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inwestycje na sportowo

Foto: Dawid Ciepliński

Trwa budowa hali sportowej
przy Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. Rozpoczęta
w październiku 2010 r. inwestycja
jest już na ukończeniu. Zimą roboty
prowadzone są głównie wewnątrz
obiektu. W lecie powinna zostać
oddana do dyspozycji uczniom i
amatorom sportu. Hala, wraz z
zapleczem, ma 40 m długości, 19
m szerokości i 11,75 m wysokości.
Specjalny łącznik komunikuje ją z
budynkiem szkoły. Wartość inwestycji to 3,6 mln zł.
Nie będzie to jedyny nowy obiekt
sportowy powstający przy „Paderewskim”. W planach jest budowa
odkrytych obiektów sportowych.
Mowa o wielofunkcyjnym boisku
o nawierzchni poliuretanowej,
które może być wykorzystywane do

Foto: Dawid Ciepliński

Prawie 15 mln zł przeznaczy w tym roku na inwestycje Powiat
Gliwicki. Pieniądze przyczynią się m.in. do polepszenia bazy
powiatowych placówek oświatowych i służby zdrowia

Prace związane z budową hali sportowej są już na ostatniej
prostej i już w lecie powinna zostać oddana do użytku

uprawiania piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i tenisa
ziemnego. Kompleks uzupełniałaby
bieżnia do sprintu o nawierzchni
poliuretanowej wraz z zeskokiem do

Knurów

skoku w dal i trójskoku. Rozpoczęto
przygotowy wanie dokumentacji
projektowej tej inwestycji, która
zakończona zostanie w 2014 r.

/sisp, b/

Nie zapomnij

nie ma mocnych

35-letni mieszkaniec Czerwionki, kierujący fordem mondeo, potrącił
na ul. Dworcowej pracownika firmy odśnieżającej drogę - 43-latka. Sprawcę
zatrzymali knurowscy policjanci. Wtedy okazało się, że mężczyzna prowadził
samochód pomimo sądowego zakazu. Kilka minut wcześniej spowodował kolizję. Mieszkańca Czerwionki pogrążyło badanie alkomatem. Licznik wskazał
3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna może przypłacić tę
serię zdarzeń odsiadką w więzieniu - grożą mu nawet 4 lata.
/g/
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nie udało im się

2 3 I I – M i ę dz y
na r o d ow y
Dzień Pomocy Potrz
ebującym,
Og óln op ols ki Dz ień
Wa lki z
Depresją
26 II – Dzień Span
ia w Miejscach Publicznych,
Dzień Pozdr awiania Blondyn
ek, Dzień
Dinozaura
27 II – Dz ień Nie
dź wie dz ia
Polarnego
28 II – Dzień Kibica
Cracovii

Knurów

Ktoś w ubiegły czwartek próbował sforsować zabezpieczenia seata ibizy,
zaparkowanego przy ul. Mieszka I. Wyłamał wkładkę zamku w drzwiach
samochodu. Na szczęście na pozostałe zabezpieczenia nie miał patentu, więc
obszedł się jedynie smakiem.
W niedzielę o godz. 3.00 ktoś zbił szybę w drzwiach samochodu marki
Iveco, stojącego przy ul. Sikorskiego. Próbował nawet zdjąć obudowę kolumny
kierowniczej, jednak najwidoczniej ktoś złodzieja spłoszył.
/g/
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gdzie są lola i Tina?

pod
napięciem

... nie wszędzie udał o się im
dotr zeć na czas. – O nas z ul.
Wiosennej
to chyba w ogóle zapomnieli.
Droga była do tego stopnia
zasypana, że
kiedy o godz. 3 w nocy wracałem
z pracy, to ugrzęzłem samocho
dem w
śniegu i nie mogłem się wydosta
ć – mówi Łukasz, odśnieżający
chodnik
przed Centrum Medycznym
Medan. – Tutaj, przed Centrum
, nie mogę
czekać aż ktoś zgarnie ten śnie
g, tylko sam odśnieżam, żeby
ludziom
idącym do lekarza nic się pod
drodze nie stało. Podobnie...

Właściciel jednej z firm przy
ul. 1 Maja zgłosił policji kradzież
220 metrów kabla. Złodziej musiał
się wykazać nie lada sprawnością,
gdyż przewody rozwieszone były
na słupach energetycznych. Straty
- 1000 zł.

/g/

W ubiegłą środę w Krywałdzie, w pobliżu ulicy
Michalskiego około godziny 13 zaginęły dwie
suczki. Właściciele liczą na pomoc Czytelników
Lola i Tina to dwa kundelki. – To
matka z córką. Jednak różnią się od
siebie długością sierści. Jedna ma
krótką, druga dłuższą. Obydwie są
wysokie na ok. 50 cm, umaszczenia
czarnego, podpalane na brązowo z
białym krawatem na piersi – opisuje
pieski właścicielka.
Suczki są przyjazne i zareagują na
zawołanie. – Szukamy ich codziennie,
gdzie tylko się da – mówi właścicielka.
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– Sprawdzamy też wszystkie informacje na temat błąkających się po
Knurowie psów, bo to mogą być akurat
nasze. Bylibyśmy wdzięczni za każdą
informację, która przysłużyłaby się w
znalezieniu piesków.
Ktokolwiek widział psy lub może
pomóc w ich odnalezieniu proszony
jest o kontakt telefoniczny pod numerem 510 072 213 lub 510 072 212.
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Czy zdążymy z przygotowaniami na euro 2012?
Arkadiusz Cyprys
z Knurowa:
- N a p e wn o u da nam s i ę
wszystko przygotować. Jestem
optymistą, wierzę, że zdążymy. Mamy piękny Stadion
Narodowy, trzeba go tylko w
końcu skończyć. Niestety, ale
minister sportu pani Joanna
Mucha raczej zostanie wymieniona. Nie sprawdza się.
Not. JB
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Knurów. Kolejne ofiary nieuczciwej konkurencji

Cyfrowe sztuczki

Śladem naszych publikacji

Temat oszukanych przez dystrybutora Cyfry+ wraca
jak bumerang. Po kilkumiesięcznej przerwie do
mieszkań przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej znowu
zapukali naciągacze

Tydzień temu pisaliśmy o Arturze
Kinastowskim z Gierałtowic, którego Sąd
Rejonowy w Rudzie Śląskiej poszukiwał
listem gończym. Mężczyzna skontaktował
się z nami twierdząc, że sprawa jest już
nieaktualna

Młoda kobieta już od drzwi witała knurowian słowotokiem. Wykorzystuje fakt, że coraz częściej mówi
się o zmianie sygnału telewizyjnego
z analogowego na cyfrowy. Nowych
k lientów pozyskuje, posługując
się kłamstwem. Raz, że Telewizja
Waldex kończy działalność. Innym
razem pokazuje listę z nazwiskami
sąsiadów, którzy już zdecydowali
się na ofertę Cyfry+. - Potrafi tak
pokierować rozmową, że ludzie dają
się nabrać. Dziewczyna nie dopuszcza ich w ogóle do głosu - słyszymy w
biurze Waldexu.

Komunikat o poszukiwanym
pojawił się na stronach policyjnych,
a także w większości lokalnych gazet i portali internetowych. Prezes
Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej
Adam Dusza poinformował nas, że
list został wystosowany w związku
z zarządzeniem wobec Kinastowskiego zastępczej kary pozbawienia
wolności.
W poniedziałek zainteresowany
skontaktował się z redakcją. Dzwonił z Niemiec. Nie był zachwycony
upublicznieniem swojego wizerunku
w mediach. Twierdził, że rudzki sąd
wycofał w środę list.

To tam zgłaszają się kolejni poszkodowani. Ci, którzy umowę z
now ym operatorem podpisali w
listopadzie, z manipulacji zdali sobie
sprawę całkiem niedawno. Komiwojażerka wmówiła im, że Waldex
kończy działalność, dlatego zabrała
im książeczki wpłat. Jeszcze innym
wycięła z nich puste strony. Zapewniała, że bierze na siebie rozwiązanie
umów z kablówką.
Ludzie są zaskoczeni, kiedy dostają od Waldexu wezwanie do zapłaty. Nie zdają sobie sprawy, że nikt w
ich imieniu nie rozwiązał z kablówką
umowy.
Marek Krysiuk z Telewizji Kablowej Waldex przestrzega przed nieuczciwymi praktykami konkurencji
z Sosnowca. 14 lutego pracownica
Autoryzowanego Dystrybutora Cyfry+ Supranet odwiedziła bloki 20,
22 i 24 przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej. - Wiem, że sporo ludzi dało się
nabrać. Za montaż anteny i dekoder
muszą zapłacić 499 zł. Wysyłaliśmy
monity do tej firmy. Odpowiedzi albo
nie było, a jak już ją otrzymaliśmy, to
firma twierdziła, że to przejaw zdrowej konkurencji.
Waldex, tuż po ostatnich zgłoszeniach, zamieścił na stronie swo-

jego programu w kablówce plansze z
ostrzeżeniami.

Ministerstwo przestrzega

Przed oszustami przestrzegało w
ubiegłym roku Ministerstwo Infrastruktury: W związku z trwającym
procesem cyfryzacji telewizji naziemnej niektórzy nieuczciwi akwizytorzy
i sprzedawcy, powołując się na nieprawdziwe informacje, namawiają
do kupna odbiorników satelitarnych
i podpisywania umów abonamentowych, strasząc, że są one niezbędne do
odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.
W ostatnim okresie pojawiają się
liczne doniesienia prasowe dotyczące
tego zjawiska. Nieuczciwi sprzedawcy, aby przekonać do zakupu swojej
oferty, informują np., że jeżeli konsument nie kupi oferowanego przez
nich dekodera satelitarnej platformy
cyfrowej, nie będzie miał dostępu do
telewizji. Informacje te są, rzecz jasna,
nieprawdziwe.
Ci, którzy już dali się nabrać,
powinni jak najszybciej zareagować.
Jeśli umowa została podpisana w
domu i zostaliśmy wówczas poinformowani o możliwości odstąpienia
od niej, możemy to zrobić bez podawania przyczyny w terminie do 10

dni od podpisania. W piśmie warto
powołać się na art. 2 Ustawy z dnia
2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Jeśli dystrybutor Cyfry+ upiera się,
że prawo do odstąpienia od umowy
nam nie przysługuje, albo straszy
nas karami finansowymi - powinniśmy wiedzieć, że takie działania są
bezprawne.
Jeśli przy podpisaniu umowy nie
pojawiła się informacja o możliwości
odstąpienia od niej, mamy na to czas
do 3 miesięcy.
Próbowaliśmy skontaktować się
z dystrybutorem Cyfry+ z Sosnowca.
Kobiecy głos poinformował nas, że
kierownik jest w terenie, a ona nie jest
upoważniona do rozmowy z mediami. Nie potrafiła nam też powiedzieć
kiedy będzie uchwytny („dziś już na
pewno go nie będzie, a jak będzie jutro - nie wiem”). Kolejne dwie próby
spełzły na niczym.
Przy okazji przypominamy, aby z
rezerwą podchodzić do ofert akwizytorów i domokrążców, a podejrzane
przy padki najlepiej sprawdzać i
zgłaszać.

Do groźnego zdarzenia doszło w ubiegłą środę około godziny 15 w
Gierałtowicach na ulicy Korfantego. W czasie intensywnych opadów
śniegu Fiat Seicento wpadł w poślizg i znalazł się w rowie. Konieczna
była interwencja pomocy drogowej, która wyciągnęła samochód.
Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.
DC

Tekst i Foto: Paweł Gradek

Tysiące wyparowały z konta
- Zawsze wydawało mi się, że takie rzeczy dzieją się
tylko w filmach, gdzieś daleko i komuś innemu. Wciąż
nie potrafię uwierzyć, że to zdarzyło się właśnie mnie
- opowiada zdenerwowana knurowianka
nazwę skimmingu. W zależności od
miejsca ataku wyróżnia się skimming
handlowy bądź bankomatowy. Z
tym pierwszym możemy się zetknąć
w sklepie lub restauracji. Wystarczy,
że nieuczciwy pracownik zeskanuje
dane zawarte na karcie. Aby uchronić się przed takim przestępstwem,
należy mieć cały czas kartę na oku,
nie pozwolić by pracownik choć na
chwilę się z nią oddalił. Obowiązuje
zasada ograniczonego zaufania.
Skimming bankomatowy wymaga
od przestępców większego ryzyka.
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Zimą niebezpiecznie na drogach

Knurów

- W nocy z 8 na 9 lutego z mojego
konta zniknęło 6 tys. złotych. W
sumie było 9 wypłat. Zadzwonił do
mnie bank z pytaniem o te nieautoryzowane transakcje. Nie miałam o
nich pojęcia! Wtedy, gdy ja byłam w
domu, w Knurowie, moje pieniądze
wypłacono gdzieś w okolicach Chicago, w USA. Pani z banku od razu
stwierdziła, że moja karta bankowa
musiała zostać zeskanowane. Ale
kiedy? Gdzie? Nie wiem.
Przestępstwa tego typu, polegające na zeskanowaniu kart noszą

Od oficera prasowego Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach - komisarza Marka Słomskiego dowiedzieliśmy się, że pismo z sądu wpłynęło
do nich w środowe południe. Wtedy
wysyłaliśmy naszą gazetę do drukarni.
- Poszukiwany zgłosił się do sądu.
Pospłacał zasądzone kary, zmieniono
mu kwalifikację czynu i wycofano list.
Upublicznienie wizerunku było jak
najbardziej legalne. Pretensje może
mieć tylko do siebie, że w porę nie zgłosił się do sądu - dodaje Słomski.

Foto: Dawid Ciepliński

Zaskoczeni

Uwaga na oszustów - przestrzega przed nieuczciwą konkurencją
Waldex

Już nie ścigany

Oszuści instalują w bankomatach
nielegalne urządzenie, które skanuje
kartę bankomatową, następnie za
pomocą mikrokamery przyczepionej
do bankomatu poznają nasz kod
PIN. Zyskują w ten sposób wszystkie
potrzebne dane do podrobienia karty.
Zazwyczaj do sfinalizowania przestępstwa dochodzi w kraju znacznie
oddalonym od miejsca podrobienia
karty np. pieniądze, ze sfałszowanych
w Polsce kart, wyciągane są z bankomatów tureckich, bułgarskich czy
ekwadorskich.

- Według prowadzonych statystyk, najczęściej dochodzi do takich
przestępstw za granicą, na wakacjach. To tam ludzie płacą kartą w
różnych niepewnych miejscach, w
kawiarniach, w sklepach. Staramy się
dotrzeć, przy współpracy z bankami,
zarówno do miejsc, gdzie dane mogły
zostać zeskanowane, jak i do miejsca
docelowego, czyli tam gdzie pieniądze
przesłano. W przypadku, kiedy kwoty
wypłacano poza Polską, współpracujemy z policjami z innych krajów
- informuje Marek Słomski, rzecznik
prasowy Komendy Miejskiej Policji w
Gliwicach.
Pieniądze nie muszą zostać wypłacone natychmiast. Przestępcy,
by zatrzeć ślady i zgubić trop, często
czekają miesiąc bądź dwa. Zdarzały

się jednak sytuacje, że efekt zeskanowania był natychmiastowy.
Starszy pan skorzystał z bankomatu
w Warszawie, by za kilka godzin
dowiedzieć się, że nieznany sprawca
wyczyścił mu konto z Bułgarii.
- Poszkodowani często nie wiedzą, kiedy i gdzie zeskanowano kartę. To dodatkowo utrudnia prowadzenie śledztwa. Niestety najczęściej
sprawa kończy się umorzeniem z
powodu niewykrycia sprawcy – dodaje Marek Słomski.
Czy w takiej sytuacji, możliwe
jest odzyskanie pieniędzy? Tak,
ponieważ banki są prawnie odpowiedzialne za transakcje dokonane
kartą powyżej 150 euro.
- Szczęście w nieszczęściu, że
bank zwróci mi skradzione pieniądze. To jednak potrwa. Dokumenty
z policji, potwierdzające dokonanie
przestępstwa, wystarczą, by uruchomić całą procedurę - mówi poszkodowana knurowianka.
Justyna Bajko
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Knurów. Obradowała Rada Miasta

Opiekun w cenie,
więcej za wodę
Do 3 tysięcy zł (brutto) będzie mógł zarobić
miesięcznie dzienny opiekun dzieci do 3 lat.
Od 1 kwietnia wzrośnie cena za wodę i ścieki

Z deszczu
pod rynnę

Knurów. wiaty przystankowe słabo chronią

- Wie pan przed czym to mnie
może co najwyżej ochronić? Przed
ptakiem, co narobi w locie. Stoję tu
i czekam na spóźniony autobus i tak
się zastanawiam, kto robi ze mnie
bałwana - tym dosadnymi słowy
skarży się na przystanku Romuald
Rejsel
Pretensji podróżnych, zwłaszcza przy intensywnych opadach
śniegu, nie brakuje. Knurowianie
nie mogą zrozumieć, dlaczego zabudowane wiaty znikły z przystanków, a zastąpiły je takie, które nie
chronią przed deszczem, śniegiem
i dokuczliwym wiatrem.
- One nie spełniają swojego
zadania! Mieszkańcy centrum są
jeszcze w dobrej sytuacji, bo mają
się gdzie schronić przed opadami:
czy to do sklepu, czy bramy kamienicy. Co z mieszkańcami Krywałdu
i Szczygłowic? Gdzie ja na Zaciszu
mam się schować przed tą śnieżycą?
- pyta Izabela Gańczorz.
Knurowianka zastanawia się,
czy ci, którzy decydowali o modelu
wiat, mieli okazję korzystać z nich
w taką pogodę.
- Najłatwiej decydować zza
biurka o czymś, o czym się nie ma
pojęcia. Kogo by pan zapytał, nikt
nie jest zadowolony z tego co tu stoi
- wtóruje pan Romuald.
Pani Iza wie, że zabudowane
wiaty były częstym celem wandali,
ale według niej nie można karać za
ich wybryki całego miasta. - Ja już
nawet nie zwracałam uwagi na te
ohydne napisy, na cieknący dach.
Byle było się gdzie schronić przed
opadami - dodaje.
Pan Romuald strzepuje z kurtki
warstwę gęstego śniegu. - No i kto
robi ze mnie bałwana? - poczucie
humoru go nie opuszcza.
Wśród niezadowolonych pojawiają się głosy zwracające uwagę na
lokalizację zabudowanych wiat. Zastanawia ich zasadność ustawienia
takiej przy ul. Ogana, gdzie autobusy



dwóch linii kursują 2 razy co godzinę, albo przy ul. Wilsona. Z kolei na
Zaciszu, przy 1 Maja lub Dworcowej
zabudowanych wiat nie ma, mimo że
pasażerów oczekujących na autobusy co najmniej 3 linii jest więcej.
Naczelnik wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restrukturyzacji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
w Knurowie Anna Lewandowska
rozumie, że wiaty nie spełniają
oczekiwań mieszkańców. - Zrezygnowaliśmy z wiat zabudowanych, bo
koszty ich napraw były bardzo duże naczelniczka m. in. podkreśla, że nie
nadążono z wymianą szyb bocznych,
bo tak często były dewastowane.
- Nie wspomnę o przypadkach, kiedy
ktoś używał ich jak toalety. Zdaję
sobie sprawę, że nowe wiaty budzą
kontrowersje. Dowodem dyskusja
na ostatniej sesji Rady Miasta. Chcę
jednak podkreślić, że będziemy dążyć
do unormowania sytuacji w tym
względzie w całym mieście. Niewykluczone, że więcej będzie wiat z
szerszymi dachami.
Wiaty zabudowane m.in. przy
ul. Ogana, w sąsiedztwie Urzędu
Miasta, to zdaniem naczelniczki
pozostałości po tych starych. Nowe
ustawiono przy okazji budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż
ul. Zwycięstwa, ale i one krótko po
tym były już zdemolowane.
Na wandali nie ma mocnych.
Nawet kontrowersyjny model wiaty nie uszedł ich agresji. Przykład
choćby przystanku przy ul. 1 Maja
- naprzeciw byłego Domu Kultury.
Być może to któryś z pasażerów dał
upust swojemu niezadowoleniu?
/pg/

To główne, choć nie jedyne,
ustalenia sesji Rady Miasta. Obrady odbyły się w ubiegłą środę. Pod
głosowanie trafiły dwie dziesiątki
uchwał, prawie drugie tyle problemów zgłoszono w interpelacjach.
Mocą uchwał y R M przy jęła
zmiany w „Wieloletnim planie
rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie
na lata 2010-2012”. Wprowadzone
korekty dotyczą przede wszystkim
przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych, których celem jest
racjonalizacja zużycia wody i odprowadzania ścieków. Pieniądze na
wykonanie zaplanowanych inwestycji pochodzić mają z wpływów
przedsiębiorstwa. PWiK zwróciło
się do RM o zatwierdzenie taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków, uwzględniającej nowe,
w yższe stawki. Przy 13 głosach
„za”, 1 „przeciw” i 4 „wstrzymującym się” wniosek PWiK został
przyjęty. Nowe stawki [szczegóły
w ogłoszeniu PWiK na stronie 9
– dop. red.] będą obowiązy wać
od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca
2013 r.

Opieka wyceniona

Na 3 tys. zł brutto ustalone
zostało maksymalne miesięczne
wynagrodzenie dziennego opiekuna [o tej nowej formie opieki
nad dziećmi do lat 3 obszernie
pisaliśmy w PL nr 3/2012 – „Kiedy mama wraca do pracy” – dop.
red. Informacje można uzyskać
w MZJOś pod nr. tel. 32 235 27
02]. Z kolei 3 zł za każdą godzinę
fa kt ycznie sprawowanej opiek i
wyniesie opłata za pobyt jednego
dziecka u dziennego opiekuna (6 zł
– za wydłużony, powyżej 8 godzin,
poby t). Ma ksy ma lna w ysokość
opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna
została określona na poziomie 6,50
zł dziennie.
Mocą uchwał y R M przy jęła
plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami, prowadzącymi działalność lub sprawującymi opiekę
na terenie Knurowa w zakresie
warunków i jakości świadczonej
opieki nad dziećmi do lat 3.
O 935 t ys. z ł pow ięk sz ona
została pula pieniędzy przeznaczonych na wypłatę odszkodowań
dla byłych właścicieli gruntów za
działki przejęte z mocy prawa pod
drogi. Środki zostały pozyskane z
zadania pn. „Termomodernizacja

budynku Urzędu Miasta Knurów
przy ul. Ogana 5 (...)”.
A kcept ac ję zna la z ł z a mysł
współuczestnictwa z powiatem
g liw ick i m w kosztach (po połow ie): remontu sk rz y żowa nia
u l. Ksią żenick iej i a l. Piastów
(do 80 tys. zł ze strony miasta) i
wykonania dokumentacji przebudowy ul. 1 Maja, na odcinku od
ul. Wilsona po ul. Kosmonautów
(60 tys. zł).
Powstałe niedawno ulice Chabrowa, Stokrotki, Kwiatowa i Różana zostały przypisane do obwodów Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 1 i Miejskiego Gimnazjum nr 1.
Aby ułatwić dzieciom spełnianie
obowiązku szkolnego jak najbliżej
miejsca za mieszka nia prz yszli
uczniowie z ul. Jęczmiennej od nr.
47 wzwyż zostali ujęci w obwodzie
MSP-6 i MG-2, natomiast mieszkający w domach do nr. 43 pozostali
w obwodzie MSP-1i MG-1.
Radni zgodzili się rozszerzyć
za k res przebudow y ul. Koziełk a . Inwest ycja , pla nowa na od
ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej,
obejmie też przebudowę ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności.

Piękno w ruinie

W interpelacjach radni zgłosili
kilkanaście spraw i problemów.
Joachim Machulik artykułował
głos pacjentów przychodni przy
ul. Dworcowej, którzy żalili się
na długi czas oczek iwania (od
momentu rejestracji) na przyjęcie
przez lekarza; dopy ty wał też o
przygotowania do pozimowego łatania dziur na drogach. Emil Szolc
zwrócił uwagę na wiaty na przystankach, które – zdaniem części
pasażerów – są zby t małe i nie
chronią skutecznie przed opadami
i wiatrem; wytknął też robotnikom
remontującym kanalizację na ul.
Chrobrego nierówno położony
asfalt (kilkucentymetrowa różnica
poziomów). Janusz Szydło wskazał
na niewłaściw ie za montowa ną
studzienkę w jezdni ul. Szpitalnej i
poprosił o rozważenie, czy nie warto byłoby zamontować biletomaty
na przystankach. Marek Sanecznik
ponownie upomniał się o likwidację nielegalnego wysypiska śmieci
przy ul. Sienkiewicza, dopytywał
o plany związane ze stadionem
Concordii przy ul. Dworcowej i
o efekt starań o wóz bojowy dla
jednostki OSP.
Jan Furgoł wyraził zaniepokojenie stanem byłej siedziby dyrekcji
ZTS Krywałd-Erg przy ul. Zwycięstwa. Ten jeden z najpiękniejszych
(niegdyś) budynków w Knurowie i

okolicy popada w ruinę. Stanowi
własność prywatną, co nie ułatwia
gminie możliwości wpłynięcia na
jego stan. Zdaniem interpelującego
radnego mimo to trzeba próbować
działać zanim budynek się rozleci
bądź zostanie ogołocony przez
złomiarzy i złodziei.
Eugeniusz Tymoszek zgłosił
potrzebę doświetlenia przejścia
dla pieszych przy ul. Parkowej w
sąsiedztwie szkolnej „Czwórki” i
kontynuacji w przyszłości budowy chodnika przy ul. Parkowej.
Przewodniczący RM Jan Trzęsiok
wskazał na brak płytek w chodniku
wzdłuż ul. Lignozy i zaapelował
do powiatu o uczestnictwo w skutecznym rozwiązaniu problemu,
jaki stanowi skrzyżowanie ulic
Zwycięstwa i Lignozy.

Bez nieprawidłowości

Na forum Rady poinformowano o ustaleniach Komisji Rewizyjnej związanych z anonimow ym
donosem do wojewody w sprawie
„gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym”. Jego autorzy
zwracali uwagę „na fakt zajmowania przez Radnego Pana Marka
Sanecznika komunalnego lokalu
mieszkalnego przy ul. (....)”, jednocześnie wskazując, że mieszka
gdzie indziej. W ich opinii sytuacja
ta narusza „zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy” [o
sprawie pisaliśmy w PL nr 4/2012
– dop. red.].
Komisja Rew izy jna spot kała się z radnym Sanecznikiem i
zweryfikowała dokumenty. Nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Jak wyjaśnił radny, we wskazanym
lokalu został zameldowany w 1999
r., a wówczas mieszkanie należało
do Kombinatu Koksochemicznego
Zabrze. Po latach został głównym
najemcą. W 2008 r. KK Zabrze
wszystkie lokale w tym rejonie
przekazał gminie (wraz z lokatorami). W ten sposób znalazły się
one w zasobach miasta i zarządzie
Miejskiego Zespołu Gospodarki
Lokalowej i Administracji.
Marek Sanecznik zadeklarował, że przekaże lokal do dyspozycji MZGLiA. Komisja Rewizyjna
uzna ła w y jaśnienia za w ystarczające przyjmując deklarację o
zwolnieniu mieszkania.
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/
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aktualności
- Dyspozytorka pogotowia powiedziała, że jak
hurtem odlatujemy, to ona powiadamia straż
pożarną i wysyła karetkę - opowiada Danuta
Chłodnicka. Jej rodzina drugi raz trafiła do
szpitala z objawami podtrucia czadem. Nikt nie
potrafi im wytłumaczyć, dlaczego w całym pionie
było tak duże stężenie tlenku węgla
Nad drzwiami ich mieszkania
wisi podkowa skierowana do góry taki gadżet na szczęście, które w nieszczęściu dwa razy ich nie opuściło.
Aleksander i Danuta Chłodniccy szukają odpowiedzi na pytanie,
czy w swoim domu mogą czuć się
bezpieczni. Ich córka nie wierzy w
zapewnienia, że wszystko będzie
dobrze, a przestraszony syn nocuje
u dziadków.
Z małżeństwem spotykamy się w
piątek. Dzień wcześniej przeczytali
o sobie w „Przeglądzie Lokalnym”.
To oni są tą czteroosobową rodziną
z ul. Kazimierza Wielkiego, która
z niedzieli na poniedziałek została
przewieziona do szpitala z objawami
podtrucia tlenkiem węgla.

Nieprzytomni

Zaczęło się od 12-letniej córki.
Po kąpieli uskarżała się na ból głowy.
Snuła się po mieszkaniu, marudziła.
Pani Danuta dała córce tabletkę.
- Pan wie, że ja na nią nakrzyczałam? Powiedziałam, że też źle się
czuję i kazałam jej iść wreszcie spać.
Ona poszła do kuchni nalać wodę do
szklanki. Kiedy podnosiła czajnik,
zemdlała.
Zamieszanie zbudziło syna. Wystraszył się. Pan Aleksander wyskoczył z wanny, żeby go uspokoić. Krótko po tym syn stracił przytomność w
przedpokoju.
- Zadzwoniłam na 112 i zapytałam policjanta o objawy zatrucia
czadem. Usłyszałam, żebym mu nie
zadawała głupich pytań. Przełączył
mnie na pogotowie. Dyspozytorka
powiedziała, że jak hurtem odlatujemy, to ona powiadamia straż pożarną i wysyła karetkę - relacjonuje
kobieta.
Z córką nie było w ogóle kontaktu. W mgnieniu oka pojawili się
strażacy i to oni pierwsi udzielali
dziewczynce pomocy. Kazali pootwierać wszystkie okna. Stężenie
czadu w mieszkaniu było wysokie
- szczególnie w łazience i pokoju
dzieci.
Pan Aleksander został przewieziony do szpitala wojskowego w
Gliwicach, a żona z dziećmi do szpitala przy ul. Kościuszki. Stamtąd
cała trójka trafiła do komory tlenowej w Siemianowicach Śląskich.
- Dla dzieci to była trauma. Córka
wrzeszczała, kiedy wchodziliśmy do
komory - opowiada pani Danuta.
Najszybciej ze szpita la w yszedł
pan Olek, mimo że miał największe
stężenie czadu w organizmie. O niedzielnym wypadku poinformował
administrację.

Co z tą wentylacją?

Pracownicy gazowni sprawdzili
instalację. Wszystko było w porządku. - Zwrócili mi tylko uwagę,
że jak przyjdzie kominiarz i poradzi
pootwierać okna, to mam mu kazać
przeczyścić przewody kominowe mówi Chłodnicki.

Tu strach
miesza się
z czadem
Knurów. Czujnik czadu uratował im życie

piecyków w całym pionie - mówi
dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej młodszy brygadier Wojciech
Gąsior.
Strażacy wezwali administrację
i nie chcieli odjechać, dopóki ktoś
ze spółdzielni nie przybędzie na
miejsce. - Przyszedł po 1,5 godziny
pan. Jak się okazało - hydraulik.
Podpisał im jakiś papier, a strażacy
się śmiali, że spółdzielnia wysłała
do takiej sprawy hydraulika. Ja
niczego nie podpisałem - zastrzega
Chłodnicki.
Żonę z dziećmi zabrało do Gliwic
pogotowie. Badanie krwi w Siemianowicach nie wykazało jednak
podtrucia czadem.
W mieszkaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego znowu pojawili
się pracownicy gazowni i administracji. Nie stwierdzili żadnych
uchybień. Kominiarzy przyszło tym
razem dwóch. - Nie byli zdziwieni,
że to znowu u nas się stało. Spłynęło
to po nich jak po kaczce. Zalecenia
te same: okna na uchył, mikrowentylacja, drzwi z łazienki muszą mieć
kratkę. Odmówiłem podpisania.
Na nic tłumaczenia, że drzwi od
łazienki były otwarte na oścież, a
okna uchylone. Usłyszałem jedynie,
że było silne wiatrzycho, a przy każ-

mysłu jak przekonać dzieci, że mogą
czuć się w domu bezpiecznie. - Tego
pana kominiarza to ja bym chętnie tu
u nas przezimował. Najlepiej z całą
jego rodziną.
W bloku zapanowała psychoza.
Sąsiedzi kupili czujniki w obawie
przed czadem.
Krancowie też odmówili złożenia
podpisu pod zaleceniami kominiarza. - Mieszkamy tu 39 lat. Nigdy
czegoś takiego nie było. Mamy kratkę
w drzwiach łazienki, nieszczelne
okna, wyczyszczony piecyk i mówimy
o tym kominiarzowi, a on dalej swoje.
Nie podpisaliśmy, bo to jak wydanie
na siebie wyroku. Mam uspokoić
sumienie kominiarzowi? - pyta pani
Krystyna.
Chłodniccy nie chcą po raz kolejny przeżywać tego samego. Napatrzyli się w szpitalach na podobne
przypadki podtruć tlenkiem węgla.
Nie chcą myśleć, co by się stało, gdyby
wtedy ich córka posłusznie poszła
do pokoju spać, a później nie kupili
czujnika czadu.
Mistrz kominiarsk i Andrzej
Stanek nie ma wątpliwości: - To jest
tak, jak nie zapewnia się dopływu
powietrza do mieszkań. Wtedy komin, który przecież jest przewodem
grawitacyjnym, przemarza i mamy
odwrotny ciąg. To wszystko co ma
wylecieć z mieszkania, wdmuchiwane
jest do środka - tłumaczy.
Zapewnia, że kominy w bloku
przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 są
drożne. Ich dalszy stan zależy od tego,
czy mieszkańcy zagwarantują napływ
powietrza do mieszkań, czy nie. - Ludzie jak słyszą o mikrowentylacji, to
od razu mówią, że nie po to kupowali
okna plastikowe, aby w domu było
zimno.

Wszystko
pod kontrolą

- Nie chcę myśleć, co by się
stało, gdybyśmy nie kupili
tego czujnika czadu - mówi
Aleksander Chłodnicki

Z pliku dokumentacji wyciąga
„Informację o stwierdzonych nieprawidłowościach”, a w niej 3 zalecenia:
wykonać lub powiększyć nawiew w
drzwiach łazienki, zapewnić dostateczny dopływ powietrza zewnętrznego do mieszkania, używać mikrowentylacji w oknach.
Z relacji Chłodnickiego wynika, że
kominiarz nie chciał słyszeć o oczyszczeniu przewodów kominowych i
spalinowych. Małżeństwo podpisało
zalecenia. We wtorek zaopatrzyło się
w czujnik czadu z wyświetlaczem.
W taki sam uzbroili się Krancowie z parteru. Wcześniej (poniedziałek) był u nich fachowiec z Bytomia. Przeczyścił junkers i zwrócił
uwagę na brak wentylacji w kominie.
- We wtorek chciałam pozmywać po
obiedzie. Wtedy odezwał się czujnik
- opowiada pani Krystyna.
Jego dźwięk usłyszeli też Chłodniccy. - Zdziwiło nas to, bo przecież
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dzień wcześniej specjalista czyścił im
piecyk.
W środę między godz. 18.00 a
19.00 córka chciała umyć głowę, ale
bała się. Robiła to przy otwartych
drzwiach łazienki. Pani Danuta
wszystkiemu przyglądała się z przedpokoju, a jej mąż odkręcił ciepłą
wodę. Po chwili odezwał się czujnik.
Stężenie czadu rosło z każdą minutą
o czym informował wyświetlacz.

Wina wiatrzycha?

- Mówię: Oliwia płuczemy włosy i
uciekamy. Dzieci zaprowadziliśmy do
sąsiadów, a sami uciekliśmy z domu
- mówi pan Olek.
Po 5 minutach na miejsce przybyła ta sama zmiana strażaków co w
niedzielę. Nie dowierzali, że to znowu
to samo mieszkanie. Od razu zapytali
o dzieci.
- Do czasu pojawienia się kominiarza wydaliśmy zakaz używania

dym niżu spaliny idą w dół.
Pani Danuta nie kryje zdenerwowania. - To jak my mamy żyć? Przy
niżu i złej pogodzie mamy uciekać
z domu? Kiedy oni zainteresują się
prawdziwą przyczyną? Wtedy, kiedy
kogoś w czarnym worku stąd wywiozą? Kiedyś to kominiarz chodził brudny od sadzy. Teraz jak przychodzi, to
w garniturku z wiatraczkiem.
Przy takuje jej mąż. - Oni są
dobrzy, kiedy chodzą po domach z
kalendarzami za „co łaska”. Chcę
znać odpowiedź na pytanie, dlaczego
w całym pionie było tak wielkie stężenie czadu?

Brak wątpliwości

Pani Danuta mówi, że aby dać
zadość zaleceniom kominiarza, jest
w stanie zdjąć z zawiasów drzwi
łazienki, aby dostęp tlenu był jeszcze
większy. Chce mieć jednak pewność,
że to cokolwiek da. Jej mąż nie ma po-

Mistrz kominiarsk i nie daje
wiary tłumaczeniom Chłodnickich
i Kranców. - To oni tak mówią.
Takich przypadków jest ostatnio
pełno. Ludzie wzbraniają się przed
wietrzeniem mieszkań, bo rachunki
za ogrzewanie będą mieć wysokie.
Andrzej Stanek odsyła do internetu. Tam można znaleźć zdjęcia
i filmy obrazujące te przewinienia
mieszkańców, które przyczyniają się
do powstawania czadu.
Prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Bogdan Litwin, poproszony o komentarz, jest bardziej wstrzemięźliwy w ocenie. - Wentylacja i drożność
przewodów w tej klatce jest dobra.
Mimo to nadal nie możemy stwierdzić
przyczyny powstawania czadu. Czy
to duże uszczelnienie mieszkań, czy
może piec wieloczerpalny nie spala do
końca ? - zastanawia się.
Prezes Litwin uspokaja, że budynek jest pod stałą kontrolą kominiarską. - Prawie codziennie ktoś jest
na miejscu i sprawdza, czy wszystko
jest w porządku.
Zapytany o fachowca skierowanego przez administrację na miejsce,
który okazał się hydraulikiem, odpowiada, że to konserwator z uprawnieniami gazowniczymi.
W ubiegłym tygodniu strażacy
z JRG Knurów dwa razy interweniowali w mieszkaniach przy ul. Kosmonautów i Mieszka I. Duże stężenie
czadu pochodziło od piecyków w
łazienkach. Jedna osoba z objawami
podtrucia trafiła do szpitala.
Tekst i foto:
Paweł Gradek



aktualności
Knurów

To co ważne
Doroczna impreza odbyła się w
sobotę w restauracji Dominium. Zebrała podopiecznych stowarzyszenia,
ich najbliższych i przyjaciół – wśród
nich przedstawicieli Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów oraz Koła nr 28 Polskiego
Związku Wędkarskiego.
Wszyscy mieli okazję zobaczyć
przedstawienie, które dało aktorom
trzecie miejsce podczas wojewódzkiego przeglądu jasełek pod hasłem
„Różni, lecz równi”.
Zabawę poprowadził zespół „Iwona i Piotr”. Były tańce w rytm karnawałowych przebojów przeplatane
konkursami z nagrodami.
Zadowolenia z imprezy nie kryje
przewodnicząca stowarzyszenia Urszula Krawczyk. Podkreśla przy tym,
że nie byłoby tej świetnej zabawy bez
pomocy wielu osób: - Organizację
balu jak co roku pomogło sfinansować
Koło nr 4 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Cieszę się, że
mogliśmy gościć również panią Bronisławę Hary, która wspiera finansowo
stowarzyszenie.
Po kilku godzinach świetnej zabawy wszyscy uczestnicy w karnawałowych nastrojach wrócili do domów.
Tekst & Foto: Marek Węgorzewski

Dawid uczy się bardzo chętnie, ma w sobie dużą ciekawość
świata

Przekaż 1 procent Dawidowi Kilianowi

Jest jak jest...
Zabawa była przednia, parkiet nie pustoszał nawet na chwilę

Podaruj swój 1 procent podatku
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną jest organizacją pożytku publicznego działającą
lokalnie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym zamieszkującym tereny Gminy Gierałtowice oraz Gminy Knurów. Stowarzyszenie zrzesza aktualnie ponad 70 członków.
Na rzecz stowarzyszenia można przekazać 1% podatku. W zeznaniu rocznym wystarczy tylko wpisać numer KRS stowarzyszenia: 0000153196.

Knurów

Knurów

Najtek i
przyjaciele

Młodzi chcą
sprawdzić się
w biznesie

Technikum nr 1 w Knurowie po raz kolejny
zaangażowało się w projekt z szeroko
rozumianej przedsiębiorczości. Poprzedni „Moja firma w mojej gminie” - cieszył się dużą
popularnością wśród młodzieży
Tym razem wybrani uczniowie
z klas II te, III te1 i te2 oraz III ti
zakwalifikowali się do II edycji
projektu „Bądź przedsiębiorczym”,
organizowanym przez katowicką
fundację Viribus Unitis.
Na rynku pracy można funkcjonować na dwa sposoby - jako
pracownik i jako pracodawca. Bycie
dla siebie szefem wymaga znacznie
więcej pracy i dobrej organizacji.
Odpowiedzialność ponosi się nie
tylko za siebie, ale także swoich
pracowników. Projekt ma nie tylko
zachęcać młode osoby do zakładania firm, ale także wyjaśnić w jaki
sposób to zrobić.
− Przez szkolenia tradycyjne
na temat przedsiębiorczości, szko-



Foto: Arch. państwa Kilianów

Nagrodzone podczas VIII Wojewódzkiego Przeglądu
Widowisk Jasełkowych przedstawienie pt. „To co
ważne” było okrasą karnawałowego balu z udziałem
podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

lenia e-learningowe, doradztwo z
zakresu podejmowania inicjatyw
gospodarczych, wsparcie doradcy
zawodowego i coaching − tak uczniowie zostaną przygotowani do
wejścia na rynek pracy − informuje
Iwona Szczygieł, nauczycielka z
Technikum nr 1, koordynatorka
projektu.
Fundacja Viribus Unitis, poprzez takie przedsięwzięcia promuje postawy aktywne oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu
wśród młodzieży. Trzymamy kciuki, aby tegoroczna edycja projektu
zakończyła się kolejnym sukcesem
knurowskich uczniów.
JB

Miejskie Przedszkole
nr 13 z Oddziałami
Integracyjnymi
uczestniczyło przez dwa
miesiące
w ogólnopolskim
programie wspierającym
kampanię edukacyjną
DryNites „Najtek
i przyjaciele – suche
noce”
- Program ma na celu uwrażliwienie na problem nocnego moczenia
dzieci w wieku przedszkolnym. W
prosty sposób, poprzez zabawy i
opowiadania, udziela praktycznych
porad dzieciom, które nie radzą sobie
samodzielnie z trudnościami w tym
zakresie – tłumaczy Aneta Geitz z
Miejskiego Przedszkola nr 13.
Przy okazji programu wszystkie
dzieci uczyły się tolerancji, akceptacji
oraz współdziałania w grupie, poznawały też nowe znaczenie przyjaźni.
Zwieńczeniem programu był
udział poszczególnych grup w ogólnopolskim konkursie plastycznym
„Nasi przyjaciele”.
oprac. Marek Węgorzewski

Każdego dnia rodzice Dawida Kiliana
wykonują tytaniczną pracę. Wiedzą, że
o postępy u syna będzie coraz trudniej.
Teraz liczy się to, co udało im się już
zrobić. Wsparciem starań Kilianów może
być 1 procent
- Nic się nie zmieniło - przyznaje Małgorzata Kilian, mama
Dawida. - Jest jak jest. Jego ogólny
stan zdrowia jest dobry, jednak
reaguje na każdą zmianę pogody.
Chłopak źle to znosi - zazwyczaj atakami padaczki. W 8
miesiącu życia lekarze wykryli
u niego zespół Westa - odmianę
lekoopornej padaczki. To jedna z
najcięższych diagnoz w obszarze
zaburzeń epileptycznych. Rokowania na ogół nie są korzystne
- 10 proc. pacjentów umiera, a
w 25 proc. dochodzi do porażenia mózgowego. U większości
chorujących dzieci następuje
spowolnienie rozwoju psychoruchowego.
Kilianowie najgorsze mają już
za sobą. Zbuntowali się przeciwko
diagnozie lekarzy, według których
Dawid miał przeleżeć resztę życia
w łóżku. Dzięki ciężkiej, czasem
monotonnej, pracy udało im się
postawić syna na nogi.
W ubiegł y m roku Daw id
przeszedł zabieg stopy. To, zdaniem specjalistów, ułatwi mu
poruszanie się. - Chodzi na ile pozwala mu siła. Na dalsze spacery
obowiązkowo zabieramy wózek
- mówi mama chłopca.
Jeszcze kilka lat temu Dawid
w ciągu dnia miał aż 200 napadów
padaczki! Teraz ich liczba spadła
do 40. Szczęściem w nieszczęściu
jest to, że mózg chłopca nie resetuje się po napadach.
Dawid uczy się bardzo chętnie. Ma w sobie dużą ciekawość
świata. Lubi domowe lekcje z
nauczycielką Zespołu Szkół Specjalnych. Od logopedy zbiera
pochwały za kolejne postępy.
Chłopiec skończy w kwietniu

12 lat. Wychowuje się z dala od
rówieśników. Ten brak kontaktu
z dziećmi pani Małgorzata tłumaczy zaleceniami lekarza. - Nie
zezwolił, gdyż dla Dawida to zbyt
duże ryzyko. Z drugiej strony syn
boi się, a wtedy ma bardzo brzydkie napady. Dla nas pocieszające
jest, że rośnie jak na drożdżach.
Koszty leczenia niepełnosprawnego dziecka są dla rodziny
Kilianów sporym obciążeniem.
Dawid w y maga ca łodobowej
opieki, którą zapewnia mu niepracująca mama. Od kilku lat
chłopca w walce o samodzielność
wspierają Czytelnicy „Przeglądu
Lokalnego”, przekazując 1 procent.
- Wszystko co dostaniemy,
przeznaczamy na bieżące wydatki:
prywatną rehabilitację, pampersy,
pieluchomajtki - ponieważ syn nie
zgłasza potrzeb fizjologicznych.
Bardzo kosztowne są wkładki do
obuwia, ortezy stabilizujące. Zawsze coś wyskoczy, co trzeba kupić.
Raz w roku jeździmy na turnus
rehabilitacyjny, co pozwala synowi
zmienić otoczenie - wymienia pani
Kilian.
Co jakiś czas Dawid jeździ na
konsultacje lekarskie do Czech.
Aby wspomóc Dawida, wystarczy w formularzu PIT wpisać:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
Pomocą” nr KRS - 0000037904,
01-685 Warszawa, ul. Łomiańska
5, tytułem: 2944 - Kilian Dawid
Rafał - darowizna na pomoc i
ochronę zdrowia.
Darowizny można też przekazywać na numer konta fundacji: 41 1240 1037 1111 0010 1321
9362.
/g/
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ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Knurów informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w sali narad (II piętro)
przeprowadzone zostaną pierwsze przetargi ustne ograniczone dot. oddania w dzierżawę części nieruchomości nr 2319/8 położonej
w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego z przeznaczeniem pod ustawienie garaży blaszanych.
I. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego ograniczonego jest część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Knurów,
położona w Knurowie przy ul. Rakoniewskiego, którą stanowi działka nr 2319/8 o pow. 2,4920 ha zapisana w ewidencji
gruntów: m. Knurów, obręb Knurów, jedn. rej. G.2016, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga
wieczysta nr GL1G/00052523/8. Działka 2319/8 przewidziana jest pod lokalizację 126 garaży blaszanych stanowiących
własność Dzierżawców. Powierzchnia przypadająca na jeden garaż blaszany wraz z podjazdem wynosi 29 m2.
Przetarg skierowany jest do osób mających zawarte z Miejskim Zespołem Gospodarki Lokalowej i Administracji
umowy najmu terenu przeznaczonego pod garaże blaszane lub z Gminą Knurów umowy dzierżawy z przeznaczeniem pod garaże blaszane.
                                II. Terminy przetargów, ceny wywoławcze i wysokość wadium:
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego nieruchomości
ustalona zgodnie z Zarządzeniem nr 372/GR/10 Prezydenta
Miasta Knurów z dnia 15.12.2010 r. w sprawie ustalenia
stawek opłat za dzierżawę gruntów stanowiących własność
Gminy Knurów i wynosi 5,00 zł/m2 na rok.
Do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek
VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
Nabywca nieruchomości będzie również zobowiązany
do uiszczania należności z tytułu podatku od nieruchomości
naliczonego przez Wydział Finansów.

III. W przetargach mogą brać udział osoby, które:
2.1. dostarczą wymagane dokumenty do Biura Podawczego
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 w kopercie z dopiskiem „dotyczy przetargu na dzierżawę gruntu
z przeznaczeniem pod garaż blaszany” - lokalizacja nr
........... w wyżej wymienionych terminach zawierające:
a) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z
podaniem imienia, nazwiska, firmy bądź nazwy, siedziby
oraz statusu prawnego uczestnika przetargu, numeru
kontaktowego, lokalizacja nr ....... .
b) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem
prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz niniejszymi warunkami przetargowymi i przyjęcia ich bez zastrzeżeń,
c) pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością tj. umowa najmu zawarta
z Miejskim Zespołem Gospodarki Lokalowej i Administracji lub umowa dzierżawy zawarta z Gminą Knurów.
d) dane osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika przetargu wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami
z notarialnie poświadczonym podpisem lub oryginał
pełnomocnictwa i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji uczestnika
przetargu;
e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem złożenia wymaganych dokumentów (dotyczy
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
lub osób prawnych);
2.2. wpłacą wadium w pieniądzu w PLN (polskich złotych)
w wysokości 200,00 zł w wyżej wymienionym terminie na
konto Urzędu Miasta Knurów nr 39 1560 1081 2121 0517
3581 0025 dopiskiem dot. przetargu na dzierżawę gruntu
przy ul. Rakoniewskiego. Za datę wpłaty wadium uważa
się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta w Knurowie.
2.3.dodatkowo przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
a) dowód wpłaty wadium,
b) pisemną informację o numerze konta bankowego, na
które należy dokonać zwrotu wadium,
c) oryginał umowy najmu – do wglądu
d) w uzasadnionym przypadku konieczności zmiany osób
reprezentujących uczestnika przetargu, zgody organów
statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne
pełnomocnictwo.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygrał, zalicza się na poczet opłaty za przygotowanie nieruchomości do oddania w dzierżawę.
4. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później
niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu,
unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem
negatywnym.
Ogłoszenie oraz szczegółowe warunki przetargowe zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5. Ponadto informacje o przetargu
zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.knurow.bip.info.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, II piętro, pok. 208, tel. 32
339-22-29.
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aktualności
Katowice. Trzy dekady po pacyfikacji kopalni Wujek

Ta śmierć powinna być przestrogą

W piątek w muzeum Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek Poległych
16.12.81 uroczyście dziękowano za pomoc w organizacji 30. rocznicy pacyfikacji kopalni
Wujek. Nie obyło się bez knurowskich akcentów
uczestnicy ceremonii, a zwłaszcza
przewodniczący Komitetu Krzysztof
Pluszczyk i legendarny przywódca
Solidarności z Wujka Stanisław Płatek. Obydwaj docenili tych, którzy

Foto: Sylwester Olbrych

Wstępem do uroczystości był 17minutowy film o stanie wojennym i
pacyfikacji kopalni w 1981 r. – Pamięć o tamtych czasach powinna być
przestrogą na przyszłość – podkreślali

Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Knurowie Marian
Gruszka wręcza medal z wizerunkiem ks. Jerzego Popiełuszki
Januszowi Majdzie - dyrektorowi ds. administracyjno-pracowniczych
KWK „Wujek”; świadkiem tej chwili jest Krzysztof Pluszczyk,
przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK
„Wujek” Poległych 16.12.81

w kultywowaniu tej pamięci mają
szczególne zasługi – przy aprobacie
uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli miejscowości, z których pochodzili polegli górnicy. Wśród wyróżnionych statuetkami – z napisem
„Utrwalający Pamięć Ofiar Wujka
1981” – byli prezes Instytutu Pamięci
Narodowej Łukasz Kamiński, prezydent Katowic Uszok, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w Knurowie Marian Gruszka, prezes
Katowickiego Holdingu Węglowego
Roman Łój, dyrektor KWK „Wujek”
Adam Zelek oraz Tomasz Nowara,
autor książki „Kopalnia Wujek ”.
Jak poinformował przewodniczący
Pluszczyk, pierwsza ze statuetek tra-

fiła do arcybiskupa Damiana Zimonia, niebawem otrzyma ją prezydent
RP Bronisław Komorowski.
Uroczystość okazała się doskonałą okazją do wręczenia pamiątkowych medali z wizerunkiem ks.
Jerzego Popiełuszki. Uczynił to prezes POAK Marian Gruszka, zarazem
maratończyk-organizator corocznych
pielgrzymek biegowych do grobu bł.
ks. Jerzego. Medale otrzymali: prezes
KHW Roman Łój, dyrektor KWK
„Wujek” Adam Zelek i dyrektor ds.
administracyjno-pracowniczych
KWK „Wujek” Janusz Majda.
Przemawiając Marian Gruszka
zauważył wyjątkową więź łączącą
dziewięciu poległych górników z za-

męczonym kapelanem Solidarności.
Okazał wdzięczność za wspieranie
pielgrzymek biegowych do grobu ks.
Popiełuszki. Dziękując za wyróżnienie podkreślał rolę wspierających go
osób: – To przede wszystkim ogromna
zasługa knurowskich maratończyków,
którzy swoim wysiłkiem oddają honor
ks. Jerzemu.
Knurowska inicjatywa jest powszechnie znana i doceniana. Sporo
ciepłych słów poświęcił jej przewodniczący Pluszczyk. Wolę współpracy
przy kontynuacji kolejnego biegu
wyrazili szef IPN i prezydent Katowic.
Oprac. b

Muzeum Izba Pamięci Kopalni Wujek mieści się we Katowicach przy ul. Wincentego Pola 65. Przylega do miejsca, gdzie 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji zostało zastrzelonych 9 górników.
W trzech salach ekspozycyjnych znaleźć można m.in. inscenizację starcia górnika z funkcjonariuszem ZOMO, makietę kopalni (w skali 1:100) odwzorowującą pacyfikację zakładu. Grozę
stanu wojennego podkreślają odtwarzane dźwięki czołgów, helikoptera i broni palnej. Zwiedzanie
wieńczy projekcja filmu dokumentalnego.
Muzeum czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-15 oraz w wtorki w godz. 9-17. Chęć
przybycia można zgłaszać telefonicznie (32 208 55 33) lub drogą elektroniczną (dziewieciu-wujka@op.pl).

reklama

18.02–11.03

SMART

-FONY

Zrób zakupy w butikach lub zamów coś
w jednej z restauracji Galerii Auchan
za minimum 50 zł i zachowaj paragony.
Wyślĳ SMS wg wzoru:
“Gliwice.X”, pod numer 70700,
gdzie X to numer paragonu.
Otrzymasz pytanie konkursowe – odpowiedz na nie
jak najszybciej, wysyłajac SMS*.
Co tydzien do wygrania nowoczesny
smartfon oraz bony zakupowe.
* Koszt jednego SMS-a to 0,62 zł z VAT.
Całkowity koszt zgłoszenia
w konkursie: 1,24 zł z VAT.

Szczegóły na www.auchangliwice.pl
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aktualności
Knurów. Film o Orkiestrze KWK Knurów

Więcej niż górnicza orkiestra!
Foto: youtube

W czwartek w sieci zadebiutował film, którego
bohaterem jest Orkiestra KWK Knurów. W tydzień
zobaczyło go 1700 osób. – To było niemałe
przedsięwzięcie – zdradzają twórcy

Film o orkiestrze cieszy się dużą popularnością i został już
wyświetlony przeszło 1700 razy

Przygotowania do filmu rozpoczęły się już w sierpniu ubiegłego
roku. – Wtedy powstał scenariusz
– wyjaśnia Kuba Skorupa z Produktowni, firmy realizującej projekt.
– Zdjęcia zaczęliśmy w październiku,
skończyliśmy w listopadzie. Film został zmontowany w grudniu.

A dyrygent w bagażniku

oczywiście do nazwy miasta.
Ten pomysł nie mia ł szans.
- Nie rozważaliśmy świni, właśnie ze
względu na jednoznaczne skojarzenia
– wyjaśnia Kuba.
Orkiestra nie zamierza spocząć
na laurach. – Dostaliśmy właśnie
dotację z powiatu na realizację filmu,
tym razem jednak w tematyce śląskiej.
To będzie kolejne wyzwanie, które
zamierzamy zaprezentować w równie
ciekawy i oryginalny sposób – zapowiada Mariusz Kowalczyk.
Dawid Ciepliński

Rezultat pracy knurowskiej orkiestry i Produktowni można zobaczyć w serwisie YouTube, wpisując w wyszukiwarce: Więcej niż
górnicza orkiestra
reklama

Koń zamiast misia, świnia bez
szans

Oglądających intryguje filmowy
bohater - postać z głową konia.
- Główny temat zerżnięty z Myslovitz – zauważa despero, przywołując
teledysk grupy Myslovitz do utworu
„Ukryte”.
W obronę bierze autorów intenauta k: - Też znam teledysk Myslovitz, ale że pojawia się w nim ta
sama maska, nie znaczy, że temat jest
zerżnięty. Chyba tutaj główny temat
jest zdecydowanie inny, a jest nim
orkiestra...
W podobnym tonie wypowiadają
się autorzy projektu. - Teledysk Myslovitz znamy, jednak nie był dla nas
inspiracją przy tej produkcji. Cała
koncepcja scenariusza została oparta
na wprowadzeniu do filmu postaci
niezwiązanej ze światem orkiestry po
to, by zaintrygować widza i sprowokować do rozmyślań – tłumaczy Kuba
Foto: Przemysław Bojczuk

Dzieło jest wspólną inicjatywą
knurowskiej orkiestry i Produktowni. – Naszym celem był film
promocyjny, który sprawdziłby się
w internetowej rzeczywistości, czyli
jednocześnie nowoczesny i intrygujący
– informuje Kuba.
– Produktownia zaczęła specjalizować się w tworzeniu w ciekawy
sposób dobrych filmów, dlatego też
zdecydowaliśmy się na współpracę
– tłumaczy genezę współpracy prezes
orkiestry Andrzej Kołodziej. – To
nowy sposób promocji – tyleż dla orkiestry, co i dla młodych ludzi, którzy
stworzyli ten film.
Zdjęcia realizowano w kilku

miejscach. - Kręciliśmy w sali prób
orkiestry, w szczygłowickim Domu
Kultury, w prywatnym mieszkaniu,
na klatce schodowej jednego z wieżowców LWSM, a także w kilku plenerach
w Knurowie – wylicza prezes.
Filmowano według założonego
planu, jednak nie obyło się bez improwizacji. – Tylko raz, ale dzięki tej
modyfikacji w scenariuszu dyrygent
znalazł się... w bagażniku – zdradza
Skorupa.
– Zaufaliśmy reżyserom i pomysłodawcom. Choć niektóre pomysły
były trochę ekstremalne, to jednak
współpraca była bardzo pomyślna
– dodaje dyrygent Mariusz Kowalczyk.
Efekt budzi pozytywne emocje.
Film pokazuje orkiestrę w niesztampowy sposób. Dbającą o tradycję i
niebojącą się nowoczesności. Zachowującą artystyczną odrębność i
potrafiącą czerpać ze współpracy z
twórcami prezentującymi odmienne
style muzyczne.
Film „zawisł” na Youtubie. Po

tygodniu zebrał 1,5 tysiąca widzów.
– Do tej pory spotykam się wyłącznie z pozytywnymi opiniami, co na
pewno cieszy – mówi Roman Kaczmarczyk z Zarządu orkiestry. 
Obraz dorobił się wątku Wirtualnego Knurowa (www.wirtualnyknurow.pl) pt. „Więcej niż górnicza
orkiestra! - film Orkiestry KWK
Knurów”.
– Fantastyczna prezentacja – pisze użytkownik Danirad przyznając
filmowi maksymalna notę w dziesięciostopniowej skali.
- Rewelacja!!! Gratuluję pomysłu
na film!! – wtóruje Xandr_cage.
- Pozytywnie zaskakujące – to
głos renatki33.

Skorupa. - Ta postać to symboliczne
przedstawienie klienta orkiestry,
który ma możliwość wyboru piosenek
z jej bardzo bogatego repertuaru.
Jednak tak jak w poezji, pozostaje
tutaj szerokie pole do interpretacji.
Z początku stawialiśmy na misia
polarnego, jednak ostatecznie zdecydowaliśmy się na konia. Szukaliśmy
sposobu na oderwanie orkiestry od
stereotypowego wizerunku i mamy
nadzieję, że nam się to udało.
Koń poszedł więc w świat. - Raczej powinien być knur – zdaje się
żałować internauta Anonim pijąc

ogłoszenie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Knurowie informuje, że od dnia 01.04.2012 r. na terenie
Gminy Knurów będzie obowiązywała nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. W jej ramach 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:
5,14 zł netto + 8 % VAT = 5,55 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.

Knurów

Auto w ogniu
Przegląd Lokalny Nr 8 (990) 23 lutego 2012 roku

We wtorek, około godziny 15, na ul. Lotników płonęło
auto. – Z relacji świadków wynika, że zaczęło palić się od góry,
a potem całe stanęło w płomieniach – poinformował Przegląd
Bartosz Sikora. – Dzięki błyskawicznej akcji strażaków nikomu
nic się nie stało.

/bw/

II. za odbiór ścieków dla wszystkich Odbiorców usług obowiązuje taryfa jednolita, jednoczłonowa:
1. cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:
6,41 zł netto + 8 % VAT = 6,92 zł.
Powyższa taryfa będzie obowiązywała
od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.



rozmaitości
przyszowice. ŚlĄskie zapusTy

zabawa „po naszymu” to dobra zabawa

Foto: Tomasz Rak

Za oknem minus 20,
a w środku gorąco
od emocji. Tak
wyglądał jeden
z zimowych
wieczorów
w przyszowickiej
szkole – za sprawą
Śląskich Zapustów

Działo się, oj, działo. Kolędnicy z
V a zrobili furorę z Herodem i Turoniem, szóstoklasiści oszołomili wytańczonym trojakiem, a dzieci z III a
zaciekawiły artystycznym pokazem.
Pięknie zabrzmiały śląskie pieśni
przy akompaniamencie akordeonu,

saksofonu i gitary. Czy można się
dziwić, że w takiej atmosferze, jak
u siebie w domu, poczuł się Janusz
Macoszek z Istebnej. Ślązak Roku
2010 wystąpił z kapelą, bawiąc zebranych śpiewem i tańcem, wszystko
okraszając humorem. Nie można się
dziwić, tym bardziej że całą zabawę w
wrodzonym wdziękiem i swadą prowadziła – oczywiście „po naszymu”
– Monika Organiściok, Ślązaczka
Roku 1993.
Nie samym... duchem człowiek
żyje. Wiedząc o tym inicjatorzy
Śląskich Zapustów zadbali o posiłek.
Chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem, żur dzieła szkolnych kucharek,
kołocz, kawa, herbata – było w czym
wybierać.

- To był naprawdę piękny wieczór
– nie kryje satysfakcji pomysłodawczyni imprezy, wicedyrektor
Violetta Kunkiewicz. Zadowolone
są też zaangażowane w przedsięwzięcie panie z Rady Rodziców
– przewodnicząca Honorata Bartocha, Aleksandra Spyra i Grażyna
Biskup. Radość ta jest tym większa,
że przyszowianie wspomogli radę finansowo, dzięki czemu możliwy był
zakup nowych szafek do szatni. Za
to, twórczy wkład w organizację, ale
też za udział w Śląskich Zapustach,
podziękował zebranym – wśród nich
radnym i samorządowcom - dyrektor placówki Aleksander Jędryczko.
Jolanta Nowak-Obczyńska

Foto: Justyna Bajko, Dawid Ciepliński

ur. 3.02.2012 r., 3530 g, 51 cm

oliwier brussek z knurowa

ur. 3.02.2012 r., 3190 g, 52 cm

kamil ulatowski z knurowa

zuzanna wolańska z czerwionki-leszczyn

julia usarek z leszczyn

urszula woźniczka z czerwionki

martin zajusz z rybnika-kamienia

ur. 10.02.2012 r., 3270 g, 55 cm

antonina wiekiera z gliwic

ur. 13.02.2012 r., 2640 g, 52 cm

córka państwa szubert z gierałtowic
ur. 15.02.2012 r., 2530 g, 50 cm
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ur. 12.02.2012 r., 2650 g, 50 cm

emilia ochojska z książenic

ur. 14.02.2012 r., 3420 g, 54 cm

filip wyrwa z zabrza

ur. 15.02.2012 r., 3110 g, 52 cm

ur. 4.02.2012 r., 3670 g, 56 cm

ur. 12.02.2012 r., 3300 g, 51 cm

michał sharma z knurowa

dawid orzechowski z knurowa

apolonia szczepańska z Toszka

nikodem kotański z knurowa

kacper lewandowski z knurowa

ur. 5.02.2012 r., 4080 g, 56 cm

ur. 13.02.2012 r., 2900 g, 50 cm

jowita lorenc z pyskowic

ur. 14.02.2012 r., 4260 g, 58 cm

ur. 15.02.2012 r., 2920 g, 51 cm

ewelina borkowska z gliwic

oliwia jarlachowicz ze stanicy

ur. 16.02.2012 r., 3340 g, 54 cm

ur. 16.02.2012 r., 4050 g, 54 cm

ur. 10.02.2012 r., 3060 g, 53 cm

ur. 13.02.2012 r., 3070 g, 52 cm

katarzyna poręba z knurowa

ur. 15.02.2012 r., 3590 g, 53 cm

rafał baszczak z knurowa

ur. 17.02.2012 r., 3590 g, 53 cm
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rozmaitości

ROZRYWKA nr 8/2012

Knurów

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

- Do wygrania podwójny bilet do kina

Michał Bajor

Foto: Archiwum

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

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

się numeru (decyduje data
stempla pocztowego). Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina Sceny
Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozr y wk i z nr 6/2012

br z m i a ł o : „ Ś n i e ż e k ” .
Podwójny bi let do k i na
otrzymuje Eryka Palenga.
Gratu lujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

8
Śnieg. Dla kierowców i drogowców kłopot – dla dzieci wspaniały prezent z nieba.
Idealny do zabawy. Tak jak dla 10-letniej Nicoli i 5-letniego Oskara Zakrzewskich
z Knurowa, którzy w sobotnie popołudnie zyskali śnieżnobiałego przyjaciela.

/b/

Kandydaci mile widziani

Dla kogo Laur Knurowa
Można już zgłaszać kandydatów do
tegorocznej edycji wyróżnienia Laur
Knurowa. Wnioski przyjmuje Biuro
Obsługi Rady Miasta – do 23 marca

Laur Knurowa przyznawany jest przez Radę Miasta
od 1995 roku. Stanowi najwyższe miejskie wyróżnienie. Docenia wybitne działania rozsławiające miasto
lub za działalność wpływającą na podniesienie poziomu życia mieszkańców
Knurowa w różnorodnych
dziedzinach. Przyznawany
jest w dwóch kategoriach:
osób fizycznych oraz instytucji, firm bądź innych
jednostek organizacyjnych.
Uroczystość przekazania

wyróżnienia odbywa się w
czerwcu podczas corocznej
gali z okazji Dni Knurowa.
Procedura w yła nia nia
laureatów składa się z kilku
etapów. Najpierw konieczne
jest wskazanie kandydatów.
To uprawnienie przysługuje komisjom sta ł y m Rady
Miasta, organizacjom, związkom, zrzeszeniom, a także
mieszkańcom (grupie liczącej
minimum 10 osób). Później
zgłoszenia analizuje specjalny
zespół złożony z przewodniczącego i wiceprzewodniczą-
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cych RM oraz przewodniczących komisji stałych RM, który rekomenduje Radzie Miasta
nadesłane kandydatury w każ-

dej z kategorii. Ostateczna
decyzja należy do radnych.
Laureaci wyłaniani są w
tajnym głosowaniu
Przypomnijmy, że w
ubiegłym roku Laurami
Knurowa zostali uhonorowani: emerytowany lekarz
Marian Grzymski i OSP
Szczygłowice.
DC

Wniosek o przyznanie Lauru Knurowa powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszanej do nagrody;
- adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibę firmy;
- uzasadnienie wniosku, określenia za co należy się „Laur
Knurowa”;
- dane zgłaszającego: imiona i nazwiska lub nazwa organizacji, związku, zrzeszenia, itp., adresy;
- pisemną zgodę kandydata do nagrody „Laur Knurowa”.
Wnioski i dokumenty związane z przyznaniem wyróżnienia
można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta:
http://knurow.pl/gmina/aktualnosci/st:1/id:337.html.

Gliwice

Muzyka szklanego
ekranu
Muzyka to nieodłączna
cześć każdego filmu. Komentuje dziejące się wydarzenia,
wprowadza w nastrój horroru
bądź romantycznej opowieści.
26 lutego (niedziela) o godz.
16 w Willi Caro odbędzie się
kolejny w cyklu muzyczny podwieczorek, tym razem poświęcony muzyce filmowej. Trio
„Appassionata” wykona me-

lodie m.in. z takich seriali, jak
„Janosik”, „Czterdziestolatek”
czy temat przewodni z „Polskich dróg”. Nowe autorskie
aranżacje odświeżające stare
melodie z pewnością zachwycą
widzów. Bilety do nabycia od
22 lutego w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej,
ul. Dolnych Wałów 3.
JB
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ogłoszenia
Handel i Usługi

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

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

Remont od A do Z, elektryka, instalacje
wodne. Tel. 660 481 277

8-11/12

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

1/12-odw.

RTV naprawa domowa. Tel. 32 279 42 79,
605 285 957
BRUKARSTWOGLIWICE.PL; Tel. 32 270
00 10, 502 611 988

1-48/12

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

2-8/12

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

1/12-odw.

1-13/12

1/12-odw.

8/12

Krywałd. Rozpoczęta budowa domu na
działce 1147 m 2. Sprzeda. AS. Tel. 501
533 977
8/12

KUPIĘ bezpośrednio dom – może być do
remontu lub działkę. Tel. 792 496 905

8/12

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

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

1-25/12

5-8/12

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

MIESZKANIE za gotówkę – bez pośredników kupię. Tel. 691 680 601

7-8/12

8/12

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

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

1/12-odw.

Wizytówki już od 17 groszy (netto) za sztukę. Ponadto pieczątki, plakaty, ulotki itp.
Tel. 601 528 683
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Knurów 3. Tel. 32 236 80 27, 663 305 076

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

1/12-odw.

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

1/12-odw.

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

8/12

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

7-8/12

Sprzedam 3-pokojowe w Knurowie. AS.
Tel. 512 393 052
8/12

7-9/12

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

8-13/12

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

5-8/12

6-26/12

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

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

5-8/12

2-pokojowe Jedności po remoncie sprzedam. M3, tel. 603 773 313
8/12

2-pokojowe Ułanów, I piętro, balkon, sprzedam. M3, tel. 603 773 313
8/12

2-pokojowe w Szczygłowicach. Sprzeda
AS. Tel. 501 533 977
DREWNO kominkowe. Transport węgla,
przeprowadzki. Tel. 603 198 006
50/11-8/12

FOTOBOOK.PL – t woje fotoksią żki z
wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na
www.fotobook.pl
1/12-odw.

Kafelkowanie, remonty. Tel. 781 020 414

38/11-17/12

8/12

2-rodzinny dom w Bojkowie. Sprzeda AS.
Tel. 512 393 052
8/12

Budynek biurowo-produkcyjny z działką
30 0 0 m 2 , cena 40 0 t ys. AS. Tel. 512
393 052
8/12

Centrum. Wynajmę lokal na działalność,
pow. 80 m 2 . 2500 zł/mc. AS. Tel. 501
533 977
8/12

Do wynajęcia działka o pow. 1250 m2. Tel.
501 606 957

8-11/12

Do wynajęcia garaż przy ul. Targowej 200
zł/m-c. Tel. 690 826 406
Kompleksowe remonty, łazienki z projektem
i materiałem. Gwarantowana jakość. Tel.
666 852 100 Kuchnie i szafy na wymiar.

8-11/12

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

6-8/12

8/12

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy 38
m2 w Knurowie, WP II, koło Biedronki. Tel.
793 729 533
5-10/12

Do wynajęcia lokal na działalność gospodarczą lub mieszkanie 32 m 2 . Tel.
501 606 957

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

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

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

3-12/12

6-13/12

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
0 607 566 006

1/12-odw.

Skupujemy samoc ho dy st are, rozbi te, skorodowane, transport gratis. Tel.
667 227 637
1-8/12

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

8/12

Sprzedam domek fiński do remontu. Tel.
502 595 512

Docieplanie budynków, mycie elewacji,
instalacje elektryczne. Tel. 665 639 146

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

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

6-8/12

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

7-8/12

Sprzedam mieszkanie M-3, 43 m2, ul. Armii
Krajowej, po remoncie. Cena do uzgodnienia. Tel. 790 272 829
4-8/12

Sprzedam nowy dom Rybnik – Ochojec,
455 tys. Tel. 533 562 930
8-9/12

www.m3biuro.pl OFERTY NIERUCHOMOŚCI
8/12

Wynajmę 2-pokojowe w Centrum. Czynsz
1200 zł + media. AS. Tel. 501 533 977
8/12

Wynajmę 3-pokojowe w Knurowie. AS. Tel.
501 533 977
8/12

Wynajmę lokale na działalność, ul. Niepodległości. AS. Tel. 512 393 052
8/12

RÓŻNE
Kupię bursztyn. Tel. 660 940 810

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

2-odw.

1-13/12

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

1/12-odw.

Szukam pracy w budownictwie, roboty
wewnątrz (panele, wykończeniówka, malowanie itp.). Tel. 32 236 84 02
1-13/12

Szukam pracy w charakterze opiekunki
do dziecka (dziecko niepełnosprawne)
lub osoby starszej (z doświadczeniem, po
kursie opiekunki, z certyfikatem). Od 14.00
w dni powszednie, weekendy do ustalenia.
Ewentualnie sprzątanie, prasowanie. Tel.
501 385 666
2-13/12

DAM PRACĘ

Podejmę się sprzątania. Tel. 697 759 991

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

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

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

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

P r z y j m ę d o p r a c b r u k a r s k i c h . Te l .
783 775 488, 609 775 488

7–odw.

7-22/12

1/12-odw.

1/12-odw.

7-11/12

5-12/12

8-9/12

INFORMACJA
LAUR KNUROWA
W terminie do 23.03.2012 r. można zgłaszać kandydatów
do nagrody „Laur Knurowa”.
Nagroda „Laur Knurowa” przyznawana jest za wybitne działania
rozsławiające miasto lub działalność mającą wpływ na podniesienie
poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach
(gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.) w kategoriach:
- osób fizycznych,
- instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek
organizacyjnych.
Kandydaci do „Lauru Knurowa” zgłaszani są na podstawie
wniosku do Biura Obsługi Rady Miasta przez:
- komisje stałe Rady,
- organizacje,
- związki, zrzeszenia,
- grupę co najmniej 10 mieszkańców z terenu miasta Knurowa.
Druki wniosków oraz regulamin nagrody „Laur Knurowa”
dostępne są w Biurze Obsługi Rady Miasta (Urząd Miasta Knurów
ul. Niepodległości 7, I piętro, pokój nr 19), na stronie internetowej
www.knurow.pl w menu Rada Radni Laur Knurowa oraz na stronie
BIP Urzędu Miasta www.knurow.bip.info.pl w Spisie podmiotów
w zakładce Rada Miasta Ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miasta Knurów
					
Jan Trzęsiok

6-9/12

8-11/12

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

8/12

MOTORYZACJA

Farskie Pola, dom wolnostojący, cena: 360
tys. AS. Tel. 501 533 977
8/12

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

Ocieplenia budynków, renowacja fasad.
Tel. 691 785 693

6-13/12

G ara ż murowany do w ynajęcia. Tel.
609 578 899 po 16.00
4-8/12

Gierałtowice, centrum – budynek piętrowy, 80 m2 – działalność, mieszkanie. Tel.
604 497 626
7-13/12

Gierałtowice. Wynajmę lokal na działalność. AS. Tel. 501 533 977
8/12

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

8/12
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Auta kupię skorodowane, powypadkowe,
do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

6-13/12
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sport
Fight Club

30 zawodników z różnych
organizacji i klubów. Zawodnicy mieli okazję ćwiczyć i
sparować w wymieszanych
parach nawzajem ucząc się
od siebie. Treningi odbywały
się pod okiem, aż czterech
instruktorów kickboxingu.
Zajęcia obejmowały głównie
treningi z zakresu Kickboxingu i Muay Thai. Dodatkową atrakcją był przyjazd
na obóz mistrza Muay Thai
- Rafała Simonidesa. Przyjął
on nasze zaproszenie i przeprowadził solidny trening.
Wszyscy uczestnicy byli pod
wrażeniem umiejętności i

Pływacy na stoku narciarskim czują się równie dobrze, jak w wodzie

PiSk

Pływanie

Tomek
w czołówce
Tomasz Sosna z Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice
wystąpił w miniony piątek
w Radlinie, gdzie odbyły się
zawody Ligi Klubów Śląskich
rocznika 2001. Młody knurowianin potwierdził swą przy-

Pływacy lubią narty
Można odnieść wrażenie,
że członkowie Sekcji Pływack iej TK K F Szcz ygłow ice
równie dobrze czują się w
płetwach, jak i na nartach.
Taki wniosek można wysnuć
po kolejnym zgrupowaniu.
- Od 4 do 12 lutego przebywaliśmy w ośrodku Bystre
koło Baligrodu w Bieszczadach – mówi Dariusz Brachaczek, kierownik knurowskiej
sekcji. - Grupa uczestnicząca

w obozie składała się z 25
dzieci w wieku od 7 do 10 lat
i 10 starszych zawodników
w wieku do 19 lat. Ja k na
pływaków przystało, sporo
godzin wypełniły zajęcia na
basenie.
- Tradycją tych naszych
zgrupowań są też zajęcia na
stoku narciarskim – relacjonuje Da riusz Brachaczek .
– Na nartach spędzaliśmy trzy
godziny dziennie, a już jedna

godzina nauki z instruktorem
wystarczyła, by najmłodsi
zjeżdżali samodzielnie ze stoku narciarskiego. Po nartach
każdego dnia mieliśmy zajęcia z fitnessu i aerobiku oraz
trening typowo pływacki na
basenie.
Najstarsza grupa korzystała również z sauny. Po pięciu
dniach ciężkich treningów
przyszedł czas na odprężenie
więc zaprosiłem firmę, która

Pływanie

Sobota z Grand Prix
Na osiemnast y d zień
lutego zaplanowano kolejną
edycję pł y wack iej Grand
Prix Knurowa i tradycyjnie
już z tej okazji pływalnia
kry ta MOSiR-u pękała w
szwach. Chęć zaprezentowania swych umiejętności w
rywalizacji z rówieśnikami
wyraziło około 130 pływaków. Gospodarze z radością
ich powitali i zaprosili do
konfrontacji. Kilkugodzinna impreza wyłoniła oczywiście najlepszych, jednak
organizatorzy jak zawsze zaznaczali, że zwycięzcami są
nie tylko, ci którzy osiągnęli
najlepsze czasy w poszczególnych konkurencjach.

Wyniki:
- 25 m stylem dowolnym
- 7 lat i młodsi, dziewczęta
- 1. A n na Id zi kowsk a , 2 .
Martyna Surówka, 3. Weronika Morciszek, chłopcy - 1.
Jakub Kaczmarczyk, 2. Maksymilian Pierchała, 3. Dawid
Pawlik, - 8 lat, dziewczęta - 1.
Agata Marek, 2. Aleksandra
Suchanek, 3. Monika Wojtyna, chłopcy - 1. Przemysław
Rozumek, 2. Patryk Zieliński, 3. Dominik Szafarczyk,
- 9 lat, dziewczęta - 1. Alicja
Idzikowska, 2. Maja Namysłowska, 3. Zuzanna Maciejczak, chłopcy - 1. Damian
Godula, 2. Jakub Erfurt, 3.
Patryk Łowicki,
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konać siarczystym mrozom
– dopowiada Grzegorz Sobierajsk i w k nurowsk iego
Fight Clubu. – Mieliśmy też
okazję zwiedzić Węgierską
Górkę i jej okolice, wzięliśmy
udział w kuligu i skorzystaliśmy z sauny oraz szkolenia
strzeleckiego, a korzystając z
okazji, tą drogą dziękujemy
naszym kolegom z Fight Clubu Będzin za zaproszenie na
obóz.
Prz y pomi na my, ż e 31
ma rca w ha l i Miejsk iego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Knurowie odbędą się Otwarte Mistrzostwa Śląska
Juniorów i Seniorów w Muay
Thai, których organizatorem będzie m.in. knurowski
Fight Club.

Knurowianie w towarzystwie Rafała Simonidesa (w środku)
Foto: SP TKKF Szczygłowice

Dwunastu zawodników
Fight Clubu Knurów uczestniczyło w zimowym obozie
sportowym zorganizowanym
przez zaprzyjaźniony Fight
Club Będzin.
- Obóz odbył się w Rycerce Dolnej – relacjonuje
trener Grzegorz Sobierajski.
- Obiekt „Rycerka”, w którym
stacjonowali śmy przystosowany je st do tego ty pu
wyjazdów. Naszym głównym
celem było przygotowanie
kondycyjne zawodników do
startu w zawodach zaplanowanych na bieżący rok.
W obozie uczestniczyło

poza tym każdy znalazł czas
na regenerację sił, wspólną
zabawę i integ rację z zawodnikami innych klubów.
- No i nie daliśmy się poFoto: FC Knurów

Obóz w Rycerce Dolnej

zarazem skromności Rafała.
Zawodnicy mieli starannie
zaplanowany każdy dzień
zgrupowania. Codziennie
odbywały się dwa treningi, a

- 25 m stylem grzbietowym - 7 lat i młodsi, dziewczęta - 1. Anna Idzikowska,
2. Emilia Świstuń, 3. Martyna Surówka, chłopcy - 1.
Jakub Kaczmarczyk, 2. Maksymilian Pierchała, 3. Dawid
Pawlik, - 8 lat, dziewczęta
- 1. Agata Marek, 2. Julia
Ba ł k iew icz, 3. Magda lena
Swaczyna, chłopcy - 1. Dominik Szafarczyk, 2. Patryk
Z iel i ńsk i, 3. Pr z emysław
Rozumek, 9 lat, dziewczęta
- 1. A licja Idzi kowska, 2.
K a rol i na K a let a , 3. Maja
Namysłowska, chłopcy - 1.
Damian Godula, 2. Jan Pawlik, 3. Patryk Łowicki,
- 50 m stylem dowolnym

prowadziła zajęcia z garncarstwa. Była fajna zabawa, a
jej zwieńczeniem było własnoręczne wykonanie pamiątki
dla rodziców. Hitem obozu
okazały się nocne podchody z
latarkami. Grupa była podzielona na dwie podgrupy, które
dwie i pół godziny rzetelnie
realizowały plan zgodny z instrukcją. Z relacji kierownika
sekcji wynika, że obóz był
udany i pływacy przystąpią
do kolejnych startów dobrze
przygotowani nie tylko fizycznie, ale i mentalnie.
PiSk

- 10 lat, dziewczęta - 1. Anna
Stephan, chłopcy - 1. Tomasz
Sosna, 2. Szymon Pawlik, 3.
Karol Rzepa, - 11 lat, dziewczęta - 1. Julia Świstuń, 2.
Julia Kaczarczyk, 3. Syntia
Pa liszewska, chłopc y - 1.
Mateusz Kamiński, 2. Dawid
Szolc, 3. Szymon Biela, - 12
lat, dziewczęta - 1. Katarzyna
Durczyńska, 2. Paulina Bieniek, 3. Emilia Brachaczek,
chłopcy - 1. Wojciech Gradowski, 2. Miłosz Stańczyk,
3. Dominik Romanów,
- 50 m st ylem g rzbietowym - 10 lat, dziewczęta
- 1. Anna Stephan, chłopcy
- 1. Tomasz Sosna, 2. Szymon Pawl i k, 3. Dom i n i k
Brzozowski, - 11 lat, dziewczęta - 1. Julia Kaczarczyk,
2. Julia Świstuń, 3. Syntia
Pa liszewska, chłopc y - 1.
Mateusz Kamiński, 2. Dawid Szolc, 3. Kamil Stare-

należność do ścisłej czołówki
zajmując trzecie miejsce na 50
metrów stylem motylkowym i
czwartą lokatę na 100 metrów
stylem zmiennym.
PiSk

Przekażmy 1%
sportowcom
Nastał czas składania zeznań podatkowych, a wraz z nim
moment na przekazanie 1% organizacjom pożytku publicznego. W Knurowie mamy możliwość przekazania części swojego
podatku m.in. na organizacje zajmujące się na co dzień działalnością sportową.
Status OPP posiadają:
Klub Sportowy „Concordia” Knurów (KRS: 0000127455),
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Szczygłowice (KRS: 0000001095), Stowarzyszenie Fight Club Knurów
(KRS: 0000403704).
PiSk

czek, - 12 lat, dziewczęta - 1.
Katarzyna Durczyńska, 2.
Emilia Brachaczek, 3. Kinga
Kruszniewska, chłopcy - 1.
Miłosz Stańczyk, 2. Wojciech
Gradowski, 3. Dominik Romanów,
- 100 m stylem motylkowym - 14 lat, chłopcy - 1.
Mateusz Wadas, 2. Dominik
Sodel, - 15 lat, chłopcy - 1.
Filip Wajszczyk, 2. Szymon
Dwornik,
- 200 m stylem dowolnym - 14 lat, dziewczęta - 1.
Aleksandra Bańbor, 2. Anna
Konieczna, 3. Patrycja Sładek,
- 15 lat, dziewczęta - 1. Jagoda
Orlik,
- 200 m stylem dowolnym, - 14 lat, chłopcy - 1.
Michał Godula, 2. Dominik
Sodel, 3. Krzysztof Tide, - 15
lat - 1. Krzysztof Hołysz, 2.
Jakub Michałów,
- 50 m stylem klasycz-

nym - 14 lat, dziewczęta - 1.
Monika Kwiatkowska, 2.
Patrycja Sładek, 3. Katarzyna Wojciechowska, chłopcy
- 1. Remigiusz Kolawa, 2.
Mateusz Krysik, 3. Krzysztof Tide, - 15 lat, dziewczęta
- 1. Anna Stefaniak, 2. Jagoda Orlik, 3. Agata Rzepa,
chłopcy - 1. Jakub Nogieć,
2. Dominik Kasprzyk, 3.
Filip Wajszczyk,
- 50 m stylem grzbietowym - 14 lat, dziewczęta
- 1. A nna Konieczna, 2 .
Patrycja Toman, 3. Monika Kwiatkowska, chłopcy
- 1. Remigiusz Kolawa, 2.
Mateusz Wadas, 3. Michał
Godula, - 15 lat, dziewczęta
- 1. Anna Stefaniak, 2. Agata Rzepa, chłopcy - 1. Jakub
Nogieć, 2. Krzysztof Hołysz, 3. Jakub Michałów.
PiSk

13

sport
APN Knurów

Wystartowali
W ostatni karnawałowy
weekend ruszyła kolejna siódma już - edycja Ligi Młod zie ż owej orga n i z owa nej
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Podobnie jak
przed rokiem, do rozgrywek
zgłosiło się pięć zespołów,
które rywalizują systemem
ligowym każdy z każdym.
Po s ob ot n ich sp ot k aniach pier wsz y m liderem
zosta ła d r u ż y na Gór ni k a
Knurów. Jej zawodnicy, pomimo iż są najmłodsi w całej
stawce, mają już na sw ym
koncie dwa zwycięstwa.
W niedzielę świeżo upieczony lider spotkał się z fawor y tem rozgr y wek Concordią 96. Młodzi zawodnicy
Górnika nie przestraszyli się
starszych o dwa lata rywali i
dzielnie walczyli o punkty,
jed na k ostatecznie u leg l i
cz teroma gola m i . Wy n i k
mógł być dla nich korzystniejszy, gdyby w końcówce
wykorzystali któryś z trzech
rzutów karnych.
W ost at n i m n ied z ielny m me cz u wspom n ia na
Concordia 96 spotkała się z
zespołem SSM. Niespodziewanie, aczkolwiek zasłużenie triumfowali ci drudzy,
wśród których prym wiódł

Grz egorz Górk a , st rz elec
wszystkich czterech goli dla
swojej drużyny. Dzięki wy-

granej SSM awansował na
pozycję lidera.

WJ

Wyniki:
SSM – Concordia 97 4:3 (1:2)
1:0 B. Kruk 2’, 2:0 M. Kopczyński 4’, 2:1 A. Niedbała 11’, 2:2 S. Nowak 17’, 3:2 B. Kutypa 18’, 3:3 M. Kopczyński 23’, 4:3 M. Istel 27’.
Youngsters – Górnik Knurów 3:7 (0:4)
0:1 M. Cybulski1’, 0:2 R. Jachimowski 3’, 0:3 M. Kląskała 12’,
0:4 M. Cybulski 14’, 0:5 M. Cybulski 19’, 0:6 R. Jachimowski 20’,
1:6 S. Świstowski 22’, 2:6 S. Świstowski 29’, 3:6 J. Bajer 30’, 3:7
M. Cybulski 30’.
Górnik Knurów – SSM 8:4 (2:0)
1:0 D. Bartoszewicz 6’, 2:0 M. Cybulski 12’, 3:0 M. Cybulski 16’,
4:0 M. Cybulski 17’, 5:0 M. Cybulski 23’, 5:1 S. Nowak 24’, 6:1 R.
Jachimowski 24’, 7:1 R. Jachimowski 25’, 7:2 B. Kutypa 26’, 7:3
M. Istel 26’, 7:4 A. Niedbała 27’, 8:4 M. Cybulski 29’.
Concordia 97 – Youngsters 11:1 (3:0)
1:0 P. Lipka 6’, 2:0K. Idziaszek 8’, 3:0 M. Kopczyński 15’, 4:0 M.
Kopczyński 19’, 5:0 P. Lipka 20’, 6:0 B. Lewandowski 21’, 7:0 K.
Idziaszek 22’, 8:0 K. Idziaszek 23’, 8:1 S. Świstowski 24’, 9:1 P.
Lipka 27’, 10:1 P. Lipka 28’, 11:1 K. Idziaszek 29’.
żółta kartka: P. Dąbrowski (Concordia 97).
Youngsters - SSM 1:8 (1:3)
1:0 W. Kołodziej 6’, 1:1 B. Kutypa 8’, 1:2 B. Kutypa 11’, 1:3 G.
Górka 15’, 1:4 S. Nowak 24’, 1:5 B. Kutypa 25’, 1:6 G. Górka 26’,
1:8 B. Kutypa 30’.
Concordia 96 – Górnik Knurów 4:0 (2:0)
1:0 M. Nowosielski 11’, 2:0 A. Błaszkiewicz 3:0 D. Kubiak 24’,
4:0 B. Tasak 26’.
żółte kartki: J. Nowosielski, K. Klimasara (Concordia 96).
SSM – Concordia 96 4:2 (2:0)
1:0 G. Górka 4’, 2:0 G. Górka 12’, 3:0 G. Górka 20’, 3:1 A. Błaszkiewicz 26’, 3:2 B. Tasak 28’, 4:2 G. Górka 30’k.
1.
2.
3.
4.
5.

SSM
Górnik Knurów
Concordia 97
Concordia 96
Youngsters

4
3
2
2
3

9
6
3
3
0

20-14
15-11
14-5
6-4
5-26

3
2
1
1
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
3

Przegrali dopiero
w półfinale
Zespół Akademii Piłki
Nożnej z Knurowa złożony z
zawodników urodzonych w
2000 roku zajął trzecie miejsce w turnieju rozegranym w
Rudzie Śląskiej.
Ry w a l i z ac j ę g r up ow ą
„Akademicy” przeszli bez
straty gola, zwyciężając 1:0
Gwiazdę Ruda Śląska (bramka:
Sebastian Sujecki) i remisując
0:0 z Wyzwoleniem Chorzów.
W ćwierćfinale rywalem
APN-u był Śląsk Świętochło-

Piłka nożna

Wyróżnienie
wychowanka
Concordii
Rafał Wolsztyński przed
kilkoma laty wraz z kilkoma inny mi rów ieśni k a mi
tworzył siłę ofensywną zespołu trampkarzy Concordii
Knurów. Drużyna złożona
z zawodników urodzonych
w 1994 roku sięgała wtedy
trzy razy po mistrzost wo

Jerzy Dudek pokonał...
Justynę Kowalczyk
społeczny”. Tak się złożyło, że
wraz z naszym byłym bramkarzem, w tej samej kategorii
znalazła się wspomniana na
wstępie Justyna Kowalczyk
oraz Katarzyna Bujakiewicz,
Daria Widawska i Agnieszka
Dygant.
Dzisiaj już wiemy, że najwięcej głosów z tego grona
otrzymał Jerzy Dudek. Laureat Plebiscytu od kilku lat
angażuje się z akcję „Szlachetna Paczka”. Potrzebą pomagania innym „zaraził” też
swoich przyjaciół z boiska. Na
jego prośbę „Szlachetną Paczkę” wsparli m.in. znakomici
piłkarze Realu Madryt: Iker
Casillas, Pepe czy Cristiano
Ronaldo.
Dodajmy, że w innych
k ategoriach Plebisc y t u

Gwiazdy Dobroczynności laureatami zostali m.in.:
Ew a B ł a s z c z y k
(własna działalność społeczna),
Majk a Je ż owsk a
(t w a r z k a m p a nii społecznej),
Bożena Walter
(honorowa nagroda kapituły
p l e b i s c y t u) ,
Piotr Kupicha
(d a rc z y ń c a
organizacji
społecznej).
PiSk

Jerzy Dudek – laureat Plebiscytu Gwiazdy
Dobroczynności w kategorii „Zaangażowanie
w program społeczny”

Foto: Piotr Skorupa

Sportowcy są dostarczycielami nie tylko sportowych emocji

Zimą kibice w naszym
kraju trzymają kciuki przede wszystkim za Justynę
Kowalczyk. Jej rywalizacja
z Norweżkami dostarcza
nam przecież niesamowit ych emocji. Nasza „Justysia” dzielnie walczy o
triumf w Pucharze Świata,
a ponadto znajduje czas na
pomoc innym. Tak, jak i
wielu innych sportowców,
aktorów czy celebrytów.
Przed k ilkoma t ygodniami informowaliśmy o
Plebiscycie Gwiazdy Dobroczynności zorganizowanym
przez Newsweek Polska i namawialiśmy do głosowania
na Jerzego Dudka. Wychowanek Concordii Knurów
był nominowany w kategorii
„Zaangażowanie w program

wice i jak się później okazało,
temu przeciwnikowi również
nie udało się sforsować knurowskiej defensywy. Akademia
wygrała to spotkanie 2:0 po
dwóch golach Kamila Maja.
Półfinał to potyczka z Polonią Bytom. Tym razem na
zero z tyłu zagrali reprezentanci uznanej śląskiej „firmy” i
po zwycięstwie 1:0 awansowali
do finału, natomiast zespołowi z Knurowa pozostała walka
o miejsce trzecie.

Podokręgu Zabrze. Teraz Rafał Wolsztyński broni barw
Górnika Zabrze i w okresie
przygotowawczym do rundy
wiosennej został wyróżniony
tytułem najlepszego piłkarza
turnieju memoriałowego im.
Michała Bobera i Michała
Jeziora w Krakowie.
Dodajmy, że turniej pod
Wawelem w ygra ła druż yna Górnika Zabrze, w której wystąpiło trzech innych
w ychowanków Concordii:
Marcin Micha la k, Roman

„Mały finał” był powtórką
jednego z meczów grupowych,
bowiem po przeciwnych stronach boiska stanęły zespoły APN Knurów i Gwiazdy
Ruda Śląska. Nasza drużyna udowodniła, że grupowe
zwycięstwo nie było dziełem
przypadku i po raz drugi pokonała Gwiazdę 1:0, a gola na
wagę wygranej strzelił Adrian
Maksymiec.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

MŁODZIEŻOWA
LIGA PIŁKI
NOŻNEJ HALOWEJ

Piłkarski spryt, technika
i skuteczność – m.in.
za te cechy Rafał
Wolsztyński został
wybrany najlepszym
piłkarzem krakowskiego
turnieju

Skorupa i Łukasz Wolsztyński - brat bliźniak Rafała.

PiSk

grand prix knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI z 14 lutego:
1. Bernard Musiolik
2. Jerzy Makselon
3. Jan Krzysteczeko
4. Mieczysław Polok
5. Henryk Brola
6. Piotr Arent
7. Kazimierz Fąfara
8. Piotr Pakura
9. Adam Dudziński
10. Grzegorz Grzemba
11. Mirosław Pazumiak

- 2.123 pkt
- 2.081 pkt
- 2.068 pkt
- 1.984 pkt
- 1.967 pkt
- 1.953 pkt
- 1.919 pkt
- 1.867 pkt
- 1.863 pkt
- 1.862 pkt
- 1.848 pkt

KLASYFIKACJA GENERALNA:
1. Henryk Brola
- 6.221 pkt
2. Piotr Pakura
- 5.669 pkt
3. Czesław Antończyk
- 5.641 pkt
4. Piotr Arent
- 5.627 pkt
5. Mieczysław Polok
- 5.334 pkt
6. Zdzisław Mral
- 5.310 pkt
7. Adam Dudziński
- 5.157 pkt
8. Jerzy Hadrawa
- 5.026 pkt
9. Jerzy Makselon
- 4.977 pkt
10. Bernard Musiolik
- 4.951 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 28 lutego o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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200 goli Łukasza Spórny
W 17. serii spotkań Miejskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej
wicelider Soccer Sport Pub
spotkał się z ostatnim w tabeli
LineTransem. Faworyt postawił w tym meczu na frontalny
atak, a w drugiej połowie przy
wysokim prowadzeniu wycofał
nawet bramkarza, by strzelić
jak najwięcej goli. Efektem
dość radosnego futsalu było aż

25 bramek, z czego obrońcom
tytułu przypadło 19. W spotkaniu tym swój jubileusz święcił
Łukasz Spórna. Czołowy gracz
Soccer Sport Pubu strzelił swojego dwusetnego gola w lidze i
osiągnął tę barierę, jako ósmy
zawodnik w historii ligi.
Dużo więcej pracy w zdobycie trzech punktów musiał
włożyć liderujący Vibovit.

I LIGA - Wyniki 17. kolejki (20.2.2012 r.):
TKKF Intermarché – Concordia Oldboje 4:2 (1:1)
0:1 D. Walus 7’, 1:1 D. Tkocz 12’, 2:1 M. Mularczyk 23’, 3:1 M.
Mularczyk 32’, 3:2 B. Pietras 37’, 4:2 M. Mularczyk 39’.
żółta kartka: D. Gajewski (TKKF Intermarche)
TKKF Apteka Św. Barbary – TKKF Stary Knurów 2:1 (1:1)
1:0 D. Kramorz 3’, 1:1 J. Kazimierczak 12’, 2:1 P. Mastyj 39’.
Team Stalmet – Mistral 6:2 (4:0)
1:0 A. Niewiedział 1’, 2:0 A. Niewiedział 11’, 3:0 S. Basak 15’,
4:0 G. Krusiński 17’, 4:1 W. Kandzior 25’, 5:1 D. Flis 28’, 5:2 M.
Szczot 35’, 6:2 S. Basak 40’.
Vibovit - IPA Knurów 3:1 (1:1)
0:1 T. Macha 3’, 1:1 G. Bęben 7’, 2:1 R. Kasiński 21’, 3:1 A.
Zabłocki 33’.
żółte kartki: G. Bęben (Vibovit), D. Krukowski (IPA Knurów).
Soccer Sport Pub - LineTrans 19:6 (10:2)
1:0 W. Rozumek 2’, 2:0 Ł. Spórna 4’, 3:0 S. Jezierski 7’, 4:0 W.
Rozumek 10’, 5:0 Ł. Spórna 11’, 6:0 P. Karwowski 12’, 6:1 D.
Roszyk 12’, 7:1 W. Rozumek 13’, 7:2 D. Szymański 14’, 8:2 Ł.
Spórna 16’, 9:2 D. Wieliczko 18’, 10:2 D. Wieliczko 20’, 11:2 W.
Rozumek 21’, 11:3 D. Szymański 22’, 12:3 W. Rozumek 24’, 12:4
M. Skoczylas 25’, 13:4 P. Karwowski 29’, 14:4 D. Wieliczko 30’,
15:4 Ł. Spórna 34’, 15:5 G. Kozik 34’, 16:5 D. Wieliczko 35’, 16:6
M. Skoczylas 35’, 17:6 S. Jezierski 36’, 18:6 W. Rozumek 38’,
19:6 P. Karwowski 39’.
Tomsat – FC Apinex Czerwionka 6:3 (3:0)
1:0 R. Metelski 7’, 2:0 S. Do- 1. Vibovit
49
laciński 11’, 3:0 S. Kubisz 18’, 2. Soccer Sport Pub
47
37
3:1 S. Kupczyk 23’, 4:1 G. Bar- 3. TKKF Intermarché
35
toszek 26’, 4:2 P. Zagórski 31’, 4. Tomsat		
34
5:2 M. Stopa 33’, 5:3 S. Kupczyk 5. Team Stalmet
6. FC Apinex Czerwionka 22
34’k., 6:3 R. Metelski 35’.
7. Concordia Oldboje
22
żółta kartka: S. Kubisz (Tom- 8. Apteka Św. Barbary
19
sat).
10
9. Mistral		
czerwone kartki: S. Dolaciński 10. IPA Knurów
9
7
(Tomsat), T. Młynek, P. Herdzi- 11. TKKF Stary Knurów
12. LineTrans
4
na (Apinex).

Jego przeciwnik, IPA Knurów
po dokonaniu wzmocnień w
osobach Jarosława Stępnia i
Tomasza Machy długo utrzymywał remis i przegrał nieznacznie dwoma golami.
Walczące o podium zespoł y TKKF Intermarché,
Teamu Stalmet oraz Tomsatu
również wzbogaciły się o komplet punktów. Podczas meczu
tych ostatnich z Apineksem,
zawodników obu zespołów
poniosły nerwy, czego efektem były aż trzy czerwone
kartki. Co ciekawe grający w
podwójnym osłabieniu zespół

z Czerwionki-Leszczyn potrafił zdobyć gola, nie pomogło
mu to jednak w odniesieniu
wygranej.
W rozgrywkach drugiej
ligi na czoło tabeli powrócił
PTK DB Schenker, a coraz
bliżej czołówki znajduje się
ek ipa Sa nitu. Druż y na ta
wykazała się w ostatnią środę
duchem fair play czekając
ponad 20 minut na swojego
rywala, który utknął w śnieżnych zaspach. Postawa ta
została nagrodzona sześciobramkowym zwycięstwem.
Waldemar Jachimowski

II LIGA - Wyniki 20. kolejki (15.2.2012 r.):
Concordia 94/95 – Sensual Felgus Meksyk 7:6 (3:3)
1:0 M. Mazur 1’, 2:0 M. Szczurek 4’, 2:1 R. Struff11’, 2:2 S. Morozan 13’, 2:3 S. Morozan 15’, 3:2 J. Podgórski 20’, 4:3 M. Szczurek
21’, 5:3 M. Szczurek 23’, 6:3 M. Szczurek 32’, 6:4 S. Morozan 36’,
6:5 S. Morozan 37’, 6:6 T. Żurek 37’, 7:6 S. Napierała 40’.
żółte kartki: M. Szczurek, M. Mazur (Concordia 94/95), D. Stępniewski (Sensual Felgus Meksyk).
PTK DB Schenker - Nacynianka 9:0 (2:0)
1:0 R. Nowosielski 2’, 2:0 R. Nowosielski 14’, 3:0 T. Nowosielski
25’, 4:0 B. Święch 30’, 5:0 J. Nowosielski 31’, 6:0 A. Greczek 32’,
7:0 M. Wasita 34’, 8:0 M. Wasita 35’, 9:0 T. Nowosielski 36’.
żółta kartka: M. Wasita (PTK DB Schenker).
Contra - Sanit 3:9 (1:5)
0:1 T. Barwicki 2’, 0:2 T. Barwicki 4’, 0:3 A. Czerkies 7’, 0:4
T. Barwicki 15’, 1:4 M. Koper 1. PTK DB Schenker
30
16’, 1:5 Adrian Paśnicki 18’, 2. Soft Processing
28
2:5 K. Gałęziowski 22’, 2:6 3. Orchidea
25
A. Czerkies 27’, 2:7 Adrian 4. Sanit
25
Paśnicki 32’, 3:7 M. Koper 35’, 5. Sensual FelgusMeksyk 20
17
3:8 Adrian Paśnicki 36’, 3:9 K. 6. Nacynianka
19
7. Milenium
Buczak 38’.
16
żółte kartki: J. Małyszewicz, R. 8. Contra
9. Concordia 94/95
16
Starobrat (Contra).
10. Black&Decker
7
W najbliższy poniedziałek (27 lutego) spotkają się drugoligowcy: Concordia 94/95 – Orchidea (18.00), Nacynianka
– Black&Decker (18.45), Sanit – PTK DB Schenker (19.30),
Soft Processing - Milenium (20.15) oraz Sensual Felgus Meksyk
- Contra (21.00).

KS Concordia

„Oczko” w dwóch meczach
Niecodzienny przebieg
miały dwa sobotnie mecze
kontrolne Concordii Knurów. W pierwszym z nich, z

Płomieniem Czuchów padło 15 bramek. W drugim,
z Przyszłością Ciochow ice kolejne sześć. Piłkarze

Po długiej
przerwie
w Concordii
znowu zagrał
Damian Mehlich

ustrzelili, zatem „oczko”,
jednak na uwagę zasługuje
przede wszystkim porażka
0:6 knurowian z IV-ligowcem z Ciochow ic. Po ta k
druzgocącej przegranej, na
drugi plan przesunęło się
dw uc y f rowe z w yc ię s t wo
13:2 z Płomieniem Czuchów.
W spotkaniu tym po długim
rozbracie z piłką wystąpili:

Foto: prywatne archiwum Roberta Kasińskiego

sport

W zabrzańskim zespole obok Roberta Kasińskiego
(stoi drugi z lewej) zagrał też inny były zawodnik
UPOS-u – Jacek Janiak (stoi w środku)

Mistrzostwa Polski Oldbojów
w halowej piłce nożnej

Robert Kasiński
lepszy od byłych
kadrowiczów
W halowych mistrzostwach Polski oldbojów w
piłce nożnej triumfowa ł
zespół Górnika Mitsubishi
Zabrze. Barw tej drużyny
bronił m.in. knurowianin
Rober t Ka si ńsk i, zna ny
k ibicom f ut s a lu pr z ede
wszystkim z występów w
Vibovicie i nieistniejącym
już UPOS-ie.
Zabrza nie w yg ra li w
z aw iercia ńsk i m t u r n ieju wszyst k ie mecze, pokonując zespoły z Kielc,
Ząbkowic, Częstochow y,
Olsztyna i Krakowa. Z ekipą ze stolicy małopolski
„górnicy” spotkali się w
finale. Dzięki temu Robert
Kasiński miał okazję zagrać
przeciwko byłym reprezentantom Polski – Mirosła-

wow i Sz y m kow ia kow i i
Ryszardow i Czer wcow i.
– Po sposobie poruszania
się na boisku i prowadzeniu
piłki widać było klasę tych
zawodników. Muszę jednak
powiedzieć, że w grze na
hali różnice między byłymi
reprezentantami Pol ski,
a pozostałymi graczami
zacierają się – powiedział
Robert Kasiński.
Dodajmy, że zespół 38latka z Knurowa wygrał w
finale 3:2, a Robert Kasiński strzelił w tym turnieju
dwa gole, dokładając w ten
sposób swoją „cegiełkę” do
mistrzowskiego tytułu wywalczonego przez Górnika
Mitsubishi Zabrze.
WJ / PiSk

informacja

Damian Mehlich i Marcin
Modrzyński. Nie wiadomo
jednak, czy zasilą oni kadrę
Concordii na rundę wiosenną.
Dodajmy, że ze względu
na obfite opady śniegu, mecz
z Płomieniem odbył się nie
jak planowano w Dębieńsku,
a w Knurowie.

PiSk

Foto: Piotr Skorupa

plan sparingów ks concordia:
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2:1 – KS Żory
bramki: Kempa, Krusiński
2:2 – Tarnowiczanka Stare Tarnowice
bramki: Mikulski, Karwowski
7:1 – Naprzód Rydułtowy
bramki: Kupis – 2, Salwa, Tkocz, Kempa, Skalik, Gołębiowski
4:3 - Piast Gliwice (juniorzy)
bramki: Kupis, Krusiński, Karwowski, Pilc
13:2 – Płomień Czuchów
bramki: Modrzyński - 4, Krusiński – 3, Skalik – 2, Niewiedział,
Piwowarczyk, Tkocz, Karwowski
0:6 – Przyszłość Ciochowice
25 lutego – Carbo Gliwice (godz. 15.00 w Knurowie)
3 marca – Tempo Paniówki (godz. 11.00 w Knurowie)
10 marca – Nadwiślan Góra (godz. 11.00 w Knurowie)
Nie ustalono jeszcze nowego terminu meczu sparingowego
z Jednością Przyszowice.
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Korepetytor
potrzebny
od zaraz
W Polsce już co czwarty uczeń
korzysta z pomocy korepetytora. Najczęściej młodzież potrzebuje wsparcia
z języka angielskiego i matematyki.
Korepetycje to także szansa dla studentów i nauczycieli, dla których pieniądze z dodatkowej pracy są mocnym
wsparciem domowego budżetu.

Foto: Aneta Bochoń

− Mam korepetytora z matematyki. Jestem
raczej humanistką, więc przedmiot ścisły
na egzaminie dojrzałości trochę mnie przeraża.
W przyszłości chcę dostać się na renomowane
studia w Warszawie. Dobrze zdana matura może
mi to zagwarantować − mówi Basia, licealistka
z Gliwic

tycji wiedzą, czego oczekują od korepetytorów − wyników. Szczególnie
rodzice, częściej są w stanie uwierzyć
w nieporadność nauczyciela niż lenistwo dziecka.
− Miałam kilka takich roszczeniowych przypadków w mojej korepetytorskiej karierze. Chłopiec kompletnie nie
chciał się uczyć. Stawałam na głowie,
by go zainteresować, układam piosenki,
robiłam wycinanki i nic. Na zajęciach
gwizdał, grał na komórce i mówił, że mu
się nie chce tu być. Nadal cały czas zbierał jedynki. Rodzice mieli stosunek płacę-wymagam. Uważali, że to moja wina,
że się nie przykładam. Kiedy chłopcu źle
poszedł egzamin gimnazjalny, zażądali
zwrotu pieniędzy za korepetycje − opowiada Małgosia. − W końcu wysłali
Marka do prywatnej szkoły.
Udzielanie korepetycji wymaga inwestycji, głównie w ciekawe
materiały. Obecnie coraz częściej
korepetytorzy zrzeszają się, zakłaW Polsce co czwarty uczeń
korzysta z pomocy korepetytora

Knurów. Kabaret w kinie

Zapowiada się niezły
„Śmiechosteron”
Bez nich nie byłoby ochroniarza
Śruby, niesamowitego Kłaka,
a przede wszystkim hymnu
na Euro 2012. Są, bo jest Kabaret
Skeczów Męczących
Wywodząca się z Kielc formacja
kabaretowa podbija serca mających
poczucie humoru Polaków od kilku
lat. Wykpiwają absurdy naszej codzienności, przy czym potrafią śmiać
się także z siebie. Śpiewają, parodiują,
a wszędzie tam gdzie się pojawiają,
zdobywają rzesze nowych fanów.
informacja

Nie tylko dla słabych

Do lamusa odeszły czasy, kiedy
to z korepetycji korzystali tylko słabsi
uczniowie. Coraz więcej młodych ludzi
chce zwiększyć swoje szanse na dobre
studia, a co się z tym wiąże − dobrą
posadę. Wiedzą, że aby być konkurencyjnym na rynku pracy muszą już
od młodych lat inwestować w swój
rozwój. Szkoła jako instytucja niezbyt
dynamiczna, niechętnie wprowadzająca systemowe zmiany, nie nadąża za
uciekającym światem.
− Dziwi mnie to, że choć ciągle trąbi
się jak ważne są języki, w mojej szkole
traktuje się je po macoszemu. Ciągle
zmieniają nam nauczycieli − twierdzi
Marcin z Pyskowic. − Uczę się angielskiego już 7 lat. Co z tego, że znam wszystkie
czasy i czasowniki nieregularne, skoro nie
potrafię dogadać się na lotnisku.
Reforma edukacji, redukująca liceum do 3 lat, nie zmieniła znacznie podstawy programowej. Uczniów obowiązuje znajomość tego samego materiału,
co uczniów w 4-letnim liceum. Ilość
wiadomości dla wielu pierwszoklasistów jest szokiem i zniechęca do dalszej
pracy. Rodzice często nie potrafią merytorycznie pomóc dzieciom. I wtedy
pojawia się korepetytor.
− Do klasy mojego syna uczęszcza
28 osób. Program jest tak przeładowany,
że wielu uczniów nie nadąża z jego przyswajaniem. Nauczycielka przy najlepszych chęciach nie jest w stanie poświęcić
wystarczająco dużo czasu każdemu
z uczniów – opowiada pani Mariola,
mama licealisty. − Niezbędne były korepetycje z polskiego i matematyki.

Płacę − wymagam

Korepetytorami zazwyczaj zostają
studenci i nauczyciele państwowych
szkół. Im większy staż pracy, tym większa stawka. Opłata za godzinę wynosi od
25 do 100 zł, w zależności od przedmiotu
i korepetytora.
− Udzielam korepetycji w matematyki. Niedawno skończyłam studia, z
pracą kiepsko, pojawiła się okazja, by
coś zarobić. To moja pierwsza uczennica, więc biorę tylko 25 zł − opowiada
Anna, korepetytorka.
Uczeń ma do wyboru, naukę u korepetytora lub w swoim własnym domu
(wtedy koszty wzrastają).
− Ja nie zgadzam się na łażenie po
cudzych domach. Kiedy pogryzł mnie
pies ucznia, obiecałam sobie, że już się
nie dam tak wrobić. Raz też zdarzyło
mi się, że jechałam przez pół miasta

do ucznia, by, kiedy już w końcu dotarłam, dowiedzieć się, że jest chory
i odwołuje zajęcia − mówi Małgosia,
korepetytorka od 3 lat.
Na korepetycjach można zarobić
nawet do 1000 zł miesięcznie. Wystarczy pracować przez 2 godz. dziennie
pięć razy w tygodniu. Na popularnym
portalu internetowym zarejestrowanych jest ponad 41 tys. korepetytorów,
ich liczba wciąż wzrasta.
Zazwyczaj korzystający z korepe-

dają pry watne szkoły. Proponują
kompleksowe kursy przygotowawcze
do matury bądź mobilną (w domu
ucznia) naukę języków. Zbliżające
się egzaminy maturalne, szczególnie
wciąż zatrważająca wielu matematyka, z pewnością przysporzą popularności korepetycjom. Warto już dzisiaj
pomyśleć nad pomocą w nauce, bo dla
tych, którzy obudzą się w maju, może
już być za późno.
Justyna Bajko

informacja

reklama

W K nu row ie K aba ret Ske czów Męczących wystąpi 30 marca
(piątek) o godz. 19.30. Publicznoś ć w K i nie Scenie Ku lt u rz e
na pewno nudzić się nie będzie.
Bilety po 40 zł. Rezerwację i sprzedaż prowadzi kasa kina w godz.
15-20, tel.: 32 332 63 81.

