www.przegladlokalny.eu

Przegląd Lokalny Nr 7 (1196) 18 lutego 2016 roku

1

AKTUALNOŚCI

www.przegladlokalny.eu

Knurów, Katowice. Zmiany w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim

Powiat

Knurowianin dyrektorem Bene Meritus. Kto
zasłuży?
generalnym
A

dam Ostalecki jest absolwentem
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie ukończył historię i
prawo. Został radcą prawnym. Jako
prawnik specjalizuje się w prawie gospodarczym.
Z knurowskim magistratem Adam

ŚWIEŻSZY
www.przegladlokalny.eu
Nie musisz czekać do czwartku
– aktualne informacje z najbliższej okolicy i regionu na naszej
stronie internetowej.
Odśwież

www.przegladlokalny.eu

Redakcja

Zmiana trasy

Z powodu przebudowy skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia
zmieniono tymczasowo trasę linii
autobusowej 710. W przypadku kursów realizowanych do tej pory ul.
26 Stycznia autobusy kierowane są
ulicami: 1 Maja i Kosmonautów. Z
obsługi wyłączone zostały przystanki:
„Knurów 26 Stycznia” oraz „Knurów
Ułanów”.
Zmiana obowiązuje do czasu zakończenia robót, czyli do połowy maja
2016 roku.
/g/

Ważne

Pomoc
ofiarom
przestępstw
P

rzed nami Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Z tej okazji we
wszystkich prokuraturach rejonowych
i Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach
odbędą się dyżury prokuratorów. Od 22
do 26 lutego, w godz. 8.00-15.00 będą
udzielać pokrzywdzonym niezbędnych
informacji w zakresie uprawnień, jakie
mają ofiary przestępstw w obowiązującym porządku prawnym. Zainteresowani uzyskają też informacje o
organizacjach pozarządowych, które
statutowo zajmują się niesieniem pomocy ofiarom przestępstw.
/g/
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Do końca lutego
w Biurze Podawczym
Starostwa Powiatowego
w Gliwicach można
składać wnioski
o przyznanie nagrody
„Bene Meritus” dla
zasłużonych dla
Powiatu Gliwickiego

Foto: Archiwum ŚUW

Adam Ostalecki, naczelnik
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego
w knurowskim Urzędzie Miasta,
został nowym dyrektorem
generalnym Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach

Ostalecki związany był od 2004 roku.
Począwszy od stażu absolwenckiego,
poprzez kontrolę wewnętrzną, wreszcie kierowanie WSOiZK.
Formalnie nowe stanowisko knurowianin objął w środę rano.
- To nowe wyzwanie, które traktuję
jako kolejny etap służby państwu –
mówi dyrektor Ostalecki.
W strukturze Śląskiego UW podlegają mu biura administracyjne,
budżetowo-księgowe i dyrektora generalnego. Ich zadaniem jest m.in.
obsługa wszystkich pracowników
urzędu (także klientów – w ramach
Biura Obsługi Klienta), prowadzenie
zamówień publicznych oraz czynności
związane z budżetem w zakresie dotyczącym programów unijnych.
/bw/

Adam Ostalecki (z lewej)
otrzymał powołanie na
stanowisko dyrektora
generalnego od wojewody
Jarosława Wieczorka

Z

Dla Przeglądu
Adam Rams, prez ydent Knur owa:
- Adam Ostalecki
wiele lat pracował
w naszym urzędzie,
dał się poznać jako
sprawny naczelnik,
sumienny i dobry samorządowiec.
Cieszę się z tego awansu, życzę
mu wytrwałości, mądrych decyzji, a także szczęścia. Wojewoda
Śląski pozyskał kompetentnego
pracownika.
Not. bw

Knurów, Gierałtowice, Pilchowice

Dla kogo 1 procent?
Podatnicy znajdą odpowiedź na to pytanie
w aktualnym wykazie organizacji pożytku
publicznego z Knurowa i okolic. Za tydzień
przedstawimy osoby, dla których 1 proc.
może okazać się zbawienny

wniosk iem o przyznanie nagrody mogą występować organizacje społeczne i stowarzyszenia,
organy jednostek samorządu terytorialnego, jednostki pomocnicze
gmin, jednostki organizacyjne gmin
i powiatu. Może to też uczynić grupa
co najmniej 30 mieszkańców.
- Nagrodę ustanowiła Rada Powiatu Gliwickiego dla wyróżnienia
cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej,
naukowej, artystycznej, sportowej i
innej mającej wpływ na podniesienie

O drodze do Boga
5 marca o godz. 18 w kościele Nowe Życie
wystąpi Anna Świątczak z zespołem. Artystka
przeszła trudną drogę, przyznała się do myśli
samobójczych, dzisiaj opowiada o swoim
nawróceniu
nna Świątczak zaistniała w
„Szansie na sukces”. Zaśpiewała
wtedy piosenkę Sławy Przybylskiej
„Pamiętasz, była jesień”. Przez wiele
lat występowała w zespole Ich Troje,
była żoną kontrowersyjnego Michała
Wiśniewskiego. Dwa lata temu zupełnie odmieniła swoje życie - przeżyła nawrócenie. O spotkaniu z Bogiem mówiła: „Bóg uleczył we mnie

Knurów

- Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Szczygłowice - KRS
0000001095,
- Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków - KRS 0000141003,
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - KRS 0000153196,
Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyczek” - KRS
0000378132,
- Stowarzyszenie Fight Club Knurów - KRS 0000403704.
W mieście działają ponadto inne organizacje, ubiegające się o 1 procent,
których siedziby znajdują się poza Knurowem:
- Fundacja Caritas Katowice - KRS 0000291119,
- Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „SezaM” - KRS 0000269884.

/sisp, bw/

Knurów

A

Niebawem ruszy akcja rozliczania PIT-ów. Warto pamiętać, że można obdzielić 1 procentem podatku dochodowego organizacje pożytku publicznego
lub konkretnych podopiecznych fundacji. Nam niczego nie ubędzie, a dla nich
będzie to spore wsparcie.
Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego pochodzi ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości.

poziomu życia mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług na rzecz
Powiatu Gliwickiego – informuje
starostwo. - Nagroda „Bene Meritus” przyznawana jest w kategoriach
indywidualnej i zbiorowej.
Szczegółowe informacje oraz
regulamin i wniosek dostępne są na
stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl (w zakładce „Nagroda Bene
Meritus”). Tam też zamieszczony
jest spis nagrodzonych dotąd laureatów nagrody oraz ich prezentacja.

coś, co wydawało się, że już nigdy nie
zostanie uleczone”. O wpływie, jaki
miała wiara na jej codzienne życie i
poszukiwaniach prawdy Świątczak
opowiada w czasie koncertów. 5
marca o godz. 18 artystka z zespołem wystąpi w kościele Nowe Życie
(Knurów, ul. Żwirki i Wigury 3).
Wstęp wolny.
jb

reklama

Gierałtowice

- Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku w Chudowie „Castellum” - KRS
0000205632,
- Pływalnia Wodnik sp. z o.o. w Paniówkach - KRS 0000406694.
Ponadto gliwicka Fundacja Radan stworzyła możliwość przekazania 1
procenta na rzecz Klubu Sportowego Garda Gierałtowice, upowszechniającego
pięściarstwo wśród dzieci i młodzieży. KRS 0000283966 - koniecznie w rubryce
cel szczegółowy należy wpisać nazwę klubu.

Pilchowice

- Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Pilchowice - KRS 0000002588,
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zakon
Ojców Kamilianów Pilchowice - KRS 0000310929,
- Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom - KRS 0000316661.
Uwadze podatników polecamy ponadto Fundację Rodzin Górniczych KRS 0000127003.

/pg/
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Knurów. Rodzina i policja poszukują zaginionego 76-latka

Gdzie jest
Roman
Leśniak?

Rodzina i policja nie ustają
w poszukiwaniach emerytowanego
ratownika górniczego z Knurowa,
który w sobotę wyszedł na targ
i do tej pory nie wrócił

Foto: Paweł Gradek

N

Piszą listy
w sprawie JSW
Górnictwo. Związki „uderzają” do premier Szydło

M

- Często zapomina się o bezpieczeństwie pracy górników, co może
wkrótce doprowadzić do tragedii dodają.
ZZ „Jedność” proszą w liście premier Szydło o skierowanie wniosku
do Najwyższej Izby Kontroli w celu
sprawdzenia zasadności i konieczności wszystkich przetargów i inwestycji,
jakie JSW przeprowadziła od lipca
2011 roku.
List kończą zapewnienia o podtrzymaniu woli dialogu ZZ „Jedność”
ze stroną rządową.
Na reakcję zarządu spółki nie
trzeba było długo czekać.
- Od wielu miesięcy ciężko pracujemy, by ratować naszą firmę i miejsca
pracy - przekonują przedstawiciele
JSW. - Insynuowanie, że na sercu nie
leży nam interes spółki i jej pracowników jest dalece niestosowne.
Autorzy listu przypominają, że w
przeciągu zaledwie tygodnia wpłynęły żądania ze strony ZZ „Jedność”
m.in. niemal natychmiastowego wyrównania stawek płac do najwyższych
obowiązujących w JSW, czy wypłaty
czternastek w całości. Spółka nie ma
na to pieniędzy.
- Dlaczego Państwo próbujecie
psuć to, co udało się wypracować w
takim trudzie? - pytają sygnatariusze
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pielatą czapkę z daszkiem.
Do tej pory emeryt nie wrócił
do domu.
- Zgłosiliśmy zaginięcie policji, obdzwoniliśmy szpitale, noclegownie i nic
- mówi synowa Mariola Grzybowska-Mroncz. - Jeśli ktokolwiek go widział
lub wie, gdzie może przebywać, proszę
o kontakt pod numer tel. 600 023 501.
/g/

sygnały czytelników
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu

Więcej życzliwości

W liście otwartym do premier Beaty Szydło Związki
Zawodowe „Jedność” proszą o szybką interwencję
w sprawie pogarszającej się sytuacji Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Zarząd spółki ripostuje: - Dlaczego
Państwo próbujecie psuć to, co udało się wypracować
w takim trudzie?

iną ł rok od górniczych
protestów, w wyniku których ze stanowiska prezesa
JSW ustąpił Jarosław Zagórowski. To
nie uzdrowiło sytuacji spółki, na co
w liście otwartym do premier Beaty
Szydło zwracają uwagę związkowcy
z „Jedności”, prosząc o szybką interwencję i uspokojenie nastrojów wśród
załogi JSW.
- W dalszym ciągu liczymy, że
spełni Pani swoje i swojego rządu
przedwyborcze obietnice. (...) Większość pracowników ma zobowiązania
finansowe, kredyty hipoteczne, część
pracowników za namowami byłego
Prezesa JSW SA zadłużyła się też, aby
nabyć akcje JSW i dziś, kiedy te akcje
spadły ze 136 zł na 10 zł, czują się
oszukani oraz zdradzeni przez władze spółki i skarb państwa - czytamy.
Zdaniem autorów listu, pracownicy spółki ponoszą teraz koszty prywatnych wojen i nieudolnego zarządzania,
zaś nowy prezes Tomasz Gawlik, nie
robi nic, aby przetargi, zakupy i inwestycje były organizowane na jasnych
zasadach, oraz, co ważne, zostały ograniczone do niezbędnego minimum.
Związkowcy twierdzą, że spółka
szuka oszczędności w kieszeniach załogi, redukując zatrudnienie i kładąc
nacisk na największe wydobycie.

ie chorował, bez nałogów, niezwykle kontaktowy, wszystkim się interesujący - tak opisują go bliscy. 13 lutego, około godz. 10.00, Roman Leśniak
wyszedł z bloku przy ul. Sobieskiego i
udał się na targ. Co istotne, nie miał
przy sobie ani portfela z dokumentami,
ani kluczyków od samochodu.
Ubrany był w granatową kurtkę,
granatowe spodnie sztruksowe i po-

listu, nawiązując do porozumienia z
Reprezentatywnymi Organizacjami
Związkowymi z września 2015 roku,
ratującego JSW przed upadłością.
Przypomnijmy. Od 2016 roku,
przez najbliższe 3 lata została wstrzymana m.in. w y płata 14. pensji i
deputatu węglowego. Z nagrodą barbórkową pożegnają się pracownicy
administracji oraz ci, z którymi w
okresie obrachunkowym pracodawca rozwiązał umowę o pracę. Cięcia
przyniosą spółce około 2 mld zł
oszczędności.
Zarząd JSW protestuje w liście
przeciwko insynuacjom, że zapomina
o bezpieczeństwie pracy górników i
podkreśla, że jego nadrzędnym celem
jest ochrona miejsc pracy.
- Pamiętajmy jednak, że w górnictwie sukces zapewnia tylko praca
i odpowiedzialność zespołowa. W tej
sytuacji rozpowszechniane przez ZZ
„Jedność” żądania oraz insynuacje
traktujemy jako formę prowokacji
i próbę manipulowania załogą. Nie
ma to nic wspólnego z dobrem firmy i
zatrudnionych w niej pracowników dodaje na koniec.
Premier Beata Szydło nie odpowiedziała jeszcze na list związkowców.

- Miałam nieprzyjemną sytuację przed jednym z marketów.
Sporo klientów, więc parking się
zatłoczył. Któryś z kierowców zaparkował nie trafiając w zatoczkę.
Kolejni się dostosowywali, więc z
pięć aut stało zahaczając o sąsiednie zatoczki. Ja też tak zrobiłam.
No i oberwało mi się od jakiegoś
narwanego faceta, który wyzwał
mnie od głupich bab za kierownicą.
W ogóle nie słuchał, co do niego
mówię. Więc powtórzę przez gazetę, może to przeczyta i zrozumie:
na cóż te nerwy, więcej życzliwości
i zrozumienia, po co się zabijać o
duperele...
Marzena

Pomysł na korek

- Któregoś dnia przed godziną
15 ul. Niepodległości zakorkowała
się od Auto-Bumu do ronda Jana
Pawła II. To jakiś kilometr kolejki
aut, czyli tyle co na Rybnickiej przy

32 332 63 77
wjeździe do Gliwic. Nawet gorzej,
bo na Dworcowej też się dłużej
stało niż jechało. Piszecie o budowie ronda i nowej drogi koło Tesco.
Dobrze, niech będzie, skoro trzeba. Ale może ktoś rzuci okiem na
mapę i zauważy, że ze Szczygłowic
do Gierałtowic jedzie się, robiąc
kółko przez Krywałd i Knurów.
A może dałoby się poprowadzić
skrót, na przykład przedłużając
drogę, która prowadzi na wysypisko śmieci. Fakt, są tam dalej
tereny górnicze, ale czy to jest aż
taka przeszkoda? To tylko hałdy i
nieużytki, a nie zabudowania. Dla
współczesnych inżynierów i budowlańców pewnie żaden problem.
Do ul. Przemysłowej to pewnie
niecały kilometr. Wystarczyłoby
„dorobić” ten kawałek drogi i –
jestem przekonany – korki z Niepodległości i Dworcowej znikłyby
na pewno...
D.S.
Not. bw

reklama
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Knurów. Obradowała Rada Miasta

Woda bez zmian,
więcej za ścieki

Foto: Bogusław Wilk

Wykonawca musi dbać o 20 km sieci kanalizacji deszczowej

Ustawowym nakazem zwiększającym koszty
amortyzacji knurowskie PWiK tłumaczy
48-groszowy (za 1 m3) wzrost ceny za ścieki.
Cena wody nie zmienia się

O

d 1 kwietnia 2016 r. koszt 1m
niło miasto przed groźbą zapłaty
wody nadal będzie wynosić wysokich kar. Narażone są na nie
6,04 zł, natomiast za odbiór samorządy, które nie spełnią wyśru1m3 ścieków knurowianie płacić będą bowanych przepisów unijnych doty9,17 zł. W ubiegłą środę Rada Miasta czących ochrony środowiska (w tym
zatwierdziła taryfy za zbiorowe za- wypadku związanych z odbiorem
opatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków). Dzięki inwestycji obecnie
ścieków.
w Knurowie z usługi odprowadzania
Zanim radni przegłosowali sto- ścieków korzysta prawie 92 proc.
sowną uchwałę, premieszkańców.
Przy miesięcznym zużyciu
zes PWiK Bogusław w o d y w y n o s z ą c y m 1 0
Nowoczesna inTy s z k o w s k i p o d - m 3 r a c h u n e k w z r o ś n i e frastruktura to plus,
su mowa ł t r wające o niespełna 5 zł. W przy- a le s ą te ż m i nu s y.
padku wykor zystania
sześć lat (2010-2015) 15 m3 – kwota ta wzrośnie Kosztem tego rodzaju
„Porządkowanie go- o około 7,50 zł.
inwestycji jest amorspodarki ściekowej
tyzacja.
Gminy Knurów”, obejmujące budowę
- Doliczenie kosztów amortyzacji
i przebudowę systemów kanaliza- nie jest kwestią woli przedsiębiorstwa,
cyjnych.
lecz nakazem przepisów ustawy –
O skali zadania mówią liczby. tłumaczyła wiceprezydent Knurowa
Prezes podkreślił, że w ramach zada- Barbara Zwierzyńska.
nia wykonano 62 km sieci kanalizaW głosowaniu 13 radnych opocyjnej i 3 km sieci wodociągowej, 10 wiedziało się za zatwierdzeniem
km przyłączy, 10 tłoczni i 9 separato- taryf, 2 było przeciw, a 4 wstrzymało
rów, wybudowano 3200 studni. Oko- się od głosu.
ło 8 tysięcy mieszkańców Knurowa
Nowe stawki będą obowiązywać
uzyskało możliwość podłączenia do do 31 marca 2017 r.
kanalizacji.
Przez odpowiedni system zarzą- Przebudowa w kinie
dzania i rozliczenia zaoszczędzono
Radni przyjęli uchwałę w sprawie
około 50 mln zł (spośród szacowa- podziału środków na dofinansowanych 138 mln zł). Realizacja inwe- nie form doskonalenia zawodowego
stycji kosztowała 86 mln zł, z czego nauczycieli w 2016 roku. Postanowili
niemal 50 mln pochodziło z dotacji o przeznaczeniu 8.860 zł na zakup
unijnej.
fontanny wody pitnej w gimnazjalnej
Zrealizowanie projektu uchro- „Czwórce” i Zespole Szkolno-Przed3

Knurów

szkolnym. Zgodzili się, by 30 tys. zł,
pochodzące z refundacji wydatków
na realizację zadania pn. „Spr@wny
Urząd II...”, przeznaczyć na zakupy
inwestycyjne. Dodatkowe 50 tys. zł, z
tego samego źródła, trafią do Centrum
Kultury. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na przebudowę kotłowni,
instalacji hydrantowej i oddymiającej
w kinie oraz wymianę drzwi ewakuacyjnych.

Śmieci zamiast śniegu

W interpelacjach radni zgłosili
ponad 20 spraw i problemów. Mowa
była m.in. o: * potrzebie odnowy
zużytego progu zwalniającego na ul.
Kapelanów Wojskowych, * konieczności wiosennych porządków w różnych miejscach miasta, na terenach
należących do różnych zarządców,
* zamierzeniach budowy kolejnych
fragmentów tras rowerowych, * zalewiskach w rejonie ul. Zwycięstwa
w Szczygłowicach i grzęzawiskach w
pobliżu nowo zbudowanego nasypu
kolejowego, * konieczności odnowy
jezdni na ul. Sikorskiego.
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/

86 mln zł dosłownie zapadło się pod ziemię, ale nie były to pieniądze wyrzucone w błoto...

Foto: Arch. PWiK Sp. z o.o. w Knurowie

Porządkowanie
gospodarki ściekowej
w liczbach:

4

62 km – to długość zbudowanej
sieci kanalizacyjnej
3 km – liczy nowo powstała sieć
wodociągowa
3200 – wybudowano studni
10 – nowych tłoczni
3 – nowo zakupione samochody
specjalistyczne
8000 – mieszkańców zyskało
możliwość podłączenia do kanalizacji
45 – procent dotacji do przyłączy z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4 – tyle firm wykonawczych...
upadło w trakcie inwestycji
1 – firma została... wyrzucona
z placu budowy
86 mln zł – całkowit y koszt
projektu

Zadbają o kanalizację
deszczową

Firma z Imielina do końca 2017 roku
dbać będzie o stan należącej do gminy
kanalizacji deszczowej

P

rzetarg nieograniczony obejmujący utrzymanie kanalizacji deszczowej został ogłoszony na początku
grudnia i rozstrzygnięty pod koniec
stycznia. Jego zwycięzcą został Zakład
Budowlano Drogowo Melioracyjny
Tomasz Turczyński z Imielina.
Do obowiązków ZBDM będzie
należeć wykonywanie robót związanych z utrzymaniem kanalizacji
deszczowej o łącznej długości 20 km

i średnicy od 160 do 1500 mm. Zakres prac obejmuje m.in. przeglądy i
ocenę stanu technicznego, renowację
sieci, czyszczenie kanałów i studni
rewizyjnych, likwidację zastoisk
wodnych, uzupełnianie pokry w,
wycinkę korzeni zarastających przewody kanalizacyjne.
Za wykonane usługi firma otrzyma 232.900,50 zł.
/bw/

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XVIII/229/16 Rady Miasta Knurów
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Knurów, od dnia 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. będą obowiązywały
następujące ceny i stawki opłat za świadczenie usług:
1) za dostawę wody dla wszystkich Odbiorców usług obowiązuje
taryfa niejednolita, wieloczłonowa:
I taryfowa grupa Odbiorców usług: Odbiorcy rozliczani na podstawie
wskazań wodomierzy głównych:
• cena za 1 m3 dostarczonej wody:
5,59 zł netto + 8 % VAT = 6,04 zł (bez zmian)
• stawka opłaty abonamentowej, na Odbiorcę usług, na miesiąc, naliczana
dla każdego punktu poboru wody posiadającego wodomierz główny:
9,68 zł netto + 8 % VAT = 10,45 zł (bez zmian)
II taryfowa grupa Odbiorców usług: Odbiorcy rozliczani
na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych
przy punktach czerpalnych wody oraz wskazań dodatkowych
wodomierzy:
• cena za 1 m3 dostarczonej wody:
5,59 zł netto + 8 % VAT = 6,04 zł (bez zmian)
• stawka opłaty abonamentowej, na Odbiorcę usług, na miesiąc,
naliczana dla każdego punktu poboru wody posiadającego wodomierz
zainstalowany przy punkcie czerpalnym wody lub dodatkowy wodomierz:
8,44 zł netto + 8 % VAT = 9,12 zł (bez zmian)
2) za odbiór ścieków dla wszystkich Odbiorców usług obowiązuje taryfa
jednolita, jednoczłonowa:
• cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków:
8,49 zł netto + 8 % VAT = 9,17 zł.
reklama
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Emocje na zakazie
Knurów. Incydent przy przedszkolu

Trwa wyjaśnianie przebiegu interwencji Straży Miejskiej przy przedszkolu na ul. Ogana.
Zdaniem pana Tomasza funkcjonariusze bezzasadnie naruszyli jego nietykalność cielesną.
- Mężczyzna utrudniał prowadzenie czynności służbowych, dlatego zastosowano wobec
niego chwyty obezwładniające - odpowiada na zarzuty komendant SM, Andrzej Daroń

Foto: Paweł Gradek

Od ponad tygodnia w godzinach
rannych strażnicy patrolują
pobliże MP-7

P

an Tomasz (nazwisko do wiadomości redakcji) od 1,5 roku
przywozi córkę do Miejskiego
Przedszkola nr 7 przy ul. Ogana.
Przyznaje, że z wygody, tak jak większość rodziców, parkowa ł samochód bezpośrednio przed wejściem
do placówki, mimo znaku zakazu
zatrzymy wania się. Do wtorku, 9
lutego, kiedy po wyjściu z przedszkola zauważył, że strażnik miejski
spisuje numery rejestracyjne jego
samochodu.
- Poprosił o dokumenty. Wsiadłem
więc do auta, bo miałem je w środku, i
zamknąłem drzwi, żeby nie utrudniać
ruchu innych samochodów - relacjonuje rodzic. - Wtedy strażnik otworzył
drzwi i wyszarpał mnie z samochodu,
twierdząc, że chciałem uciec.

Sąd oceni

Mężczyzna wezwał policję, twierdząc, że strażnicy naruszyli jego nietykalność. Poza tym odmówił okazania
im dokumentów.
Wedle słów naszego rozmówcy interwencja policjantów przyniosła rozwiązanie: kierowca zgodził się przyjąć
mandat za złe parkowanie (100 zł),
mandat za nieokazanie dokumentów
(300 zł). Przystał też na to, by sprawa
kierowania gróźb wobec strażników
trafiła do sądu. Co ciekawe, pan Tomasz utrzymuje, że nikomu, a już tym
bardziej strażnikom, nie groził.
- Powiedziałem im, że są nienormalni. Jak mogą mnie wyciągać z samochodu? Zachowują się jak strażnicy
Teksasu. Taka jest prawda - nie kryje
oburzenia.
Inaczej zachowanie rodzica przedstawia komendant Straży Miejskiej
Andrzej Daroń. - Nie chciał okazać
dokumentu, był wulgarny i kierował do
funkcjonariuszy groźby karalne.
Kiedy policja odjechała, strażnik miał zmienić zdanie co do kary.
Odmówił wystawienia mandatów, by
wszystkie sprawy skierować do sądu.
- Sąd będzie lepszy w ocenie sytuacji

niż on, tak mi powiedział strażnik.
Komendant Daroń: - Skierowaliśmy pismo do Komisariatu Policji w
celu wszczęcia postępowania w sprawie
podejrzenia popełnienia przestępstwa.

Zwrócił uwagę

W środę rano, już od wjazdu w ul.
Ogana pan Tomasz zauważył radiowóz
Straży Miejskiej stojący w przedszkolnej bramie. Z braku wolnych miejsc
rodzic zaparkował na terenie szpitala.
Aby nie dać strażnikom powodu do
następnej interwencji, przepisowo
przeprowadził córkę przez pasy przy
Urzędzie Miasta. Chwilę później zauważył strażników przechodzących na
drugą stronę ulicy – według niego - w
niedozwolonym miejscu.
- Zapytałem, czy tak powinna
zachowywać się straż miejska. Tu wypisują mandaty za złe parkowanie, a
sami łamią prawo - opowiada.
Strażnik poprosił go o dokumenty.
- Tłumaczyłem, że tylko zaprowadzę córkę do przedszkola, bo jesteśmy
spóźnieni Nie zgodził się - relacjonuje
mężczyzna. - W międzyczasie córka,
która boi się mundurów, bo kiedyś
mieliśmy niemiły incydent z policją,
uciekła w stronę przedszkola. Stała
tam sama, bez opieki. Poprosiłem,
żeby pozwolili mi do niej pójść i ją
odprowadzić.
Pan Tomasz twierdzi, że wtedy
jeden ze strażników wykręcił mu lewą
rękę, a następnie miał go rzucić go na
ziemię, w kałużę. Zachowanie mundurowych przyciągnęło uwagę gapiów.
Jedna z mam przyprowadziła do pana
Tomasza jego przestraszoną córkę.
- Strażnicy pozwolili mi ją w końcu
odprowadzić, ale szedłem do przedszkola z wykręconą ręką - mówi mężczyzna.
Nie chciał opuścić później placówki, jak mówi, ze strachu przed
strażnikami. Potrzebował świadka,
więc zadzwonił do żony i poprosił, by
przyjechała. Oczekujący przed przedszkolem mundurowi mieli się coraz
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bardziej niecierpliwić, aż w końcu
weszli do wiatrołapu.
- Chcieli go wyprowadzić - mówi
dyrektor placówki Grażyna Misztalewska. Nie było jej wtedy na miejscu.
O zajściu dowiedziała się od sekretarki, która miała poprosić strażników,
by zaczekali na rodzica przed przedszkolem.
- Ojciec wyszedł w końcu dobrowolnie. Nie było żadnej szarpaniny przy
dzieciach – dodaje dyrektorka.

Pouczenia zamiast
mandatów

Czy tak zdecydowana reakcja
strażników była usprawiedliwiona?
Jako powód użycia chwytów obezwładniających komendant wskazuje
utrudnianie prowadzenia czynności
służbowych. Funkcjonariusze zaprzeczyli, by interweniowali w obecności
córki pana Tomasza, a pracownica
przedszkola wykluczyła, by do szar-

podpatrzone

paniny doszło w budynku.
I tym razem Straż Miejska skierowała pismo do Komisariatu Policji w
Knurowie. Pan Tomasz nie pozostał
jej dłużny, składając zawiadomienie
o naruszeniu nietykalności cielesnej.
Po całym zajściu w internecie
rozgorzała dyskusja na temat nadgorliwości Straży Miejskiej w karaniu
nieprzepisowo parkujących rodziców
oraz bierności dyrekcji przedszkola i
urzędników w temacie zwiększenia
liczby miejsc postojowych przy ul.
Ogana.
- W ubiegłym roku i w ostatnich
dwóch miesiącach nie wystawiliśmy
ani jednego mandatu za nieprzepisowe
parkowanie na ul. Ogana – dementuje
zarzuty o przesadnej represyjności
komendant Daroń. - Prowadziliśmy
postępowanie w sprawie 5 wykroczeń,
które zakończyły się pouczeniami.
Nasze interwencje nie są wynikiem złej
woli, ale reakcją na zgłoszenia mieszkańców, skarżących się na samochody
parkujące przy przedszkolu.
Kilka lat temu dyrektor Misztalewska wnioskowała, by do znaku zakazu
zatrzymywania się dołączyć tabliczkę
zezwalającą rodzicom na postój do 5
minut. Na przeszkodzie stanął wtedy
KZK GOP, twierdząc, że w znacznym
stopniu utrudni to ruch autobusów
po wąskiej – zdaniem przewoźnika - i
jednokierunkowej ul. Ogana. Co więcej, argumentował KZK GOP, zagrażałoby to bezpieczeństwu kierowców
i ich dzieci.
Również stworzenie parkingu na
działce sąsiadującej z przedszkolem
okazało się niemożliwe. Powód? Działka jest prywatną własnością.
Nadzieję na poprawę sytuacji daje
planowana przebudowa ul. Ogana. W
Wydziale Inwestycji Miejskich dowiedzieliśmy się, że w tym roku ma zostać
przygotowany projekt dokumentacji,

w przyszłym, jeśli będą środki, ruszą
prace budowlane.
- Chcemy, na ile to możliwe, stworzyć maksymalną liczbę miejsc parkingowych, chociaż mamy świadomość
ograniczeń terenowych - mówi naczelnik Ewa Szczypka.

Nie ma psychozy

Do tego czasu zmotoryzowani rodzice w godzinach przyprzedszkolnego szczytu muszą „polować” na wolne
miejsca, ewentualnie korzystać z terenu szpitala lub pobliskich parkingów
(np. za kościołem lub za ratuszem).
Leitmotivem internetowych dyskusji jest psychoza, jaka rzekomo zapanowała wśród dzieci po interwencji Straży
Miejskiej. Dyrektor Misztalewska
zapewnia, że przedszkolankom udało
się szybko odwrócić uwagę maluchów i
uspokoić napiętą sytuację. Nie dostrzegły one w zachowaniu córki poszkodowanego niczego niepokojącego.
- Mimo to uważam, że takie interwencje nie powinny mieć miejsca
w pobliżu przedszkola, podobnie jak
zachowanie samych rodziców, którzy
rozmawiali o zajściu22 w obecności
dzieci - dodaje pani dyrektor.
Komendant Daroń nie chce na
razie mówić o szczegółach postępowania. Pan Tomasz szuka świadków
środowej interwencji. Twierdzi też, że
nagrał jej przebieg telefonem komórkowym.
Czy zwróciłby raz jeszcze uwagę
strażnikom po tym, co go spotkało?
- Gdybym był z dzieckiem, to nie,
ale gdybym szedł sam, to tak - odpowiada.
Od ponad tygodnia w godzinach
rannych Straż Miejska patroluje pobliże przedszkola przy ul. Ogana.
Paweł Gradek

Foto: Paweł Gradek

Tydzień temu handlowcy i sklepikarze protestowali przed
Sejmem przeciwko obłożeniu handlu detalicznego zbyt
restrykc yjnym podatkiem. Ich zdaniem traktowanie sieci
handlow ych jak sklepów wielkopowierzchniowych przyczyn
i
się to do bankruc twa większości franczyzobiorców.
Do akcji włączył się też knurowski Lewiatan przy ul. Kosmon
autów. „Nie jestem hipermatketem, a zapłacę ten sam
podatek!” - informuje billboard na elewacji sklepu, wieszczą
cy pogrzeb polskiego handlu.
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Jak nie dać się grypie?
Zdrowie

- Odporni poradzą sobie z AH1N1, ale na taką odporność trzeba sobie zapracować – mówi
Katarzyna Stożek, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, kierownik knurowskiej
przychodni NZOZ Zdrowa Rodzina mieszczącej się przy ulicy Marynarzy
nymi ludźmi, którzy przenoszą wirusa.
Czyli omijać szerokim łukiem sklepy,
hipermarkety, kina, teatry, miejsca
publiczne.
- Człowiek może nawet nie być
świadomy, że wrócił z zakupów z wirusem i że go rozprzestrzenia.
- Tak, wszystko zależy od tego,
jaka jest nasza odporność. Ten, kto jest
odporny, może mieć jakąś niewielką
infekcję i może przekazać wirus następnym osobom. Objawem takiej infekcji
może być osłabienie, senność, bóle mięśni, uczucie rozbicia, ból brzucha, czy
nudności .
- A jeżeli jesteśmy zdrowi i zazw yczaj nie zapadamy na grypę
sezonową – czy to znaczy, że damy
radę temu wirusowi Ah1N1?
- Tak. Ale na taką odporność trzeba
sobie zapracować – dobrze się odżywiać, nie palić papierosów, bo osoby
palące mają wysuszoną błonę śluzową
i są zdecydowanie mniej odporne.
Warto też suplementować witaminę
D3. W świetle najnowszych badań jest
to jedyna witamina, która nam podnosi
odporność.
- Podawało się ją zazwyczaj małym dzieciom.
- Z aktualnego stanu wiedzy wynika, że powinniśmy ją uzupełniać od

- Warto wziąć zdrowie w swoje ręce
- przekonuje pani doktor

Foto: Mirella Napolska

M

irella Napolska: - W tym
sezonie o grypie mówi się
więcej ze względu na obecność w Polsce wirusa AH1N1. Wśród
pacjentów zdarzały się przypadki
śmiertelne. Czy jest czego się bać?
Czy rzeczywiście świńska grypa jest
dużo groźniejsza od sezonowej?
Dr Katarzyna Stożek: - Oczywiście. Wirus ten przybył do nas ze
Wschodu i mutuje w całym świecie.
Nie mamy na to żadnej szczepionki. Te,
którymi dysponujemy, chronią przed
grypą sezonową i są opracowywane
na podstawie wirusa z poprzedniego
sezonu.
- Słyszałam opinie, że te szczepionki są też jakąś ochroną przed
świńską grypą.
- W pewien sposób tak, bo one stymulują nam nieswoistą odporność. Do
tematu grypy trzeba podejść rozsądnie,
nie popadając w skrajności. Zdrowemu,
odpornemu człowiekowi taki wirus nie
uczyni krzywdy. Natomiast, jeśli ktoś
ma obniżoną odporność, jest leczony
lekami immunosupresyjnymi czy sterydowymi, ma przewlekłą chorobę serca,
nerek lub płuc, to dla niego ta choroba
jest niebezpieczna. Ale jedyny sposób,
w jaki może się przed nią chronić, to
unikać w tym okresie kontaktów z in-

października do końca kwietnia, przez
całe życie. Żyjemy w klimacie, w którym słońca jest tak mało, że organizm
nie wytwarza wystarczająco dużo D3.
Każdy człowiek powinien przyjąć 2000
jednostek na dobę.
- Co jeszcze profilaktycznie możemy zrobić, aby mieć odporność?

Pilchowice

Nowy chodnik w dokumentach

Gmina Pilchowice przygotowuje się do przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 921, biegnącej przez sołectwa Pilchowice i Stanica.
W poniedziałek, 8 lutego, ogłoszono przetarg na opracowanie
dokumentacji. Oferenci mają dwa tygodnie na przedstawienie
propozycji
921 to jedna z najważniejszych
dróg w gminie, łączy drogę
krajową nr 78 z drogą wojewódzką nr 919.
Mieszkańcy narzekali nie tylko na stan
nawierzchni, szczególnie uciążliwy był
brak chodników.
- Obecnie funkcję chodników pełnią
pobocza, co przy wzrastającym natężeniu ruchu powoduje duże zagrożenie
dla osób z nich korzystających - czytamy w specyfikacji zamówienia.
Dokumentacja ma obejmować projekt oraz kosztor ys przebudow y DW
921 i budow y chodnika na odcinku od
począt ków zabudowań w Stanicy do
skrzyżowania z DK 78 w Pilchowicach.
Przetarg ogłoszono w poniedzia łek .
Termin sk ładania ofer t w yznaczono
na 23 lutego. Po podpisaniu umow y,
wykonawca będzie miał 18 miesięcy na
przygotowanie dokumentacji.

reklama
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DW

- Jeść przede wszystkim dużo warzyw, owoców, jak najwięcej kiszonej
kapusty – to nasza najlepsza obrona
przed infekcjami, bo zawiera tam sporo
witaminy C, mikroelementów i antyoksydantów. Kapusta kiszona jest od
wieków naszym regionalnym, sezonowym źródłem witamin, chroni nas też
przed pasożytami. Oprócz tego zawiera
ona dużo kwasu masłowego, kształtuje
zdrową florę bakteryjną w przewodzie
pokarmowym. Warto również sięgać po
czosnek, bo jest skuteczny – to wcale nie
zabobon. Można sobie stawiać profilaktycznie chińskie bańki, raz w tygodniu.
To taka immunostymulacja, która sprawia, że nasza krew działa jako antygen,
wytwarzamy przeciwciała i jesteśmy
przygotowani – uzbrojeni na atak.
- Sprawa higieny też jest chyba
ważna.
- To podstawa. Mycie rąk – jak najczęściej, nie tylko po wyjściu z toalety.
- W Polsce ledwie parę procent
szczepi się przeciw grypie sezonowej.
Czy to dobrze, czy źle?
- Na pewno wszyscy, którzy mają
przewlekłe schorzenia, jak astma czy
alergia, choroby serca, płuc, nerek,
powinni się szczepić, niezależnie od
wieku. Także ci, którzy palą, bo i oni
są bardziej narażeni. Zdrowy, odporny
człowiek, powinien się szczepić raz na
dwa, trzy lata. Wiele zależy też od tego,
gdzie się pracuje. Jeśli w pracy mamy
kontakt z dużą ilością ludzi, warto się
szczepić co roku. A gdy ktoś pracuje w
biurze i jego kontakt z większymi skupiskami ludzi ogranicza się do tego, że
idzie do sklepu, to nie musi się szczepić
tak często. Osoby mniej odporne, czyli
przewlekle chore, a także starsze, powyżej 60 roku życia, powinny się szczepić
także przeciw pneumokokom. Bo że
człowiek zachoruje na grypę, to jedno,
ale wirus toruje drogę infekcji bakteryjnej i wtedy są to często pneumokoki (na
nie mamy szczepionkę).
- A jak z dziećmi? Z przedszkolakami?
- Przedszkolaki zdecydowanie powinny być zaszczepione. Ale rodzice jakoś są temu niechętni, panuje fałszywe

przeświadczenie, że nadmiar szczepień
szkodzi. Jest mnóstwo różnych szczepień w okresie niemowlęcym i potem
w wieku 5, 6 lat. Ale fakt, że jest tych
szczepień dużo, wcale nie oznacza, że
one nam szkodzą. Bo ilość antygenów,
z jakimi się na co dzień spotykamy, jest
niewspółmiernie większa od tych, które
się podaje w szczepionce. I powinniśmy
dzieci szczepić przeciwko grypie. A jeśli
absolutnie nie chcemy – to przynajmniej stawiajmy im bańki.
- A co z tymi wszystkimi lekami
na przeziębienie i grypę, które są
tak szeroko reklamowane i chętnie
kupowane?
- Można zażywać, jak najbardziej.
Jeśli nos jest zatkany, to dobrze zażyć
coś, co go udrożni. Bo gdy się oddycha
ustami, wówczas wysusza się śluzówka i stwarza się warunki, w których
namnażają się bakterie czy wirusy.
- Czy można takimi lekami
przesadzić?
- Ze wszystkim można przesadzić.
Trzeba się trzymać wytycznych, nie
przekraczać dopuszczalnych dawek.
Ważny jest rozsądek i umiar: jak jest
choroba, to trzeba ją leczyć, jak nie ma
choroby – to po co? Warto wziąć zdrowie w swoje ręce – zanim pójdziemy
do lekarza, najpierw spróbujmy leczyć
się sami. Jeśli mamy katar, kaszel,
to na początek weźmy sobie jakiś lek
objawowy. Gdy po trzech dniach nie
ma poprawy, trzeba iść do lekarza. Ale
nie zaczynajmy leczenia od biegania po
przychodniach. Próbujmy podchodzić
do leczenia rozsądnie. Gdy przedszkolak ma 37,8 stopni gorączki, niejedna
mama natychmiast idzie z nim do
poradni. Tymczasem można z tym
poczekać dwa, trzy dni. To tak zwane
bezpieczne wyczekiwanie. Dopiero, jeśli
po tym czasie gorączka nie przechodzi,
idźmy do lekarza. Chyba że dziecko ma
jakieś przewlekłe choroby – to zupełnie
inna sprawa, wtedy natychmiast idźmy
do poradni.
- Jakie objawy powinny wzbudzić
w nas szczególny niepokój?
- Wymioty, zwłaszcza u dziecka,
a co za tym idzie – odwodnienie.
Gorączka, która trwa więcej niż trzy
dni, wyciek z ucha, ropna wydzielina z
nosa, ewentualnie ze spojówek, obrzęk
szyi (znaczne powiększenie węzłów
szyjnych), wysypka, zwłaszcza wybroczynowa – to rzeczywiście wymaga
konsultacji. Bóle głowy powiązane z
wymiotami to sytuacja, kiedy myślimy
o zapaleniu opon mózgowych, które
może być konsekwencją wielu infekcji.
Konsultacji wymaga też biegunka, ale
jeśli to mniej niż kilka stolców i nie ma
w nich krwi, to też nie jest stan nagły.
Ale trzeba obserwować, czy pacjent
nie jest odwodniony, czyli, czy wydala
odpowiednią ilość moczu w stosunku
do tego, co wypija. Jednak pamiętajmy,
że jeśli chodzi o zdrowie, naprawdę
możemy sobie sami pomóc w wielu
przypadkach. Oczywiście, kto jest
chory – powinien być czujny. Kto jest
zdrowy – niech pamięta o profilaktyce.
Rozmawiała Mirella Napolska
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Edukacja. Cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków „zamieszało” w systemie oświaty

Rodzice zdecydują

Do zerówki czy do I klasy – przed takim dylematem stają rodzice tegorocznych
sześciolatków. Luty to najlepszy czas na przemyślenie sprawy i podjęcie decyzji, bo już
w marcu ruszy rekrutacja do klas „0”

Ile będzie zerówek?

Dni otwarte były chyba najbardziej potrzebne rodzicom dzieci,
które program „zerówki” realizują w
przedszkolach. Od września 2016 r.,
zgodnie z uchwałą Rady Miasta (nr
XXXII/481/2013 z 17 kwietnia 2013 r.)
dalsza droga edukacyjna dzieci sześcioletnich będzie się toczyć właśnie w
szkołach – w oddziale przedszkolnym
lub w klasie I (w praktyce wiele dzieci
korzystało z tej możliwości znacznie
wcześniej - od dekady). Wielu rodziców ma obawy przed wysłaniem
swojego dziecka do I klasy, ale też niepokoją się o miejsca w przyszkolnych
zerówkach.
- Waham się – mówi pan Jacek,
który zadzwonił do naszej redakcji.

– Nie wiem, czy mój syn jest emocjonalnie gotowy na I klasę. Tymczasem
na dniu otwartym w szkolnej „Dziewiątce” usłyszałem, że powstaną tam
tylko dwie klasy „0”, a klas „I” tyle, ile
będzie trzeba. Czemu zerówki nie są
rejonizowane? I co – jeśli dziecko nie
zostanie przyjęte do zerówki w swoim
rejonie, tylko gdzieś indziej, to po roku
czeka je kolejna zmiana szkoły? Taka
sytuacja sprawia, że czuję się trochę
zdezorientowany.
Inny tato, który skontaktował się z
nami, miał podobne obawy.
– „Dziewiątka” została bardzo
ładnie przedstawiona – przyznawał
po dniu otwartym pan Marek. – Była
prezentacja na rzutniku, informacje
o zajęciach lekcyjnych, osiągnięciach,
bazie żywieniowej. Pozostał jednak niepokój, bo zasugerowano nam, że tych
miejsc w zerówkach będzie za mało.
Cały czas słyszę, że to rodzice decydują,
a po całej tej sytuacji miałem wrażenie,
że jednak jest inaczej. Wczoraj z kolei
byłem na dniu otwartym w „Siódemce”.
Tam usłyszałem, że powstanie tyle zerówek, ile będzie trzeba. My jednak w
pierwszym rzędzie będziemy się starać
o miejsce w „Dziewiątce” – ze względu
na bliskość.
Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9, Marzena Rudzewicz jest
przekonana, że niepokój rodziców jest
przedwczesny.
- Planujemy łącznie 4 oddziały
zerówek i klas I, a ile z tych oddziałów
będzie zerówkami – to zależy od decyzji rodziców – wyjaśniała w ubiegłym
tygodniu. – Dni otwarte są organizowane po to, by zorientować się, jakie są
odczucia rodziców w związku z wprowadzonymi zmianami. Początkowo zakładaliśmy, że zapotrzebowanie będzie
równomierne: po dwa oddziały klas „0”
i „I”. Jednak, jeśli taka będzie wola rodziców – utworzymy trzy oddziały „0” i
jedną I klasę (ona powstanie na pewno,
ze względu na ilość odroczonych dzieci
z rocznika 2009).
Rodziców uspokaja też Miejski
Zespół Jednostek Oświatowych, podkreślając, że gmina ma obowiązek
zapewnić wszystkim sześciolatkom
miejsca w „0” lub w klasach „I” – i tak
też będzie w tym roku.
- Na podstawie list adresowych
rozpoznaje się potrzeby szkół w zakresie
liczby dzieci rejonowych, dla których
należy zabezpieczyć miejsca w zerówkach i w klasach I – informuje dyrektor
MZJOś, Anna Misiura. – Wychodzimy
naprzeciw oczekiwaniom rodziców –
mimo że zerówek nie obejmuje rejonizacja, to jednak chcemy, aby w rejonie
każdej szkoły podstawowej powstało
tyle oddziałów, ile jest zamieszkałych
dzieci.
Sytuacja, jaka ma miejsce w tym
roku, jest wyjątkowa. Nic dziwnego,
że liczba oddziałów, która powstanie
w poszczególnych szkołach podstawowych nie została jednoznacznie
ustalona. Jak zapewnia Anna Misiura,
kwestia zainteresowania miejscami
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W tym roku I klasy są pełne
sześciolatków. Jak będzie w przyszłym?

Foto: MZJOś

P

o nowelizacji ustawy o systemie oświaty rodzice dzieci z
rocznika 2010, czyli obecnych
„zerówkowiczów”, mają wybór: pozostawić sześciolatka w klasie „0”,
albo zapisać do I klasy. Jak widać
choćby po telefonach do na sz ej
redakcji, sprawa budzi pewien niepokój. Wiadomo – każdy chciałby
dla swojego dziecka jak najlepiej.
Warto jednak powściągnąć emocje,
rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”
i podjąć rozsądną decyzję.
10 marca rozpocznie się rekrutacja
do przedszkoli, w tym także do oddziałów przedszkolnych działających
w szkołach. Zatem na dokonanie wyboru został rodzicom miesiąc.
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy
o kampanii informacyjnej, jaką przygotował Miejski Zespół Jednostek
Oświatowych w Knurowie. W zamierzeniu ma ona pomóc rodzicom
sześciolatków w podjęciu decyzji. To,
jaka ona będzie, jest ważne także dla
szkół, które muszą przygotować się
na taką a nie inną liczbę zerówek i I
klas. Warto zapoznać się ze stroną:
www.6latkiwszkole.knurow.edu.pl .
Zainteresowani znajdą tam przydatne
informacje.
W lutym w poszczególnych szkołach zorganizowano dni otwarte – tam
można było zasięgnąć informacji z
pierwszej ręki. Pierwszy Dzień Otwarty odbył się w MSP-1.
- Zainteresowanie było dość duże
– mówi dyrektor Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 1, Barbara Starek. –
Zależało nam na tym, by informacja
dotarła do każdego z zainteresowanych, dlatego do wszystkich rodziców
wysłaliśmy zaproszenia tradycyjną
pocztą.
Oprócz rodziców, dzieci, dyrekcji szkoły i nauczycieli w spotkaniu
wzięły też udział pracownice Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, które
poinformowały, jakie umiejętności
powinno posiadać dziecko gotowe
do I klasy. Według pani dyrektor,
najczęściej zadawane pytania dotyczyły czasu pobytu dzieci w szkole,
w yży wienia i sposobu oceniania
pierwszaków.

w zerówkach i w klasach I będzie na
bieżąco monitorowana i analizowana.
– Dużo jednak zależy od decyzyjności rodziców i od tego, jak duże będzie
zainteresowanie miejscami w zerówkach
poza rejonem zamieszkania dzieci –
przyznaje dyrektor MZJOś. – W rejonie
wspomnianej „Dziewiątki” zamieszkuje 49 dzieci z rocznika 2010, czyli dwa
oddziały zerowe powinny zaspokoić
potrzeby rodziców.

Powtarzanie to porażka

Podobnie jak nauczyciele, tak i
psychologowie podkreślają, że każde
dziecko jest inne, toteż do sprawy należy podchodzić indywidualnie.
– Jeżeli rodzice mają jakiekolwiek
wątpliwości, powinni porozmawiać z
nauczycielem dziecka, który dysponuje
wiarygodną wiedzą na ten temat – radzi Janina Durczok z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.
– Gdy mimo to rodzice nie mają pewności, co robić, lub gdy nie zgadzają się z
opinią nauczyciela, zapraszamy do nas.
W knurowskiej poradni już od
stycznia pojawiają się rodzice tegorocznych sześciolatków. I, jak przyznaje

psycholog, bywa, że te dzieci rzeczywiście są gotowe – społecznie, poznawczo, emocjonalnie dydaktycznie.
Jeśli rozwój we wszystkich tych sferach
przebiega harmonijnie, łatwiej rozpocząć naukę w szkole. Ale są też dzieci
rzeczywiście niegotowe pod względem
rozwoju społecznego i emocji.
Wybór mają też rodzice pierwszaków – ich dzieci mogą powtarzać rok.
Taka możliwość jest doradzana przez
psychologów wyłącznie w przypadkach, gdy dziecko ewidentnie nie radzi
sobie w szkole.
– Jeżeli w ocenie nauczyciela
dziecko radzi sobie w szkole na akceptowalnym poziomie, nie powinno
powtarzać klasy – uważa Janina Durczok. – Z psychologicznego punktu
widzenia pozostawienie dziecka na
drugi rok w tej samej klasie jest wielką krzywdą. Jest postrzegane przez
nie jako porażka.
Pani psycholog zauważa też, że
podejmując decyzję warto mieć na
uwadze, iż dziś I klasa wygląda inaczej
niż w czasach obecnych rodziców. Program nauczania zintegrowanego klas
I-III daje aż trzy lata na opanowanie

podstawowych umiejętności.
Córka pana Wojciecha, poszła do I
klasy jako sześciolatka. Rodzice nawet
nie myślą o tym, że miałaby powtarzać
klasę.
– Nie żałuję, że zaczęła naukę w
tym wieku – zapewnia pan Wojciech.
– Podejrzewam, że inaczej bym mówił,
gdyby córka miała rozterki emocjonalne. Jednak wydaje mi się, że jak się
pracuje z dzieckiem i ono jest chętne do
współpracy, to powinno się udać. Poza
tym wiem, że są siedmiolatki, które i
tak, mimo że starsze, ciężko przechodzą
zmiany.
Gdy rodzice tegorocznych sześcioi siedmiolatków myślą nad podjęciem
decyzji, szkolne kadry czekają na
wyniki tych przemyśleń, aby wszystko jak najlepiej zorganizować. Warto
przy tym pamiętać, że, niezależnie od
wieku dziecka, na początku edukacji
kluczową rolę odgrywają nie tyle systemy kształcenia, ile jednostki – ten konkretny nauczyciel, rodzice i wzajemna
współpraca między nimi.
Mirella Napolska

Uwaga, rodzice!

Elektroniczny nabór do przedszkoli
Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do knurowskich przedszkoli. W tym
roku po raz pierwszy wnioski będą składane w formie elektronicznej

E

lektroniczny nabór przedszkola ków z ost a n ie pr z eprowadzony w dniach 10-25 marca. Aby
złożyć wniosek, wystarczy zarejestrować się na stronie www.knurow.
przedszkola.vnabor.pl i wypełnić
elektroniczny formu larz. Nowa
forma naboru daje też możliwość
szybkiego sprawdzenia, ile grup
dzieci w danym wieku będzie istnieć w poszczególnych przedszkolach. Osoby, które nie mają dostępu
do internetu lub mają problem z

wypełnieniem wniosku, mogą udać
się do wybranego przedszkola i wypełnić go tradycyjnie, a pracownicy
przedszkola wprowadzą dane do
systemu elektronicznego. Rodzice,
poza elektronicznym zgłoszeniem,
muszą też złożyć wniosek w formie
papierowej, ale tylko w jednej placówce – przedszkolu pierwszego
wyboru.
Z kolei rodzice przedszkolaków,
które będą kontynuować edukację
w tym samym przedszkolu, muszą

złożyć w swojej placówce stosowną
deklarację (w formie papierowej).
Muszą to zrobić, zanim rozpocznie
się e-rekrutacja, czyli już od poniedziałku, 22 lutego, do 3 marca.
Wszelkie szczegóły na temat tegorocznego naboru można znaleźć na
stronach poszczególnych przedszkoli
oraz na stronie Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych: www.knurow.edu.pl .
MiNa
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Knurów

Lodowisko bez ryzyka

Powrót mrozów na razie się nie zapowiada, ale gdyby aura wycięła
takiego psikusa knurowscy woprowcy są gotowi przestrzegać – słowem
i czynem - przed zagrożeniami
- Wedle prognozy pogody do końca
lutego zima nie wróci, ale przysłowia
„w marcu jak w garncu” i „kwiecień-

-plecień...” nie wzięły się znikąd – mówi
Jerzy Pach, członek Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego
Foto: Archiwum MOSiR-u Knurów

P

sikusem mróz w środku zimy?
Cóż, sorry, taki zrobił się nam
klimat...

Na knurowskim obiekcie można jeździć na łyżwach, rozgrywać zawody hokejowe, curlinga,
- a nawet bawić się na... balu przebierańców

Knurów, Kobiór, Kubalonka

Sanna w Beskidach

Śniegu jak na lekarstwo, ale dla chcącego nic trudnego.
W ubiegłą sobotę ponad 80 mieszkańców Knurowa i Kobióra
znalazło zimę w Beskidach

P

o raz 12 Stowarzyszenie Moja
Gmina Nasz Powiat, Akcja Katolicka z Kobióra i ks. Andrzej Wieczorek zorganizowali zimową eskapadę
w góry. Tym razem starzy - stażem,
nie metryką - i dobrzy znajomi z
Knurowa, Kobióra i Katowic wybrali
się na Kubalonkę i Jaworzynke. W sile

80 osób, wśród których znalazło się –
przyjmując zaproszenie ks. Wieczorka - ponad 30 pielęgniarek ze szpitala
w katowickim Ochojcu.
- Spotkanie rozpoczęło się od nabożeństwa w drewnianym kościółku
na Kubalonce – mówi Marian Gruszka z knurowskiej Akcji Katolickiej.

Kolejne godziny wypełniły wspólne przeżycia. Najpierw kulig w Jaworzynce – wspaniała sanna po pięknej

Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, wieloletni prezes Oddziału Miejskiego WOPR w Knurowie. – Nie da się
całkowicie wykluczyć nocnych mrozów
i zlodowacenia okolicznych zbiorników.
A wówczas zdrowy rozsądek będzie jak
znalazł.
Wydaje się, że nikt o zdrowych
zmysłach nie zaryzykuje przechadzki po cienkim przybrzeżnym lodzie.
A jednak. Nie tak dawno na Mazowszu tragicznie zakończył się spacer
po lodzie dla wędkarza. Krucha taf la się załamała i mężczyzna utonął.
- Apelujemy o nieślizganie się po
lodzie, który może się pojawić na różnego rodzaju zbiornikach wodnych –
stawach, jeziorach, oczkach wodnych
– ostrzega zarząd OM WOPR w Knurowie. – Nie ma gwarancji, że grubość
pokrywy lodowej jest wystarczająca
i bezpieczna. Dzieci i młodzież nie
zawsze o tym pamiętają. Na dorosłych
spoczywa odpowiedzialność, by o tym
przypominali...
- Przeświadczenie, że „mojemu
dziecku nic złego się nie stanie”, może
być dramatycznie mylne. Nie wolno
dać się zwieść... - podkreśla Jerzy
Pach. –Niefrasobliwość, nieostrożność,
brawura, a często zwykła głupota są
przyczynami dramatów i tragedii.
okolicy.
- Potem było rożno na polance,
powrót i wspaniała zabawa w ośrodku
wypoczynkowym – relacjonuje Marian
Gruszka. - Kapela góralska stanęła na
wysokości zadania. W przerwie uczestnicy zabawiali się w wojnę na śnieżki,
zabawie nie było końca.
Coroczne spotkania cieszą się
sporym powodzeniem, co zresztą widać po frekwencji. Przed rokiem kulig
tak się spodobał, że jego uczestnicy
nie mogli doczekać się ponownego.
- Dwa lata temu aura zrobiła nam
psikusa, witając piękną, słoneczną

Można ich uniknąć, jeśli zachowuje się
zdrowy rozsądek.
WOPR nie poprzestaje na słownych przestrogach.
- Jeśli mrozy wrócą, konieczne
będą kontrole okolicznych akwenów
– zastrzegają woprowcy. Zamierzają
je przeprowadzać z udziałem Straży
Miejskiej, Policji i pracowników Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. – Niekiedy to właśnie one
uświadamiają niektórym ryzykantom,
że nie warto bezmyślnie tracić zdrowia,
a nawet życia.
Zamiast szukać lodu na stawach,
warto skorzystać z oferty Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji i zajrzeć na
lodowisko na Orliku przy ul. Ułanów
8. To doskonałe miejsce, by pod okiem
doświadczonych pracowników spędzić
miłe i bezpieczne chwile na ślizgawce.
Obiekt cieszy się spor ym powodzeniem. Trwające ferie jeszcze
zwiększają zainteresowanie. Ale nie
ma obaw – każdy znajdzie miejsce, by
się poślizgać.
Nie masz łyżew? To nie problem
– obok ślizgawki znajduje się wypożyczalnia sprzętu. Jeśli potrzebujesz
zatroszczyć się o własne łyżwy, tu też
znajdziesz pomocne narzędzia.
Podczas ferii lodowisko wydłużyło
godziny otwarcia - jest czynne codziennie od godz. 10 do 21 (z przerwą
techniczną w godz. 14-15).
- Serdecznie zapraszamy – zachęcają do odwiedzin pracownicy
MOSiR-u.
/bw/

pogodą – śmieje się pan Marian. – Ale
nie odpuściliśmy, organizując równie
emocjonujący i obfitujący w wrażenia
„kulig” na kółkach.
Personalnie trud organizacji eskapady, jak co roku, wzięli na siebie
prezes Stowarzyszenia Włodzimierz
Gwiżdż oraz Marian Gruszka, ks.
Andrzej Wieczorek i nadleśniczy z
Kobióra Romuald Jurzykowski.
/bw/
Foto: Archiwum Stowarzyszenia Moja
Gmina Nasz Powiat

Pieczone kiełbaski po kuligu smakują
wyśmienicie...

Zima skąpi śniegu, więc tym
większą frajdę sprawiała
zabawa w śnieżki
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Każda kukiełka jest niepowtarzalna

Foto: Arch. Sztukateria

Warsztaty kulinarne - naleśniki
z własnoręcznie nakładanym nadzieniem

Knurów

Foto: Mirella Napolska

Ferie w mieście – zabawa na całego!

Dziewczynki przygotowały układ taneczny

Jak zwykle knurowskie Centrum
Kultury zadbało, by ferie były dla
dzieci niezapomniane. Atrakcja
goni atrakcję. I są
jeszcze wolne miejsca

Knurów

Szkoła miłości i poświęcenia
- Niech ta kaplica będzie miejscem spotkania Boga
z człowiekiem; miejscem, gdzie znajdziecie duchowe
umocnienie - mówił arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita
katowicki, w czasie uroczystości poświęcenia nowej kaplicy
w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych

N

ie trzeba nigdzie wyjeżdżać, aby
ferie były udane. Dobremu wypoczynkowi nie przeszkodzi nawet brak
śniegu. Uczniowie, którzy odpoczywają w mieście, jak co roku korzystają z
bogatej oferty Centrum Kultury.
W Domu Kultury w Szczygłowicach
przez całe ferie trwają warsztaty artystyczne i zajęciowe pod hasłem „Zima
w mieście”. Od poniedziałku do piątku,
w godz. 9.30-15.00 dzieci mają czas wypełniony rozmaitymi atrakcjami. Wśród
nich są wyjazdy do „figloraju”, seanse w
kinie, warsztaty kulinarne, pływalnia
i mnóstwo gier i zabaw ruchowych.
Dziewczynki chętnie ćwiczą rozmaite
układy taneczne, chłopcy wybierają grę
w „nogę”. Organizatorzy zapewniają
wyżywienie i świetną zabawę. Koszt
turnusu (5 dni) to 190 zł. Na drugi turnus (22-26 lutego) zostało jeszcze kilka

wolnych miejsc – jeśli któreś dziecko
spędzi go w Knurowie, warto skorzystać.
Szczegóły – w DK (nr tel. 32 332 63 84 lub
32 330 36 80.
Tymczasem w knurowskiej „Sztukaterii” pierwszy tydzień ferii przebiega
pod hasłem działań artystycznych.
Warsztaty prowadzone przez Joannę
Kusy cieszą się ogromnym powodzeniem. Dzieci dały upust niesamowitej
wyobraźni, projektując i wykonując
kukiełki. W czwartek miały okazję
przekonać się, czym jest teatr lalkowy – wybrały się do katowickiego
„Ateneum”. W programie warsztatów
znalazły się także: zabawa z mozaiką,
kino i pływalnia.
Młodzi kinomani mogą w czasie
ferii wybrać się do Kina Sceny Kultury
na jeden z przedpołudniowych seansów
prezentowanych w poniedziałki, środy i
piątki w ramach cyklu „Bajkowe Ferie”
(bilety po 5 zł). Wszystkie propozycje to
ciekawe i wartościowe kino, włączone w
cykl filmowy „Dzieciaki na Horyzoncie”
– spod znaku Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, organizatora jednego z najważniejszych festiwali filmowych w Polsce.
MiNa

ogłoszenie

Arcybiskup Skworc w czasie poświęcenia kaplicy prosił,
aby była ona miejscem duchowego umocnienia
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lutego, w Światowy Dzień Chorego i zarazem w dzień odpustu
w knurowskim ośrodku prowadzonym przez Caritas, arcybiskup Skworc
w obecności pensjonariuszy, podopiecznych placówki i pracowników
poświęcił nową kaplicę. Stara kaplica
była za mała dla podopiecznych. Nowa
jest większa, ale także wygodniejsza mieści się na parterze ośrodka.
Gdy brakuje sił, aby się modlić - za
modlitwę wystarczą tylko dwa słowa:

Jezus i Maria. Słowa jak akty strzeliste, biegnące prosto do Nieba.
- Chciałbym, aby ta kaplica była
miejscem nauki miłości, służby i poświęcenia; piękną szkołą ewangelicznych postaw. A nie ma piękniejszego scenariusza
na życie niż Ewangelia - mówił w trakcie
kazania metropolita katowicki.
Arcybiskup podziękował również
tym, którzy stoją przy człowieku chorym, czyli wszystkim pracownikom
ośrodka.
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- To wasza manifestacja miłości.
A tylko wtedy, gdy miłujemy drugiego
człowieka, budujemy rzeczywisty Kościół - podsumował hierarcha.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele władz wojewódzkich
i powiatowych, instytucji społecznych
oraz knurowscy samorządowcy z
wiceprezydentem Piotrem Surówką
i przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Rzepą.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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rozrywka nr 7
Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Oddział Położniczo-Ginekologiczny SZPITALA MIEJSKIEGO w KNUROWIE
Foto: Justyna Bajko, Mirella Napolska

Agata Urzędowska z Czekanowa

Aleksander Wróblewski z Gliwic

Igor Lorek z Gierałtowic

Lena Sikorska z Czerwionki-Leszczyn

ur. 9.02.2016 r., 3410 g, 55 cm

ur. 12.02.2016 r., 3210 g, 50 cm

Lily Bień z Knurowa

7

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).

18.02.2016 r.
CZWARTEK
Misiek w Nowym Jorku
- godz. 16.00
Planeta Singli
- godz.17.45, 20.15
19.02.2016 r.
PIĄTEK
Nowe przygody dzieci z Bullerbyn
- godz. 10.00 (bilet - 5 zł)
Jesteś szalona, Madiko
- godz. 11.30 (bilet - 5 zł)
Odlotowa przygoda
- godz. 16.00
Excentrycy, czyli po słonecznej
stronie ulicy
- godz. 18.00
Planeta Singli
- godz. 20.00
20-21.02.2016 r.
SOBOTA- NIEDZIELA
Odlotowa przygoda
- godz. 16.00
Excentrycy czyli po słonecznej
stronie ulicy
- godz. 18.00
Planeta Singli
- godz. 20.00

ur. 12.02.2016 r., 3220 g, 50 cm

Aleksander Hajduk z Knurowa

ur. 13.02.2016 r., 3100 g, 51 cm

ur. 13.02.2016 r., 3280 g, 52 cm

Krzysztof Jałowiecki z Gliwic

Bartosz Brudny z Czerwionki-Leszczyn

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z
nr. 4/2016 brzmiało: „ŚWIATOWIT”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Adam
Sobawa. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

22.02.2016 r.
PONIEDZIAŁEK
Proszę Słonia (wersja cyfrowa)
- godz. 10.00 (bilet - 5 zł)
Biuro Detektywistyczne Lassego i
Mai. Stella Nostra
- godz. 11.30 (bilet - 5 zł)
Odlotowa przygoda
- godz. 16.00
Excentrycy, czyli po słonecznej
stronie ulicy
- godz. 18.00
Planeta Singli
- godz. 20.00
23.02.2016 r.
WTOREK
Odlotowa przygoda
- godz. 16.00
Excentrycy, czyli po słonecznej
stronie ulicy
- godz. 18.00
Planeta Singli
- godz. 20.00
24.02.2016 r.
ŚRODA
Zestaw ﬁlmów krótkich:
wyobraźnia
- godz. 10.00 (bilet - 5 zł)
Biuro Detektywistyczne Lassego
i Mai. Sekret rodziny von Broms
- godz. 11.30 (bilet - 5 zł)
Odlotowa przygoda
- godz. 16
Excentrycy, czyli po słonecznej
stronie ulicy
- godz. 18.00
Planeta Singli
- godz. 20.00

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ur. 11.02.2016 r., 2550 g, 49 cm

ur. 13.02.2016 r., 2770 g, 51 cm

Nina Halemba z Gliwic

ur. 14.02.2016 r., 3520 g, 54 cm

Lena Bassa z Knurowa

ur. 15.02.2016 r., 4050 g, 54 cm

ur. 14.02.2016 r., 3650 g, 54 cm

Hanna Klimecka ze Stanowic

ur. 14.02.2016 r., 4260 g, 54 cm

Kinga Macoch z Knurowa

ur. 15.02.2016 r., 3520 g, 52 cm
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Kultura

Gierałtowice

Pieski w kreski

Z „Łbem na karku”
W ubiegłym tygodniu miała
premierę kolejna płyta
knurowskiego rapera

„Chociaż nie jestem Nietzsche,
też mam swoją filozofię, moje życie,
mój rap i dążenie do celu”- zapewnia
knurowski raper w jednym ze swoich
najnowszych utworów. Właśnie na
drodze do celu zrobił kolejny krok
– wydał dziewiątą płytę. Łebski jest
płodnym twórcą (nagrywa jedną płytę
rocznie) i doświadczonym wykonawcą, chętnie biorącym udział we freestyle’owych bitwach. Zresztą niejedną
z nich organizował w Knurowie. Na
swoim nowym krążku, zatytułowanym „Łeb na karku”, proponuje 16
utworów. Jak to w hip-hopie, czerpiąc
inspiracje z codzienności, Łebski daje
słuchaczom kolejną porcję osobistych

przemyśleń na temat rapu, rodziny,
miłości, nie stroniąc od filozoficznych
wręcz zagadnień związanych z celem
i sensem życia. Kolejne kawałki z
płyty sukcesywnie są prezentowane w
internecie – na facebookowym profilu
Łebskiego oraz na youtube.pl. Fizyczną
wersję płyty można zamówić, pisząc
pod jeden z tych adresów mailowych:
Lebskii@wp.pl lub recover.label@gmail.com – koszt to 25 zł.
Krążek został wydany przez niezależną wytwórnię RECover Label.
Za produkcję podkładów muzycznych
odpowiadają: TTFG, Pawloero, TuneSeeker, Wuweii, BZK, JazBrothers,
WitusBeatz oraz Domix (Beatbox).

O

Wokalnego wsparcia knurowskiemu
raperowi udzielili: Borns, KdS, Skalar,
Taps, Kwiat oraz Yappe. Za scratche/
cuty odpowiedzialni są Dj.Emper oraz
tONowy selecta. Za mix/mastering
pły ty odpowiada Hajo (NieToNie
Records). Projekt okładki to dzieło
Przemysława Świszcza.

skali sukcesu Karoliny świadczy fakt,
że jury recenzowało 1200
pr a c . R e pre z e nt a nt k a
gierałtowickiej placówki
została wyróżniona w kategorii: „Młodzież 10-13
lat – Formy przestrzenne i
płaskorzeźby”.
- Temat prac dotyczył
sfery wrażliwości wobec
zwierząt – informuje Elżbieta Widuch z Z SP w
Gierałtowicach. - Wernisaż wystawy i nagrodzenie
laureatów odbyło się w
Centrum Kultury Agora
we Wrocławiu.

Foto: Piotr Szołtysek

Karolina Szołtysek z gierałtowickiego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego zajęła II miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Pieski w kreski”

Oprac. bw

MiNa

foto-migawka

Talent Karoliny
został dostrzeżony
i doceniony przez
jurorów
informacja własna wydawcy

I N F O R M A C J A

W związku z obowiązkową kontrolą zbiorów bibliotecznych
tzw. SKONTRUM
Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie – Filia nr 1
(ul. Dworcowa 10a)
będzie zamknięta w terminie
29.02 – 11.03

Za utrudnienia przepraszamy.
Zapraszamy do Biblioteki Głównej
– al. Lipowa 12, tel. (32) 332-63-89

o
W ostatni dzień karnawału członkowie Koła nr 4 Polskieg
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się na
tradycyjnym śledziku. Ponad 100 osób bawiło się w restauracji „Protos” w rytm przebojów wygrywanych przez zespół
.
państwa Nosackic h. Na parkiecie - zaskakujące postacie
i
Obok Smerfetki pląsał kominiar z pod rękę z kowbojem

.
- Taniec jest lepszy niż rehabilitacja - śmiali się tańczący
W przerwie tańców Stanisław Rudzki, przewod niczący
o
koła, zachęcał do udziału w konkursach, m.in. walczono
stołek przewodniczącej. Zabawa zakończ yła się tuż przed
wybiciem północy.
Jb, foto: arch. koła nr 4 PZERiI

Czerwonym Kapturkiem.

informacja własna wydawcy
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FINANSE

Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

MOTORYZACJA
Auta kupię skorodowane, rozbite, do wyrejestrowania. Tel. 507 572 625

3-13/16

1/16-odw.

Auto skup za gotówkę. Stan obojętny.
Tel. 507 572 625

Docieplanie elewacji, podbitki, malowanie
elewacji, g ł adzie, malowanie, adapta cja poddaszy. Remont y kompleksowe.
Tel. 602 407 190

3-13/16

Skup samochodów
Tel. 791 544 346

7/16

–

gotówka.
3-22/16

Skup samochodów, p łacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006

1-8/16

Malowanie, tapetowanie, panele, inne
w yko ńc zeniowe. Sz ybko i ter minowo.
Tel. 507 102 386

EDUKACJA

7/16

Meble na wymiar. Tel. 792 727 353

4-15/16

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

Do 25.000 zł na dowolny cel. Tel. 793
080 309

7/16

Rybnik, OSK Andrzej i Syn. Szkolimy na kat.
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E. Świadectwa
kwalifikacji, warsztaty dla instruktorów. Tel.
784 02 78 17

7/16

1-8/16

WYSOKIE ODSZKODOWANIE. Wypadki
drogowe, na chodniku, w pracy, błędy medyczne. Tel. 666 038 835

NIERUCHOMOŚCI

SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

2-13/16

Zimowa obniżka cen na remonty mieszkań.
Te l . 6 61 74 9 8 8 3 – w y c e n a g r a t i s ;
www.irbud.cba.pl

3/16-odw.

Mężczyzna lat 44 pilnie szuka pracy. Tel.
601 654 010

5-8/16

1/16-odw.

Posiadam auto dostawcze KIA Pregio.
Szukam pracy lub nawiążę współpracę. Tel.
664 847 725
1/16-odw.

Szukam pracy w charakterze opiekunki
dla dzieci (15 lat doświadczenia). Tel.
664 134 399
1/16-odw.

Do w ynajęcia mieszkanie 2 pokojowe
w centrum Knurowa. Tel. 504 602 616

7-8/16

Lokal użytkowy o pow. 101 m2 do wynajęcia.
Tel. 510 238 269

4-8/16

Odstąpię lokal handlow y CH Merkur y.
Tel. 509 571 247

SPRZEDAM
SPRZEDAM MEBLE IKEA MAMUT: dwie
komody (czerwono-różowa i niebieska),
szafa (czerwono-różowa), regał (czerwony). CENA 450 ZŁ (do negocjacji).
Tel. 695 614 334
4-11/16Y

6-8/16

Odstąpię salon fryzjerski na ul. Witosa
z wyposażeniem. Tel. 784 019 353

7/16

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 15a
Szczygłowice Słoneczna. Cena 60 000 do
negocjacji. Tel. 509 272 347, 502 042 954

Szukam pracy w ochronie w okolicach Knurowa (po kursie, osoba z lekkim stopniem
niepełnosprawności). Tel. 696 976 968

1/16-odw.

DAM PRACĘ

PRZETARG
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych o pow.
21,97m2, 15,32m2 , 16,50m2, 22,13m2, 9,64m2, 19,29m2, 16,63m2
przy ul. Szpitalnej 8, o pow. 17,00m2 i 18,32m2 przy ul. Staszica 1,
oraz o pow. 43,74m2 przy ul. Floriana 5.
Szczegóły zawiera ogłoszenie o przetargu wywieszone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone
na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta.
Informacji można zasięgnąć w Dziale Administracji MZGLiA
(pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18

6-10/16

INFORMACJA
Dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji
w Knurowie informuje, iż istnieje możliwość bezprzetargowego
wynajęcia lokali użytkowych o pow. 15,40 m2 przy ul. Konopnickiej 1b
oraz o pow. 15,00 m2 przy ul. Kołłątaja 2b.
Szczegóły zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie MZGLiA przy ul. Floriana 4 oraz zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu Miasta. Informacji można zasięgnąć także
w Dziale Administracji tut. Zespołu (pok. nr 17) lub pod nr tel. 339-45-18
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Szczawnicy odbyły się
zawody narciarskie o
puchar wójta gminy Pilchowice. Do rywalizacji na stoku
stanęło 44 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
W poszczególnych kate-

goriach wiekowych miejsca na
podium wywalczyli:
- uczniowie klas I-IV dziewczęta - 1. Zofia Kokot, 2.
Nel Śliwka, 3. Oliwia Matloch, chłopcy - 1. Artur Szymański, 2.
Jakub Folgier, 3. Paweł Pawłyna,

- uczniowie klas V-VI dziewczęta - 1. Wiktoria Wojtasiewicz, 2. Maja Chydzińska,
3. Oliwia Szkółka, - chłopcy
- 1. Tadeusz Grabowski, 2.
Kacper Imiołek, 3. Igor Zborowski,

Chcesz zostać
sędzią bokserskim?

Foto: Piotr Skorupa

W

ydział Sędziowski Śląskiego Związku Bokserskiego prowadzi nabór kandydatów na Kurs Sędziego Bokserskiego Boksu Olimpijskiego.
- Zapraszamy Panie i Panów, którzy mają ukończone 21
lat, posiadają minimum średnie
wykształcenie, mają nienaganną opinię i nie byli karani oraz
legitymują się dobrym stanem
zdrowia - informuje Śląski
Związek Bokserski.
Program kursu sędziego
przewiduje zajęcia teoretyczne i praktyczne, które będzie
prowadziła wykwalifikowana
i doświadczona kadra sędziów
instruktorów.

Bokserską wizytówką Spartana są: zawodnik
Damian Durkacz i trenerzy Ireneusz Przywara
oraz Sławomir Tokarz

- uczniowie gimnazjum dziewczęta - 1. Agata Kolka,
2. Karolina Imiołek, 3. Oliwia
Wolny, - chłopcy - 1. Michał
Kafanke, 2. Aleksander Rusin,
3. Piotr Andrzejewski.
PiSk

Termin rozpoczęcia kursu
zależny jest od liczby zgłoszeń.
Osoby chętne mogą się zgłaszać
osobiście do siedziby Śląskiego
Związku Bokserskiego w Katowicach przy ul. Krzywej 4/2, tel.
32 259 64 45. Informacji udzielają również Maciej Trojan (tel.
695 615 874, e-mail: trojamac@
interia.pl) oraz Adam Pawełek
(tel. 604 282 865, e-mail: adam.
pawelek@interia.eu).
PiSk

163

kluby zostały
sklasyfikowane w rankingu Polskiego Związku Bokserskiego za 2015 rok. Z naszych
klubów najwyższe miejsce
zajął Spartan Knurów.
Liderem klasyfikacji jest
BKS Skorpion Szczecin (1370
punktów). Najlepszym klubem ze Śląska został GUKS
Carbo Gliwice (434 punkty
- w ogólnopolskim rankingu
10 miejsce).

W naszy m regionie
działają trzy kluby. Najwyższe miejsce zajął Spartan
Knurów (39 pkt, 68 miejsce
w Polsce, 7 na Śląsku). Garda
Gierałtowice z 28 punktami
uplasowała się na 90 miejscu
w kraju i 11 w naszym regionie, z kolei BKS Concordia
Knurów z 10 punktami zakończyła miniony rok na
125 miejscu w Polsce i 16 na
Śląsku.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI
Z 9 LUTEGO:

1. Jerzy Niewiadomski
2. Dariusz Skowron
3. Jacek Zacher
4. Wojciech Napierała
5. Edward Nowak
6. Zenon Niemiec
7. Janusz Myszka
8. Zbigniew Ciszewski
9. Czesław Antończyk
10. Piotr Pakura

- 2.476
- 2.266
- 2.142
- 2.141
- 1.992
- 1.966
- 1.881
- 1.842
- 1.778
- 1.721

KLASYFIKACJA
GENERALNA
1. Wojciech Napierała - 6.524
2. Dariusz Skowron
- 5.579
3. Jerzy Niewiadomski - 5.526
4. Michał Foit
- 5.433
5. Zenon Niemiec
- 5.167
6. Piotr Palica
- 5.044
7. Konrad Sobieraj
- 5.018
8. Czesław Antończyk - 5.012
9. Janusz Myszka
- 4.911
10. Zbigniew Ciszewski - 4.900

Tomasz Adamek ma już niespełna 40 lat, jednak
- jak sam twierdzi - póki zdrowie dopisuje nie zamierza
przechodzić na sportową emeryturę

informacja własna

Foto: Piotr Skorupa (archiwum)

Na dwóch deskach
po puchar wójta

Foto: Sabina Kot

Foto: Spartan

Spartan - siódma
siła na Śląsku

Tomasz Adamek
walczyć będzie o pas
IBF Inter-Continental

B

yły pięściarz Concordii Knurów - Tomasz
Adamek stoczy swoją
kolejną walkę 2 kwietnia br.
w Krakowie. W czasie gali
organizowanej przez Polsat,
„Góral” wystąpi w walce wieczoru, a jego rywalem będzie
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Erik Molina. Pojedynek został
zakontraktowany na 12 rund,
a jego stawką będzie pas IBF
Inter-Continental.
- Program treningowy realizujemy w Ośrodku Śnieżka
w Łomnicy - mówi były zawodnik knurowskiego klubu.

- Za kilka tygodni pojawią
się sparingpartnerzy z USA
i pol scy pię ściarze . Je stem
przekonany, że wszystko to
pozwoli na powrót do wysokiej
dyspozycji w ringu.
PiSk
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Miesiąc do ligi

Karol Pstuś w obecności dyrektora i trenera Concordii Michała Budnego
oraz naszego reportera złożył podpis pod umową wypożyczenia
go z Górnika Zabrze do knurowskiego klubu

Foto: Piotr Skorupa

W sobotę zawodnicy Concordii rozpoczęli
obóz dochodzeniowy, a za miesiąc
przystąpią do rywalizacji o ligowe punkty

Pierwszy zimowy transfer
IV

-l igow a C oncord ia
przeprowadziła pierwszy tej zimy transfer. Nowym
podopiecznym Michała Budnego został Karol Pstuś.

W pierwszym ubiegłotygodniowym sparingu Concordia
zmierzyła się z Gwarkiem Zabrze, a konkretnie juniorami
tego klubu występującymi w
Centralnej Lidze Juniorów,
zwyciężając 5:3.
Był to drugi mecz z rzędu,
w którym knurowianie strzelili pięć goli. Również po raz
drugi z rzędu, trzy razy na listę
strzelców wpisał się Młynek
(pozostałe gole zdobyli Szewczyk i Rekus).
W wyjściowym składzie
knurowian znaleźli się: Kuczera,
Knot, Michał Mikulski, Gałach,
Czajka, Górka, Stasiowski, Pstuś,
Szewczyk, Mawo, Młynek.

Problem
z przeciwnikiem

Pierwotnie sobotnim rywalem Concordii miał być
Górnik Zabrze (juniorzy z ligi
centralnej), jednak trener tej
drużyny uznał, że skoro w tym
samym dniu jego podopieczni
mają uczestniczyć w turnieju
halowym to do Knurowa nie
przyjadą.
Do grafiku gier kontrolnych wpisano zatem Siódemkę Tychy. Niestety w sobotni
poranek przedstawiciele tego
klubu poinformowali, że kilku
zawodników jest chorych i odwołują swój przyjazd.
W takich okolicznościach
trener Concordii zarządził grę
wewnętrzną, w której „Żółci”
pokonali „Pomarańczowych”
6:2 (bramki: Młynek 2, Górka
2, Barnik, Pstuś - Gajek, Bajer).

Przegląd kadr

- Początkowo nie byłem
zadowolony z tego, że zagramy
jedynie grę wewnętrzną, jednak
po tym meczu mogę powiedzieć,
że mam wiele materiału do
analizy - komentował sobotnie
wydarzenia Michał Budny.
Trudno nie zgodzić się z
trenerem, który miał okazję
14

przy jrzeć się wielu zawodnikom w pełnym wymiarze
czasow ym. My ze szczególną uwagą obser wowa liśmy
Wojciecha Barnika w ataku i
Damiana Misiaka w bramce.
I trzeba przyznać, że postawę
wychowanków należy ocenić
na plus.
W ekipie „żółtych” zagrali:
Kuczera, Rekus, Gałach, Knot,
Czajka, Górka, Buchalik, Szewczyk, Pstuś, Barnik, Młynek,
z kolei w ekipie „pomarańczowych” wystąpili: Misiak,
Bajer, Gałązka, Lipka, Hałas,
Stasiowski, Bociek, Gajek, Pancerz, Krusiński, Nowosielski.
W II połowie zagrali również:
Burliga i Malinowski.

Codzienność

W trzech ostatnich sparingach Tomasz Młynek strzelił

- uwaga! - osiem goli. Wyczyn
godny odnotowania, chociaż
jest w knurowskim klubie osoba, na której nie zrobiło to
większego wrażenia. To trener
Michał Budny. - Co sądzę o
hat-tricku Młynka? Nic, to w
jego przypadku normalność, jest
kapitalnym napastnikiem i liderem Concordii, to jego obowiązek. Byłoby fantastycznie gdyby
strzelił 6 goli i dołożył 2 asysty.
Zabrałbym wtedy jego buty
do domu i mu je wyczyścił na
błysk, a tak powiem jedynie, że
to codzienność - tak szkoleniowiec skomentował gole swego
napastnika w meczu z Gwarkiem Ornontowice na łamach
oficjalnego serwisu klubu.
Dodajmy, że Tomasz Młynek jest najskuteczniejszym zawodnikiem Concordii, który w
rundzie jesiennej strzelił 11 goli.

Łubu dubu

Ruszyła piłkarska karuzela. Na razie na najwyższym ligowym szczeblu, co nie znaczy,
że na futbolowych „nizinach”
nic ciekawego się nie dzieje.
Oj dzieje się, dzieje. Weźmy
pod lupę - tradycyjnie już naszą Concordię. Klub ten co
kilka dni wypuszcza w świat
informacje, nad którymi nie
można przejść obojętnie. O powołaniu dyrektora sportowego
pisałem tydzień temu, teraz
do rangi newsa na pierwszą
stronę pretenduje informacja
o pracach nad powołaniem
do życia spółki. Co prawda
nie akcyjnej, a z ograniczoną
odpowiedzialnością, ale i tak,
jak na czwartoligowe realia
jest to działanie nietuzinkowe.

Adam
Iwański
w sztabie
Concordii

W

IV-ligowym klubie sporo się dzieje. Jak już
informowaliśmy, dyrektorem
sportowym został niedawno

PiSk

Zza biurka

dyrektor sportow y Michał
Budny załatwił z Górnikiem
Zabrze wszystkie formalności
związane z wypożyczeniem
skrzydłowego pomocnika.
PiSk

Fizjoterapeuta Adam
Iwański to pierwsze
zimowe wzmocnienie
sztabu Concordii

Michał Budny, który nowe
obowiązki będzie łączył w
f unkcją trenera seniorów.
Nową twarzą w sztabie jest

z kolei fizjoterapeuta Adam
Iwański (na zdjęciu), który odpowiada m.in. za trening sensomotoryczny i funkcjonalny.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

„Piątka” po raz drugi

Nowy nabytek Concordii
9 lutego obchodził 20. urodziny, dzień później zagrał w meczu kontrolnym knurowian z
Gwarkiem Zabrze, a nazajutrz

Foto: Piotr Skorupa

W tym tygodniu
zawodnicy Concordii
uczestniczą
w dochodzeniowym
zgrupowaniu, które
zakończy sobotni
sparing z Odrą
Miasteczko Śląskie

Niewykluczone, że spółka
zacznie działać jeszcze przed
inauguracją rundy wiosennej,
tymczasem przed kilkoma dniami życzenia urodzinowe przyjmował prezes obecnej Concordii
- Andrzej Michalewicz.
Gdy próbuję skojarzyć urodziny z prezesem, przypomina
mi się fragment meczu, tfu filmu „Miś”. Kojarzycie? Jarząbek stoi przed szafą i nagrywa
swoje życzenia. Brzmiały one
mniej więcej tak: „Łubu dubu,
łubu dubu, niech nam żyje
prezes naszego klubu, niech
żyje nam”.
Panie Andrzeju, wszystkiego najlepszego!
Piotr Skorupa

Rekord już jest, ale...

M

imo, że aura nie rozpieszcza miłośników sportów
zimowych, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Knurowie
notuje rekordowe zainteresowanie aktywnym spędzaniem
czasu na lodowisku.
- Cieszymy się, że mieszkańcy dostrzegają walory naszego

lodowiska i chętnie z niego korzystają. W bieżącym sezonie to
zainteresowanie jest rekordowe.
Do końca stycznia sprzedaliśmy
8041 biletów - mówi Krzysztof
Stolarek, dyrektor MOSiR.
Po tej informacji wypada
stwierdzić, że rekord już padł,
a mając na uwadze to, że trwają

ferie, niewykluczone, że niebawem osiągnięty zostanie pułap
10 tysięcy sprzedanych biletów.
Wierzymy, że tak się stanie
i zachęcamy do korzystania nie
tylko z lodowiska, ale i innych
obiektów administrowanych
przez MOSiR.
PiSk
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Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej

Liczyła się dobra zabawa

E

Vibovit ma już 7 punktów straty do IPA i wydaje się, że na
kolejne mistrzostwo musi poczekać do następnego sezonu.
Bardzo dobre widowisko
stworzyły zespoły IPA i Tritechu, a stało się tak za sprawą
niezwykłej mobilizacji tych
drugich na mecz z liderem.
Tritech wystawił kadrę 9 równych graczy do pola i przez całe
40 minut był równorzędnym
rywalem dla drużyny Marcina
Rozumka. Doświadczenie IPA
wzięło ostatecznie górę, a o
wyniku zadecydowała indywidualna akcja Łukasza Spórny, a
potem perfekcyjnie rozegrany
rzut wolny zakończony celnym
strzałem drugiego z braci Rozumków – Wojciecha.

S

ześć zespołów rywalizowało w turniej piłkarski
A PN BA M BI N I CU P

2016
- Nie prowadziliśmy klasyfikacji końcowej, bo w tym turnieju liczyła się dobra zabawa i
gra „fair play” - mówią zgodnie
trenerzy z APN, Dawid Dybcio
i Michał Bagiński.
Na parkiecie hali MOSiR
w Knurowie-Szczygłowicach

wystąpiły następujące zespoły:
APN Knurów, APN Paniówki,
APN II Knurów, APN II Paniówki, Piłkarskie Przedszkole
Concordia Knurów – Górnik
Zabrze, Piłkarskie Przedszkole
Gierałtowice – Górnik Zabrze.
Nagrody indy widualne
otrzymali: Tymek Biliński
(PP Concordia - Górnik) najlepszy strzelec turnieju,
Sebastian Kobier (APN Pa-

niówki) - najlepszy zawodnik
turnieju, Dawid Pisula (APN
Knurów) - najlepszy bramkarz
turnieju, Wiktoria Kot (APN
Paniówki) - najlepsza dziewczynka turnieju.
Ponadto organizatorzy
nagrodzili najlepszych zawodników w poszczególnych drużynach. Prezenty otrzymali:
Wiktor Molak (APN Knurów),
Oliwier Kalabis (APN II Knu-

„Jedynka” najlepsza
w dwa ognie

Waldemar Jachimowski

WYNIKI 15. KOLEJKI Z DNIA 8.02.2016

IPA Knurów
DFK Schlesien Rokita
Vibovit
Tritech
Team Stalmet
Bud-Expert Team
TKKF Mistral Intermarché
Keno Energy Team

STRZELCY
Ariel Mnochy
Rafał Hajok
Dariusz Flis
Grzegorz Górka

15
15
15
15
15
15
15
15

38
33
31
23
20
16
7
6

98-39
108-36
73-38
71-62
75-55
47-90
43-95
45-134

12
10
9
7
6
5
2
2

DFK Schlesien Rokita
DFK Schlesien Rokita
Team Stalmet
Tritech

2
0
4
2
2
1
1
0

1
5
2
6
7
9
12
13
50
27
25
23

PROGRAM 16. KOLEJKI (PONIEDZIAŁEK, 29 LUTEGO):
TKKF Mistral Intermarché – IPA Knurów (18.00), Vibovit – Keno
Energy Team (18.45), Team Stalmet – DFK Schlesien Rokita
(19.30), Bud-Expert Team – Tritech (20.15).

Tygodnik, ukazuje się na terenie
Knurowa oraz gmin Gierałtowice
i Pilchowice

PiSk

Wygraj
piłkę
Euro 2016
Wspólnie z firmą VIROsport (sklep
stacjonarny w Gliwicach ul. Na
Piasku 3 - obok Placu Piastów)
zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie dotyczącym piłkarskich Mistrzostw Europy.

Keno Energy Team – Team Stalmet 2:9 (1:5)
Jakub Karmański 2 – D. Flis 3, M. Stopa 3, B. Schab 2, samobójcza
DFK Schlesien Rokita – Vibovit 9:3 (2:1)
A. Mnochy 6, D. Rakowiecki, R. Hajok, S. Pecel – A. Zabłocki
2, R. Kasiński
żółta kartka: A. Zabłocki (Vibovit).
TKKF Mistral Intermarché – Bud-Expert Team 3:7 (2:2)
K. Winiarczyk 2, K. Przydatek – K. Paczkowski 2, K. Boroń 2, Ł.
Górczyk, M. Gmyz, P. Rolnik
Tritech - IPA Knurów 0:2 (0:1)
Ł. Spórna, W. Rozumek
żółta kartka: K. Górka (Tritech).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

rów), Jakub Celebias (APN Paniówki), Jakub Kaczmarczyk
(APN II Paniówki), Bartek
Miczka (PP Gierałtowice –
Górnik), Dominik Kusek (PP
Concordia – Górnik).
Dodajmy, że w turnieju
uczestniczył „Jorguś”, czyli
klubowa maskotka Górnika
Zabrze.

KONKURS
Foto: organizatorzy

Fragment meczu TKKF Mistral Intermarché
- Bud-Expert Team

ksperyment połączenia
się z drużyną ZZ Kadry
początkowo wydawał się
udanym pomysłem na zdobycie
przez Vibovit 10. mistrzowskiego tytułu w rozgrywkach
MLPNH. Zespół ten długo
zajmował pozycję lidera, ale w
drugiej serii spotkań doznał
wyraźnej zadyszki wygrywając
tylko 3 z 7 meczów. Trzecią rundę drużyna Roberta Kasińskiego rozpoczęła od pojedynku z
DFK Schlesien Rokita i po raz
drugi nie znalazła sposobu na
superstrzelca Ariela Mnochego.
Najlepszy snajper poprzedniego
sezonu aż sześciokrotnie pokonał Bartłomieja Porębę i jego
dorobek na sześć kolejek przed
końcem rozgr y wek w ynosi
równo 50 goli. Po tej porażce

Foto: Agata Niźnikiewicz

Vibovit poczeka

Foto: Waldemar Jachimowski

W rywalizacji młodych piłkarzy nie liczy się wynik,
a przede wszystkim dobra zabawa

Dzisiaj publikujemy drugie pytanie,
które brzmi:

W turnieju dziewcząt w dwa ognie wzięły udział reprezentacje
czterech szkół, a najlepsza okazała się knurowska „Jedynka”

D

wa ognie - może się wydawać,
że to zapomniana gra, w której
uczestniczyli dzisiejsi 40-latkowie. Nic z tych rzeczy. W dwa ognie wciąż
się gra, a nawet organizuje turnieje. Tego
typu rozgrywki odbyły się ostatnio w
Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 w Knurowie, gdzie organizacją zajęła się Dorota
Nowak, a do rywalizacji przystąpiły cztery
zespoły złożone z uczennic klas V.
Najlepszą drużynę wyłoniono po
meczach systemem „każdy z każdym”.
Komplet zwycięstw zanotowała reprezentacja Miejskiej Szkoły Podstawowej

nr 1 z Knurowa, na drugim miejscu
sklasyfikowano MSP-2 z Knurowa, a
miejsce na najniższym stopniu podium
zajęła MSP-6. Stawkę uzupełniła drużyna z Czuchowa.
Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Wiktoria Przywara, Nikola Domagała, Olivia Trocińska, Julia Szymańska,
Klaudia Pilarska, Weronika Morciszek,
Natalia Kupis, Gabriela Borsuk, Magdalena Dobosz, Vanessa Stanek, Maja
Małczuk, Wiktoria Górniak. Opiekunka: Małgorzata Skrzypek.

Gdzie i kiedy
Jerzy Dudek
rozegrał swój ostatni
mecz w eliminacjach
do Mistrzostw Europy?
Odpowiedzi wysyłajcie mailem:

sklep@virosport.pl

Nagrodą jest piłka, którą rozgrywany będzie tegoroczny turniej
finałowy we Francji.

PiSk
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Żernica

Na wojnie przegrywają wszyscy
W Domu Kultury w Żernicy gościła
wystawa „Koniec i początek.
Rok 1945 na Górnym Śląsku”,
przygotowana przez Tomasza
Goneta z Instytutu Pamięci
Narodowej. 12 lutego autor
ekspozycji opowiedział o trudnym
czasie końca działań wojennych

Z

akończenie wojny dla większości Polaków oznaczało przede
wszystk im koniec działań
wojennych i permanentnego strachu.
Niewielu przeczuwało, jaki los spotka
Górnoślązaków z rąk „wyzwolicieli”.
Rok 1945 był na Śląsku czasem niepewnym, naznaczonym wysiedleniami, uwłaczającymi rehabilitacjami i
wywózkami w głąb ZSRR.
Dr Tomasz Gonet rozpoczął wykład od wprowadzenia w problematykę śląskiej tożsamości. Zaznaczył,
że Górnoślązacy czuli się przede
wszystkim mieszkańcami tej ziemi,
a to historia wymagała, aby określili
swoją narodowość.
- Naziści uważali Ślązaków za
Niemców, tylko w mniejszym lub
większym stopniu spolonizowanych.
Zwalczali każdy przejaw polskości opowiadał dr Gonet. - Sowieci, w momencie zajęcia Górnego Śląska, także
uznali, że są na terenach niemieckich,
stąd tak brutalne akcje odwetowe.
Tragiczne konsekwencje krwiożerczych planów Hitlera i Stalina dotknęły przede wszystkim zwyczajnych
ludzi. Armia Czerwona uważała śląską
ziemię za teren wroga. Dr Tomasz Gonet podkreślał katastrofalną sytuację
kobiet - po przejściu wojsk sowieckich
przez region bytomski 90 proc. tamtejszych kobiet cierpiało na choroby
weneryczne. Gwałty i rabunek były na

porządku dziennym. Sowieci kosztem
śląskich zakładów odbudowywali swój
przemysł - wywozili wszystko, co miało
jakąkolwiek wartość, a ludzi traktowali
jako żywe repatriacje. Według danych
IPN w głąb ZSRR wywieziono ponad
40 tys. Górnoślązaków. Ci, co zostali,
zmagali się z działaniami aparatu
bezpieczeństwa, m.in. trwały procesy
rehabilitacyjne, często wykorzystywane
do zagrabienia majątków.
- Doszło o kuriozalnej sytuacji mówi Tomasz Gonet. - Aby nie stracić
majątku, Górnoślązacy musieli udowadniać przez sądem to, co w czasie wojny musieli ukrywać, aby ratować życie.
Doktor Gonet przypomniał także
los tych, których uznano za Niemców - prawie 150 tys. osób zostało
wysiedlonych, spora część trafiła do
obozów.
Wykładowi w Domu Kultury
zorganizowanemu przez Gminny
Ośrodek Kultury w Pilchowicach,
przysłuchiwali się ludzie starsi, którzy jeszcze pamiętają te dramatyczne czasy, oraz, z inicjatywy Genowefy Sucheckiej, nauczycielki historii,
młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. Doktor Gonet
apelował do uczniów, aby spisywali
historie swoich dziadków i w ten
sposób uchronili od zapomnienia
pojedyncze losy Górnoślązaków.

Wystawa przygotowana przez
dr. Tomasza Goneta opowiada
o dramatycznym 1945 roku

Wykładowi przysłuchiwała się młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy

Tekst i foto: Justyna Bajko

Informacja własna wydawcy
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