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O wyjaśnienie zwróciliśmy się do
Aleksandry Polywki z Urzędu Miasta – naczelnik Wydziału Finansów.
***
Bogusław Wilk: - Pani Naczelnik, o co chodzi z tymi wezwaniami?
Aleksandra Polywka, naczelnik
WF UM Knurów: - Pisma, o których mowa, będą wystosowywane
w związku z przeprowadzoną przez
Starostę Powiatu Gliwickiego aktualizacją danych w ewidencji gruntów
i budynków. Modernizacja, o której
mówimy, dotyczyła zmian użytków
poszczególnych działek.
- Czyli?...
- Już wyjaśniam... Otóż co najmniej raz na 15 lat starosta jako organ prowadzący ewidencję gruntów
i budynków ma obowiązek przeprowadzić weryfikację zgodności treści
mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Działanie to nosi
nazwę „modernizacji ewidencji”. Na
zlecenie starostwa wyspecjalizowana
firma przeprowadziła weryfikację
danych w ewidencji. Uczyniła to
poprzez konfrontację danych w dokumentach ze stanem faktycznym.
- To urzędy nie wiedzą, jak to
wygląda w rzeczywistości?
- Życie pokazuje, że różnie z tym
bywa. Nie wszystkie bowiem informacje o przedsięwzięciach podejmowanych w obrębie nieruchomości,
które powinny być zgłaszane do
urzędów, do nich trafiają. Dlatego
też mocą ustawy wprowadzono obowiązek wspomnianej modernizacji
ewidencji.
- Na czym modernizacja polega?
- Ewidencję gruntów i budynków dla miasta Knurów prowadzi
Starosta Gliwicki. W przypadku
modernizacji dotyczącej Knurowa, polegała ona m.in. na zmianie
użytków poszczególnych działek w
związku z faktycznym, aktualnym ich
wykorzystywaniem. Co to oznacza?
Np. zmianę użytku działki, która do
tej pory była sklasyfikowana jako
użytek rolny na tereny zabudowy
mieszkaniowej, jeżeli faktycznie na
danej działce jest posadowiony budynek mieszkalny. A takich przypadków
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na terenie Knurowa jest bardzo dużo.
- Mówiąc wprost: firma sprawdzała w terenie...
- Tak. Projekt zmian w ewidencji
gruntów objętych modernizacją był
wyłożony do publicznego wglądu w
siedzibie Starostwa Gliwickiego w
okresie od 10 do 28 lipca 2017 r. Każdy
zainteresowany mógł sprawdzić, czy
modernizacja obejmuje także jego
nieruchomości i zgłosić zastrzeżenia.
Z kolei 3 października br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ukazało się ogłoszenie Starosty
Gliwickiego w sprawie „projektu
operatu opisowo-kartograficznego
w zakresie modernizacji ewidencji
gruntów i budynków dla obrębów:
Knurów, Krywałd i Szczygłowice położonych w gminie Knurów”.
- Ta data, 3 października, ma
znaczenie?
- Jest bardzo ważna, bowiem
każdy, czyjego interesu prawnego
dotyczą wspomniane zmiany wynikające z przeprowadzonej modernizacji, może zgłaszać zarzuty do tych
danych w terminie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego. Czyli do 2
listopada. O ich uwzględnieniu lub
odrzuceniu będzie rozstrzygał Starosta Gliwicki w drodze decyzji.
- Teraz nadejdzie czas na wysłanie wezwań do właścicieli nieruchomości?
- Tak. Mocą ustawy podatkowej
na właścicielach nieruchomości
ciąży obowiązek złożenia informacji
podatkowej dotyczącej posiadanych
nieruchomości w terminie 14 dni od
dnia wystąpienia zmiany mającej
wpływ na wysokość podatku należnego od tej nieruchomości. A niewątpliwie modernizacja przeprowadzona
w zakresie działek gruntowych, w
wyniku której zmianie uległy użytki
poszczególnych działek, ma zdecydowany wpływ na wysokość płaconego
przez właścicieli podatku - czy to
od nieruchomości, czy też rolnego.
Z posiadanych przez nas informacji
wynika, iż Starosta Gliwicki nie zawiadamiał właścicieli nieruchomo-

ści, które zostały objęte modernizacją
o zmianach, jakie w jej wyniku się
dokonały, więc zgodnie z przepisami
podatkowymi na prezydencie Knurowa ciąży obowiązek powiadomienia
właścicieli nieruchomości o tym, iż
zaszły jakieś zmiany. W tym celu
będziemy wysyłać wezwania do
właścicieli nieruchomości objętych
modernizacją.
- Gdy wspomniane zawiadomienie trafi do właściciela nieruchomości, co powinien on zrobić?
- Bezwzględnie odwiedzić Wydział Finansów, gdzie panie wyjaśnią
dokładnie, co zmieniło się w wyniku
modernizacji w zakresie posiadanej
nieruchomości i jakie to niesie konsekwencje, jeżeli chodzi o wysokość
płaconego podatku. Z pewnością
będzie mnóstwo takich przypadków,
gdzie do tej pory właściciel nieruchomości płacił podatek rolny, ponieważ
działka była sklasyfikowana jako
użytek rolny, a w wyniku modernizacji zmieniła się jej klasyfikacja na
np. tereny zabudowy mieszkaniowej,
które podlegają już opodatkowaniu
podatkiem od nieruchomości. Jeśli
właściciel nieruchomości uzna, że
ustalenia w ramach „modernizacji
ewidencji” nie odpowiadają rzeczywistości, powinien, do 2 listopada,
zgłosić Staroście Gliwickiemu zarzuty
do tych danych. O ich uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu, jak już
wcześniej wspomniałam, rozstrzyga
starosta w drodze decyzji.
- A co, jeśli ktoś nie wyrobi się
do 2 listopada?
- Zarzuty zgłoszone po tym
terminie traktuje się jak wnioski o
zmianę danych objętych ewidencją
gruntów i budynków. Tak mówią
przepisy ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne, na podstawie której
modernizacja ewidencji gruntów
została przeprowadzona. O szczegóły tej procedury należy pytać
w Referacie Ewidencji Gruntów i
Budynków Starostwa Powiatowego
w Gliwicach.
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bchody rozpoczną się o godz. 17 od nabożeństwa w kaplicy ośrodka
Caritas w Knurowie (ul. Szpitalna 29). O godz. 18 zaplanowano część
oficjalną w restauracji Protos. Dwie godziny później zespół Marzenie da
muzyczny sygnał do zabawy tanecznej.
Koszt uczestnictwa w zabawie to 40 zł (w cenie konsumpcja). Zainteresowani udziałem mogą skontaktować się ze stowarzyszeniem telefonicznie
pod nr. 721 251 016.
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Knurów
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iłkarze z Klubu HDK-PCK im.
dra Floriana Ogana w Knurowie uczestniczyli 7 października w
turnieju „Stop nałogom”. Panowie
zajęli I miejsce, broniąc tytułu z
ubiegłego roku. Królem strzelców i
najlepszym zawodnikiem turnieju
został Przemysław Jędrzejczak.
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Adama Dziubę okrzyknięto najlepszym bramkarzem. Zwycięski
skład tworzą ponadto: Zbigniew
Kuśmierz (kapitan), Stanisław
Gdowski, Piotr Rolnik, Krystian
Boroń, Marcin Rozumek i Damian
Kozdroń.
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Foto: OSP Paniówki

Knurów

2GGZyFKW\JRGQLSR.QXURZLHNUąĪąSRJáRVNL
RJZDáFLHQDODWFHGRMDNLHJRPLDáRGRMĞüSU]\
XO-ĊF]PLHQQHM6SUDZG]LOLĞP\LOHZQLFKSUDZG\
- Na ranem przechodnie znaleźli
leżącą przy ulicy, częściowo obnażoną, kobietę - mówi mł. insp. Janusz
Słowiński, komendant Komisariatu
Policji w Knurowie. - Wezwali pogotowie, a nas powiadomili ratownicy.
Po ustaleniu tożsamości kobiety okazało się, że dzień wcześniej
rodzina zgłosiła jej zaginięcie. Pokłócona z domownikami 37-latka
miała opuścić dom i rzucić się w wir
nocnego życia.
- Towarzyszył jej mężczyzna, ale

Paniówki

tylko do pewnego czasu... - słyszymy
od komendanta.
W pewnym momencie kobieta
udała się na pobocze za potrzebą.
Tam straciła równowagę, upadła i,
rozebrana od pasa w dół, zasnęła.
Gdy kompan zorientował się, że
jego nietrzeźwa znajoma nie jest w
stanie dalej iść, zostawił ją i oddalił
się w nieznane.
- Do żadnego gwałtu nie doszło
- uspokaja komendant Słowiński.
/g/

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji
Z*OLZLFDFKSURZDG]ąSRVWĊSRZDQLH
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w Paniówkach
o zdarzenia doszło w piątek,
około godz. 18.30, na ul.
D
Gliwickiej w Paniówkach. Ze

Numery alarmowe
QLHQDůDUW\

wstępnych informacji wynika, że
48-letni rowerzysta z nieustalonej przyczyny zjechał z pobocza
na jezdnię i uderzył w bok seata
ibizy, jadącego w tym samym
kierunku. Samochodem kierował 25-latek.
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Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Paniówkach. W akcji wspomagał ich zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Gliwic.
Rowerzysta został przewieziony do szpitala. Niestety, w wyniku
odniesionych obrażeń zmarł.
/g/
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piątek prezydent Andrzej
Duda podpisał ustawę
przewidującą kary aresztu, ograniczenia wolności lub 1,5
tys. zł grzywny za umyślne i nieuzasadnione blokowanie numerów
alarmowych. Nowelizacja ma zapewnić łatwiejszy i skuteczniejszy
dostęp do 112, 997, 998 i 999 przez
wprowadzenie wyraźnego zakazu
bezzasadnego blokowania t ych
numerów.
- To krok w dobrym kierunku
- uważa Artur Borowicz, dyrektor
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. - Liczę, że
zjawisko blokowania numerów alarmowych osłabnie.
Umyślne działanie dowcipnisiów
może opóźnić udzielenie pomocy
przez ratowników. W sytuacjach,
gdy o życiu chorego czy poszkodowanego w w ypadku decydują
minuty, głupi żart może kosztować
czyjeś życie.
Dyspozytorzy WPR w Katowicach odbierają rocznie ok. 400 tys.
połączeń pod numer 999. Z danych
za 2016 r. wynika, że ok. 40 proc. z
nich to fałszywe wezwania, głupie
dowcipy lub głuche telefony.
- Te dane potwierdzają, z jak
dużym problemem nasi dyspozytorzy mierzą się każdego dnia. Zmiany w prawie i wprowadzenie kar za
blokowanie numerów alarmowych
powinny poprawić te statystyki. W
efekcie wzrośnie też bezpieczeństwo
zdrowotne naszych pacjentów –
uważa Artur Borowicz.
W ciągu ostatnich 4 lat Komenda
Miejska Policji w Gliwicach odnotowała aż 224 przypadki uporczywego
blokowania numerów alarmowych,

Rowerzysta
QLHSU]Hů\ã
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ródłem pogłosek o zgwałconej
kobiecie są klientki pobliskich sklepów. To od nich o
wszystkim dowiedziała się nasza
Czytelniczka.
- Do gwałtu miało dojść przy
ul. Jęczmiennej - mówi. - Ciekawa
jestem, czy doszło do przestępstwa,
czy to tylko plotki.
To, co dwa tygodnie temu wydarzyło się na ul. Jęczmiennej, faktycznie dla niewtajemniczonych w
szczegóły, mogło wyglądać na gwałt.

1LHQDMOHSLHM]DF]ąáVLĊXELHJá\ZHHNHQGGODNLHURZFyZNLONXVDPRFKR
GyZMDGąF\FKDXWRVWUDGRZąÄ&]ZyUNą´ZNLHUXQNX.DWRZLF±'RVáRZQLH
PHWUyZSU]HGEUDPNDPLGRV]áRGR]GHU]HQLDNLONXSRMD]GyZZĞUyG
QLFKVDPRFKRGX]+RODQGLL±SRLQIRUPRZDáQDVSDQ0LFKDá±=URELáVLĊ
NLORPHWURZ\NRUHNÄ]DSFKDáVLĊ´WHĪ]MD]GQD'.
/bw/
reklama

głównie przez pijanych, chcących
np. zaśpiewać piosenkę policjantowi
czy też porozmawiać.
- Są ludzie, którzy dzwonią do
nas, by zapytać o drogę, np. do salonu fryzjerskiego - wspomina oficer
prasowy KMP Gliwice, nadkom.
Marek Słomski. - Każdorazowo
policjant oceniał, czy występować do
sądu o ukaranie, czy nie. Zależało
to od uporczywości zachowania i
stopnia złej woli dzwoniącego. Często wystarczało pouczenie, ale były
przypadki, gdy osoby dzwoniły pod
numer 997 przez kilka dni.
Z 224 przypadków uporczywego blokowania numerów alar-

mowych, w 91 policja odstąpiła od
ukarania sprawców (zazwyczaj z
powodu ich choroby psychicznej).
10 spraw wciąż jest prowadzonych,
jedna została skierowana do sądu
dla nieletnich.
- W pozostałych zapadły wyroki
skazujące. Grzywny wyniosły średnio
1000 zł - dodaje nadkom. Słomski.
/pg, wpr/
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informacja własna

Przegląd Lokalny Nr 42 (1282) 19 października 2017 roku

3

$.78$/12ć&,

www.przegladlokalny.eu

.WRPRůHSRPyF"
Knurów

ogłoszenia

2*â26=(1,(
2*à26=(1,(35(=<'(17$0,$67$.185Ï:
]GQLDSDĨG]LHUQLNDU

6]XNDP\ZRORQWDULXV]\NWyU]\DV\VWRZDOLE\
ZSU]\JRWRZDQLDFKGRQDSUDZ\GDFKX
Foto: Mirella Napolska
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ilka dni temu apelowaliśmy o
pomoc rodzinie z Krywałdu.
Przypomnijmy: pani Iza jest
obłożnie i nieuleczalnie chora, oddycha przy wsparciu aparatu tlenowego.
Pan Jan pracuje nocami, a za dnia
zajmuje się żoną i dwójką dzieci, które
również chorują. Pilnym problemem
jest załatanie przeciekającego dachu.
Dzięki pomocy ludzi dobrej woli
udało się już zebrać materiał. Kulminacyjna część naprawy zostanie
wykonana przez dekarza, który zaoferował nieodpłatną pomoc. Potrzeba
jednak osób, które asystowałyby przy
pracach przygotowawczych.
- Chodzi o jedną lub dwie osoby,
niekoniecznie znające się na dachach
– mówi Michał Kozioł, który stale
pomaga rodzinie jak może. – Musimy
przygotować orynnowanie, sam jeden
nie jestem w stanie tego zrobić.
Chętnych do pomocy prosimy
o pilny kontakt z panem Michałem

]DZLDGDPLDPRZ\áRĪHQLXGRSXEOLF]QHJRZJOąGX
SURMHNWXPLHMVFRZHJRSODQX]DJRVSRGDURZDQLD
SU]HVWU]HQQHJRPLDVWD.QXUyZREHMPXMąFHJRREV]DU
ZUHMRQLHXOLF\NV$ORM]HJR.R]LHáNDZUD]]X]DVDGQLHQLHP
L]SURJQR]ąRGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNR
ZGQLDFKRGSDĨG]LHUQLNDUGROLVWRSDGDU
'DFKPRFQRSU]HFLHND
SU]HG]LPąNRQLHF]QLH
WU]HEDJR]DáDWDü

(tel. 515 613 828) – pogoda na razie
sprzyja pracy w plenerze, a zima jest
coraz bliżej.
Dziękujemy tym, którzy już pomogli rodzinie z Krywałdu. Oprócz
rynien znalazły się też drzwi – jedne
nowe, drugie używane – dzięki któ-

rym łatwiej będzie przetrwać zimę.
W budynku jest jeszcze wiele do
zrobienia. Apelujemy więc do sponsorów oraz do firm budowalnych,
aby wesprzeć w potrzebie rodzinę,
której los nie oszczędził chorób.
MiNa
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P

ięć z nich związanych było
z planowaną budową ronda
u zbiegu ulic Zwycięstwa i
Lignozy. Przetarg, który miał wyłonić wykonawcę, został unieważniony (brak chętnych do budowy),

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 poz. 1073) oraz art.
XVWDUWDUWZ]ZLą]NX]DUWSNWXVWDZ\]GQLD
 SDĨG]LHUQLND  URNX R XGRVWĊSQLDQLX LQIRUPDFML R ĞURGRZLVNX
L MHJR RFKURQLH XG]LDOH VSRáHF]HĔVWZD Z RFKURQLH ĞURGRZLVND RUD]
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co spowodowa ło kon ieczność
korekty w tegorocznym budżecie
i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knurów.
Dokładnie 97.943 zł – w takiej
kwocie została ustalona składka, jaką

Knurów ma wnieść budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Rada Miasta zgodziła się na zarezerwowanie pieniędzy w tegorocznym
planie finansowym samorządu.
/b/

Z8U]ĊG]LH0LDVWD.QXUyZ 5DWXV]0LHMVNL XO1LHSRGOHJáRĞFLSRNyM
QUZJRG]LQDFKSUDF\8U]ĊGX
'\VNXVMDSXEOLF]QDQDGSU]\MĊW\PLZSURMHNFLHSODQXUR]ZLą]DQLDPL
RGEĊG]LHVLĊZGQLXOLVWRSDGDURJRG]Z8U]ĊG]LH
0LDVWD .QXUyZ 5DWXV] 0LHMVNL  XO 1LHSRGOHJáRĞFL  SRNyM QU 
VDODVHV\MQD 
=JRGQLH]DUWXVWDZ\RSODQRZDQLXL]DJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQQ\P
NDĪG\NWRNZHVWLRQXMHXVWDOHQLDSU]\MĊWHZSURMHNFLHSODQXZ\áRĪRQ\P
GRSXEOLF]QHJRZJOąGXPRĪHZQLHĞüXZDJL
8ZDJL QDOHĪ\ VNáDGDü QD SLĞPLH GR 3UH]\GHQWD 0LDVWD .QXUyZ
QD DGUHV 8U]ąG 0LDVWD .QXUyZ XO GU )ORULDQD 2JDQD  
.QXUyZHPDLOXP#NQXURZSO]SRGDQLHPLPLHQLDLQD]ZLVNDOXE
QD]Z\MHGQRVWNLRUJDQL]DF\MQHMRUD]DGUHVXR]QDF]HQLDQLHUXFKRPR
ĞFLNWyUHMXZDJDGRW\F]\ZQLHSU]HNUDF]DOQ\PWHUPLQLHGRGQLD
 JUXGQLD  U -DNR ZQLHVLRQH QD SLĞPLH X]QDMH VLĊ UyZQLHĪ
XZDJLZQLHVLRQHZSRVWDFLHOHNWURQLF]QHMRNWyUHMPRZDZDUWXVW
3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
-HGQRF]HĞQLH ]JRGQLH ] DUW  SNW  XVWDZ\ ] GQLD  SDĨG]LHUQLND
 U R XGRVWĊSQLDQLX LQIRUPDFML R ĞURGRZLVNX L MHJR RFKUR
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RGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNRSURZDG]RQHMHVWSRVWĊSRZDQLHZVSUDZLH
VWUDWHJLF]QHM RFHQ\ RGG]LDá\ZDQLD QD ĞURGRZLVNR GRW\F]ąFHM SURMHNWX
ZZ SODQX =JRGQLH ] DUW  XVW  GR Z\áRĪRQHM GR SXEOLF]QHJR
ZJOąGX GRNXPHQWDFML XZDJL L ZQLRVNL PRĪQD ]JáDV]Dü QD ]DVDGDFK
RNUHĞORQ\FKZDUWSU]\ZRáDQHMXVWDZ\RSODQRZDQLXL]DJRVSRGDUR
waniu przestrzennym, ZQLHSU]HNUDF]DOQ\PWHUPLQLHZVND]DQ\P
Z\ĪHMZQLQLHMV]\PRJáRV]HQLX
2UJDQHP ZáDĞFLZ\P GR UR]SDWU]HQLD XZDJ MHVW 3UH]\GHQW 0LDVWD
.QXUyZ D Z SU]\SDGNX XZDJ QLHXZ]JOĊGQLRQ\FK SU]H] 3UH]\GHQWD
0LDVWD.QXUyZGRGDWNRZR5DGD0LDVWD.QXUyZ
=XS35(=<'(17$
%DUEDUD=ZLHU]\ĔVND
=$67ĉ3&$35(=<'(17$

ĈODGHPQDV]\FKSXEOLNDFML

3URJL]XPLDUHP
- Mam zastrzeżenia do artykułu pt. „Progi z umiarem” [PL nr
41/2017]. Rozumiem, że temat może
budzić różnego rodzaju opinie, że nie
wszyscy z entuzjazmem podchodzą
do tej kwestii. Jednak w moim odczuciu przywołany w tekście wniosek o
zabudowę progów zwalniających na
ul. Klasztornej został potraktowany
fragmentarycznie i nie tak wyczerpująco, jak na to zasługuje. Chodzi o to,

że ten wniosek poparli wszyscy mieszkańcy tej ulicy. Mało tego, w piśmie,
które skierowaliśmy do samorządu,
nadmieniamy, że jesteśmy świadomi
niekorzystnych dla mieszkańców
efektów zabudowania progów zwalniających, czyli podwyższonego
poziomu hałasu i zwiększonego wydzielania spalin. Jednakże w trosce o
bezpieczeństwo w pełni akceptujemy
powstałe w ten sposób niedogodności.

V\JQDä\F]\WHOQLNÑZ
Bariery
ŶŝĞĚŽƉƌǌĞũƑĐŝĂ

&]ĊVWRRGZLHG]DPQHNURSROLĊ
QD:LOF]\3LĊNQ\]DGEDQ\FPHQ
WDU] DOH %\áDP ĞZLDGNLHP MDN
PáRGD PDWND PĊF]\áD VLĊ ] Zy]
NLHPE\Z\MHFKDü$WDNQLHZLHOH
WU]HED%DULHU\PRĪHNWRĞSRFK\OL
VLĊ QDG QLHSHáQRVSUDZQ\PL ER L
RQL RGZLHG]DMą VZRLFK ]PDUá\FK
SU]RGNyZ
Krystyna

ƉŽǏǇƚŬŝĞŵ
ĚůĂƉƐǌĐǌſų

 6SRUR RVWDWQLR SLV]HFLH R
SV]F]HODU]DFK :DUWR MHV]F]H QD
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SLVDüZMDNLVSRVyEPRĪQDXáDWZLü
LPWĊQLHáDWZąSU]HFLHĪSUDFĊ,WX
DSHOGRXU]ĊGQLNyZZLĊFHMGU]HZ
QDPLHMVNLFKWHUHQDFK:LĊFHMOLS
EU]y]NORQyZLDNDFML1LHGRĞüĪH
GDMąFLHĔWRMHV]F]HSV]F]Rá\PDMą
]QLFKSRĪ\WHN
Maria

WŝħƚƌĂƐĂŵŽĐŚŽĚſǁ

.LHG\ĞZ.QXURZLHPLDáSR
ZVWDüJDUDĪSLĊWURZ\:WHG\QLF
]WHJRQLHZ\V]áRDV]NRGDERWR
ZFDOH QLH E\á JáXSL SRP\Vá ']LĞ
GR QLHJR ZUDFDP ER F]\WDP R
EXGĪHFLH RE\ZDWHOVNLP 0RĪH
Z SU ] \V]á \P U RNX N WRĞ ]á RĪ \
ZQLRVHN R Z\EXGRZDQLH WDNLHJR
SLĊWU RZH JR JDUDĪX" -DNDĪ E\

35=(7$5*
Wydaje mi się, że to bardzo ważne
dopowiedzenie powinno znaleźć się
na łamach gazety. Stąd prośba o ich
wyartykułowanie. Tym bardziej że
zainteresowanie mieszkańców ul.
Klasztornej zabudową progów zwalniających w jej przebiegu nie wynikło
w ostatnim czasie, lecz monitowaliśmy w tej sprawie od 2005 roku...
:RMFLHFK.RELRáND

32 332 63 77
e-mail: redakcja@przegladlokalny.eu
WR E\áD RV]F]ĊGQRĞü PLHMVFD QD
RVLHGODFK .WR U]DGNR MHĨG]L VD
PRFKRGHPPyJáE\]RVWDZLDüJR
ZWDNLPJDUDĪX
Czytelniczka

WŽƚƌǌĞďŶĞŬŽƐǌĞŶŝĞ

/RNDWRUVNR:áDVQRĞFLRZD 6SyáG]LHOQLD 0LHV]NDQLRZD Z .QXURZLH
RJáDV]D XVWQ\ SU]HWDUJ QLHRJUDQLF]RQ\ QD ]E\FLH SUDZD ZáDVQRĞFL
lokalu mieszkalnego:
0LHV]NDQLH R SRZLHU]FKQL XĪ\WNRZHM  m2 VNáDGDMąFH VLĊ ] 
SRNRLNXFKQLáD]LHQNL]ZFSU]HGSRNRMXSRáRĪRQHZ.QXURZLHSU]\
ul./RWQLNyZ$±SDUWHU
&HQDZ\ZRáDZF]D]á
.ZRWDSRVWąSLHQLDZSU]HWDUJXEĊG]LHZ\QRVLáDPLQLPXP]á.
7HUPLQSU]HWDUJXr. o godz.
:DGLXPZZ\VRNRĞFL]áQDOHĪ\ZSáDFLüZVLHG]LELH/:60
SRNyM  Z GQLX SU]HWDUJX GR JRG]  2VRE\ ]DLQWHUHVRZDQH
ZLQQ\]áRĪ\üSLVHPQąRIHUWĊZVLHG]LELH/:60SRNyMQUZWHUPL
nie do dniaU. do godz.
=DLQWHUHVRZDQLEĊGąPRJOLRJOąGDüPLHV]NDQLHZGQLXr.
od godz. do 
6]F]HJyáRZ\FKLQIRUPDFMLXG]LHOD']LDáGV0LHV]NDQLRZ\FK2UJDQL]D
F\MQ\FKL2EURWX1LHUXFKRPRĞFLDPLWHOHIRQ  ZHZQ
3RVWĊSRZDQLH SU]HWDUJRZH RGEĊG]LH VLĊ Z VLHG]LELH =DU]ąGX 6Syá
G]LHOQLSU]\XO-6RELHVNLHJRZ.QXURZLHSRNyMQU
=DU]ąG 6SyáG]LHOQL ]DVWU]HJD VRELH SUDZR RGVWąSLHQLD RG SU]HWDUJX
EąGĨMHJRXQLHZDĪQLHQLDEH]SRGDQLDSU]\F]\Q\
informacja własna

3U]HFKRG]LáDPRVWDWQLRSU]H]
SODF JG]LH ]D]Z\F]DM UR]ELMD VLĊ
F\UN MDNLHĞ  PHWUyZ ]D
UDWXV]HP , SRZLHP ĪH EDUG]R
SU]\GDáRE\ VLĊ Z\NRV]HQLH WHJR
WHUHQX :LGDü ĪH OXG]LH FKRG]ą
WDP QD VSDFHU\ ZLĊF QD SHZQR
QLH PLHOLE\ QLF SU]HFLZ WHPX E\
SR]E\üVLĊWUDZVND
Mieszkanka
Not. pg, bw
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=DþPDQDSDFMHQWD
Knurów

7HĞFLRZDFKFLDáDW\ONRVNLHURZDQLDDZ\V]áD
]JDELQHWX]QLF]\PLWRMDNSRWUDNWRZDQD mówi
oburzona pani Karina. /HNDU]SLHUZV]HJRNRQWDNWX
QLHPDRERZLą]NXZ\SLVDQLDW\FKVNLHURZDĔ
- komentuje kierownik przychodni

asz system służby zdrowia
wciąż zaskakuje pacjentów. Czasem dostarcza
sytuacji, od których można się
jeszcze bardziej rozchorować.
Niedaw no prz yk re zdarzenie
spotkało pewną knurowiankę.
Pani Eryka od wielu miesięcy
czekała na usunięcie zaćmy. Zabieg został zaplanowany w prywatnej lecznicy w Katowicach,
jed na k w r a mach kont r a k t u
z NFZ. Przed zabiegiem pacjentka miała się tam zgłosić z wynikami badań. Kilka dni wcześniej,
10 października, wybrała się do
leka rza pier wszego konta k tu
w przychodni w Szczygłowicach.
- Teściowa chciała skierowania
na potrzebne badania – mówi
pani Karina, synowa pani Eryki.
– Usłyszała, że ich nie dostanie
i że ma sobie iść prywatnie. Nie,
bo nie. Gdy mój mąż wszedł do
gabinetu i zapytał, co tu się dzieje,
lekarz stwierdził, że nie będzie
z nim rozmawiać. Teściowa wyszła

Foto: zasoby internetu

N

zapłakana. To jest starsza kobieta,
ma 74 lata. A jak on ją potraktował?
Ona chciała tylko skierowania,
a przecież lekarz po to jest, to jego
zakichany obowiązek. Płacimy
składki zdrowotne i co za to mamy?

Dlaczego lekarz odmówił wypisania skierowań? Zapytaliśmy o to
kierownictwo obu knurowskich
przychodni Unii Brackiej.
- Zgodnie z rozporządzeniem
ministra zdrowia pacjentka po-

winna uzyskać te skierowania ze
szpitala, w którym ma planowaną operację. Tak to wygląda od
strony prawnej – informuje Ewa
Czambor-Książek, powołując się
na ministerialne rozporządzenie
z 8 września 2015 r. (Dziennik
Ustaw RP z 15.09.2015, poz.1400
par.12 pkt 7). Ja k głosi dokument, „w przypadku skierowania
pacjenta do szpitala, w szczególności do planowego leczenia
operacyjnego, szpital wykonuje
konieczne dla leczenia w szpitalu
badania diagnostyczne i konsultacje”. Dla wielu pacjentów będzie
to zaskakujące, ale wygląda na to,
że wypisanie takiego skierowania
przez lekarza pierwszego kontaktu nie jest jego obowiązkiem,
a jedy nie kwestią dobrej woli
i indywidualnego podejścia do pacjenta. Niektórzy lekarze wypisują skierowania nie mówiąc nawet,
że robią coś „ekstra”, inni z kolei
twardo trzymają się przepisów.
Cóż, badania diagnostyczne kosztują, a te koszty chętniej się zrzuca
na barki innych podmiotów niż
przyjmuje skądinąd na własne.
- Być może pacjentka była w stu
procentach przekonana, że lekarz
pierwszego kontaktu ma obowiązek
wypisania skierowań, ale nie jest to
prawdą – dodaje pani doktor. – Być
może nawet ktoś jej poradził, aby po

skierowania udała się właśnie tam.
Tak się zdarza. Do mnie również
zgłaszają się tacy pacjenci. Jestem
w stanie zrozumieć, że nie są doinformowywani.
Ewa Czambor-Książek zwraca
też uwagę, że być może część winy
za całą sytuację leży po stronie
oddziału, w którym został zaplanowany zabieg pani Eryki. Idealnie
byłoby, gdyby pacjent, który dojeżdża do Katowic z innej, czasem odległej miejscowości, miał badania
wykonane na miejscu, przy okazji
konsultacji, lub w dniu zabiegu, na
który przyjechałby odpowiednio
wcześniej.
A co z zachowaniem lekarza
i tym, jak potraktował panią Erykę?
- Według mojej wiedzy lekarz
starał się wszystko pacjentce wytłumaczyć, natomiast pani nie
chciała przyjąć do wiadomości
pewnych faktów – komentuje Ewa
Czambor-Książek.
Pani Er yka zmieniła przychodnię; jest wierna Unii Brackiej,
jednak teraz jest już pacjentką
poradni przy ul. Dworcowej. Od
kierownik przychodni otrzymała
potrzebne skierowania. Jednak do
śląskiego oddziału NFZ. złożyła
skargę na zachowanie lekarza ze
Szczygłowic. Liczy na przeprosiny
za całą tę sytuację.
MiNa

reklama

02¾(6=
=$75=<0$m602*
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.QXUyZ2F]HNLZDQDSU]H]PLHV]NDľFyZLQZHVW\FMDZUHDOL]DFML

$OHMD3ODWDQyZFRUD]EOLůHM
0LDVWRSRVWDQRZLáRZ\EXGRZDüFKRGQLNLĞFLHĪNĊURZHURZąELHJQąFH
RGXO0DMDGRXO6]SLWDOQHMDWDNĪHPLQLSODF]DEDZ%XGRZODĔF\
XZLMDMąVLĊMDNZXNURSLHE\MDNQDMV]\EFLHMXGRVWĊSQLüMH
PLHV]NDĔFRP
%XGRZODĔF\NRU]\VWDMą]NDĪGHMFKZLOLGREUHMSRJRG\
NDĪG\G]LHĔHIHNW\ZQLHMSUDF\SU]\EOLĪD
LQZHVW\FMĊGRRF]HNLZDQHJRILQDáX

ůĂWƌǌĞŐůČĚƵ

Adam Rams, prezydent Knurowa:
 :\NRQDZFD PD QLHVSHáQD PLH
VLąF QD Z\EXGRZDQLH  PHWUyZ
FKRGQLND L ĞFLHĪNL URZHURZHM R
V]HURNRĞFL SR  P ± FKRGQLN ]
NRVWNLĞFLHĪND]EHWRQXDVIDOWRZH
JR  7UDNW RĞZLHWOL SRQDG  ODPS
:]GáXĪ ĞFLHĪNL ]RVWDQą SRVDG]RQH
GU]HZD L NU]HZ\ PLQ SODWDQ\
GHUHQLH LUJL L WU]PLHOLQD 'ODWHJR
SU]\MĊOLĞP\ QD]ZĊ GHSWDND Ä$OHMD
3ODWDQyZ´ = P\ĞOą R FKFąF\FK
RGSRF]ąü VSDFHURZLF]DFK ]RVWDQą
]DPRQWRZDQH áDZNL ']LHFLRP ]
SHZQRĞFLą VSRGRED VLĊ QRZ\ SODF
]DEDZ ± ] WRUHP SU]HV]NyG ODEL
U\QWHP UyZQRZDĪQLą EXMDNDPL L
JXPRZ\PL ILJXUNDPL 3ODF ]DEDZ
VWDQLH YLVjYLV SODFX OHFLD Z
EOLVNLPVąVLHG]WZLHĪáREND
Not. bw

5RZHU]\ĞFLLSLHVLSRG]LHOąVLĊSRSRáRZLHĞFLHĪND
URZHURZDLFKRGQLNEĊGąPLHüSRPHWUDV]HURNRĞFL

A

lejka będzie mieć ponad 900 metrów długości. Jeden z pasów będzie
przeznaczony dla rowerzystów,
z drugiego korzystać będą piesi.
Na wysokości żłobka powstanie
też plac zabaw. Trasę oświetlą
energooszczędne lampy.
Z budową wiążą się utrudnienia, bowiem został rozebrany
stary chodnik łączący ulice Lotników i Ułanów. Dlatego uczniowie
z Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 9 musieli zmienić przyzwyczajenia i dla własnego bezpieczeństwa wybrać inną trasę do
placówki.
- Codziennie musimy nadkładać drogi, żeby dostać się z domu
do szkoły i z powrotem – żali się
matka oczekująca przed „Dziewiątką” na córkę z pierwszej klasy.
Pan Andrzej widzi to inaczej: - Nie ma co narzekać, tylko
przeczekać. Wielkiej krzywdy nikt
nie ponosi. Jak się chce coś mieć
6

ładnego, to odrobinę cierpliwości
trzeba z siebie wydusić.
- Bardzo dobry pomysł z tą
alejką – nie ma wątpliwości starszy pan. Jak mówi, dopinguje
budowlańcom dzień w dzień.
– Chyba każdy chce, żeby jego
miasto ładniało...
Roboty trwają. Co chwilę
ktoś przystaje, by na własne oczy
zobaczyć, jak się posuwają. Każdy
liczy, że przyniosą oczekiwany
efekt. Prawdopodobnie w przyszłym miesiącu będzie się można
o tym przekonać.
Pracownicy PRUiM Gliwice
uwijają się, by wyrobić się jak
najszybciej. Kapryśna pogoda na
razie nie ułatwiała im zadania.
Dopiero w tym tygodniu plac budowy oświetliło słońce, wcześniej
częściej był sieczony deszczem...
Koszt inwestycji to prawie 2,4
mln zł.
/pg, bw/
)RWR%RJXVáDZ:LON
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)RWR$UFKLZXP.RáDQU

foto-migawka

F]áRQNyZ.RáDQU3ROVNLHJR=ZLą]NX(PHU \WyZ5HQF
LVWyZL,QZDOLGyZ
Z.QXURZLHXGDáRVLĊQDF]WHURGQLRZąZ\FLHF ]NĊZ%LHV]
F]DG\3RGURG]H
VHQLRU]\]ZLHG]LOL]DPHN.PLWyZZ:LĞQLF]XRUD]]DVPDN
RZDOLOHF]QLF]\FK
ZyGZ,ZRQLF]X=GURMX
:LHF]RUHP]RVWDOLĞP\]DNZDWHURZDQLZSLĊNQ\PGRPX
Z\SRF]\QNRZ\P
Z3RODĔF]\NXUHODFMRQXMHXF]HVWQLF]NDZ\FLHF]NL.U\V
W\QD1RZDNRZVND
1DVWĊSQHJRGQLDSU]HMHFKDOLĞP\SR:LHONLHM2EZRGQLF\
%LHV]F]DG]NLHM
*ZRĨG]LHPSURJUDPXE\á\UHMVVWDWNLHP7UDPSSR-H]LRU]H
6ROLĔVNLPL]ZLH

G]DQLHQDMZLĊNV]HMZ3ROVFH]DSRU \ZRGQHM1DGRNáDGNĊ
RGE\áRVLĊRJQLVNR
]JU]DĔFHPĞSLHZHPLSU]\DNRPSDQLDPHQFLHJLWDU\LDN
RUGHRQX
3RWDNLHMGDZFHZUDĪHĔĪDOE\áRZUDFDü]ZáDV]F]DĪHSRJ
RGDGRSLVDáDVH
QLRURP2VWDWQLHJRGQLD]DMU]HOLMHV]F]HGRà DĔFXWD
 ĝZLHWQLH ]RUJDQL]RZDQ\ Z\MD]G WR ]DVáXJD QDV]HJR
SU]HZRGQLF ]ąFHJR
6WDQLVáDZD5XG]NLHJRVá\V]\P\RGXF]HVWQLNyZNWyU]\M
XĪSDĨG]LHUQLND
EĊGąVLĊEDZLüQDGRURF]Q\P%DOX6HQLRUD
/g/

.U\ZDãG']LHľVHQLRUD

informacja własna wydawcy

)RWR3DZHá*UDGHN

0ãRGRœþFRSLHUZV]ċMHVW
SRWHPGUXJċ

*G]LHVá\V]\V]ĞSLHZ
WDPZFKRGĨWDPGREUH
VHUFDPDMąħOLOXG]LHZLHU]DM
PLQLJG\QLHĞSLHZDMątakie
PRWWRSU]\ĞZLHFDáR'QLX
6HQLRUD.RáD(PHU\WyZ
5HQFLVWyZL,QZDOLGyZQU
Z.U\ZDáG]LH

ówi się o nich, że są do tańca i
do różańca. Coś w tym jest, bo
członkowie krywałdzkiego koła tak
jak potrafią się integrować, bawić i
korzystać z uroków życia na emeryturze, tak też wspierają się nawzajem
w ciężkich chwilach.
W ubiegłą środę spotkali się w
restauracji „U Marysi”, by świętować
swój dzień.
Zanim seniorzy wylegli na parkiet, by bawić się przy akompaniamencie Grzegorza Pakury i wicach
Zbigniewa Cieślika z Kabaretu
„Świr”, prezydent Knurowa, Adam
Rams i prezes koła Tadeusz Wolf
wręczyli najstarszym paniom róże.
W gronie wyróżnionych znalazły się:
Genia Przybyła, Maria Matuszek,
Stefania Furch, Łucja Dusza, Urszula
Janecka, Maria Szatka, Gertruda
Kuśka, Agnieszka Mrącz i Anna
Twardawa.

M
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.QXUyZ']LHľ(GXNDFML1DURGRZHM

1LRVċNDJDQHNRœZLDW\
:QLHXVWDQQLH]PLHQLDMąFHMVLĊHGXNDF\MQHMU]HF]\ZLVWRĞFLQDXF]\FLHOH
VąSU]HZRGQLNDPLZĞZLHFLH]DPD]DQ\FKGURJRZVND]yZLQLHSHZQ\FK
GUyJ:PLQLRQąĞURGĊNQXURZVNDRĞZLDWDĞZLĊWRZDáD']LHĔ(GXNDFML
Narodowej

łumaczą młodym świat, towarzyszą w poszukiwaniach
spojrzenia istotnego, uczą
odróżniać dobro od zła. Ze wszystkich zawodów ten jest najważniejszy,
bo to, jaka będzie nasza przyszłość,
zależy m.in. od tego, jakich mamy
nauczycieli.
W środę, kilka dni przed świętem Edukacji Narodowej, na uroczystości zorganizowanej przez
Miejskie Centrum Edukacji podziękowano pracownikom oświaty za
zaangażowanie i codzienne poświęcenie dla dobra małego człowieka.
Gości przywitała Anna Misiura,

T

dyrektor MCE - prowadząca obchody. Następnie głos zabrał gospodarz
uroczystości, prezydent Knurowa
Adam Rams. Prezydent podkreślał,
jak potrzebny i ważny jest zawód
nauczyciela dla przyszłości Knurowa
i kraju. Życzył również wszystkim
osobom związanym z edukacją satysfakcji z pracy oraz społecznego
uznania i szacunku.
Życzenia pedagogom złożył także wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.
- Chcę Państwu podziękować za
trud i zaangażowanie. Bardzo często
wykraczające poza godziny pracy.

Życzę, aby ten czas pracy z młodym
człowiekiem był czasem satysfakcji,
zrozumienia przez uczniów. To wy
kształtujecie ich postawy i dbacie, by
najmłodsze pokolenie mogło wejść w
dorosłe życie odpowiednio przygotowane, nie tylko pod kątem wiedzy, ale
i umiejętności – mówił wojewoda.
Uroczystość uświetniły występy
maluchów z Miejskiego Przedszkola
nr 12. Przedszkolaki, przygotowane przez Anetę Rusin i Agnieszkę
Trębicką, śpiewały i tańczyły, zaskakując bardzo dobrą znajomością
języka angielskiego. Uroczy występ
maluchów zasługiwał na brawa, a

.QXURZVF\QDXF]\FLHOHLSUDFRZQLF\
RĞZLDW\RVLąJDMąZ\VRNLHZ\QLNL
ĞZLĊFąVXNFHV\

LFKSHáQą]DDQJDĪRZDQLDSUDFĊGRFHQLDMąZáDG]H
SDĔVWZRZHLVDPRU]ąGRZH
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tych nie szczędzili zaproszeni goście,
czyli samorządowcy z województwa
i gminy, przedstawiciele związków
zawodowych, dyrektorzy placówek
oświatowych i duchowni.
Święto Edukacji Narodowej to
czas życzeń i podziękowań. Podczas
spotkania w restauracji „Protos” nagrodzono tych, których praca szczególnie się w tym roku wyróżniała.
Specjalnymi listami gratulacyjnymi
obdarowano również emerytowanych pracowników. Nagrody wręczali m.in. prezydent Rams, zastępca
prezydenta Piotr Surówka, przewodniczący knurowskiej Rady Miasta
Tomasz Rzepa, Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Edukacji Barbara
Gawlińska-Twardawa oraz, przybyli
na osobiste zaproszenie prezydenta,
goście z województwa: wojewoda
Wieczorek i Dyrektor Generalny
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach Adam Ostalecki.
W imieniu nauczycieli podziękowała Barbara Hankus, była dyrektor
Miejskiego Gimnazjum nr 1 i obecna
wicedyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1.
- Dziękujemy, że Państwo doceniacie naszą pracę. To ważne – szczególnie dla tych, dla których praca
nauczyciela jest i była sensem życia
– mówiła dyrektor Hankus.
jb, foto: Justyna Bajko

Nagrodzeni
LZ\UyĪQLHQL
Nagrody za wysokie wyniki dydaktyczne potwierdzone egzaminem
gimnazjalnym i zawodowym otrzyPDá\ 0* 0* :\UyĪQLHQLD
RWU]\PDá\ 063 063 0* L
7HFKQLNXP QU  Z =HVSROH 6]Nyá L
,-3DGHUHZVNLHJR
0HGDO .RPLVML (GXNDFML 1DURGRZHM
]D Z\ELWQH ]DVáXJL GOD RĞZLDW\ L
Z\FKRZDQLDRWU]\PDá'DULXV]']LQ
G]LR GR QLHGDZQD G\UHNWRU 0*
REHFQLHZLFHG\UHNWRU063 
1DJURGĊ 3UH]\GHQWD 0LDVWD RWU]\
PDOL 0DáJRU]DWD 'RUDELDáD G\
UHNWRUND 0LHMVNLHJR ĩáREND  /LGLD
.VLąĪHN G\UHNWRUND 03  ,ORQD
:LHU ]ERZVND3OXWD G\UHN WRUND
03  %DUEDUD +DQNXV GR QLH
GDZQD G\UHNWRUND 0* REHFQLH
ZLFHG\UHNWRUND063 7HUHVD%R
FKHQHN G\UHNWRUND063 'DQXWD
3OXWD G\UHNWRUND 063  'DULXV]
']LQG]LR GR QLHGDZQD G\UHNWRU
0* REHFQLH ZLFHG\UHNWRU 063
 7HUHVD1LĨQLNLHZLF] ZLFHG\UHN
WRUND 063  %DUEDUD 0DUNRZVND
ZLFHG\UHNWRUND 063  .U\VW\QD
*U]HVLN QDXF]\FLHOND 03  $QQD
.DPLĔVND QDXF]\FLHOND 03 
6\OZLD $OF]\ĔVND QDXF]\FLHOND
063  0DáJRU]DWD 6]QDSND QD
XF]\FLHOND 063  0DULROD :RM
FLHFKRZVND QDXF]\FLHOND 063 
6WHIDQLD 6WHIDQLDN QDXF]\FLHOND
063  $OHNVDQGUD *UDERĞ QD
XF]\FLHOND063 
/LVWDPLJUDWXODF\MQ\PL]RVWDOLXKR
norowani emerytowani nauczyciele
L SUDFRZQLF\ RĞZLDW \ (OHRQRUD
6WĊSLHĔ 0*  =ELJQLHZ 0LNXáD
0*  /LOLDQQD 5XGQLFND 03 
%DUEDUD 6LNRUVND 03  -RDQQD
%HUQDVLXN 063 'DQXWD0LFKDOLN
063  %RĪHQD 5XGQLN 063 
,ZRQD .DVSU]DN 063  +HQU\ND
$GDPXV 063  $OLFMD ']LDáRZ\
=63  8UV]XOD $QWRĔF]\N 0&( 
%DUEDUD7HOLQJD 0&( 0DULD8UED
QLDN 063 5XGROI)UDQLN 0* 
(OĪELHWD=HJDUVND 0* .U]\V]WRI
6NRZURĔVNL 0* =G]LVáDZ%áDV]
F]\N 0*  .DUROLQD ĩHEURZVND
03 +HOHQD2VLĊJáRZVND 03 
$QQD6LXGDN 03 .U\VW\QD6D
ODPDQGUD 063  -DQLQD 6SLHFKD
063 %DUEDUD6XUyZND 063 
0DáJRU]DWD 2OHĞ 063  -y]HID
&KU]RPQLFND 063  -XOLDQ 5]H
ZyG]NL 063 +DOLQD%HGQDUF]XN
=63  0DULD *RV =63  %DUEDUD
3LHWURĔ =63 

3RGF]DVPLHMVNLFKXURF]\VWRĞFLSHGDJRJRPJUDWXORZDOL
PLQZRMHZRGDĞOąVNL-DURVáDZ:LHF]RUHNLSUH]\GHQW
.QXURZD$GDP5DPV
1DFHUHPRQLLREHFQ\E\áUyZQLHĪ$GDP2VWDOHFNL VLHG]L
F]ZDUW\RGSUDZHM G\UHNWRUJHQHUDOQ\ĝOąVNLHJR8U]ĊGX
:RMHZyG]NLHJRZ.DWRZLFDFK
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.ZLDW\ů\F]HQLD
Z]UXV]HQLD
7DNLSU]HELHJPLDá']LHĔ1DXF]\FLHOD
ZRGG]LDOH=ZLą]NX1DXF]\FLHOVWZD3ROVNLHJR
Z.QXURZLH
roczystość w restauracji
„Protos” uśw iet ni ł chór
Schola Cantorum pod kierownictwem Kamilli Pają k. Po
występie para prowadzących przypomniała zebranym, że nauczyciel
to ten, kto nie wtłacza, a wyzwala,
nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata,
a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie
żąda, a zapytuje.
Wśród spadkobierców idei Komisji Edukacji Narodowej, którzy
wychowali i wykształcili przez lata
kilka pokoleń knurowian, są nauczyciele z imponującym związkowym
stażem. Spotkanie stało się okazją,
by im za wierność ZNP podziękować. Wyróżnienia trafiły także na
ręce jubilatów, prezesów ognisk i
przewodniczących sekcji, dzięki
którym oddział ZNP w Knurowie
działa tak prężnie.

U

Podczas gdy brawami i upominkami koledzy i koleżanki po fachu
nagradzali nauczycieli przechodzących w tym roku w stan spoczynku,
prezes Barbara Kwaśny witała w
związkowych szeregach młode pokolenie pedagogów.
Chwilę później ona sama odbierała życzenia od prezydenta Knurowa, Adama Ramsa, jego zastępcy,
Piotra Surówki, przewodniczącego
Rady Miasta, Tomasza Rzepy i wicestarosty gliwickiej, Ewy Jurczygi.
Samorządowcy podziękowali związkowcom za merytoryczną współpracę przy wdrażaniu reformy edukacji.
- Życzymy wam szczęścia na następne lata, niech żyje i rozkwita nasza
knurowska oświata - tymi słowami
prowadzący zakończyli oficjalną
część, zapraszając wszystkich na toast.
JIRWR3DZHá*UDGHN

:\UyĪQLHQLSUH]HVLRJQLVN
LSU]HZRGQLF]ąF\VHNFML=13
Henryka Adamus, Monika Arendz,
Bernadetta Baranowska, Ewa ChluEHN0LURVáDZD&\SUXFK$OLFMD']LDáRZ\ %DUEDUD /LVRZVND %U \JLGD
=LHORQND $QQD 0RVNDáD .U\VW\QD
*U]HVLN -DQXV] 3OXWD 0DáJRU]DWD
6LDGXO'RURWD6HĔNyZ%HDWD6REHUND0DULD8UEDQLDN0RQLND=LyáNRZVNDL%RĪHQDĩRJDáD
ODWSU]\QDOHĪQRĞFLGR=13
-DGZLJD 'XPDáD 6WHIDQLD *U]RPED
.U\VW\QD .DĨPLHUF]DN $OLQD 0DFLHMRZVND-DQLQD1RZDNL(ZD3LQGXU
OHFLHSUDF\]DZRGRZHM
'RURWD.RZDOVND
OHFLHSUDF\]DZRGRZHM
*DEULHOD &LHĞOLN *UDĪ\QD -DĞQLRN
0DULROD6DORQHN
OHFLHSUDF\]DZRGRZHM
$QQD 0RVNDáD -DQXV] 3OXWD 0DáJRU]DWD6NU]\SHN,ZRQD6XV]HN%RĪHQD6]F]HĞQLDN$OLQD=\]LN
OHFLHSUDF\]DZRGRZHM
(ZD6]XOF
&]áRQNRZLH =13 RGFKRG]ąF\ QD
HPHU\WXUĊ L ĞZLDGF]HQLD NRPSHQVDF\MQH
+HQU\ND$GDPXV-y]HID&KU]RPQLFND$OLFMD']LDáRZ\,ZRQD.DVSU]DN
=ELJQLHZ 0LNXáD %RĪHQD 5XGQLN
%DUEDUD 6LNRUVND (OHRQRUD 6WĊSLHĔ
0DULD8UEDQLDN
1RZLF]áRQNRZLH=13
Monika Bylak, Barbara Buda, Aneta
*DMRV*U]HJRU]*DMRV3DXOLQD*LEDV
$OHNVDQGUD 0DOHF %RĪHQD 3U]\SDĞQLDN $QQD 6NRZURQ .DWDU ]\QD
6REF]DN$QQD6]\PDQHN$JQLHV]ND
*U]\EHN$OHNVDQGUD3RGELHOVND

Foto: archiwum organizatorów

1LHMHVWHœFLHVDPL

e wtorek do wspólnego świętowania
DEN zaprosiła swoich członków Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Knurowie. Spotkanie prowadziła
Iwona Krzysztofik-Nachman, przewodniczą-

W

ca komisji. Były prezenty, życzliwe słowa i
zapewnienia, że w tych niepewnych czasach
nauczyciele nie są sami i mogą liczyć na wsparcie. Za ich codziennie poświęcenie dziękowali
pedagogom samorządowcy z gminy i powiatu
oraz przedstawiciele miejskich instytucji, m.in.
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Adam Rams, prezydent Miasta Knurowa, Piotr
Surówka, zastępca prezydenta, Tomasz Rzepa,
przewodniczący Rada Miasta, Ewa Jurczyga,
wicestarosta Powiatu Gliwickiego oraz Anna
Misiura, dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie. Specjalne upominki otrzy-

mały panie, które świętowały 25-lecie pracy
zawodowej: Katarzyna Jaworska z MSP-7, Joanna Nowak z MSP- 9, Katarzyna Potaczek z ZSP
w Krywałdzie oraz Sylwia Napierała z MP-13.
jb
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rozrywka nr 42
ĚũħĐŝĂƵŵŝĞƐǌĐǌĂŶĞƐČďĞǌƉųĂƚŶĞ

- DO WYGRANIA 32':±-1< BILET DO KINA

KĚĚǌŝĂųWŽųŽǏŶŝĐǌŽͲ'ŝŶĞŬŽůŽŐŝĐǌŶǇ^W/d>ǁ<EhZKt/

Foto: Mirella Napolska, Tomasz Czarnecki

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).

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki z nr.
40/2017 brzmiało: „ŚWIECZKA”. Podwójny
bilet do kina otrzymuje Karol Porwoł. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

2OLZLD)URVW].VLċůHQLF

%DUWãRPLHM.DPSD]*OLZLF

ur. 12.10.2017 r., 2475 g, 49 cm

ur. 13.10.2017 r., 4180 g, 56 cm

$QWRQLQD/DV]F]\N]*OLZLF

FyUNDSDľVWZD6HURF]\ľVNLFK].QXURZD

ur. 13.10.2017 r., 2810 g, 49 cm

ur. 13.10.2017 r., 3520 g, 53 cm

0LFKDOLQD0DãHN]3U]\V]RZLF

/HQD:LOF]HN]3LOFKRZLF

ur. 14.10.2017 r., 2860 g, 49 cm

ur. 14.10.2017 r., 2350 g, 48 cm

informacja własna

SDĨG]LHUQLND
VRERWD

Litery z pól oznaczonych kropką, czytane wierszami, utworzą rozwiązanie. Prosimy
SDĨG]LHUQLND
nadsyłać je
(lub donieść do redakcji) – ul.
Niepodległości 5,F]ZDUWHN
44-190 Knurów – wraz
z kuponem w ciągu 10 dni od ukazania się
15:45 Tarapaty
numeru (decyduje
data
17:15 Blade stempla
Runnerpocztowego).
2049

16:00 My Little Pony. Film

Prawidłowe
rozwiązanie
rozrywki z nr.
18:00
Twój Vincent
38/2016 brzmiało: „GKA”. Podwójny bilet
do kina otrzymuje AARZ. Gratulujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.

20:00 Blade Runner 2049
SDĨG]LHUQLND
SLąWHN

42

16:00 My Little Pony. Film

20:00 Blade Runner 2049
SDĨG]LHUQLND
QLHG]LHOD
16:00 My Little Pony. Film
18:00 Twój Vincent
20:00 Blade Runner 2049

18:00 Twój Vincent
20:00 Blade Runner 2049

SDĨG]LHUQLND
SRQLHG]LDáHN
16:00 My Little Pony. Film
18:00 Twój Vincent
20:00 Blade Runner 2049

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuaru
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ĈODGHPQDV]\FKSXEOLNDFML

:\UyĪQLRQHPXZRORQWDULXV]RZLJUDWXORZDOLPLQ
PLQLVWHU=DOHZVNDG\UHNWRU*XPLHQQ\LXF]QLRZLH
Ä3DGHUND´

.ãRSRW]SDUNRZDQLHP
7\G]LHĔWHPXPLHV]NDĔF\EORNXSU]\XO)ORULDQD
VNDUĪ\OLVLĊĪHXU]ĊGQLF\LSUDFRZQLF\ILUP
]ELXURZFDSU]\XO6]SLWDOQHMQRWRU\F]QLH
]DMPXMąLFKPLHMVFDSDUNLQJRZH3RQDV]HM
SXEOLNDFMLUR]G]ZRQLá\VLĊWHOHIRQ\
3DUNLQJSU]\XO)ORULDQD]DVWDZLRQ\
MHVWRGUDQDGRSRSRáXGQLD

Knurów, Warszawa. Nauczyciel – Wolontariusz Roku z „Paderewskiego”

Doceniony
za dobre serce
%DUWRV].DF]PDUF]\NQDXF]\FLHOMĊ]\NDQLHPLHFNLHJR
Z=HVSROH6]NyáLP,-3DGHUHZVNLHJRZ.QXURZLH
]DMąáWU]HFLHPLHMVFHZRJyOQRSROVNLPNRQNXUVLH
Ä1DXF]\FLHO±:RORQWDULXV]5RNX´]RUJDQL]RZDQ\P
SU]H]0LQLVWHUVWZR(GXNDFML1DURGRZHM

W

ręczenie nagród odbyło się 9 października na
Zamku Królewskim w Warszawie. Bartosz
Kaczmarczyk odebrał nagrodę z rąk minister
edukacji narodowej, Anny Zalewskiej.
Podczas uroczystości towarzyszyli mu dyrektor
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie
Dorota Gumienny
oraz uczniowie. To Bartosz Kaczmarczyk
oni właśnie zgłosili
do konkursu swego nauczyciela. W
przesłanym uzasadnieniu, dlaczego właśnie on powinien otrzymać
tytuł „Nauczyciela
–Wolont a r iu s z a
Roku” napisali, że
chcą przez to docenić jego starania
na rzecz niesienia
pomocy innym ludziom, chcieliby
również podziękować za to wszystko,
co robi dla drugiego człowieka.
Bartosz Kaczmarczyk od 10 lat
spraw uje opiekę
nad szkolnym wolontariatem w Zespole Szkół im. I.
J. Paderewskiego
w Knurowie. Jego podopieczni, wolontariusze z „Paderewskiego”, są znani z wielu akcji i przedsięwzięć wspierających potrzebujących – m.in. organizują corocznie
koncerty charytatywne, prowadzą zbiórki pomocy
szkolnych, maskotek czy podręczników, włączają się w
„Szlachetną Paczkę”, wspierają uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych w Knurowie, są krwiodawcami i dawcami szpiku, opiekują się osobami niepełnosprawnymi,
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rzypomnijmy. Mieszkańcy bloku przy ul. Floriana, powołując
się na prawo własności (należy do
nich większa część przyblokowego
parkingu), domagają się od urzędników i pracowników firm respektowania znaków.
- (...) Po powrocie z pracy nie
mamy możliwości zaparkowania
swoich samochodów - czy tamy
w e-mailu do redakcji. - Pomimo
wielokrotnego zwracania im uwagi
jest to całkowicie ignorowane. Zarządca budynku, pomimo licznych
interwencji lokatorów, bagatelizuje
ten problem.
Zbulwersowani mieszkańcy
zapowiedzieli podjęcie kroków
prawnych, zmierzających do rozwiązania problemu.
Dyrektor Miejskiego Zespołu
Gospodarki Lokalowej i Administracji, Mieczysław Kobylec, nie
zgadza się z zarzutami mieszkańców.
- Były u mnie dwie panie, którym
wytłumaczyłem, że nic w tej sprawie
nie mogę zrobić - mówi. - I, żeby
była jasność, wcale sprawy nie bagatelizuję. Proponowałem, by przy
ul. Szpitalnej wybudować, nie - jak
to jest w planie - 70 miejsc parkingowych, tylko 150!
Argument o braku miejsc po-

P

współpracują z licznymi fundacjami i stowarzyszeniami.
Wszystkie te działania koordynuje, nadzoruje i wspiera
właśnie Bartosz Kaczmarek, pracując jako wolontariusz
z kolejnymi rocznikami uczniów „Paderka”.
Zadaniem głównym zgłaszających uczestników
konkursu było przygotowanie maksymalnie 90-sekundowego filmu wykonanego dowolną techniką, w
którym zaprezentowany
został kandydat na „Nauczyciela-Wolontariusza
Roku” oraz jego praca na
rzecz propagowania idei
wolontariatu. Nagranie
trzeba było uzupełnić
krótkim uzasadnieniem.
Ministerstwo Edukacji
Narodowej do udziału
w konkursie zaprosiło
nauczycieli, którzy niosą
pomoc innym, angażują się na rzecz osób lub
instytucji działających
w różnych obszarach
życia społecznego. Do
MEN nadesłano blisko
250 zgłoszeń od uczniów,
którzy w ta k i sposób
chcieli wyróżnić swoich
nauczycieli i podziękować za ich pracę.
Podczas finału konkursu minister Anna
Zalewska nagrodziła 12
nauczycieli-wolontariuszy, którzy zajęli miejsca od I do
III oraz otrzymali wyróżnienia. I miejsce w konkursie
otrzymał Tomasz Przygoda ze Szkoły Podstawowej nr
14 im. Stefana Jaracza w Tarnowie, a II – Lidia Stotko z
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu.

stojowych po powrocie z pracy
dyrektor uważa za wydumany.
- Jeśli urząd pracuje do 15.30, to
po tej godzinie samochody pracowników odjeżdżają - podkreśla [w
środę do 17.30 - dop. red.].
Sprawdziliśmy, jak wygląda
sytuacja przy ul. Floriana 4. Cały
przyblokowy parking, a także te
przyległe zastawione są samochodami.
- Pan przyjdzie po 15.30, to
zobaczy, kto stąd będzie odjeżdżał
- proponuje mieszkanka, pragnąca
zachować anonimowość. - Czy
Straż Miejska nie widzi tych aut
stojących na zakazie? Dyrektor jest
wielce urażony listem, który ktoś do
was wysłał, ale czy my, mieszkańcy,
nie mamy racji?
Być może problem rozwiąże
planowana na przyszły rok budowa 73 miejsc parkingowych na
błoniach. To powinno zadowolić
klientów i najemców biur przy ul.
Szpitalnej, którzy - na razie - muszą
szukać wolnych miejsc w osiedlowych uliczkach.
- Jeśli potrzeby będą większe,
rozważymy rozbudowę parkingu o
kolejne miejsca - mówi naczelnik
wydziału Inwestycji Miejskich w
Urzędzie Miasta, Ewa Szczypka.
/g/

&]\SDUNLQJZW\P
PLHMVFXUR]ZLąĪH
SUREOHP"

informacja własna wydawcy

VLVS6]\PRQ.ĊG]LHUVNL
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PRZETARG

39-42/17

%DJDĪyZND7HO
36-51/52/17

'RFLHSOHQLDEXG\QNyZW\QNLPR]DLNRZH
NDIHONRZDQLHPDORZDQLHJáDG]LHSDQHOH
PRQWDĪGU]ZL±RNLHQSRGZLHV]DQHVXILW\
]DEXGRZ\7HO

3RNyM]NXFKQLąGRZ\QDMĊFLD
7HO

'\UHNWRU 0LHMVNLHJR =HVSRáX *RVSRGDUNL /RNDORZHM L $GPLQLVWUDFML
Z.QXURZLHRJáDV]DGUXJLSU]HWDUJQDQDMHPORNDOLXĪ\WNRZ\FKRSRZ
P2SU]\XO6]SLWDOQHMRSRZP2P2P2,
P2P2P2P2P2P2P2,
P2P2P2P2P2P2P2,
P2P2P2P2P2SU]\XO'ZRUFRZHM$
6]F]HJyá\]DZLHUDRJáRV]HQLHRSU]HWDUJXZ\ZLHV]RQHQDWDEOLF\
RJáRV]HĔ Z VLHG]LELH 0=*/L$ SU]\ XO )ORULDQD  RUD] ]DPLHV]F]RQH
QDVWURQLHLQWHUQHWRZHM%,38U]ĊGX0LDVWD ZZZNQXURZELSLQIRSO
,QIRUPDFML PRĪQD ]DVLĊJQąü Z ']LDOH 7HFKQLF]Q\P 0=*/L$
SRNQU OXESRGQUWHO

42-44/17

6SU]HGDPG]LDáNĊUHNUHDF\MQąDOWDQD
PXURZDQDZDUV]WDWSHUJRODòVWXGQL
&HQDGRX]JRGQLHQLD7HO
41-42/17

27/17-5/18

02725<=$&-$
$XWRVNXS]DJRWyZNĊNDĪG\VWDQ
7HO
*áDG]LH0DORZDQLH.DIHONRZDQLH3DQHOH
3RGGDV]D6XILW\SRGZLHV]DQH5HPRQW\
7HO
42-43/17

0DORZDQLH*áDG]LH3DQHOH3RGGDV]D
.DIHONRZDQLH6XILW\SRGZLHV]DQH
5HPRQW\7HO

38/17-1/18

6NXSVDPRFKRGyZSáDFLP\QDMZLĊFHM
7HO

PRZETARG

40-43/17

6NXSVNRURGRZDQ\FKUR]ELW\FK
GRZ\UHMHVWURZDQLD7HO

'\UHNWRU0LHMVNLHJR=HVSRáX*RVSRGDUNL/RNDORZHML$GPLQLVWUDFML
Z .QXURZLH RJáDV]D SU]HWDUJ QD QDMHP ORNDOL XĪ\WNRZ\FK R SRZ
P2P2P2P2SU]\XO'ZRUFRZHM$
6]F]HJyá\]DZLHUDRJáRV]HQLHRSU]HWDUJXZ\ZLHV]RQHQDWDEOLF\
RJáRV]HĔ Z VLHG]LELH 0=*/L$ SU]\ XO )ORULDQD  RUD] ]DPLHV]F]RQH
QDVWURQLHLQWHUQHWRZHM%,38U]ĊGX0LDVWD ZZZNQXURZELSLQIRSO
,QIRUPDFML PRĪQD ]DVLĊJQąü Z ']LDOH 7HFKQLF]Q\P 0=*/L$
SRNQU OXESRGQUWHO

38/17-1/18

42-43/17

579QDSUDZDGRPRZD7HO


6SU]HGDP*2/)3/867',U
&HQDGRX]JRGQLHQLD7HO
42/17-odw.Y

1-43/17

5±ē1(
.XSLĊZV]HONLHVWDURFLHRGLJá\SRV]DIĊ
7HO
40-43/17

6]XNDPSUDF\ZFKDUDNWHU]HRSLHNXQNL
GODG]LHFL ODWGRĞZLDGF]HQLD 
7HO
1/17-odw.

6=8.$035$&<
'\VSR]\F\MQDF]DVRZRLPDMąFD
GRĞZLDGF]HQLHZZLHNXRNRáRODWV]XND
SUDF\GRU\ZF]HMMDNRSRPRFGRPRZD
VSU]ąWDQLHLWSRUD]SU]HUyENLNUDZLHFNLH
.QXUyZLRNROLFH7HO
14/17-odw.

6]XNDPSUDF\ZRFKURQLHZRNROLFDFK
.QXURZD SRNXUVLHRVRED]OHNNLP
VWRSQLHPQLHSHáQRVSUDZQRĞFL 
7HO

1DSRGVWDZLHDUWSNWXVWDZ\]GQLDPDUFDURNXRSODQR
ZDQLXL]DJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQQ\P ']8SR] RUD]
DUWXVWDUWDUWZ]ZLą]NX]DUWSNWXVWDZ\]GQLD
 SDĨG]LHUQLND  URNX R XGRVWĊSQLDQLX LQIRUPDFML R ĞURGRZLVNX
L MHJR RFKURQLH XG]LDOH VSRáHF]HĔVWZD Z RFKURQLH ĞURGRZLVND RUD]
RRFHQDFKRGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNR ']8]SR] DWDNĪH
]JRGQLH]8FKZDáą1U,;5DG\0LDVWD.QXUyZ]GQLDF]HUZ
FDURNXZVSUDZLHSU]\VWąSLHQLDGRVSRU]ąG]HQLDPLHMVFRZHJR
SODQX]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRPLDVWD.QXUyZREHMPXMąFHJR
REV]DURJUDQLF]RQ\XONV$ORM]HJR.R]LHáNDXO'ZRUFRZąXO5\EQą
L JUDQLFDPL DGPLQLVWUDF\MQ\PL PLDVWD ZUD] ] UHMRQHP Ä,,, .RORQLL´
]PLHQLRQHM 8FKZDáą 1U ;9 5DG\ 0LDVWD .QXUyZ ] GQLD
 OLVWRSDGD  URNX RUD] 8FKZDáą 1U ;; 5DG\ 0LDVWD
.QXUyZ]GQLDNZLHWQLDURNXGRSXV]F]DMąFąHWDSRZDQLHSUDF
]NWyU\FKNDĪG\HWDSREHMPXMHRGUĊEQHREV]DU\

'$035$&õ

19/17-odw.

0ĊĪF]\]QDODWSLOQLHV]XNDSUDF\
7HO
1/17-odw.

2VRED],,JUXSąLQZDOLG]NąSRV]XNXMH
SUDF\ELXURZHM7HO

]DZLDGDPLDPRZ\áRĪHQLXGRSXEOLF]QHJRZJOąGX

27/17-odw.

3RGHMPĊVLĊRSLHNLQDGRVREąVWDUV]ą
ZVRERWĊLQLHG]LHOĊRUD]SRVSU]ąWDP
7HO
1/17-odw.

1,(58&+202ć&,

3RVLDGDPDXWRGRVWDZF]H.,$3UHJLR
6]XNDPSUDF\OXEQDZLąĪĊZVSyáSUDFĊ
7HO

15-odw.

6]XNDPSUDF\±SRPRJĊVWDUV]HMOXEFKRUHM
RVRELH7HO
1/17-odw.

6]XNDPSUDF\MDNRRSLHNXQNDGRG]LHFND
'áXJROHWQLHGRĞZLDGF]HQLHG\VSR]\F\MQD
7HO
1/17-odw.

INFORMACJA
0LHMVNL =HVSyá *RVSRGDUNL /RNDORZHM L $GPLQLVWUDFML SRGDMH
GR ZLDGRPRĞFL Z\ND] QU  ORNDOL XĪ\WNRZ\FK SU]H]QDF]RQ\FK
GRZ\QDMPXOXEG]LHUĪDZ\]GQLDU
:\ND]WHQZ\ZLHV]RQ\MHVWQDWDEOLF\RJáRV]HĔZVLHG]LELH0=*/L$
SU]\ XO )ORULDQD  RUD] ]DPLHV]F]RQ\ QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM %,3
8U]ĊGX0LDVWD
,QIRUPDFML PRĪQD ]DVLĊJQąü Z ']LDOH 7HFKQLF]Q\P 0=*/L$
SRNQU OXEWHOHIRQLF]QLHQUWHO
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'R]RUFDSDUNLQJX±SUDFDRG]DUD]
.RQWDNW
42-43/17

1/17-odw.

6ROLGQ\XF]FLZ\G\VSR]\F\MQ\F]DVRZR
EH]QDáRJyZGREU]H]QDMąF\VLĊ
QDSUDFDFKSU]\GRPXNRV]HQLHWUDZ\
VWU]\ĪHQLHĪ\ZRSáRWyZVDG]HQLHLWS
:ZLHNXRNRáRODWSRV]XNXMHSUDF\
GRU\ZF]HMZ.QXURZLHLRNROLF\0RĪHWHĪ
E\üSUDFDSU]\GU]HZLH7HO

2*à26=(1,(35(=<'(17$0,$67$.185Ï:
]GQLDSDĨG]LHUQLNDU

1/17-odw.

.UDZFRZDV]XNDSUDF\GRU\ZF]HM
Z]DNUHVLHSU]HUyENL ZV]\ZDQLH]DPNyZ
VNUDFDQLH]ZĊĪDQLHV]\FLHSRĞFLHOLLILUDQ
LWS ZGRPX3RVLDGDPGREUąPDV]\QĊ
GRV]\FLDPDUNL6LQJLHURSUyF]WHJR
SLHF]HQLHFLDVWZGRPXOXEXNRJRĞ
JRWRZDQLHLRSLHNDRUD]SRPRF
SU]\RVRELHVWDUV]HM7HO

),1$16(

2*â26=(1,(

=DWUXGQLĊHNVSHGLHQWNĊZVNOHSLH
RJyOQRVSRĪ\ZF]\PÄ%DUWHN´
Z6]F]\JáRZLFDFK7HO
39-43/17

=DWUXGQLĊNXFKDUNĊ7HO
42-44/17

SURMHNWXPLHMVFRZHJRSODQX]DJRVSRGDURZDQLD
SU]HVWU]HQQHJRPLDVWD.QXUyZREHMPXMąFHJRREV]DU
RJUDQLF]RQ\XONV$ORM]HJR.R]LHáNDXO'ZRUFRZą
XO5\EQąLJUDQLFDPLDGPLQLVWUDF\MQ\PLPLDVWDZUD]
]UHMRQHPÄ,,,.RORQLL´±(7$3,,ZUD]]X]DVDGQLHQLHP
L]SURJQR]ąRGG]LDá\ZDQLDQDĞURGRZLVNR
ZGQLDFKRGSDĨG]LHUQLNDUGROLVWRSDGDU
Z8U]ĊG]LH0LDVWD.QXUyZ 5DWXV]0LHMVNL XO1LHSRGOHJáRĞFLSRNyM
QUZJRG]LQDFKSUDF\8U]ĊGX
'\VNXVMDSXEOLF]QDQDGSU]\MĊW\PLZSURMHNFLHSODQXUR]ZLą]DQLDPL
RGEĊG]LHVLĊZGQLXOLVWRSDGDURJRG]Z8U]ĊG]LH
0LDVWD.QXUyZ 5DWXV]0LHMVNL XO1LHSRGOHJáRĞFLSRNyMQU VDOD
VHV\MQD 
=JRGQLH ] DUW  XVWDZ\ R SODQRZDQLX L ]DJRVSRGDURZDQLX
SU]HVWU]HQQ\PNDĪG\NWRNZHVWLRQXMHXVWDOHQLDSU]\MĊWHZSURMHNFLH
SODQXZ\áRĪRQ\PGRSXEOLF]QHJRZJOąGXPRĪHZQLHĞüXZDJL
8ZDJL QDOHĪ\ VNáDGDü QD SLĞPLH GR 3UH]\GHQWD 0LDVWD .QXUyZ
QDDGUHV8U]ąG0LDVWD.QXUyZXOGU)ORULDQD2JDQD.QXUyZ
HPDLO XP#NQXURZSO ] SRGDQLHP LPLHQLD L QD]ZLVND OXE QD]Z\
MHGQRVWNL RUJDQL]DF\MQHM RUD] DGUHVX R]QDF]HQLD QLHUXFKRPRĞFL
NWyUHM XZDJD GRW\F]\ Z QLHSU]HNUDF]DOQ\P WHUPLQLH GR GQLD
 JUXGQLD  U -DNR ZQLHVLRQH QD SLĞPLH X]QDMH VLĊ UyZQLHĪ
XZDJLZQLHVLRQHZSRVWDFLHOHNWURQLF]QHMRNWyUHMPRZDZDUWXVW
XVWDZ\RSODQRZDQLXL]DJRVSRGDURZDQLXSU]HVWU]HQQ\P
-HGQRF]HĞQLH]JRGQLH]DUWSNWXVWDZ\]GQLDSDĨG]LHUQLNDU
R XGRVWĊSQLDQLX LQIRUPDFML R ĞURGRZLVNX L MHJR RFKURQLH XG]LDOH
VSRáHF]HĔVWZD Z RFKURQLH ĞURGRZLVND RUD] R RFHQDFK RGG]LDá\ZDQLD
QDĞURGRZLVNRSURZDG]RQHMHVWSRVWĊSRZDQLHZVSUDZLHVWUDWHJLF]QHM
RFHQ\ RGG]LDá\ZDQLD QD ĞURGRZLVNR GRW\F]ąFHM SURMHNWX ZZ SODQX
=JRGQLH ] DUW  XVW  GR Z\áRĪRQHM GR SXEOLF]QHJR ZJOąGX
GRNXPHQWDFMLXZDJLLZQLRVNLPRĪQD]JáDV]DüQD]DVDGDFKRNUHĞORQ\FK
Z DUW  SU]\ZRáDQHM XVWDZ\ R SODQRZDQLX L ]DJRVSRGDURZDQLX
SU]HVWU]HQQ\PZQLHSU]HNUDF]DOQ\PWHUPLQLHZVND]DQ\PZ\ĪHM
ZQLQLHMV]\PRJáRV]HQLX
2UJDQHP ZáDĞFLZ\P GR UR]SDWU]HQLD XZDJ MHVW 3UH]\GHQW 0LDVWD
.QXUyZ D Z SU]\SDGNX XZDJ QLHXZ]JOĊGQLRQ\FK SU]H] 3UH]\GHQWD
0LDVWD.QXUyZGRGDWNRZR5DGD0LDVWD.QXUyZ
=XS35(=<'(17$
%DUEDUD=ZLHU]\ĔVND
=$67ĉ3&$35(=<'(17$
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atrząc na spor tową
infrastrukturę Knurowa trudno się dziwić, że wiodącą - obok piłki
nożnej - dyscypliną uprawianą przez najmłodszych
jest pły wanie. Dwie kryte pływalnie są miejscem,
gdzie można się realizować
zarówno rekreacyjnie, jak
i praw ie profesjona l nie.
Odpow ied niemu szkoleniu młodego pływackiego
narybku sprzyja nie tylko
baza, ale i współpraca Sekcji
Pł y wack iej TKKF Szczygłowice z Miejską Szkołą
Podstawową nr 2.
- Kilka lat temu zawarliśmy porozumienie na mocy,
którego powstały w „Dwójce”
tak zwane klasy pływające - przy pomina Tomasz
Rzepa, jeden z założycieli
knurowskiej sekcji. - Jesteśmy z tej współpracy bardzo
zadowoleni i odbywa się

P
Andrzej Bladocha

stety trzeba było zrezygnować.
Trudne chwile miałem
też w Kaliszu, gdzie odbywał
się bieg na 100 km. Na 80 km
miałem zwątpienie i pomyślałem sobie wtedy, że jednak to
za długi dystans. Zawodnicy,
którzy biegli razem ze mną
zaczęli mnie pocieszać i podtrzymywać na duchu.
Muszę stwierdzić, że pokonując takie dystanse to
o końcowym sukcesie w 60
procentach decyduje psychika. Jeżeli nawet jesteś dobrze
przygotowany fizycznie, a nie
masz odpowiedniej psychiki,
wtedy nie ma szans na pokonanie tak długich tras.
- Ile tak morderczych
biegów pokonuje Pan w ciągu roku?
- Dwa, trzy, bo nie mogę
ryzykować zdrowia, chcę przecież jeszcze długo cieszyć się
bieganiem.
- Jak wyglądają przygotowania do takich startów?

- Codziennie lub co drugi
dzień po 7-8 godzin po wzniesieniach. Przed startem stosuję
cztery dni przerwy na regenerację.
- Jakie ma Pan plany na
przyszłość?
- Biegać, biegać i jeszcze
raz biegać. Tym bardziej, że
bardzo dużo jest takich imprez, również górskich.
Startowałem już w kilku
maratonach. Mój najlepszy
czas to 3 godziny 20 minut,
ale przyznam, że najbardziej
interesują mnie teraz takie
wyzwania jak ultramaraton
górski.
- Co daje Panu bieganie?
- Przyjemność, satysfakcję,
możliwość poznawania ludzi,
pasjonatów takich jak ja.
- A gdyby nie ono to?
- Historia, a w szczególności II wojna światowa, której
poświęcam swój wolny czas.

ona z korzyścią dla każdej
ze stron. Największą frajdę
mają oczywiście najmłodsi, czyli uczniowie szkoły i
członkowie naszej sekcji,
którzy dwa razy w tygodniu
po 90 minut mają zajęcia
na pływalni aQuaRela x .
Ponadto wyróżniający się
pływacy i jednocześnie, co,
którzy chcą doskonalić swoje
umiejętności, mają zorganizowanych pięć treningów
tygodniowo na basenie w
Szczygłowicach.
Warto również dodać, że
plan lekcji jest tak ułożony,
by zajęcia na basenie mogły
się odbywać przed lub po
lekcjach.
W bieżącym roku szkolnym, w MSP-2 programem
współpracy z sekcją pływacką są objęte cztery klasy
(pierwsza, druga, trzecia i
piąta).
W ramach zajęć szkol-

nych zajęcia prowadzą: Dawid Stolarek i Mateusz Płowiec, a ponadto w kadrze
trenerskiej sekcji pływackiej
są Grzegorz Skopek, Ola
Płowiec, Martin Bednarek i
Sebastian Ciasto.
Szkoleniem w Sekcji Pływackiej TKKF Szczygłowice jest objętych około 240
osób w wieku od 6 do 16 lat.
Treningi odbywają się w 14
grupach.
Zawodniczki i zawodnicy
knurowskiej sekcji mają na
swym koncie m.in. medale
mistrzostw Polski i Śląska.
Gro z nich reprezentuje również drużynę ratowniczą
OM WOPR Knurów. A ci,
którzy chcą jeszcze bardziej
zintensyfikować uprawianie
pływania przenoszą się do
klubów z Gliwic, Radlina,
Krakowa, Oświęcimia i Raciborza.
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Skat sportowy
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- Dawno Pan zaczął biegać?
- Sześć lat temu od - momentu przejścia na emeryturę.
Wcześniej byłem górnikiem,
pracowałem fizycznie i postanowiłem, że zacznę w taki sposób spędzać swój wolny czas.
- Wiemy o tym, że ostatnio przebiegł Pan 100 km...
- Niedawno było 170 km
z Częstochowy do Krakowa
i to był najdłuższy dystans,
ale miałem też w tym roku
przygodę z 240 km. To było w
okolicach Lądka Zdroju, ale
nie ukończyłem tego biegu.
Do pełni szczęścia była mi
potrzebna grupa biegaczy
do pomocy, ponieważ jest to
bieg, który pochłania około
50 godzin. Samemu było mi
bardzo ciężko. Zakończyłem
go na 110 km, w czasie ponad
20-godzinnej ulewy. Na domiar złego odparzyłem sobie
stopy, tak zwane „kalafiory”,
straszny ból, jakbym chodził
po igłach.
- Ile tak długich biegów
ma Pan na koncie?
- Pięć, ale dwóch nie ukończyłem z powodu kontuzji kolana, czy właśnie odparzenia
stóp. Na płaskich odcinkach
wszystko było dobrze, ale na
wzniesieniach i zbiegach kolana nie wytrzymały.
Zbieganie nie tylko dla
mnie jest trudne. Kolana są
wtedy bardzo obciążone i łatwo o kontuzję.
- Jak wygląda np. bieg
na 100 km? Są na trasie specjalne miejsca, by „złapać
oddech”?
- Oprócz tych z pomiarem
czasu, gdzie trzeba zmieścić
się w określonym limicie, są
też przystanki na uzupełnienie płynów i jedzenia. Wiadomo jednak, że odżywianie
na trasie to indywidualna
sprawa każdego biegacza i
każdy z nas musi wszystko
dostosować do potrzeb swojego organizmu.
- Na tak ekstremalnych
dystansach pojawiają się zapewne momenty zwątpienia.
Jak Pan sobie z nimi radzi?
- W biegu na 240 km miałem takie myśli, żeby dobiec
tylko do 130 km, bo po pokonaniu takiego dystansu uczestnicy
też zostawali nagradzani. Moje
ostatnie 3 km były jednak bardzo trudne, bo każde stąpnięcie
wywoływało ogromny ból i nie-

)RWR7RPDV]&]DUQHFNL

O kilometrach,
NWyUH]SDVMċ
pokonuje w swojej
FRG]LHQQRœFL

)RWR7RPDV]&]DUQHFNL

Andrzej Bladocha
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Przeczytałem niedawno wywiad z Markiem Niedźwieckim
- można rzec - legendą Programu 3 Polskiego Radia. Opowiadał
o muzyce, pracy, podróżach. Stwierdził też, że po jego siwych
włosach widać, że ten zawód to nie jest bułka z masłem.
W podobnym tonie wypowiadają się również przedstawiciele
innych profesji.
Odnosząc się do tego, co robię od ponad dwudziestu lat, z
przymrużeniem oka, mogę powiedzieć, że brak włosów na mojej
głowie świadczy o tym, że ten zawód to również nie jest bułka
z masłem.
Włosy, czy są czy ich nie ma, i czy jest się brunetem, szatynem, czy innym blondynem, na pewno nie świadczą o tym, czy
ktoś przychodzi do pracy zestresowany, czy na tak zwanym lajcie.
Pewne jest natomiast, że jak ktoś chce ponarzekać na swój los, to
zawsze znajdzie powód.
Na pewno do takich osób nie należy Roland Buchała. Kiedyś strzelał bramki dla Concordii Knurów, a niedawno zaufali
mu działacze ROW-u 1964 Rybnik powierzając prowadzenie
drugoligowej drużyny. Odpowiedzialność spora, ale młokos w
trenerskim środowisku nie zamierza narzekać. Wprost przeciwnie. Wziął byka za rogi i walczy. Z dobrymi efektami. I niewykluczone, że tuż obok nas pierwsze kroki w poważnej piłce stawia
ktoś, kto mimo wkalkulowanych w zawód porażek, powie za jakiś
czas, że bycie trenerem w zawodowym futbolu to bułka z masłem.

=PDUã
$QGU]HM3ãDWHN
miniony m t ygod niu zma rł A ndrzej Płatek, który na
początku istnienia knurowskiej Akademii Piłki
Nożnej był trenerem dzieci i młodzieży. Wcześniej
pracował m.in. w Górniku Zabrze.
Andrzej Płatek miał
70 lat.

W

PiSk

DŝĞũƐŬŝ KƑƌŽĚĞŬ
^ƉŽƌ ƚƵ ŝ ZĞŬƌĞͲ
ĂĐũŝ  <ŶƵƌŽǁŝĞ ŝŶͲ
ĨŽƌŵƵũĞŽǌŵŝĂŶŝĞ
ƚ Ğ ƌ ŵ ŝ Ŷ ſ ǁ  Ž ƌ Ă ǌ
ŵŝĞũƐĐĂƉƌŽǁĂĚǌĞͲ
ŶŝĂ ǌĂũħđ ĂĞƌŽďŝͲ
ĐƵ ŽƌĂǌ ĂĞƌŽŬŝĐŬͲ
ďŽǆŝŶŐƵǌĞůĞŵĞŶͲ
ƚĂŵŝƐĂŵŽŽďƌŽŶǇ͘
t  ǌ ǁ ŝ Č ǌ Ŭ Ƶ
ǌ ƌĞŵŽŶƚĞŵ ƐĂůͲ
Ŭŝ ƌĞŬƌĞĂĐ ǇũŶĞũ
ǁͬǁ ǌĂũħĐŝĂ ŽĚͲ
ďǇ ǁĂđ Ɛŝħ ďħĚČ
ǁ ƐĂůĐĞ ƚƌĞŶŝŶŐŽͲ
ǁĞũƉƌǌǇƵůŝĐǇ'ſƌͲ
ŶŝĐǌĞũϮ;ƉŝǁŶŝĐĂͿ͘

%UDW Z UĊNDFK EUDWD F]\OL 5REHUW
:ROQLHZ LF] REURĔFD -HGQRĞF L 
3U]\V]RZLFH  PDVXMH EUDWD $GDPD
GHIHQVRUD*yUQLND=DEU]H 
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'ŽĚǌŝŶǇǌĂũħđ͗
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Nowosielscy od A do Z
.LONDPLHVLĊF\WHPXZLGHQW\F]Q\VSRVyESU]HGVWDZLOLVLĊQDQDV]\FKáDPDFKSDĔVWZR
*X]HURZLH']LVLDMSRUDSR]QDüURG]LQQ\DOIDEHW1RZRVLHOVNLFKVWDUWXMHP\

A Jak AGATA
Córka Roberta i Małgorzaty.
Pierwsze kroki w sporcie stawiała
trenując aikido. Aktualnie można ją
zobaczyć na licznych występach knurowskiej grupy mażoretek.

B jak BRACIA
Robert, Tomek, Łukasz. Od dziecka z pasją do sportu, i z ambicjami.
Wiemy, że w każdej sytuacji możemy
na sobie polegać. Zawsze razem, na
dobre i na złe.

C jak CONCORDIA
)RWR%RJXVáDZ:LON

Od najmłodszych lat, jesteśmy
związani z tym klubem. W naszej
rodzinie o Concordię „otarli” się prawie wszyscy. Jako ostatni grali w niej
Michał i Sabina, a trenerem wciąż jest
Tomasz.

D ũĂŬZhzE
Zaczęło się od AC Milan, później kolejno Marho, Sedtex. W tych
drużynach zdobywaliśmy najwięcej
sukcesów na knurowskim podwórku
i na arenie ogólnopolskiej.

E jak EL CLASICO
Zawsze wywołuje w nas wiele
emocji, różnimy się co do sympatii
obu drużyn, jednak w tych emocjach
jest piękno takich spotkań. Takie
mecze oglądamy razem, w gronie
rodzinnym.

F jak FUTBOL
Jedno z ważniejszych i często wypowiadanych słów w naszej rodzinie.
Hobby, miłość, pasja zaszczepiona
przez rodziców.

G jak GRZEGORZ
Tata, dziadek, głowa rodziny, człowiek z wielkim poczuciem patriotyzmu.
Jeden z niewielu na Śląsku kibic stołecznej Legii. Właśnie dzięki niemu sport
w naszej rodzinie odgrywa dużą rolę.

H jak HALÓWKA
Po przenosinach z boisk asfaltowych i trawiastych do hali zaczęliśmy
zdobywać cenne doświadczenia co
zaowocowało m. in. zwycięstwem
w bardzo prestiżowym (jak na tamte
czasy) turnieju radia Flash, trzecim
miejscem w halowych mistrzostwach
Polski w Jaworznie, drugim miejscem
w HPM w Gdańsku.

7\JRGQLNXND]XMHVLĊQDWHUHQLH
.QXURZDRUD]JPLQ*LHUDáWRZLFH
L3LOFKRZLFH

I ũĂŬ/DWZz
Nie samą pracą i sportem żyjemy.
Imprezy są nieodzowną częścią naszego życia. Lubimy się dobrze bawić,
w gronie rodzinnym i nie tylko.

J jak JAKUB
Syn Tomasza i Danuty. Pierwsze
kroki stawiał w APN Knurów, następnie
kontynuował swoją przygodę w Concordii Knurów. Jako pierwszy z młodszego
pokolenia dołączył do zespołu taty
i wujków (Vevitax Gumiland).

K jak KNURÓW
Z Knurowem jesteśmy związani
od kilkudziesięciu lat. Choć mama
pochodzi z Dolnego Śląska, a tata
z woj. mazowieckiego, los (kopalnia)
chciał, że wychowaliśmy się i mieszkamy w Knurowie. Dzięki możliwości, jakie dawało nam to miasto, mogliśmy podnosić swoje umiejętności
i starać się promować Knurów.

L jak LICZBA
Od początku gry w Miejskiej
Lidze Piłki Nożnej Halowej udało
nam się zdobyć ponad 520 bramek,
to chyba najlepszy rodzinny wynik
w Knurowie i z pewnością jeden
z lepszych w regionie.

B ũĂŬBh<^

Tata Pauliny. Początki gry na
hali wiązał z piłką ręczną, trenując

w klasie sportowej MSP-1. Dołączył
do braci Roberta i Tomka w drużynie Sedtex przed MP w Gdańsku.
Jako jedyny z rodziny bramek nie
strzelał, a bronił.

M ũĂŬD/,B͕
DB'KZd

Michał syn Roberta i Małgorzaty. Nie miał większego wyboru
widząc rodzinną pasję do sportu.
Rozpoczął grę w APN, później
była Concordia, a już w niedalekiej
przyszłości?
Małgorzata żona Roberta. Trenowała piłkę ręczną w klasie sportowej w „Jedynce” (piękny czas
knurowskiego szczy piorniaka).
Obecnie kibic, kobieta aktywnie
spędzająca wolny czas np. rower,
fitness.

N ũĂŬEZdz
Ferie zimowe to zawsze aktywny wypoczynek. Uwielbiamy jeździć na nartach. Nie przeszkadzają
nam duże kolejki, ceny na polskich
stokach czy korki na zakopiance.
Ważne, że razem spędzamy czas.

O ũĂŬK:zE
Wychowani w patriotyzmie,
szacunku do Ojczyzny. Przy każdej
nadarzającej się okazji jeździmy
kibicować naszym drużynom narodowym.

P jak PAULINA
Córka Łukasza i Katarzyny.
Przez kilka lat trenowała aikido
w Knurowie. Ma duży talent plastyczny, lubi muzykę, uwielbia
śpiewać.

R jak ROBERT
Mąż Małgorzaty. Grał w Concordii, w Przyszowicach, a nabyte
doświadczenie z dużych boisk przyniosło bardzo pozytywne rezultaty.
Typowy napastnik, bardzo skuteczny na boisku i w życiu prywatnym.
Pałeczkę po Robercie przejmuje syn
Michał grając na tej samej pozycji.

S jak SABINA
Córka Tomasza i Danuty. Wraz
z dwiema kuzynkami trenowała
aikido, następnie jej ambicja i chęć
rywalizacji skierowały ją do kobiecej
drużyny Concordii. Miała okazję
zagrać w drużynie pod wodzą swojego taty.

teraz jako trener Concordii. Warto
dodać, że to „ulubieniec wszystkich
arbitrów”.

U ũĂŬh<BKE
Ukłon w kierunku trenerów,
którzy poświęcili nam czas i swoją
wiedzę. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich, ale dziękujemy
Piotrowi Królickiemu, Waldemarowi Waleszczykowi, Zbigniewowi
Matuszkowi, Mirkowi Gmyzowi,
Janowi Korepcie, Michałowi Wachowiczowi i wszystkim, którzy
dok łada li nawet ma łe cegieł k i
w naszym sportowym rozwoju.

W jak WOJTEK
Syn Tomasza i Danuty. Najmłodszy z „klanu” Nowosielskich.
Zaczy na swoją zabawę z pił ką
w Piłkarskim Przedszkolu Górnika Zabrze. Można już śmiało
powiedzieć, że niedaleko pada
jabłko od jabłoni.

T jak TERESA i TOMASZ Z ũĂŬ<KFE/
Na zakończenie chcemy podzięTeresa, szyja rodziny, która
bardzo skutecznie kręci głową.
Stały kibic swoich dzieci i wnuków.
Kibicuje Górnikowi Zabrze, bardzo
często z trybun stadionu.
Tomasz, mąż Danuty. Wychowanek Concordii. Duży talent,
jednak trapiony kontuzjami. Swoje
doświadczenie i wiedzę przekazuje

kować za docenienie naszej rodziny.
Jesteśmy bardzo zadowoleni i cenimy to, że ktoś widzi naszą działalność i zaangażowanie w sport.
Za otrzymaną nagrodę „Sportowej
Rodziny Roku” jeszcze raz bardzo
dziękujemy.
2SUDFRZDá3LRWU6NRUXSD
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6NáDGNRPSXWHURZ\ZáDVQ\'UXN: 'UXN32/6.$35(666S]RR2GG]LDá3ROLJUDILD'UXNDUQLD6RVQRZLHF
5HGDNFMDQLHSRQRVLRGSRZLHG]LDOQRĞFL]DWUHĞüRJáRV]HĔLUHNODPQLH]ZUDFDPDWHULDáyZQLH]DPyZLRQ\FKRUD]]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRGRNRQ\ZDQLDVNUyWyZLUHGDJRZDQLDQDGHVáDQ\FKWHNVWyZ

3UHQXPHUDWDUHDOL]RZDQDSU]H]58&+6$=DPyZLHQLDQDSUHQXPHUDWĊZZHUVMLSDSLHURZHMLQDHZ\GDQLDPRĪQDVNáDGDüEH]SRĞUHGQLRQDVWURQLHZZZSUHQXPHUDWDUXFKFRPSO(ZHQWXDOQHS\WDQLDSURVLP\NLHURZDüQDDGUHV
HPDLOSUHQXPHUDWD#UXFKFRPSOOXENRQWDNWXMąFVLĊ]&HQWUXP2EVáXJL.OLHQWDÄ58&+´SRGQXPHUDPLOXE±F]\QQHZGQLURERF]HZJRG]LQDFK±.RV]WSRáąF]HQLDZJWDU\I\RSHUDWRUD
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ĞƐƉſų^ǌŬŽůŶŽͲWƌǌĞĚƐǌŬŽůŶǇǁWĂŶŝſǁŬĂĐŚ

Klasa I A
:\FKRZDZF]\QLH$QHWD-DUF]\NĩDQHWD%RURZLDN
/HQD%DáXV]\ĔVND3DXOLQD'\PDU]:LNWRULD*RQVLRU QLHREHFQD .DFSHU*RUF]\FNL/HQD.DUF]0DUFLQ.OXF]HN
$GDP0DáDFKRZVNL=X]DQQD3URPQ\5RNVDQD3\ND$GDP5\FKWHU0DMD6ZRERGD$QWRQLQD6]\PHF]NR
QLHREHFQD /HQD:HQGD QLHREHFQD )LOLS:LWNRZVNL$QDVWD]MD:UyEHO-DQ:UyEHO

ĞƐƉſų^ǌŬſų^ƉĞĐũĂůŶǇĐŚǁ<ŶƵƌŽǁŝĞ

Klasa I
Wychowawca: Aleksandra Sasiela
6]\PRQ'\UEXĞ
informacja własna wydawcy

Klasa I B
Wychowawca: Katarzyna Szczepaniak
àXNDV]*LEDáND$JDWD.DQG]LRUD(PLOLD.RZRO-XOLD.RZRO7\PRWHXV].RZRO0LFKDá.ZROHN0DMDàXNDV]RZLF]
$ODQ0DQG]LHM,JRU0U\ND0DULD5\FKWHU$QQD6ZDF]\QD(PLOLD6]RáW\VHN(OL]D:áRGDU]

Klasa I C
:\FKRZDZFD0DULD6]XNDáD
$PHOLD*DERU1LNROD*yUEVND5R]DOLD-DQHFND3DZHá.DF]PDUF]\N-DNXE.LOND$OHNVDQGUD.URN QLHREHFQD 
3LRWU.U]\VWHF]NR$ODQ.XSND QLHREHFQ\ 3LRWU0DWXOD0DUFHOL5RMHN:RMFLHFK5RVD/HQD6NRWQLFND1DWDOLD:LHF]RUHN
QLHREHFQD -XOLD:LON
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