ją w yle c z yć w p obli sk i m
pubie w gronie podobnych
mu istot, ok reślanych też
mianem przyjaciół; nie zapominać, że mężczyzna też ma
duszę, choć na co dzień dość
skrzętnie ją skrywa; od czasu
do czasu łechtać jego ego,
powtarzając, że jest mądry i
wspaniały i że jego praca jest
najważniejsza na świecie.
Gdy uświadomimy sobie te
cztery podstawowe zasady,

możemy być pewne, że stworzenie zwane mężczyzną będzie funkcjonować w miarę
sprawnie, bez konieczności
zbyt częstej naprawy lub wymiany” – czytamy na forum
krakowskiego Teatru Ludowego (www.ludowy.pl).
Prawdę tę podobno potwierdza spektakl „Wszystko
o mężczyznach” współczesnego chorwackiego dramat opisa r z a M i ro Gav r a n a .
Podobno, bowiem najlepiej
zweryfikować to osobiście.
Będzie ku temu doskonała
okazja. W piątek, 6 marca,
w k i n ie Casi no w yst ą pią
aktorz y Teat r u Nowego z
Zabrza. Zaprezentują sztukę
misternie skonstruowaną.
- Trzech aktorów wykreuje kilkanaście postaci z pasją

informacja własna wydawcy

informacja własna wydawcy

Doris Lessing:
„Mężczyzna
i dwie kobiety”.
Doris Lessing opowiada
świetne historie, głównie o nas
samych. Autorka pize o życiu,
jakie wiedziemy lub jakie wieść
chcielibyśmy, o ile tylko zgodzimy
się uwierzyć, że naprawdę tacy jesteśmy. Kobiety w opowiadaniach
Lessing są neurotyczne, uwikłane
w stereotypy, z którymi nie potrafią walczyć, a jeżeli już próbują,
to kończą ze świadomością pustki
albo depresją. Mężczyźni tego nie
rozumieją, a stąd już jeden krok do
konfliktu.
Mężczyzna i dwie kobiety
to tomik opowiadań przewrotnych, zaskakujących i poruszających. O człowieku. Polecamy.
(G.K.)

ROZRYWKA nr 6/2009 - 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.

Raczkowie przyszowiccy

Rozwiązanie
konkursu

Dziękujemy za odpowiedzi
(wszystkie prawidłowe) w konkursie, w którym nagrodami są
książki pt. „Raczkowie przyszowiccy”. Gwoli dopełnienia
formalności, potwierdzamy:
w skład gminy Gierałtowice
wchodzą Chudów, Gierałtowice, Paniówki i Przyszowice.
Nagrody otrzymują: Mateusz
Sumień i Jolanta Kijak. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.

„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Poziomo: 1) cecha smukłej modelki, 8) „H” dla fizyka, 9) furmanka, 10) gorące źródło, cieplica, 11) pluskiewka, 13) wiązki
kluczy lub narcyzów, 15) potocznie o dermatologu, 16) zabieg
płucny, 18) trwałe ciasto piekarnicze (suchar, herbatnik), 21)
domek Eskimosa, 22) odpowiedni czas, 23) Muza poezji
miłosnej, 24) radiotelegrafistka z partyzantki
Pionowo: 1) stolica Bułgarii, 2) stawia piece, 3) z pieszczotą
o ukochanej latorośli, 4) wołowy kotlety zawijany, 5) … i okowy, 6) opuchlizna, 7) uczta w kłębach marihuany, 12) buty
piłkarza, 13) ryba o giętkim ciele, 14) „… i diament”, powieść
Jerzego Andrzejewskiego, 15) tłuszcz ze słoniny, 17) budowla
na przystanku, 18) był stolicą RFN (Niemiec), 19) fachowiec,
20) łajba na dnie

6
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr 4/2009 brzmiało:
„Świder”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Tadeusz Kozień.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
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ogłoszenia
Handel i Usługi

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Szukam pracy: młody, średnie wykształcenie, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w
branży handlowej. Tel. 0 505 990 098

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

01-odw.

04-08/09

Cyklinowanie, układanie. Tel. 0 32 331 73
63, 0 888 400 830

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

05-08/09

06/09

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

Do wynajęcia od zaraz M-4 – 56 m2, po remoncie, częściowo umeblowane oraz garaż
murowany. Tel. 0 609 578 899

01-odw.

06-07/09

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

Knurów 2-pokojowe, II piętro, 125.000. Nieruchomości M3. Tel. 0 603 773 313

01-odw.

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.
05-17/09

SZUKAM PRACY

Kompleksowe sprzątanie mieszkań, biur,
lokali po remoncie również mycie okien.
Tel. 0 510 976 509
05-08/09

Kredyty. Tel. 0 694 183 029

06/09

Kołłątaja, M-3, 54 m2, 109 tys. , do remontu,
garaż. Lokus, tel. 0 793 679 367

Sprzedam deski impregnowane ciśnieniowo, sosna, I gatunek. Pozostałe info tel.
0 603 885 565
Sprzedam pianino marki „Legnica” – płyta
metalowa, stan bardzo dobry. Cena 9000 zł.
Tel. 0 32 236 64 06 po godz. 15.00

06/09

PIT-Y 2008 TEL.661-807-316

MOTORYZACJA

06-07/09

Lokal u ż y t kow y „ Planet a”, 9 2 m /5 0
m 2 sprzedaż lub wynajem. Lokus, tel.
0 793 679 367

P r a c a s t a ł a l u b d o d a t k o w a . Te l .
0 793 530 308

06/09

Przyjmę do pracy na myjni samochodowej
oraz mechanika. Ul. Niepodległości 13. Tel.
0 502 215 903, 0 502 215 904

03-06/09

Sprzedam 2-pokojowe w Knurowie, 37 m2.
Tel. 0 792 891 015

06/09

05-06/09

Przyjmę fryzjerkę. Tel. 0 603 357 803

06-09/09

Sprzedam dom do urządzenia 224 m 2 ,
działka 1688 m2. Tel. 0 608 513 930
04-07/09

Sprzedam działkę budowlaną 1500 m2 lub
700 m 2 w Nieborowicach, ul. Dworcowa.
Tel. 0 32 239 50 19
06/09

05-08/09

Sprzedam M-2 – 30 m2, pokój + kuchnia,
parter. Knurów, ul. Kazimierza Wielkiego.
Tel. 0 604 148 180
06-09/09

Sprzedam M-4 na ul. Armii Krajowej. Tel.
0 608 528 078
06-09/09

Profesjonalnie, remonty mieszkań, biur,
domów. Tel. 0 693 570 377

05-08/09

Remonty od A do Z. Budowa domów, tanie
materiały. Tel. 0 666 852 100, 0 32 236
10 60
04-08/09

Serwis okien PCV. Tel. 0 604 788 540

05-12/09

Transport 12 ton. Tel. 0 605 895 507

02-06/09

P.W. „KOMSTAL” zatrudni kierowcę z kat.
„B” prawa jazdy. Mile widziana znajomość
branży górniczej. Tel. 0 32 236 45 80

06/09

06/09

Firma budowlana oferuje swoje usługi w zakresie ocieplania, tynkowania, wykańczania
wnętrz. Tel. 0 600 623 218

Biuro rachunkowe pr zyjmie do pracy
studentkę studiów zaocznych – kierunek
rachunkowość, administracja, ekonomiczne. Informacje: Knurów, ul. Szpitalna 8,
pok 308
06-07/09

2

03-07/09

DAM PRACĘ

06/09

Spr zedam mieszkanie 2- pokojowe w
Knurowie, ul. Ogana, 50 m 2 , IV p. Tel.
0 512 434 590 po godz. 18.00

Auto-skup, samochody osobowe, dostawcze, całe, rozbite, gotówka od ręki. Tel.
0 665 888 777

Przyjmiemy panią na stanowisko sprzedawca-magazynier z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Miejsce pracy
Żernica. Tel. 0 32 239 77 77

49/08-06/09

06-07/09

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

01-odw.

Skup, złomowanie. Tel. 0 602 342 826

4-23/09

Sprzedam Skodę Felicię Kombi 1.3, gaz,
rok produkcji 1996. Tel. 0 501 876 796

06/09

EDUKACJA

06/09

Sprzedam mieszkanie 4-pokojowe, 72,5
m2, Knurów, ul. Ułanów. Tel. 0 788 672 485,
0 32 236 50 83

J . N I E M I E C K I , k o r e p e t y c j e . Te l .
0 507 161 486

06-08/09

05-08/09

Sprzedam mieszkanie dwupokojowe na
Kapelanów Wojskowych, cena 125 tys. Tel.
0 602 438 872
05/09

Sprzedam mieszkanie M-3, 43 m , Knurów, Oś. 1000-lecia, po remoncie. Tel.
0 510 269 194
2

06-07/09

Sprzedam umeblowane mieszkanie, WP I,
54 m2, IV piętro. Tel. 0 608 513 930
04-07/09

Sprzedam-wynajmę pawilon, Knurów. Tel.
0 501 589 213
05-07/09

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

06/09

Transport węgla, przeprowadzki, drewno
kominkowe, opałowe – tanio. Tel. 0 603
198 006
02-06/09

USŁ. KSIĘGOWE, ZUS, KADRY, PŁACE.
TEL. 661-807-316
06/09

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KSIĘGOWOFINANSOWA DLA FIRM, PODATKI-KREDYTY-DOFINANSOWANIA UNIJNE TEL.
601-813-131

06/09

Videofilmowanie. Tel. 0 604 314 477
01-08/09

WĘGIEL ORZECH WORKOWANY. TEL.
0 515 191 401
5 – 51/52/09

WÓZKI DZIECIĘCE – duży wybór. Przecena odzieży i artykułów niemowlęcych.
Knurów, ul. Niepodległości 59. Tel. 032
336 23 68
01–odw.

Stanica działka, 80.000. Nieruchomości M.
Tel. 0 601 077 290
06/09

Szczygłowice, M-4, 56 m , okazja 117 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367
2

06/09

Sztygarska, M-4, 75 m2,180 tys., po remoncie. Locus, tel. 0 793 679 367
06/09

Wojska Polskiego, M-5, 72 m 2, 195 tys.
Lokus, tel. 0 793 679 367
06/09

W ydzier ż aw i ę dzia ł kę w G ier a ł tow i cach o pow. 1000 m 2 , ogrodzona. Tel.
0 602 271 856
06-07/09

Wynajem pawilon, 130 m , piętrowy, centrum. Lokus, tel. 0 793 679 367
2

06/09

Wynajmę lokal przy ul. Kazimierza Wielkiego (C.H.U. Planeta) o pow. 70 m2. Tel.
0 608 073 414, 0 32 236 45 21
04-06/09

Zabrze 2-pokojowe, po remoncie sprzedam.
Nieruchomości M3. Tel. 0 516 055 825
06/09

zdrowie i uroda

Studio Stylizacji Paznokci. Knurów, ul.
Witosa 21. Tel. 0 502 562 195
23-odw.
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Ogłoszenie
Prezydent Miasta Knurów podaje do wiadomości, że na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wywieszono oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej _www.
knurow.bip.pl_ <http://www.knurow.bip.pl/> wykazy nieruchomości
przewidzianych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
na okres do 3 lat, oznaczone numerami: 6/GD/09, 7/GD/09, 8/GD/09,
9/GD/09, 10/GD/09
Przegląd Lokalny Nr 6 (833) 12 lutego 2009 roku

sport
Knurów doczekał się ligowej drużyny siatkarskiej

Emocje pod siatką
foto: TKKF „Szczygłowice”

14 lutego to dzień, który przejdzie do historii knurowskiego
sportu, bowiem debiut w ligowych rozgrywkach zanotują
siatkarze TKKF Szczygłowice

Ile i za co

3
2
1
0

- punkty otrzymuje
drużyna za zwycięstwo
w stosunku 3:0 lub 3:1

- punkty zdobywa zespół wygrywający mecz w
stosunku 3:2

- punkt otrzymuje drużyna za przegrany mecz w
stosunku 2:3

- punktów otrzymuje
zespół za przegrany mecz
w stosunku 1:3 i 0:3

Kadra TKKF Szczygłowice
Mamy rewelacyjną wiadomość dla kibiców siatkówki. W zbliżającym się sezonie
IV ligi wystąpi męski zespół
reprezentujący TKKF Szczygłowice. – Tak się akurat
złożyło, że nasze zgłoszenie
do rozgrywek ligowych zbiegło się z 40-leciem TKKF
Szczygłowice – mówi Marek
Siwek, k ierow nik sekcji.
– Można powiedzieć, że pomysł z przystą pieniem do
ligowej rywalizacji narodził
się w naszych głowach po
sukcesach odniesionych w
rozgrywkach miejskich lig
amatorskich. W maju ubiegłego roku nasza drużyna
wygrała mistrzostwa śląska
mistrzów lig amatorskich i
od tego momentu rozpoczęliśmy prace związane ze zgłoszeniem zespołu do czwartej
ligi śląskiej.
Powołując do życia nowy
zespół ligow y, miłośnicy
siatkówki wzięli na swoje
barki ogromny ciężar organizacyjny. Nikt jednak nie
zamierza narzekać, każdy
cią gnie ten przysłowiowy
wózek w jednym kierunku.
– Siatkówka ciesz y się w
naszym kraju dużym zainteresowaniem, mamy więc
nadzieję, że również w Knurowie kibice chętnie będą
przychodzić na nasze mecze
– mówi Paweł Lewandowski, kapitan TKKF Szczygłowice. – Pierwszy mecz
gramy na wyjeździe, jednak
21 lutego po raz pierwszy
wystąpimy w roli gospodarzy
i chcemy, by ta inauguracja
wypadła jak najlepiej. Wiemy
już, że dopingować nas będą
cheerleaderki z liceum ogólnok ształcącego. Licz ymy
również na doping kibiców,
któr ym zrewanżujemy się
ambitną postawą na boisku.
Los sprawił, że na in-

Terminarz rozgrywek 4 ligi (grupa II)
1 kolejka – 14 lutego
– LKS Olimpia Goleszów – TKKF Szczygłowice ... : ...
2 kolejka – 21 lutego
– TKKF Szczygłowice – AZS KU ATH Bielsko-Biała ... : ...
3 kolejka – 22 lutego
– UKS Metalik Radziechowy – TKKF Szczygłowice ... : ...
4 kolejka – 28 lutego
– TKKF Szczygłowice – TSK Zagroda Buczkowice ... : ...
5 kolejka – 1 marca
– UKS Sokół 43 II Katowice – TKKF Szczygłowice ... : ...
6 kolejka – 7 marca
– TKKF Szczygłowice – UKS Sokół 43 III Katowice ... : ...
7 kolejka – 14 marca
– UKS COS Olimp Szczyrk – TKKF Szczygłowice ... : ...
8 kolejka – 21 marca
– TKKF Szczygłowice – PIK Katowice ... : ...
9 kolejka – 22 marca
– GLKS Wilkowice – TKKF Szczygłowice ... : ...
10 kolejka – 28 marca
– TKKF Szczygłowice – LKS Olimpia Goleszów ... : ...
11 kolejka – 4 kwietnia
– AZS KU ATH Bielsko-Biała – TKKF Szczygłowice ... : ...
12 kolejka – 5 kwietnia
– TKKF Szczygłowice – UKS Metalik Radziechowy ... : ...
13 kolejka – 18 kwietnia
– TSK Zagroda Buczkowice – TKKF Szczygłowice ... : ...
14 kolejka – 19 kwietnia
– TKKF Szczygłowice – UKS Sokół 43 II Katowice ... : ...
15 kolejka – 25 kwietnia
– UKS Sokół 43 III Katowice – TKKF Szczygłowice ... : ...
16 kolejka – 9 maja
– TKKF Szczygłowice – UKS COS Olimp Szczyrk ... : ...
17 kolejka – 10 maja
– PIK Katowice – TKKF Szczygłowice ... : ...
18 kolejka – 16 maja
– TKKF Szczygłowice – GLKS Wilkowice ... : ...

informacja własna wydawcy

8. Krzysztof Balbierz – przyjmujący
6. Łukasz Balbierz – atakujący
3. Mariusz Gomułka – rozgrywający
9. Adam Kieś – atakujący
7. Paweł Lewandowski – przyjmujący, kapitan drużyny
1. Jacek Neyman – środkowy
13. Mateusz Nowak – przyjmujący
2. Mateusz Palusiński – przyjmujący
4. Zbigniew Rabczewski – rozgrywający
12. Patryk Sałasiński – libero
10. Krzysztof Stoppel – środkowy
5. Łukasz Sumik – środkowy

aug u rację ligi k nu rowianie zagrają na wyjeździe z
Olimpią Goleszów. Do tego i
pozostałych spotkań siatkarze TKKF przygotowywali
się m.in. poprzez rozgr ywanie gier kontrolnych. W
pier wszej przegrali 1:3 z
kandydatem do gry w drugiej
lidze – MOSiRem Bauer Mysłowice. Kolejny sprawdzian
również zakończył się porażką 1:3 z UKS Quo Vadis Makoszowy, natomiast ostatni
sparing knurowianie wygrali
z KPKS Halemba 3:0.
Nieco wcześniej TKKF
wygrał turniej w Lublińcu.
- Uczestniczyło w nim dwadzieścia drużyn - relacjonuje
Paweł Lewandowski. - Rozegraliśmy tam siedem meczów
i każdy kończył się naszą
wygraną.
Jako ciekawostkę mogę
dodać, że przegraliśmy w
tym turnieju zaledwie jednego seta. Stało się to w finale,
w meczu z gospodarzami
turnieju.
TK K F czeka za kilka
dni debiut w rozgrywkach
ligowych, natomiast kilku
zawodników ma już za sobą
występy w trzeciej i czwartej

lidze. Barwy trzecioligowej
Jedynki Baborów reprezentował Paweł Lewandowski.
Z tego samego klubu wypożyczeni są Mariusz Gomułka
i Łukasz Sumik. Z kolei w
barwach czwartoligowego
AZS-u Gliwice grali: Mateusz Nowak i Patryk Sałasiński.
Jaki cel wyznaczyli sobie
siatkarze TKKF-u na zbliżający się sezon? – Po rundzie
zasadniczej, do dalszych gier
awansują po dwie najlepsze
druż yny z obu grup. Naszym marzeniem jest zakwalifikowanie się do czołowej
czwórki i walka o awans do
trzeciej ligi – mówi Paweł
Lewandowski.
Emocji nie powinno zatem zabraknąć, a sympatycy
siatkówki mogą już dzisiaj
zarezer wować sobie wieczór 21 lutego. W tym dniu
TKKF Szczygłowice zagra
o godzinie 18.00 z AZS KU
ATH Bielsko-Biała. Ten, jak
i pozostałe spotkania knurowskiej drużyny odbędą się
w hali MOSiR w Szczygłowicach (wstęp wolny).
Piotr Skorupa

Firmy lub osoby, które chciałyby wesprzeć knurowską
drużynę siatkarzy proszeni są o kontakt z kierownikiem
sekcji - Markiem Siwkiem (tel. 0 519 718 641), bądź kapitanem – Pawłem Lewandowskim (tel. 0 505 822 273).
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Uwagi

W każdej kategorii i grupie wiekowej muszą być zgłoszone co najmniej trzy osoby,
aby zawody w danej kategorii i grupie zostały rozegrane. W przypadku mniejszej ilości
uczestników grupy wiekowe zostaną połączone.
Osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia) muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub
opiekuna prawnego na udział w zawodach. W dniu zawodów osoby niepełnoletnie znajdują
się pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
Pełnoletni uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia
ubezpieczenie.
Zawodnicy będą klasy fikowani indy widualnie, według sumy czasów uzyskanych w
dwóch przejazdach. Najlepszy łączny czas dwóch przejazdów daje I miejsce w grupie
wiekowej. Kolejne czasy – odpowiednio wg klasy fikacji.
Uczestnicy muszą zapewnić sobie dojazd na miejsce zawodów.
Organizator zapewnia: zabezpieczenie i przygotowanie trasy zawodników, obsługę
fotokomórki, nadzór techniczny i sędziowski, ciepł y posiłek i puchar y.
Prawo interpretacji Regulaminu należy do organizatora. W sprawach nieokreślonych
Regulaminem decyzja należy do organizatora. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy
kierować bezpośrednio do organizatora po zakończeniu konkurencji.
Pe ł na tre ś ć „ Regulamin z awodów narc iar skic h w slalomie giganc ie o Puc har
Prezydenta Miasta Knurowa” znajduje się na stronie internetowej MOSiR Knurów:
w w w.mosir.knurow.com.pl.
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sport
Piłka nożna. Pierwszy test - mecz concordii

Znajomi po przeciwnej stronie

Mecz szybko ułożył się
po myśli trzecioligowców.
Już w 3 minucie k nurowską defensywę i bramkarza
– Mateusza Żebrowskiego
sprytnie oszukał Paweł Grabowiecki. Jeden z najniższych zawodników na placu
gry idealnie wyskoczył do
dośrodkowania i strzałem
głową posłał piłkę do siatki.
Concordia przez długie
minuty nie potrafiła znaleźć
recepty na rozmontowanie

Czas testów

foto: Piotr Skorupa

Piłka nożna

Tym razem przeciwnicy nie pozwolili Damianowi
Kozdroniowi (koszulka w pasy) wpisać się na listę
strzelców
bloku defensywnego, kierowanego przez byłego zawodnika k nu rowskiego klubu
– Marcina Klaczkę.
Przed przerwą trzecioligowcy mogli podwyższyć na
2:0, jednak piłka po dośrodkowaniu z prawej strony boiska otarła się o poprzeczkę.
Mimo prowadzenia po
pierwszej części spotkania,
trener Mieczysław Agafon
nie był w dobrym nastroju.
– Panowie, nie da się na to
patrzeć – tym zdaniem przywitał swoich podopiecznych
na ławce rezerwowych. Były
informacja

Przemysław
Cichecki
jest jednym
z kandydatów
do gry
w Concordii
W mecz u Concordii z
Rajfelem Krasiejów, trener
knurowian - Wojciech Kempa
testował w pierwszej połowie
trzech nowych zawodników:
Przemysława Cicheckiego
(LKS Bełk, wcześniej m.in.
Pniówek Pawłowice), Szymona Kusia (Piast Leszczyny)
i Daniela Bernackiego (Płomień Ochojec). – Wszyscy
dostaną jeszcze jedną szansę
zaprezentowania swych umiejętności w kolejnym meczu z
Gwarkiem Zabrze – oznajmił
po meczu szkoleniowiec.
Po sobotnim występie niewiele można powiedzieć o
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walorach, jakimi dysponują
testowani piłkarze. Najwięcej
z gry miał prawy obrońca
– Przemysław Cichecki, a po
lewej stronie pomocy sporo
biegał Daniel Bernacki. Odwagi i pewności siebie zabrakło natomiast Szymonowi
Kusiowi, który zaprezentował
dość pasywną postawę na
boisku.
Po przerwie jedynym zawodnikiem, który nie zanotował jeszcze ligowego debiutu
w zespole z K nurowa był
Przemysław Kopiecki.
PiSk

reprezentant m.in. Górnika
Zabrze miał do swych piłkarzy pretensje, że zbyt szybko
pozbywają się piłki, co wprowad zało w ich szeregach
sporo chaosu.
B łę dów r y wa la pr z ez
większą część mecz u nie
potrafili wykorzystać knurowianie. Nie da się jednak
ukryć, że w drugiej połowie
było z tym zdecydowanie
lepiej, co pokazuje również
wynik. W 51 minucie Tomasz Dura w swoim stylu nadał futbolówce odpowiednią
rotację i próbował umieścić

foto: Piotr Skorupa

- Znamy już trochę to
boisko, bo przegraliśmy tu z
młodą ekstraklasą Górnika
Zabrze 1:4 i Prz yszłością
Rogów 1:3 – mówił nam przed
meczem Mieczysław Agafon,
trener zespołu z Krasiejowa.
Dla knurowian był to pierwsz y w ystęp na r ybnick im
obiekcie, ale nie ostatni, bowiem jeszcze tej zimy podopieczni Wojciecha Kempy
zagrają tam z gospodarzami,
Energetykiem ROW.

foto: Piotr Skorupa

Concordia ma już za sobą pierwszy
tegoroczny mecz kontrolny.
Czwartoligowcy z Knurowa zremisowali
w sobotnie południe z Rajfelem
Krasiejów (III liga) 2:2. Spotkanie odbyło
się na neutralnym terenie (boisko
Energetyka ROW Rybnik ze sztuczną
trawą)

Na odpowiedź wyżej notowanego zespołu nie trzeba
było długo czekać. Najpierw
Rajfel przeprowadził dwie
nieskuteczne akcje, a za trzecim razem Paweł Grabowiecki po raz dr ugi dał swej
drużynie prowadzenie.
Ostatnie słowo należało do
czwartoligowców z Knurowa.
Nim jednak do tego doszło,
w 80 minucie rzutu karnego
nie wykorzystał Dariusz Oleś
(sędzia wskazał na „wapno”
po faulu na Tomaszu Durze, a
płaski strzał Olesia padł łupek
bramkarza).
Wreszcie na trzy minuty
przed zakończeniem meczu
Tomasz Dura wykorzystał
zamieszanie w polu karnym
i pewnym strzałem ustalił
wynik na 2:2.
- Podobnie, jak Mieczysław Agafon uważam, że nie
było to dobre widowisko – tak
komentował wydarzenia na
boisku Wojciech Kempa. –
Dla nas najważniejsze jest to,

Marcin Klaczka przed laty grał w Knurowie,
a obecnie pomaga swym doświadczeniem
trzecioligowcowi z Krasiejowa
ją w siatce, tuż przy dalszym że zagraliśmy mecz w dobrych
słupku. Piłka zamiast do siat- warunkach pogodowych i
ki trafiła w słupek.
że nikt nie odniósł kontuzji.
Sześć minut później do- Kilku zawodników skarży się
skonałą paradą po strzale co prawda na drobniejsze
Tomasza Dury popisał się urazy, ale przed następnym
– uwaga – 15-letni bramkarz, meczem wszyscy powinni być
Arkadiusz Lech.
gotowi do gry.
Po dwóch klarownych sytuJako ciekawostkę dodajacjach Concordii rywale wciąż my, że obok Marcina Klaczprowadzili 1:0, jednak trzecia ki w zespole z Krasiejowa
próba doprowadzenia do remisu wystąpił Michał Pietraczyk
była już skuteczna. W 57 minu- – k nu rowianin, k tór y ma
cie trzecioligowcy źle ustawili za sobą występy w Górniku
blok obronny, co skrzętnie wy- Zabrze (Młoda Ekstraklasa),
korzystał Marcin Grzegorzyca. a ponadto broni barw futWychodząc na czystą pozycję salowego pierwszoligowca
nie zmarnował szansy i pew- - UPOS Komart.
nym strzałem nad bramkarzem
Piotr Skorupa
posłał piłkę do siatki.
Concordia Knurów - Rajfel Krasiejów 2:2
Bramki dla Concordii: Marcin Grzegorzyca, Tomasz Dura.
Skład knurowian:
I połowa – Żebrowski - Cichecki, Hanak, Gałach, Grodoń - Kuś,
Salwa, Mikulski, Bernacki – Kozdroń, Przesdzing.
II połowa – Grześ – Wieliczko, Kusiak, Szymura (Boryga), Wawrzyniak – Grzegorzyca, Sendlewski, Tkocz (Folcik), Kopiecki
(Szczot) – Dura, Oleś.
Kolejne mecze kontrolne Concordii:
Gwarek Zabrze (14 lutego, godz. 12.00 w Zabrzu), ŁTS Łabędy
(21 lutego, miejsce i godzina do ustalenia), Energetyk Rybnik
(25 lutego, godzina 18.00 w Rybniku), LKS Bełk (28 lutego,
miejsce i godzina do ustalenia), Carbo Gliwice (7 marca, miejsce
i godzina do ustalenia), Juniorzy Concordii (14 marca, godzina
do ustalenia).
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sport
22 bramki strzelone w pięciu meczach dały oldbojom
Concordii Knurów trzy zwycięstwa, a to oznaczało, że zostali
sklasyfikowani na drugim miejscu w turnieju Landeco Cup w
Siemianowicach Śląskich

FUTSAL - II LIGA

„Odjechali”
po przerwie

Piłka nożna. SUkces oldbojów concordii

Po trzech zwycięstwach z rzędu UPOS Komart Knurów uległ
Renexowi Grajów 6:9 i ma dwa tygodnie na to, by otrząsnąć się po
tej porażce i jak najlepiej przygotować do potyczki
z Remedium Pyskowice
Losy spotkania U POS
Komart – Renex rozstrzygnęły
się w drugiej połowie, jednak
na końcowy sukces gości złożyły się m.in. błędy indywidualne knurowian. W niedzielne
popołudnie wiele do życzenia
pozostawiała gra bramka-

WYNIKI:
UPOS KOMART – RENEX GRAJÓW

6:9

Bramki dla knurowian:
Łukasz Pilc 2
Łukasz Żyrkowski
Jarosław Stępień
Robert Kasiński
Daniel Tałajkowski
UPOS Komart:
Żebrowski, Kempa, Kasiński,
Zabłocki, Żyrkowski, Pilc,
Bagiński, Tałajkowski,
Stępień, Wieliczko,
W. Rozumek

rza Mateusza Żebrowskiego.
Kilka strzałów z dystansu
zupełnie go zaskoczyło, a
przy czujniejszej grze zawodników z pola oraz większej
koncentracji golkipera, straty
dwóch-trzech bramek można
było uniknąć.
HEIRO FUTSAL
- MARIOSS

2:8

AZS UŚ –
REKORD

3:6

Goście zaczęli „odjeżdżać”
w 23 minucie, strzelając bramkę na 5:6. Dziewięć minut później było już 5:9, a wynik spotkania ustalił były młodzieżowy
reprezentant Polski z dużych
boisk – Łukasz Żyrkowski.
PiSk

TABELA PO 15. KOLEJCE:
1. MARIOSS GAZOWNIK WAWELNO

14

30

65:41

2. REKORD BIELSKO-BIAŁA

14

26

63:42

3. RENEX GRAJÓW

14

26

69:49

4. INPULS ALPOL SIEMIANOWICE

14

25

73:54

5. RADAN GLIWICE

13

23

58:39

13

23

52:50

14

18

58:68

13

15

41:48

13

13

45:50

10. HEIRO FUTSAL RZESZÓW

14

6

40:100

11. RODAKOWSKI TYCHY

12

5

38:61

6. REMEDIUM PYSKOWICE
INPULS ALPOL 7. UPOS KOMART KNURÓW
REMEDIUM
8. AZS UŚ KATOWICE

4:8

MAREX –
RODAKOWSKI
(przełożony)
RADAN –
PAUZA

9. MAREX CHORZÓW

W kolejnej serii spotkań UPOS Komart Knurów
zagra u siebie z Remedium Pyskowice (22
lutego, godz. 17.30).

Boks

Tyska inauguracja
sik (Jastrzębie), prezentując
przede wszystkim szerszy od
przeciwniczki wachlarz ciosów. Jadwiga Stańczak była
też skuteczniejsza zarówno
w defensywie, jak i w ataku.
Sędziowie wypunktowali zatem jednogłośne zwycięstwo
zawodniczki z Knurowa.
W id e nt ycz ny m s t ylu
swój pojedynek wygrał And rzej Tokarz (kat. 69 kg)
pokonując Krzysztofa Karn iewsk iego (Jawor Te a m
Jaworzno).

foto: Piotr Skorupa

W Tychach odbył y się
pierwsze tegoroczne walki
w ramach śląskiej ligi juniorów. W ringu stoczono 44
pojedynki, a w trzech z nich
wystąpili reprezentanci Bokserskiego Klubu Sportowego
Concordia.
Po dopie cz n i Bogd a n a
Wyrzychowskiego startowali
ze zmien nym szczęściem.
Dobr y pojedynek stoczyła
Jadwiga Stańczak (kat. 54
kg). K nurowianka pewnie
wypunktowała Dianę Jarmu-

Jadwiga Stańczak rozpoczęła sezon 2009 od
zwycięstwa w tyskim turnieju śląskiej ligi juniorów
Przegląd Lokalny Nr 6 (833) 12 lutego 2009 roku

Na tarczy wrócił do Knurowa Sylwester Czapla (kat. 60
kg), który przegrał jednogłośnie z Pawłem Gymzą (Jawor
Team Jaworzno).

PiSk

Siemianowicki tur niej
odbył się po raz trzeci, a do
halowej rywalizacji przystąpiło sześć drużyn. Rozg r y wki odby wał y się systemem „każdy z każdym”
więc nie mogło być mowy
o szczęśliwym bądź pechowym losowaniu.
Knurowianie rozpoczęli
od wysokiego zwycięstwa
6:1 nad Andaluzją Piekary
Śląskie. Dobry humor dopisywał zawodnikom Concordii tylko do kolejnego
meczu, bowiem w kolejce
numer 2 knurowianie ulegli
aż 0:4 Milimexowi Siemianowice Śląskie.
Na zakończenie trzeciej
serii spotkań nasz zespół
w y walcz ył pu n kt z MKS
Siemianowice Śląskie (3:3),
natomiast w dwóch ostatnich
meczach znów wzniósł się
na wyżyny i odniósł wysokie wygrane. Po 7:0 z TP
Jastrząb Ruda Śląska było
zwycięstwo 6:0 nad Polonią
Łaziska.
Trzy wygrane, jeden remis i jedna porażka – z takim
bilansem Concordia zajęła
Wyniki:
Andaluzja – Concordia
Jastrząb – Polonia
Milimex – MKS
Jastrząb – Andaluzja
Milimex – Concordia
Polonia – MKS
Milimex – Jastrząb
Polonia – Andaluzja
Concordia – MKS
Polonia – Milimex
Concordia – Jastrząb
Andaluzja – MKS
Concordia – Polonia
Andaluzja – Milimex
Jastrząb – MKS

1:6
2:0
2:0
3:1
4:0
3:1
4:2
1:2
3:3
1:4
7:0
4:2
6:0
1:5
6:2

turniej o Puchar wójta
gminy Pilchowice
w skacie sportowym
WYNIKI 9. turnieju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bernard Musiolik (Wilcza)
Krystian Gogulla (Nieborowice)
Kazimierz Fąfara (Pilchowice)
Jacek Zacher (Knurów)
Manfred Kupka (Żernica)
Janusz Myszka (Knurów)

– 2.634 pkt
– 1.926 pkt
– 1.838 pkt
– 1.743 pkt
– 1.725 pkt
– 1.655 pkt

Klasyfikacja generalna:
1. Ginter Fabian (Nieborowice)
– 15.845 pkt
2. Bernard Musiolik (Wilcza)
– 14.672 pkt
3. Michał Szczecina (Nieborowice)
– 14.212 pkt
4. Manfred Kupka (Żernica)
– 14.158 pkt
5. Piotr Palica (Gliwice)
– 13.841 pkt
6. Józef Szendzielorz (Kuźnia Nieborowska)
– 13.257 pkt
7. Kazimierz Fąfara (Pilchowice)
– 11.631 pkt
8. Bernard Wróbel (Knurów)
– 11.246 pkt
9. Waldemar Kocur (Nieborowice)
– 11.040 pkt
10. Michał Foit (Gliwice-Ostropa)
– 10.002 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 13 lutego o godzinie 16.30 w Świetlicy Wiejskiej w Nieborowicach. Z kolei na 27 lutego zaplanowano
otwarte indywidualne mistrzostwa gminy Pilchowice (początek
o godzinie 17.00).

foto: archiwum Concordia

Najskuteczniejsi, ale…

Najskuteczniejszym zespołem Landeco Cup była
Concordia Knurów. Stoją od lewej: Marek Wiercioch,
Adam Piejko, Piotr Rolnik, Dariusz Skowron, Andrzej
Hołysz, Piotr Kwitek, Andrzej Burek. W dolnym
rzędzie: Marek Wojtanowski, Zbigniew Kapustka, Jan
Bernatowicz, Zygfryd Furch, Arkadiusz Michalski
1. Milimex Siemianowice Śląskie
2. Concordia Knurów
3. Jastrząb Ruda Śląska
4. Andaluzja Piekary Śląskie
5. Polonia Łaziska
6. MKS Siemianowice Śląskie

dr ugie miejsce. Dodajmy,
że knurowianie strzelili w
tych rozgrywkach najwięcej
bramek – 22.

PiSk

5
5
5
5
5
5

15
10
9
6
3
1

19:4
22:8
13:14
9:17
5:15
8:18

Sponsorami knurowskiej
drużyny oldbojów są: Firma
Budowlana A. Czupryn,
Complex, Podgór oraz Dom
Przyjęć „U Marysi”.

Za tydzień
Po przerwie wznowione zostały rozgrywki
o mistrzostwo Knurowa w futsalu. Za tydzień
poinformujemy m.in. o tym, jakim wynikiem
zakończył się mecz lidera – TS Vibovit z ostatnią
drużyną ligi – Tomsatem.
Zapraszamy do lektury.

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

Jerzy Niewiadomski
Stefan Dylus
Wojciech Napierała
Czesław Antończyk
Zdzisław Mral
Józef Fojt
Edward Nowak
Adam Dudziński
Mieczysław Polok
Edward Klaczka
Piotr Arent

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

2.128 pkt
2.032 pkt
2.015 pkt
1.951 pkt
1.933 pkt
1.859 pkt
1.785 pkt
1.755 pkt
1.692 pkt
1.662 pkt
1.624 pkt

Klasyfikacja generalna:
1.
Stefan Dylus
(Gliwice)
3.899 pkt
2.
Adam Dudziński
(Knurów)
3.652 pkt
3.
Bernard Wróbel
(Knurów)
3.647 pkt
4.
Zdzisław Mral
(Knurów)
3.515 pkt
5.
Jerzy Niewiadomski
(Knurów)
3.319 pkt
6.
Stefan Wroblowski
(Gliwice)
3.316 pkt
7.
Piotr Arent
(Knurów)
3.315 pkt
8.
Czesław Antończyk
(Knurów)
3.275 pkt
9.
Tadeusz Kamczyk
(Knurów)
3.247 pkt
10. Wojciech Napierała
(Knurów)
3.180 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 17 lutego o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Którędy
bez kładki?

foto: Mirella Napolska

Knurów. Kłopot nad torami

Losy kładki biegnącej nad torami kolejowymi w
pobliżu ulic Dworcowej
i Przemysłowej są już właściwie przesądzone
– ma zostać rozebrana.
Od prawie dwóch tygodni jest nieczynna.
Dotychczas korzystało z niej wiele osób
pracujących na terenie należącym dawniej do
Kosoremu. Którędy mają chodzić teraz? Tego
nie wie chyba nikt
Katarzyna Jeleniewicz dojeżdża
do pracy autobusem. Pracuje w firmie
produkującej okna, która znajduje się
na terenie dawnego Koksoremu. Codziennie wysiadłszy na przystanku
przy ulicy Dworcowej, przechodziła
przez kładkę nad torami prowadzącą
do jej zakładu pracy. Od niedawna
jest to już niemożliwe – kładka została zamknięta. Na deskach zagradzających przejście wisi tabliczka
„Teren budowy. Wstęp wzbroniony”
z dopiskiem: „Rozbiórki. Likwidacja
pomostu!!!”. Dla pani Katarzyny i
dziesiątków innych osób oznacza to
konieczność przechodzenia przez
tory, co jest i ryzykowne, i niezgodne
z przepisami. Jednak innego rozsądnego wyjścia nie ma.
– Teoretycznie można jechać do
Gierałtowic i stamtąd przedzierać się
przez teren budowy autostrady, przez
las – mówi Katarzyna Jeleniewicz.
– Dla mnie osobiście jako kobiety to
niebezpieczne, zwłaszcza że pracują
tam teraz ludzie z różnych stron
kraju i świata. W dodatku ta okrężna

droga ma około dwóch kilometrów.
Oznacza to pobudkę o 4 rano. Ludzie
przechodzą więc przez tory. Kilka
osób w drodze do pracy zostało zaczepionych przez SOK-istów, musiały
zapłacić mandaty. Zebrałam już 213
podpisów od osób, które na co dzień
chodzą tamtędy do pracy. Mamy
nadzieję, że PKP znowu nam udostępnią to przejście.
Jednak to nie kolej jest właścicielem obiektu. – Ta kładka nie
jest nasza, nie figuruje w ewidencji
obiektów PK P – infor muje Witold Wojtyczka, główny inżynier
d/s obiektów inżynieryjnych Zakładu Linii Kolejowych w Gliwicach.
– Jesteśmy zaskoczeni, że coś się tam
dzieje, bo skoro kładka przebiega
nad naszą trakcją, powinniśmy być
poinformowani o jej remoncie czy
rozbiórce. A że SOK-iści wypisują
mandaty? Dbają o bezpieczeństwo.
Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy, że droga hamowania pociągu to
około 600 metrów. Nie możemy tak
po prostu pozwolić na przechodzenie

Przejście przez kładkę stało się nielegalne, przez tory - niebezpieczne, a może stać się
i kosztowne; czy znajdzie się wyjście z sytuacji, choćby awaryjne...
przez tory, to zbyt niebezpieczne Odpowiadano nam, że prawie nikt – Aby pomóc właścicielom f irm
z pracowników nie korzysta z tego znajdujących się na terenie byłej
– podkreśla inżynier.
Jak się okazało, przejście nad przejścia. Problem ciągnie się od Koksowni i Koksoremu, będziemy
torami nie jest również własnością lat i chyba skończy się na rozbiór- negocjować z Kombinatem Kokgminy. Jego właścicielem jest Kom- ce, choć ze względu na jej koszty sochemicznym w Zabrzu przejęcie
binat Koksochemiczny Zabrze S.A. na razie się z nią wstrzymujemy. części ulicy Przemysłowej. Droga ta
Nic dziwnego, że metalowa kładka Zamknęliśmy przejście, bo chcemy wymaga dużych nakładów na remont
popada w ruinę, skoro właściciel od uniknąć sytuacji, że ktoś się potknie nawierzchni, a jej bieżące utrzymadobrych kilku lat jej już nie potrze- na uszkodzonej nawierzchni – dodaje nie będzie się wiązało z dodatkowym
buje. Trudno też dziwić się temu, że Klaudiusz Foks.
obciążeniem budżetu gminy – podzamiast remontu planuje rozbiórkę.
Gmina, niestety, nie ma środków kreśla naczelnik.
– Nie prowadzimy tu już dzia- na uratowanie przejścia. - Gmina
Wygląda na to, że póki co nikt nie
łalności, próbowaliśmy więc wielo- musiałaby kładkę przejąć, wyremon- zajmie się popadającą w ruinę, ale dla
krotnie przekazać obiekt gminie albo tować i na bieżąco utrzymywać, co wielu niezastąpioną kładką. Katarzyna
PKP, ale nic z tego nie wyszło – mówi wymaga znacznego zaangażowania Jeleniewicz zamierza jednak szukać alKlaudiusz Foks, pracownik biura finansowego, na które gminy obecnie ternatywnego wyjścia: – Może udałoby
gospodarowania mienia Kombinatu nie stać – przyznaje Mariusz Alek- się zorganizować jakieś legalne przejKoksochemicznego Zabrze S.A. siej, naczelnik Wydziału Geodezji, ścia przez tory, nad którymi czuwałby
– Informację o możliwości przejęcia Gospodarki Nieruchomościami i tamtejszy dróżnik?
kładki rozesłaliśmy też do wszyst- Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów.
Mirella Napolska
kich właścicieli firm znajdujących
się w rejonie ulicy Przemysłowej. informacja własna wydawcy

Pływalnia MOSiR

Jacuzzi na dzień kobiet
- Można powiedzieć, że
prz ygotowujemy dodatkową
at ra k cję za ta k ą sa mą cenę
– m ów i K r z y s z t of S t o l a r e k ,
dyrektor MOSiR. – Oznacza to,
że po unowocześnieniu obiektu
nie będ zie zmian cen biletów.
Uruchomienie jacuzzi planujemy
na pierwsze dni marca i mamy
na d zieję, że t ym ur ząd zenie m
sprawimy miły prezent paniom na
zbliżający się dzień kobiet.
Jacuzzi od kilku dni jest montowa ne w obiekcie pr z y u licy
Sztygarskiej. Pracownicy zajmujący się instalacją najpierw musieli przetransportować urządzenie z
hali na basen. Nie należało to do
łatwych zadań, bowiem jacuzzi
waży 250 kg.
Już po podłączeniu urządzenia, z wodnego masażu będzie
mogło korzystać równocześnie do
6 osób. Z myślą o osobach niepeł-

nosprawnych i tych, którzy mają
problemy z narządami ruchu, do
jacuzzi prowadzić będą schodki, a

nie drabinka. Tego typu rozwiązanie jest o wiele bezpieczniejsze
również dla osób zdrowych.
Nie pozostaje nam zatem nic
innego, jak zaprosić miłośników
bąbelkowej kąpieli na pływalnię
do Szczygłowic.

Do przetransportowania jacuzzi z hali sportowej na basen
potrzebne było m.in. specjalne rusztowanie

PiSk
foto: MOSiR Knurów

Administrator i zarządca krytej pływalni
w Szczygłowicach – Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji – przygotowuje kolejną gratkę dla
odwiedzających ten obiekt. Dotyczy ona jacuzzi

