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KNURÓW

PRZEGLĄD KADR

Dziury jak bumerang

Nieutwardzony odcinek Jęczmiennej jest
podziurawiony jak szwajcarski ser – poskarżył się
redakcji knurowianin. Bieżące naprawy ruszyły
następnego dnia, a na większy remont trzeba będzie
poczekać za sprawą właścicieli gruntów

Dyrektor
wiceprezydentem

Wojciech Świerkosz, dotychczasowy dyrektor Miejskiego Zespołu
Jednostek Oświatowych w Knurowie, został zastępcą prezydenta
Rybnika
Świerkosz szefował miejskiej
oświacie cztery lata. W Rybniku również będzie się zajmować edukacją.
Taki zakres odpowiedzialności przekazał mu prezydent Piotr Kuczera.
Ob ow i ą z k i dy rek tor s k ie w
MZJOś przejął tymczasowo – zgodnie ze statutem jednostki – jego
zastępca, Tomasz Lewicki.
/bw/

Foto: Archiwum

KNURÓW

Mierniku, wróć!

Śnieg topnieje i odkrywa coraz okazalsze - rosnące
każdego dnia - dziury w drodze

Pan Franciszek z ulicy Akacjowej, podobnie jak wielu jego
sąsiadów, regularnie jeździ ulicą
Jęczmienną. I – jak mówi – chcąc nie
chcąc, niszczy zawieszenie w swoim
aucie. Szutrowy łącznik skrzyżowań
Jęczmiennej z ulicami Koziełka i
Wolności o tej porze roku jest dla kierowców prawdziwym wyzwaniem.
– Dziur w nawierzchni jest tyle,
że nie da się tego ominąć – skarżył się
poirytowany mieszkaniec Akacjowej. – Przecież można by to zasypać
jakimś tłuczniem.
- Ta sytuacja to efekt ostatnich
roztopów – tłumaczyła w poniedziałek Ewa Dobrzyńska, zastępca
naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Restruktur yzacji i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
Knurów. – Mamy to na uwadze i
wkrótce naprawimy tę nawierzchnię
w ramach bieżącego utrzymania dróg.
Urzędnicy szybko przeszli od
słów do czynów – już następnego
dnia rozpoczęły się prace nad załataniem dziurawej nawierzchni. Obejmą
one łącznik skrzyżowań z Koziełka i
Wolności, a także odcinki Akacjowej,
Chmielnej i Jaśminowej. – Postaramy
się, aby do końca tego tygodnia droga

KNURÓW

Za daleko

Funkcjonariusze Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili w Knurowie Ukraińca
naruszającego obowiązujące w Polsce przepisy. Co prawda sąsiad ze
Wschodu posiadał zezwolenie na
przekraczanie granicy w ramach
małego ruchu granicznego, niemniej
przebywał poza strefą przygraniczną.
Na mocy wydanych decyzji administracyjnych cudzoziemca zobowiązano do powrotu.
/g/
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była przejezdna – zapowiada Ryszard
Wiercigroch z WGKRiOŚ.

NIE BYŁO ZGODY WŁAŚCICIELI
GRUNTÓW

Nie po raz pierwszy piszemy o
dziurach na nieutwardzonym odcinku Jęczmiennej. Temat ten, po
interwencji mieszkańców, podejmowaliśmy już dwa lata temu, również
w lutym [ „Droga przez mękę”, nr
6/2013 PL, s.7]. Wówczas miejscy
urzędnicy byli przekonani, że ubytki
w nawierzchni to sprawa związana
z wcześniejszymi pracami kanalizacyjnymi. Podwykonawcy PWiK, w
ramach dobrej współpracy, dokonali
naprawy.
Najwyraźniej jednak problem
będzie powracał jak bumerang,
dopóki nie powstanie tam jezdnia
z prawdziwego zdarzenia. O szanse
na przebudowę drogi zapytaliśmy w
miejskim Wydziale Inwestycji. Okazało się, że był plan remontu łącznika
przy okazji przebudowy ul. Koziełka.
– Mamy nawet opracowaną dokumentację, jednak z uwagi na to,
że nie uzyskaliśmy zgody wszystkich
właścicieli tamtejszych gruntów na
wykonanie robót związanych z przebudową łącznika, byliśmy zmuszeni
z tego zrezygnować – informuje
Ewa Szczypka, naczelnik Wydziału
Inwestycji Urzędu Miasta Knurów.
– Planuje się wykonanie nowej doku-

mentacji projektowej, niezbędnej do
uzyskania zezwolenia na realizację
tej inwestycji w trybie specustawy drogowej. Do remontu łącznika dojdzie,
choć na pewno nie w tym roku.

Miernik prędkości pojawił się w Krywałdzie
niespodziewanie i równie niespodziewanie
zniknął. - Pewnego pięknego
poniedziałkowego poranka już nie było po
nim śladu - śmieje się Barbara Iwanicka,
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
- A szkoda, bo spełniał swoją funkcję
i kierowcy zwalniali. Czy miernik wróci?

ŚMIETNISKO NA POBOCZU

Oburzenie pana Franciszka wywołują też osoby, które wyrzucają
śmieci wprost na pobocze Jęczmiennej. – To już nie po raz pierwszy ktoś
jest na tyle bezczelny, że robi sobie z
ulicy śmietnik – mówi knurowianin.
– Leży tu porozrzucane szkło, części
z telewizora, nawet damskie obuwie.
Przez jakiś czas to było przysypane
śniegiem, teraz śnieg to odkrył i nie
można na to patrzeć.
Ja k z os t a l i śmy z ap e w n ien i
w WGKiOŚ UM, śmieci zostaną
uprzątnięte. Dowiedzieliśmy się
też, że około miesiąca temu pobocze
Jęczmiennej również było sprzątane
po podobnym śmieciowym procederze. – Zadziwiające, że mimo
powszechnej możliwości oddawania
dowolnej ilości odpadów takie zdarzenia wciąż jeszcze mają miejsce
– przyznaje Anna Lewandowska,
naczelnik WGKiOŚ. – Trudno temu
zapobiec, bo często dzieje się to wieczorem i trwa ledwie chwilę. Liczymy
tu na pomoc mieszkańców w ujawnianiu osób zaśmiecających miasto
– mówi pani naczelnik.
Tekst i foto: Mirella Napolska

SZCZYGŁOWICE

Żywioł ujarzmiony

- 24 lutego o godz. 6.47 zakończyła się akcja pożarowa w Ruchu Szczygłowice KWK „Knurów-Szczygłowice” - poinformował Wyższy Urząd
Górniczy w Katowicach.
Przypomnijmy. Do zapalenia się węgla w zrobach ściany XIV, w pokładzie 405/1, na poziomie 850 m doszło 12 lutego. Ewakuowano wówczas
31 członków załogi bez użycia aparatów ucieczkowych. Zagrożony rejon
zabezpieczono tamami przeciwwybuchowymi.
/g/

Teoretycznie wolno jechać
„czterdziestką”, ale miernik
pokazywał, że kierowcy
jeżdżą tędy znaczniej szybciej

Miernik cieszył oko mieszkańców przez niemal dwa tygodnie.
Postawiono go 25 sierpnia, usunięto
7 września. Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach zbudował miernik w celach testowych. Urządzenie
miało charakter edukacyjny - nie
„karało”, a jedynie wyświetlało i
zapisywało prędkość pojazdów.
- Jest to tzw. radar pedagogiczny.
Służy edukacji kierowców w zakresie
kontroli prędkości pojazdu wjeżdżającego na teren, w obrębie którego
bezwzględnie należałoby zmniejszyć
prędkość lub zachować szczególną
ostrożność, np. w rejonie szkół tłumaczy Aleksandra Wielgosz,
zastępca dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych.
Miernik przy ul. Michalskiego
mia ł „zachęcać” k ierowców do
przepisowej jazdy i ostrzegać, gdy
przekraczali prędkość. Odcinek tuż
przy Miejskiej Szkole Podstawowej
nr 3 jest szczególnie niebezpieczny
- kierowcy rzadko ściągają nogę z
gazu, choć znaki wyraźnie informują o ograniczeniu do 40 km/h.

- Odkąd nie ma miernika, jest
gorzej - mówi Barbara Iwanicka.
- Staramy się dbać o bezpieczeństwo naszych uczniów - przez ulicę
przeprowadza je pan do tego zatrudniony, oraz, na naszą prośbę,
zwiększono ilość kontroli drogowych.
To jednak nie wystarcza.
Według danych ZDP urządzenie
rzeczywiście pozytywnie wpłynęło
na bezpieczeństwo. Obecność miernika sprawiła, że ilość kierowców
przekraczających prędkość spadła
o 30 proc. Czy, skoro urządzenie się
sprawdziło, jest szansa, aby wróciło
na stałe?
- Będziemy się starać, aby miernik na stałe pojawił się przy ul. Michalskiego - informuje Aleksandra
Wielgosz.
Kiedy to nastąpi? Wszyst ko
zależy od tego, czy uda się znaleźć
środki finansowe na ten cel.
- Istnieje realna możliwość, że
może to nastąpić jeszcze w tym roku
- dodaje zastępca dyrektora ZDP.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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KNURÓW. KOLEJNA OFIARA OSZUSTWA

Wnuk jak wilk
w owczej skórze

Dachu nie udało się strażakom
uratować - spłonął doszczętnie

82-letnia kobieta z ul. Pocztowej
uwierzyła w dramatyczną opowieść
mężczyzny podającego się za jej wnuka
i przekazała oszustowi 25 tys. zł

Dach poszedł z dymem
Prawdopodobnie nieszczelność przewodów kominowych
spowodowała pożar dachu domu jednorodzinnego w Stanicy.
Z żywiołem walczyło aż 7 zastępów straży pożarnej
W piątek, około godz. 12.00,
przejeżdżająca przez Stanicę osoba
zauważyła płonący dach jednego z
domów. Natychmiast powiadomiła
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą z
Knurowa. Na miejsce błyskawicznie
przyjechało aż 7 zastępów straży
pożarnej (3 z Knurowa, 1 z Gliwic
oraz ochotnicy ze Stanicy, Wilczy
i Pilchowic).
Akcja gaśnicza nie była wcale
łatwa. Na strażaków czekało niemiłe
zaskoczenie w postaci braku dojścia
na poddasze.
- Rzadko się to zdarza, ale to była
całkowicie zamknięta przestrzeń
- informuje mł. bryg. Wojciech Gąsior, dowódca JRG Knurów. - Bez
żadnego włazu czy prześwitu. Dlatego
też mieszkańcy domu w ogóle nie zauważyli pożaru.
Prowadzenie a kcji gaśniczej
możliwe było jedynie z w ysokości. Ratownicy robili wszystko, by
okiełznać żywioł, a jednocześnie
ograniczyć zalanie piętra i parteru
domu. Pomogli właścicielom przenieść dobytek w bezpieczne miejsce.
Niestety, mimo niespełna 4-go-

dzinnej akcji, dachu nie udało się
uratować. Ogień do szczętu strawił
więźby. Namokły też drewniane
stropy domu.
Zdaniem dowódcy JRG konieczny będzie kapitalny remont budynku. Pogorzelcy oszacowali straty na
200 tys. zł.

Prawdopodobną przyczyną pożaru były nieszczelne przewody kominowe. Mł. bryg. Wojciech Gąsior
nie ma wątpliwości, że kominiarz
zauważyłby to w czasie kontroli.
Kiedy ostatni raz sprawdzał kominy,
nie wiadomo.
/pg/, foto: arch. JRG Knurów

Straty oszacowano na 200 tys. zł
- dom czeka remont kapitalny

śladem naszych publikacji

Głuchy telefon czy personel?
- Leczę się w przychodni przy
ul. Kazimierza Wielkiego i chcę podzielić się odczuciami po artykule z
ostatniego Przeglądu Lokalnego. Mogłabym, ale nie przyłączę się do grona
psioczących na panie z rejestracji.
Dlaczego? Bo potrafię sobie wyobrazić jak niewdzięczna to praca i jak
trudno czasem dogodzić ludziom.
Wiadomo, że żadna z pań nie
zaryzykuje odbierania telefonów,
kiedy przy okienku stoi długa kolejka
pacjentów. Każdą dyskietkę trzeba
odbić, wydrukować recepty, znaleźć
kartotekę - to wszystko trwa. Na
dodatek w przychodni trwa remont,
który całkowicie dezorganizuje pracę

personelu i lekarzy. Hałas jest tam nie
do zniesienia, bo młoty pneumatyczne
chodzą non-stop. Ostatnio musiałam
krzyczeć do rejestratorki, aby usłyszała moje pytanie. Było tak głośno!
Czy to są warunki, w których
lekarze mogą w spokoju badać i
diagnozować pacjentów? Czy da się
w tym harmidrze usłyszeć dzwoniący
telefon? Wątpię.
Gdzie w tym wszystkim jest
Sanepid?
Dyrektorowi ZOZ-u, który z zacisznego gabinetu „prowadzi wyrywkowe kontrole telefoniczne”, gratuluję
poczucia humoru. Gdyby przepracował kilka dniówek w przychodni na
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Kazimierza, może zrozumiałby problem pacjentów i personelu. Na pewno
nasłuchałby się pretensji, które teraz
niezasłużenie zbierają za niego panie
z rejestracji.
Jolanta

- Dyrektorowi Pitschowi radzę,
żeby spróbował rano dodzwonić się do
poradni dziecięcej przy ul. Kazimierza Wielkiego. W piątek dzwoniłam
do rejestracji z 10 razy i ani razu nie
dopisało mi szczęście. Chyba, że jest
jakiś sekretny numer telefonu? Jeśli
tak, proszę go podać do gazety.
M. T.

not. /g/

Foto: Mirella Napolska

STANICA

Oszuści nie próżnują. Tydzień
temu opisaliśmy historię starszego
małżeństwa z ul. Pocztowej, które
padło of iarą dwóch mężczyzn,
podających się za gazowników.
Knurowianie stracili saszetkę z
oszczędnościami życia (45 tys. zł).
Krótko po tym do Komisariatu Policji w Knurowie zgłosiła się 82-letnia
kobieta z ul. Pocztowej. O godz.
13.00 odebrała telefon. Męski głos
podał się za jej wnuka z Warszawy.
Opowiedział, że spowodował wypadek samochodowy i, aby uniknąć
aresztu, musi przekazać policjantom
łapówkę. Dlatego poprosił knurowiankę o pomoc finansową.
Zgodnie z w y tycznymi rozmówcy staruszka przekazała gotówkę nieumundurowanemu „policjantowi”, który niebawem się
do niej zgłosił. Aby uwiarygodnić
się w oczach knurowianki, oszust
zapewnił ją, że za jakiś czas odwiedzi ją kolejny policjant, tym razem
umundurowany, aby wystawić potwierdzenie odbioru gotówki.
Kobieta już na niego nie czekała.
Poszła do komisariatu. Teraz sprawę
bada wydział do walki z przestępczością przeciwko mieniu Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
Wydawać się mogło, że o oszustwie „na wnuczka” powiedziano
i napisano już tyle, że seniorzy nie
dadzą się więcej zwieść. A jednak.
Knurowska policja zastanawia się, co jeszcze może zrobić,
by dotrzeć do potencjalnych ofiar
„wnuczka”. Przygotowała więc apel
do mieszkańców, który ma być odczytany z ambon podczas niedzielnych mszy św.
Przypomina w nim o przestępcach podszywających się nie tylko
pod wnuczka, ale też pod policjanta
czy funkcjonariusza Centralnego
Biura Śledczego.
- Sprawcy tych oszustw telefonują
najczęściej na numery stacjonarne,
proszą o pilne wsparcie finansowe
- czytamy w komunikacie. - Najczęściej proszą o dochowanie tajemnicy.
Nigdy nie odbierają pieniędzy osobiście, proszą o przekazanie ich swoje-

Pierwszy
kontakt
oszuści
nawiązują
telefonicznie
- warto
z rezerwą
odnosić się
do rozmówców
namawiających
do przekazania
pieniędzy
nieznanej
wcześniej osobie

mu „znajomemu”, który w istocie też
jest oszustem.
Po zakończonej rozmowie osoba, która ma zostać oszukana, odbiera kolejny telefon. Tym razem
dzwoni oszust podający się za policjanta operacyjnego lub funkcjonariusza CBŚ. Często przedstawia się
z imienia i nazwiska, podaje swój
stopień (często posługuje się danymi
istniejących funkcjonariuszy).
Podczas rozmowy oszust przekonuje, że właśnie trwa policyjna
akcja mająca na celu zatrzymanie
oszustów, że wie o wcześniejszym
telefonie od rzekomego krewnego z
prośbą o pożyczkę. Instruuje wtedy
rozmówcę, co ma dalej robić, by pomóc policji w działaniach. Zazwyczaj sugeruje ofierze, by przekazała
pieniądze oszustowi, dzięki czemu
uda się go zatrzymać na gorącym
uczynku. Obiecuje też, że policjanci
oddadzą pieniądze niezwłocznie po
zakończeniu całej akcji.
Co zrobić, by nie stać się ofiarą
oszustów?
Należy zachować ostrożność i
rozsądek w kontaktach z obcymi,
którzy mogą podawać się za krewnych, mundurowych czy pracowników administracji.
- Policjanci nigdy nie poproszą
o przekazanie pieniędzy oszustowi
lub przelanie ich na jakiekolwiek
konto w ramach pomocy w działaniach operacyjnych - przypomina
nadkom. Marek Budzik, wicekomendant knurowskiego komisariatu i apeluje: - Nie przekazujmy
żadnych pieniędzy osobom, których
nie znamy, zanim nie sprawdzimy
i nie potwierdzimy, że nasi znajomi
lub krewni faktycznie ich potrzebują.
Każdą próbę dokonania tego typu
oszustw należy niezwłocznie zgłosić
policji (997, 112 lub 32 337 25 00).
Tylko w ubiegłym roku aż 60 mln
zł padło łupem przestępców podających się za wnuczków i policjantów.
Coraz częściej bilingi rozmów nie
wystarczają, by namierzyć oszustów.
Ci korzystają z telefonów na kartę, co
znacznie utrudnia pracę śledczym.
Paweł Gradek
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KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

ogłoszenie

Woda na inwestycje

OGŁOSZENIE

Na środowej sesji pod głosowanie trafiło
14 projektów uchwał. Najważniejsza z nich dotyczyła
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę na okres od 1 kwietnia 2015 roku
do 31 marca 2016 roku
Obowiązująca do końca marca
taryfa wynosi 5,79 zł/m3 dostarczonej
wody, a nowa, wyliczona we wniosku
taryfowym PWiK – 6,04 zł/ m3. Natomiast za odprowadzenie 1 m3 ścieków
mieszkańcy Knurowa płacą 7,89 zł/
m3, a we wniosku PWiK ujęto 8,69 zł/
m3. Przedsiębiorstwo zdecydowało, by
nie zmieniać opłaty abonamentowej
(obejmuje m.in. koszty rozliczeń i
obsługi liczników, w tym ich wymiany
oraz tzw. gotowość sieci). To 10,45 zł
miesięcznie dla odbiorców rozliczających się wg wodomierzy zbiorczych
i 9,12 zł dla odbiorców płacących wg
wskazań wodomierzy lokalowych
(szczegóły w ogłoszeniu obok).

CZYM PWIK UZASADNIA
PODWYŻKĘ?

Jednym z koronnych argumentów jest wzrost ceny hurtowej wody.
Jej dostawcą dla knurowskiej spółki
jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów. Do tej pory PWiK
miało korzystną, bo niższą (w porównaniu z wieloma innymi gminami),
indywidualnie wynegocjowaną cenę.
Straciło ten atut, gdy GPW ujednoliciło ceny wody, wprowadzając stawkę
identyczną dla wszystkich.
Drugi argument wysuwany przez
PWiK to konieczność pozyskania
pieniędzy na prowadzone inwestycje
(m.in. wymianę wodociągów przy ul.
Dworcowej, Jęczmiennej i 1 Maja).
Spółka jest też... „ofiarą” własnego
rozwoju – nowo budowane odcinki
kanalizacji zwiększają koszty utrzymania sieci. Do tego dochodzi, liczona w milionach, amortyzacja.
Sprawa wzbudziła – jak co roku
– spore emocje i dyskusję. Co oczywiste, entuzjastów podwyżki nie było.
- Mając na uwadze uwarunkowania ekonomiczne i prawne, a także
troskę o dalszy rozwój miasta, w tym
planowanie i dalszą budowę kanalizacji sanitarnej na obszarach dotąd
nieskanalizowanych musimy w sposób
odpowiedzialny podejmować również
decyzje trudne, a na pewno niepopularne – zastrzegał przed głosowaniem
prezydent Adam Rams.
Z jednej strony chodzi o interes
mieszkańców, którzy odczują – jedni
bardziej, drudzy mniej, ale jednak...
– wzrost opłat w domowym budżecie.
Z drugiej strony ważne jest zbilansowane funkcjonowanie miejskiej
spółki i samorządu, przymuszonych
prawem do uporządkowania gospodarki ściekowej pod groźbą płacenia
ogromnych, wielomilionowych kar.
Rozbieżność opinii znalazła odzwierciedlenie w głosowaniu: 15
radnych opowiedziało się za zatwierdzeniem taryfy, 5 było przeciw, a 1
osoba wstrzymała się od głosu.

DORAŹNIE O BUDŻECIE
OBYWATELSKIM

Powołano doraźną Komisję do
spraw budżetu obywatelskiego. W jej

4

skład weszło 18 radnych (przewodniczący Jerzy Pach). – Komisja podejmie
działania mające na celu przygotowanie procedur i zasad realizacji
budżetu obywatelskiego – czytamy w
uzasadnieniu do uchwały.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie
podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w 2015 r. Pieniądze
mogą być przeznaczone m.in. na
organizację szkoleń, seminariów,
konferencji szkoleniowych, szkolenie
rad pedagogicznych, opłaty za kursy
kwalifikacyjne i doskonalące, koszty
przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia związane z uczestnictwem
nauczycieli w zajęciach podnoszących ich kwalifikacje. Ustalono maksymalne kwoty dofinansowania do
opłat ponoszonych przez nauczycieli
za kształcenie w każdym semestrze
w szkołach wyższych i zakładach
kształcenia nauczycieli: 2500 zł na
studiach podyplomowych i kursach
kwalifikacyjnych, 2000 zł – na studiach II stopnia (uzupełniających
wykształcenie do poziomu magisterskiego) i 1500 zł – na studiach I
stopnia (kończących się uzyskaniem
tytułu zawodowego licencjata lub
inżyniera).
W IV kwartale 2014 r. dyrektorzy
placówek oświatowych uzyskali prawie 43 tys. zł dochodu z tytułu gospodarowania mieniem. Radni zgodzili
się, by pieniądze te przeznaczyć na:
* zapłatę podatku od nieruchomości, * zakup usług szkoleniowych,
* niezbędne wydatki ponoszone w
celu prawidłowego funkcjonowania
placówek oświatowych.
20 tys. zł – taką kwotę ujęto w
budżecie miasta na opracowanie
g m i n ne go „ Pl a nu G os p o d a rk i
Niskoemisyjnej”. Do w ykonania
dokumentu miasto jest zobowiązane w związku z ubieganiem się
o dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej projektów zgłoszonych do Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Plan ma zawierać
uzasadnienie potrzeby dla inwe-

Obszerne fragmenty

stycji i przedsięwzięć gminnych
z zakresu poprawy efektywności
energetycznej budynków, likwidacji
niskiej emisji oraz udziału energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) w ogólnym bilansie
energetycznym gminy. Pieniądze
pochodzą z oszczędności powstał ych w w y ni ku rozstrz ygnięcia
przetargu na II etap przebudowy
ul. Koziełka.

STOPNIAŁ ŚNIEG,
WYSZEDŁ BRUD

W interpelacjach radni zgłosili
20 spraw i problemów. Wskazali
m.in. na: * potrzebę pozimowego
łatania dziur w jezdniach i reperacji
chodników * konieczność wiosennych porządków (place miejskie,
skwery), * nieodzowność naprawy
nawierzchni dróg, które służyły
za objazdy podczas przebudow y
kanalizacji, * prośby mieszkańców
Krywałdu o przywrócenie licznika
prędkości na ul. Michalskiego, *
wskazania do objęcia monitoringiem kolejnych rejonów miasta, *
konieczność pilnego udrożnienia
rowów w sąsiedztwie ulic Rybnickiej
i Powstańców Śląskich. Pojawiły się
też wątki o: * budynku po PEC przy
ul. Witosa (miasto przymierza się do
jego sprzedaży), * planach kopalni
dotyczących eksploatacji pod terenami miejskimi i związanych z tym
obawach mieszkańców i samorządu,
* wozie bojowym dla OSP Knurów
(analiza możliwości jego pozyskania), * kotach wolno żyjących (apel
o opiekę), * miejscach postojowych
(budują się, ale trzeba jeszcze więcej), * bezpieczeństwie pieszych
w strefie zamieszkania (kierowcy
ignorują przepisy).
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/

wystąpienia prezydenta miasta przed głosowaniem nad uchwałą zatwierdzającą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Wiem, że ten projekt uchwały rodzi wiele emocji, z pewnością są to sprawy
trudne, ale bez wątpienia konieczne.
To przepisy prawa nakładają na mnie obowiązek sprawdzenia, czy taryfy
zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy. Weryfikuję koszty wykazane we wniosku przez PWiK pod względem celowości ich ponoszenia.
Rada Miasta natomiast podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf albo
uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone
niezgodnie z przepisami. (...)
Powinniśmy wziąć pod uwagę to, że w ostatnich latach wybudowaliśmy
w Knurowie 45 km sieci sanitarnej, a także kilkadziesiąt kilometrów sieci
wodociągowej. Zrealizowanie tak ogromnej inwestycji powoduje wzrost
kosztów utrzymania sieci, w tym koszty amortyzacji. Należy pamiętać,
że porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, na które to zadanie pozyskaliśmy około 90 mln zł z Unii Europejskiej, jest dla naszego miasta
koniecznością z uwagi na ochronę środowiska i groźbę płacenia kar przez
gminy w Polsce, które nie osiągną efektu ekologicznego.
Mając na uwadze uwarunkowania ekonomiczne i prawne, a także troskę
o dalszy rozwój miasta, w tym planowanie i dalszą budowę kanalizacji
sanitarnej na obszarach dotąd nieskanalizowanych musimy w sposób
odpowiedzialny podejmować również decyzje trudne, a na pewno niepopularne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie
informuje, że zgodnie z Uchwałą nr V/48/15 Rady Miasta Knurów
z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Knurów, od dnia 1.04.2015 r. do 31.03.2016 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
• 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 lokalowych oraz wskazań
dodatkowych wodomierzy:
• cena za 1 m3 dostarczonej wody:
		 5,59 zł netto + 8 % VAT = 6,04 zł
• stawka opłaty abonamentowej, na Odbiorcę usług, na miesiąc,
		 naliczana dla każdego punktu poboru wody posiadającego
		 wodomierz lokalowy 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:
		 8,05 zł netto + 8 % VAT = 8,69 zł.

INFORMACJA
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
PRZEPROWADZONEGO DNIA 20.02.2015 R. W SIEDZIBIE
MZGLiA PRZY UL. FLORIANA 4 W KNUROWIE
Lp. Oznaczenie lokalu

1.

Szpitalna 9
pow. 9,10 m2

2.

Konopnickiej 1b
pow. 15,40 m2

3.

Kołłątaja 3b
pow. 14,00 m2

4.

Liczba
złożonych
ofert

Wysokość wywoławcza
stawki czynszu za najem
lub dzierżawę 1m2 powierzchni
3,49 zł

Na przetarg
nie wpłynęła
żadna oferta.

al. Piastów 4
pow. 42,00 m2

W przypadku działalności:
1. usługowej- 3,49 zł,
2. handlowej detalicznej
oraz apteki, banku,
lombardu - 8,84 zł.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
PRZEPROWADZONEGO DNIA 17.02.2015 R. W SIEDZIBIE
MZGLiA PRZY UL. FLORIANA 4 W KNUROWIE
Lp.

Oznaczenie lokalu

1.

Staszica 1 – I p.
pok. 101
pow. 18,54 m2

2.

Staszica 1 – I p.
pok. 107
pow. 17,14 m2

3.

Staszica 1 – I p.
pok. 128
pow. 16,99 m2

Liczba
złożonych
ofert

Na przetarg
nie wpłynęła
żadna oferta.

Wysokość wywoławcza stawki
czynszu za najem lub dzierżawę
1m2 powierzchni

W przypadku działalności:
1. usługowej- 3,49 zł,
2. handlowej detalicznej
oraz apteki, banku,
lombardu - 8,84 zł.

reklama
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aktualności
SZCZYGŁOWICE. PRZYMIARKI DO PRZEBUDOWY UL. PARKOWEJ

Foto: Bogusław Wilk

Czy asfalt zastąpi błoto i płyty
W deszczu zmienia się w błotnisko, w słońcu tonie
w kłębach kurzu. Mowa o sporym fragmencie ul. Parkowej
w Szczygłowicach. Ale jest szansa, że zmieni się na lepsze
Są przesłanki, by sądzić, że uda
się zamiary wcielić w życie. O tym,
co i jak zrobić, była mowa w poniedziałek podczas wizji terenowej. Wiceprezydent Zwierzyńska oraz radni
Mazur i Rejkowicz metr po metrze

przemierzyli, pozostawiający
najwięcej do życzenia, odcinek
ul. Parkowej.
- Nie ma co bawić się w półśrodki: dosypywanie, wyrównywanie i ubijanie – orzekli. – NajParkowa - w tym miejscu
„ulicą” jest wyłącznie
z nazwy

Foto: Bogusław Wilk

lepiej byłoby zabrać się do remontu
gruntownie: wykorytować, wykonać
solidną podbudowę i porządną nawierzchnię.
Dzięki temu działkowcy i garażowicze mogliby bez problemu
dojechać do swoich ogródków i
garaży.
- Niestety, nie uda się tego zrobić
od razu – zastrzega wiceprezydent
Zwierzyńska. – Trzeba się trzymać
procedur, które są dość czasochłonne.
Pierwszym krokiem byłoby wykonanie projektu. Jego naturalną konsekwencją stałoby się przeprowadzenie
przebudowy drogi.

- Półśrodki nie wystarczą, potrzebny gruntowny remont
- orzekli zgodnie wiceprezydent Barbara Zwierzyńska
oraz radni Leszek Rejkowicz i Tomasz Mazur

/bw/

SZCZYGŁOWICE, KNURÓW. KONTROLA AKWENÓW

Na stawach
– spokojnie

Foto: Mirella Napolska

Ulica Parkowa ma trzy oblicza.
Pierwszych 400 metrów nie budzi
specjalnych zastrzeżeń - jezdnię
pokrywa asfalt, bez problemu da
się dojechać do kopalnianej bramy. Potem zaczynają się schody, a
właściwie płyty. Betonowe „puzzle”
pamiętające zamierzchłe, socjalistyczne czasy. Wytyczają trakt
wzdłuż ogródków działkowych i
garaży. Po 300 metrach płyty nikną – dalsza część drogi ulicą jest
wyłącznie z nazwy.
- Przypomina polną drogę –
mówi szczygłowiczanin Leszek
Rejkowicz. – Kieruje się w stronę
kolejowych torów.
- Jak pada deszcz, zmienia się w
błotnisko, a gdy pali słońce, unoszą
się nad nią kłęby kurzu – dodaje
Tomasz Mazur.
Obydwaj są zgodni: - Należałoby
zdecydowanie poprawić stan drogi.
Podobnego zdania jest wiceprezydent Knurowa Barbara Zwierzyńska:
- Remont z pewnością by się jej przydał.

W tym roku w woj. śląskim nie zanotowano
utonięcia pod lodem - kontrolujący mają nadzieję,
że tak będzie do końca zimy

Na szczęście nie było widać oznak
niedozwolonych zabaw na lodzie
– w zeszły czwartek służby
miejskie i WOPR patrolowały teren
największych knurowskich akwenów
Lekka zima i przedwiosenne roztopy sprzyjają wypadkom na lodzie
pokrywającym akweny. Co prawda
zimą w knurowskich zbiornikach
wodnych rzadko dochodzi do nieszczęść, jednak strzeżonego Pan
Bóg strzeże. W czwartkowy poranek
partol prewencyjnie przyjrzał się
kilku największym knurowskim
zbiornikom. W skład patrolu weszli:
strażnicy miejscy, ratownik WOPR –
Robert Dziubliński, szef Miejskiego
Inspektoratu Zarządzania Kryzysowego mjr Jarosław Wiewiura i Leszek
Rejkowicz (prezes Koła Wędkarskiego
przy KWK Szczygłowice, a zarazem
miejski radny). Na żadnym ze stawów
nie zauważono śladów świadczących
o tym, że ktoś próbował wykorzystać
zamarzniętą taflę jako miejsca zabaw.
– Zapewne duża w tym zasługa
knurowskiego lodowiska na Orliku
– uważa mjr Wiewiura. Sprawdzono
też, czy postawione przy akwenach
znaki zakazu kąpieli nadal znajdują
się tam, gdzie powinny. Jak się okazało, jeden z nich – przy zbiorniku

w Szczygłowicach – stoi co prawda
na swoim miejscu, lecz został lekko
uszkodzony, więc konieczna będzie
jego wymiana.
Przy ostatnim z odwiedzanych
stawów – Moczurach – na patrol
czekał znawca tego terenu, Damian

Chlubek, prezes Koła nr 28 Polskiego
Związku Wędkarskiego. Nad Moczury warto się przejść – choćby po
to, aby zobaczyć parę łabędzi i sporą
gromadę dzikich kaczek. Byle nie
wchodzić na taflę!
- Latem rutynowych kontroli jest

więcej, bo większe jest zagrożenie, ale
zimą także staramy się zapobiegać
ewentualnym utonięciom – mówi Jerzy
Pach, członek Zarządu Wojewódzkiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Katowicach i prezes honorowy Oddziału Miejskiego

WOPR w Knurowie. – Ważna jest tu
współpraca z kołami wędkarskimi,
wędkarze to znawcy tych terenów.
Bardzo przydatna jest Straż Miejska,
zawsze bardzo dobrze nam się razem
współpracuje – podkreśla Jerzy Pach.
MiNa

ogłoszenie

INFORMACJA
INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEPROWADZONEGO
DNIA 9.02.2015 R. W SIEDZIBIE MZGLiA PRZY UL. FLORIANA 4 W KNUROWIE
Liczba
Liczba
złożonych odrzuconych
ofert
ofert

Wysokość wywoławcza stawki czynszu
za najem lub dzierżawę 1m2 powierzchni

Lp.

Oznaczenie lokalu

1.

Szpitalna 8 – I p.
pok. 118 (pow. 22,33 m2)

2

0

2.

Szpitalna 8 – II p.
pok. 222 (pow. 22,13 m2)

2

1

1. W przypadku działalności
usługowej - 3,49 zł,

3.

Szpitalna 8 – IV p.
pok. 419 (pow. 21,97 m2)

2

1

2. w przypadku działalności
handlowej detalicznej - 8,84 zł.

4.

Szpitalna 8 – III p.
pok. 313 (pow. 36,31 m2)

2

1
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Najwyższa
osiągnięta stawka

11,05 zł/1 m2
17,05 zł/1 m

2

Osoba wyłoniona jako najemca

Ośrodek Szkoleń i Informacji „Effect”
Joanna Jarosz-Opolka,
ul. Kozielska 137d, 44-100 Gliwice

10,05 zł/1 m2
8,00 zł/1 m2

Biuro Posła na Sejm RP Piotra Pyzika,
ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice

5

aktualności
KNURÓW, PILCHOWICE, GIERAŁTOWICE

1 procent
dla OPP
Tydzień temu przedstawiliśmy osoby,
którym podatnicy mogą podarować
1 procent. Teraz przyszła kolej na
organizacje pożytku publicznego
z terenu Knurowa, Pilchowic
i Gierałtowic
Aktualny wykaz fundacji i stowarzyszeń pochodzi ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości.

KNURÓW. PRZYCINKA CZY OKALECZANIE DRZEW?

Foto: Paweł Gradek

Z drzewa został kikut
Jarosław Żelichowski, emeryt z ul. Kazimierza
Wielkiego, zwrócił uwagę na barbarzyńskie, jego
zdaniem, okaleczanie drzew na osiedlu 1000-lecia.
Prezes Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni
Własnościowej, Eugeniusz Jurczyga, zapewnia,
że przycinka odbywa się pod kontrolą dendrologa
Od kilkunastu dni na osiedlu
1000-lecia trwa przycinka drzew.
Wiele z nich, ku niezadowoleniu
miłośników przyrody, pozbawiono
bujnych koron. Teraz z ziemi sterczą
same kikuty.
Na jedno takie drzewo rosnące
przy ul. Kazimierza Wielkiego zwrócił uwagę pan Jarosław. Niedawno
zauważył kilkuosobową komisję, radzącą nad pochyloną wierzbą. Konsekwencją tej wizyty było najpewniej
pojawienie się firmy, która ogołociła
drzewo z gałęzi. Z informacji, jakie
od jednego z pracowników uzyskał
pan Żelichowski wynika, że wierzba
wchodziła w kolizję z napowietrzną
linią energetyczną.
- Zgoda, jeśli drzewo zagrażało
bezpieczeństwu, dlaczego od razu
go nie ścięto, tylko zostawiono taki
kikut? - głowi się emeryt. - Poza tym,
czy takie działanie jest dozwolone?

Zauważyłem, że pracownicy firmy
w podobny sposób przycięli więcej
drzew na ul. Kazimierza Wielkiego.
To barbarzyństwo!
Podobnego zdania jest pani
Anna. Do tej pory nie może odżałować topoli, które ścięto przy ul.
Mieszka I.
- Zadziwia mnie nonszalancja,
z jaką ktoś podejmuje tak durne
decyzje. Drzewa produkują tlen, ich
korony są schronieniem dla ptactwa.
Bez nich każde podwórko będzie pustynią - wyjaśnia knurowianka.
Prezes LWSM, Eugeniusz Jurczyga, zapewnia, że o żadnej samowoli w
przypadku przycinki i wycinki drzew
nie ma mowy.
- Gałęzie przycina wyspecjalizowana firma z dendrologiem - tłumaczy. - Nie zdarzyło się jeszcze, by
przycięte przez nią drzewa obumarły.
Przykładem chociażby kikut przy

KNURÓW

- Klub sportowy „Concordia Knurów” - KRS 0000127455,
- 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.

GIERAŁTOWICE

moim bloku, który dziś jest pięknym
drzewem.
Prezes dodaje, że przed laty wiele drzew sadzono w ramach czynu
społecznego w przypadkowych miejscach. Nikomu wtedy nie przeszkadzały. Zaczęły, kiedy podrosły.
LWSM co roku zasypywane jest
podaniami od mieszkańców osiedli, którzy domagają się przycinki
lub wycinki drzew. Komuś wierzba
zasłania widok z okna, inny widzi zagrożenie w rozrośniętych gałęziach.
Zasadność wycinki stwierdza
specjalna komisja (przedstawiciel
spółdzielni i Rad Osiedlowych), następnie zgodę albo odmowę wydaje
starostwo powiatowe.
- W 2014 roku spółdzielnia wycięła 54 drzewa, nasadzając w zamian
104. - dodaje prezes Jurczyga.

- 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,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Chorych Psychicznie „POMOST” z Kuźni Nieborowskiej - KRS 0000211563,
- 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/

z mózgowym porażeniem dziecięc y m. Ma niedowład spast yczny czterokończ y now y,
opóźniony rozwój psychoruchow y, głęboki niedosłuch i
krótkowzroczność.
Zakwalifikowano ją na operację, która usunie przykurcze i
poprawi ruchowość dziewczynki. Koszt zabiegu to 10900 zł.

/pg/

KNURÓW

Foto: arch. szpitala

Nowy nabytek szpitala

Dr n. med. Bogdan Nowiński, ordynator Działu Anestezjologii
i Bloku Operacyjnego, prezentuje nowy stół
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Blok operacyjny knurowskiego
szpitala wzbogacił się o nowoczesny
stół operacyjny. Sprzęt składa się z
pięciu segmentów i posiada napęd
elektrohydrauliczny. Wykonany
jest z materiałów umożliwiających
przenikanie promieni rtg. Sprzęt
firmy Famed z Żywca umożliwi
przeprowadzanie zabiegów i operacji, jakim poddawani są pacjenci
placówki.
Nabytek kosztował 48 tys. zł
i - jak podkreśla zarząd spółki
Szpital w Knurowie - został w części
sfinansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU.

Kinga Jarych

Fundacja Rodzin Górniczych,
KRS 0000127003 z dopiskiem:
„Pomoc dla Kingi Jarych”
Kinga to córka górnika z
KWK „Knurów”. Urodziła się

Zbiórka dla Kingi
10 marca (wtorek) Fundacja
Rodzin Górniczych organizuje
w porozumieniu z kierownictwem KWK „Knurów-Szczygłowice” zbiórkę publiczną
na terenie kopalni. Zebrane
środki pomogą sfinansować
leczenie Kingi.
Organizator zbiórki posiada zgodę z Minister st wa
Administracji i Cy fr yzacji.
- Będziemy wdzięczni za każdą
złotówkę wrzuconą do puszki
- dodaje.

oprac. /g/
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Foto: Mirella Napolska

- Nie chodzi wcale o to, że nie będę palił papierosów
przez czas Wielkiego Postu, po czym gdy zabrzmią
dzwony wielkanocne, to będę palił dwa razy więcej,
żeby nadgonić czas – mówi ks. Grzegorz Kusze,
proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Królowej
Świata w Szczygłowicach

Ks. Grzegorz Kusze

Mirella Napolska: - Wielki
Post wielu osobom kojarzy się ze
smutkiem. Czy słusznie?
Ks. Grzegorz Kusze, proboszcz
parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Świata w Szczygłowicach: - Jeżeli akcentuje się tylko
wyrzeczenia, czyli rezygnację z czegoś, to ten czas rzeczywiście może
się kojarzyć ze smutkiem. Mam się
czegoś pozbyć, a więc trudno mi
się z tym czymś rozstać – nawet z
własnymi wadami – więc pojawia
się smutek. Ale Wielki Post ma
nas przygotować na przeżywanie
Zmartwychwstania. A więc z jednej
strony jest to czas wysiłku ducha, a z
drugiej strony – czas przygotowania
serca na radość paschalną.
- Co zrobić, żeby się przygotować właściwie? Żeby to nie był
czas stracony, kolejny Wielki Post
przeżyty powierzchownie?
- W Środę Popielcową jest czytanie ze Starego Testamentu, w
którym jest napisane: „rozrywajcie
wasze serca, a nie szaty”. A w I
niedzielę Wielkiego Postu były
odczytywane słowa Jezusa: „Czas
się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”. Zresztą te słowa są
hasłem roku duszpasterskiego, który
właśnie przeżywamy. Tu są zawarte
konkretne wskazania na czas Postu.
Nawrócić się, to znaczy zawrócić z
tej drogi, która wiedzie do nicości,
do przepaści. I zwrócić się z powrotem do Pana Boga. Jest również
wezwanie do czynienia pokuty. Nie
zawsze rozumiemy to właściwie, bo
często pokuta kojarzy się z tym, co w
średniowieczu się czyniło, z jakimś
biczowaniem. Tymczasem pokuta to

wyrzeczenie się czegoś, ale – zawsze
– dla wartości wyższych. Rezygnuję z
czegoś, co może nawet jest dobre, aby
osiągnąć coś jeszcze lepszego, bardziej wartościowego. Czyli to nie jest
sztuka dla sztuki. Nie chodzi wcale
o to, że nie będę palił papierosów
przez czas Wielkiego Postu, po czym
gdy zabrzmią dzwony wielkanocne,
to będę palił dwa razy więcej, żeby
nadgonić czas.
- Albo – zrezygnuję ze słodyczy,
bo przy okazji sobie schudnę na
wiosnę.
- To jest takie kobiece (śmiech).
Jednak wartość wyrzeczenia mierzy
się intencją, czyli tym, dlaczego, dla
kogo to robię. Ważne, aby był w tym
element religijny. Wszystkie elementy związane z wyrzeczeniem są w
życiu obecne, natomiast charakter
religijny ma ono wtedy, kiedy robię
to dla Pana Boga, nie dla siebie, nie
dla wyglądu, nie dla kogoś. Kiedy
Bóg jest tą osobą, dla której się czegoś
wyrzekam.
- Zatem poszczeniu powinna
towarzyszyć zawsze głębsza intencja.
- Tak, oczywiście. Jeżeli kościół
daje nam modlitwę , post i jałmużnę,
takie trzy wskazówki na Wielki Post,
to są to właśnie sprawy, które realizujemy zawsze z tą intencją. Lepsza
modlitwa to jest moja lepsza relacja
z Panem Bogiem. Post, również w intencji – czyli poszczę dlatego, że Pan
Jezus cierpi, a ja się z tym jego cierpieniem jednoczę, czyli wyrzekam się
czegoś, co nawet jest generalnie dobre
albo moralnie obojętne, jak te wspomniane słodycze. Wyrzekam się tego
dla wartości wyższych. A jałmużna
to zauważenie potrzeb drugiego czło-
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wieka, czyli wyostrzenie wzroku na
to, na co może nawet w ciągu roku nie
zwracam uwagi, a na co Wielki Post
nakazuje mi patrzeć. Czyli na to, jak
się ma mój bliźni, w jaki sposób mogę
mu wyjść z pomocą. Zresztą kolekta
w I niedzielę wielkiego postu zawsze
ma charakter jałmużny postnej, jest
darem dla tych, którzy się źle mają.
- A która z tych trzech wielkopostnych wskazówek jest nam
dziś najbardziej potrzebna, co jest
najbardziej deficytowe?
- Jeżeli powiem, że modlitwa, to
będę miał rację, bo jesteśmy bardzo
zagonieni. Jeżeli powiemy, że brakuje
nam postu, też będziemy mieli rację,
dlatego że czasami post rozumiemy
trochę opacznie, na zasadzie bezmięsnego piątku. Tymczasem dzisiaj
post powinien polegać na tym, że
na przykład ograniczam słuchanie
radia. Albo przeprowadzam krótsze
rozmowy telefoniczne, albo – nie
tak często korzystam z komputera.
Trzeba poszukać dla siebie takiego
sposobu na post, który mnie będzie
coś kosztował.
- Który poczuję na sobie…
- Takiego wyrzeczenia, które
może być dla mnie trudne, ale mimo
to dla Pana Boga jestem to w stanie
zrobić. Jałmużna, czyli zauważenie
drugiego człowieka, może dotyczyć
nawet tego człowieka, z którym żyję
na co dzień, a którego traktuję z
pewną rutyną. I może Wielki Post jest
dobrą okazją, by popatrzeć na ludzi,
z którymi mieszkam pod jednym dachem. Na bliźnich w swojej rodzinie
albo w sąsiedztwie. Może zauważę
coś, co będzie dla mnie szansą, by
zrealizować jałmużnę. Niekoniecznie
chodzi o dar materialny, ale dar z
siebie, swoją obecność.
- Jak rozumieć zalecenia Ewangelii, aby nie czynić pokuty przed
ludźmi, tylko w ukryciu? Czy w
modlitwie, poście, jałmużnie powinniśmy być jakoś szczególnie
dyskretni?
- To kwestia intencji. My będziemy to czynili przed ludźmi, bo
żyjemy w społeczeństwie, a nie na
pustyni. To, co robimy, będzie widziane przez innych. Ale akcent jest
taki, że ja to robię nie na pokaz, żeby
mnie ludzie chwalili, bo Pan Jezus
powiedział, że oni odebrali już swoją
nagrodę. Natomiast ty masz odebrać
nagrodę od Ojca w Niebie, który
widzi w ukryciu. To tylko kwestia
intencji, woli, czy to robię na pokaz,
czy też robię to z serca i dla Pana
Boga, nie dla człowieka.
Rozmawiała
Mirella Napolska

Foto: Bogusław Wilk

Post to nie
sztuka dla sztuki

Za kilka miesięcy taki obrazek
ul. Koziełka przejdzie do historii

KNURÓW

Skanska przebuduje
ul. Koziełka
Firma Skanska
wygrała przetarg na
II etap przebudowy
ul. Koziełka

Przetarg, rozpisany przez miasto, został rozstrzygnięty w ubiegłym tygodniu. Najlepszą ofertę
złożyła firma Skanska. Z inwestycją
upora się w niespełna 5 miesięcy.
Otrzyma 1,98 mln zł.
Przebudowa obejmie odcinek
drogi od posesji nr 99 do skrzyżowania z ulicami Jęczmienną i
Akacjową. Miasto zakładało, że
roboty potrwają 7 miesięcy. Liczyło

się z tym, że będą kosztować do 4,4
mln zł.
Niższa cena i szybszy czas realizacji to nie wszystko. Samorząd
zapłaci tylko połowę ceny. Druga
część zapłaty, niemal milion złotych, zostanie pokryta z dofinansowania, które miasto pozyskało
od państwa w ramach tzw. schetynówek.
Przebudowa ruszy za kilka
tygodni. Wykonawca zobowiązany
jest do udzielenia 5-letniej gwarancji na zrealizowane roboty i obiekty.
/bw/

ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Knurowie informuje o zakończeniu projektu
pn. „Aktywność drogą do sukcesu”,
realizowanego w latach 2008-2015.
Projekt współﬁnansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji.
Działaniami zostały objęte osoby nieaktywne zawodowo w wieku
aktywności zawodowej w tym zagrożone wykluczeniem społecznym
i o niskich kompetencjach życiowych.
Głównym celem projektu było zwiększenie lub nabycie kwaliﬁkacji zawodowych, podniesienie poziomu wiedzy na temat lokalnego
rynku pracy, wzrost samooceny, zwiększenie zdolności komunikacyjnych oraz motywacji do zmiany sytuacji życiowej. Projekt służył
również integracji społecznej mieszkańców Knurowa - realizowano
działania o charakterze środowiskowym: festyny rodzinne, Dzień
Śląski, Dzień Kanapki, Dni Otwarte Ośrodka Wsparcia.
W ramach projektu zorganizowano także:
- szkolenia aktywizująco-motywujące
- kursy zawodowe
- warsztaty z doradcą zawodowym
- konsultacje psychologiczne
- spotkania tematyczne w Klubie Samopomocy
- praktyki zawodowe
Dla dzieci Uczestników, zorganizowano półkolonie i zapewniono
pobyt w przedszkolu.
W projekcie wzięło udział łącznie 237 osób.
W ramach projektu funkcjonował również Punkt Informacyjny dla
Osób Niepełnosprawnych.
Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- Ośrodek Wsparcia
ul. 1 Maja 45, 44- 194 Knurów tel. (32) 335 50 17
w środę w godz:15.30 - 17.30
oraz w pozostałe dni w godzinach pracy
MOPS Knurów pierwsze piętro pokój nr 6 tel. 32 335 50 09
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie
ul. Ks.A.Koziełka 2, 44-190 Knurów
Biuro PROJEKTU „Aktywność drogą do sukcesu”
Pierwsze piętro pokój nr 11 w budynku MOPS.
tel. (32) 335 50 08
fax. (32) 335 50 06
e-mail: ops@knurow.pl
witryna internetowa: www.aktywnoscdrogadosukcesu.pl
�Z���I�K – ���L��S�A ��W�S�Y��A

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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PROJEKT „MAŁA POMAGA”

Mała z „Korbą”
pomaga zumbą

Pełni zapału wolontariusze, potrafiący
zorganizować coś ciekawego w swojej
społeczności, a przy okazji pomóc innym
– tacy są zawsze na wagę złota. Należy do nich
Marta Porębska, koordynatorka autorskiego
projektu „Mała Pomaga”

Wiekowy instrument składa się z 2606 piszczałek

KNURÓW. ORGANY PISZCZAŁKOWE SĄ JUŻ PRAWIE GOTOWE

Stare jak nowe

Niemal zgodnie z zapowiedzią, w niedzielę
Miłosierdzia Bożego – tydzień po Wielkanocy
– w kościele Matki Bożej Częstochowskiej zabrzmią
organy piszczałkowe
Budowa organów, pod kierownictwem autora ich projektu, Piotra
Nowa kowsk iego, tr wa od k i l ku
miesięc y. To koron kowa praca,
zważywszy, że samych piszczałek
jest w knurowskich organach 2606,
jednak rzecz coraz widoczniej zbliża się do finału.
– Trwa etap końcowy, dostrajanie głosów. Dwa z trzech manuałów
są już czynne – informuje ks. Jan
Buchta, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej. – Prace
trwają całymi dniami i do Wielkanocy powinny zostać zakończone.
Jednak organy nie zagrają w
samą Wielkanoc, lecz najprawdopodobniej tydzień później.
- Inauguracja jest planowana
na Białą Niedzielę – mówi proboszcz. – Będzie wtedy uroczyste poświęcenie organów, którego dokona
ksiądz biskup, a po mszy odbędzie
się koncert. Zagra profesor Gembalski, który na pewno wydobędzie z
tych organów całą pełnię ich możliwości.
To właśnie Julian Gembalski,
profesor Akademii Muzycznej w
Katow icach i w ir tuoz organów,
który nadzoruje prace nad budową
organów, na prośbę ks. Jana Buchty
zajmował się wyborem organów do
knurowskiej świątyni. Ostatecznie
ich bazą stał się instrument zakupiony od katowickiej Akademii Mu-

Kończy się czwarty w dziejach stuletnich organów
kapitalny remont

śników – wyjaśnia knurowianka.
– A „pomaga” – bo lubię pomagać
innym, pomoc jest bardzo ważna w
moim życiu.
„Mała Pomaga” ma nieść pomoc
dzieciom z Domu Dziecka, wspomagać rozwój knurowskiej młodzieży
i miasta. Robi to przez promocję i
organizację wolontariatu, a także
organizację konkretnych wydarzeń.
W każdy wtorek , o godz. 16.00 w LO
im. I.J. Paderewskiego w Knurowie
(ul. 1 Maja 21 ) Marta Porębska wraz
z Aleksandrą Szymkowiak prowadzą zumbę. W maju odbędzie się
mecz charytatywny wraz z zumbą,
prowadzoną przez studio tańca „Mi
Ritmo”, a także gry i zabawy z piłką
dla najmłodszych . Również na maj
jest zaplanowano konkurs młodych
talentów.
- Odbiorcami mojego projektu są
głównie mieszkańcy Knurowa i okolic,
uczestnicy projektu, wolontariusze
pomagający mi przy realizacji oraz
uczniowie knurowskich szkół – informuje koordynatorka projektu. – Związek
projektu z Domem Dziecka polega na
zbiórce funduszy. Jednak odwiedziłam już Dom Dziecka w Gliwicach,
odbyłam rozmowę z wychowawcą
i otrzymałam zaproszenie na „XIV
Turniej Gwiazd im. Henryka Bałuszyńskiego”. To była bardzo miła
wizyta. Po całym projekcie chcę
współpracować z Domem Dziecka,
odwiedzać dzieci, bawić się z nimi,
spędzać każdą możliwą chwilę. Nie
chodzi tylko o to, aby zebrać pieniądze
i opuścić dzieci, dlatego chcę mieć z
nimi dalej bliski kontakt.
MiNa

foto-migawki

zycznej. Organy przeszły kapitalny
remont, zostały też rozbudowane
z 30-głosowych do 37-głosowych.

Według informacji Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego knurowskie
organy mają około stu lat – zostały wykonane na początku XX wieku przez
firmę Schlag&Sohne. W roku 1953 trafiły do katowickiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, przywiezione z jednego z wałbrzyskich kościołów.
Przenosin dokonała firma Wacława Biernackiego, która kilka lat później (w
1959 r.) wyremontowała i przebudowała instrument, poszerzając skalę z
28 na 30 głosów. Dwa kolejne remonty organy przechodziły w latach 1970
i 1981. W ubiegłym roku, przy okazji przenosin z auli katowickiej Akademii
Muzycznej do knurowskiego kościoła organy doczekały się kolejnej przebudowy i kapitalnego remontu.
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Marta Porębska uczy się w II
klasie knurowskiego Technikum nr 1
w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego, a od stycznia prowadzi projekt
„Mała Pomaga”, który ma przynieść
finansowe wsparcie dla gliwickiego
Domu Dziecka.
Wszystko zaczęło się od „Projektu Korba”, pomyślanym dla tych,
których rozpiera energia, którzy
mają mnóstwo pomysłów, chcą mieć
wpływ na rzeczywistość. „Korba” ma
z założenia rozwijać ich obywatelskie
kompetencje, wspierać ich działania
w szkole, sąsiedztwie czy w mieście.
– O Projekcie Korba dowiedziałam się
z plakatów wiszących w mojej szkole
oraz od byłej uczennicy naszego technikum, Emilii Kruszkiewicz – mówi
Marta Porębska. – Emilia brała
udział w „Projekcie Korba” dwa razy,
to od niej dowiedziałam się o nim coś
więcej i również postanowiłam spróbować własnych sił .
Aby zakwalifikować się do „Korby”, trzeba było pomyślnie przejść
przez kolejne etapy rekrutacji i przekonać organizatorów do swojego
pomysłu na autorski projekt. Gdy
Marta z maila dowiedziała się o
tym, że trafiła do grona wybranych,
była, jak mówi, mega szczęśliwa.
Potem był „Liderski Odjazd”, czyli
kilkudniowy wyjazd na warsztaty,
a po nim trzeba było zabrać się do
dzieła. Swój autorski projekt Marta
opatrzyła nazwą „Mała Pomaga”
Dlaczego „mała”?
- To się wzięło od mojego wzrostu
wynoszącego 146 cm, który różni się
znacząco od wzrostu moich rówie-

Do przesiadki na nowy instrument szykuje się też nowy parafialny organista. Wedle zapewnień
proboszcza Buchty, to osoba świetnie przygotowana do gry na klasycznych organach, wyedukowana
w tym kierunku, powinna zatem
bez problemu sobie poradzić.
Koszt całej inwestycji to około
640 tys. zł. Dzięki hojności parafian
udało się dotąd zebrać już około 82
procent potrzebnej kwoty.
Mirella Napolska
Foto: Jacek Szurgot

W sali gimnastycznej Miejskie
j Szko ły Podstawowej nr 2 zam
ontowano
nowoczesny system nagłaśni
ając y. Sprzęt, tuż po montażu
, wypróbowała Rada Rodziców i dyrekcja
szko ły.
- Sprawdził się. Wszystko dzia
ła świetnie! - śmieją się rodz
ice.
Pomysł zrodził się w trakcie
jednej z impr ez, kiedy to po
raz kolejny
zawiódł pożyczany sprzęt. Pien
iądze na zakup systemu, w sum
ie 19 tys.
złotych, przekazała Rada Rodz
iców .
- Cieszę się, że rodzice podjęli
decyzję, która będzie służ yć
całej szkole
- mówi Teresa Bochenek, dyre
ktor MSP-2. - To bardzo cenn
a inicjatywa.
Pierwszy poważny test nowego
systemu nagłaśniającego już
niedługo
- na jubileuszowej XV Biesiadz
ie u Tereski.
Tekst i foto: Just yna Bajk
o
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Siła marzeń

OD TAŃCA DO GIMNASTYKI

Co ciekawe, Kamil Pawlik i jego
kolega Paweł Janowski jeszcze kilka
lat temu... tańczyli w zespole Wesoła
Kompania. Niestety, tamta ekipa się
rozpadła, jej członkowie rozjechali się
po świecie.
Szybko znaleźli nową pasję: workout. Skrzyknęli się dwa lata temu.
Knurowską grupę tworzy 17 osób. Nie
zawsze tylu ćwiczy. Zimą trudniej się
zmobilizować. Wystarcza im kilka
urządzeń i przestrzeń na świeżym
powietrzu.
- Zaczynaliśmy od prostych ćwiczeń. Niewiele wtedy wiedzieliśmy.
Przez dwa lata nabyliśmy umiejętności i
doświadczenia. Wiemy już, jak ćwiczyć
mądrze, aby unikać kontuzji - opowiadają.
Sprzęt do ćwiczeń młodzi zrobili
sami: ktoś przyniósł belki, ktoś inny
gwoździe i pręty. Wybrali miejsce na
odludziu, aby nie przeszkadzać, nie
rzucać się w oczy.
Kamil i Paweł zadziwiają umiejętnościami. Potrafią podciągnąć
się na jednej ręce, symulować wchodzenie pod górę, zrobić „świecę”.
Akrobacje na drążkach robią wrażenie: stawy wyginają się pod różnymi
kątami, mięśnie naprężają do granic
wytrzymałości.

torną z uwzględnieniem miejsca na
tego typu przedsięwzięcie – mówi
wiceprezydent Surówka. Pieniądze
na opracowanie takiej dokumentacji
są zarezerwowane.
Projekt pozwoliłby oszacować
wartość inwestycji. Jeśli udałoby się
„wykroić” w tegorocznym budżecie
miasta dodatkowe pieniądze, mogłaby ruszyć jeszcze w tym roku.
Niekoniecznie byłyby to akurat
urządzenia New Age Fit, bo - jak
zastrzega wiceprezydent - zarówno
sprzęt jak i wykonawców wybiera się
drogą przetargu.

Bez pracy nie ma kołaczy. Aby osiągnąć obecny poziom,
knurowianie wylali litry potu na treningach

- Na początku nam też wydawały
się trudne. Łatwość przychodzi z czasem - śmieją się knurowianie.

SIŁA MIĘŚNI, SIŁA DUCHA

Efekty przychodzą po k ilku
miesiącach. Nie wszyscy wytrzymują. Najwytrwalsi mawiają, że w
sporcie nie ma niczego za darmo, a
ból jest tylko stanem przejściowym.
Mija. Knurowianie podkreślają, że
dobrym sportowcem nie zostaje
się w jeden dzień. Aby cieszyć się
zwycięstwami, trzeba zaakceptować
wcześniejsze porażki. Ich zdaniem
słabości ciała można zwalczać hartem ducha.
- To umysł decyduje, czy nam się
chce czy nie. Dla wszystkich chcących
ćwiczyć mam jedną radę: „Nie pozwólcie, żeby wątpliwości przeszkadzały wam w realizacji samych siebie i
tego, co kochacie. Każdy jest kowalem
swojego losu” - pisze Kamil.

BEZ OGRANICZEŃ

Członkowie grupy Street Workout marzą o nowym miejscu do
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WAŻNA SPOŁECZNOŚĆ

Kamil i Paweł znają się na sporcie, wiedzą, jak pomóc innym. Obaj
skończyli kursy trenerskie. Kamil
aktywnie działa w projekcie „Trenuję,
bo lubię”, uczy się od najlepszych,
m.in. polskiego olimpijczyka Bogdana Kuleszy. Na razie jeżdżą ćwiczyć
do okolicznych miejscowości, ale
mają nadzieję, że to się zmieni.

ćwiczeń, szczególnie zależy im na
sprzęcie o nazwie New Age Fit.
Swoim pomysłem podzielili się z
knurowskimi samorządowcami.
Wygląda, że dobrze trafili. Knurów od pewnego czasu stawia na sport
na świeżym powietrzu. Znakomicie
przyjęły się siłownie „pod chmurką”,
tłumnie odwiedzane przez knurowian. Jak się dowiedzieliśmy, miasto
przymierza się do budowy kolejnego
kompleksu ćwiczeniowego – dobrego zarówno dla amatorów, jak i dla
profesjonalnych gimnastyków. Swoje
miejsce mogliby tam też znaleźć
członkowie grupy Street Workout.
- Zamysł budowy takiego kompleksu jest kontynuacją naszych
wcześniejszych działań służących
rozwojowi rekreacji i sportu w mieście - mówi wiceprezydent Knurowa
Piotr Surówka. Podkreśla, że docenia
talent, chęci, pasję i umiejętności
młodzieży.
- Najprawdopodobniej jeszcze
w tym roku powstanie projekt dotyczący zagospodarowania skweru
pomiędzy ulicami 1 Maja i Klasz-

Knurowska grupa na razie ćwiczy
na prowizorycznych urządzeniach.
Braki w sprzęcie nadrabiają pasją
i zaangażowaniem

Jak przekonują sportowcy, akrobacje tylko z pozoru
wyglądają na trudne...

W zdrowym ciele zdrowy duch.
W sporcie nie tyle liczy się, aby być
lepszym od innych, ale aby każdego
dnia być lepszym od siebie.
- Poprzez sport uczymy zdrowej
rywalizacji i na własnym przykładzie pokazujemy, że ciężką pracą
można osiągnąć cel - mówią knurowianie.
Sportowcy mają ambitne plany.
Chcą, aby wokół kompleksu sportowego powstała społeczność ludzi z
pasją. Społeczność, która potrafiłaby
wpływać na otoczenie, odciągać młodzież od złego towarzystwa i zamiast
alkoholu czy narkotyków proponować sport. Po licznych głosach poparcia i aprobaty dla ich pomysłu widać,
że utrafili w oczekiwania całkiem
sporej rzeszy knurowian.
- Dlatego jesteśmy przekonani, że
takie miejsce jest w Knurowie potrzebne - podkreślają.
Justyna Bajko

Więcej informacji na stronie
www.facebook.com/ SWKnurow

podziękowania

„Ludzie, których kochamy, zostają za zawsze, bo zostawili
ślady w naszych sercach”
PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękujemy
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości, uczcili
pamięć, uczestnicząc w uroczystości pogrzebowej naszej
ukochanej Mamy, Teściowej, Babci i Prababci

śp. ELŻBIETY RYBA

Dziękujemy za okazane współczucie, kondolencje,
a przed wszystkim bardzo życzliwe i ciepłe słowa o Zmarłej.

RODZINA
reklama

Foto facebook.com/ SWKnurow

Street Workout to rodzaj gimnastyki ulicznej, który opiera się na
kalistenice, czyli treningu siłowym z
wykorzystaniem własnej masy ciała.
Ćwiczenia są proste: pompki, brzuszki, mostki. Prekursorami kalisteniki
byli starożytni Grecy.
- Workout wypromowali Amerykanie. Do Polski dotarł z opóźnieniem, ale działa prężnie i już jesteśmy
na światowym poziomie - tłumaczy
Kamil Pawlik.

Foto Justyna Bajko

- Jeśli nie chcesz być krytykowany, nic nie rób. Ale potem
nie dziw się, że życie przeciekło ci przez palce, a marzenia
pozostały jedynie marzeniami – przywołują złotą myśl
członkowie grupy Street Workout. Na słowach nie
poprzestają, a to, co ci młodzi ludzie potrafią, dla wielu
z nas pozostanie wyłącznie w sferze marzeń

Foto Justyna Bajko

KNURÓW
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rozrywka nr 8

Zdjęcia umieszczane są bezpłatne

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

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Patryk Gliniany z Czerwionki

Alicja Piontek z Ornontowic

ur. 22.02.2015 r., 3350 g, 52 cm

ur. 20.02.2015 r., 3210 g, 49 cm

Jakub Kiełpiński z Gliwic

Michalina Henig z Zabrza

ur. 22.02.2015 r., 3440 g, 54 cm

ur. 22.02.2015 r., 3360 g, 52 cm

Mateusz Dyrbuś z Orzesza

Krzysztof Jurek z Knurowa

ur. 24.02.2015 r., 3470 g, 53 cm

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).

ur. 24.02.2015 r., 3210 g, 51 cm

Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr.6/2015 brzmiało: „KWADRATURA”. Podwójny bilet do kina otrzymuje
Julia Kaniowska. Gratu lujemy! Po
odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Syn państwa Mroczkowskich z Knurowa
ur. 24.02.2015 r., 3200 g, 50 cm

28.02-1.03.2015 r.
SOBOTA - NIEDZIELA
26. 02.2015 r.
CZWARTEK
Spongebob: na suchym lądzie 2D
- godz. 16.00
Pięćdziesiąt twarzy Greya
- godz. 18.00, 20.30

Spongebob: na suchym lądzie
2D
- godz. 14.00, 16.00

KNURÓW

Powrót „Idy”
Kino Scena Kultura przygotowało
dla knurowian nie lada niespodziankę. Film „Ida”, zdobywca Oskara
w kategorii film nieanglojęzyczny,
wraca na kinowy ekran. Seans w
niedzielę, 1 marca, o godz. 12. Bilety
w cenie 10 zł.

27.02.2015 r.
PIĄTEK

8

jb

reklama

Disco polo
- godz. 18.00, 20.00
2-4.03.2015 r.
PONIEDZIAŁEK- ŚRODA
Spongebob: na suchym lądzie 2D
- godz. 16.00
Disco polo
- godz. 18.00, 20.00

Spongebob: na suchym lądzie
2D
- godz. 16.00
Disco polo
- godz. 18.00, 20.00

www.kinoscenakultura.pl
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KNURÓW. 11. REGIONALNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Angielski na szóstkę

Zuzanna Kot
z Miejskiej Szkoły
Podstawowej
nr 9 zwyciężyła
11. edycję
konkursu języka
angielskiego
„Master of
elementary level”

KNURÓW

Śledzik pożegnał karnawał

Edukacja to najsilniejsza broń,
której możemy użyć, by zmienić świat
- słowa Nelsona Mandeli przyświecały konkursowi zorganizowanemu
przez anglistów z Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 7.
Językowe zmagania były doskonałą rozgrzewką przed zbliżającym
się sprawdzianem szóstoklasisty.
Najpierw odbył się test na szczeblu
szkolnym. Do II etapu trafili najlepsi,
czyli 20 uczniów z 9 szkół z Knurowa,
Paniówek, Chudowa i Stanicy.
- W części gramatycznej i językowej sprawdzaliśmy takie umiejętności
uczniów, jak: czytanie, słuchanie i pisanie wypracowań - mówi Magdalena
Kalisz, nauczycielka angielskiego z
„Siódemki”.
Organizatorzy zwracali też uwagę na stosowanie zasad gramatyki i
słownictwo, jakim posługiwali się
uczniowie. Wnioski?
- O ile większość nie miała problemów ze słuchaniem, to czytanie i
pisanie w języku angielskim sprawia
jej trudność - stwierdza nauczycielka.
Nie ma jednak wątpliwości, że
uczestnicy konkursu poradziliby
sobie za granicą.
W tym roku podium należało do
dziewcząt. I miejsce zajęła Zuzanna
Kot z MSP-9, II zdobyła Julia Hajduk
z MSP-1, III miejsce przypadło Wiktorii Hasie z MSP-7.
Laureatki I i II miejsca otrzymały w nagrodę m.in. semestr nauki angielskiego w szkole języków obcych
Level, pozostali dostali upominki
ufundowane przez wydawnictwo
Pearson.
Organizatorki konkursu: Jadwiga Cuber, Barbara Franuszczyk,
Magdalena Kalisz i Katarzyna Poźniak już teraz zachęcają do udziału
w XII edycji regionalnego konkursu
języka angielskiego.
/pg/

Foto: Archiwum Ostrowski

Informacja własna wydawcy

Czego jak czego, ale młodzieńczej
fantazji knurowskim seniorom nie
sposób odmówić...

Ponad 120 seniorów świetnie się bawiło na ostatkowej
imprezie. – Nikt nikomu nie zaglądał do metryki, wszyscy
czuliśmy się nastolatkami – zapewniają uczestnicy „śledzika”
Zabawę zorganizowało Koło
nr 4 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Odbyła się
jak nakazuje tradycja – w ostatni
wtorek karnawału. Trwała osiem
godzin.
- Przez ten czas znowu mieliśmy
„naście” lat – przekonuje przewodniczący koła Stanisław Rudzki.
– Energię, z jaką oddawaliśmy się
tańcom, czerpaliśmy ze złotych przebojów, wygrywanych i wyśpiewywanych przez duet Iza i Jurek.
Wiele emocji wyzwolił konkurs
tańca, wybuchy śmiechu podkreślały „walkę o stołek”. Podziwem i
oklaskami nagradzano oryginalne

karnawałowe stroje. Zabawa miała też
szczytny cel – dzięki spontanicznej
zrzutce udało się zebrać okrągłą sumkę, która przysłuży się podopiecznym
Stowarzyszenia Rodzin Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
W 2015 rok seniorzy weszli z
przytupem. I nie zamierzają odpuszczać.
- Wkrótce Dzień Kobiet, potem
Wielkanoc, w lecie planujemy wczasy nad morzem i w górach, ponadto
wycieczki do Pszczyny, Rud, Chorzowa i Brennej – wylicza przewodniczący Rudzki. – Do tego wypad nad
wodę i rowerowa przejażdżka do
zamku w Chudowie.

Przegląd Lokalny Nr 8 (1146) 26 lutego 2015 roku

W drugiej połówce roku odbędą
się też bale – seniorski i andrzejkowy. Na koniec opłatek.
- Jeśli obrodzą grzyby, to na nie
też się wybierzemy – zastrzega przewodniczący.
Zainteresowani urozmaiconą
i ciekawą działalnością koła mogą
przyłączyć się do organizowanych
przez nie imprez.
- Jesteśmy otwarci na nowych
członków – mówi Stanisław Rudzki. – Spotykamy się w poniedziałki o
godz. 16 w Klubie Gama. Chętnych
serdecznie zapraszamy. Z nami naprawdę nie da się nudzić...
/bw/
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Czyszczenie dywanów i tapicerek. Firma
CZYŚCIK. Tel. 32 236 57 06 Knurów.
Tel. kom. 793 181 986

1/14-odw.

Docieplanie domów, podbitki, malowanie
elewacji, gładzie, malowanie, kafelkowanie,
adaptacje poddaszy, sufity podwieszane.
Remonty kompleksowe. Tel. 602 407 190,
785 948 716
8-12/15

Sprzedam tanio nowy, wykończony dom.
Tel. 508 192 750
6-8/15

Docieplenia budynków, remonty i malowanie
elewacji. Tel. 607 969 200
2-25/15

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

Zamienię kawalerkę komunalną 16,5 m 2
w Knurowie na kawalerkę o większym
metrażu. Tel. 792 530 131
6-9/15

6-26/15

MOTORYZACJA

EDUKACJA

Meble na wymiar wysokiej jakości: Kuchnie
i Szafy z projektem. Tel. 666 852 100
6-8/15

Remonty łazienek i mieszkań. Projekty,
materiały, transport. Tel. 882 066 201

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

6-8/15

5-12/15

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

Auto Skup za gotówkę do 5000 zł. Stan
obojętny. Tel. 507 572 625

1-12/15

5-12/15

Salon łazienek i Mebli na wymiar. Atrakcyjne ceny, bogaty wybór, świetna jakość.
Knurów, Jęczmienna 4, www.pb-group.
com.pl, Tel. 882 066 201

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

6-8/15

5-12/15

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 601 654 010
1-8/15

NIERUCHOMOŚCI

Skup samochodów, płacimy najwięcej.
Tel. 607 566 006
1-8/15

Skup samochodów. Tel. 791 544 346

6-25/15

ZDROWIE I URODA

MATEMATYKA korepetycje dla studentów,
maturzystów, uczniów. Tel. 692 845 849

6-10/15

SZUKAM PRACY
Emerytka szuka pracy jako opiekunka.
Tel. 793 953 727
3-odw.

Emerytka szuka pracy. Sprzątanie i mycie
okien. Tel. 793 953 727

2-odw.

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

2-odw.

Podejmę się sprzątania. Tel. 783 774 653
po godz. 16.00

INFORMACJA

2-8/15

S p r z ą t a n i e m i e s z k a ń , myc i e o k i e n .
Tel. 504 918 257

50/14-8/15

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

3-odw.

DAM PRACĘ

Prezydent Miasta Knurów informuje, że w Biuletynie Informacji
Publicznej www.knurow.bip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 podano
do publicznej wiadomości wykaz 1/GB/15 zabudowanej nieruchomości
położonej w Knurowie przy ul. Dworcowej 38a przewidzianej
do przekazania w użytkowanie Fundacji Rozwoju Lokalnego na
kolejny okres trzech lat.

OGŁOSZENIE
Do wynajęcia mieszkanie na ul. Koziełka,
2 pokoje, 67 m2. Tel. 662 281 335
6-8/15

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie.
Tel. 793 003 767

7-8/15

D o w y n a j ę c i a m i e s z k a n i e , 9 5 m 2,
ul. Niepodległości. Tel. 510 238 269

8-10/15

Garaż do wynajęcia przy ul. Targowej.
Tel. 517 273 001

7-8/15

K n u r ó w. S p r ze d a m n o we, b e zc z y n szowe mieszkanie, 3-pokojowe, 76 m 2 .
Tel. 602 638 719
8-9/15

Sprzedam działkę budowlaną, 5,53 a,
Knurów. Tel. 509 216 657
8-9/15

Sprzedam M-4, 62 m , 3 pokoje, WP II,
Knurów (umeblowane, sprzęt RTV i AGD).
Tel. 605 744 277
2

7-9/15

Sprzedam mieszkanie 63 m , 4 pokoje.
Tel. 510 567 231
2

5-8/15

S pr ze dam mi e s zkani e d w up o koj owe
w K n u r ow i e, o s . Wo j s k a Po l s k i e g o.
Tel. 604 571 896
6-9/15
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 26 lutego 2015 r.
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1235 z pózn. zmianami) informuję, że na sesji Rady Miasta Knurów w dniu 18.02.2015r. została
podjęta Uchwała Nr V/47/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 lutego
2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar działki nr ewid.
3240, położonej przy ul. Niepodległości.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w
art. 42 pkt i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów w
Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw
Lokalowych przy ul. Niepodległości 7 pokój 3, w godzinach pracy
Urzędu. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar działki nr ewid. 3240,
położonej przy ul. Niepodległości zostanie opublikowana na stronie
internetowej Urzędu Miasta Knurów.
Przedmiotowa uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu
obowiązuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
			

Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA
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W tenisa grają
w każdym wieku
W kategorii wiekowej roczniki od 1999-2001 zwyciężył Błażej Hyjek przed Sebastianem Szczerbą i Jakubem
Naczyńskim.
Kolejna kategoria obejmowała tenisistów urodzonych w
latach 1997-1998 i zwyciężył
w niej Michał Nowosielski.
Drugie miejsce zajął Piotr
Weirauch, a trzecie - Daniel
Maskiera.
Dorośli rywalizowali w
kategorii do 45 lat i +45 lat.
W tej młodszej zw yciężył

Mateusz Misiak, a kolejne
miejsca zajęli Paweł Rozumek,
Jakub Nowosielski i Mariusz
Królikowski, z kolei w starszej
grupie nie miał sobie równych
Wiesław Bańczyk, a na dalszych lokatach uplasowali się
Adam Płaczek, Dariusz Królikowski i Tadeusz Paś.
Organizatorami i fundatorami nagród dla zwycięzców
byli Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Knurowie i MOSiR Knurów.

100 goli Ariela
Mnochego
19. kolejka rozgr y wek
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej przyniosła historyczne wydarzenie, jakim jest
zdobycie w jednym sezonie
100 goli przez jednego zawodnika. Wyczynu tego dokonał
piłkarz TS 10.pl Zabrze, a
na co dzień gracz IV-ligowej
Jedności Przyszowice, Ariel
Mnochy. Superstrzelec w poniedziałek zaaplikował młodzieży z Teamu 98 osiem goli i
już od kilku spotkań poprawia
24-letni rekord reprezentanta

Polski Wojciecha Kluski, który
inauguracyjny sezon ligi zakończył z 74 trafieniami.
Drużynie z Zabrza kroku
w tabeli dotrzymują Team
Stalmet i IPA Knurów. „Stalowi” łatwo rozprawili się z
ZZ Kadrą rewanżując się za
listopadową porażkę 1:2, natomiast IPA przeżyła ciężkie
chwile w meczu z Nacynianką. Kiedy do końca spotkania pozostawały zaledwie 63
sekundy i ekipa z Rybnika
prowadziła 7:6, wicelider zde-

cydował się postawić wszystko
na jedną kartę i wycofał bramkarza. Rolę piątego gracza w
polu wziął na siebie rutynowany Marcin Klaczka, który
najpierw umiejętnie rozegrał
akcję dającą remis, a chwilę potem celnym strzałem z
dystansu dał swojej drużynie
ósmego gola. Załamani piłkarze Nacynianki nie mogli
uwierzyć w to co się stało i
jeszcze w ostatnich sekundach
stracili gola nr 9.
Waldemar Jachimowski

PiSk
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Tegoroczny turniej tenisa
stołowego dla mieszkańców
Knurowa odbył się w pięciu
kategoriach wiekowych.
Wś r ó d n a jm ł o d s z yc h
(roczniki od 2002 do 2005)
pier w sz e m iejs c e z doby ł
najmłodszy w tym gronie - Jan
Kapela. Na drugim miejscu
uplasowała się jedyna w tej
kategorii dziewczyna Karolina
Kosz, z kolei na trzecim miejscu sklasyfikowano Adriana
Kośkę, a na czwartym Igora
Rybickiego.

Miejska Liga Piłki
Nożnej Halowej

Fragment meczu Nacynianka
- IPA Knurów. Przy piłce
Przemysław Zagórski

WYNIKI 19. KOLEJKI Z DNIA 23.02.2015
ZZ Kadra – Team Stalmet 7:13 (0:6)
P. Jędrzejczak 4, P. Mastyj 3 – D. Kraska 5, D, Flis 2, T. Młynek 2, G. Brózda 2, B. Flis, M. Stopa
żółta kartka: G. Brózda (Team Stalmet).
TKKF Team 98 Knurów – TS 10ka.pl Zabrze 3:13 (2:5)
R. Jachimowski 2, M. Bociański – A. Mnochy 8, R. Hajok 4, T. Tankowski
żółta kartka: A. Mnochy (TS 10ka.pl).
Nacynianka – IPA Knurów 7:9 (3:4)
M. Wyrwich 2, T. Michalski 2, P. Zagórski 2, J. Faber – J. Stępień 3, Ł. Spórna 2, M. Klaczka 2, D.
Kozdroń, M. Rozumek
żółte kartki: T. Michalski, P. Faber (Nacynianka) – D. Kozdroń (IPA).
Olympiakos Gierałtowice – UKS Milenium I 2:1 (0:1)
D. Kabała, M. Adamczyk – W. Żur
żółte kartki: D. Matuszek, K. Majkowski (UKS Milenium I)
Vibovit – Veritax Gumiland 3:3 (0:1)
D. Wieliczko 2, K. Kijak – M. Gmyz 2, J. Nowosielski
żółte kartki: D. Wieliczko (Vibovit), R. Nowosielski, K. Guliński (Veritax Gumiland).
UKS Milenium II – Tritech 2:15 (1:6)
M. Wawrzynek 2 – K. Idziaszek 5, B. Lewandowski 3, G. Górka 3, D. Wiercioch 2, S. Napierała 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TS 10ka.pl Zabrze
IPA Knurów
Team Stalmet
Tritech
ZZ Kadra
Vibovit
Olympiakos Gierałtowice
Nacynianka
UKS Milenium I
TKKF Mistral Intermarché
Veritax Gumiland
TKKF Team 98 Knurów
UKS Milenium II

STRZELCY

Ariel Mnochy
Grzegorz Górka
Jarosław Stępień
Dominik Kabała
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18
17
17
18
18
18
18
17
17
17
18
17
18

48
44
42
39
33
29
27
24
16
14
12
9
0

170-44
124-65
112-55
102-64
83-69
92-78
89-93
80-82
49-84
79-85
55-104
71-105
31-206

16
14
14
13
11
9
9
8
5
4
3
3
0

TS 10ka.pl Zabrze
Tritech
IPA Knurów
Olympiakos Gierałtowice

0
2
0
0
0
2
0
0
1
2
3
0
0

2
1
3
5
7
7
9
9
11
11
12
14
18
101
36
32
30

PROGRAM 20. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK,
2 MARCA):
TKKF Mistral Intermarché
– ZZ Kadra (18.00), IPA Knurów – TKKF team 98 Knurów
(18.45), Team Stalmet – Nacynianka (19.30), Vibovit –
Olympiakos Gierał towice
(20.15), Veritax Gumiland
– UKS Milenium II (21.00),
TS 10ka.pl Zabrze – UKS
Milenium I (21.45).
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Eksperyment

Marcin Michalak
(w czarnym stroju)
z podopiecznymi
Michała Grodonia

Marcin Michalak
w roli trenera

Marcin Michalak jest na
początku swojej seniorskiej
przygody z piłką i chętnie
uczestniczy w różnego rodzaju eventach mających na celu
popularyzację futbolu wśród
najmłodszych. Kilka miesięcy
temu wychowanek Concordii
brał udział w okolicznościowym knurowskim meczu
przyjaźni pod hasłem „Łączy
nas piłka”, a w minionym tygodniu pojawił się na treningu

Akademii Piłki Nożnej.
- Dla chłopców to wielka
frajda móc trenować z zawodnikiem, którego znają z
gazet. Marcin z racji tego, że
jest bramkarzem, prowadził
zajęcia z bramkarzami. Ponadto uczestniczył w gierce,
a na koniec zajęć każdy mógł
spróbować strzelić mu gola z
rzutu karnego - relacjonuje
trener drużyny z rocznika
2003, Michał Grodoń.

D o d ajmy, ż e 2 2 -le tni Marcin Micha la k jest
obecnie zawodnikiem Polonii By tom, z którą ma
zamiar awansować do II
ligi. Wcześniej sztuka ta
udała mu się z Nadwiślanem Góra, a jednym z jego
marzeniem jest gra w Górniku Zabrze, z którego jest
obecnie w ypożyczony do
Bytomia.

W Knurowie kręcili
„Turbokozaka”
15 lutego br. w ramówce Canal+ Sport znalazł
się materiał filmowy nakręcony na obiektach
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie. W roli głównej wystąpił piłkarz Piasta Gliwice - Gerard Badia, który brał udział w programie
„Turbokozak”. Przy tej okazji do Knurowa wraz
z ekipą telewizyjną przyjechał brat Wojciecha
Szczęsnego - Jan, który w programie stara się
bronić rzuty karne i sytuacje sam na sam.
PiSk

informacja
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Bartłomiej Maciejewski (na pierwszym planie) strzelił w sobotę
swoją trzecią zimową bramkę, z kolei Solomon Mawo (w tle)
trafił po raz drugi

Śliwa, Kempa, Grodoń,
Jaroszewski - z tych zawodników złożona była defensywa
Concordii na sobotni mecz z
LKS-em Bełk.
- Plany były inne, ale
ostatecznie musieliśmy po raz
pierwszy zagrać w takim właśnie ustawieniu - mówi trener
Wojciech Kempa.
Niewykluczone, że po raz
pierwszy, ale nie ostatni, bowiem z różnych powodów szkoleniowiec nie może skorzystać
z Pilca, Krzysztoporskiego i
Wieliczki. A w minioną sobotę
wypadł jeszcze Mikulski.
- Sytuacja kadrowa jest
trudna, bo część zawodników
pracuje na zmiany, część jest
kontuzjowana i zdarza się, że
na treningu czy meczu jesteśmy

zdekompletowani. Pocieszające
jest to, że po pomocniku Tomku
Młynku pozyskaliśmy bramkarza Bartka Krzywickiego - to
jeszcze raz Wojciech Kempa.
Wspomniany Krzywicki
ma 23 lata, ostatnio bronił w
GTS-ie Bojszowy i prawdopodobnie w rundzie wiosennej
będzie „jedynką” w knurowskim zespole.
Mecz Concordii z Bełkiem
obfitował w bramki. Padło ich
aż osiem, ale tylko dwie po

PiSk

SPARING:
Concordia - LKS Bełk 2:6
Bramki dla knurowian: Maciejewski, Mawo.
Concordia: Krzywicki, Śliwa, Kempa, Grodoń, Jaroszewski,
Spórna, Młynek, Maciejewski, Mawo, Kozdroń, Gajewski.
Ponadto grali: Widera, Bączkiewicz, Rozumek, Karwowski,
Krusiński, Modrzyński.

Trochę
żal...

Zza biurka

Życie jest pełne
niespodzianek
„Ida” odmieniana jest od
kilku dni przez wszystkie przypadki. Nie może być jednak
inaczej, skoro dramat Pawła
Pawlikowskiego został wyróżniony Oscarem. To bezsprzecznie wielkie święto polskiego
filmu. Mimo, że dzieło naszego
reżysera jest czarno-białe, a
więc odbiegające od jakże kolorowego świata.
Skoro już zacząłem o czarno-białym obrazie to muszę
zmienić temat, bo właśnie w
czarno-białych barwach maluje mi się aktualna sytuacja
naszej piłkarskiej Concordii.
Na szczęście wciąż trwa okres
przygotowawczy do rundy wiosennej, ale nie od dziś wiadomo, że jak piłkarze zimą nie
naładują akumulatorów to
takie wyniki, jak ten z soboty
- 2:6 z LKS-em Bełk - mogą

strzałach naszych zawodników - Bartłomieja Maciejewskiego i Solomona Mawo.
Porażka 2:6 z innym 4-ligowcem nie napawa optymizmem, ale niew yk luczone,
że po kolejnym weekendzie
kibice Concordii będą w lepszych nastrojach. W piątek
knurowianie zagrają z Tempem Paniówki (g. 17.30), a w
sobotę z Przyszłością Ciochowice (g. 10).

powtarzać się w lidze.
Niepokojący nie jest przytoczony wynik meczu sparingowego, ale to, jaki kształt
przybrały zimowe przygotowania. W obliczu różnego rodzaju
kontuzji oraz obowiązków
zawodowych, trener odwołał
ostatnio kilka jednostek treningowych. To nie napawa
optymizmem. Tym bardziej,
że wiele wskazuje na to, iż
wiosną w Concordii nie zagrają: Krzysztoporski, Wieliczko,
Pilc i Pietrasz, a kontuzjowani
są m.in. Żyrkowski, Gałach
i Filip.
Czy z tego czarno-białego
obrazu może urodzić się sukces? Nie na miarę Oscara, ale
solidnej 4-ligowej drużyny.
Trzeba w to wierzyć, bo jak
powiedział reżyser „Idy”, życie
jest pełne niespodzianek...

Zakończył się kolejny
udany sezon dla sztucznego
lodowiska administrowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Knurowie. Ostatnie ślizgi
w sezonie 2015/2015 były
możliwe w minioną niedzielę. Otwarcie nowego
sezonu MOSiR zapowiada
na grudzień br.
PiSk

Piotr Skorupa
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Trenerzy podkreślają,
że w czasie zgrupowania był
również czas na dobrą zabawę okraszoną dużą dawką
śmiechu.
- Był czas na pracę, był
czas na relaks - mówią. - Do
atrakcji sportowych możemy
zaliczyć wspólne sparingi z
klubem Gracie Barra Łódź,
w którym trenuje obecna
mistrzyni KSW - Karolina
Kowalkiewicz.
Uczestnicy zgrupowania
dziękują sponsorom, a w
szczególności Pawłowi Kobylińskiemu, który pomógł
dopiąć wszystkie spraw y
związane z organizacją wyjazdu do Górek Wielkich.
PiSk
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Górki Wielkie - to tam
22 zawodników Spartana
Knurów przebywało na zgrupowaniu, którego celem była
praca nad poprawą motoryki,
wytrzymałości i siły.
- Zawodnicy poprawiali
swoją wydolność tlenową poprzez marszobiegi i treningi w
profesjonalnej sali wyposażonej w maty, a także w siłowni
- relacjonuje trener Sławomir
Tokarz, który prowadził zajęcia wspólnie z Ireneuszem
Przywarą. - Pracowaliśmy
również nad szeroką gamą
technik używanych zarówno
w boksie, jak i muay thai. Ponadto zawodnicy mieli okazję
poznać sposoby relaksacji w
sporcie.

Ostatnie przygotowania
do treningu w hali

Czterdziestoosobowa g r upa z awod n i ków i
t renerów S ekc ji Pł y w ackiej TKKF Szczygłowice
przeby wa ła na obozie
narciarsko-pł y wack im w
Stroniu Śląskim.
- Program jak zwykle był
bardzo bogaty i obfitował
w wiele atrakcji. W ciągu
całego tygodnia uczestnicy
mieli okazję do zaspokojenia
wszelkich potrzeb sportowych: jeździli na nartach na
stacji narciarskiej Kamienica, brali udział w treningach pływackich i zajęciach
ogólnorozwojowych, które
odbywały się na basenie i w
hali sportowej CSiR Stronie
Śląskie - informuje Tomasz

Najlepiej biły damki
KNURÓW

Zwycięstwem pierwszej reprezentacji knurowskich
krwiodawców zakończyły się IV Międzyklubowe Zawody
w warcaby
Rywalizowano w sobotę. Grano klasycznie
– w warcaby brazylijskie (64-polowe).
Do walki o prymat przystąpiły cztery drużyny – z Knurowa, Bełku i Czerwionki- Leszczyn.
Honory gospodarzy czynili członkowie Klubu
Honorowych Dawców Krwi im. dra Floriana
Ogana.
- Warcaby to wspaniała gra – nie ma wątpliwości prezes Klubu Adam Pobłocki. – Idealnie
łącząca elementy rywalizacji z zacieśnianiem
więzi. Emocje były, ale wyłącznie pozytywne.
Z punktu widzenia współzawodniczących
gospodarze gościnni nie byli, jako że wygrali.
Drugie miejsce zdobyła drużyna Klubu HDK
im. A. Bery z Czerwionki-Leszczyn, trzecie – II
reprezentacja Knurowa, a czwarte – drużyna
Klubu Fenix z Bełku.

Mamy XXI wiek, a średniowieczna
- z XII - gra nadal cieszy się ogromną
popularnością

/bw/

Foto: SP TKKF

Pływacy
lubią narty

Przyjacielska rywalizacja - w takiej sympatycznej
atmosferze przebiegły knurowskie zawody

Foto: Archiwum Klubu HDK im. dra F. Ogana

Motoryka,
wytrzymałość,
siła

sport

Rzepa, jeden z założycieli
sekcji i organizator obozu.
Obok zajęć sportowych
czas uczestnikom zgrupowania wypełniały atrakcje
turystyczno-krajoznawcze.
Pływacy zwiedzili Jaskinię
Niedźwiedzia i kopalnię
Uranu, a także brali udział
w kuligu. Niejako „na deser”
knurowska ekipa wybrała się
do Multikina.
- Wszyscy uczestnicy na
zakończenie obozu otrzymali
medale i dyplomy, a zwycięzcy konkursów organizowanych na obozie odebrali
puchary - podsumow uje
Tomasz Rzepa.

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

PiSk
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Pokonują stres
oddechem
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Knurowie
poszerza ofertę szkoleniową.
W pierwszym semestrze
roku szkolnego 2014/2015
proponowała warsztaty,
prelekcje oraz projekty
autorskie dla dzieci i dorosłych

PPP kieruje swoją ofertę do
uczniów oraz osób zaangażowanych w ich rozwój. Warsztaty dla
uczniów klas integracyjnych poruszały m.in. problematykę związaną
z planowaniem własnej przyszłości
i w yborem zawodu, technikami
skutecznego uczenia się i zapamiętywania oraz rozwijania własnego
potencjału twórczego. Szczególną
popularnością cieszyły się warsztaty poświęcone sposobom radzenia
sobie ze stresem i w yzwaniami
codzienności.
- Trzy dni (10-12.02) intensywnej pracy dały młodzieży możliwość

nowego spojrzenia na czekające ich
egzaminacyjne wyzwania. Bogata
oferta ćwiczeń relaksacyjnych, oddechowych, ruchowych i poznawczych
pokazała uczniom, jak świadomie
mogą zmniejszać napięcie pojawiające się w trudnych sytuacjach - mówią pracownicy PPP.
Rod zicom pięciolat ków poradnia zaproponowała prelekcje
na temat gotowości szkolnej oraz
pomocy dzieciom w rozpoczęciu
edukacji i zapewnieniu im udanego
startu w szkole. Zajęcia służył y
także rozwijaniu i doskonaleniu
umiejętności wychowawczych oraz

roz p oz naw a n iu n ie p okoją c ych
stanów emocjona lnych u dzieci
od wieku przedszkolnego po wiek
dojrzewania.
- Nową inicjatywą poradni jest
projekt „Rodzice na 6”. Cykl spotkań
jest realizowany w Miejskiej Szkole
Podstawowej nr 6 w Knurowie od
października 2014 roku do czerwca
2015 - informują pracownicy.
W czasie spotkań podejmowane są
m.in. kwestie stymulowania rozwoju
mowy u dzieci, skutecznego porozumiewania się z dzieckiem i umiejętnego
wykorzystania osobistego potencjału
rodziców w procesie wychowania.

foto-migawka

Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola
nr 2 w Knurowie na zimowisko
wybrały się do Rabki. Trudno zliczyć atrak
cje, jakie tam na nie czekały.
W muzeum im. Wł. Orkana wysłuchały
ciekawych legend, w góralskiej
chacie lepiły garnki z gliny, oglądały spekt
akle w miejscowym teatrze oraz
spotkały się z prawdziwymi góralami!
- Koloniści z zapar tym tchem słuchali góral
skim przyśpiewek i malowały
na szkle. Obrazki były przepiękne - relacj
onują Cecylia Boryga i Justyna
Matiaszewska, które czuwały nad bezpieczeń
stwem przedszkolaków. Wspomagała ich pielęgniarka Małgorzata Dorab
iała.
Zimowa aura sprzy jała zimow ym szale
ństwom na śniegu, piesz ym wycieczkom i kuligowi. Kiedy zapadał zmier
zch, dziec i tańcz yły na balu
przebierańców oraz zajadały kiełbaski prost
o z ogniska. Do domu wróciły
radosne i szczęśliwe. Szkoda tylko, że kolejn
e takie kolonie dopiero za rok.
Oprac.jb, foto: arch. MP-2
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Pracownicy poradni zaprosili
również przedszkolaków z rodzicami na zajęcia ruchowo-terapeutyczne, pomagające przezwyciężyć
trudności adaptacyjne, pokonywać
lęk społeczny, odreagowywać napięcie i stres.
Poradnia pochyla się nad problemami szkół.
- Specjalnie dla nauczycieli przedszkolnych oraz rad pedagogicznych w
szkołach prowadzone były zajęcia na
temat sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci oraz metodami pracy z uczniem ze spektrum
autyzmu - tłumaczą pracownicy.

Kontynuowane były również
warsztaty dla psychologów i pedagogów szkolnych oraz członków
szkolnych Zespołów Zarządzania
Kryzysem.
- Prowadziliśmy cykl szkoleniowy dotyczący zagrożenia suicydalnego uczniów, w tym depresji u dzieci i
młodzieży oraz samookaleczeń wśród
uczniów – słyszymy w poradni.
PPP planuje kolejne projekty.

Oprac. jb, foto: archiwum PPP

Więcej informacji o działalności
PPP pod numerem telefonu: 32 235
14 76 lub na stronie internetowej:
poradniaknurow@wp.pl

KNURÓW, ZAKOPANE

W zimowej
stolicy Polski

Pod Tatrami śniegu
było po pas, dzieci
wcale nie martwiło,
że z każdym dniem
go przybywało

Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego
„Świetlik” w Szczygłowicach spędziły ferie
w Zakopanem. Po zimowych szaleństwach,
aż żal było wracać do domu
Wypoczynek zorganizował Zarząd Rejonow y Polskiego Czerwonego Krzyża
w Knurowie. Pogoda dopisała. Śniegu było po pas! Już
po przy jeździe feriow icze
chwycili narty i sanki i ruszyli na Antałówkę - stok w
samym sercu Zakopanego.
Szaleństwa na stoku nie były
jedyną atrakcją czekającą na
milusińskich.

- Dzieci zwiedziły pałac
lodowy pod Dużą Krokwią, zjeżdżały torem lodowym na pontonach oraz odwiedziły kino 7D na
Krupówkach oraz pluskały się w
termalnym Aqua Parku na Antałówce - mówią organizatorzy.
Wieczory feriowicze spędza li na imprezach tematycznych i dyskotekach. Nie
zabrakło także zabawnych
konkursów.

Organizacja zimowiska
była możliwa dzięki wsparciu
osób dobrej woli.
- W imieniu dzieci dziękujemy wszystkim sponsorom,
uczestnikom Charytatywnej
Biesiady Czerwonokrzyskiej,
za hojność - podkreśla Zarząd Rejonowy PCK.
jb, foto: arch. PCK
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