aktualności

Podtruci
czadem

ogłoszenie

Knurów. Tlenek węgla atakuje

szczególną ostrożność. W takich
sytuacjach wzywamy na miejsce
kominiarza, który bada przyczyny
wysokiego stężenia tlenku węgla
- wyjaśnia Kobylec.
Wojciech Gąsior zwraca uwagę na notoryczne doszczelnianie
mieszkań, które odcina dostęp
tlenu i uniemożliwia pełne spalanie gazu. O tragedię w tedy
bardzo łatwo.
Wyjściem z sytuacji są czujniki
czadu, dostępne w wielu sklepach.
Są skuteczne, ale trzeba wówczas
pamiętać, aby regularnie zmieniać
w nich baterie. Nieuwaga może nas
drogo kosztować.

Tylko w ubiegły weekend aż 10
osób podtruło się tlenkiem węgla
(czadem). - Nie wyrabiamy ze
sprzętem - przyznaje dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
młodszy brygadier Wojciech
Gąsior
Piątek - na ul. Pocztowej 3
osoby (w tym 2 dzieci) zatruło się
czadem z piecyka gazowego.
Sobota - strażacy dwukrotnie
interweniowali w blokach przy
ul. Kazimierza Wielkiego. Do
szpitala trafiła jedna osoba. W
jednym z mieszkań pojawił się
niespodziewanie dym. Na Pocztowej znowu czad - tym razem w
dwóch mieszkaniach na III i IV
piętrze.
Nied ziela - jed na osoba z
podejrzeniem podtrucia t lenkiem węgla została przewieziona
z mieszkania przy ul. Szarych
Szeregów do szpitala. Podobny
scena r iusz mia ł miejsce prz y
ul. Wilsona (1 osoba podtruła się
w łazience) i ul. Kazimierza Wielkiego. Stamtąd do szpitala trafiła
czteroosobowa rodzina (w tym
dwoje dzieci). W ostatnim przypadku stężenie tlenku węgla było
bardzo wysokie mimo częściowego przewietrzania mieszkania.
St ra ż ac y nie w y rabiają z e
sprzętem. Bywa, że brakuje jed-

Foto: paulcopeland/morguefile.com

Tykające
bomby

Stare butle powinny trafić na
złom, a nie do regeneracji...

- Wybuchowy piec, o którym
napisaliście [„Tykające bomby” - PL
nr 6/2012] to raczej rzadkość. Mnie
bardziej stresują butle gazowe, dość
powszechnie używane do dogrzewania sklepów. Kilka razy zdarzyło
mi się wejść do takiego sklepu, gdzie
pierwsze co się rzuca... w nozdrza, to
zapach gazu. A jeśli potem człowiek
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INFORMACJA
Prezydent Miasta informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej
www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano do publicznej
wiadomości wykaz nr 2/GP/12 dot. sprzedaży w drodze przetargów
ustnych nieograniczonych dwóch nieruchomości niezabudowanych
położonych w Knurowie przy ul. Wilsona (działka nr 1741/9) oraz
u zbiegu ul. Kosmonautów i Stefana Batorego (działka nr 1484/4).
- Prezydent Miasta informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej
www.knurow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano do publicznej
wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym
- skierowanym do podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
zgodnie art. 4 i art. 5 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011
r. nr 112, poz. 654) - na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, stanowiącej własność Gminy Knurów, oznaczonej
jako działka nr 31 o pow. 0,0363 ha.

ogłoszenie

ogłoszenie

norazow ych masek - strażac y
mają ich po 5 sztuk w torbie.
Częściej niż zwykle muszą zaopatrywać się w tlen w kopalnianej
stacji ratownictwa górniczego
KWK „Knurów-Szczygłowice”.
Na podtrucia czadem zwraca uwagę dyrektor Miejskiego
Zespołu Gospodarki Lokalowej
i Administracji Mieczysław Kobylec. - Wcześniej przewody kominowe ogrzewały tzw. świeczki
w starych junkersach. Nowe nie
mają świeczki, zapalają się po
odkręceniu kurka z wodą. Przy
spalaniu gazu wydziela się para.
W połączeniu z niską temperaturą
osadza się w przewodach kominowych - tłumaczy.
Nagromadzenie lodu w kominie może zmniejszyć jego przekrój
i doprowadzić do tragedii, dlatego
specjaliści doradzają wietrzyć
pomieszczenia, gdzie znajdują
się piecyki i nie zatykać kratek
wentylacyjnych.
- Mieliśmy ostatnio kilka przypadków podtruć, dlatego zalecam

zobaczy te butle, nieraz zdezelowane i
poobijane, z odpadającą farbą, to nic,
tylko obrócić się na pięcie i wychodzić
jak najszybciej. Lepiej bowiem wyjść
niż wylecieć... w powietrze. Po co o
tym mówię? Bo liczę, że strażacy czy
inne uprawnione służby zajmą się
tym problemem na poważnie. Nie
może być tak, że do użytku trafiają
butle klepane gdzieś u szwagra na
kowadle. Z gazem nie ma żartów,
więc butle powinny podlegać bardzo
rygorystycznym kontrolom.
Marzena z Knurowa
Not. bw

Niechlubny
rekord

- Przerażające! Mówię o pijakach
za kółkiem. Ten facet, o którym piszecie [„Niechlubny rekord” – PL nr
6/2012], nie powinien już nigdy siąść
za kierownicą jakiegokolwiek auta.
Dla bezpieczeństwa innych i swojego.
4 promile! Nie do pomyślenia, jak
ludzie potrafią być głupi...
R.

Prezydent Miasta Knurów ogłasza na dzień 20 marca 2012 r. o godzinie 10.00
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4
położonego w Knurowie, w budynku przy ul. Kościuszki 10
wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
I. Przedmiotem II przetargu ustnego nieograniczonego jest prawo własności lokalu mieszkalnego
nr 4 o pow. użytkowej 17,65 m2 usytuowanego na parterze dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego
położonego przy ul. Kościuszki 10 w Knurowie oraz udział w nieruchomości wspólnej z równoczesnym
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, tj. 202/10.000 części działki nr 1857
o pow. 0,2729 ha, zapisanej w ewidencji gruntów: m. Knurów, obręb Knurów, jedn. rej. G.2083, dla
której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00052767/2. Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów nieruchomość znajduje się na terenie
przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Lokal składa się z 1 pokoju, wc oraz komórki. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, ogrzewanie piecowe.
Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń na rzecz osób trzecich.
Pierwszy przetarg odbył się 9.01.2012 r. o godz. 9.00 i zakończył się wynikiem negatywnym.
II. Cena wywoławcza nieruchomości (t.j. wartość nieruchomości i koszty przygotowania nieruchomości
do zbycia) wynosi: 19.080,00 zł.
Cena wylicytowanego lokalu obejmuje: lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi - w rozumieniu
ustawy o własności lokali - zwolniony z podatku VAT (zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10, 10a ustawy
o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz udział w nieruchomości
wspólnej (I opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu powiększona o należny podatek VAT podlega
wpłacie przed spisaniem aktu notarialnego).
Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty sądowe nabywca zobowiązany jest do uiszczenia
w dniu spisania aktu notarialnego w kancelarii notarialnej.
Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany do uiszczania należności z tytułu podatku
od nieruchomości naliczonego przez Wydział Finansów.
III. W przetargu mogą brać udział osoby, które:
a) dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana
		 Ogana 5 w kopercie z dopiskiem „dotyczy lokalu przy ul. Kościuszki 10” - do dnia 13 marca
		 2012 r. do godz. 15.30 zawierające:
- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z podaniem imienia, nazwiska, firmy bądź
		 nazwy, siedziby oraz statusu prawnego uczestnika przetargu, numeru kontaktowego,
- dane osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika przetargu wraz z ewentualnymi
		 pełnomocnictwami z notarialnie poświadczonym podpisem lub oryginał pełnomocnictwa
		 i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji uczestnika przetargu,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej
		 przedmiotem przetargu oraz niniejszymi warunkami przetargowymi i przyjęcia ich bez zastrzeżeń;
- w przypadku podmiotów zagranicznych lub cudzoziemców wymagane jest zezwolenie Ministra
		 Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
		 gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem złożenia wymaganych
		 dokumentów (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych);
b) wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych) w wymaganej wysokości 1.000,00 zł
		 do dnia 13 marca 2012 r. na konto Urzędu Miasta Knurów nr konta: 39 1560 1081 2121 0517 3581 0025
z dopiskiem wadium – Knurów, „dotyczy lokalu przy ul. Kościuszki 10”,
c) dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
- dowód wpłaty wadium,
- pisemną informację o numerze konta bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium,
- w uzasadnionym przypadku konieczności zmiany osób reprezentujących uczestnika przetargu,
		 zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne pełnomocnictwo.
IV. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządcą budynku, tj. Miejskim
		 Zespołem Gospodarki Lokalowej i Administracji, Knurów ul. Floriana 4, tel. 339-45-38.
Ogłoszenie, szczegółowe warunki przetargowe zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5 oraz zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl. Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5,
tel. 32-339-22-29.
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Poszukiwany mężczyzna uciekł, ale policjanci
zapewniają, że nie na długo

ścigany
listem gończym
Foto: Dawid Ciepliński

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
wydał list gończy za arturem
Kinastowskim, synem antoniego,
zamieszkałym ostatnio
w Gierałtowicach

Knurów. Policja użyła Broni Palnej

Strzały na ułanów
We wtorek, około godziny 10, na ulicy Ułanów
podczas próby zatrzymania poszukiwanego
mężczyzny Policja użyła broni palnej. nikt nie
został ranny
okolicznych mieszkańców.
– To jest blokowisko, więc nie możemy wykluczyć, że część osób mogła
widzieć całe zajście, ale nikt nie był
narażony na jakikolwiek uszczerbek
na zdrowiu – zapewnia Janusz Górka,
zastępca komendanta knurowskiej
Policji.
Po całym zajściu jeszcze przez
kilka godzin na miejscu zdarzenia
Policja wykonywała czynności pro-

cesowe. Prowadzone były oględziny, zabezpieczano teren, ustalano
świadków zdarzenia oraz działania
pościgowe.
Poszukiwany zbiegł, ale - jak
informuje komisarz Słomski - Policja
jest na jego tropie: – Ze względu na
dobro śledztwa nie mogę zbyt wiele
ujawnić poza tym, że jest ono na dobrej drodze i zmierza ku właściwemu
zakończeniu.
DC

Foto: Archiwum KMP Gliwice

PAniówKi

śmierć na zabrskiej
marki Renault Premium i zginął na
miejscu. Przyczyny, dlaczego mikołowianin zjechał na przeciwległy
pas ruchu, na razie nie są znane.
Kierowca renault, 58-letni mieszkaniec województwa lubuskiego,
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Wszelkie informacje mogące
przyczynić się do ustalenia miejsca
pobytu i zatrzymania Artura Kinastowskiego należy kierować do Komisariatu w Knurowie lub Wydziału
Kryminalnego Komendy Miejskiej
Policji w Gliwicach: tel. 32 33 69 342,
32 33 69 329 lub do najbliższej jednostki Policji, tel. 997.
/g/, /kmp gliwice/

Knurów. dzień KoBieT

Tysiąc i jedna noc
Wiedeńska Gala operetkowa „tysiąc
i Jedna noc” to propozycja knurowskiego
Centrum Kultury na Dzień Kobiet. to
atrakcyjna oferta – nie tylko dla pań...

W czołowym zderzeniu z ciężarówką kierowca
osobówki nie miał szans na przeżycie

13 lutego na ulicy Zabrskiej w
Paniówkach doszło do śmiertelnego
w skutkach wypadku. 45-latek z
Mikołowa, kierujący mazdą, wjechał prosto pod nadjeżdżający z
naprzeciwka samochód ciężarowy

Poszukiwany Artur Kinastowski

Tegoroczne święto wypada w
czwartek. Tego wieczoru w szczygłowickim Domu Kultury zapanuje
duch starego, dobrego Wiednia.
Publiczność zobaczy fragmenty
najpiękniejszych wiedeńskich operetek, usłyszy nieśmiertelne melodie, poczuje się jak „Nad pięknym,
modrym Dunajem”...
Postara się o to Gliwicka Orkiestra Rewiowa Promenada i soliści – Dariusz Stachura, Grażyna

Bieniek, Mariola Płazak-Ścibich i
Adam Żaak. Artyści nie oprą się
też pokusie zabrania słuchaczy
w muzyczną podróż po świecie.
Zabrzmią neapolitańskie pieśni i
musicale Brodwayu.
Koncert rozpocznie się o godz.
18. Bilety w cenie 45 zł do nabycia w
kasach DK w Szczygłowicach i Kina
Sceny Kultury.
/bw/
Foto: Archiwum

- Policjanci uczestniczący w akcji
wykonywali czynności mające na celu
zatrzymanie poszukiwanego knurowianina – wyjaśnia komisarz Marek
Słomski, rzecznik prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach. Mimo
starań funkcjonariuszy mężczyźnie
udało się zbiec.
Policjanci zapewniają, że użycie
przez ich oficerów broni palnej nie
stanowiło żadnego zagrożenia dla

Kinastowski jest skazany z art.
286 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub
cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania
błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Od prezesa Sądu Rejonowego w
Rudzie Śląskiej Adama Duszy wiemy,
że list gończy został wystosowany
w związku z zarządzeniem wobec
Kinastowskiego zastępczej kary pozbawienia wolności.
Każdy, kto zna miejsce pobytu
poszukiwanego, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższą jednostkę policji, prokuratora lub sąd.
Poszukiwanego należy zatrzymać i
doprowadzić do najbliższego zakładu
karnego.
Ukrywanie poszukiwanego lub
pomaganie mu w ucieczce grozi karą
więzienia do lat 5. Organy ścigania
gwarantują informatorom anonimowość.

nie odniósł żadnych obrażeń. Śledczy po przesłuchaniu świadków
wyjaśnią okoliczności zdarzenia.
Na poznanie prawdy przyjdzie nam
trochę poczekać.
JB
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aktualności
1 procent podatku

Pomagamy,
bo tak chcemy

ogłoszenie

ogłoszenie
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 11 kwietnia 2012 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5
w sali narad (II piętro) przeprowadzony zostanie pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej garażem murowanym położonej
w Knurowie - Szczygłowicach przy ul. Sztygarskiej.

Nastolatka mniej cierpi i nie traci nadziei na wyzdrowienie,
niepełnosprawny chłopiec robi postępy na rehabilitacji,
dzieci, które pojechały na pierwsze w swoim życiu wakacje
– wszystko za pieniądze z 1 proc. podatku. Do 30 kwietnia
mamy czas i możliwość podzielenia się pieniędzmi, których
i tak już nie zobaczymy
Przed ośmiu laty temu wprowadzono ustawę o wolontariacie, dzięki
której podatnik płacący podatek
dochodowy od osób fizycznych może
przeznaczyć 1 proc. swojego podatku
na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Do 2007 r.
osoba pragnąca przekazać swój 1 proc.
podatku musiała osobiście dokonać
przelewu na rzecz wybranej przez
siebie organizacji, a następnie kwotę
tę odliczyć w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie wystarczy tylko podać
w zeznaniu rocznym, komu chce przekazać jeden procent, a pieniądze na
konto bankowe organizacji przekaże
naczelnik urzędu skarbowego.
Liczba darczyńców z roku na rok
rośnie, chociaż wciąż ponad połowa
społeczeństwa nie korzysta z tego
prawa.

Kto może pomóc?

Jeden procent może przekazać
podatnik: odprowadzający podatek
dochodowy od osób fizycznych, opodatkowany ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych, objęty liniowo
19-procentową stawką podatku,
uzyskujący dochód z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych oraz
pochodnych instrumentów finansowych. Dotacje można przekazać
organizacji wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego.
Prawo do przekazania jednego
procenta mają osoby, które złożą
rozliczenie roczne w ustawowym
terminie, tj. 31 stycznia dla zryczałtowanego podatku od przychodów
(PIT-28), 30 kwietnia dla podatku
dochodowego od przychodów osób
fizycznych (PIT-36, PIT-37), odpłatnego zbycia papierów wartościowych
(PIT-38).

Jak przekazać?

Należy wypełnić odpowiedni
formularz PIT: PIT-28, PIT-36, PIT37, PIT-38 i w odpowiednią rubrykę
wpisać równowartość 1 proc. należnego podatku dochodowego oraz
dokładną nazwę organizacji pożytku
publicznego i nr KRS.
Wypełnione zeznanie PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym
lub wysłać pocztą nie później niż 30
kwietnia (w przypadku formularza
PIT-28 termin upłynął 31 stycznia).
Zeznanie można również przesłać
przez internet (instrukcja na stronie
www.e-deklaracje.gov.pl). Wykaz organizacji wraz z ich numerami KRS
można znaleźć w internecie, m.in. na
stronie www.pozytek.gov.pl.

Chętnych coraz więcej

Z roku na rok przybywa chętnych



do oddania swojego 1 procenta. Z
danych Ministerstwa Finansów wynika, że po wprowadzeniu ustawy
w 2004 r. liczba podatników, którzy
przekazali 1 proc. swojego podatku
w yniosła 80.320. Przekazali oni
organizacjom pożytku publicznego
10.365.000 zł. W ubiegłym roku
10.134.625 podatników zdecydowało
się przekazać 1 proc. swojego podatku. Polacy wsparli łącznie ponad
6500 organizacji i stowarzyszeń, a
kwota przekazanego „procenta” to
400.241.359,84 zł.

Pomagamy, bo chcemy

Mieszkańcy Knurowa, z którymi
rozmawialiśmy, w większości przekazują swój 1 proc. na organizacje
pożytku publicznego. Tylko od jednej
osoby usłyszeliśmy słowa: – Ja tam
nikomu swoich pieniędzy przekazywał nie będę, bo wszyscy to naciągacze
i złodzieje. To kontrowersyjna i z
pewnością krzywdząca opinia, z którą nie zgodził się nikt z pozostałych
wypowiadających się.
Ze słów knurowian wynika, że 1
procent ze swojego podatku najchętniej przekazują organizacjom pomagającym osobom nieuleczalnie chorym, niepełnosprawnym i starającym
się poprawić los zwierząt. Niektórzy
dopiero w ostatniej chwili decydują
komu przekazać darowiznę.
– Nie miałam sprecyzowanej osoby. Gdy pani w biurze wypełniająca
mój formularz podatkowy spytała, czy
mogę przekazać jeden procent na chorego chłopca z Knurowa, od razu się
zgodziłam – mówi pani Krystyna.
Niektórzy kierują się opiniami
bliskich i znajomych.
- Moja dziewczyna dała mi numer konta jej kuzyna, który cierpi na
stwardnienie rozsiane. Oczywiście
przekazałem tę wiadomość swojej rodzinie i znajomym. Z tego co wiem, to
udało się zebrać niezłą sumę – mówi
Radek.
Coraz częściej informacje o 1
procencie można znaleźć na portalach społecznościowych. - Zauważyłem, że znajomi zamieścili na swoich
profilach plakat pewnej dziewczyny
z prośbą o przekazanie 1 proc. Chociaż jej nie znam, to nie wykluczam,
że to właśnie jej przekażę część
swojego podatku – zastanawia się
Krzysztof.

Co z pieniędzmi?

Organizacje Pożytku Publicznego mają możliwość wykorzystania
otrzymanych pieniędzy z 1 procenta
jedynie na prowadzenie działalności
pożytku publicznego. W ustawie
czytamy, że działalność ta dotyczy:

pomocy społecznej, edukacji, kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, działalności charytatywnej,
ochrony oraz promocji zdrowia, a
także działalności na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
ekologii i ochrony środowiska, działalności związanej z ochroną praw
dziecka, działalności promującej
przedsiębiorczość, innowacyjności, rozwoju techniki, działalności
na rzecz integracji europejskiej.
Knurowskie Stowarzyszenie Rodzin
i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelek tua lną pieniądze
pozyskane z 1 procenta przeznacza
na działalność statutową, czyli prowadzenie rehabilitacji, zajęcia terapeutyczne, sportowe, wyjazdy czy
wycieczki. - Część pieniędzy staramy
się też zaoszczędzić, w razie utworzenia ZOZ-u lub jakiegoś hostelu do
opieki nad podopiecznymi Stowarzyszenia – mówi Urszula Krawczyk,
przewodnicząca Stowarzyszenia.
Również Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków pieniądze w głównym stopniu przekazuje na rehabilitację członków Stowarzyszenia.
- Dzięki pieniądzom z 1 procenta zajęcia rehabilitacyjne mogą odbywać
się na basenie. Oprócz tego możemy
zapłacić lekarzom i rehabilitantom
- mówi prezes KSD Włodzimierz
Nadolny.

Wiedzieć, komu pomóc

Zdaniem Urszuli Krawczyk decydując się na darowiznę warto kierować się lokalnym patriotyzmem.
- Chciałabym, żeby ludzie zwracali uwagę na organizacje pożytku
publicznego działające w ich miejscu
zamieszkania. Organizacje działające
lokalnie mają bowiem mniejszą siłę
przebicia niż ogólnopolskie fundacje
czy stowarzyszenia, a ich budżet nie
pozwala na reklamę – tłumaczy przewodnicząca Stowarzyszenia.
Marek Węgorzewski

Wśród organizacji pożytku
publicznego zarejestrowanych
w Knurowie znajdują się: Klub
Sportowy „Concordia” Knurów
(KRS: 0000127455), Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków (KRS: 0000141003),
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (KRS:
0000153196), Stowarzyszenie
na r zec z Integrac ji Dzieci
Eur opy Cum Amicis (KR S:
0000227212), Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej Szczygłowice (KRS:
0000001095), Stowarzyszenie Fight Club Knurów (KRS:
0000403704).

I. Przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego jest prawo
własności nieruchomości zabudowanej garażem murowanym
o pow. użytkowej 17,30 m2 położonej w Knurowie - Szczygłowicach
przy ul. Sztygarskiej, stanowiącej własność Gminy Knurów,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 972/76 o pow. 0,0054 ha,
dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga
wieczysta nr GL1G/00067395/9.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Knurów nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym
pod „Zabudowę wielorodzinną, tereny parkingów, garaży” - symbol
planu P3-MW,KS.
W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis „ograniczone prawo
rzeczowe związane z inną nieruchomością prawo drogowe na rzecz
każdoczesnych właścicieli nieruchomości Szczygłowice wyk.
271,372, 222, 223, 224, 225, 226 – przeniesiono po odłączeniu z
Księgi wieczystej nr 39546.
II. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12.500,00 zł
Cena wywoławcza obejmuje koszty przygotowania nieruchomości
do zbycia.
Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona 23%
podatek VAT.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty sądowe nabywca
zobowiązany jest do uiszczenia w dniu spisania aktu notarialnego
w kancelarii notarialnej.
Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany do uiszczania
należności z tytułu podatku od nieruchomości naliczonego przez
Wydział Finansów.
III. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Knurów, ul. dr.
Floriana Ogana 5, II piętro, sala narad, w dniu 11.04.2012 r. o godz.
10.00.
IV. W przetargu mogą brać udział osoby, które:
a) dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego Urzędu
		 Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w kopercie
		 z dopiskiem „przetarg na zbycie garażu murowanego” - do dnia
		 3 kwietnia 2012 r. do godz. 15.30 t.j.:
		 (1) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz
			 z podaniem imienia, nazwiska, firmy bądź nazwy, siedziby
			 oraz statusu prawnego uczestnika przetargu, numeru
			 kontaktowego,
		 (2) dane osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika
			 przetargu wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami
			 z notarialnie poświadczonym podpisem lub oryginał
			 pełnomocnictwa i dokumentacją wykazującą legitymację
			 wskazanych osób do reprezentacji uczestnika przetargu,
		 (3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym
			 i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem
			 przetargu oraz niniejszymi warunkami przetargowymi
			 i przyjęcia ich bez zastrzeżeń;
		 (4) w przypadku podmiotów zagranicznych lub cudzoziemców
			 wymagane jest zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych
			 i Administracji na nabycie nieruchomości,
		 (5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
			 z a ś w i a d c z e n i e o w p i s i e d o e w i d e n c j i d z i a ł a l n o ś c i
			 gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
			 przed upływem złożenia wymaganych dokumentów (dotyczy
			 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub
			 osób prawnych);
b) wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych)
		 w wysokości 1.000,00 zł do dnia 3 kwienia 2012 r. na konto
Urzędu Miasta Knurów, nr konta: 39 1560 1081 2121 0517 3581 0025
z dopiskiem: wadium – „przetarg na zbycie garażu murowanego”,
c) dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem
		 przetargu:
		 (1) dowód wpłaty wadium,
		 (2) pisemną informację o numerze konta bankowego, na które
			 należy dokonać zwrotu wadium (w przypadku nie wygrania
			 przetargu),
		 (3) w uzasadnionym przypadku konieczności zmiany osób
			 reprezentujących uczestnika przetargu, zgody organów
			 statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne
			 pełnomocnictwo.
V. Nieruchomość zabudowaną można oglądać po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z zarządcą nieruchomości, tj. Miejskim Zespołem
Gospodarki Lokalowej i Administracji z siedzibą w Knurowie przy
ul. Floriana 4, tel. 32 239-36-67.
Ogłoszenie, szczegółowe warunki przetargowe zostały wywieszone
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5
oraz zamieszczone zostały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl .
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Knurów, ul. dr.
Floriana Ogana 5, II piętro, pok. 208, tel. 32 339-22-29.
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rozmaitości
Knurów

Moja koleżanka Laura

Laura uwielbia bawić się z tatą, oglądać „Toma i Jerrego” i długo czytać
książki w łóżeczku. Jest małym śpioszkiem, zanim wstanie musi się
najpierw długo poprzytulać z mamusią, dopiero potem je śniadanie.
Pięciolatka nie lubi się uczyć, za to dużo się uśmiecha. Nawet kiedy zrzuci
coś ze stołu, głośno się śmieje. Nie sposób się na nią gniewać. Zwyczajna
dziewczynka, tylko ten aparat słuchowy, tylko ten wózek inwalidzki, te
dziwne nazwy leków i apel rodziców o pomoc...
Dlaczego ona?

Foto: Arch. rodzinne Oriony Zawady

jące do mózgu nasiliły napady pa- fikować siebie, swoje nastawienie,
Laura po porodzie dostała 10 pkt. daczkowe. Niezbędna jest nieustanna potrzebę idealnego świata.
− Ludzie boją się niepełnospraww skali Apgar. Początkowo nic nie kontrola neurologa.
ności, najczęściej widać to, gdy spacewskazywało na późniejsze komplirujemy razem z Laurą. Idzie rodzic z
kacje. Zwyczajną radość z narodzin Radość mimo wszystko
Laura robi postępy, każdego dnia dzieckiem i dziecko pyta: „Dlaczego
oczekiwanego, pierwszego dziecka
państwa Zawadów, mącił ciągły płacz uczy się czegoś nowego. Co prawda ta dziewczynka jeździ na wózku?”
nie są to zmiany od razu zauważalne, albo „Taka duża dziewczynka i jest na
dziewczynki.
− Laura miała 2 tygodnie, kiedy ale dla rodziców Laury każdy, nawet rączkach u mamusi?”. I choć były osopani doktor stwierdziła kolki. Do- najmniejszy postęp to wielka radość by, które tłumaczyły, że dziewczynka
staliśmy jakieś kropelki, ale córeczka i sukces. Dziewczynka nie poddaje jest chora, ma chore nóżki, to najnadal cały czas płakała. Potem była się chorobie, jej ciekawość świata i częściej pytające dziecko jest ganione.
Jego rodzice mówią: „cicho, cicho, tak
diagnoza, że przestawiła
nie wolno mówić”. To takie
sobie noc z dniem. Ja, choć
przykre, bo dziecko nie
to moje pierwsze dziecko,
rozumie, a rodzice są po to,
czułam, że coś jest nie tak.
by wytłumaczyć. A przez
W końcu trafiliśmy do Żor,
takie ukrywanie, separostamtąd do Warszawy, do
wanie dziecka zdrowego od
Centr um Zdrowia Dziechorego uniemożliwia się
cka. Pierwsza wizyta była
integrację. Potem to dzie30 czerwca 2006 r., dobrze
cko dorasta i nie potrafi
pamiętam tę datę – opowiaporadzić sobie z czyjąś nieda Oriona Zawada, mama
pełnosprawnością – dzieli
Laury.
się przemyśleniami mama
U dziewczynki stwierLaury
dzono mózgowe porażenie
Pięciolat ka od niedziecięce, małogłowie, astdawna chodzi do szkoły
mę oskrzelową, epilepsję i
specjalnej w Knurowie.
obustronny niedosłuch.
Jest najmłodszą i zapewne
− Jak zawsze nasuwa się
najmniejszą uczennicą w
pytanie: dlaczego, dlaczego
grupie. Uwielbia kolegów,
my, dlaczego ona? Ciężko
koleżanki i swoją panią. Ze
było... – wspomina pani
względu na głęboki stopień
Zawada.
upośledzenia nie może
Rodzice Laury z wdzięczuczęszczać do przedszkola
nością mówią o lekarzach,
integracyjnego. Laura spoktórzy niczego przed nimi
tyka się z rówieśnikami na
nie ukrywali.
placu zabaw, na spacerach.
− Pani profesor powiedziała nam wszystko prosto z O Laurze pisaliśmy dwa lata temu. To także dzięki Dzieci są zaciekawione
dziewczynką, często pytamostu, jak jest z naszą córką, Czytelnikom PL i ich darowiznom dziewczynka
ją, co to za aparat, dlaczego
co może ją czekać w przyszło- mogła stanąć na nogi, a potem zrobić pierwszy
Laura nic nie mówi. Łaści, co czeka nas. Wiedzieli- w życiu krok...
twiej przekraczają barierę
śmy już, że nie będzie łatwo,
determinacja budzą podziw całego między zdrowymi a chorymi.
że będą potrzebne pieniądze.
− Pamiętam jak pewnego piękotoczenia. Powoli stawia pierwsze
kroki, jeszcze przy pomocy stabiliza- nego letniego dnia bawiłyśmy się z
Pierwsze kroki, pierwsze
tora, również zakupionego z pienię- Laurą na placu zabaw. Nagle podeszła
dźwięki
Od momentu diagnozy rozpo- dzy ze zbiórki, ale może już niedługo do nas mała dziewczynka, którą już
częła się walka o każdą, nawet naj- samodzielnie pójdzie pospacerować, wcześniej znałyśmy. Przyprowadziła
mniejszą szansę poprawy. Codzienne bardzo to lubi. By dziewczynka mo- ze sobą inne dzieci i rezolutnie powiezmagania o samodzielność dziew- gła dalej rozwijać się w takim tempie, działa: „To jest moja koleżanka Lauczynki. Niekończące się rehabilitacje, niezbędne są turnusy rehabilitacyjne, ra. Ona jest chora, wiecie?”. A ja się
ćwiczenia, nauka podstawowych przynajmniej 4 razy w roku. Rodzice tak bałam, że dzieci nie zrozumieją,
czynności, jak jedzenie czy picie. Ty- Laury pomimo starań nie są w stanie że będą wytykać palcami. Tak bardzo
siące małych kroczków w tył i przód. opłacić kosztów takich wyjazdów, a chcę, żeby Laura była szczęśliwa, a
tego letniego dnia naprawdę była.
Poprzednie zbiórki pieniędzy po- są też i inne potrzeby.
Justyna Bajko
− Teraz skupiamy się na złączeniu
mogły w przeprowadzeniu operacji
podwójnej
rehabilitacji
ruchowej
i
słuwszczepienia implantu i umożliwiły
zakup specjalnego aparatu słuchowe- chowej. Musimy zakupić nowy aparat
Aby przekazać 1% podatku dla
go z procesorem. Pięciolatka zaczyna na lewe uszko, buty ortopedyczne,
Laury Zawady, wystarczy w
program
logopedyczny,
pomoce
do
nasłyszeć na jedno ucho, uśmiecha się,
swoim rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce „1% dla
kiedy słyszy swoje imię, coraz więcej uki, by Laura poznała nazwy zwierząt
i kolorów. To spore koszty, ciężko jest
OPP” wpisać nazwę: Fundacja
rozumie.
Pomocy Dzieciom „Zdążyć z
− Córka ma kłopoty z mową, prosić o pomoc, ale musimy dla dobra
pomocą”, KRS 0000037904
dlatego skupialiśmy się na tym, by naszej córki – mówi mama Laury.
o r az 3753- L aur a-Z awa da.
móc stworzyć z nią jakąkolwiek
Można również wpłacić dowolkomunikację. Wcześniej opierała się Czy będziesz moją koleżanką?
ną kwotę na konto: Fundacja
W obszarze choroby jest obszar
ona na domysłach. Laura była bardzo
Dzieciom „Zdążyć z pomodrażliwa, bo coś chciała, a my nie samotności. Odwróconych głów,
cą”, ul. Łomiańska 5, 01-685
Warszawa, nr konta 15 1060
zawsze byliśmy w stanie zorientować opuszczonych ramion, niewypowie0076 0000 3310 0018 2615, z
się co. Od czasu operacji jest łatwiej. dzianych słów. Dotknięcie niepełnodopiskiem 3753 Laura Zawada
Zaczyna rozumieć te najczęściej po- sprawności wytrąca ze spokojnego,
– darowizna na pomoc i ochrowtarzane wyrazy jak „jeść”, czy „pić” bezpiecznego życia. Nagle trzeba
nę zdrowia.
się zmierzyć z własną wyobraźnią i
− opowiada pani Oriona
Niestety, nowe dźwięki dociera- strachem przed „innością”. ZweryPrzegląd Lokalny Nr 7 (989) 16 lutego 2012 roku

Powiat. Dotacje dla organizacji pozarządowych

Kasa na dobre
pomysły

Zarząd Powiatu Gliwickiego
rozstrzygnął konkurs ofert dla
organizacji pozarządowych na
wykonanie zadań publicznych
w 2012 roku
Wśród beneficjentów konkursu są organizacje z Knurowa. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
otrzyma 3.500 zł na zadanie pn. „Rozwój aktywności sportowej osób z
niepełnosprawnością intelektualną”. Taką samą kwotę przyznano Stowarzyszeniu Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów” z przeznaczeniem na „Prezentację folkloru i tradycji Śląska poprzez nagranie teledysku
z udziałem Orkiestry KWK”. Jury doceniło też propozycję Stowarzyszenia
Sportowego Fight Club Knurów pt. „Walcz z patologią – profilaktyka,
sport, zasady fair play”. To przedsięwzięcie otrzyma dofinansowanie w
wysokości 3.116 zł.
/sisp, b/

Pozostali beneficjenci:
• Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zespół
Pałacowo-Parkowy na IX Pałacowe Lato Muzyczne (5000 zł),
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na zadanie
„Trafimy do celu w życiu i sporcie” (4000 zł),
• Stowarzyszenie Ogrody Teatru na zadanie pn. „Legenda o
złotej kaczce – spektakl w ramach Brewerii Toszeckich 2012”
(4000 zł),
• Klub Sportowy „Zamkowiec” w Toszku na IV Integracyjną
Spartakiadę im. dr. L. Guttmanna (3500 zł),
• Związek Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny na zadanie
„Edukacja ekologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana na rzecz Powiatu Gliwickiego” (3000 zł),
• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na zadanie
„Pomocna dłoń – warsztaty dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Gliwickiego oraz ich opiekunów” (3000 zł),
• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej na Święto Muzyki
– Fête de la Musique (2100 zł),
• Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Świbie na organizację turnieju juniorów w piłce nożnej (2000 zł),
• Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej na IV Ogólnopolski Turniej Szachowy dla dzieci
i młodzieży z okazji Dnia Dziecka (2000 zł),
• LOK Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego na Otwarte
Mistrzostwa Polski LOK w żeglarstwie (2000 zł),
• Stowarzyszenie „Porada” na X Koncert Muzyki Organowej
(1600 zł).

reklama



aktualności
Knurów, Szczygłowice

Lwy parkietu

Przyznają, że są częstymi bywalczyniami wieczorków tanecznych dla
seniorów. - Jak się to kocha, to można
tańczyć i tańczyć. Nawet do 80 lat!
- śmieje się pani Bogusia.
Dla dwóch Monik i Oli udział
w zajęciach to spontan. Na co dzień
słuchają rocka i hip-hopu. Jak mówią,
latino solo to dla nich zupełnie inny
świat, kojarzący się z wypoczynkiem.
- Chciałyśmy zrobić coś pożytecznego.
Inaczej siedziałybyśmy bezczynnie w
domach - mówi Monika.
Dla jej imienniczki to na razie
dobra zabawa. W dzieciństwie taniec
jakoś się nie składał. Teraz w wolnej
chwili śledzą „You Can Dance”. Nie
dla nich „Taniec z gwiazdami”. - To
ogląda moja mama - mówi jedna z
nich. - A u mnie babcia - śmieje się
jej koleżanka.
Tanecznym krokiem weszły w
Nowy Rok. Sylwester był okazją, by
pochwalić się znajomym. - Śmiali
się. Nic nie mówili, ale chyba im się
podobało. Robimy to po to, żeby iść na
imprezę i umieć pobawić się samemu.
Teraz zaczęły się osiemnastki, więc to
kolejna okazja do potańczenia.
Uczą się po kilka tańców na raz.
Systematycznie przyswajają nowe
kroki. Dzięki temu potrafią się poruszać m.in. w sambie i pasodoble.
Na początku były stremowane.
Towarzystwo kobiet szybko przezwyciężyło tę blokadę.
Dla Moniki Stypułkowskiej taniec to relaks i oderwanie się od codzienności. Taka rozrywka po pracy.
- Proszę nie szukać w tym większej
głębi. Po prostu przyszłam się wyluzować - dodaje.
Emerytki z Gliwic zwracają jeszcze uwagę na wpływ tańca na zdrowie. - Tańce solo kształtują figurę.



Pojawienie się na pierwszych zajęciach tanecznych wymaga nie lada odwagi. Później wstyd ustępuje
miejsce dobrej zabawie

Panowie dają radę

W szczygłowickim Domu Kultury tańczą pary i panie. Do wakacji
odbywał się tam kurs „przedślubny”.
Młodzi, aby zrobić wrażenie na
rodzinie, szlifowali umiejętności
taneczne. Teraz parkiet opanowały
małżeństwa. Instruktorka tańca Jolanta Cybylska z Akademii Tańca
„Perfect” - chwali postępy panów.
- Nabrali pewności siebie. Wstydzą
się na początku, ale później jest coraz
lepiej. Na własnej skórze przekonali
się, że z takiego treningu wychodzą
zlani potem.
Pary zgłębiają tajniki tańca towarzyskiego, jednak instruktorka i sami
zainteresowani wychodzą z założenia, że nie wszędzie da się zatańczyć
walca. Dlatego na zajęciach pojawia
się sporo elementów tańca użytkowego. Tak, by odnaleźć się na sali
balowej, w dyskotece i nie pozostawać
w tyle za najnowszymi trendami.
Atmosfera zajęć sprzyja nawiązywaniu przyjaźni. Jest też okazja, żeby
wymienić się partnerkami. - Cieszę
się, że fajnie się bawią. Słyszałam,
że nawet umawiają się na wspólną
imprezę - mówi Cybulska.
Ona też zbiera dobre recenzje.
Nic dziwnego jest wielokrotną mistrzynią Śląska w tańcu towarzyskim.
Posiada najwyższą, międzynarodową
klasę „S” w tańcu sportowym. Rywalizowała na parkiecie z najlepszymi
parami z Czech, Austrii, Włoch i
Łotwy.
Kursy taneczne organizuje Centrum Kultury w Knurowie wespół z
Jolantą Cybulską z Akademii Tańca „Perfect”. Najbliższa okazja, by
potańczyć pod okiem zawodowca
będzie 28 lutego w Domu Kultury w
Szczygłowicach. Wtedy rusza kurs latino solo dla pań. Koszt miesięcznych
zajęć to 40 zł. W planach są także
kursy dla par w Knurowie.
Szczegółowe informacje pod
numerami telefonów: 515 093 369 i
32 332 63 84.
Paweł Gradek

Foto: Krzysztof Gołuch

Endorfiny w tańcu

Jak to mądrzy mówią, wydzielają się
wtedy endorfiny, co daje wiele szczęścia - opowiada pani Bogusia.
Pani Grażyna dorzuca jeszcze
równy oddech i płynność ruchów.
Każda z rozmówczyń podkreśla,
że w tym wszystkim ważna jest odwaga. Już samo przyjście na pierwsze
zajęcia to spory sukces.
- Jak się już wszystkiego nauczymy, to będziemy to przekazywać
innym paniom emerytkom - śmieją
się gliwiczanki.

Kręcenie biodrami to z pozoru ława rzecz. Niektórzy po intensywnym treningu wracają do domu zlani
potem

Foto: Paweł Gradek

Sala lustrzana Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 9 w mgnieniu oka
zapełnia się kobietami. Są w różnym
wieku. Łączy je radość, jaką czerpią z
tańca. Mimo że nie podpierały ścian
na potańcówkach, nie wychodziły też
przed szereg.
- W młodości miałam problem.
Nie potrafiłam się odpowiednio ruszać. Uczyła mnie tego o 3 lata młodsza siostra. Szło mi to z wielkimi
oporami. Lata pracy nad sobą zrobiły
swoje. Polubiłam i pokochałam taniec - mówi krótko przed swoimi
pierwszymi zajęciami pani Bogusia,
emerytka z Gliwic.
Wspiera ją pani Grażyna. Też
emerytka. Zapytane o motywację
szczerze odpowiadają: - Nie chcemy
wypaść blado na dyskotekach!

Foto: Krzysztof Gołuch

Podczas każdego tańca, któremu
oddajemy się z radością, umysł
traci swoją zdolność kontroli,
a ciałem zaczyna kierować serce
- czytamy w „Czarownicach
z Portobello” Paula Coelho. Takie
samo wrażenie odnieśliśmy
obserwując uczestników kursów
tanecznych

Mała wprawka do pasodoble. Dla niezorientowanych w temacie - w tym tańcu partnerka odgrywa rolę
byka
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Tłusty czwartek

Słodkie święto

Nie dla wszystkich

Foto: Dawid Ciepliński

16 lutego wypada w tym roku przesłodkie święto
– tłusty czwartek. Zapewne wielu z nas pozwoli
sobie na odrobinę przyjemności i podczas porannego
kupowania pieczywa nie pozostanie obojętnym na
widok i zapach świeżo usmażonych pączków

- Smażenie pączków? To nic trudnego - zapewnia Janusz
Kapica, szef „Starej Piekarni” oraz „Kuźni Smaku”

Wprawdzie wykonanie pączka nie jest
procesem żmudnym i długotrwałym, jednak
- jak wyjaśnia Janusz Kapica, właściciel „Starej Piekarni” i „Kuźni Smaku” w Knurowie
- trzeba czuwać na każdym jego etapie.
– To nie jest produkcja maszynowa, bo
wszystko należy robić ręcznie. Dlatego trzeba bacznie uważać podczas całego procesu
– tłumaczy pan Janusz. I podkreśla jeszcze
jedną, bardzo istotną kwestię: - Nie należy też
stosować tańszych, zastępczych produktów,
lecz wyłącznie pełnowartościowych, wysokiej
jakości.
Szef knurowskiej piekarni przekonuje,
że wykonanie pączka nie jest trudne. Jego
zdaniem każdy da sobie z tym radę w domu.
– Oczywiście każdy z nas robi to na swój sposób, dzięki czemu efekt jest zróżnicowany. To,
co inne, wcale nie znaczy gorsze.
Najpopularniejszym pączkowym nadzieniem jest marmolada, choć to nie norma.
– Marmolada bądź róża, to najczęstsze nadzienie, ale nie dziwi też makowe czy serowe.

Tłusty czwartek?

W tłusty czwartek nie wszyscy
mogą oddać się słodkiemu łakomstwu. Dla chorujących na
cukrzycę jest to kolejny z wielu
dni bez słodyczy. W odpowiednich sklepach można znaleźć
czekoladę dla diabet yków.
Czy istnieje jakaś bezcukrowa
alternatywa dla pączka?
− Są pączki robione bez lukru,
bez nadzienia, ale niestety na
oleju. Ten natomiast jest dla
nas zabójczy. A taka czekolada w sklepie dla diabetyków
to sama niezdrowa chemia −
mówi Włodzimierz Nadolny,
prezes Knurowskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
W cukrzycy ważna jest samokontrola, regularne (nawet 7 razy dziennie) badanie
poziomu cukru i odpowiednie
odżywianie.
− Coś za coś. Mogę zjeść jednego pączka, ale wtedy muszę
już obejść się bez śniadania,
bez kawy − tłumaczy prezes.
− Można świętować, ale nie
jeść, tylko potowarzyszyć.
Cukrzyca to choroba, której
nie widać, a wszystko niszczy:
serce, nogi...
Aby przetrwać tłusty czwartek,
najlepiej unikać nawet samego
widoku słodkości, w końcu,
czego oczy nie widzą....
− W moim pokoju nie ma żadnych słodyczy, bo to straszni
kusiciele − śmieje się Włodzimierz Nadolny − Nie warto
dla kilku chwil przyjemność
narażać swojego zdrowia.
JB

DC

Foto: Bogusław Wilk

reklama

Niespełna dwa lata temu Marcin
Wyrostek zagrał w Knurowie

Rybnik

Kayah
z Wyrostkiem

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej co roku gromadzi
młodych i tych bardziej doświadczonych artystów z całej Polski.
Podsumowaniem tygodniowych
konkursowych zmagań jest koncert
galowy. 19 lutego o godz. 17 na scenie Rybnickiego Centrum Kultury
oprócz laureatów konkursu wystąpi
Kayah w duecie z Marcinem Wyrostkiem. Bilety – 70 zł do nabycia
w kasie RCK.
JB

Rybnik

Wieczór humoru

To prawdziwe święto dla wielbicieli zabawnych skeczów i absurdalnych skojarzeń. 17 lutego o godz.
18 na jednej scenie Rybnickiego
Centrum Kultury wystąpią kabarety:
Suche Kluski, Kałasznikof, Noc,
Noł-Nejm oraz iluzjonista Tomasz
Kabis. Imprezę poprowadzi, znany
z telewizji Silesia, Adam Giza. Cały
dochód ze sprzedaży biletów zostanie
przeznaczony na cele charytatywne.
Wejściówki po 20 i 10 zł do nabycia
u organizatorów (Młodzieżowa Rada
Miasta Rybnika oraz Fundacja Iskierka, tel. 507 161 131).
JB
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rozmaitości
Pilchowice. feryjne wycieczKi młodzieży

zajrzeli do Skarbnika
w Kopalni Srebra,
podziwiali strażackie
wozy w Muzeum
Pożarnictwa, bawili się
w Parku rozrywki
i sięgali gwiazd
w planetarium

Foto: Andrzej Knapik

Podróże kształcą i bawią

Świat jest piękny. Nawet zimą... – przekonują uczestnicy feryjnych wojaży

Uczestnicy ferii zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
i Gminną Bibliotekę Publiczną w
Pilchowicach nie narzekali na nudę.
Bo jej nie zaznali. Czas wypełniły
im ciekawe zajęcia i wycieczki. Na
atrakcyjnej trasie znalazły się m.in.
tarnogórska Kopalnia Srebra, mysłowickie Muzeum Pożarnictwa,
Park Rozrywki w Ustroniu, Skansen
i Planetarium w Chorzowie, wreszcie
basen w Paniówkach.
To nie wszystko. - W Wilczy odbył się spektakl teatralny „Tajemnica
skarbu na kurzej nóżce” wystawiony
przez teatr TRIP z Chorzowa – mówi
starszy instruktor GOK Anna Pytlik.
- Nie zabrakło też zajęć sportowych w
Pilchowicach i Żernicy, w salach udostępnionych przez dyrekcje szkół.
Wyjazdy i zajęcia stacjonarne
cieszyły się dużym zainteresowaniem. – Dziękujemy dzieciom za
spędzenie ferii z nami i zapraszamy
do obejrzenia zdjęć w naszej galerii
na stronie www.biblioteka.pilchowice.
pl – dodaje pani Anna.
Oprac. b

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

igor dara z leszczyn

oliwier Szczepanik z gliwic

alicja rzepka z gierałtowic

nikodem środa z czuchowa

ur. 4.02.2012 r., 2080 g, 46 cm

ur. 5.02.2012 r., 3070 g, 51 cm

ur. 6.02.2012 r., 3270 g, 53 cm

ur. 6.02.2012 r., 4380 g, 55 cm

Kalina mikołajczak z Knurowa

julia Kurpanik z czerwionki-leszczyn

Kacper latała z czerwionki-leszczyn

mateusz Błaszczak z Knurowa

ur. 7.02.2012 r., 3450 g, 54 cm

oliwier Knopik z czuchowa

ur. 9.02.2012 r., 3520 g, 54 cm
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ur. 8.02.2012 r., 3730 g, 56 cm

weronika Kotula z Pilchowic

ur. 9.02.2012 r., 3230 g, 54 cm

ur. 8.02.2012 r., 2900 g, 52 cm

jagoda mrozińska z zabrza

ur. 9.02.2012 r., 2910 g, 52 cm

ur. 9.02.2012 r., 3440 g, 55 cm

łukasz rozumek z Knurowa

ur. 9.02.2011 r., 3590 g, 57 cm

Klaudia wilczek z Bełku

ur. 6.02.2012 r., 3250 g, 53 cm

Błażej fordymacki z zabrza

ur. 9.02.2012 r., 3750 g, 56 cm

hanna niezgoda z Knurowa

ur. 10.02.2012 r., 3490 g, 56 cm
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ROZRYWKA nr 7/2012

- Do wygrania podwójny bilet do kina
Życzę, by serduszko Twe
pozostało zawsze młode,
Byś zachowała w nim
dziecinną radość i pogodę,
Byś ze wzruszeniem
nasze wspólne lata wspominała,
Byś tych, co dla Ciebie dobrze czynią,
zawsze kochała.
Dla ukochanej Patrycji
– kochający Dziadek Jasio oraz Braciszek Arek
Dla mojej najukochańszej żony Bożeny:
dużo słońca, uśmiechu na co dzień,
zadowolenia z pracy, dzieci i męża
życzy kochający Marek K.

Spójrz kochanie ile gwiazd na niebie.
Ty je kochasz wszystkie,
a ja tylko Ciebie!
Dla kochanego męża Marcina
– Dorota.
P.S. Dziubku, dziękuję za te 13 lat,
które jesteśmy razem oraz za to,
że byłeś przy mnie
kiedy najbardziej potrzebowałam
Twojego wsparcia,
gdyby nie Ty nie dałabym rady.
Kocham Cię…
Dla ukochanej Babci Ani
i Dziadziusia Bolka
wyrazy miłości,
nie tylko w Walentynki,
ale przez cały rok
– kocham Was – Madzik

Dla moich koleżanek
Basi, Ewy, Beaty, Janki, Lilianny, Ireny,
Gabi, Bożeny, Grażyny, Darii
z okazji walentynek wszystkiego naj naj
życzy Marek K.

Kochanym:
żonie Ilonie, córce Karolinie,
wnusiom Zuzi i Madzi
życzenia od Męża, Ojca i Dziadzi

Chcę ciągle marzyć,
chcę ciągle śnić,
lecz bardziej pragnę przy Tobie być!
Dla Pauliny Gajda – Herbert

Czegoś mi brak,
czegoś pięknego.
Dotyku ust,
uśmiechu Twego.
Twoich pieszczot miłych,
słodkich, jak miód.
Oczu kochanych, dźwięku Twych słów.
Brak mi wszystkiego,
lecz warto żyć,
Tylko dlatego, by z Tobą być.
Dla Żabci - Szkieletorek

Dla ukochanego Krzysia
w Dniu Walentynek moc gorących życzeń,
a także dużo miłości i wiele całusków
śle kochająca żona
Monika Laks z Knurowa
Kochana Pyzo!
Twój uśmiech rozgrzewa moje serce
i niech tak będzie zawsze. Kocham Cię
Twój Misiek

Knurów

Od Piaf do Garou
Miłośników francuskich piosenek z pewnością ucieszy wiadomość o zapowiadanym
koncercie Michała Bajora. Artysta wystąpi w
Kinie Scenie Kulturze
24 lutego o godz. 19.
W repertuarze głównie
utwor y z najnowszej
płyty Michała Bajora
w ypełnionej kompozycjami znad Sekwany. Artysta, nazywany
przez wielu następcą
francusk ich bardów,
zaprezentuje utwor y
m.in. Edith Piaf, Char-

lesa Aznavoura, Yvesa
Montanda, Gilberta Bécauda czy Garou.
Wszystkie piosenki
w tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego w stylowych aranżacjach Wojciecha Borkowskiego.
Każdy recital Michała Bajora to połączenie sztuki aktorskiej
i muzyki. Dramatyzmu
i liryzmu ze szczyptą
komedii. Bilety w cenie
45 zł do nabycia w kasie
kina codziennie od 15
do 20.

Litery z pól oznaczonych
kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie.
Prosimy nadsyłać je (lub
donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5, 44-190
Knurów – wraz z kuponem
w ciągu 10 dni od ukazania

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wk i z nr 5/2012

brzmiało: „Mównica” . Podwójny bilet do kina otrzymuje Gr a ż y na L eona rczyk-Frąc. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

7
konkurs

16.02.2012 r.
CZWARTEK

Michał Bajor

JB

Knurów. Kabaret w kinie

Śmiechosteron
Bez nich nie byłoby ochroniarza
Śruby, niesamowitego Kłaka, a przede
wszystkim hymnu na Euro 2012. Są,
bo jest Kabaret Skeczów Męczących

Wywodząca się z Kielc
formacja kabaretowa od kilku
lat podbija serca mających
poczucie humoru Polaków.
Wykpiwają absurdy naszej co-

dzienności, przy czym potrafią
śmiać się także z siebie. Śpiewają, parodiują, a wszędzie tam
gdzie się pojawiają, zdobywają
rzesze nowych fanów.
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W K nurow ie Kaba ret
Skeczów Męcz ąc ych w ystąpi 30 marca (piątek) o
godz. 19.30. Publiczność w
Kinie Scenie Kulturze na
pewno nudzić się nie będzie.
Bilety po 40 zł. Rezerwację i
sprzedaż prowadzi kasa kina
w godz. 15-20, tel.: 32 332
63 81.

Muppety
− godz. 15.00
Musimy porozmawiać
o Kevinie
− godz. 17.00
17-21.02.2012 r.
PIĄTEK-WTOREK
Sztos 2
− godz. 16.00, 18.15
Musimy porozmawiać
o Kevinie
− godz. 20.00

   
www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo
do zmian repertuaru
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Gara ż murowany do w ynajęcia. Tel.
609 578 899 po 16.00

Sprzedam mieszkanie 54 m2, 85 tys. Tel.
668 059 341

Gierałtowice, centrum – budynek piętrowy, 80 m2 – działalność, mieszkanie. Tel.
604 497 626

Sprzedam mieszkanie M-3, 43 m2, ul. Armii
Krajowej, po remoncie. Cena do uzgodnienia. Tel. 790 272 829

Emerytka odpłatnie udzieli pomocy osobom
starszym – porządki, kontakt z placówkami
służby zdrowia, zakupy. Tel. 781 719 783

4-8/12

7–odw.

Gierałtowice. Lokal na działalność. Czynsz
800 zł. AS. Tel. 501 533 977

Sprzedam mieszkanie własnościowe 62
m2, WP II. Tel. 600 401 297

Emerytka szuka pracy – sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

4-7/12

4-7/12

Kawalerka do wynajęcia. Tel. 796 423 585

Sprzedam wyremontowane mieszkanie w
Knurowie, M-4, atrakcyjna lokalizacja. Tel.
793 092 511

Emerytka szuka pracy w charakterze niani
lub opiekunki. Tel. 793 953 727

4-8/12

Transpor t, przeprowadzki. Tanio. Tel.
504 340 521

1-25/12

7-13/12

7/12
7/12

BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

Usługi remontowe. Tel. 889 187 764

1-48/12

6-7/12

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

Kawalerka w Knurowie. Sprzeda AS. Tel.
512 393 052

7/12

Knurów, ul. Witosa 23. Lokal 82 m2, parter,
nadający się na usługi, handel, gabinet,
biuro, do wynajęcia. Media, parking. Tel.
32 236 03 34, 505 701 587

2-8/12

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

6-7/12

KUPIĘ za gotówkę dom (może być do remontu) lub działkę. Tel. 792 496 905

1/12-odw.

7/12

Ładna kawalerka w Szczyg ł owic ach.
Sprzeda AS. Tel. 501 533 977
7/12

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

Usługi remontowo-budowlane i instalacyjne. Tel. 512 110 569; www.bud-instal.net
7-8/12

1/12-odw.

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

6-26/12

DREWNO kominkowe. Transport węgla,
przeprowadzki. Tel. 603 198 006
50/11-8/12

6-8/12

Malowanie. Montaż kominków. www.marferkar.webd.pl; tel. 793 963 118
1-51/52/12

Ocieplenia budynków, renowacja fasad.
Tel. 691 785 693

6-13/12

Pewna pożyczka do 75 roku życia, możliwość odroczenia rat. Tel. 667 691 773
7-11/12

Pity 2011 szybko, profesjonalnie i tanio.
Tylko 10 zł. Tel. 798 735 824

7/12

Pożyczka bez BIKu. Pewna pożyczka do 75
roku życia. Tel. 516 764 470
7-11/12

7/12

3 -pokojowe 75 m , 155.000. M3. Tel.
603 773 313
7/12

3-pokojowe w Szczygłowicach, cena 159
tys. AS. Tel. 501 533 977

7/12

4-pokojowe na WP I. II piętro. Sprzedam.
Tel. 501 669 328

4-7/12

4-pokojowe na WP II 199 tys. AS. Tel.
501 533 977

7/12

Budynek biurowo-produkcyjny z działką
30 0 0 m 2 , cena 40 0 t ys. AS. Tel. 512
393 052
7/12

C entr um. Wynajm ę lokal na dzia ł al ność, pow. 80 m 2. 2500 zł/mc. AS. Tel.
501 533 977
7/12

Do wynajęcia dom w zabudowie szeregowej. AS. Tel. 501 533 977
7/12

Dom przy ul. Niepodległości, 375 tys. AS.
Tel. 512 393 052

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

1-13/12

7/12

Dom w Żernicy sprzedam. M-Kwadrat. Tel.
509 096 594

5-7/12

DZIAŁK A 80 0 – 150.0 0 0 zł. M3. Tel.
603 773 313
7/12

Farskie Pola. Sprzedam dom. AS. Tel.
501 533 977

7/12

Farskie Pola. Sprzedam działkę budowlaną. AS. Tel. 512 393 052
7/12

12

2-odw.

RÓŻNE
Kupię bursztyn. Tel. 660 940 810

6-9/12

M I E S Z K A N I E p i l n i e k u p i ę . Te l .
691 680 601

Szukam pracy jako opiekunka do dziecka na
terenie Knurowa – 4-letnie doświadczenie,
posiadam kurs „Opieka nad dziećmi i osobami starszymi” oznaczony certyfikatem, bez
nałogów, dyspozycyjna. Tel. 721 292 214
1-13/12

5-8/12

MOTORYZACJA

7/12

Szukam pracy młody, 22 lata – fachowiec.
Tel. 517 156 866

1-13/12

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka (dziecko niepełnosprawne)
lub osoby starszej (z doświadczeniem, po
kursie opiekunki, z certyfikatem). Od 14.00
w dni powszednie, weekendy do ustalenia.
Ewentualnie sprzątanie, prasowanie. Tel.
501 385 666

5-7/12

Poszukujemy działek. M-Kwadrat. Tel.
792 055 184

2-13/12

5-7/12

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

7/12

Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

Poszukuję do współwynajmu lokalu osoby:
fryzjer, manicure-pedicure, masażystka itp.
Tel. 664 005 930

autoskupslask@wp.pl; złomowanie. Tel.
602 342 826

6/12

6-13/12

3-12/12

DAM PRACĘ
Agencja Nieruchomości AS poszukuje doświadczonych agentów. Tel. 502 772 197
7/12

Przyszowice. Działka budowlana, 89 tys.
AS. Tel. 512 393 052

Kupię Matiza, Corsę, Punto, Fiestę, Polo i
inne, stan obojętny. Tel. 507 572 625

Praca dodatkowa lub stała doradcy finansowi, agenci ubezpieczeniowi mile widziani.
Zarobki od 1000 zł. Tel. 664 732 963

6-13/12

7-11/12

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie na os.
1000-lecia. Tel. 888 116 999

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

Praca w barze na weekendy (Gierałtowice).
Tel. 510 119 325

1/12-odw.

5-12/12

Sprzedam 3-pokojowe w Knurowie. AS.
Tel. 512 393 052

Skupujemy samoc ho dy st are, rozbi te, skorodowane, transport gratis. Tel.
667 227 637

Zatrudnimy monterów okien i drzwi z doświadczeniem. Tel. 32 235 96 35, PROST,
Knurów, Niepodległości 16

2

5-10/12

1/12-odw.

7/12

1/12-odw.

Szukam pracy – sprzątanie, kuchnia.
Tel. 500 012 687

Pilnie sprzedam mieszkanie własnościowe 56 m 2 na ul. Szpitalnej, naprzeciwko
szkoły górniczej, III p., cena 150 tys. Tel.
697 534 648

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 38
m2 w Knurowie, WP II, koło Biedronki. Tel.
793 729 533

Remont y, kompleksowe w ykańczanie
wnętrz. Doświadczenie - tanio, solidnie.
Tel. 721 170 237

Wynajmę lokale na działalność, ul. Niepodległości. AS. Tel. 501 533 977

Zabudowa boazerii, szaf wolnostojących,
wnęk itp. oraz remont y bież ące. Tel.
664 455 253

1/12-odw.

2-rodzinny dom w Bojkowie. Sprzeda AS.
Tel. 512 393 052

KREDYTY OD 10 000, RATA 202 zł. Tel.
32 433 27 38, 32 455 68 65

6-7/12

1/12-odw.

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43

Szukam pracy w budownictwie, roboty
wewnątrz (panele, wykończeniówka, malowanie itp.). Tel. 32 236 84 02

7/12

38/11-17/12

Wynajmę kawalerkę w Szczygłowicach
przy ul. Żeromskiego. Tel. 792 001 764

Parter domu z ogrodem. Sprzedam. AS.
Tel. 512 393 052

2-pokojowe w Szczygłowicach. Sprzeda
AS. Tel. 501 533 977

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

7/12

7-22/12

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40, prawo
jazdy kat. B. Tel. 607 566 006

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

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

1/12-odw.

Wynajmę 3-pokojowe w Knurowie. AS. Tel.
501 533 977

4-7/12

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

1/12-odw.

1/12-odw.

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

7/12

SZUKAM PRACY

7/12

1/12-odw.

Docieplenia budynków, remonty i malowanie elewacji. Tel. 607 969 200

Mieszkanie M -2, 36 m 2 sprzedam lub
zamienię na M-3 w Knurowie. Tel. 32 231
60 43

6-7/12

7/12

7-8/12

7/12

Sprzedam domek fiński do remontu. Tel.
502 595 512

7-9/12

Sprzedam działkę budowlaną Knurów, róg
Koziełka i Jęczmiennej, 787 m2, ogłoszenie
prywatne. Tel. 668 011 004

5-8/12

Sprzedam działkę Knurów, Gierałtowice.
119 tys. Atrium. Tel. 791 862 794

1-8/12

3-7/12

EDUKACJA
Matematyka - korepetycje, matura, studia.
Tel. 692 845 849
6 – 10/12

6-7/12

S p r ze dam dzia ł kę rek re ac y jn ą. Te l.
668 059 341
6-7/12

Sprzedam działki budowlane Knurów, ul.
Akacjowa. Tel. 695 558 074

5-8/12

Sprzedam kawalerkę 26,5 m , III piętro,
ul. Kazimierza Wielkiego. Cena 80 tys.
(do negocjacji) bez pośredników. Tel.
784 012 536
2

6-8/12

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 663 256 363

7-8/12

Sprzedam M-4, Szarych Szeregów, 167
tys. Atrium. Tel. 791 862 794

6-7/12

Sprzedam mieszkanie 48 m2, 130 tys. Tel.
668 059 341
6-7/12

Sprzedam mieszkanie 50 m 2 w centrum
Knurowa, 3 pokoje, III p., duży balkon. Bez
pośredników. Tel. 501 052 977
6-7/12
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Foto: Spartan Team

Zgrupowanie
pod Giewontem

Foto: prywatne archiwum Magdaleny Wolny

Spartan Team

Knurowianki opanowały podium w konkurencji 100
metrów stylem grzbietowym. Na najwyższym stopniu
Magdalena Wolny, a obok Wiktoria Musioł

Nowy sezon
rozpoczęty
Pływanie

Pamiątkowe zdjęcie knurowian z trenerem kadry narodowej
K-1 Rules, Tomaszem Skrzypkiem

Z tygodniowego zgrupowania w Zakopanem wrócili
reprezentanci Klubu Sportowego Spartan Team Knurów.
Treningi pod Giewontem prowadzili: Sławomir Tokarz i
Krzysztof Marczuk oraz szkoleniowiec kadry narodowej K1 Rules - Tomasz Skrzypek.
- Głównym celem zgrupowania była poprawa zdolności
motorycznych i wytrzymałościowo-siłowych – relacjonuje
trener Sławomir Tokarz. Zawodnicy poprawiali swoją
wydolność tlenową poprzez
marszobiegi i treningi na profesjonalnej sali wyposażonej w
maty, worki bokserskie oraz w
siłowni.
Wszyscy mogli zapoznać się
z szeroką gamą technik używanych w Muay Thai oraz MMA/
Grapling i poznać wiele różnych
metod treningowych, sposoby
relaksacji w sporcie, jak również
techniki masażu klasycznego i sportowego. Mieliśmy też
ogromną przyjemność z prze-

prowadzonego treningu przez
wybitnego szkoleniowca kadry
narodowej K-1 Rules, Tomasza
Skrzypka. Podczas treningu
trener w sposób mistrzowski
demonstrował techniki, które
najbardziej przydają się w walce,
a na zakończenie opowiedział o
teorii sportu.
Wykład na pewno długo
pozostanie w sercach i głowach
naszych zawodników.
W Zakopanem nasi zawodnicy mieli do dyspozycji
nie tylko specjalistyczną salę
do treningów, ale również zaplecze służące do odnowy biologicznej.
Cieszymy się, że obozy organizowane przez nasz klub
cieszą się dużą popularnością
– kontynuuje Sławomir Tokarz.
- W tym roku chętnych było zdecydowanie więcej, ale niestety ze
względów organizacyjnych mieliśmy ograniczoną liczbę miejsc.
Będziemy o tym pamiętać przy
organizacji kolejnego zgrupowania, a teraz dziękujemy wszyst-

Boks

Sekcja Pływacka TKKF
Szczygłowice rozpoczęła sezon 2012 od startu w II edycji
Pucharu Silesia. Zawody odbyły się na pływalni Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, a klub z Knurowa

reprezentowa l i: Wi k tor ia
Musioł, Magdalena Wolny i
Jakub Michałów.

PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym

Grand Prix Polski WOPR

Druga wśród
juniorek, czwarta
w open
Dobry początek sezonu zanotowała ratowniczka wodna
Oddziału Miejskiego WOPR
Knurów – Karolina Zajonc. 17latka została sklasyfikowana na
drugim miejscu wśród juniorek
i czwartym w kategorii open
Grand Prix Polski WOPR w
Żyrardowie.
Na wysokie lokaty w klasyfikacji generalnej złożyły się dobre

wyniki osiągnięte w poszczególnych konkurencjach: 2 miejsce
na 100 m ratowanie manekina w
płetwach, 2 miejsce na 100 m ratowanie kombinowane, 3 miejsce
na 50 m holowanie manekina, 3
miejsce na 100 m ratownik.
Karolina Zajonc na co dzień
jest uczennicą Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
PiSk

Najlepsi w X edycji Grand Prix Knurowa.
Stoją od lewej: Jacek Zacher (5. miejsce), Jerzy Pluta
(4. miejsce), Ginter Fabian (3. miejsce), Ryszard
Nosiadek (6. miejsce), Stefan Wroblowski (2. miejsce)
i Zdzisław Mral (1. miejsce)

WYNIKI z 31 stycznia:
1. Adam Dudziński
2. Henryk Brola
3. Tadeusz Wodziczko
4. Piotr Arent
5. Jerzy Hadrawa
6. Zbigniew Ciszewski
7. Michał Foit
8. Jerzy Niewiadomski
9. Zdzisław Mral
10. Jan Pikus
11. Jan Chwolka

- 2.262 pkt
- 2.023 pkt
- 2.022 pkt
- 1.919 pkt
- 1.876 pkt
- 1.868 pkt
- 1.801 pkt
- 1.789 pkt
- 1.773 pkt
- 1.762 pkt
- 1.758 pkt

WYNIKI z 7 lutego:

wi (Zabrze), a Robert Szybel nie sprostał Damianowi
Serafinowi (Jaworzno).
Wcześniej, w Gliwicach
rozegrano mecz bokserski
kobiet pomiędzy miejscowym
Carbo, a reprezentacją Szczecina. W zespole gospodarzy
w ystąpiła w ypożyczona z
Concordii Jadwiga Stańczak,
pokonując Agnieszkę Chudą stosunkiem głosów 2:1.
Przy okazji tego meczu
odbyły się dwie walki mężczyzn. W jednej z nich Tomasz Czarkowski z BKS-u
Concordia pokonał na punkty Remigiusza Smolińskiego (Carbo Gliwice).
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Piotr Skorupa

informacja

Stawiają
(nie tylko)
pierwsze kroki
Młodzi pięściarze z najkrótszym stażem rozpoczynają swoją sportową przygodę
poprzez starty w turniejach
„Pierwszy krok bokserski”.
Taki turniej odbył się przed kilkoma dniami w Zabrzu, gdzie
nie zabrakło reprezentantów
BKS Concordia Knurów. Podopieczni Bogdana Wyrzychowskiego i Bogdana Danielaka startowali ze zmiennym
szczęściem. Młodzik Wojciech
Czarkowski pokonał już w I
rundzie przez rsc Tymoteusza
Kondziołkę (Góral Żywiec),
Marek Bielecki przegrał z Danielem Holonem (Rybnik),
B a r t łom ie j Ja sionow s k i
uległ Sebastianowi Wilczko-

kim sponsorom, którzy pomogli
nam dopiąć budżet obozu.
Dodajmy, że 25 reprezentantów KS Spartan Team było
zakwaterowanych w Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich
COS Zakopane.

Na uwagę zasługuje postawa
obu zawodniczek, których wyniki uzyskane w tych zawodach
stawiają 14-letnie pływaczki w
czołówce rankingów rekordów
Polski. Wiktoria Musioł wygrała wyścig na 100 metrów stylem
motylkowym w swojej kategorii
wiekowej, a w finale open zajęła
czwarte miejsce. Również na 50
metrów stylem motylkowym
była bezkonkurencyjna, z kolei w wyścigu na 100 metrów
stylem zmiennym zajęła drugie
miejsce, podobnie jak na 100
metrów stylem grzbietowym.
Na tym dystansie zwyciężyła
druga reprezentantka knurowskiej sekcji - Magdalena Wolny
(w finale open była trzecia).
Magda wygrała też wyścig
na 50 metrów stylem grzbietowym (w finale open zajmując
czwartą lokatę). Na podium
– drugie miejsce - uplasowała
się też na 50 metrów stylem
dowolnym.
Wspomniany wcześniej
Jakub Michałów był klasyfikowany w drugiej dziesiątce.

PiSk

1. Piotr Pakura
2. Czesław Antończyk
3. Henryk Brola
4. Jerzy Hadrawa
5. Mieczysław Polok
6. Jan Kowalski
7. Piotr Arent
8. Józef Antończyk
9. Bogumił Wolny
10. Zdzisław Mral
11. Ginter Fabian

- 2.546 pkt
- 2.396 pkt
- 2.231 pkt
- 1.929 pkt
- 1.799 pkt
- 1.775 pkt
- 1.755 pkt
- 1.750 pkt
- 1.728 pkt
- 1.699 pkt
- 1.687 pkt

klasyfikacja generalna:
1. Henryk Brola
- 4.254 pkt
2. Czesław Antończyk
- 4.055 pkt
3. Jerzy Hadrawa
- 3.805 pkt
4. Piotr Pakura
- 3.802 pkt
5. Piotr Arent
- 3.674 pkt
6. Zdzisław Mral
- 3.472 pkt
7. Mieczysław Polok
- 3.350 pkt
8. Jan Kowalski
- 3.313 pkt
9. Adam Dudziński
- 3.294 pkt
10. Michał Foit
- 3.263 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 21 lutego o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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W wygranym 7:1 meczu z Naprzodem Rydułtowy na listę strzelców wpisał się m.in.
Mateusz Gołębiowski (przy piłce)

Piłka nożna

Tym razem mróz
nie przeszkodził
zimowej przerwy – nie zapomniał, jak strzela się gole
i w sobotę dwukrotnie pokonał bramkarza rywali. Na
listę strzelców wpisało się też
pięciu innych zawodników

Concordii (Marcin Salwa, Damian Tkocz, Wojciech Kempa,
Mateusz Skalik, Mateusz Gołębiowski) i tym samym nasz
zespół rozgromił rywala 7:1.
PiSk

plan sparingów KS concordia:
2:1 – KS Żory
bramki: Kempa, Krusiński
2:2 – Tarnowiczanka Stare Tarnowice
bramki: Mikulski, Karwowski
7:1 – Naprzód Rydułtowy
bramki: Kupis – 2, Salwa, Tkocz, Kempa, Skalik, Gołębiowski
4:3 - Piast Gliwice (juniorzy)
bramki: Kupis, Karwowski, Krusiński, Pilc
18 lutego – Płomień Czuchów (godz. 8.30 w Dębieńsku)
18 lutego – Przyszłość Ciochowice (godz. 11.00 w Knurowie)
25 lutego – Carbo Gliwice (godz. 15.00 w Knurowie)
3 marca – Tempo Paniówki (godz. 11.00 w Knurowie)
10 marca – Nadwiślan Góra (godz. 11.00 w Knurowie)
Nie ustalono jeszcze nowego terminu meczu sparingowego
z Jednością Przyszowice.

PiSk

Mateusz Skalik na razie przechodzi w Concordii testy,
jednak niebawem może być jej zawodnikiem

Paweł Zarzycki (na zdjęciu) ma spore doświadczenie,
jednak jesienią w pewnym momencie musiał pogodzić
się z decyzją trenera, który postawił na młodszego
Pawła Krasonia

mil Mossakowski. - Po świąteczno-noworocznej przerwie
Kamil nie wznowił treningów
informując mnie, że potrzebuje
teraz więcej czasu na obowiązku szkolne – kontynuuje
szkoleniowiec Concordii.
W tej sytuacji wydaje się,

że wiosną w bramce zobaczymy jednego z Pawłów. Dzisiaj
nie należy jednak odbierać
szans najmłodszemu w tym
gronie „Matiemu” Widerze,
bo jak wiadomo, gdzie dwóch
się bije...
Piotr Skorupa

Remis trampkarzy

Trampkarze Concordii Knurów (rocznik 1997) zremisowali 1:1 w meczu kontrolnym ze Stalą Zabrze.
Spotkanie odbyło się w zabrzańskiej hali MOSiR, gdzie
znajduje się pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną.

PiSk

„Pudło” w Zaborze Cup
Foto: Piotr Skorupa

Grzegorz Krusiński, Mateusz Skalik i Damian Kraska
to trzech kandydatów do gry
w linii pomocy zespołu Concordii. Wymieniona trójka
zawodników zrobiła dobre
wrażenie na trenerze Wojciechu Kempie i ten widzi dla
nich miejsce w kadrze zespołu, który wiosną postara się
utrzymać pozycję lidera w 1.
grupie klasy okręgowej.
Dodajmy, że Krusiński i
Kraska to obecnie piłkarze
Piasta Gliwice, a Skalik bronił
jesienią barw Wilków Wilcza.

Sezon 2011/2012 w bramce Concordii rozpoczął doświadczony Paweł Zarzycki.
W trakcie rozgrywek doszło do
zmiany na tej pozycji i miejsce
między słupkami zajął młodzieżowiec – Paweł Krasoń.
Trzecim kandydatem do
założenia bluzy z numerem
1 był jesienią Kamil Mossakowski.
Przerwa w rozgrywkach to
czas nie tylko wzmożonej pracy
związanej z okresem przygotowawczym, ale również okazja
do zmiany barw klubowych. Z
okazji tej próbował skorzystać
Paweł Zarzycki, który ma już w
swoim CV występy na zapleczu
ekstraklasy. Nie tak dawno
bramkarz próbował swych sił
w Ruchu Radzionków, jednak
ostatecznie sztab szkoleniowy
śląskiego 1-ligowca zdecydował
się na pozyskanie innego golkipera. - Po rozmowie z Pawłem
mogę powiedzieć, że na dzisiaj
zostaje on w Concordii – mówił
w poniedziałkowe przedpołudnie trener Wojciech Kempa.
Jeżeli Paweł Zarzycki zostanie w Knurowie to o miejsce
w składzie będzie rywalizował
z dwoma młodzieżowcami.
Swoim imiennikiem Pawłem
Krasoniem i Mateuszem Widerą. Z grona kandydatów do
gry w Concordii wypadł Ka-

Piłka nożna

KS Concordia

Trzech przekonało
trenera

Paweł czy Paweł?
I co na to „Mati”?

Trampkarze Concordii
Knurów (podopieczni Marcina Rozumka) zajęli drugie
miejsce w turnieju halowym
Zaborze Cup.
W rywalizacji grupowej knurowianie odnieśli trzy zwycięstwa i jedno spotkanie zremisowali:
- 2:0 MOSiR Piekary Śląskie
(bramki: Bochniak, Wesoły)
- 4:0 Zaborze Zabrze II
(bramki: Bochniak i Wrażeń
po 2)
- 2:1 Ajaks Częstochowa
(Mucharski 2)
- 1:1 Wyzwolenie Chorzów
(Wrażeń)
W spot k a niu, k tórego
stawką był awans do finału
Concordia zmierzyła się ze
Skawiną Skawinka i po bramce Wrażenia wygrała 1:0.
W finale również padła
tylko jedna bramka, ale tym
razem z jej zdobycia cieszyli
się rywale knurowian, a pod-

Foto: prywatne archiwum Marcina Rozumka

4 lutego miało dojść do
sparingu liderów dwóch grup
klasy okręgowej. Po przeciwnych stronach boiska mieli
stanąć piłkarze Concordii
Knurów i Jedności Przyszowice. Do potyczki nie doszło.
Powód? Słupek rtęci w termometrze zatrzymał się 20 kresek
poniżej zera.
Miną ł t ydzień, temperatura nieco wzrosła, a to
oznaczało, że knurowianie
zmierzą się z 4-ligowym Naprzodem Rydułtowy.
Po raz pierwszy w tym
roku w zespole Concordii
można było zobaczyć najskuteczniejszego zawodnika
rundy jesiennej – Jarosława
Kupisa. Napastnik – mimo

KS Concordia

Foto: Piotr Skorupa

Foto: Piotr Skorupa

sport

Zespół Concordii reprezentowali: (stoją od lewej) Witold
Antonowicz (kierownik), Dariusz Jasiński, Krzysztof
Wesoły, Daniel Antonowicz, Krzysztof Bochniak, Adam
Zawadzki, Marcin Rozumek.
W dolnym rzędzie od lewej: Kamil Mucharski, Sebastian
Pawlik i Mateusz Wrażeń

opieczni Marcina Rozumka
musieli zadowolić się drugim
miejscem i tytułem najlepszego zawodnika turnieju,
który przyznano Mateuszowi
Wrażeniowi.
PiSk

SPARING
Unia Książenice – LKS 35
Gierałtowice 5:6
(bramki dla zwycięzców:
Promny 5, Kozdroń)

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
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Faworyci
jak jeden mąż

dystansu Daniela Tałajkowskiego dało im prowadzenie.
Po upływie 2 minut strzegący
bramki Sport Pubu Paweł Krasoń został wykluczony z gry za
rękę poza polem karnym, a ligowy wyjadacz Marcin Klaczka
szybko doprowadził do wyrównania. Wicelider odpowiedział
jeszcze przed przerwą golem
najskuteczniejszego strzelca
ligi Wojciecha Rozumka, a w
drugiej połowie rządził już
niepodzielnie na park iecie
kończąc mecz z dorobkiem 10
trafień.
W najciekawszym meczu
2. ligi Soft Processing spotkał
się z drużyną Sensual Felgus
Meksyk. Ci pierwsi trzykrotnie
wychodzili na prowadzenie i za
każdym razem rywal doprowadzał do wyrównania. Rozstrzygnięcie meczu nastąpiło w
ostatniej minucie gry. Pilnowany pieczołowicie przez niemal
całe spotkanie supersnajper
Tomasz Leszczyński uciek ł
obrońcom Felgusa i strzelił dla
Soft Processingu zwycięskiego
gola. Było to już 43. ligowe
trafienie tego piłkarza, a dzięki
wygranej jego drużyna została
nowym liderem 2. ligi.

Młodość
mrozu
się nie boi
Zabawy na lodzie zorganizował Miejsk i Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pod
czujnym okiem instruktora
zajęć wszyscy chętni mieli
okazję wziąć udział w wielu
konkursach, grach i zabawach.
- Do dyspozycji uczestników pozostawały także
niezbędne elementy wyposażenia hokejowego, toteż
część z nich mogła pierwszy
raz w życiu prowadzić za
pomocą kija gumowy krążek
– mówi Zbigniew Rabczewski z MOSiR-u.
Mrozy nie odstraszyły dzieci i nastolatków. W
ostatni piątek ferii słupek

Nacynianka - Orchidea 2:18 (0:6)
0:1 R.Smaluch 2’,0:2 K. Pacek 3’, 0:3 R. Smaluch 5’, 0:4 R.
Smaluch 12’, 0:5 R. Smaluch 14’, 0:6 R. Smaluch 16’, 0:7 P.
Brzeziński 1:7 D. Babińczuk 23’, 1:8 P. Palczak 24’, 1:9 P. Palczak 25’, 1:10 W. Michałowski 27’, 1:11 R. Smaluch 30’, 2:11 R.
Leitner 31’, 2:12 R. Smaluch 31’, 2:13 W. Michałowski 32’, 2:14
P. Palczak 36’, 2:15 R. Smaluch 38’, 2:16 R. Smaluch 38’, 2:17
K. Pacek 40’, 2:18 K. Pacek 40’.
Sensual Felgus Meksyk - Soft Processing 3:4 (3:3)
0:1 P. Tomecki 4’, 1:1 R. Struff 5’, 1:2 P. Tomecki 7’, 2:2 T. Żurek 10’,
2:3 P. Tomecki 15’, 3:3 K. Płachta 18’, 3:4 T. Leszczyński 40’.
żółte kartki: A. Papierok, T. 1. Soft Processing
28
Żurek, R. Struff (Sensual Fel- 2. PTK DB Schenker
27
gus Meksyk), G. Tomecki (Soft 3. Orchidea
25
4. Sanit
22
Processing).
Milenium – Black&Decker 3:2 5. Sensual FelgusMeksyk 20
6. Nacynianka
17
(2:0)
7. Milenium
19
1:0 W. Steuer 7’, 2:0 D. Burzawa
8. Contra
16
18’, 2:1 K. Nowak 31’, 3:1 M. Gaj- 9. Concordia 94/95
13
da 36’, 3:2 W. Kalkowski 40’.
10. Black&Decker
7

1. Vibovit
2. Soccer Sport Pub
3. TKKF Intermarché
4. Tomsat		
5. Team Stalmet
6. FC Apinex Czerwionka
7. Concordia Oldboje
8. Apteka Św. Barbary
9. Mistral		
10. IPA Knurów
11. TKKF Stary Knurów
12. LineTrans

46
44
34
32
31
22
22
16
10
9
7
4

Skat

Jacek Zacher
z pucharem sołtysa
38 „szk aciorz y ” bra ło
udział w niemal półrocznym
turnieju o puchar sołtysa wsi
Wilcza. Najlepszy okazał się
Jacek Zacher, który otrzymał
puchar Jana Gamonia.
Na kolejnych miejscach

uplasowali się: Zdzisław Mral,
Piotr Arent, Józef Lipok, Ryszard Nosiadek, Piotr
Palica, Ginter Fabian, Alfred
Wa g ner, Cz e s ł aw A ntończyk i Bernard Musiolik.

PiSk

Silesia Open Championship In Muay Thai

Oj będzie się działo
Takiej imprezy w Knurowie jeszcze nie było. 31 marca
sympatycy sportów walki z
naszego miasta i okolic będą
mogli zobaczyć rywalizację
w Otwartych Mistrzostwach
Śląska Juniorów i Seniorów
w Muay Thai (Silesia Open
C h a mp i o n s h i p I n Mu ay
Thai).
Areną rywalizacji będzie
ha la Miejsk iego Ośrod k a

Sportu i Rekreacji w Knurowie-Szczygłowicach.
Główny organizator mistrzostw – Fight Club Knurów
- zapowiada, że w ramach
tej kilkugodzinnej imprezy
odbędą się także walki bokserskie pomiędzy Polakami i
Czechami.
Niebawem na naszych łamach wrócimy do tego tematu.
PiSk

informacja

rtęci spadł w okolice 15 kreski poniżej zera, a mimo to na
lód przyszło 60 osób.
– W zabawach i grach, w
których wynik nie był najważ-

niejszy, liczyła się przede
wszystkim chęć pożytecznego i aktywnego spędzenia
wolnego cz a su – dodaje
Rabczewski.

/mosir, b/

Foto: Archiwum MOSiR

Ponad 200 uczniów knurowskich
szkół podstawowych
i gimnazjalnych uczestniczyło
w okresie ferii zimowych
w zajęciach na lodowisku

Vibovit – Concordia Oldboje 5:1 (0:0)
1:0 A. Zabłocki 21’, 2:0 A. Zabłocki 22’, 2:1 P. Jaroszewski 30’,
3:1 K. Kijak 37’, 4:1 R. Kasiński 40’, 5:1 P. Przesdzing 40’.
żółta kartka: P. Przesdzing (Vibovit).
Mistral – LineTrans 2:4 (2:2)
0:1 D. Szymański 2’, 1:1 D. Lewandowski 5’, 1:2 T. Pierchała 11’,
2:2 M. Steiman 16’, 2:3 T. Pierchała 28’, 2:4 M. Skoczylas 30’.
żółte kartki: W. Kandzior, D. Lewandowski (Mistral), Dudek
(LineTrans).
Team Stalmet – TKKF Apteka Św. Barbary 7:1 (3:1)
1:0 S. Basak 1’, 2:0 G. Krusiński 5’, 3:0 S. Basak 13’, 3:1 P. Bara
16’, 4:1 S. Basak 21’, 5:1 S. Basak 22’, 6:1 D. Kraska 24’, 7:1 A.
Niewiedział 29’.
IPA Knurów – Soccer Sport Pub 1:10 (1:2)
0:1 D. Tałajkowski 15’, 1:1 M. Klaczka 17’, 1:2 W. Rozumek 18’,
1:3 D. Tałajkowski 22’, 1:4 D. Tałajkowski 23’, 1:5 D. Tałajkowski
25’, 1:6 D. Wieliczko 28’, 1:7 D. Wieliczko 30’, 1:8 W. Rozumek
38’, 1:9 W. Rozumek 39’, 1:10 D. Wieliczko 40’.
żółta kartka: W. Kempa (Soccer Sport Pub), czerwona kartka:
P. Krasoń (Soccer Sport Pub),
FC Apinex Czerwionka – TKKF Intermarché 4:6 (1:2)
0:1 D. Tkocz 5’, 0:2 M. Mularczyk 9’, 1:2 S. Gawin 18’, 1:3 P.
Kośmider 23’, 1:4 Ł. Winiarczyk 24’, 2:4 P. Zagórski 26’, 3:4
T. Młynek 28’, 3:5 P. Kośmider 39’, 4:5 P. Zagórski 40’, 4:6 P.
Kośmider 40’.
żółta kartka: D. Tkocz (TKKF Intermarché), czerwona kartka:
T. Michalski (Apinex)
TKKF Stary Knurów – Tomsat 2:8 (1:5)
1:0 K. Stępień 2’, 1:1 S. Dolaciński 9’, 1:2 S. Dolaciński 10’,
1:3 M. Stopa 15’, 1:4 S. Dolaciński 16’, 1:5 G. Bartoszek 19’,
1:6 M. Stopa 33’, 1:7 S. Dolaciński 36’, 1:8 M. Stopa 38’, 2:8 D.
Jabłoński 40’.
Pierwszoligowcy kolejne mecze rozegrają w najbliższy poniedziałek (20 lutego). Spotkają się: TKKF Intermarche
– Concordia Oldboje (18.00),
TKKF Apteka Św. Barbary
– TKKF Stary Knurów (18.50),
Team Stalmet – Mistral (19.30),
Vibovit - IPA Knurów (20.15),
Soccer Sport Pub - LineTrans
(21.00), Tomsat – FC Apinex
Czerwionka (21.45).

Waldemar Jachimowski

Knurów. Oblegane lodowisko

II LIGA - Wyniki 19. kolejki (8.2.2012 r.):

Foto: Archiwum MOSiR

Gdyby na mecze szesnastej
kolejki Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej przyjmować
zakłady bukmacherskie, stawiający na niespodzianki nie
zarobiliby ani grosza. Pięć
czołowych zespołów zgodnie
wywalczyło po 3 punkty i zachowało w tabeli status quo.
Jako pierwsi w poniedziałkowy wieczór stanęli do boju
piłkarze liderującego Vibovitu
oraz Concordii Oldbojów. Ci
drudzy byli dla 7-krotnych
mistrzów Knurowa równorzędnym rywalem przez całą
pierwszą połowę, jednak tuż
po przerwie stracili dwa gole.
Pomimo tego Concordia nie
zrezygnowała i zdobyła kontaktową bramkę, a w końcówce
postawiła na wariant gry z
lotnym bramkarzem, by doprowadzić do remisu. Doświadczony Vibovit wykorzystał to
bezwzględnie strzelając dalsze
trzy gole.
Podobnie jak Concordia,
zespół IPA przez pierwsze 20
minut toczył wyrównany bój z
Soccer Sport Pubem. Aktualni
mistrzowie długo nie mogli
sforsować szczelnej obrony
rywala i dopiero po kwadransie fantastyczne uderzenie z

I LIGA - Wyniki 16. kolejki (13.2.2012 r.):

Pierwsze kroki na lodzie i od razu pierwsze laury - czy rosną nam hokejowe talenty?...
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Knurów. 48 mieszkań w ramach MTBS

Nowe domy staną
przy ul. Batorego

Foto: Archiwum MP-2 i MP-12

Sporym przeżyciem dla dzieci było spotkanie
z aktorami Teatru Lalek Rabcio

Knurów, Rabka. Białe kolonie

Z Janosikiem
za pan brat

Poznali zbójnickie historie, tajniki sztuki
ludowej i nowe teatralne historie.
I wybawili się w szaleństwach na śniegu.
Mowa o przedszkolakach z „Dwójki”
i „Dwunastki”

a także nowoczesną architekturę i
ekologiczne rozwiązania budynków.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w MTBS-ie w Tarnowskich
Górach pod nr. tel. 32 380 90 34, 32

Orientacyjna wysokość partycypacji

380 91 93 (fax: 32 380 90 18) lub drogą
elektroniczną – e-mail: mtbstg@wp.pl.
Wnioski i regulamin (określający kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla
konkretnych najemców) dostępne są na
stronie internetowej www.mtbstg.pl.
Zdecydowani wziąć udział w
przedsięwzięciu powinni kierować
wypełnione wnioski pod adresem:
MTBS Sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 42600 Tarnowskie Góry.
Bogusław Wilk

To był wspaniały, biały tydzień dla
28 małych kolonistów z Knurowa w
Rabce. Ze względu na piękne miejsce
w zimowej szacie i liczne atrakcje.
Był kulig, zabawy na śniegu i spacery. Dzieci zwiedziły Muzeum im.
W. Orkana, poznały losy Janosika,
słuchały góralskiej muzyki. Spotkały
się z twórcami sztuki ludowej, po
czym same spróbowały lepić z gliny
naczynia i malować na szkle. W Te-

Powiat. Internauci głosują

Która świątynia
najpiękniejsza?
Głosujący za najpiękniejszy
w okolicy uznają XVII-wieczny
kościółek w Żernicy

dla poszczególnych mieszkań wyniesie (odpowiednio dla 30 proc. i 50 proc.):
• mieszkanie 2-pokojowe o pow. 52,20 m2: 53,5 tys. zł. - 89 tys. zł;
• mieszkanie 2-pokojowe o pow. 53,40 m2: 55 tys. zł. - 91,5 tys. zł;
• mieszkanie 3-pokojowe o pow. 60,60 m2: 62,5 tys. zł. - 103,5 tys. zł;
• mieszkanie 3 pokojowe o powierzchni 65,40 m2: 67 tys. zł. - 112 tys. zł.

Foto: Pudelek/wikipedia.pl

ogłoszenie własne

76 parafii uczestniczy w konkursie zorganizowanym przez Dziennik Zachodni i portal internetowy
naszemiasto.pl, mającym wyłonić
„Najpiękniejszy kościół w Gliwicach
i powiecie gliwickim”.
Każdy internauta może oddać
codziennie pięć głosów na wybraną
przez siebie świątynię. Konkurs
potrwa do 5 marca.
Wśród nominowanych z naszego regionu znalazły się cztery
kościoły z Knurowa: Matki Bożej
Częstochowskiej, Świętych Cyryla i
Metodego, św. Antoniego (Krywałd)
i Najświętszej Marii Panny Królowej

atrze Lalek Rabcio przejmowały się
losami „Tygrysa Pietrka” i wczuwały
w sytuację „Kiedy króla boli ząb”.
Dzieci bawiły na koloniach pod
okiem Cecylii Boryga, Bogusławy
Golańskiej, Edyty Korepty i Elżbiety
Jaroszek. Opiekę pielęgniarską sprawowała Małgorzata Dorabiała.
oprac. Cecylia Boryga,
Edyta Korepta, b

Świata (Szczygłowice) oraz Matki
Boskiej Szkaplerznej z Gierałtowic,
św. Urbana z Paniówek, Najświętszej
Marii Panny Królowej Aniołów z
Chudowa, św. Jana Nepomucena z
Przyszowic, Ścięcia św. Jana Chrzciciela z Pilchowic, św. Marcina ze
Stanicy, św. Mikołaja z Wilczy i św.
Michała Archanioła z Żernicy.
Zw ycięsk iej paraf ii zostanie
pośw ięcony a r t yk u ł w cot ygo dniowym dodatku do Dziennika
Zachodniego – „Gliwice. Nasze
Miasto”. Trzy najlepiej ocenione
świątynie wezmą udział w finale
wojewódzkim konkursu.
We wtorkowe południe numerem
1 dla internautów był kościół św.
Michała Archanioła z Żernicy (3200
głosów). W pierwszej trójce znajdują
się również kościół Nawrócenia św.
Pawła z Pyskowic (2122 głosy) i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w
Bojkowie (1897 głosów). Z Knurowa
najwięcej głosów uzbierała parafia
Matki Bożej Częstochowskiej – 501.
DC

W Knurowie najwięcej głosów
internautów zebrał kościół
Matki Bożej Częstochowskiej

Foto: Dawid Ciepliński

W nowych budynkach będzie
mogło zamieszkać 48 rodzin

Wizualizacja: Autorska Pracownia
Architektoniczna ARC-HIT z Wrocławia

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tarnowskich Górach ma w planach budowę
dwóch domów w Knurowie przy
ul. Batorego. Inwestycja ma rozpocząć się w czerwcu 2012 r. W grudniu
2013 r. czterokondygnacyjne budynki
zostałyby oddane do użytku.
Lokatorzy będą mogli zasiedlić 48
lokali o łącznej powierzchni 2.821,6
m2. Będą to mieszkania dwupokojowe
(52,2 m 2 i 53,4 m 2) oraz trzypokojowe (60,6 m2 i 65,4 m2). Wystarczy
uczestnictwo w kosztach budowy w
wysokości 30-50 proc. wybranego
mieszkania, aby zamieszkać w nim
jeszcze w 2013 r. (zachowując możliwość nabycia lokum na własność).
Inwestor wylicza atuty inwestycji: bardzo dobrą lokalizację,
bliskość obiektów ośw iatow ych
- szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz przedszkola - placu zabaw dla
najmłodszych, centrum handlowego,
przystanków komunikacji miejskiej,

Wizualizacja: Autorska Pracownia
Architektoniczna ARC-HIT z Wrocławia

Wystarczy 53,5 tys. zł, by pod koniec przyszłego
roku zamieszkać w 52-metrowym, dwupokojowym
mieszkaniu w centrum miasta

