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Zabrze

Drupi w Domu
Muzyki i Tańca
Artysta pojawi się w Zabrzu 6 marca
Drupi (właściwie Giampiero Anelli) śpiewa głównie o miłości. Na scenie debiutował latach 60. XX wieku.
Występował z rockową formacją The
Magnets.
W następnej dekadzie rozpoczął
karierę solową. W 1973 r. podczas
festiwalu w San Remo jego utwór
„Vado Via” odpadł w eliminacjach.
Mimo to zdobył olbrzymią popularność, dzięki czemu przez blisko trzy
miesiące utrzymał się na brytyjskiej
liście przebojów.

Największe przeboje Drupiego to
„Piccola e fragile”, „Tornero”, „Bella
Bellissima”. Pod koniec lat 70. artysta
zyskał popularność w Polsce. Mówiło
się, że tutaj był bardziej znanym artystą niż we Włoszech. W 1978 roku
wystąpił na festiwalu w Sopocie z
przebojem „Sereno é”.
Po 33 latach największe przeboje
tego włoskiego artysty będzie można
usłyszeć w Zabrzu. Bilety od 60 do 90
zł do nabycia w kasie DMiT. Początek
koncertu o godz. 17.
Marek Węgorzewski

Knurów. III Spotkania Teatralne

bez MASKI

- Życie to nie teatr - próbował udowodnić
w jednym ze swoich wierszy Edward Stachura.
O tym, że teatr w życiu jest istotny, przekonani
są organizatorzy III Spotkań Teatralnych „bez
MASKI”...

g

Centrum Kultury, Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie,
Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne im. A. Schweitzera w Gliwicach oraz
Stowarzyszenie NOE podjęli się trudnej sztuki - kultywowania działań artystycznych oraz prezentacji twórczości teatralnej wśród dzieci i młodzieży.
Spotkania adresowane są do amatorskich zespołów teatralnych zorganizowanych w szkołach, domach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej, świetlicach, Warsztatach Terapii Zajęciowej itp. Grupy teatralne przygotowują
prezentację według uznania (pantomima, inscenizacja muzyczna itp.), której
czas nie może przekroczyć 30 minut. Placówka zgłasza do udziału zespół
poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej na adres: knurowskiespotkania@
wp.pl do 11 marca. Kartę można pobrać ze strony: www.bezmaski.com. O
udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń. W Spotkaniach może wziąć
udział maksymalnie 20 zespołów.
Spośród uczestników Spotkań jury przyzna Grand Prix w pięciu kategoriach oraz indywidualne wyróżnienia.
/g/

Puszysta radość

Knurów

Ford
pełen
fantów

Piękne ubarwienie, podpalane
nóżki - każda w innym kolorze, puszysta sierść, piękny ogon, krótka
mordka to cechy charakterystyczne
psa, którego odnaleziono 2 tygodnie temu przy ul. Kosmonautów.
- Trafił do mnie bez obróżki. Możliwe,
że ktoś go zgubił. Piesek jest bardzo
dobrze wychowany, przyjazny. Mówię,
że to taki „uśmiechający się” pies.
Młody, z czyściutkimi zębami i stojącymi uszkami - zachwala knurowianka,
która, niestety, nie może stworzyć mu
odpowiednich warunków.
Zwracamy się do tych, którzy
chcieliby zaadoptować psa i stworzyć
mu nowy dom. Być może odnajdzie
się były właściciel? Wszystkich zainteresowanych kierujemy pod numer
tel. 502 526 010.
/g/

Sprzęt o wartości 2 tys. zł i wiarę
w ludzką uczciwość stracił właściciel
forda, zaparkowanego w niedzielę
przy ul. Kopalnianej. Złodziej wyłamał
wkładkę w zamku samochodu. Skradł
radio, roletę maskującą bagażnik,
poduszkę powietrzną, koło zapasowe
oraz komplet kluczy z podnośnikiem.
Sprawcy i akcesoriów poszukuje knurowska policja.
/g/

Gliwice

Prokuratura
pomoże

Knurów. Profilaktyka raka piersi

Mammobus
przy Szpitalnej

Kolejna okazja dla pań do bezpłatnego badania
mammograficznego – już w przyszłym tygodniu
Bezpłatną mammografię dla kobiet w wielu od 50 do 69 lat oferuje
Centrum Usług Medycznych Fado
(Grupa Lux Med). Mammobus będzie
z wizytą w Knurowie od poniedziałku,
28 lutego, do czwartku, 3 marca.
Stanie obok targowiska pr zy ul.
Szpitalnej. Badania będą wykonywane codziennie w godz. 9.00-17.00.
Panie chcące poddać się badaniu
powinny wcześniej zarejestrować
się telefonicznie – nr tel. 58 6662444
lub 801 080 007, od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-20.00. Następnie
należy w wyznaczonym terminie zjawić się w mammobusie, koniecznie z
dowodem osobistym. Jeśli pacjentka

posiada zdjęcia mammograficzne
z poprzednich badań, dobrze, aby
wzięła je ze sobą na wizytę.
Pr zypominamy, że bezp łatne
badanie mammograficzne w ramach
programu NFZ przysługuje kobietom
w wieku 50-69 lat, raz na 24 miesiące.
Zatem za darmo mogą je wykonać
te panie, od których poprzedniego
bezpłatnego badania upłynęły co
najmniej 2 lata. Kobiety nie objęte programem profilaktycznym NFZ również
mogą złożyć wizytę w mammobusie,
tyle że odpłatnie. Powinny przynieść
ze sobą zaświadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazań do badania.
MiNa

Knurów. złodzieje nie próżnują

W murowanej piwnicy...
W bloku przy ul. Wiosennej harcowali zbójnicy, którzy najpierw zerwali
skobel broniący dostępu do... prawdziwej spiżarni. Sprawcy wynieśli z niej
10 butelek wódki, 10 butelek piwa i na
dokładkę lub raczej przyszłą przekładkę 4 koła samochodowe. Właściciel
musiał przełknąć stratę 2700 zł.
Tego samego dnia złodziej odjechał z piwnicy bloku przy ul. Kapelanów Wojskowych rowerem marki
Romet, wartym 400 zł.

Z kolei w piwnicy przy Dywizji
Kościuszkowskiej pojawił się amator...
czterech opon o wartości 800 zł.
Złodzieje wzięli na cel także pomieszczenie gospodarcze na działce
przy ul. Szpitalnej. Wynieśli z niego
elektronarzędzia warte 785 zł.
Policja apeluje o odpowiednie
zabezpieczenie piwnicznych po mieszczeń oraz nie wpuszczanie do
klatek obcych.
/g/

Patrol do bezdomnych
W ubiegłym tygodniu straż miejska kilkakrotnie interweniowała w
sytuacjach, których bohaterami były
osoby bezdomne. W środę, 16 lutego
wieczorem strażnicy zostali wezwani
na teren szpitala, gdzie bezdomna
kobieta utrudniała pracę szpitalnemu
personelowi. Z kolei następnego dnia,
około godz. 17.20 patrol SM pojawił
się w bloku przy ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie w jednej z klatek scho-



dowych spał bezdomny mężczyzna.
Strażnicy przerwali mu sen i uświadomili przebudzonemu, że może udać
się do noclegowni i tam kontynuować
drzemkę. Inny bezdomny mężczyzna
schronił się przed mrozem w piwnicy
przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej
24/b. W zeszłą niedzielę, przed godz.
23 mieszany patrol SM i policji odwiózł
go do noclegowni.
MiNa

Trwa Tydzień Pomocy Ofiarom
Przestępstw. W akcji uczestniczy
Prokuratura Okręgowa w Gliwicach
wraz ze wszystkimi podległymi jej
prokuraturami rejonowymi. W związku
z tym w czwartek i w piątek (24-25 lutego) w godz. 9-15 prokuratorzy będą
przyjmować osoby pokrzywdzone
i udzielać bezpłatnych informacji o
przysługujących pokrzy wdzonym
uprawnieniach.
Knurowianie najbliżej mają do
prokuratury w Gliwicach. Przy ul.
Dubois 16 znajduje się siedziba Prokuratury Okręgowej (wraz z Prokuraturami Rejonowymi Gliwice-Wschód i
Gliwice-Zachód). Kontakt telefoniczny
pod numerem 32 78 09 100.
/bw/

Zaproszenie

Perfekcja
na pokaz

Akademia Tańca „Perfect”, prowadzona przez Jolantę Cybulską
zaprasza na trzy bezpłatne pokazy
swoich podopiecznych. Pierwszy już
28 lutego (poniedziałek) o godz. 19.00
w MSP-1. 1 marca dzieci zatańczą w
auli Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach. Start o godz. 17.00.
Ostatni pokaz odbędzie się w sobotę (5 marca) o godz. 14.30 w Kinie
Scenie Kulturze. Gorąco polecamy.
/-/

Sprostowanie

Adam, Adam...
nie ten Adam

O jakie zdobycze chodzi, zastanawiali się niektórzy z Czytelników
po przeczytaniu słów „Uczestnicy
wyprawy zwiedzili też muzeum trofeów Adama Mickiewicza i zajrzeli na
nową skocznię w Wiśle” w artykule pt.
„Kulig w górach” [PL 7/2011]. Biografowie wieszcza na pewno potrafiliby
wymienić niejeden sukces poety. Ale
muzeum jego trofeów w Wiśle? Nie
ma szans, bo takie nie istnieje...
Jest natomiast muzeum ze zdobyczami Adama Małysza. I je właśnie
mieliśmy na myśli. A dlaczego Małysz
zmienił się w Mickiewicza? Licho wie,
a już na pewno redakcyjny chochlik.
Za tę pomyłkę szczerze przepraszamy. Nie tylko miłośników poezji
wieszcza i sympatyków sportowca z
Wisły, ale wszystkich czytających.
/bw/
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Knurów
środKi na aKTywizację bezroboTnych obcięTo o 70 Proc.

szczygłowice. suKces KryMinalnych z KnurowsKiego KoMisariaTu Policji

dopadła
go sprawiedliwość

na staż jak na godota

Foto: Materiały operacyjne
KMP Gliwice

1,5 miesiąca ukrywał się organizator napadu rabunkowego
na sklep jubilerski „Szeherezada” w Szczygłowicach.
23-latek wpadł w ręce policji, kiedy wychodził z lokalu
gastronomicznego

Policjanci wyłapali wszystkich
rabusiów - sprawców napadu na sklep jubilerski
O napadzie pisaliśmy na początku
roku [„Napadli i wpadli w ręce policji”
nr 2/2011]. 29 grudnia, około godz.
13.00 do sklepu jubilerskiego przy al.
Piastów weszli mężczyźni ubrani w
wysokie golfy. Ich twarze zakrywały
czapki. Jeden z nich, zastraszając
dwie ekspedientki, zbił gablotę młotkiem i skradł precjoza warte kilkana-

ście tysięcy złotych.
Ekspedientki zachowały zimną
krew i błyskawicznie zawiadomiły
policję. Szybka reakcja pozwoliła
zatrzymać trzech mężczyzn - uczestników napadu. - Są w wieku od 18 do
30 lat. Czwarty znajduje się jeszcze na
wolności. Śledczy znają już jego tożsamość, dlatego kolejne zatrzymanie

to kwestia najbliższych dni - komentował „na gorąco” rzecznik prasowy
Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
podkomisarz Marek Słomski.
Na rozbicie szajki trzeba było
jeszcze poczekać. W międzyczasie
udało się odzyskać część skradzionej biżuterii oraz zatrzymać dwóch
paserów.
Żmudna praca operacyjna knurowskich śledczych pozwoliła namier zyć podejr zanego o szereg
poważnych przestępstw. Zaskoczyli
go 15 lutego, kiedy wychodził z lokalu gastronomicznego. Organizator
napadu (23-letni knurowianin) ma
na koncie wiele innych przestępstw.
Policjanci zebrali dowody świadczące
o ponad 20 włamaniach i kradzieżach
na terenie różnych obiektów, głównie
w Szczygłowicach (lokale handlowe,
gastronomiczne, biura, mieszkania).
Sprawa należy do rozwojowych.
- Knurowianin został tymczasowo
aresztowany. Na proces karny będzie
dowieziony z aresztu śledczego.
Recydywiście z kilkoma wyrokami
w zawieszeniu grozi teraz do 15 lat
pozbawienia wolności - podkreśla
podkomisarz Słomski.
/pg/

znane oKoliczności śMierTelnego wyPadKu w KwK „Knurów-szczygłowice”

nieostrożność okazała się zgubą

Fundusz Pracy obciął wydatki
związane z aktywizacją bezrobotnych
o 70 proc. Urzędy Pracy w całym
kraju nie mają pieniędzy na finansowanie szkoleń, kursów, stażów oraz na
wspieranie działalności gospodarczej.
Krystian Pluta z Biura Obsługi
Bezrobotnych pokazuje nam pismo, z
którego wynika, że Powiatowy Urząd
Pracy nie dysponuje środkami na
sfinansowanie robót publicznych z
udziałem knurowskich bezrobotnych.
Realizację wniosku odłożono na bliżej
nieokreślony czas.
Dla bezrobotnych powyżej 50
roku życia była to jedyna szansa na
powrót na rynek pracy, podreperowanie domowego budżetu oraz odbudowanie poczucia własnej wartości. W
ubiegłym roku z takiej formy wsparcia
skorzystało 63 knurowian. Niestety,
żaden nie otrzymał zatrudnienia.
Lepiej było ze stażystami - na 250
zatrudnienie znalazło 10. Aż 50 osób
uzyskało dotację na prowadzenie
własnej działalności gospodarczej.
Mimo to poziom bezrobocia w
Knurowie rośnie. Grudzień zamknę-

liśmy liczbą 1179 bezrobotnych, a w
styczniu było ich już 1277. - Sporą
grupę stanowią kobiety pracujące w
handlu. W okresie świątecznym sklepy zwiększyły zatrudnienie, żeby teraz
część osób pozwalniać. W Auchan ci,
którzy się przydali - zostali, reszcie
podziękowano. Wiem, że prowadzą
kolejny nabór - mówi Pluta.
Nie wiadomo, ilu knurowian straciło w ten sposób zatrudnienie. Sporą
grupę bezrobotnych zasilają budowlańcy.
- Centrum Dystrybucji potrzebuje
wózkowych. Chcieliśmy z Fundacją na
Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa zorganizować szkolenie, ale nie ma na to
pieniędzy. Coraz więcej bezpłatnych
szkoleń, podnoszących kwalifikacje
skierowanych jest do pracujących
- żali się inspektor.
W Biurze Obsługi Bezrobotnych
przy ul. Szpitalnej można zapoznać
się z aktualnymi ofertami pracy, które
na bieżąco spływają z PUP Gliwice.
Do dyspozycji bezrobotnych jest także
info-kiosk z ofertami pracy.
/pg/

Knurów

będzie wycinka
na Kopalnianej

Suche konary drzew spadające przy mocniejszych
powiewach sprawiają, że spacer chodnikiem przy
ul. Kopalnianej jest ryzykowny. Na szczęście jeszcze
w lutym kwestia ma zostać rozwiązana

Foto: Tomasz Rak

Dochodzenie Okręgowego Urzędu Górniczego w KWK „KnurówSzczygłowice” Ruch Szczygłowice wykazało, że przyczyną śmiertelnego
wypadku było przebywanie sztygara oddziałowego w strefie zagrożenia
pod ramieniem urabiającym podczas cofania kombajnu

- Roboty publiczne były szansą na aktywizację
bezrobotnych powyżej 50 roku życia, staże pozwalały
zdobyć doświadczenie zawodowe studentom i absolwentom
szkół wyższych. Niestety, w tym roku środki na ten cel
zostały drastycznie okrojone - ubolewa Krystian Pluta
z knurowskiego Biura Obsługi Bezrobotnych

Foto: Paweł Gradek

Suche konary drzew zagrażają pieszym i kierowcom

Do tragedii doszło 24 stycznia,
o godz. 11.34. Na zmianie „ A”, w
przecznicy II pracownicy oddziału
mechanicznego BUMECH S.A., pod
nadzorem sztygara oddziałowego
wykonywali prace konser wacyjne
kombajnu chodnikowego, związane
m.in. z wymianą sworznia łańcucha
prawej gąsienicy.
Po ich ukończeniu sztygar oddziałowy oddziału górniczego PRG Gliwice S.A. polecił operatorowi wycofanie
kombajnu. W trakcie wycofywania

sztygar oddziałowy firmy BUMECH
S.A. został przyciśnięty organem
urabiającym kombajnu do spągu (dolnej powierzchni) wyrobiska, doznając
rozległych urazów zewnętrznych i
wewnętrznych. Przybyły na miejsce
zdarzenia lekarz stwierdził zgon 54letniego sztygara.
- Przyczyna śmierci była następstwem przebywania sztygara oddziałowego w strefie zagrożenia pod
ramieniem urabiającym podczas cofania kombajnu - czytamy w informacji
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Wyższego Urzędu Górniczego.
W związku z wypadkiem dyrektor
OUG w Gliwicach nakazał wstrzymać
ruch zakładu górniczego w części
dotyczącej drążenia przecznicy II na
poziomie 1050 m, do czasu stałego
oświetlenia przodka wyrobiska oraz
doprowadzenia rurociągu przeciwpożarowego na odległość nie większą
niż 50 m od czoła przodka.
54-letni sztygar przepracował w
górnictwie 28 lat.
oprac. /pg/

Dostojne drzewa rosnące przy
chodnikach wzdłuż ul. Kopalnianej
ostatnimi czasy są nie tyle ozdobą i
źródłem cienia, ile zagrożeniem dla
pieszych.
– Przy większym wietrze z drzew
spadają suche konary – mówi miejski
radny Emil Szolc, który po sygnałach
mieszkańców poruszał tę sprawę na
sesji rady miasta. – Całe szczęście,
że do tej pory nikomu nic poważnego
się nie stało.
Chodnik jest nie tylko drogą do
osiedla – ciągnie się wzdłuż skweru
z placem zabaw, chętnie odwiedzanym przez dzieci i ich opiekunów.
Kopalniana jest terenem będącym w
dyspozycji KWK Knurów-Szczygłowice. Jak dodaje Emil Szolc, pod koniec
ubiegłego roku doszło do uzgodnień
między gminą i kopalnią w sprawie
wycinki drzew i uporządkowania po-

łożonej wzdłuż ulicy skarpy.
– Teraz jest najlepszy czas na
przeprowadzeni tej wycinki – uważa
radny. – Nie wiem, na co kopalnia
czeka.
- Kopalnia otrzymała stosowną
decyzję Urzędu Miasta i może zgodnie z prawem przeprowadzić wycinkę
części drzew i przycinkę pozostałych
– informuje Anna Lewandowska,
naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony
Środowiska. – Nie mamy szczegółowych informacji na temat konkretnych
terminów tych prac. Z informacji ustnych wiemy, że będzie to wiosną.
Wygląda na to, że wycinka wyprzedzi wiosnę. – Będziemy ją realizować jeszcze w lutym – mówi Zbigniew
Gałkowski, rzecznik KWK KnurówSzczygłowice Ruchu Knurów.
MiNa
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knuRów. obRadowała Rada miasta

więcej za wodę
i na akcję zima
Nowe taryfy, cenniki i stawki oraz korekty
w miejskim budżecie - słowem: pieniądze
- zdominowały środową sesję Rady Miasta
W harmonogramie obrad znalazło się 25 uchwał. Wszystkie
zostały przyjęte.
Zatwierdzono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowad zanie ścieków przedstawione przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie.
- Z a sa d n i c z y m c z y n n i k i e m
wzrostu ceny wody (...) jest planowany wzrost o ok. 3,2 proc. ceny
wody kupowanej od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
w Katowicach - czytamy w uzasadnieniu przedstawionym przez
PWiK. - Wzrost ceny ścieków w
ok re sie ob owią z y wa nia n owej
taryfy wynika głównie ze wzrostu
ceny energii, wielkości amortyzacji
i ceny ścieków odprowadzanych na
oczyszczalnię w Knurowie-Szczygłowicach.
Nowe ceny brutto wody i ścieków uwzględniają również podwyżkę stawki podatku VAT, która
wynosi obecnie 8 proc. Nowa taryfa
będzie obowiązywać od 1 kwietnia
2011 r. do końca marca 2012 r.
Przedsiębiorstwo zwróciło się
do samorządu o przyjęcie zmian
w „Wieloletnim planie rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągo-

wych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w posiadaniu PWiK sp.
z o.o. na lata 2010-2012”. Proponowane korekty dotyczą przedsięwzięć racjonalizujących m.in. zużycie wody, obejmujących nakłady
inwestycyjne i sposoby finansowania planowanych inwest ycji.
Rada przychyliła się do wniosku i
podjęła stosowną uchwałę.

dodatkowe pieniądze
na inwestycje

Radni zdecydowali o przeznaczeniu dodatkowych 350 tys. zł na
przebudowę ul. Szarych Szeregów.
W planie f inansowym ujęto też
niemal 90 t ys. zł w z wiązk u z
planowaną termomodernizacją budynku magistratu przy ul. Ogana.
Zgodzili się zwiększyć o 150 tys. zł
(z 700 tys. do 850 tys. zł) kwotę z
przeznaczeniem na „akcję zima”.
W budżecie miasta zabezpieczono prawie 49 tys. zł na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
Radni zmodyfikowali zasady
udzielania stypendium dla uczniów. Dobra wiadomość dla wybitnych: wprowadzono możliwość
zwiększenia kwoty stypendium w
przypadku, gdy uczeń został lau-

reatem kilku konkursów.
Gmina zagwarantowała sobie
pr awo kont rol i w ykor z yst a n ia
dot acji prz yz nanych z bud żet u
miasta „niepublicznym formom
w ych owa nia p r ze d s z k oln ego”.
Konkretnie chodzi o prawo „wstępu oraz wglądu do prowadzonej
dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu
nauczania”.
1 w r ze śn ia 2011 r. z n i k n ie
formalnie Miejskie Przedszkole nr
10. Formalnie, bo w rzeczywistości
placówka zostanie włączona do
zasobów Miejskiego Przedszkola
nr 7 [szczegóły niżej w tekście pt.
„Dziesiątka się podłączy”].

dRoższy spoRt
i... cmentaRz

Wchodzi w życie nowy cennik
za korzystanie z gminnych obiektów
sportowo-rekreacyjnych oraz usług
świadczonych przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Knurowie.
- Ostatnia regulacja cen i opłat
(...) odbyła się w 2009 r. Obecna
p ro p o z ycja c e n s p owo d owa n a
jest znaczącymi podwyżkami cen
energii elektrycznej, cieplnej oraz
wody i odbioru ścieków, wzrostem
stawek podatku VAT oraz poprawą
standardu świadczonych usług wynikającym z systematycznej modernizacji administrowanych obiektów
- uzasadnia podwyżkę cen ośrodek.
W cenniku ujęto nową pozycję oddane do użytku w ubiegłym roku
boisko o sztucznej nawierzchni.
Mocą uchwały przyjęte zostały
nowe stawki opłat na cmentarzach
komunalnych. Szczegółowy cennik
zostanie umieszczony na stronie
Biu let y nu I n for ma cji P ubl icznej knurowskiego Urzędu Miasta
(www.knurow.bip.info.pl ) oraz na
tablicach ogłoszeń UM i na cmentarzach komunalnych.

pytanie o pRzedszkole

dziesiątka się podłączy
Wojciech Świerkosz, p.o. dyrektora
MZJOś w Knurowie:
- Lik widacja Miejskiego Przedszkola
nr 10 w Knurowie jest
likwidacją wyłącznie o charakterze organizacyjnym. W rzeczywistości sprowadza się do połączenia
Miejsk iego Pr zed szk ola nr 10
(pięciooddziałowego) z położonym
w pobliżu Miejskim Przedszkolem
nr 7 (trzyoddziałowym).
Proponowana zmiana ma
na celu st worzenie war unk ów
d o le p s z e j o r ga n i z a c ji p ra c y
- przede wsz ystkim w zak resie
elast yczności i efekt ywności w
zarządzaniu budynkami, funkcjonowania przedszkola w okresie
wakacyjnym oraz bardziej efektywne i celowe zagospodarowanie
pomieszczeń w obu budynkach.
Połączenie nie wpłynie na dostępność przedszkoli w rejonie, a
liczba miejsc dla dzieci pozosta-
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Foto: Tomasz Rak

W ubiegłą środę Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie
„zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 10 z siedzibą
w Knurowie, ul. Ogana”. O szczegóły zapytaliśmy u źródła,
czyli w Miejskim Zespole Jednostek Oświatowych

zapRogRamowany Rok

Zatwierdzony został „Miejski
program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii na rok
2011”. Przyjęto „Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w latach 2011-2015”. Zaakceptowano też „Program współpracy
Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2011”.
Radni zgodzili się na zawarcie
porozumienia z gminą Gierałtowice
dotyczącego prowadzenia w 2011 r.
Punktu Konsultacyjnego dla Osób
Uzależnionych i Ich Rodzin na rzecz
mieszkańców tej gminy.

dziuRawe dRogi

W interpelacjach radni zgłosili
przeszło 20 spraw i problemów.
Jak co roku o tej porze sporo uwagi
poświęcili stanowi dróg w mieście. Na ten temat wypowiadali

się Joachim Machulik, Emil Szolc,
Marian Gruszka, Janusz Szydło,
Marek Hildebrandt, Eugeniusz Tymoszek. Wytknięto liczne dziury,
ale też szwankujące oświetlenie i
niedostateczne oznakowanie. Rajcy
apelowali o naprawę nawierzchni
przede wszystkim do drogowców
zajmujących się najważniejszymi
traktami - ulicami Dworcową, 1
Maja, Szpitalną, Zwycięstwa, Lignozy i Wilsona.
Mowa była rów nież m.in. o
zlikwidowanym punkcie gazowni
(Teresa Kocierz i Emil Szolc), przedłużającej się budowie boiska przy
szkole w Krywałdzie (Jan Furgoł),
możliwości ogrzewania kaplicy
cmentarnej (Franciszek Szafarz).
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(stary ratusz przy ul. Niepodległości) i w internecie - na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej
(www.knurow.bip.info.pl).
/b/

ogłoszenie

ogłoszenie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Knurowie
zawiadamia, że z dniem 1.03.2011 r. wszelkie informacje dotyczące
realizacji projektu p. n.:
„Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa
i przebudowa systemów kanalizacyjnych”
udzielane będą wyłącznie w dniach:
• poniedziałki w godzinach 12.00 - 15.00
• środy w godzinach 8.00 - 11.00
w siedzibie PWiK sp. z o.o. w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11,
w pokoju nr 4 na parterze.

ogłoszenie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Knurowie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr V/52/11 Rady
Miasta Knurów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Knurów, od dnia 1.04.2011 r. będą
obowiązywały następujące ceny i stawki opłat za świadczenie
usług:
I. za dostawę wody dla wszystkich Odbiorców usług obowiązuje
taryfa jednolita, wieloczłonowa:
1. cena za 1 m3 dostarczonej wody:
4,90 zł netto + 8 % VAT = 5,29 zł.
Stawki opłat abonamentowych pozostają bez zmian i wynoszą:
2. stawka opłaty abonamentowej, na Odbiorcę usług,
za gotowość urządzeń wodociągowych:
2,50 zł netto + 8 % VAT = 2,70 zł.
3. stawka opłaty abonamentowej, na punkt rozliczeniowy,
za dokonanie odczytu wodomierza i rozliczenie należności:
7,86 zł netto + 8 % VAT = 8,49 zł.
II. za odbiór ścieków dla wszystkich Odbiorców usług obowiązuje
taryfa jednolita, jednoczłonowa:
1. cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:
5,86 zł netto + 8 % VAT = 6,33 zł.
Powyższa taryfa będzie obowiązywała od 1.04.2011 r.
do 31.03.2012 r.
reklama

Od września przedszkolną „Dziesiątkę” wchłonie „Siódemka”
nie bez zmian. Dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 10 mają zapewnione miejsce w Miejskim Przedszkolu
nr 7 (w budynku przy ul. Ogana).
Docelowo Miejskie Przedszkole
nr 7 - czyli już ośmiooddziałowe

- mieszczące się w dwóch budynkach (przy ul. Dąbrowskiego i
przy ul. Ogana) pozostanie przedszkolem miejskim, i nie będzie
prywatyzowane.

Not. bw
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Nie chcemy opłat
Rozszerzają się górnośląskie protesty wobec płatnych autostrad

Po Knurowie i miastach GZM-u kolejne samorządy - Czerwionka-Leszczyny,
Rybnik, Żory, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój - domagają się bezpłatnej
autostrady na jej górnośląskim odcinku
powinien być cały odcinek A-1 od
Sośnicy do Gorzyczek.
Uchwały i apele są konsekwencją ministerialnego pomysłu, by
darmowy (ale tylko dla pojazdów
o masie całkowitej poniżej 3,5 t)
był tylko przejazd autostradą w
obrębie aglomeracji katowickiej.
Na A-4 wolny od opłat ustalono
odcinek trasy pomiędzy węzłami
Kleszczów i Murckowska, na A-1
kilka kilometrów między węzłami
Sośnica i Bytom.

Foto: Bogusław Wilk

Rozszerzyć strefę za darmo

Radość z budowanych autostrad skutecznie mącą
ministerialne plany wprowadzenia wysokich
- na polskie warunki - opłat za jadę po nich...

20 gr od auta osobowego, 10 gr
od motocykla - tyle trzeba będzie
wydać za 1 km jazdy autostradą.
Kierujący pojazdami cięższymi, o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusami, wyłożą
nawet do 53 gr za 1 km.
Takie kwoty pojawiają się w
projekcie rozporządzenia ministra
infrastruktury.

Pozytyw? Raczej zapaść...

W ramach tzw. konsultacji społecznych dokument został skierowany do dziewięciu organizacji
zrzeszających przewoźników drogowych.
- Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu projektowanego
rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny - przekonują ministerialni urzędnicy. Ich zdaniem
opłaty nie wpłyną na rynek pracy.

A jeśli już, to rozporządzenie „w
przypadku oddawania do użytku
nowo budowanych odcinków autostrad może mieć pozytywny wpływ
na rynek pracy poprzez stworzenie
nowych miejsc pracy związanych
z koniecznością obsługi systemu
pobierania opłat”.
Takiego dobrego samopoczucia
urzędników ministerstwa infrastruktury nie podzielają samorządowcy na Górnym Śląsku.
- Wprowadzenie opłat za przejazd spowoduje, iż przedsiębiorcy
oraz ich kontrahenci będą omijać
nasz region, co w konsekwencji
doprowadzi do zapaści gospodarczej - nie ma wątpliwości prezydent
Rybnika Adam Fudali w wypowiedzi dla „DZ”.

Opłaty sieją niepokój

Pod koniec stycznia rybniccy

radni podjęli specjalną uchwałę
- apel do ministra infrastruktury.
Domagają się utrzymania „nieodpłatnej formy korzystania z (...)
autostrady lub też wprowadzenia
zryczałtowanych opłat winietowych”.
Zaniepokojenie „o planowanym wprowadzeniu odpłatności
za przejazdy autostradą” wyrazili
- również mocą uchwały - radni w
Czerwionce-Leszczynach. Zażądali
od ministra utrzymania „nieodpłatnej formy korzystania z autostrady
A1, zapewniającej wszystkim użytkownikom równy dostęp do najważniejszej arterii komunikacyjnej
w regionie”.
W podobnym tonie wypowiadają się prezydenci - Marian Janecki
z Jastrzębia-Zdroju i Mieczysław
Kieca z Wodzisławia Śląskiego.
Są przekonani, że wolny od opłat

W powszechnej opinii mieszkańców Górnego Śląska to za mało. Miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitarnym chcą bezpłatnego
przejazdu od Kleszczowa po punkt
poboru opłat w Mysłowicach Brzęczkowicach. Z kolei na A-1 bezpłatny
powinien być - ich zdaniem - przejazd
od Sośnicy do węzła Przyszowice.
Gdyby nawet takie stanowisko
zostało przyjęte przez rząd, to
rozczarowani na pewno poczuliby
się mieszkańcy Knurowa i Gierałtowic. Oznaczałoby by bowiem,
że gdyby wjechali na A-1 przy ul.
Dworcowej, to musieliby zapłacić
za dojazd do Sośnicy. Aby tego
uniknąć, wielu zapewne nadrabiałoby kilka kilometrów, by włączyć
się w system autostrad przez Bojków i ul. Rybnicką w Gliwicach.
Zareagował prezydent Knurowa
Adam Rams.
Przypomnijmy. W styczniu prezydent Rams skierował apel do
ministra Cezarego Grabarczyka.
„Reprezentując mieszkańców 40tysięcznego miasta Knurowa zwracam się o zwolnienie motocykli i
samochodów osobowych do 3,5 t z
obowiązku wnoszenia opłat za prze-

jazd autostradami na odcinku Węzeł
Knurów - Węzeł Gliwice Sośnica
na autostradzie A 1” - czytamy w
piśmie do ministra infrastruktury.
Jednocześnie poparł stanowisko
prezydentów miast członkowskich
GZM. „Przyjęcie proponowanych
rozwiązań przyniesie wiele korzyści,
m.in. odciążenie z ruchu dróg lokalnych. Niewątpliwie nastąpi również
zmniejszenie kosztów eksploatacji
przedmiotowych dróg i ich remontów” - argumentował prezydent
Rams. I puentował: „Najważniejsze
jednak to poprawa bezpieczeństwa
ruchu oraz korzystny wpływ na rozwój gminy, z uwagi na lokalizację
Węzła Knurów na autostradzie A1
oraz Węzła Gliwice Sośnica na autostradzie A4”.
Apel z knurowskiego magistratu
trafił też do 48 posłów województwa
śląskiego. Ze stanowiskiem władz
Knurowa zapoznały się także GZM i
Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Bogusław Wilk

Dla Przeglądu
Prezydent
Knurowa
Adam Rams:

- Moje stanowisko
d o t ycz ą c e au t o s tr ad A -1 i A - 4 ,
wyrażone w piśmie
do ministra Grabaczyka, jak też posłów i senatorów
ze Śląska, jest w pełni uzasadnione.
Mieszkańcy naszego miasta, jak i
całej aglomeracji, mają prawo do
bezpłatnego korzystania z autostrad,
bowiem pełnią one w naszym rejonie
funkcję obwodnic. Knurowianie tymi
odcinkami na co dzień dojeżdżają do
pracy i na uczelnie. Minister powinien
wziąć pod uwagę specyfikę Górnego
Śląska jako regionu wysoce zurbanizowanego o największym natężeniu
transportu osobowego i towarowego,
skupionego na stosunkowo niewielkim obszarze.
Liczę na zdrowy rozsądek przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. Nie
mam wątpliwości, że nieuwzględnienie naszych argumentów odbyłoby
się ze szkodą dla nas wszystkich.

Not. bw
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Ciężarówki nas rozjadą
„ Niepokoi nas możliwość wprowadzenia rozwiązań,
które spowodują ucieczkę ciężkiego transportu z nowo
wybudowanych autostrad na nieprzystosowane do tego
drogi lokalne” - piszą do premiera Donalda Tuska samorządowcy z kilkunastu okolicznych miast i gmin (m.in. z
Knurowa, Gliwic, Zabrza, Toszka, Gierałtowic, Pilchowic,
Sośnicowic).
- Niedotrzymanie obietnicy składanej przez kolejne rządy
o braku odpłatności za przejazd miejskimi odcinkami autostrad dla ruchu lokalnego oraz obłożenie ruchu ciężarowego opłatami zniechęcającymi do korzystania z jedynych
przystosowanych dla niego szlaków, przyniesie naszym

Droga ta droga

miastom oraz sąsiadującym gminom zniszczenie dróg
lokalnych - zauważają samorządowcy. Nie mają złudzeń:
- Nie tylko nie uzyskamy oczekiwanego odciążenia dróg
lokalnych oraz poprawy jakości życia i bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców, jak również nie zostaną osiągnięte
spodziewane wpływy do budżetu państwa.
Obawiają się, że „lokalne drogi pozostaną zatłoczone samochodami, a potencjał miejskich odcinków autostrad nie
zostanie należycie wykorzystany”.
Na koniec apelują do premiera „o przyjęcie rozwiązań
służących dobru mieszkańców wszystkich aglomeracji,
których dotyczy problem”.

Po wprowadzeniu płatnych autostrad przejazd do Wrocławia może kosztować
około 120 zł (w tym prawie 40 zł za opłaty i 80 zł paliwo). Do Krakowa już
płacimy (płatny odcinek Brzęczkowice - Balice), a będziemy więcej - w sumie
wyskok na Wawel to może być wydatek 60 zł (20 zł opłata + 40 zł paliwo) w
jedną stronę. Prawie dycha to sama (bez paliwa) opłata za dostanie się nad
granicę z Czechami. Jeśli doczekamy otwarcia A-1 (Gorzyczki - Gdańsk)
na całej jej długości, to wypad nad morze wydrenuje nam kieszenie. Na
samą opłatę trzeba będzie wyłożyć ponad 100 zł (plus paliwo przeszło 200
zł). Pojedynczej osobie zapewnie taniej będzie zainwestować w przelot z
Pyrzowic...
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Drożej za spaliny

Koszt przejazdu dla pojazdów o masie
całkowitej wyższej niż 3,5 tony i autobusów uzależniony jest od klasy pojazdów
w EURO w zależności od limitów emisji
spalin. Pojazdy spełniające limity EURO 5
zapłacą 20 gr/km, natomiast takie same,
ale mieszczące się zaledwie w klasie
EURO 2, będą musiały wydać aż 53 gr/km
(autobusy - 40 gr/km).



reklama
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Przy wyPełnianiu PiT-ów Można PoMóc
- wysTarczy wPisać w odPowiednią rubryKę KilKa cyfr

podarek
z 1 procenta
Nastał czas corocznego rozliczania się
z fiskusem. Podczas wypełniania zeznań
podatkowych warto pamiętać o możliwości
przekazania 1 procenta na organizacje pożytku
publicznego – a takich nie brak także
w Knurowie i okolicy. Pamiętajmy
– ta pomoc nic nas nie kosztuje
Knurów

z kulturą na facebooku
Centrum Kultury w Knurowie ma własną stronę na
największym portalu społecznościowym

Teraz użytkownicy Facebooka
niejako mimochodem będą mogli
zerkać na profil knurowskiego CK i na
bieżąco dowiadywać się o planowanych koncertach, seansach filmowych
i innych ciekawych wydarzeniach.
Idąc za pr zykładem pokrewnych
instytucji mających już swoje konta

na portalu społecznościowym, jak
bytomski Becek czy Dom Muzyki i
Tańca w Zabrzu, CK będzie odtąd
docierać do potencjalnych odbiorców
także i tą drogą. Profil CK wystartował
w ubiegłym tygodniu.
- Chcemy konsekwentnie poszerzać nasze kanały dystrybucji

Knurów. PoMysły na cały roK...

przede wszystkim wolontariat
Będzie Centrum Wolontariatu, program wspierający
rodziny potrzebujące – knurowskie Stowarzyszenie
Cztery Pory Roku ma pomysły na bieżący rok
Czter y Por y Roku istnieją od
niedawna, a już udało im się wiele
zdziałać. Początkowo funkcjonowały
jako nieformalna grupa osób, chcących promować i rozwijać ideę wolontariatu i wspierać ludzi wykluczonych
społecznie. W maju ubiegłego roku
zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Cztery Pory Roku.
Dotychczas członkom knurowskiego stowarzyszenia udało się

zorganizować całkiem sporo społecznych akcji, m.in. Masz Głos Masz
Wybór, Dzień Dobrych Uczynków
czy Szlachetną Paczkę, a także warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
czy pomoc w półkoloniach letnich w
kościele pw. św. Cyryla i Metodego.
Podczas lutowego spotkania członków Czterech Pór Roku wyszło na jaw,
że ich tegoroczne plany są jeszcze
ambitniejsze – przy stowarzyszeniu

Przekazanie 1 procenta podatku
płaconego „skarbówce” na rzecz
organizacji pożytku publicznego to
dla nas żadna strata, a dla wielu osób
– bezcenna wręcz pomoc. Aby wesprzeć organizacje, wystarczy podać
w zeznaniu podatkowym wysokość
wnioskowanej kwoty oraz numer
KRS wybranej przez nas organizacji.
Nowością w tym roku jest to, że nie ma
konieczności podawania w formularzu
nazwy organizacji – do identyfikacji
wystarczy nr KRS. To ułatwienie
procedury ma dodatkowo zachęcić
podatników do pr zekazy wania 1
procenta. Jednak, jeśli chcemy przeznaczyć ofiarowaną kwotę na pomoc
konkretnej osobie, należy pamiętać o
stosownym dopisku.
W Knurowie, a także gminach
Gierałtowice i Pilchowice istnieje
w sumie osiem stowarzyszeń czy
klubów, mających status organizacji pożytku publicznego (ich listę i
numery KRS przedstawiamy obok).
1 procent można też podarować
małym knurowianom objętym opieką
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
informacji – mówi Jerzy Kosowski,
dyrektor Centrum Kultury w Knurowie.
– Serwisy społecznościowe, takie jak
Facebook, stanowią doskonałe narzędzie do budowania stałych relacji
z mieszkańcami miasta i okolic. Teraz
każdy użytkownik internetu będzie
mógł się dowiedzieć, co ciekawego
dzieje się danego dnia w lokalnej
kulturze.
CK w sieci jest obecne już od
dawna – pod adresem www.centrumkultury.pl . Teraz istnieje także na
nowej stronie – http://www.facebook.
com/CKwKnurowie .
oprac. MiNa

ma bowiem powstać Centrum Wolontariatu.
– Ponadto niebawem rozpoczniemy lokalny program, mający na celu
wsparcie rodzin potrzebujących, m.in.
poprzez pomoc w poruszaniu się po
rynku pracy, pomoc dzieciom i młodzieży w nauce. Osobom starszym
i samotnym lub niepełnosprawnym
chcemy pomóc w organizacji czasu
wolnego – informuje Aneta Nowak,
prezes Stowarzyszenia Cztery Pory
Roku.
To nie wszystkie ich plany stowarzyszenia, ale – jak podkreślają jego
członkowie – właśnie te wymienione
wyżej działania są dla nich priorytetem, zwłaszcza że 2011 jest właśnie
Rokiem Wolontariatu.
oprac. MiNa

MożeMy iM PoMóc

– 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;
– Stowarzyszenie Zamku Przyjaciół w Chudowie „Castellum” – nr
KRS 0000205632;
– Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Prowadzony przez Zakon
Ojców Kamilianów (Pilchowice) – nr KRS 0000310929;
– Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Pilchowice Organizacja Pożytku
Publicznego – nr KRS 0000002588;
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Chorych
Psychicznie „Pomost” (Kuźnia Nieborowska) – nr KRS 0000211563;
(nr KRS 0000037904) – Hani Kałużny
i Dawidowi Kilianowi. O wsparcie
rehabilitacji Dawida, cierpiącego
na zespół Westa, apelowaliśmy na
naszych łamach wielokrotnie [w tym
roku – w 5 numerze PL, s. 7]. Aby
podarować na jego rzecz 1 procent,
należy w formularzu PIT podać nr
KRS Fundacji Dzieciom „Zdążyć z
Pomocą”, zaś w rubryce „cel szczegółowy 1 %” napisać: „darowizna na
pomoc i ochronę zdrowia Dawida

Rafała Kiliana – 2944”.
O dziesięciomiesięcznej Hani
Kałużny, która aby móc chodzić,
musi przejść szereg operacji lewej
nogi, również pisaliśmy na naszych
łamach [nr 4/2011 PL, s. 7]. Chcąc
pomóc Hani, powinniśmy wpisać w
formularz ten sam nr KRS Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, ale tym
razem z dopiskiem: „11513 – Kałużny
Hanna Maria”.
MiNa

ogłoszenie

W lutym 2011 roku minęło sześć miesięcy od rozpoczęcia projektu „Przepustka do samodzielności”, współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizuje
Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Podczas trwania projektu uczestnicy poznawali podstawy ogrodnictwa
i florystyki. Kwiaty posadzone na klombach czekają na wiosnę, zaś te w
doniczkach już przekwitły lub zakwitną w najbliższym czasie. Zima została
poświęcona nauce m.in.: o roślinach, glebie, narzędziach ogrodniczych oraz
utrwalaniu i pogłębianiu wiadomości teoretycznych. Dzięki zajęciom florystycznym powstały złożone przede wszystkim z różnorodnych materiałów
roślinnych kompozycje, które zdobią niektóre pomieszczenia Fundacji. Beneficjenci co dwa tygodnie doskonalili techniki pływania, ćwiczyli na siłowni.
Rodzice i opiekunowie korzystali natomiast z porad kosmetyczki i wizażystki,
poznawali nowinki ze świata kosmetologii, mody, wizażu. Wielkim wsparciem
okazały się warsztaty psychologiczne.
W mroźną niedzielę, 20 lutego br., obydwie grupy pojechały na Ziemię
Cieszyńską, gdzie w Górka Małych uczestniczyły w szczególnych warsztatach organizowanych przez Chlebową Chatę. Podczas kilkugodzinnego
pobytu uczestnicy oprócz wysłuchania ciekawych, dowcipnie i żywo przeprowadzonych krótkich wykładów (m.in.„od ziarenka do bochenka”, znaczenie czterech zbóż, wiadomości o pszczołach), obejrzeli dawniej używane
maszyny, sprzęty, narzędzia a nawet niektórych próbowali używać (np.
cepy, wialnię, żarna, kierat). Ponadto przygotowali twaróg, masło, upiekli
podpłomyki.
Inne atrakcje czekały w Górkach Wielkich: indywidualna jazda konna, kulig nad brzegiem Brennicy. Wycieczka zakończyła się wspólnym ogniskiem,
wokół którego zgromadzili się uczestnicy grupy osób z niepełnosprawnością
intelektualną oraz grupy osób z ich otoczenia, ponieważ wcześniej wszystkie
zajęcia odbywały się osobno.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Beton jedzie na Eurowizję!
Wizytówka

Tańczyć breakdance zaczął mając 13 lat. Dziś Bartosz „Beton” Graboś jest instruktorem
w Studiu Tańca „Iskra” w Gliwicach, a w maju będzie towarzyszyć Magdalenie Tul - polskiej
reprezentantce w konkursie Eurowizji w Dusseldorfie
Zaczęło się od szkolnej dyskoteki,
na której 13-letni Bartek zobaczył chłopaków tańczących breakdance w kółku. - Dowiedziałem się, że mój kolega
ma znajomego, który właśnie trenuje
regularnie breakdance’a i spytałem,
czy byłaby możliwość poćwiczyć z nim,
spróbować swoich sił. On się zgodził...
Pierwsze taneczne kroki stawiał w
Knurowie. Do treningów potrzebował
jedynie rozkładanego gumolitu 2x2
m i magnetofonu na baterie. - Jak
chodziłem do gimnazjum, to często
trenowałem też w knurowskim klubie
„Lokatorek”. Bardzo fajne było to,
że miałem z kim ćwiczyć. Jeśli ktoś
trenuje sam, to nie ma takiego zapału.
Grupa znajomych zawsze motywuje do
dalszej pracy.
Na początku breakdance ograniczał się do wspólnych treningów
i spotkań ze znajomymi, jednak pod
koniec gimnazjum przyszedł czas na
pierwsze zawody.
Do Brzezin pod Łodzią, gdzie zjechali zawodnicy z całej Polski, pojechał
z kolegą Gabrielem Skowrońskim.
Zawarte tam nowe znajomości zaowocowały postaniem nowej grupy „Flava
is Back”. To z nią Bartek zaczął odnosić
większe sukcesy (I miejsca na zawodach
m.in. w Przemyślu, we Włoszczowej, w
Piaskach pod Lublinem).

Nie tylko breakdance

Wbrew pozorom breakdance nie
ogranicza się tylko do tańca na ulicy

miała z kim iść. Tata nie wyrażał chęci,
więc poprosiła mnie.
Po jednym z treningów, korzystając z wolnej sali, knurowianin
zaczął tańczyć breakdance. W tym
momencie zobaczył to szef studia i zafascynowany umiejętnościami Bartka
zaproponował mu udział w pokazie, a
od września 2005 posadę instruktora
tańca breakdance.
- Na początku była to tylko jedna
grupa dwa razy w tygodniu, ale w
miarę jak studio się powiększało i otwierało nowe filie, doszło więcej obowiązków - wspomina Bartek, który ma
pod opieką cztery grupy taneczne (trzy
w Gliwicach i jedną w Zabrzu).
Breakdance, jak mówi Bartek,
można zacząć trenować w każdym
wieku, choć im wcześniej się tego podejmie, tym lepiej. Kluczem jest dobra
koordynacja ruchowa i gibkość, resztę
można spokojnie wyćwiczyć.

Z Ostrowską, Rodowicz
i Perfectem

Od 2007 roku występuje w popularnym programie TVP „Jaka to melodia”. Na pomysł wpadł Michał Szuba
właściciel szkoły tańca, w której pracuje
Bartek.
- Już wcześniej występował tam z
tancerzami towarzyskimi, ale doszedł
do wniosku, że dobrym pomysłem byłoby
utworzenie grupy tańca nowoczesnego.
Na nagrania jeżdżą razem z grupą
dwa razy na 3 miesiące. - Muzykę, do

Występ u boku Magdy Tul zaowocował przepustką na Eurowizję
walach w Opolu w latach 2008-2010
- uściśla Bartek.
Przygotowania do festiwalu zaczynają się już 2-3 tygodnie wcześniej. Grupa otrzymuje muzykę, do której będzie
tańczyć, a także listę wykonawców, z
którymi będzie występować. Przygotowuje się w Gliwicach lub Katowicach.
- Na sam festiwal wyjeżdżamy zazwyczaj jeden bądź dwa dni wcześniej i
tam robimy już ostatnie poprawki razem z
wykonawcami piosenek. W dniu festiwalu
jest jeszcze jedna próba bez zatrzymań,
tak jakby był już występ na żywo.
Na występach na żywo jest większa
presja i większy stres, ale jak już wchodzimy na scenę i zaczynamy tańczyć
pierwsze kroki, to udziela się pozytywna
adrenalina, która pomaga w uspokojeniu nerwów. Poza tym bardzo dużym
bodźcem jest pozytywna energia, jakiej
dostarczają nam widzowie.

Bilet na Eurowizję

W maju będzie można podziwiać
Bartka na konkursie Eurowizji w Dus-

Bartosz ma na koncie występy w teleturnieju „Jaka to melodia?”,
na festiwalach w Opolu. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się
od szkolnej dyskoteki
i turniejach. Można go zaangażować
w dość nietypowe i niespotykane
dotąd projekty jak ten, zorganizowany z zabrzańskim ośrodkiem pracy
pozaszkolnej i Teatrem „Atrum”,
będący połączeniem tańca breakdance i tańca współczesnego z muzyką
perkusji.
Zawody w Łodzi z 2009 roku
przyniosły nieoczekiwane połączenie
pasji Bartka z tańcem towarzyskim.
- Nigdy nie myślałem o tym, że dałoby się połączyć te dwa odmienne
rodzaje tańca, ale się udało. Szkoda,
że mieliśmy tylko dwa tygodnie na
przygotowanie układu. I tak uważam,
że jak na tak krótki czas całość wyszła
bardzo dobrze.

Od ucznia do nauczyciela

Praca instruktora w szkole tańca
to przypadek, któremu dopomogła
mama Bartka. - Gdy chodziłem do
liceum, mama chciała zapisać się
na kurs tańca towarzyskiego, ale nie



seldorfie w Niemczech, gdzie będzie
wspomagał tanecznie polską reprezentantkę – Magdalenę Tul. Współpraca z
wokalistką zaczęła się na planie „Jakiej
to melodii”.
- Kiedy Magda dowiedziała się,
że będzie brać udział w finale polskiej
Eurowizji, doszła do wniosku, że występ
byłby lepszy z udziałem tancerzy i zaproponowała mnie i koledze Maksymilianowi Haćowi (uczestnikowi programu „You
Can Dance”) wspólny występ.
Pier wsze wspólne próby miały
miejsce już w grudniu ubiegłego roku.
Wokalistka przyjechała do Gliwic,
gdzie razem z Bartkiem i Maksem
ćwiczyła choreografię. - Na początku
trenowaliśmy w jeszcze więk sz ym
składzie, 4 chłopaków i 4 dziewczyny,
a wiązało to się z tym, że w międzyczasie nagrywaliśmy także teledysk do
piosenki, którą wykonywała Magda.
Później już trenowaliśmy t ylko we
dwójkę.
Finał odbył się 14 lutego w nowym
budynku Telewizji Polskiej. Występ

„na żywo” poprzedziła dzień wcześniej
próba kamerowa i próba generalna w
dniu finału.
- Co prawda występowaliśmy przed
mniejszą publicznością niż w Opolu,
ale gdzieś w głowie pozostawała jednak
myśl, że jest to na żywo i ogląda nas
klika milionów Polaków. Po pokazaniu
wyników cząstkowych mieliśmy już
ogromne nadzieje na zwycięstwo, tym
bardziej, że mieliśmy 40 proc. głosów,
a drugie miejsce 20 proc. Po tych wynikach pewność siebie wzrosła i powoli
oswajaliśmy się z myślą, że możemy
wygrać. Odrobina niepewności pozostawała - śmieje się Bartek.
Zw ycięst wo ba rd zo uciesz yło
całą ekipę. Knurowianin traktuje je
jako swój znaczący sukces, jednak
nie ma zamiaru osiadać na laurach i
już planuje kolejne przedsięwzięcia.
Chce w tym roku skończyć studia i
wziąć udział w wakacyjnych turniejach
breakdance’owych.
Dawid Ciepliński
Foto: arch. Batosza Grabosia
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której będziemy tańczyć, dostajemy
wcześniej i wtedy układamy choreografię w studiu tańca.
W dniu nagrania cała grupa wsiada
w pociąg i jedzie do stolicy. Na miejscu
są ostatnie momenty na ustawienie kamer i dogranie choreografii, a następnie
rozpoczyna się nagrywanie odcinka. 
- W Warszawie spędzamy zazwyczaj
cały dzień. Wyjeżdżamy o 6 rano, a wracamy o 22. Jest to dosyć męczące, ale
później oglądając się mam satysfakcję z
dobrze wykonanej pracy. Ponadto mieliśmy okazję występować z gwiazdami
polskiej estrady, m.in. z zespołem Perfect, Marylą Rodowicz czy Małgorzatą
Ostrowską.

Na żywo w Opolu

Tancerze nie poprzestali na „Jakiej to melodii”. Po teleturnieju przysze d ł cz a s n a w yst ę py n a ż y wo,
podczas Krajowego Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu.
- Jako grupa taneczna występowaliśmy na trzech ostatnich festi-
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Dodatek opracowany
na podstawie materiałów
dostarczonych
przez knurowskie
szkoły podstawowe

- Dlaczego obniżany jest
wiek obowiązku szkolnego?
Wojciech Świerkosz, p.o.
Dyrektora MZJOś w Knurowie:
- W większości krajów Europy
dzieci rozpoczynają kształcenie
w wieku sześciu, pięciu, a nawet
czterech lat. Postęp cywilizacyjny sprawił, że dzieci szybciej
dojrzewają intelektualnie i w
wieku 6 lat zdecydowana większość z nich jest już gotowa do
podjęcia nauki w szkole. Dzieci
urodzone w XXI wieku są ruchliwe, ciekawe świata i nowych
wrażeń. Wdrażana zmiana organizacji kształcenia ułatwi zatem
wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewni lepszy dostęp do
edukacji młodszym dzieciom. Im
wcześniej u dzieci i młodzieży
zostaną odkryte talenty i uzdolnienia, tym większe są szanse na
ich jak najlepsze rozwijanie.
- Kto i kiedy ma obowiązek posłać dziecko do pierwszej klasy?
- We wrześniu tego roku
obowiązek posłania dziecka do
klasy pierwszej mają rodzice
pociech urodzonych w roku
2004 (7-latki). Natomiast w roku
przyszłym, od 1 września 2012
r. Ustawa o systemie oświaty
nakłada obowiązek szkolny na
dzieci sześcioletnie (ur. 2006)
oraz dzieci ostatniego rocznika
rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej jako siedmiolatki
(ur. 2005). Oznacza to, że o tym,
czy do klasy pierwszej posłać
dziecko 6 czy 7-letnie będą mogli zdecydować już tylko w tym

roku rodzice dzieci urodzonych
w roku 2005.
- Czyli w tym roku tj. od
1 września 2011, obowiązek
pójścia do szkoły mają dzieci
z rocznika 2004 (7-letnie) i
prawo dzieci z rocznika 2005
(6-letnie), natomiast za rok
obowiązek będą miały wszystkie dzieci z rocznika 2006
(6-letnie) i te które nie skorzystały z możliwości pójścia rok
wcześniej czyli dzieci urodzone

z której trudniej będzie mu się
dostać do lepszego gimnazjum,
szkoły średniej, na prestiżowy
kierunek studiów, czy w końcu
po studiach znaleźć pracę. Wszak
nietrudno się domyślić, że będzie
wtedy więcej chętnych.
- Zatem, z perspektywy
rodzica dziecka urodzonego
w roku 2005 warto zastanowić
się, czy nie posłać córki lub
syna do szkoły rok wcześniej.
Czy nasze szkoły są przygoto-

sposób wprowadzić dzieci w
świat szkoły, edukacja w I klasie
łączy naukę z zabawą. Dlatego
sale lekcyjne, w których już uczą
się dzieci 6-letnie, są podzielone
na dwie części: dydaktyczną –
wyposażoną w stoliki, krzesełka,
tablicę itp. oraz rekreacyjną – w
której nauka odbywa się poprzez
zabawę (tzw. „kącik zabaw”).
- Czy miasto zadbało o coś
jeszcze?
- Tak. Wszystkie knurowskie

zabawowe, czy też drążki do ćwiczeń oraz stopień do skakania.
- Czy Pan, jako nauczyciel,
pedagog może wytłumaczyć co
powoduje zmiana podstawy
programowej w nauczaniu
dziecka 6-letniego?
- Zmiana podstawy programowej powoduje to, że dzieci
w klasie pierwszej jako 6-latki
nie będą powtarzać tego, czego
uczyły się w przedszkolu, ale
będą kontynuować naukę na

(np. w nowej klasie I przewiduje
się liczenie do 10, przeliczanie
do 20, a z działań tylko dodawanie i odejmowanie). Ponadto
położono nacisk na czynnościowe nauczanie matematyki. W
pierwszych miesiącach nauki
dominującą formą zajęć są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe,
wspomagające rozwój czynności
umysłowych ważnych dla nauki
matematyki. Edukacja przyrodnicza będzie natomiast realizo-

w roku 2005 (za rok 7-letnie).
- Dokładnie tak. Wiąże się to
z potrzebą podjęcia świadomej
decyzji przez rodziców dzieci
z rocznika 2005. Teoretycznie,
jeżeli żaden z rodziców dzieci
tego rocznika nie zdecyduje się
na to, by posłać we wrześniu tego
roku swoje dziecko do pierwszej
klasy jako 6-latka, za rok będziemy mieli w klasach pierwszych
podwójny, zdublowany potem na
wszystkich etapach edukacyjnych
„rocznik” dzieci 2005 (7-letnich)
i 2006 (6-letnich). Rodzic dziecka
z rocznika 2005 musi mieć świadomość, że jego pociecha przez
całe lata swojej kariery szkolnej
będzie uczniem większej grupy,

wane na przyjęcie 6-latków?
- Nasze szkoły zawsze były
przygotowane na przyjęcie 6-latków. Proszę pamiętać, że dziecko
6-letnie jest od dawna obecne
w knurowskich szkołach jako
uczeń tzw. „zerówek”. W tym
roku szkolnym każdego dnia do
budynków naszych szkół raźno
maszeruje blisko 200 sześcioletnich zuchów. Dodatkowo, już
teraz w naszych szkołach uczy
się w klasach pierwszych blisko
50 sześciolatków. To dla nich
wszystkich dyrektorzy dostosowali placówki pod względem
wyposażenia i aranżacji przestrzeni, tak by szkoła była przyjazna i bezpieczna. Aby w łagodny

szkoły skorzystały z możliwości dofinansowania programu
Radosna Szkoła, dzięki czemu
powstały w nich nowoczesne i
kolorowe sale zabaw dla najmłodszych uczniów, służące nie tylko
zabawie, ale także poprawnemu
rozwojowi psychofizycznemu.
Przy naszych knurowskich placówkach pojawiały się także
szkolne place zabaw, przeznaczone do prowadzenia z dziećmi
różnych form zajęć ruchowych
(na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy
zwisów). Każdy z placów zabaw
wyposażony jest w huśtawki,
zestawy wspinaczkowe, zestawy

poziomie dostosowanym do ich
wieku. Najważniejsza zmiana
np. w zakresie edukacji polonistycznej polega na uczynieniu z
klasy I pierwszego etapu nauki
czytania i pisania, po którego
zakończeniu uczeń ma znać
wszystkie litery alfabetu oraz
czytać i rozumieć proste, krótkie teksty (dotychczas pierwszy
kontakt dzieci z literami następował już w zerówce). Natomiast zadaniem nauczycieli
przedszkoli jest ukształtowanie
u dzieci gotowości do opanowania tych umiejętności w szkole.
Istotne są też zmiany w zakresie edukacji matematycznej, polegające na obniżeniu wymagań

wana w środowisku naturalnym,
często poza szkołą. Rzecz w tym,
by przejście w klasie I od poziomu przedszkolnego do szkolnego
przebiegało w sposób możliwie
harmonijny i zgodny z naturalnym rozwojem dziecka.
- Podsumowując…?
- Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice dzieci urodzonych
w 2005 roku.
Zapraszam do zapoznania
się z bogatą ofertą naszych
szkół, zapraszam do zadawania
pytań dyrektorom, zapraszam
Was i Wasze dzieci do pierwszych klas… bo knurowska
szkoła jest dla maluszka – gdy
6 lat ma na paluszkach 

Szkoła dla maluszka
– gdy 6 lat ma na paluszkach

Miejska Szkoła Podstawowa nr 1

Dlaczego „Jedynka” to najlepszy wybór?
Miejska Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Powstańców Śląskich w
Knurowie to szkoła z 200-letnią
tradycją. Najstarsza placówka
oświatowa w Knurowie, ale też
najnowocześniejsza. Po przeprowadzonym w latach 2005-2008
remoncie generalnym szkoła
jest estetyczna, kolorowa i bezpieczna. Została wyposażona w
system monitoringu pożarowego
i system 22 kamer patrolujących
korytarze szkolne, boisko, plac
zabaw i cały teren wokół szkoły.
W 2010 r. szkołę wyposażono w
nowoczesne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy i nowy plac zabaw
utworzony w ramach rządowego
programu Radosna Szkoła.
Wnętrze szkoły jest nie
tylko estetyczne, ale przede
wszystkim funkcjonalne i bezpieczne. Dla najmłodszych dzieci przygotowaliśmy kolorowe,
przytulne i dobrze wyposażone
sale lekcyjne, miejsce zabaw
na małej sali gimnastycznej
i świetlicę szkolną z całym
zapleczem gier planszowych,
filmów DVD, puzzli i ofertą
atrakcyjnych zabaw. Naszych
milusińskich chronimy przed
starszymi kolegami zapewniając im komfort nauki i zabawy
w bocznych skrzydłach szkoły,
z oddzielnymi wejściami, toaletami i szatniami. To ważny
argument dla rodziców, którzy
boją się zetknięcia maluchów ze

starszymi uczniami. Obok sal
dla oddziałów przedszkolnych
znajduje się dobrze wyposażona biblioteka szkolna i centrum
multimedialne, a obok sal klas
I i II – gabinet logopedy i pedagoga szkolnego. Najmłodsze
dzieci mogą jeść obiady w stołówce szkolnej, o innej godzinie
niż starsi uczniowie.
Wykształcona kadra nauczycieli z wieloletnim stażem gwarantuje wysoką jakość
świadczonych usług edukacyjnych. Oprócz zajęć obowiązkowych najmłodsze dzieci korzystają z edukacji plastyczno-technicznej, edukacji regionalnej,
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć rozwijających
uzdolnienia, zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej
i zajęć psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych w
ramach unijnego programu Mądra głowa skarbem Knurowa (w
nadchodzącym roku szkolnym
będziemy realizować kolejny
unijny program Odlotowe i bombowe są kompetencje kluczowe).
Dla starszych uczniów - oprócz
bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych - organizujemy wycieczki
zagraniczne do Berlina i Tropical
Islands (2009 r. i 2011 r.), Paryża
i Eurodisneylandu (2010 r.) oraz
Rzymu i Mirabilandii (2011 r.).
Od 2010 r. szkoła uczestniczy w
międzynarodowym programie
współpracy szkół e-Twinnig,
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na to przygotowana. Już trzeci
rok Rodzice wybierają, czy ich
sześcioletnia pociecha rozpocznie naukę w tzw. „zerówce”,
czy może w pierwszej klasie.
W bieżącym roku szkolnym 10
sześciolatków znalazło się w
pierwszej klasie. Bacznie ich
obserwujemy i nie mamy złudzeń: radzą sobie bardzo dobrze,
przyswajają treści objęte nową
podstawą programową i trudno
zauważyć, że są o rok młodsi
od swoich klasowych kolegów.

w ramach którego nawiązała
współpracę z turecką szkołą z
Manisy.
Szkoła bierze udział w akcji „Mleko dla szkół” i „Owoce
w szkole”.
Aby dobrze realizować
swoją misję, szkoła stale doposaża i modernizuje sale lekcyjne i pracownie komputerowe.
Wszystkie sale wyposażone
są w nowe meble szkolne. W
2010 r. szkoła wzbogaciła się
o tablicę interaktywną, z której dzieci mogą korzystać na
zajęciach komputerowych i
innych kołach zainteresowań.
Sale lekcyjne są systematycznie doposażane w nowoczesne
pomoce dydaktyczne, które są
niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i szkoły
podstawowej na I i II etapie
kształcenia. Dobro uczniów,

To ostatni moment na podjęcie
decyzji przez Rodziców.
Jak co roku szkoła organizuje tzw. „dzień otwarty”, na
który już teraz serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci z
roczników 2004, 2005 i 2006,
którzy chcieliby zapoznać
się z ofertą szkoły - w środę
16 marca 2011 r. o godz.
17.00. Jeśli Rodzic chciałby wcześniej zapoznać się z
ofertą szkoły, to zapraszamy
do sekretariatu wszystkich
zainteresowanych w dowolnym terminie. Polecamy również naszą stronę internetową
www.mspnr1.republika.pl,
którą systematycznie aktualizujemy. Szczegółowych informacji udzielimy indywidualnie pod tel. 32 235 27 15.
MSP 1 to dobry wybór,
dlatego śmiało możemy powiedzieć: Rodzicu! Zapisz swoje
dziecko do naszej szkoły!

wyposażenie ich w niezbędną
wiedzę i umiejętności, są najważniejsze.
W marcu rozpoczyna się
czas zapisów dzieci z roczników
2006 i 2005 do oddziałów przedszkolnych (pięcio- i sześciolatki)
i dzieci z roczników 2004 i
2005 (sześcio- i siedmiolatki)
do klas pierwszych. Wszystkie
szkoły, a więc i Miejska Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie jest



nasze szkoły
Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki

„Zielona szkoła wszystkich nas woła...”

Te słowa piosenki towarzyszą dzieciom Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola
Miarki w Knurowie od najmłodszych lat szkolnych. MSP 2 to
szkoła, która swoim kolorem
- zielonym - wyraża nadzieję na
kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych ludzi i
poczucie świadomości istnienia
obok drugiego człowieka, poprzez naukę dzieci zdrowych
w raz z niepeł nospraw ny mi.
Wszystkie dzieci poprzez integrację przygotow ują się w
naszej szkole do funkcjonowania w życiu społecznym. Duży
również nacisk kładziemy na
tolerancję i współdziałania w
grupie. „Dwójka” stara się jak
najlepiej przygotować uczniów
do dalszego kształcenia, aby z

powodzeniem podjęli naukę w
gimnazjum.
MSP 2 wychodzi naprzeciw
zainteresowaniom ucznów, organizując szereg róznorodnych
zajęć, mających na celu wszechstronny rozwój dzieci.

CO NAS WYRÓŻNIA:

− jedyna szkoła z klasami integracyjnymi w Knurowie;
− autorski program z zakresu
regionalizmu;
− klasy o profilu pływackim;
− nauka dwóch języków obcych
(j. angielski i j. francuski), które
są wiodącymi w Unii Europejskiej i na świecie, prowadzona
w nowoczesnej multimedialnej
pracowni językowej;
− pracownie komputerowe ze stałym dostępem do internetu;
− lekcje z wykorzystaniem tabli-

cy interaktywnej, która reaguje
na dot yk specjalnego pióra,
umożliwia stosowanie w pełniejszy sposób internetu, programów multimedialnych i filmów
dydak t ycz nych, wzbud zając
większą koncentrację i zaangażowanie uczniów w prowadzone
zajęcia;
− sale terapeutyczne - „Radosna
Szkoła” , która m.in wyposażona
jest w suchy basen z piłeczkami, piłki sensoryczne, klocki
piankowe – pomoce służą do
zabawy i wypoczynku uczniów
klas 0 – III; -”Sala poznawania
świata”, która pozwala na wielozmysłowe poznawanie świata w
atmosferze relaksacji, stworzonej przez odpowiednią muzykę,
grę kolorów w zaciemnionym
pomieszceniu;
− gabinet EEG – Biofedback,

gdzie prowadzone są treningi poprawiające koncentrację
uwagi, szybkość myślenia, kreatywność. Treningi stosowane są
również w terapii dzieci z ADHD
i ADD, u dzieci z zaburzeniami
procesu uczenia się;
− szkoła prowadzi zajęcia niedostępne w innych placówkach miejskich, wśród nich logorytmikę,
muzykoterapię i dogoterapię.
MSP 2 jest współorganizatorem cyklicznej imprezy „Dni
Integracji” jednoczącej rok rocznie knurowian w działalności na
rzecz osób niepełnosprawnych.

Dyrekcja i nauczyciele szkoły
serdecznie zapraszają
wszystkich rodziców
na „Dzień otwarty”
dnia 1 marca 2011 r.
o godz. 17.00.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 3

Właściwa szkoła dla Twojego dziecka
Zachęcamy wszystkich
Rodziców dzieci 6,7-letnich
do zapisywania swoich pociech do Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Knurowie, która wchodzi w skład
Z e s p o ł u Sz kol no - P r z e d szkolnego im. Feliksa Michalsk iego. Nasza sz koła
jest miejscem bezpiecznym,
interesującym i przyjaznym
dzieciom, wolnym od zagrożeń miasta i współczesnej
cywilizacji. Dążymy do wyposażenia uczniów w wiedzę
i umiejętności niezbędne do
podejmowania odpowiedzialnych wyborów życiowych, do
ukształtowania osobowości
prawej, uczciwej, mądrej,
dobrej i twórczej.
Naszym mottem są słowa
Konfucjusza: „Powiedz mi,
zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi działać,
a zrozumiem”
Oferujemy:
1. Naukę w małych zespołach
klasowych.
2. Wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami
sprawdzianu po klasie III
i VI.
3. Kadrę pedagogiczną nieustannie podnoszącą swoje
kwalifikacje.
4. Opiekę pedagoga szkolnego, logopedy i pielęgniarki.

II

5. Nowoczesne, kolorowe, bogato wyposażone w pomoce i
sprzęt sale lekcyjne.
6. Klasy i ubikacje przystosowane dla dzieci 6,7 - letnich.
7. „Radosną Salę” dla dzieci
najmłodszych oferującą miejsce zabaw, relaksu i nauki.
8. Indywidualne, twórcze metody pracy z uczniem.
9. Naukę informatyki i języka
angielskiego w klasach I-VI.
10. Urozmaicone formy zajęć
lekcyjnych.
11. Naukę pływania na basenie w klasach I-VI.
12. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w klasach I-VI
13. Realizację zajęć z Unii
Europejskiej.
14. Liczne koła zainteresowań
dla chętnych uczniów.
15. Zajęcia wyrównawcze
dla uczniów z problemami w
nauce.
16. Wyjazdy na lodowisko,
kręgle, do aqua parku.
17. Czynną codziennie świetlicę szkolną z pełną opieką
pedagogiczną.
18. Bogato wyposażoną bibliotekę wraz z czytelnią.
19. Możliwość spożywania
obiadu dla chętnych dzieci.
20. Organizację wielu konkursów, zabaw i wyjazdów.
21. Rodzinną atmosferę.
22. Położenie w sąsiedztwie
wspaniałego kompleksu parkowo leśnego.

23. Od 1 września 2011 nowoczesne boisko wielofunkcyjne.
24. Dzieciom klas I-III korzystanie z placu zabaw na
terenie Zespoł u SzkolnoPrzedszkolnego.

Zapraszając do naszej
szkoły - zapewniamy przyjaźń, poczucie bezpieczeństwa, a przede wszystkim

kształcenie i wychowanie
zgodne z potrzebami czasu
i standardami jakości pracy
sześcioletniej szkoły podstawowej.

Zapraszamy Rod z iców na „dzień otwarty” 5
marca br. do naszej szkoły
oraz do zapoznania się z
naszą stroną internetową
www.zsp.knurow.pl
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nasze szkoły

drodzy rodzice!
MiejSka Szkoła PodStawowa nr 4

Zbliża się termin zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego tzw.„zerówki”
i klas pierwszych na rok szkolny 2011/2012. W związku z tym dyrekcja i grono
pedagogiczne Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie pragną zapoznać
Państwa z ofertą naszej szkoły
Zapew n ia my fa chową
i kompetentną opiekę nad
dziećmi od poniedziałku do
piątku w godz. między 7.30
a 15.30. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane
przez nauczycieli jak również
wynikające z potrzeb i zainteresowań dzieci. W naszej
pracy dydaktycznej i wychowawczej preferujemy otwarty
styl, aktywne metody pracy
z dzieckiem oraz przyjazny
klimat.
Nowa podstawa programowa została opracowana z
myślą o dziecku i jego indywidualnym rozwoju. W MSP
nr 4 warunki pracy, nauki i
zabawy zostały dostosowane
do jej wymagań. Pragniemy,
aby Wasze pociechy rozwijały
się wszechstronnie oraz w
ściśle określonym kierunku
zgodnym z wykazywanymi
zdolnościami lub predyspozycjami. Dlatego szkoła proponuje bogaty program zajęć
edukacyjno-wychowawczych

w bezpłatnej „zerówce”. Zajęcia będą inspirować dzieci
do emocjonalnego zdobywania nowych wiadomości
i umiejętności, zapewniając
im możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach
bezpiecznych, przyjaznych i
dostosowanych do ich potrzeb
rozwojowych.
Chcemy, aby ich przyszła
edukacja była ciekawsza, łatwiejsza i bardziej przyjemna,
dlatego oferujemy Państwu:
- fachową opiekę wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej,
- życzliwość kompetentnych
i doświadczonych pedagogów,
- troskę o każdego ucznia,
- bezpieczeństwo i domową
atmosferę,
- zindywidualizowane podejście do ucznia w celu rozpoznania jego szczególnych
uzdolnień lub trudności,
- zajęcia w sali dostosowanej
do wieku i potrzeb dziecka

5 i 6-letniego (w każdej sali
znajdują się: szafki dla każdego dziecka na przechowywanie
przyborów szkolnych i ciężkich podręczników, dywan,
wyposażenie odpowiednie do
wieku dziecka, nowoczesne
pomoce dydaktyczne),
- zlokalizowanie sal lekcyjnych klas I-III i oddziału
przedszkolnego na jednym
piętrze,
- nieodpłatną naukę języka
angielskiego w nowoczesnej
pracowni językowej,
- atrakcyjne programy nauczania,
- zajęcia wychowania fizycznego realizowane w dwóch
s a la ch g i m n a st ycz nych
(małej i dużej), a dla klas
IV-VI dodatkowe zajęcia na
basenie,
- udział w zajęciach sportowych realizowanych w sali
gimnastycznej wyposażonej w nowoczesny sprzęt
sportowy oraz na boisku ze
sztuczną nawierzchnią,

- korzystanie z zajęć ruchowych w nowoczesnej, doskonale wyposażonej sali
zabaw -„Radosna Szkoła”,
- gimnastykę korekcyjną,
- zajęcia wyrównawcze i zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne,
- szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
- zajęcia wokalno-muzyczne,
- korzystanie z pracowni komputerowej,
- możliwość wykupienia obiadów w stołówce szkolnej,
- dobra lokalizacja szkoły,
budynek położony jest w
centrum osiedlowym, z dala
od ruchliwej ulicy, w pobliżu
znajduje się park i las,
- szkoła posiada monitoring
(zarówno wewnątrz budynku, jak i w obejściu szkoły),
- szkoła uczestniczy w ogólnopolskich akcjach, programach i kampaniach społecznych: „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do
wiedzy”, „Szkoła bez przemocy”, „Szklanka mleka”,

„Owoce w szkole”, „Cała
Polska czyta dzieciom”,
- organizuje liczne imprezy
integrujące środowisko lokalne („Rodzinne kolędowanie”, „Śląskie śpiewanie”,
„Dzień Górnika” itp.),
- pielęgnuje i popularyzuje
tradycje i dorobek szkoły,
- wspiera rozwój indywidualny
ucznia,
- rozwija pasje naukowo – ba-

dawcze, twórcze i artystyczne uczniów,
- organizuje uczestnictwo
dzieci w przedstawieniach
teatralnych, seansach filmowych, wystawach, koncertach,
- organizuje i bierze udział w
różnorodnych konkursach
i zawodach sportowych na
poziomie miejskim, regionalnym i ogólnopolskim.

W marcu br. odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców, dotyczące naboru dzieci 5- i 6-letnich do oddziału
przedszkolnego i klasy pierwszej. Zainteresowanych
serdecznie zapraszamy.
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 32 330 41 20,
w sekretariacie szkoły.

MSP nr 6 – szkoła dla twojego dziecka
„Szóstka” mieści się przy
ulicy Stefana Batorego, w
samym środku osiedla. Tym
samym droga do szkoły jest
bezpieczna dla uczniów, dodatkowo bezpieczeństwo zapewnia system monitoringu.
Z myślą o zdrowiu fizycznym najmłodszych wychowa n ków w yłożono plac
od st rony św ietlicy nową
kost k ą br u kową , u łożoną
w specjalne wzory służące
dzieciom do gier i zabaw,
t a k ich ja k „g r a w k la sy ”
c z y t e ż w „ d w a o g n i e ”.
Od g r ud nia 2009 rok u
sz ko ła m a do dys p oz ycji
nowoczesny obiekt sportowy, składający się z boiska
do piłki ręcznej i f utsalu,
w ielof u n kcy jnego boisk a
do piłki koszykowej i siatkowej oraz tenisa ziemnego, bieżni, skoczni w dal,
rz ut ni do pch nięcia k ulą.

Gwarancją wysokiej jakości
pracy szkoły są jej certyf ikaty: „Szkoła z klasą” oraz
„Szkoła ucząca się”. Szkoła
uczestniczy w projekcie resortu edukacji finansowanego
ze środków Unii Europejskiej
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, gdyż jakość nauczania
ma ogromne znaczenie dla
dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka.

• komputerowa,
• przyrodnicza z mini zoo,
• historyczna,
• oraz salka rekreacyjna.

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
• gimnastyka korekcyjna,
• oraz zajęcia komputerowe.

OFERTA SZKOŁY
Już od klas zerowych prowadzone są bezpłatne zajęcia,
takie jak:
• rytmika,
• język angielski,
• zajęcia na basenie mające na
celu wszechstronny rozwój
dzieci.
Uczn iow ie mają tak że
możliwość oswojenia się z
komputerem oraz korzystania z ciekawych programów
multimedialnych. Natomiast
w klasie pierwszej dodatkowo
organizowane są:
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Niewątpliwie wielkim przeżyciem i sprawdzeniem dojrzałości ucz niów, jest w yjazd
na Zieloną Szkołę, z którego
obecnie wiele szkół rezygnuje.
Każdego roku dla uczniów klas
III organizowany jest dwutygodniowy wyjazd śródroczny nad
morze. Decyzja wyboru ośrodka zostawiana jest rodzicom.
Szkoła zajmuje się wyłącznie
stroną formalną tego wyjazdu
i sferą organizacyjną.
Zajęcia lekcyjne zarówno na
etapie edukacji wczesnoszkolnej
jak również w klasach IV-VI prowadzone są w klasopracowniach.
Na szczególną uwagę zasługują
pracownie:
• klas zerowych - dostosowane
do potrzeb wiekowych oraz
emocjonalnych najmłodszych
dzieci,

Wszystkich uczniów zachęca się do wzbogacania swojej
wiedzy poprzez udział w:
• lekcjach przyrody na żywo,
• lekcjach umuzykalniających,
• wyjściach do Miejskiej Biblioteki Publicznej, udziału w
spotkaniach autorskich,
• wyjściach do kina,
• wyjściach do teatru,
• konkursach przedmiotowych.
W szkole prowadzone są
także bezpłatnie następujące
kółka zainteresowań:
• kółko komputerowe,
• kółko muzyczne,
• kółko plastyczne,
• kółko matematyczne,
• kółko historyczne,
• kółko polonistyczne,
• kółko przyrodnicze,
• kółko biblijne,
• kółko informatyczne,
• kółko turystyczne,
• kółko rekreacyjno-sportowe.
W ramach projektu „Mądra
Głowa Skarbem K nu rowa”
odbywają się zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
matematyki, języka angielskiego oraz zajęcia korekcyjno
– kompensacyjne.
Na terenie MSP-6 odbywają się również zajęcia koła
szachowego, kółka taneczne-

go, zajęć karate. Szkoła także
dba o zdrowie fizyczne swoich uczniów i zapewnia im
w wyznaczonych terminach
opiekę medyczną, wykwalifikowanej pielęgniarki.
Uczniowie mogą uczestniczyć w wielu imprezach
organizowanych na terenie
naszej placówki, m.in.: dyskoteki szkolne, bale karnawałowe, Dzień Dziecka,
p a s ow a n ie u cz n iów k l a s
pierwszych,Dzień Rodziny,
komers klas VI.
W szkole są prowadzone różnorodne akcje m.in.:
„Mleko w szkole”, „Owoce w
szkole”, „Góra grosza”, „Szlachetna paczka”.
Dzieciom zapewniamy
pobyt w świetlicy szkolnej,
czynnej codziennie od godziny
8:00 – 16:00. Świetlica połączona jest ze stołówką, w której
serwowane są pyszne obiady.
Absolwent „Szóstki”:
• ma poczucie własnej wartości,
• jest otwarty,
• odpowiedzialny,
• ciekawy świata.
Szczegółowa oferta edukacyjna MSP nr 6 znajduje
się na stronie internetowej:
www.msp6.alfa-system.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie
szkoły (nr tel. 32 235 27 35).
Opracowały mgr E.Kroczek
i mgr A. Alikowska-Woźnica



nasze szkoły
MiejSka Szkoła PodStawowa nr 7

„Siódemka” – Szkoła waszych dzieci
Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 zaprasza rodziców dzieci urodzonych w
2004 i 2005 r. do zapisania
swoich pociech do klasy
pierwszej. Jesteśmy dobrze
przygotowani na przyjęcie naszych najmłodszych
uczniów. Zachęcamy Państwa gorąco do zapisania
do szkoły dzieci sześcioletnich. Zapraszamy do rozmów, służymy pomocą w
podejmowaniu decyzji.
- Sk or z ystajcie Pa ństwo z okazji i pozwólcie
s woim d zie ciom p od ją ć
naukę w „niezatłoczonych”
zespołach klasowych. Pamiętajcie, że w przyszłym
roku do klas pier wszych
trafią sześcio- i siedmiolatk i równocześnie. Ju ż
dziś możecie dać szansę
swemu dziecku na lepszy
sta r t n a k a ż d y m e ta pie
edukacyjnym. Podejmijcie
właściwą decyzję – mówi
Danuta Hibszer – Dyrektor
MSP 7 w Knurowie.
Dla dzieci pięcioi sześcioletnich otwieramy
5- i 8-godzinne „zerówki”.
Na życzenie rodziców oferujemy, odpłatne, gotowane
w naszej k uch ni obiady.
Z a p e w n i a my Pa ń s t wa
dziecku opiekę w godz.
7:00–16:30.

Oferujemy uczniom:
 kółko matematyczne,
 zajęcia informatyczne,
 kółko muzyczne,
 kółko plastyczne,
 zajęcia w ramach akcji
„Pomocna dłoń”,
 redagowanie szkolnej
telewizji „TV Tajms”,
 lekcje gimnastyki
korekcyjnej dla grup 0-6,
 zajęcia logopedyczne,
 zajęcia dla dyslektyków.

Zapraszamy na dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne:
 Szkółka koszykarska
AJM Sport,
 Szkółka narciarska
z własnym magazynem
sprzętu narciarskiego,
 Szkółka łyżwiarska,
 Kółko szachowe
i szaradziarskie,
 Pszczyńska Akademia
Sztuk Walki,
 Szkoła Języków Obcych
„LEVEL”,
 Szkoła muzyczna „Music
Artist”,
 Teatr „Wit-Wit”,
 Szkoła tańca towarzyskiego,
 Klub „Eugen” (siłownia oraz
sala fitness) prowadzony przez
mistrza świata i kulturystę
Eugeniusza Mehlicha.
Organizujemy:
 Różnorodne konkursy na
szczeblu szkolnym i rejonowym: ortograficzny, recytator-

ski, historyczny, mitologiczny,
matematyczny, informatyczny,
j. angielskiego, „Wiem prawie
wszystko” i „Om nibusy są
wśród nas”,
 Wycieczki szkolne jedno- i
wielodniowe, Zielone Szkoły,
 Zwiedzanie „Izby Tradycji”
i sztolni przy KWK Knurów,
 Wyjazdy do teatru, muzeum,
filharmonii, na wystawy oraz
do kina,
 Wycieczki dydaktyczne dla
każdego pionu klas,
 Dzień otwarty naszej szkoły
dla dzieci z okolicznych przedszkoli,
 Dyskoteki z okazji Dnia
Chłopca, Andrzejek, karnawału, Dnia Dziecka,
Chlubą naszej szkoły jest
przepiękna sala o wystroju
regionalnym, dzięki której
uczniowie poznają tradycję
i kulturę naszej „Małej Ojczyzny”.
Inne informacje o pracy
szkoły:
 Jako jedyni w mieście pracujemy w systemie trzech okresów.
 Uczymy t ylko na jed nej
zmianie.
 Umożliwiamy rozwijanie
dziecięcej fantazji w wir tualnej
przestrzeni przez korzystanie
z nowoczesnego wyposażenia
pracowni multimedialnej oraz
sali z tablicą interaktywną.

 Zapewniamy naukę informatyki w nowoczesnych pracowniach komputerowych z 32
komputerami, posiadającymi
stałe połączenie z Internetem.
 Na życzenie rodziców prowadzimy w kl. IV-VI internetowe dzienniki elektroniczne.
 Zapew niamy nau kę w ychowania fizycznego w małej
i dużej sali gimnastycznej
oraz naukę pływania na basenie krytym dla uczniów kl.
4 i 6.
 Uczniów klas 0-3 zapraszamy do korzystania z nowego
miejsca zabaw w szkole (salka
rekreacyjna) i na boisku (plac
zabaw).
 Dbamy o bezpieczeństwo
uczniów, wykorzystując monitoring korytarzy szkolnych
oraz terenu wokół szkoły.
 Umożliwiamy dzieciom korzystanie z pomocy szkolnego
pedagoga.
 Organizujemy comiesięczne
konsultacje dla rodziców.
 Dostarczamy infor macji
o szkole poprzez własną stronę
WWW.
 Świetlica szkolna pracuje
od godz. 7:30 do godz. 16:30
umożliwiając chętnym zjedzenie obiadu.
W r a m a ch m ię d z y n a rodowego programu edukacyjnego „Comenius”, współpracowaliśmy przez trzy lata
ze szkołami z Włoch, Belgii,
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Przestronna i bezpieczna!
I. O nas
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 mieści się przy
ul. Aleja Lipowa 12 w dużym, przestronnym budynku.
Graniczymy z kompleksem
nowoczesnych boisk „Orlik
2012”, boiskiem do tenisa
ziemnego, piłki nożnej oraz
z sezonowym lodowiskiem.
Rozległy, bezpieczny teren
wokół szkoły stwarza możliwość korzystania w ciepłe dni
z uroków zieleni. Obecnie w
szkole uczy się 211 dzieci w 9
oddziałach, w tym w jednym
oddziale zerowym.
W nowym roku szkolnym

V

będziemy obchodzić 20-lecie
istnienia połączone z uroczystościami nadania szkole
imienia Marii Konopnickiej.
II. Oferta szkoły
Wszystkie dzieci pięcioletnie i sześcioletnie zapraszamy do naszego oddziału
zerowego, w którym dzieci
mogą przebywać od 8.00 do
13.00 lub – w zależności od
potrzeb rodziców – od 8.00
do 16.00.
Dysponujemy kolorową,
ładnie urządzoną salą, gdzie
nasi milusińscy bawią się,
oglądają filmy, czytają bajki
i uczą się poprzez zabawę po-

znawać otaczający ich świat.
Do dyspozycji dzieci jest
osobna sala zabaw ruchowych
z programu „Radosna szkoła”. Tu maluszki mogą szaleć
w suchym basenie, zjeżdżać
na ślizgawkach, pokonywać
tory przeszkód, budować z
potężnych miękkich klocków
zamki i domki oraz rozwijać
swoją wyobraźnię korzystając
z szeregu różnorodnych gier.
Dodatkowo najmłodszym
oferujemy zajęcia z j. angielskiego, rytmiki, zajęcia komputerowe oraz raz w miesiącu
wyjście na basen.
Wsz ystkim sześciolatkom, które chciałyby razem
z siedmiolatkami rozpocząć
naukę w klasie pierwszej – do
czego zachęcamy rodziców
- oferujemy duże, kolorowe i
przestrzenne sale lekcyjne z
bezpośrednim wyjściem na
podwórko.
Dzieciom, których rodzice
tego oczekują, zapewniamy
pobyt w świetlicy szkolnej
czynnej od godziny 8.00 do
16.00. Nie ma tu czasu na
nudę, gdyż można skorzystać z
kina domowego, uczestniczyć
w konkursach świetlicowych,
zagrać w piłkarzyki albo pod
okiem pań odrobić zadanie
domowe. Świetlica mieści się

w pobliżu stołówki szkolnej,
w której każde dziecko może
skorzystać z pysznych obiadków. Tuż obok znajduje się
szkolny sklepik - tu można
zaopatrzyć się w różnorodne
smakołyki.
Każdemu dziecku oferujemy ponadto:
• Wysoki poziom nauczania – od kilku lat uzyskujemy
jedne z najwyższych wyników w mieście z Ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty
• zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej,
• zajęcia na basenie,
• zajęcia dydakt yczno
– wyrównawcze,
• różnorodne zajęcia pozalekcyjne (np. artystyczne,
plastyczne, teatralne, sportowe, komputerowe, muzyczne,
rekreacyjno - turystyczne,
kółka przedmiotowe),
• wiele imprez, na które z
przyjemnością zapraszamy rodziców i wszystkich chętnych
(np. Rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień KEN, Pasowanie
na Pierwszoklasistę, Święto
Niepodległości, Pasowanie na
czytelnika, Mikołajki, Jasełka, Bale Noworoczne, Dzień
Babci i Dziadka, Powitanie
Wiosny, Dzień Matki i Ojca,

Turcji i Bułgarii, organizując
wyjazdy uczniów do Włoch
i Belgii. Aktualnie uczestniczymy w drugiej edycji tego
programu. Naszymi partnerami są szkoły w Bułgarii i
Turcji. W kwietniu duża grupa
uczniów wraz z opiekunami
wyjedzie z wizytą do bułgarskich przyjaciół.
W ostatnich latach uczniowie naszej szkoły znaleźli się
w grupie finalistów oraz laure-

atów Konkursu Interdyscyplinarnego i osiągali najwyższe
wyniki potwierdzone Sprawdzianem Szóstoklasisty.
W „Siódemce” uczy się
ponad 250 uczniów spoza rejonu
na wyraźną prośbę ich rodziców.
Wybrali właśnie naszą szkołę
spośród innych. Teraz czekamy
na Państwa pociechy i dołożymy wszelkich starań, aby
„Wasz Skarb” w pełni zrealizował się w naszej szkole.

Miejska Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Jedności Narodowej 5, 44-194 Knurów
tel. 32 235-27-39, www: sp7knurow.eu
e-mail: sp7knurow@poczta.onet.pl
Nasza strona internetowa jest wyjątkowa: sp7knurow.eu
Zajrzyjcie koniecznie!

Dzień Dziecka, Pożegnanie
roku szkolnego),
• wiele ciekawych konkursów (np.: Mam talent, Karaoke, recytatorskie, przedmiotowe, plastyczne, taneczne, mitologiczny, „Orzeł”,
„Kangur”, „Ratowniczek”,
informatyczny – „Świąteczna
kartka Bożonarodzeniowa”)
• uczestnictwo w akcjach i
projektach „Mleko w szkole”,
„Owoce w szkole”, „Zdobądź
kartę rowerową”, „Mądra głowa skarbem Knurowa”,
• wycieczki dydaktyczne
(teatr, kino, Opera, Filharmonia, muzea), turystyczne,
zielone szkoły
• bogate wy posażenie
(sala komputerowa z łączem
internetowym, Multicentrum,
tablica interaktywna, rzutnik
multimedialny, kina domowe)
• opiekę pedagoga szkolnego,
• opiekę stomatologa i
pielęgniarki.
Na terenie naszej szkoły
znajduje się szkoła języków
obcych „Level” oraz liczne
zespoły działające pod egidą
Miejskiego Centrum Kultury,
min.: „Wrazidloki”, „Majoretki”, zespoły rockowe.
III. Współpraca z zagranicą
Od trzech lat współpracujemy z zagranicą w ramach akcji eTwininng. To
kontakty prowadzone drogą
elektroniczną. W realizację
projektu zaangażowani są

wszyscy uczniowie szkoły. W
minionym roku nawiązaliśmy
znajomości z uczniami ze
szkół partnerskich z Hiszpanii i Niemiec, w obecnym – ze
szkołą z Niemiec.
IV. Bezpieczeństwo
Pr ior y tetem w naszej
szkole jest bezpieczeństwo
powierzonych nam dzieci.
Gwarantujemy je, dzięki:
• przestronnym korytarzom,
• kameralnym warunkom
nauki,
• wydzielonym poziomem
dla uczniów „0” – III (parter)
i osobnym dla klas IV – VI
(I piętro),
• jednozmianowością lekcje kończą się najpóźniej o
godzinie 14.25,
• zagwarantowaniem każdemu oddziałowi własnej
klasy i zamykanej szatni,
• monitoringiem szkoły
wewnątrz i na zewnątrz.
V. Strona szkoły
Dumą szkoły są sukcesy
naszych uczniów od szczebla
miejskiego po ogólnopolski
– jak wiele mamy ich na swoim koncie, można dowiedzieć
się przeglądając naszą stronę
internetową.
Tam również wszyscy
zainteresowani mogą znaleźć szereg informacji o tym,
czym żyje nasza szkoła i
przekonać się, że „Dziewiątka” to miejsce, które się
lubi !!! Kolorowa, twórcza z serdeczną i życzliwą
atmosferą – zapraszamy!
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rozmaitości
ogłoszenie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną rozpoczęło realizację
dwóch, komplementarnych projektów pn. „POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ
IIA – aktywizacja i integracja społeczna osób z niepełnosprawnością
intelektualną w Gminie Gierałtowice”
oraz .„POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ IIB
– aktywizacja i integracja społeczna
osób z niepełnosprawnością intelektualną w Gminie Gierałtowice”,
współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet
VII „Promocja integracji Społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Oba projekty są realizowane w okresie od 03.01.2011 r. do 30.06.2011 r.
Podstawowym celem projektu
„POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ IIA …”
jest zapobieganie marginalizacji i
wykluczeniu społecznemu osób z
niepełnosprawnością intelektualną
w lokalnym środowisku Gminy Gierałtowice. W projekcie przewidziano
przeprowadzenie warsztatów dla
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty mają na celu
aktywizację społeczno-zawodową tej
grupy osób, które przebywają stale w
domu oraz zorganizowanie wolnego
czasu tym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, które korzystają
z innych form terapii/wsparcia poza
miejscem zamieszkania. Projekt
umożliwi uczestnikom integrację społeczną w grupie i środowisku lokalnym
poprzez pracę nad uspołecznieniem i
usamodzielnieniem. Ponadto projekt
ma na celu
dążenie do
wszechstronnego
rozwoju
poprzez
rozwijanie
zainteresowań i
zachęcenie do aktywności
włącznie z
akt y wizacją zawodową. Cele zostaną osiągnięte m.in.
poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjno-poznawczych, plastycznych,
techniczno-modelarskich, treningów
gimnastyki ogólnorozwojowej, treningów umiejętności praktycznych z
zakresu ogrodnictwa, rękodzielnictwa
oraz prowadzenia gospodarstwa domowego. W ramach projektu zostanie
przeprowadzona diagnoza neurologopedyczna uczestników projektu.
Chcąc osiągnąć jak najlepsze rezultaty pracy każdy uczestnik jest pod
opieką jednego oligofrenopedagoga.
W warunkach placówek dla osób
niepełnosprawnych taki komfort pracy
byłby nieosiągalny.
Założeniem projektu jest objęcie
wsparciem 7 osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących Gminę Gierałtowice. Zajęcia
odbywają się co sobotę w Gminnym
Ośrodku Kultury w Gierałtowicach.
Dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach projektu objęto wsparciem
osoby niepełnosprawne przebywające na co dzień w domu (z głębokim
stopniem upośledzenia), które z różnych przyczyn nie zakwalifikowały się
do terapii zorganizowanej, głównie ze
względu na brak miejsc w ośrodkach
dla nich przeznaczonych.
Drugi, komplementarny projekt
„ POZNAJĘ PR Z YJACIÓ Ł IIB…”
został stworzony z myślą o rodzinach osób z niepełnosprawnością

intelektualną. Celem projektu jest
zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną w
lokalnym środowisku Gminy Gierałtowice poprzez wsparcie dla ich rodzin i opiekunów, których udział jest
niezbędny do poprawy sytuacji osób
z niepełnosprawnością intelektualną
– osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz ich aktywizacji
społeczno-zawodowej. W projekcie
przewidziano następujące działania:
− warsztaty i wykłady dla rodzin
− 3-dniowy wyjazd integracyjny
− wyjazd do instytucji kultury
W ramach projektu zostanie
zorganizowanych 11 dwugodzinnych
spotkań: dwa wykłady z zakresu
prawa nt. różnych aspektów niepełnosprawności, jeden wykład nt. roli i
znaczenia poprawy komunikacji społecznej osób z deficytami intelektualnymi, siedem warsztatów TAI-CHI
oraz wykład podsumowujący rezultaty wypracowane w ramach projektu
dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Zajęcia odbywają się
w środy, średnio po 2-3 spotkania
miesięcznie w okresie od lutego do
czerwca 2011 r. Równocześnie z
zajęciami dla członków rodzin Stowarzyszenie zapewnia opiekę nad ich
osobami zależnymi, finansowaną w
ramach niniejszego projektu. W tym
celu prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz z zakresu
logorytmiki, a także treningi gimnastyki ogólnorozwojowej. Ponadto w
marcu zostanie zorganizowany dla
rodzin wyjazd do instytucji kultury tj.
do kina, teatru, opery lub operetki. W
tym czasie
również
zostanie
zapewniona opieka
nad ich
osobami
z ależnymi. W
okresie od
3 0 . 0 4 .11
d
o
0 2 . 0 5 .11
zaplanowano
3-dniowy wyjazd integracyjny dla
rodzin do wybranej miejscowości w
Beskidzie Śląskim.
Założeniem projektu jest objęcie
wsparciem 13 członków rodzin i
opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących Gminę Gierałtowice.
Zajęcia odbywają się w Chudowie,
w salach świetlicowych Parafii NMP
Królowej Aniołów.
Należy podkreślić, że sale w których odbywają się zajęcia w ramach
obu projektów, dysponenci udostępnili nieodpłatnie.
Oba projekty są kontynuacją
ubiegłorocznego przedsięwzięcia
pn.„POZNAJĘ PRZYJACIÓŁ – aktywizacja i integracja społeczna osób z
niepełnosprawnością intelektualną w
Gminie Gierałtowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja
integracji Społecznej”, Działanie 7.3
„Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji” zrealizowanego w okresie
od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.
Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a rodziny zgodnie
podkreślały konieczność jego kontynuacji w celu zwiększenia socjalizacji
osób niepełnosprawnych i ich pełnej
integracji w lokalnym środowisku.

wygraj wejściówki na koncert!
Dla Czytelników Przeglądu Lokalnego przygotowaliśmy
ekspresowy konkurs, w którym można wygrać dwa pojedyncze
zaproszenia na sobotni koncert formacji Me Myself and I.
Wystarczy w piątek (25 lutego), o godz. 12.00 zadzwonić do
redakcji pod numer: 32 332 63 76 i prawidłowo odpowiedzieć na
pytanie: co oznacza nazwa zespołu Me Myself and I. Pierwsze
dwie prawidłowe odpowiedzi wygrywają!
Knurów. gwiazdy „MaM TalenT” w Kinie

Me Myself and i

Ich głosy podbiły już całą Polskę, a na swoim koncie mają występy przed
takimi gwiazdami jak Bobby McFerrin, czy Manu Chao. Tym razem niesamowite
trio wokalne znów zawita na Śląsk. W sobotę, 26 lutego, muzycy z Me Myself
and I zagrają w knurowskim Kinie Scenie Kulturze
Powstały w 2006 roku projekt,
który zdobył serca szerokiej publiczności m. in. dzięki występom w
programie „Mam talent!”, tworzy
wybuchową mieszankę dźwięków
generowanych ludzkim g łosem.

Ich występy stanowią dowód na
to, iż śpiew może iść w parze z
mlaskaniem, parskaniem, a nawet
z melodyjnym syczeniem. Wkrótce
będziemy mogli przekonać się o tym
na własne uszy.

Knurowski koncert odbędzie się
w kinowej sali przy ul. Niepodległości
26. Początek imprezy o godz. 18.
Bilety: 30 zł i 20 zł (ulgowe). Rezerwacja w kasie kina, tel. 32 332 63 81.
js, b

reklama

Tekst: Ewa Dudzińska
Biuro projektu: ul. Szpitalna 8/404
44-190 Knurów
Tel. 0508 317 873, 0506 176 830
Organizacja Pożytku Publicznego
nr KRS 0000153196
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rozmaitości

Katowice, Knurów

Maturzyści poloneza wodzą na szóstkę
Ponad 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie uczestniczyło w
I Festiwalu Poloneza w Katowicach. Uczniowie z „Paderka” nie
zawiedli. Wyróżniali się wśród

reprezentacji 14 szkół. Zostali
dostrzeżeni i docenieni przez jury.
Szczególnymi umiejętnościami
wykazała się pierwsza para: Monika Stolarska (uczennica prof.
Mirosławy Cypruch) i Adam Kora-

lewski (uczeń prof. Jacka Czecha).
Młodych knurowian dopingowali
prof. Aleksandra Surdel i prof.
Bożena Marcol.
Marlena Toboła, b

Proszę wstać, sąd idzie!
Takim, stawiającym na równe nogi, okrzykiem rozpoczęła
się w walentynkowe przedpołudnie inscenizacja rozprawy...
rozwodowej
Takiej lekcji nie sposób zapomnieć.
Postarali się o to uczniowie klasy II te1 pod
opieką mgr Barbary Dudło. Uczynili to w
ramach powtórzenia materiału z zakresu
postępowania cywilnego.
Uczniowie bardzo realistycznie odtworzyli role sędziego, powoda, pozwanego
oraz adwokatów, a nawet woźnego sądowego. Widzowie z entuzjazmem przyjęli
wystąpienia świadków uczestniczących w
rozprawie.
- Zbieżność tematu rozprawy ze świętem zakochanych była całkowicie przypadkowa - zapewniają nastolatki. Niejako dla
równowagi drugiej części występu nadały
charakter walentynkowy.
Tym razem pole do popisu mieli uczniowie klasy II te2 pod opieką mgr Joanny
Rożek-Radek. Zabrali publiczność i gości
w różne strony świata - na grecki Olimp, do

Foto: Tomasz Pietrucha

Foto: Archiwum ZS im. I. J. Paderewskiego

nieTyPowa leKcja

lokum Mickiewicza, wreszcie na spotkanie
z... Harrym Potterem i Ginny Weaslay.
Przysłowiową „wisienką na torcie” okazał się występ uczennicy klasy IV te Moniki
Bień – uczestniczki eliminacji do programu
„Mam talent”.
Na stronie szkoły (www.zsijp.pl) zobaczyć można film z imprezy.
/s/

Foto: Tomasz Rak, Mirella Napolska

jagoda Kossakowska z Knurowa
ur. 12.02.2011 r., 3060 g, 52 cm

natalia Myśliwiec z Knurowa

ur. 14.02.2011 r., 3675 g, 54 cm

Filip borowczak z Knurowa

oskar Majewski z Knurowa

ur. 12.02.2011 r., 3740 g, 51 cm

oliwier piotrowski z Gliwic

ur. 14.02.2011 r., 4170 g, 57 cm

nataniel Gilner z pilchowic

ur. 15.02.2011 r., 3580 g, 54 cm

ur. 15.02.2011 r., 3570 g, 55 cm

Magdalena Kaletka z Knurowa

bartłomiej buchalik z leszczyn

ur. 16.02.2011 r., 3770 g, 58 cm
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ur. 17.02.2011 r., 3430 g, 54 cm

Paweł skrzypczyk z Przyszowic
ur. 12.02.2011 r., 3280 g, 53 cm

aleksandra simon z orzesza

rafał hulboy z Książenic

ur. 14.02.2011 r., 3530 g, 55 cm

natalia tymoszek z Knurowa

oliwia bednarczyk z rachowic

ur. 14.02.2011 r., 2910 g, 53 cm

ur. 14.02.2011 r., 3230 g, 53 cm

Martyna szczyra z Książenic

wiktoria Kwiatkowska z Knurowa

ur. 15.02.2011 r., 3000 g, 55 cm

lidia hanus z Mikołowa

ur. 17.02.2011 r., 3420 g, 51 cm

Mariusz Kocur z przyszowic

ur. 13.02.2011 r., 3250 g, 55 cm

ur. 15.02.2011 r., 3700 g, 50 cm

oliwia Kępa z leszczyn

ur. 17.02.2011 r., 3880 g, 57 cm

ur. 15.02.2011 r., 3210 g, 52 cm

igor cichoń z Knurowa

ur. 16.02.2011 r., 3990 g, 57 cm

emilia Pulińska z Knurowa

ur. 17.02.2011 r., 3430 g, 51 cm
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rozmaitości
informacja własna wydawcy

24.02.2011 r.
czwartek

25.02.2011 r.
piątek

Opowieści z Narnii.
Podróż Wędrowca do Świtu
- godz. 15.00

Och Karol 2
- godz. 18.00, 20.00

informacja własna wydawcy

26.02.2011 r.
sobota
Koncert Me Myself And I
- godz. 18.00
27.02.2011 r.
niedziela
Och Karol 2
- godz. 18.00, 20.00
28.02.2011 r.
poniedziałek
Och Karol 2
- godz. 17.00, 19.00

Mamut
- godz. 17.00

Informujemy o zmianie adresu strony internetowej:

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ROZRYWKA nr 8/2011

Koncert
karnawałowy
w kinie

- Do wygrania podwójny bilet do kina Wiesław

Ochman
wystąpi w
Knurowie

„Koncert
karnawałowy.
Wiesław Ochman
i jego goście” - taki
tytuł nosi program,
który knurowskie
Centrum Kultury
przygotowuje
na 6 marca

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy nadsyłać je
(lub donieść do redakcji)
– ul. Niepodległości 5, 44190 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
rozrywki z nr 6/2011 brzmia-

8

ło: „Żonkoś”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Anna
Pod ra za. G r at u lujemy!
Po odbiór zapraszamy do
redakcji.
„Zele”
„Zele”
Marek Zbigniew
Zbigniew Lewczuk
Lewczuk
Marek

Gwiazda międzynarodowych scen operowych
wystą pi w Kinie Scenie
Kulturze. Wraz z nim publiczności zaprezentują się
Aleksandra Stokłosa (sopran), Renata Dobosz (mezzosopran) i kwintet smyczkowy Camerata Impuls.
Zebrani usłyszą najpiękniejsze pieśni neapolitańskie
i operowo-operetkowe.
Program rozpocznie się
o godz. 18. Bilety kosztują
40 zł normalny (30 zł ulgowy). Można je rezerwować
telefonicznie pod numerem
32 332 63 81.
/bw/
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ogłoszenia
Handel i Usługi

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

3-28/11

Transpor t, pr zeprowadzki tanio. Tel.
607 566 006

4-11/11

M- 4 Sz.Szeregów, 53 m 2 , LOKUS. Tel.
793 679 367
8/11

M-5 K. Wielkiego, 70 m 2 , LOKUS. Tel.
793 679 367
8/11

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

Matematyka, fizyka - korepetycje, kursy
maturalne. Tel. 692 845 849
6-10/11

2

8/11

Brukarst wo, drewno kominkowe. Tel.
511 678 105

3-22/11

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

7-8/11

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

01-odw.

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

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

33-odw.

Wykończenia wnętrz, remonty kompleksowo, bezpyłowe gładzie angielskie. Tel.
782 141 313

4-16/11

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

8-odw.

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

Docieplenia budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
7-13/11

Docieplenia budynków, elewacje, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
7-13/11

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI
3 pokojowe, niski blok, nowe okna, balkon. Sprzedam. Nieruchomości M3. Tel.
603 773 313

8/11

Bojków. Dom o pow. 170 m2, do zamieszkania i na działalność. Sprzedam. AS. Tel.
501 533 977

8/11

Do wynajęcia 100 m2 i 13m2 na działalność
Knurów - Wojska Polskiego II - niski czynsz.
Tel. 668 690 859
Docieplenia budynków, remont y. Tel.
607 969 200

1-25/11

Docieplenia, remonty, kafelkowanie. Tel.
781 020 414

1-25/11

DREWNO KOMINKOWE, transport węgla
za talony i gotówkę. Tel. 603 198 006

3-8/11

Elektryk – solidnie, tanio. Tel. 606 437 589

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

33-odw.

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

8/11

Redyna. 3-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

8/11

Rybnik, ul. Kościuszki. 53 m2, cena: 159 tys.
AS. Tel. 509 370 529

8/11

Spr zedam 2- pokojowe mieszkanie w
Szczygłowicach o pow. 48,2 m 2 . Cena
110000,00. Tel. 662 280 741
4-8/11

Sprzedam 4-pokojowe, 70 m2, VI p. os. 1000lecia. Cena 230 000. Tel. 505 893 904

8-10/11

Domy w zabudowie szeregowej. Sprzedam.
AS. Tel. 501 533 977

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 693 547 871

8/11

7-11/11

Działki w: Pilchowicach 939 m , Żernicy
900 m2, Knurowie 1200 m2. Sprzedam. AS.
Tel. 512 123 464

Sprzedam M-3 w Szczygłowicach, 93 000.
Tel. 502 644 776

8/11

Kredyty od 10 000 rata 220 zł. Tel. 32 235
01 37

7-10/11

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

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

M - 3 K ilińskiego, 3 8 m 2 . LO KUS. Tel.
793 679 367

3-odw.

Remonty, ocieplenia. Tel. 530 124 134

51/52/10-13/11

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

8/11

Szycie kołder, czyszczenie pierza, wymiana wsypów. Knurów, ul. Kosmonautów 5.
Tel. 602 558 949

M-4 Batorego, 47 m i 52 m , LOKUS. Tel.
793 679 367

Świadectwa, audyty energetyczne. www.
termoswiadectwa.pl, tel. 607 843 171

M - 4 M i e s z k a , 5 5 m , LO K U S . Te l .
793 679 367
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8-13/11

Rest aurac ja z atr udni kuc har z a. Tel.
604 546 087

7-8/11

Salon „Inspiration” pr zyjmie kreaty wnych fryzjerów, fryzjerki ze stażem. Tel.
793 191 810
8-11/11

RÓŻNE
Za długi męża nie odpowiadam - żona
Witek Mariola

8/11

8/11

ul. Szarych Szeregów, 3-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel. 512 123 464

8/11
8/11

8-10/11

Wynajmę lokal handlowy 150 m . Wynajmę
pizzerię. Tel. 515 182 015
2

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651, z późn. zm./ Wójt Gminy Pilchowice informuje,
że w okresie od dnia 25.02.2011 r. do dnia 18.03.2011 r. na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pilchowicach na parterze
budynku przy ul. Damrota 6 i stronie internetowej bip.pilchowice.pl,
podany zostanie do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych
przeznaczonych do wynajmu wraz z określeniem warunków na jakich
najem może nastąpić.

6-9/11

MOTORYZACJA

8/11

1-13/11

7-10/11

7 - 14/11

Przyjmę stolarza. Tel. 603 135 023

8/11

M - 3 Ł o k i e t k a , 5 4 m 2 , LO K U S . Te l .
793 679 367
M-3 Sienkiewicza, 50 i 53 m2. LOKUS. Tel.
793 679 367

4-8/11

8-9/11

Praca w barze. Tel. 510 119 325

8/11

Wynajmę lokal 70 m2, biurowo-sklepowy w
Przyszowicach przy głównej drodze nr 44
Gliwice-Mikołów. Tel. 663 440 663

6-10/11

7-9/11

Kawiarnia Kaprys w Pilchowicach zatrudni
bufetową na 1/2 etatu lub dorywczo. Tel.
32 235 67 74, 795 456 584

ul. Niepodległości. Dom o pow. 159 m 2.
Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

8/11

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

Firma Mostostal Group w Knurowie ul.
Przemysłowa 22 poszukuje pracowników
na stanowisko ślusarz, spawacz. Tel.
32 232 00 00

8-9/11

Wynajmę 20 m 2 na działalność. Bardzo
dobra lokalizacja, w salonie fryzjerskim.
Tel. 793 191 810
Łazienki pod klucz. Tel. 602 525 087

7-8/11

DAM PRACĘ

2

www.as.silesia.pl

5-8/11

Profesjonalne przedłużanie rzęs i opalanie nat r yskowe. Z apr as z amy. Te l.
502 593 526

8-9/11

Szczygłowice. 2-pokojowe, 41m2, cena: 125
tys. AS. Tel. 512 123 464

Łokietka. 2-pokojowe. Sprzedam. AS. Tel.
512 123 464

3-8/11

8/11

Kupię kawalerkę w Knurowie lub w Czerwionce-Leszczynach. Tel. 600 547 458

8/11

3-13/11

Sprzedam mieszkanie 39 m2 (bez pośredników). Tel. 505 036 134, 513 105 085
Sprzedam mieszkanie M3, 48 m , WP
II z balkonem (bez pośredników). Tel.
509 571 247

7-10/11

3-8/11

5-9/11

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

Lokale biurowo-usługowe o pow. od 10 m2
do 170 m2. Wynajmę. AS. Tel. 512 393 052

47-8/11

8/11

7-10/11

8/11

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

PI L N I E kup i ę d o m lub dz i a ł kę. Te l.
792 496 905

8/11

8/11

Szukam pracy (prawo jazdy kat. B). Tel.
32 235 12 43

8/11

Sprzedam kiosk na targowisku w Knurowie.
Tel. 605 923 945

Kawalerka, 36 m 2 . Sprzedam. AS. Tel.
512 393 052

3-8/11

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

Ok. kina, działki: 1805 m2 i 6276 m2. Sprzedam. AS. Tel. 501 533 977

Dom wolnostojący w bardzo dobr ym
stanie sprzedam. Nieruchomości M3. Tel.
603 773 313

8/11

Szukam pracy (emerytka) opiekunka dla
dziecka lub w innym charakterze. Tel.
604 775 450

Szukam pracy dor y wczej. Tel. 32 236
84 02

8/11

Sprzedam działkę budowlaną w Leszczynach, 1318 m2. Tel. 887 786 523

51/52/10-5/11

ZDROWIE I URODA

OFERTY Nieruchomości - www.m3biuro.
gratka.pl Biuro Nieruchomości M3, Gliwice,
ul. Raciborska 3/9. Tel. 32 234 24 81

6-9/11

2

SZUKAM PRACY

EDUKACJA

8/11

2

2

8/11

2

8/11

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1-odw.
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sport
MIEJSKA LIGA
PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

KS Concordia

FUTSAL - II LIGA

W 21. serii spotkań MLPNH
zespół UPOS-u Soccer Sport
Pub stanął przed szansą wykorzystania ubiegłotygodniowego
remisu Vibovitu i wyprzedzenia
w tabeli swojego najgroźniejszego rywala. Jedyny reprezentant
Knurowa w ogólnopolskich
rozgrywkach futsalu nie zmarnował okazji powrotu na pozycję
lidera i pokonał niewygodnego
przeciwnika jakim jest Tomsat,
a duży udział w tej wygranej
miał Łukasz Spórna, który nie
po raz pierwszy zdobył dla
swojego zespołu bardzo ważne
bramki. Warto nadmienić, że
UPOS poza porażką z Vibovitem wygrał wszystkie pozostałe
17 spotkań.
Wiele ciekawego działo się
w spotkaniach grupy spadkowej.
Najlepsza drużyna tej części tabeli LineTrans po meczu obfitującym w gole pokonał walczący
o utrzymanie Black&Decker, a
głównym autorem tego zwycięstwa był strzelec pięciu bramek
Michał Kurcbart.

Niespodziewanym podziałem punktów zakończyło się
spotkanie Concordii z Nacynianką. Ci pierwsi prowadzili
już 3:1, a mimo to w 33. minucie na tablicy wyników widniał
już remis. W ostatnich minutach obie drużyny walczyły
o zwycięstwo - piłkarze Concordii dwukrotnie nie trafili do
niemal pustej bramki rywala, z
kolei piłkarz Nacynianki Piotr
Panchyrz równo z końcową
syreną trafił w słupek bramki
Concordii. Pomimo ambitnej
postawy Nacynianka straciła
już szanse na utrzymanie się
w lidze.
Drugą drużyną, która rywalizować będzie w przyszłym sezonie na drugim froncie będzie PTK Holding, który
przegrał wysoko z Mistralem.
Zwycięzcy tego meczu nie
mogą być jednak zadowoleni
ze swojej sytuacji, gdyż ich
strata do bezpiecznej 12. pozycji wciąż wynosi 7 punktów.
Waldemar Jachimowski

Wyniki 21. kolejki:
PTK Holding - Mistral 3:10 (1:4)
1:0 R. Nowosielski 3’, 1:1 Ł. Dembowski 7’, 1:2 Ł. Dembowski 10’,
1:3 Ł. Dembowski 12’, 1:4 P. Mazur 16’, 1:5 K. Matuszek 21’, 1:6
R. Brodziński 23’, 1:7 D. Lewandowski 24’, 1:8 M. Wasita 31’, 2:9
M. Steiman 35’, 3:9 M. Wasita 37’, 3:10 M. Steiman 40’.
żółta kartka: M. Szczot (Mistral).
LineTrans – Black&Decker 8:6 (4:2)
0:1 W. Kalkowski 3’, 1:1 M. Kurcbart 6’, 2:1 M. Kurcbart 9’, 3:1 M.
Kurcbart 12’, 4:1 R. Struf 14’, 4:2 G. Podoba 17’, 4:3 R. Kalkowski
21’, 5:3 M. Kurcbart 23’, 6:3 M. Kurcbart 24’, 6:4 P. Spadło 27’,
6:5 W. Kalkowski 30’, 6:6 R. Kalkowski 30’, 7:6 T. Żurek 37’, 8:6
D. Gigla 40’.
Nacynianka – Concordia Oldboje 3:3 (1:2)
1:0 P. Panchyrz 3’, 1:1 B. Pietras 16’, 1:2 M. Hornik 20’, 1:3 D.
Walus 30’, 2:3 A. Sobel 31’, 3:3 A. Sobel 33’.
żółta kartka: A. Sobel (Nacynianka)
IPA Knurów – Osiedle Szczygłowice 3:0 (2:0)
1:0 B. Szostak 8’, 2:0 B. Durczyński 10’, 3:0 B. Durczyński 35’.
żółta kartka: K. Ferenstein
Team Arttelekom – FMS Gierałtowice 9:3 (4:1)
0:1 M. Miczka 6’, 1:1 M. Mularczyk 11’, 2:1 A. Niewiedział 12’, 3:1
M. Mularczyk 13’, 4:1 A. Niewiedział 15’, 5:1 A. Niewiedział 25’,
5:2 R. Metelski 26’, 6:2 A. Niewiedział 27’, 6:3 T. Blaut 32’, 7:3
D. Flis 37’, 8:3 A. Niewiedział 40’, 9:3 P. Galbierz 40’.
UPOS Soccer Sport Pub – Tomsat 5:0 (3:0)
1:0 Ł. Spórna 12’, 2:0 Ł. Spórna 15’, 3:0 D. Kozdroń 17’, 4:0 S.
Jezierski 22’, 5:0 S. Jezierski 35’.
Intermarche – Intermrache A 15:1 (6:0)
1:0 P. Bodzioch 2’, 2:0 P. Kośmider 3’, 3:0 M. Szatka 5’, 4:0 Ł.
Winiarczyk 9’, 5:0 S. Wawrzonkowski 12’, 6:0 D. Skorupski 14’,
7:0 Ł. Winiarczyk 26’, 8:0 P. Bodzioch 31’, 9:0 Ł. Winiarczyk 31’,
10:0 Ł. Winiarczyk 35’, 11:0 P. Kośmider 36’, 12:0 Ł. Winiarczyk
36’, 13:0 Ł. Winiarczyk 37’, 13:1 D. Litwin 38’k., 14:1 P. Bodzioch
39’, 15:1 Ł. Winiarczyk 40’.

tabele po 21 kolejce:
grupa mistrzowska:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UPOS Soccer Sport Pub
Vibovit
Intermarche
Tomsat
FC Apinex Czerwionka
Team Arttelekom
FMS Gierałtowice
Intermarche A

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

LineTrans		
Concordia Oldboje
IPA Knurów
Osiedle Szczygłowice
Mistral
Black&Decker
Nacynianka
PTK Holding

18
18
18
19
18
19
19
19

51
50
40
35
34
34
23
22

144-38
144-31
116-47
86-54
78-69
75-84
73-87
65-107

17
16
13
11
11
11
6
7

0
2
1
2
1
1
5
1

1
0
4
6
6
7
8
11

9
6
6
6
4
4
3
2

3
4
3
3
2
1
2
1

7
8
9
9
13
14
14
15

grupa spadkowa:
19
18
18
18
19
19
19
18

30
22
21
21
14
13
11
7

78-101
80-80
70-95
65-88
69-94
59-99
58-126
47-106

PROGRAM 22 KOLEJKI (28 lutego):
Osiedle Szczygłowice – Concordia Oldboje (18.00), PTK Holding – LineTrans (18.45), Nacynianka – IPA Knurów (19.30),
Vibovit – FMS Gierałtowice (20.15), UPOS Soccer Sport Pub
– Intermarche A (21.00), Team Arttelekom – FC Apinex Czerwionka (21.45), Intermarche – Tomsat (22.30).
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Foto: Piotr Skorupa

UPOS znowu liderem

Piotr Karwowski i Łukasz Spórna
strzelili ważne bramki dla UPOS Exorigo
w meczu z Futsalem Siechnice

Kolejny szczyt
dla UPOS Exorigo
P r zed meczem Fut sal
Siechnice – UPOS Exorigo
Knurów nasz zespół miał jeden
punkt przewagi przed rywalem. Z racji tego, że do zakończenia drugoligowego sezonu
pozostały trzy kolejki, piłkarze
obu drużyn zdawali sobie sprawę, że zwycięzca tego meczu
wypracuje nad rywalem taką
przewagę, która może mu zagwarantować awans.
Podopieczni Marcina Rozumka mieli nad rywalem
przewagę nie tylko jednego
punktu, ale również komfort
psychiczny, bowiem w pierwszym meczu z Futsalem Siechnice odnieśli zwycięstwo 4:3.
Jak się później okazało, knurowianie w niedzie-

lę również trafiali do siatki
przeciwnika cztery razy, a że
defensywa była bardziej scementowana niż na przykład
przed tygodniem w meczu z
Energetykiem Jaworzno, zespół z Siechnic zdołał strzelić
zaledwie jedną bramkę.
Wygrana UPOS Exorigo
4:1 daje knurowianom przewagę trzech punktów nad Orlikiem Brzeg, z którym również
dwukrotnie w tym sezonie wygrywali (5:3 i 4:3). To oznacza,
że przed ostatnim akordem
dr ugoligowych rozgr ywek
zespół prowadzony przez Marcina Rozumka jest kandydatem
numer jeden do awansu na
zaplecze ekstraklasy.
PiSk

Wyniki:
Futsal Siechnice – UPOS Exorigo Knurów 1:4
Bramki dla zwycięzców: Karwowski 2, Spórna i Zagórski.
UPOS Exorigo: Poręba, Spórna, Karwowski, Wieliczko, Jezierski, Kempa, M. Rozumek, Bagiński, Zagórski.
Energetyk Jaworzno – Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
4:0, Orlik Brzeg – Dąbrovia Jaworzno 10:4, Fretpol Akademia
Pyskowice – Rodakowski Tychy (przełożony).
1. UPOS Exorigo Knurów
11
26 68:46
2. Orlik Brzeg
11
23 66:38
3. Futsal Siechnice
11
22
61:43
4. Energetyk Jaworzno
12
21
61:49
5. Pizzeria Luciano Strzelec Gorzyczki
11
12
60:62
6. Fretpol Akademia Pyskowice
10
10
34:51
7. Rodakowski Tychy
11
9
45:62
8. Dąbrovia Jaworzno
11
3
28:72
27 lutego knurowianie rozegrają spotkanie zaległe z Pizzerią
Luciano Strzelcem Gorzyczki (godz. 16.00).

„Ustrzelili oczko”

Podobno jedna jaskółka
wiosny nie czyni, jednak trudno przejść obojętnie obok tego
co w grach kontrolnych prezentują piłkarze Concordii Knurów. Podopieczni Wojciecha
Kempy mają za sobą cztery
takie gry, w których strzelili
rywalom – uwaga – 21 bramek.
W minionym tygodniu trafiali
do siatki rywala aż 14 razy.
Najpierw w meczu z Wilkami
Wilcza wygrali 6:1, a następnie
rozgromili 8:0 ŁTS Łabędy.
W konfrontacji z Wilkami
bramki strzelali: Grzegorzyca
– 2, Karwowski, Sendlewski,
Mikulski i Koziołkiewicz. Z
kolei w meczu z Łabędami na
listę strzelców wpisali się: Kupis – 2, Boroń – 2, Salwa, Spórna, Niewidział, Przesdzing.
Obok wysokich zwycięstw
Concordii godny odnotowania
jest powrót do klubu Jarosława
Kupisa. W sobotę rozegrał on
pierwszy mecz w knurowskiej
drużynie i od razu dwukrotnie

wpisał się na listę strzelców.
Przypomnijmy, że Kupis przed
laty odchodził z Concordii do
Miedzi Legnica. Następnie
bronił barw Piasta Gliwice,
Polonii Bytom, Walki Zabrze,
Sokoła Zabrzeg i LKS-u Bełk.
Na najbliższą sobotę Concordia ma zaplanowany mecz
kontrolny z Jednością Grabownia (miejsce rozegrania
tego spotkania pozostaje do
ustalenia).
PiSk

liczba sparingów
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- tyle bramek strzelili piłkarze Concordii w meczach
z LKS 35 Gierałtowice (4:1),
Pr zyszłością Ciochowice
(3:3), Wilkami Wilcza (6:1) i
ŁTS-em Łabędy (8:0).

Boks

Dwie „czasówki”
Sześciu pięściarzy BKS
Concordia Knurów pojechało na zabrzańskie zawody,
które odbyły się pod szyldem
Śląskiej Ligi Juniorów oraz
Pierwszego Kroku. Trenerzy
Zbigniew Kicka i Bogdan
Wyrzychowski sekundowali
następującym zawodnikom
BKS-u: Danielowi Sierotowiczowi (przegrał na punkty 1:2 z
Adrianem Gackim z Bytomia),
Grzegorzowi Tokarzowi (pokonał przez RSC w I rundzie

Międzyklubowe
walki towarzyskie Porażka

Adriana Kałkowskiego z Katowic, Dawidowi Kostrubale
(zwyciężył na punkty Marcina Michalskiego z Bytomia),
Tomaszowi Czarkowskiemu
(pokonał w pierwszej rundzie
przez RSC Łukasza Czerpucha
z Żywca).
Dwóch pozostałych zawodników Concordii: Michael
Smokowski i Sebastian Pajor
nie stoczyło pojedynków z powodu braku przeciwników.
PiSk

Boks

Marlena Żal, Piotr Chlubek, Jakub Wowra i Andrzej
Małecki to reprezentanci Spartana Knurów, którzy brali
udział w rybnickich sparingach
międzyklubowych zorganizowanych przez Absortio Gym.
- Odbyło się piętnaście pojedynków, w których prezentowali się głównie debiutanci
– relacjonuje trener Sławomir
Tokarz. - Sparingi były okazją

do realnej walki z przeciwnikami, których wcześniej nie
znali. Walki kończyły się bez
werdyktów, a ich głównym
celem było zdobywanie doświadczenia. Mamy nadzieję,
że sparingi międzyklubowe
będą cyklicznie rozgrywane i
dadzą początkującym zawodnikom możliwość sportowej
rywalizacji.
PiSk

w półfinale
Piotr Pyra z BKS Concordia Knurów ma za sobą
już drugi tegoroczny start w
Grand Prix Polskiego Związku Bokserskiego. Tym razem
wychowanek knurowskiego
klubu walczył w ringu w Śremie. W pierwszym pojedynku

w wadze 81 kg pokonał 9:7
Grzegorza Kordka (Gwardia
Szczytno), a następnie w pojedynku półfinałowym uległ
0:5 Patrykowi Rostkowskiemu
(Hetman Białystok).
PiSk
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sport
WOPR

16-latka w czołówce
16-latkę potwierdzają, że reprezentantka knurowskiego
WOPR-u ma olbrzymi talent,
który poparty ciężką pracą
daje jej obecnie miejsce w
ścisłej krajowej czołówce.
W pierwszym starcie w
St a rachow icach K a roli na

Foto: OM WOPR

Karolina Zajonc z OM
WOPR Knurów ma za sobą
fantastyczny start w pierwszej tegorocznej edycji Grand
Prix Polski w Ratownictwie
Wodnym. Zawody odbyły się
w Starachowicach, a wyniki
osiągnięte tam przez naszą

Po udanym starcie w Starachowicach na Karolinę
Zajonc w Knurowie czekał m.in. prezes OM WOPR
Jerzy Pach

Akademia Piłki Nożnej

6. miejsce
w „Spodku”

Zajonc uplasowała się na
drugim miejscu w konkurencji na 50 metrów ratowanie
manekina. Również drugie
miejsce nasza zawodniczka
zajęła na dystansie 100 metrów ratowanie w płetwach.
Kolejny start – na 100 m
ratowanie kombinowane – zakończył się trzecim miejscem
Karoliny, a w konkurencji 100
m ratownik została sklasyfikowana na miejscu czwartym.
Ba rd zo dobr y w yst ę p
indywidualny Karolina Zajonc potwierdziła w sztafecie ślą sk iego Wod nego
O chot n icz ego Pogot ow ia
Ratunkowego, która na dystansie 4x50 metrów z pasem
ratowniczym odniosła pewne
zwycięstwo.
Po pierwszej edycji Grand
Prix Karolina zajmuje drugie
miejsce w klasyfikacja generalnej juniorek. Reprezentantka Knurowa marzy o tym,
by startować w każdej edycji
tych zawodów i zakończyć
tegoroczną rywalizację na najwyższym stopniu podium.
Już w marcu Karolina
Zajonc walczyć będzie w Mistrzostwach Śląska i kolejnej
edycji Grand Prix Polski,
która tym razem odbędzie się
w Gdańsku.
D o d ajmy, ż e K nu rów
również będzie gospodarzem
zmagań ratowników wodnych
w ramach Grand Prix Polski.
Krajowa czołówka w tej dyscyplinie przyjedzie do naszego miasta 22 października.
PiSk

Zebranie było okazją do uhonorowania osób zasłużonych dla WOPR

Knurów. Zmiany w WOPR

Honory dla prezesów

Jerzy Pach, wieloletni prezes Oddziału Miejskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Knurowie,
zrezygnował z funkcji. Zastąpił go Adam Kubica
Zmiany zostały wprowadzone w ubiegły czwartek
podczas VIII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OM WOPR Knurów.
Jerzy Pach kierował knurowskim WOPR-em ponad
20 lat. Do decyzji o rezygnacji z funkcji skłonił go
natłok obowiązków związany z pracą w samorządzie
miejskim. Od listopada 2010
roku pełni bowiem funkcję
wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Knurów.
W swoim przemówieniu
ze wzruszeniem mówił o latach, które spędził w WOPR
i dziękował wszystkim za
współpracę. Zebrani gromkimi brawami nagrodzili ustępującego prezesa. Doceniając
ogromne zasługi Jerzego Pacha knurowscy woprowcy nadali mu godność Honorowego
Prezesa OM WOPR.

Nowym szefem oddziału
został wybrany Adam Kubica,
dotychczasowy sekretarz.
Podczas walnego zjazdu
przedstawiono sprawozdanie
z lat 2006-2010. Nagrodzono
też przyjaciół WOPR-u i wręczono wyróżnienia w postaci
złotych i srebrnych odznak
„Za Zasługi” Zarządu Wojewódzkiego WOPR.
Na zjeździe oprócz delegatów pojawili się też zaproszeni goście. Byli wśród nich
m.in. Wiktor Zajączkowski
- prezes Zarządu Wojewódzkiego WOPR, przewodniczący
Rady Miasta Jan Trzęsiok,
wiceprezydent Knurowa Piotr
Surówka, sekretarz miasta

Adam Kubica - nowy
prezes knurowskiego
oddziału WOPR
Piotr Dudło, komendant Straży Miejskiej Andrzej Daroń
i dyrektor Centrum Kultury
Jerzy Kosowski.

Tekst & Foto:
Marek Węgorzewski

Nowy Zarząd WOPR Knurów
Adam Kubica – prezes, członkowie: Krzysztof Stolarek, Eryk Maruszczak,
Grzegorz Skopek, Guntram Geppert, Dariusz Brachaczek, Bogdan Leśniowski, Roman Nosiadek, Wojciech Zajonc, Paweł Bobak, Robert Dziubliński,
Zbigniew Wawrzykowski, Wiesław Brzeziński, Justyna Rudkowska.
Delegaci na Zjazd Wojewódzki WOPR: Adam Kubica, Krzysztof Stolarek,
Jerzy Pach

Nagrodzeni:

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 15 lutego.:

Knurowianie chętnie biorą udział w halowych
turniejach i jednocześnie z niecierpliwością czekają
na rozgrywki prowadzone na zielonej murawie
Młodzi adepci futbolu
z k nurowskiej A kademii
Piłki Nożnej (rocznik 2000
i młodsi) zajęli szóste miejsce w turnieju rozegranym
w katowickim „Spodku”.
Znakomity występ w stolicy
naszego regionu zanotował
Radosław Bujok, którego
ok r z yk n ięto najle psz y m
bramkarzem turnieju.
Ry wa la m i k nu rowskich „akademików”

było siedem zespo łów, a
najlepiej w rozg r y wkach
zat y t u łowa nych „ Spodek
Cup” w y pad k i reprezent a nci Ch r zciciela Tychy.
Końcowa klasyf ikacja: 1.
Chrzciciel Tychy, 2. Sprint
Katowice, 3. GKS I Katowice, 4. UKS Ruch Chorzów,
5. GKS II Katowice, 6. APN
Knurów, 7. GKS Tychy, 8.
Wyzwolenie Chorzów.
PiSk

1. Piotr Arent
2. Tadeusz Kamczyk
3. Adam Dudziński
4. Tadeusz Żogała
5. Michał Szczecina
6. Ryszard Nosiadek
7. Jerzy Pluta
8. Leszek Sudnik
9. Jan Kowalski
10. Henryk Hoinca
11. Czesław Antończyk - 1.627 pkt

- 2.224 pkt
- 2.135 pkt
- 2.012 pkt
- 1.992 pkt
- 1.983 pkt
- 1.966 pkt.
- 1.851 pkt
- 1.772 pkt
- 1.724 pkt
- 1.701 pkt

Przyjaciele WOPR: Adam Rams, Piotr Surówka, Jarosław Wiewiura, Bogdan
Tyszkowski, Katarzyna Makarowicz, Barbara Gawlińska – Twardawa, Zbigniew
Kaletka, Jerzy Kosowski, Robert Karbownik, Mirosław Bartoszek, Wiktor Zajączkowski;
Wyróżnieni za współpracę: Tomasz Rzepa, Wojciech Kołodziej, Andrzej Daroń;
Złota Honorowa Odznaka „za Zasługi”: Aleksandra Pach, Grzegorz Piontek, Sławomir Prędki, Grzegorz Skopek, Dawid Stolarek, Mateusz Szumichora;
Srebrna Honorowa Odznaka „za Zasługi” : Marcin Baran, Tomasz Bartoszek,
Dariusz Brachaczek, Bartosz Ceremuga, Grzegorz Stanik, Damian Stasiak, Agnieszka Śniecińska, Tomasz Wojtaszek, Karolina Zajonc, Wojciech Zajonc
Statuetki za staż: 40 lat – Roman Nosiadek, 35 lat – Wiesław Brzeziński, Konrad
Sobieraj, 30 lat – Adam Wiśniowski, 25 lat – Adam Kolenda, Krzysztof Stolarek;
Wyróżnieni za społeczny wkład pracy: Eryk Maruszczak, Paweł Bobak, Dariusz
Brachaczek, Grzegorz Piontek, Sławomir Prędki, Dawid Stolarek, Damian Stasiak,
Tomasz Wojtaszek, Wojciech Zajonc;
Dyplomy dla najmłodszych zawodniczek kadry pływackiej OM WOPR Knurów:
Emilia Brachaczek, Patrycja Sładek, Magdalena Wolny, Maja Dziublińska;
Podziękowanie dla mediów: Przegląd Lokalny, ART-Telekom.

informacja

Klasyfikacja generalna
1. Bernard Musiolik
- 6.778 pkt
2. Ryszard Nosiadek
- 6.646 pkt
3. Jerzy Pluta
- 6.491 pkt
4. Piotr Arent
- 6.643 pkt
5. Bogumił Wolny
- 6.330 pkt
6. Janusz Myszka
- 6.238 pkt
7. Kazimierz Fąfara
- 6.208 pkt
8. Czesław Antończyk
- 6.192 pkt
9. Jan Kowalski
- 6.058 pkt
10. Jan Pikus
- 6.018 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 1 marca o godz. 16.30 w klubie
„Gama”.
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sport
Plebiscyt Dziennika Zachodniego

W najciekawszym spotkaniu przedostatniej serii
rozgr y wek prowadzący w
tabeli Gold Team spotkał się
z rewelacją sezonu Olympiakosem Gierałtowice. Zespół
ze Szczygłowic po raz drugi
okazał się lepszy i w szóstym
meczu po raz szósty wywalczył trzy punkty. Zwycięstwo
drużyny prowadzonej przez
Stanisława Stępnia pozwoliło
jej już na tydzień przed końcem rywalizacji cieszyć się z
obrony mistrzowskiego tytułu. Gold Team powtórzył tym
samym osią gnięcie Teamu

Stalmet, który triumfował w
młodzieżowych rozgrywkach
latach 2007-2008, a także jako
jedyna drużyna w historii
młodzieżowych rozgrywek po
raz piąty z rzędu znalazł się na
podium.
Pierwsze zwycięstwo odniosła najmłodsza drużyna
ligi UPOS Exorigo, która nieoczekiwanie, ale zasłużenie
pokonała starszych kolegów
z zespołu Concordia 96. Bohaterem tego spotkania został
Bartosz Kruk, który zdobył
dla zwycięzców cztery gole.
Waldemar Jachimowski

Wyniki:
Concordia 96 – UPOS Exorigo 3:6 (0:2)
0:1 B. Kruk 8’, 0:2 B. Kruk 12’, 1:2 D. Gos 18’, 1:3 B. Kruk 19’, 1:4
M. Wende 20’, 2:4 J. Nowosielski 23’, 2:5 B. Kruk 27 (k’), 3:5 J.
Nowosielski 28’, 3:6 M. Wende 30’.
żółte kartki: M. Bociek, P. Lipka, B. Kruk (UPOS Exorigo).
Gold Team - Olympiakos Gierałtowice 5:0 (1:0)
1:0 D. Jabłoński 3’, 2:0 M. Szczurek 20’, 3:0 M. Łyziński 23’, 4:0
M. Szczurek 27’, 5:0 G. Gołyś 30’.
żółta kartka: P. Sadło (Olympiakos).
Concordia 95 – UPOS Exorigo 9:0 (5:0)
1:0 S. Napierała 3’, 2:0 G. Górka 4’, 3:0 M. Mazur 6’, 4:0 M. Bielecki 8’, 5:0 S. Napierała 15’, 6:0 D. Ceremuga 21’, 7:0 M. Mazur
25’, 8:0 S. Napierała 27’, 9:0 D. Ceremuga 30’.
1.
2.
3.
4.
5.

Gold Team
Concordia 95
Olympiakos Gierałtowice
Concordia 96
UPOS Exorigo
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7
6
6
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18 48-6 6
13 46-13 4
10 30-24 3
3 10-33 1
3 10-68 1

0
1
1
0
0

Zadecydowały
bramki

z drugiej pozycji wywalczonej w szczygłowickiej hali
MOSiR i nagród indywidualnych. Królem strzelców został Przemysław Rostkowski,
a najlepszym bramkarzem
- Daniel Witkowski (Concordia Knurów I).
O prócz w y róż n ionych
barw Concordii prowadzonej przez Roberta Karasia
bronili: Czopek, Gajewski,
Mł ynarski, Bar toszewicz,
Kentnowski, Bogumiło.
PiSk

WYNIKI:
Piast Gliwice – APN Knurów 5:1, Concordia I Knurów – Promotor Mikulczyce 1:0, Górnik Zabrze – Concordia II Knurów 6:0,
Piast Gliwice – Concordia I Knurów 1:1, Promotor Mikulczyce
– Concordia I Knurów 1:0, APN Knurów – Górnik Zabrze 1:0,
Piast Gliwice – Promotor Mikulczyce 0:0, APN Knurów – Concordia I Knurów 0:0, Piast Gliwice – Górnik Zabrze 3:0, APN
Knurów – Concordia II Knurów 1:1, Concordia I Knurów – Górnik
Zabrze 1:0, Piast Gliwice – Concordia II Knurów 5:0, APN Knurów
– Promotor Mikulczyce 0:4, Concordia I Knurów – Concordia II
Knurów 4:0, Promotor Mikulczyce – Górnik Zabrze 0:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Piast Gliwice
Concordia Knurów I
Promotor Mikulczyce
Górnik Zabrze
APN Knurów
Concordia Knurów II
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się na pozycji 5, a końcowa
klasyfikacja w tejże kategorii
przedstawiała się następująco:

międzynarodowa mistrzyni
Śląska, brązowa medalistka Pucharu Polski.
14. Stanisław Kubit (Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy
Lotniczych) – zdobywca Pucharu

1. Mateusz Antkiewicz (szermierka, SKS Muszkieter Gliwice)
– srebrny medalista mistrzostw

0
2
2
5
6

Halowy Turniej Piłkarski trampkarzy
(rocznik 1998)

Pasjonujący pojedynek o
zwycięstwo w turnieju stoczyły zespoły Piasta Gliwice
i Concordii Knurów. W rywalizacji uczestniczyło sześć
zespołów, a drużyny Piasta
i Concordii kończyły rozgrywki z taką samą ilością
punktów, nie mając na swym
koncie ani jednej porażki.
W bezpośrednim pojedynku
padł remis 1:1 i o turniejowym zwycięstwie decydował
bilans bramek, który lepszy
posiadali gliwiczanie. Knurowianom pozostało cieszyć

Eugeniusz Mehlich przyzwyczaił nas do zwycięstw w
czasie zawodów sportowych.
Okazuje się, że potrafi wygrywać nie tylko wyciskając
sztangę. Dowodem na to jest
triumf w I Plebiscycie Dziennika Zachodniego „Sportowe
Twarze Gliwic i Powiatu Gliwickiego”.
Równocześnie trwał „I
Plebiscyt Na Najlepszego Sportowca Gliwic i Powiatu Gliwickiego”, w którym nie zabrakło

14-2
7-1
5-2
7-5
3-10
1-17

Świata w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie.
15. Błażej Ożóg - kitesurfing,
wicemistrz świata kite-loop, wicemistrz świata juniorów w kite.

Piotr Skorupa

Foto: Dziennik Zachodni

Gold Team
obronił tytuł

Eugeniusz Mehlich
sportową twarzą Gliwic
i powiatu gliwickiego
Foto: Dziennik Zachodni

MŁODZIEŻOWA
LIGA PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ

Eugeniusz Mehlich i jego największy rywal w walce
o zwycięstwo w plebiscycie – Henryk Wilk
przedstawicieli knurowskich Polski juniorów do lat 20, srebrny
klubów. Koleżanki i koledzy medalista Ogólnopolskiej Sparz gliwickiego oddziału „DZ” takiady młodzieży, złoty medalista Ogólnopolskiej Olimpiady
na listach osób nominowanych Młodzieży.
zamieścili knurowskie trio: Eu2. Michał Kapias (pływanie,
geniusza Mehlicha (wyciska- Gliwicki Klub Pływacki „SiKReT”)
nie sztangi), Jadwigę Stańczak czterokrotny medalista mistrzostw
(boks) i Paulinę Mularczyk Polski 10-latków.
3. Sandra Brodacka (boks,
(wyciskanie sztangi).
GUKS Carbo Gliwice) – brązoW plebiscycie na Spor- wa medalistka młodzieżowych
tową Twarz Gliwic i Powia- mistrzostw Europy, młodzieżowa
tu Gliwickiego Eugeniusz mistrzyni Polski w boksie.
4. Ignacy Rudawiec, (judo,
Mehlich pokonał Wojciecha
AZS Gliwice) – brązowy medaliCzaplę (trener siatkarek KŚ sta mistrzostw Polski seniorów.
AZS Politechniki Śląskiej
5. Paulina Mularczyk (wyciGliwice), Krzysztofa Czaplę skanie sztangi leżąc, UKS Eugen
(dyrektor Ośrodka Spor tu Knurów) – mistrzyni Polski do lat
Politechniki Śląskiej Gliwice, 16, 18, 20, 23.
6. Szymon Wąs (kick-boxing,
trener siatkówki i animator Najemnik Gliwice) – młodzieżowy
curlingu), Piotra Tomalę (tre- mistrz Polski full contact.
7. Jagoda Zagała (szermierner szermierzy GKS Piast
Gliwice), Czesława Gar n- ka, GKS Piast Gliwice) – indywicarza (trener koordynator dualna mistrzyni Polski juniorek
do lat 17 i 20 w szpadzie).
sekcji judo KŚ AZS Poli8. Mateusz Nycz (szermierka
techniki Śląskiej Gliwice), GKS Piast Gliwice) – indywidualJacka Adamczaka (trener ko- ny młodzieżowy mistrz Polski w
szykarzy GTK Fluor-Britam szpadzie.
9. Aleksander Staszulonek
Gliwice), Patryka Wojcika
(SKS Muszkieter Gliwice) – mistrz
(prezes pyskowickiego klu- Ogólnopolskiej Olimpiady Młobu futsalowego Remedium), dzieży w szpadzie.
10. Jakub Biskup (piłka nożWojciecha Kijewskiego (wychowawca Domu Dziecka), na, Piast Gliwice) – zdobywca najJana Motyla (trener szermie- większej ilości bramek dla Piasta
w jesiennej rundzie w I lidze.
rzy SKS Muszkieter Gliwice)
11. Paweł Samol (kolarstwo,
i Henryka Wilka (wiceprezes GKG Merida Gliwice) – wicemistrz
Polski juniorów na szosie.
GUKS Carbo Gliwice).
12. Natalia Nowak (kolarstwo,
W kategorii „Najlepszy
Sportowiec Gliwic i Powiatu GKG Merida Gliwice), złota medalistka drużynowych mistrzostw
Gliwickiego” Jadwiga Stańczak Polski na szosie.
zajęła miejsce 13, natomiast
13. Jadwiga Stańczak (boks,
Paulina Mularczyk uplasowała BKS Concordia Knurów) –

Podbródkowy
kontra sztanga
Gdybyśmy wyszli na ulicę i zapytali potencjalnych
kibiców o najpopularniejszą
dyscyplinę sportu to bez wątpienia większa część uczestników tej sondy opowiedziałaby się za piłką nożną.
W czasie takiego sond a ż u s p ot k a l i by ś my t e ż
m iłośn i ków skoków na rcia r sk ich, bok su a może
bardziej MMA, formuły 1.
Zastanawiam się ilu z setki
zapy tanych w y mieniłoby
wyciskanie sztangi na ławeczce leżąc. Zastanawiam
się i dochodzę do wniosku,
że – szczególnie w naszym
mieście – takich osób spotkalibyśmy całkiem sporo.
Ów wniosek ma swoje fundamenty w postaci zwycięstwa Eugeniusza Mehlicha
w Plebiscycie Dzien n i ka
Za chod n iego n a Spor t o wą Twarz Gliwic i Powiatu
Gl iw ick iego. K nu rowsk i
siłacz łatwego zadania w
tym plebiscycie nie miał,
ale kto powiedział, że pan
Eugeniusz lubi tylko łatwe
wyzwania. Jego specjalność
to ciężka praca. Praca od
podstaw i po cichu dążenie do celu. A tym celem
zawsze są z w ycięst wa w
najważniejszych imprezach,
począwszy od Mistrzostw
Knurowa a skończywszy na

Mistrzostwach Świata.
Ciężka praca, w mimo
wszystko niszowej dyscyplinie, która wciąż nie jest
dyscypliną olimpijską, jest
jed na k docen ia na. Pokazują to nie tylko starty Eugeniusza Mehlicha i jego
podopiecznych na arenach
sportowych. Mozolną pracę
docenili kibice, którzy brali
ud ział we wspom n iany m
plebiscycie i głosowali na
prezesa, trenera i zawodnika
w jednej osobie.
Największym rywalem
Eugeniusza Mehlicha w walce o prestiżowe zwycięstwo
w kategorii Sportowa Twarz
Gliwic i Powiatu Gliwickiego
był Henryk Wilk, niezwykle
popularna postać w gliwickim
środowisku sportowym, a
bokserskim w szczególności.
Były w tym plebiscycie
momenty, w których wydawało się, że Henryk Wilk
zadaje Eugeniuszowi Mehlichowi precyzyjny prawy
podbródkowy i kończą się
marzenia knurowianina o
z w ycięst wie. „Eugen” na
takie „zaczepki” reagował
spokojnie. Najpierw unik, a
później brał na „klatę” taki
ciężar, z którym poradzić
mógł sobie tylko on sam.
Gratulacje!
Piotr Skorupa
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