aktualności
Knurów. echa wYpadKu w KwK „Knurów-SzczYGłowice” ruch Knurów

Kto winien śmierci elektryka?

Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach. - Do przesłuchania
jest 45 osób, ale może być ich więcej - informuje rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego
w Katowicach, Jolanta Talarczyk. Dyrekcja kopalni podjęła pierwsze decyzje
personalne
Za niedopełnienie obowiązków
służbowych tymczasowo zawiesiła
kierownika działu mierniczo-geologicznego, nadsztygara do spraw
geologii oraz sztygara oddziałowego.
O tym, że woda pojawiła się
w przodku kilka zmian wcześniej,
pisaliśmy już 2 tygodnie temu.
Poproszony wówczas o komentarz rzecznik prasowy Kompanii
Węglowej, Zbigniew Madej, odpowiadał, że kierownictwo kopalni o
wszystkim wiedziało. - Ten stan nie
stwarzał zagrożenia, mimo to były
prowadzone prace profilaktyczne.
Niestety, nie zawsze naturę da się
obłaskawić.
Pod koniec stycznia w rozmowie z radiem RMF rzecznik zmienił
zdanie: - Zgodnie z przepisami,
kiedy pod ziemią nagle pojawia się

woda, prace w danym rejonie powinny
zostać wstrzymane. A tak się nie stało,
dlatego 3 osoby zostały tymczasowo
zawieszone.
Sprawę wypadku w kopalni bada
Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach. Dyrektor wydał kilka decyzji
istotnych dla funkcjonowania KWK
„Knurów-Szczygłowice”. Nakazał
wstrzymać wszelkie roboty górnicze
w pokładzie 408/2, gdzie doszło do
wypadku. Wyspecjalizowana jednostka ma przeprowadzić analizę
okoliczności wdarcia wody do rozcinki ścianowej 8 w pokładzie 408/2 oraz
zweryfikować projekty techniczne robót górniczych pod kątem m.in. oceny
profilaktyki zagrożenia wodnego.
Wyniki mają zostać przedstawione dyrektorowi OUG do
25 lutego.
- W dniu wypadku przesłu-

chanych zostało 10 pracowników.
Mogli być w szoku, dlatego będą
zeznawać raz jeszcze. Na swoją kolej
czeka jeszcze 45 świadków, ale może
być ich więcej - mówi Jolanta Talarczyk z WUG w Katowicach. - 19 już
przesłuchano. Dochodzenie może
potrwać 6 tygodni od zdarzenia. Dyrektor OUG zapowiedział, że zmieści
się w tym terminie.
Wstępne ustalenia WUG potwierdziły to, o czym nieoficjalnie mówili pracownicy kopalni.
W rejonie chodnika 7b i zrobów
zlikwidowanej ściany 7 w pokładzie
408/2 znajdował się dołowy zbiornik
wodny. Co ciekawe, nie było go na
żadnych mapach geologicznych.

waŻne

poszukiwani poszkodowani

Wydział do walki z przestępczością przeciwko mieniu Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzi śledztwo
w sprawie przestępstw dokonanych przez młodych knurowian,
w tym rozbojów - także z użyciem noża
W trakcie prowadzonego postępowania śledczy uzyskali informacje
na temat rozbojów, w których do tej
pory nie udało się ustalić pokrzywdzonych. Dochodziło do nich w
czasie wakacji 2012 roku.
Mowa m.in. o rozboju w parku
przy ul. Dworcowej, gdzie 2 lub 3 napastników zaatakowało nietrzeźwego
mężczyznę. Wcześniej wspólnie pili

w parku piwo. Na odchodne skopali
kompana i skradli mu 3 tys. zł.
Do podobnego zdarzenia doszło
w pobliżu budynku przy ul. Floriana 1. 3 napastników zaatakowało
mężczyznę, przewróciło go na ziemię, skopało i skradło około 7 zł.
W tym samym czasie z garaży
blaszanych, znajdujących się przy
kompleksie przy ul. Damrota, skra-

Foto: Iwona Kobryń

dziono drobne przedmioty.
Poszkodowani w opisywanych
powyżej przestępstwach proszeni są
o kontakt z Komisariatem Policji w
Knurowie.
/g/

nie zapomnij

7 II − Tłusty Czwart
ek
8 II− Start Karnawału
w Rio, Dzień
Bezpiecznego Intern
etu
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Knurów

zakłócony
spokój
Seniorzy wiedzą co to dobra
zabawa! 24 styc znia klub Loka
torsko-Własnościowej Spół dzielni Mieszkan
iowej „Lokator ek” pękał w szwa
ch. Na
parkiecie rządzili członkowi
e klubu seniora, tańc zący przy
dźwiękac h
zesp ołu muz yczn ego Piotr a
Polo ka i Iwony Kobr yń. Na
coro czny m
spotkaniu z okazji Dnia Babc
i i Dziadka nie zabrakło też prez
esa LWSM
Bogdana Litwina i wiceprezesa
Eugeniusza Jurc zygi. Choć zaba
wa trwała
do późnego wiec zoru, seniorzy
, jeszcze pełni sił i dobr ego
humoru, z
żalem opuszczali parkiet „Lok
atorka”.

jb

W niedzielny wieczór patrol Straży Miejskiej i Policji interweniował na
terenie szpitala. Powód dał bezdomny
mężczyzna, zachowujący się w sposób przeszkadzający personelowi i
pacjentom. Zapewne spory wpływ na
jego zachowanie miało to, iż był – co
wykazało badanie - pod wpływem
alkoholu. Zachowujący się agresywnie
i używający słów dalekich od parlamentarnych mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach.
/bw/
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fali się z wyrobiska.
- Poszkodowani
zostali przebadani w punkcie opatrunkowym i 6 pracowników skierowanych zostało do
domu, natomiast
2 poszkodowanych
przewieziono do
szpitala - podaje WUG.

18 stycznia 8 pracowników na zmianie „A” drążyło
rozcinkę ściany 8. Na zmianie
„B” do drążenia skierowanych
zostało kolejnych 8 pracowników. O godz. 14.12, gdy w
rejonie rozcinki przebywało w
sumie 16 pracowników, woda
wdarła się z przodka do wyrobiska. Fala wody zmieszanej z
mułem i odłamkami skalnymi
porwała 47-letniego elektryka
i przemieściła go o 200 m.
Liczne urazy ciała spowodowały jego zgon. Pozostali pracownicy doznali nielicznych
urazów i o własnych siłach
w yco-

Paweł
Gradek

Knurów

Knurów

Punkt Poboru Krwi
przy Unii Brackiej
w Knurowie wydłuża
godziny otwarcia

Mieszkanka Knurowa zgłosiła
kradzież... impulsów telefonicznych.
Nieznany sprawca najprawdopodobniej podłączył się do linii poszkodowanej i przeprowadził rozmowy na
łączny koszt 900 zł. Knurowianka o
posiadaniu dodatkowego abonenta
zorientowała się dopiero po otrzymaniu rachunku za telefon.

łatwiej
oddać krew

wydzwonił

Od poniedziałku, 11 lutego, będzie czynny w godzinach 7.30-11.00.
- Punkt w przychodni przy ul.
Dworcowej jest otwarty w poniedziałki i piątki – mówi Adam Pobłocki,
prezes Klubu Honorowych Dawców
Krwi im. dra Floriana Ogana w
Knurowie. – Wydłużenie godzin
przyjęć to konsekwencja rosnącego
zainteresowania ideą honorowego
krwiodawstwa. Po prostu przybywa
krwiodawców. Dłuższy, a więc i
lepszy, dostęp do punktu to ukłon w
ich stronę.
/bw/

Żernica

z humorem
na dzień
Kobiet

jb

Knurów

Kto do tańca

Centrum Kultury w Knurowie
zaprasza do udziału w kursie tańca
towarzyskiego i użytkowego. Zajęcia
odbywać się będą w środy w godzinach 17.45-18.45 w sali lustrzanej
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9
(al. Lipowa 12, I piętro, wejście obok
Levela). Koszt: 48 zł za cztery zajęcia.
Zapisy i dodatkowe informacje pod
nr. tel. 515 093 369.
/b/

Knurów

10 marca o godz. 17.30 na scenie
Domu Kultury w Żernicy zabrzmią
najpiękniejsze operetkowe utwory w
wykonaniu sopranistki Nairy Ayvazyan i tenora Tomasza Białka. W czasie spotkania „Operetka z humorem”
nie zabraknie pieśni neapolitańskich,
walców, czardaszy oraz arii i duetów
z „Księżniczki Czardasza”, „Wesołej
wdówki” czy „Zemsty Nietoperza”.
Koncert ze swadą i humorem poprowadzi gwiazda śląskiej telewizji
− Andrzej Potępa. Bilety w cenie 25
zł. Rezerwacja pod numerem 32 233
09 06.
jb

Strażnicy
ujęli wandali

W sobotnią noc dyżurny Straży
Miejskiej obsługujący kamery monitoringu zauważył dwóch młodych
mężczyzn kopiących drzwi wejściowe
do pawilonu handlowego przy ul. Kosmonautów. Chwilę później dało się
zauważyć, jak panowie chwytają za
kostkę chodnikową i rzucają w okno
lokalu z małą gastronomią. Strażnicy
miejscy, wysłani natychmiast na miejsce zdarzenia, ujęli obydwu wandali
i przewieźli do Komisariatu Policji.
Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi knurowski komisariat.
/bw/
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Knurów. 40-latek napadał z bronią na banki w 4 województwach

Dzielnicowy
wypatrzył bandytę
Schemat działania
knurowianina za każdym razem
był podobny: odwiedzał małe
oddziały banków, podchodził
do pracowników, wyciągał
broń i żądał wydania pieniędzy.
Jego łupem padło kilkadziesiąt
tysięcy złotych
Od kilku tygodni policjanci z 4
województw pracowali nad sprawą
napadów na banki, których dokonywał prawdopodobnie ten sam mężczyzna. Do dwóch pierwszych napadów doszło jeszcze w grudniu 2012
roku w Ostrowcu Świętokrzyskim,
a kilka dni później w Tychach. W
styczniu policja odnotowała kolejne
przestępstwa w Radomiu, Rzeszowie
i w Zabrzu.
Schemat działania przestępcy
był za każdym razem taki sam.
Odwiedzał małe oddziały banków,
kiedy miał pewność, że nie będzie
tam wtedy innych klientów. Podchodził do pracowników, wyciągał
przedmiot przypominający broń,
groził i żądał wydania pieniędzy.
Kiedy otrzymał gotówkę, pospiesznie
opuszczał budynek i znikał między
zabudowaniami.
Po każdym takim rozboju technicy kryminalistyki szczegółowo badali
miejsca zdarzeń i zabezpieczali ślady.
Dzięki zeznaniom pokrzywdzonych i
świadków śledczy sporządzili rysopis
sprawcy. Potwierdził go zapis z ka-

mer, zabezpieczony w trakcie
prowadzonego śledzt wa.
Widać na nim wysokiego,
szczupłego mężczyznę w
białej kurtce. Na głowie ma
czapkę z daszkiem, na nosie
okulary...
Kryminalni z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Kielcach po przeanalizowaniu
szczegółów napadów mieli
niemal pewność, że stoi za
nimi ten sam mężczyzna. Wiele
wskazywało, że może pochodzić z
województwa świętokrzyskiego i że
zaatakuje ponownie.
Media z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, śląskiego i podkarpackiego podawały rysopis sprawcy, a za zgodą prokuratury
publikowały także jego wizerunek
zarejestrowany przez kamery. Mimo
to policjanci nie otrzymali żadnej
informacji, która pomogłaby im w
ustaleniu tożsamości bandyty.
W środę, tydzień temu, policji
dopomógł zbieg okoliczności. Na
odprawie przeprowadzonej w kie-

40-latek z Knurowa był już karany - za kratkami
spędził 12 lat
W tym stroju chodził do „pracy”

leckim komisariacie przypomniano
funkcjonariuszom o sprawcy napadu
z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Dzielnicowi w trakcie obchodu
centrum Kielc zauważyli mężczyznę, którego wygląd odpowiadał
rysopisowi sprawcy napadów. Wylegitymowali go. Przechodniem okazał
się 40-letni mieszkaniec Knurowa.
Stwarzał pozory opanowania, ale
widać było, że jest zdenerwowany.
W trakcie przeszukania policjanci
znaleźli przy nim rewolwer gazowy
z nabojami. Knurowianin został
zatrzymany.
Szybko okazało się, że 40-latek

był już wcześniej karany za podobne
przestępstwa. Za kratami spędził
wcześniej 12 lat. Zgromadzony materiał dowodowy dał prokuratorom
z Ostrowca Świętokrzyskiego podstawę do przedstawienia mężczyźnie
zarzutów. Knurowianin przyznał się

do napadów w 4 województwach.
Decyzją Sądu Rejonowego w
Ostrowcu Świętokrzyskim został
tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Z wolnością może pożegnać się
na kolejne 12 lat.
/pg/, foto: KWP Kielce

reklama

W poniedziałek kryminalni z
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Kielcach zatrzymali 37-letniego mieszkańca województwa świętokrzyskiego, który
jest podejrzewany o współudział w napadzie na oddział

foto: KWP Kielce

Wpadł też wspólnik

Na posesji 37-latka policjanci
zabezpieczyli m.in. 60 kg tytoniu

banku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mężczyzna działał wspólnie z 40-latkiem z Knurowa.
Na terenie posesji, gdzie
zatrzymano 37-latka, policjanci
znaleźli i zabezpieczyli około
400 g marihuany i amfetaminy
oraz 60 kg tytoniu niewiadomego pochodzenia.
Śledczy sprawdzają, czy zatrzymany brał udział w napadach
na terenie innych województw.
37-latek trafił do policyjnego
aresztu. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.
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Knurów. w LIpCu ruSzY nOwY SYSteM gOSpODarOwanIa ODpaDaMI KOMunaLnYMI

Śmieci po nowemu,
czyli gra w kolory

Jak prawidłowo segregować śmieci, skąd wziąć worki na odpady,
co zrobić z kartonowym pudełkiem po mleku, czy styropian nadaje
się do powtórnego wykorzystania? – pytają knurowianie. Odpowiedzi
szukaliśmy w magistracie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej,
Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
czy ilości... zużytej wody (opłata
za pojemnik dotyczy tylko niezamieszkałych nieruchomości). Każde
kryterium ma wadę. Zawsze ktoś
może poczuć się pokrzywdzonym,
uważając, że płaci więcej niż powi-

nien. Oberwą za to samorządy, choć
winny jest kto inny...
Do końca styczna gminy miały
czas na ustalenie stawek za opłaty. W
Knurowie przyjęto 11 zł od mieszkańca na miesiąc za odpady zebrane

selektywnie i 14 zł za niesegregowane.
Bazując na tych kwotach, miasto przygotuje przetarg. Wyłoni on firmę, która od 1 lipca zajmie się (pod kontrolą
gminy) odbiorem i przeróbką śmieci.
Niewykluczone (choć to oczywiście

/bw/

Szacuje się, że w Polsce
na wysypiska trafia rocznie
ponad 140 tys. ton samych
butelek plastikowych,
tylko niewielka część
jest odzyskiwana
i wykorzystywana
ponownie

Foto: Bogusław Wilk

Obecny system radzenia sobie z
odpadami jest - mówiąc delikatnie
- nieefektywny. Sytuacja ma się zmienić diametralnie na lepsze po wprowadzeniu w życie nowego. Ustawa,
popularnie zwana „śmieciową”, została przyjęta w 2011 roku, ale zacznie
obowiązywać 1 lipca 2013 r.
Zapowiada się prawdziwa rewolucja w śmieciach. Teraz właścicielami
są ich producenci, czyli mieszkańcy.
Płacą za wywóz, zazwyczaj ustaloną
stawkę od kubła. Nic dziwnego, że
nie brak takich, którzy oszczędzają,
pozbywając się śmieci „na lewo”. Stąd
dzikie wysypiska. W nowym systemie
właścicielem odpadów staną się gminy.
Mieszkańcy zapłacą stałą stawkę niezależnie od tego jak dużo tych śmieci wyprodukują. Nikomu więc nie powinno
opłacać się fatygować, by wyrzucać
swoje śmieci gdzieś pod lasem.
Cel nowych przepisów jest na
pewno zbożny, ale – jak to często
bywa – diabeł tkwi w szczegółach.
Samorządom nie podoba się, że to
na nie zrzucono obowiązek zorganizowania całego systemu. Jeszcze
bardziej k r y tykują ograniczony
wybór kryteriów do ustalenia wysokości opłaty. Można ją uzależnić od
ilości mieszkańców nieruchomości,
powierzchni lokalu mieszkalnego

nic pewnego), że zwycięzca przetargu
będzie w stanie wykonać usługi taniej
niż się na tę chwilę zakłada.
Ze śmieciami trzeba sobie poradzić. Od tego nie ma odwrotu. Przepisy
wymagają, by do końca 2020 roku
gminy osiągnęły odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia m.in. papieru, szkła,
metali, tworzyw sztucznych. Zachętą
do segregacji mają być niższe opłaty.
Nowy system budzi wiele pytań.
Czytelnicy „Przeglądu“ dzielą się
swoimi wątpliwościami. Zebrane
w ciągu kilku dni pytania skierowaliśmy do knurowskiego Urzędu
Miasta. Poniżej odpowiedzi.
Jeśli chcesz o coś dopytać – dzwoń
(32 332 63 76) lub pisz (redakcja@przegladlokalny.eu, ewentualnie listownie:
ul. Niepodległości 5, 44-190 Knurów).
Uzyskane odpowiedzi opublikujemy
na łamach PL.
Informacje dotyczące nowego
systemu są dostępne na stronie internetowej www.knurow.pl oraz www.
knurow.bip.info.pl w zakładce „śmieci
po nowemu”.

O to pytają knurowianie
- Na czym ma polegać segregacja?
Na ile części (jakie rodzaje) należy podzielić śmieci?
- W „Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Knurów“,
ustalony został sposób zbierania
i gromadzenia odpadów segregowanych
i pozostałych w sposób selektywny,
obejmujący co najmniej następujące
frakcje odpadów: papier, szkło, metal,
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne
ulegające biodegradacji.
- Mieszkam w domku jednorodzinnym. Do czego mam wrzucać segregowane odpady – do worków
czy kubłów?
- W zabudowie jednorodzinnej dopuszczalne jest zbieranie odpadów zarówno w pojemnikach jak i w workach
o odpowiedniej kolorystyce, w które
właściciel nieruchomości zaopatruje
się we własnym zakresie.
- Skąd brać worki na segregowane odpady? Mam je kupić sam
obojętnie gdzie, czy wyłącznie od
firmy odbierającej śmieci, a może
dostanę je od niej gratis?
- W worki do selektywnej zbiórki
odpadów właściciel nieruchomości
zaopatruje się sam we własnym zakresie. Można je zakupić w dowolnym
sklepie. Ważne jest, aby posiadały minimalną pojemność 35 litrów i były w
kolorystyce odpowiadającej rodzajowi
zbieranych w nich odpadów.
I tak:
• niebieski - na papier,
• zielony - na szkło,
• żółty – tworzywa sztuczne, metale,

4

odpady wielomateriałowe,
• brązowy – odpady biodegradowalne
i zielone,
• czarny – pozostałe odpady niewymienione powyżej.
Koszt odbioru odpadów w workach
jest zawarty w opłacie, jaką mieszkaniec będzie ponosić na rzecz gminy.
- Ile śmieci będzie można oddać
za jednym razem?
- Nie ma ograniczeń co do ilości odbieranych odpadów.
- W sierpniu planuję remont domu.
Na pewno będzie sporo gruzu do
wyrzucenia. Czy to też ktoś ode
mnie odbierze, czy mam pozbyć
się go na własną rękę?
- Odpady budowlane i rozbiórkowe
wytworzone poza terenami budowy
należy gromadzić w specjalnie do tego
przystosowanych kontenerach lub
big bagach. Mieszkaniec we własnym
zakresie zaopatruje się w tego typu
pojemniki, po czym dostarcza odpady
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). W PSZOK
odpady będą przyjmowane nieodpłatnie, jeżeli przeprowadzanie remontu
nie wymagało zgłoszenia w myśl
przepisów ustawy Prawo Budowlane.
Natomiast gruz powstały w wyniku
drobnych napraw (do 25 litrów) może
być umieszczany w pojemniku w kolorze czarnym na odpady pozostałe.
- Nie jestem z Knurowa, ale buduję się tutaj. Co mam zrobić z
odpadami? Czy mam za nie płacić,
skoro ani nie jestem tu zameldowany, ani przecież nie mieszkam
na budowie?

- Odpadów budowlanych pozbywa się
pan sam we własnym zakresie i na
własny koszt.
- Do jakich odpadów zaliczyć:
resztki mięsa, obierki z ziemniaków, karton po mleku, spalony olej
z frytkownicy, popiół z pieca, ramy
z okna, styropian, kineskop od monitora komputerowego, zeschniętą
farbę olejną w metalowej puszce,
trawę po koszeniu w ogródku, obcięte gałęzie z drzew owocowych,
baterie-paluszki, stare lekarstwa
i butelki po lekach, starą oponę
do traktora, fotel samochodowy,
rozbite dachówki, zwój kabli elektrycznych, mały dywan, pieluchy,
świetlówki, termometr?
- W podanych przypadkach podział
będzie następujący:
• resztki mięsa, popiół z pieca i pieluchy, styropian opakowaniowy - odpad
zmieszany (worek czarny)
• obierki z ziemniaków – odpad biodegradowalny (worek brązowy)
• skoszona trawa, obcięte gałęzie
– odpad zielony (worek brązowy)
• karton po mleku – odpad wielomateriałowy (worek żółty)
• spalony olej z frytkownicy, zeschnięta farba olejna, baterie, stare lekarstwa i butelki po lekach, świetlówki,
termometr – odpad niebezpieczny
• kineskop od monitora komputerowego, zwój kabli elektrycznych – zużyty
sprzęt elektryczny lub elektroniczny
• opony, dywan, fotel samochodowy
– odpad wielkogabarytowy
• rozbite dachówki, styropian z budowy – odpad budowlany

• ramy z okna - odpad wielkogabarytowe lub budowlany
- 11 zł za odpady segregowane i
14 zł za niesegregowane – czyli
ile zapłacę? 25 zł?
- Nie. Składając deklaracje, trzeba
zadeklarować, że będziemy segregować odpady i wtedy zapłacimy 11
zł/miesiąc od osoby. Natomiast jeśli
firma odbierająca odpady stwierdzi,
że na danej nieruchomości odpady
nie są zbierane w sposób selektywny,
wówczas opłata wyniesie 14 zł/miesiąc
od osoby. W cenie 11 zł znajdują się
odpady segregowane oraz frakcje odpadów pozostałych po segregacji.
- Opłaty będą naliczane od ilości
o s ób z ame ldowanyc h c z y z a mieszkujących w domu/lokalu?
- Opłaty będą naliczane od ilości osób
zamieszkujących, a nie zameldowanych, na danej nieruchomości.
- Skąd będzie wiadomo, od ilu
osób naliczyć opłatę?
- Każdy właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do złożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Będzie w niej
musiał wskazać ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość i wyliczyć
wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(jako iloczyn ilości osób x opłata). Dane
zawarte w deklaracji dotyczące ilości
osób będą weryfikowane przez gminę.
- Kto sprawdzi, czy śmieci są
segregowane czy nie? Od kogo
zależeć będzie decyzja, czy mam
zapłacić 11 czy 14 zł?
- Obowiązkiem firmy odbierającej

odpady komunalne jest sprawdzanie,
czy na danej nieruchomości odpady
są zbierane w sposób selektywny.
W przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie wydana decyzja podwyższająca wysokość opłaty do 14 zł
- Mój syn studiuje. Mieszka w
akademiku (dziewięć miesięcy w
roku), ale często spędza weekend
w domu, wakacje też. Musi płacić
za śmieci?
- Jeżeli syn przyjedzie z zamiarem
dłuższego pobytu, wówczas trzeba
złożyć nową deklarację. Deklarację
należy składać za każdym razem, gdy
wystąpią okoliczności powodujące
zmianę wysokości opłaty.
- Kilka razy do roku wyjeżdżam
za granicę na 2-3 miesiące. Chyba
nie będę musiał płacić za czas,
kiedy nie ma mnie w domu?
- W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian mieszkaniec jest zobowiązany złożyć nową deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W tym przypadku zadeklaruje brak osób zamieszkujących nieruchomość.
- Z kim będzie podpisana umowa
– z urzędem czy firmą odbierającą śmieci?
- Umowy, które dotychczas zawarli
mieszkańcy z firmą wywozową, należy
wypowiedzieć do dnia 1 lipca 2013 r.
Od tej daty gmina zajmie się gospodarką odpadami komunalnymi. Odpady
będzie odbierała firma wyłoniona w
drodze przetargu na podstawie umowy
zawartej z gminą.

Not. bw
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Wedle szacunków ekspertów, pełne wdrożenie
systemu w Polsce może do 2020 roku dać 72 mld
euro oszczędności i 400 tys. nowych miejsc pracy

Pojemnik niebieski

– papier
WRZUCAMY: gazety, książki, zeszyty, papierowe
worki i torby, kartony i tektura.
NIE WRZUCAMY: kartony i tektura pokryta folią
aluminiową (np. kartony po mleku i napojach), kalka,
papier faksowy, tapety, odpady higieniczne (np. podpaski, waciki, pieluchy).

Pojemnik zielony

– szkło
WRZUCAMY: butelki i słoiki, szklane opakowania
po kosmetykach.
NIE WRZUCAMY: porcelana, ceramika, doniczki,
fajans, żarówki, reflektory, lampy fluoroscencyjne,
lustra, szyby samochodowe, ekrany telewizyjne i
komputerowe, szkło stołowe, okularowe i żaroodporne.

Pojemnik żółty

– t worzy wa sztuc zne, metal, opakowania
wielomateriałowe
WRZUCAMY: butelki plastkowe typu PET, po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania
po żywności (np. jogurtach, serkach, margarynach),
plastkowe zakrętki, torebki foliowe, puszki po napojach i konserwach, drobny złom żelazny i metali
kolorowych (np. narzędzia), kartony po napojach.
NIE WRZUCAMY: butelki po olejach spożywczych
i samochodowych, butelki z zawartością, opakowania
po olejach spożywczych, silnikowych i smarach, styropian, guma, baterie, puszki po farbach, opakowania
po środkach chwastobójczych i owadobójczych, po
aerozolach, lekach, sprzęt AGD.

Pojemnik brązowy

– odpady zielone i biodegradowalne
WRZUCAMY: resztki żywności, obierki z warzyw i
owoców, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek,
łupiny orzechów, trawa, liście, drobne gałęzie, trociny, ziemia po kwiatach, mokry zabrudzony papier,
zużyte ręczniki i chusteczki higieniczne.

Pojemnik czarny

– pozostałe odpady
WRZUCAMY: odpady, które nie nadają się do recyklingu: popiół, niedopałki, worki z odkurzacza,
resztki mięsa, zużyte materiały higieniczne (np.
pieluchy, podpaski), resztki z gumy, skórę prawdziwą
lub sztuczną.

Weźmy przykład
z lepszych

- Tyle u nas szumu o śmieci, o to jak
sobie z nim poradzić. Od lat o tym
słyszymy. A przecież wystarczyłoby
skopiować dobre wzorce z Europy – z
Niemiec albo Skandynawii. Dajmy na
to butelki. U nas można je zwrócić tylko do sklepu, gdzie się je kupiło. I to
pod warunkiem, że się ma paragon. A

na Zachodzie w każdym supermarkecie można zdać butelki i dostać zwrot
kaucji. Śmieci od lat sami segregują,
bo im się to umożliwia i wspiera. Worki
mają za darmo, a my musimy za nie
płacić. Takich przykładów jest więcej.
Uważam, że nie ma co popełniać
starych błędów, tylko uczyć się na
dobrych wzorcach...
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Jak często będą
odbierane śmieci?

- C z y c zę s tot liwo ś ć odbioru
będzie uzależniona od rodzaju
śmieci?
- W „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Knurów” została ustalona następująca częstotliwość pozbywania
się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości:
- zabudowa jednorodzinna:
• selektywnie zebrane odpady komunalne są odbierane nie rzadziej
niż jeden raz na miesiąc
• odpady ulegające biodegradacji
- nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie
• pozostałe odpady komunalne - nie
rzadziej niż jeden raz na miesiąc
• odpady zielone w okresie od 1
maja do 30 listopada odbierane są
w workach - nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie, natomiast w pozostałym okresie należy dostarczyć
odpady we własnym zakresie do
punk tu selek t y wnego zbierania
odpadów komunalnych
- zabudowa wielorodzinna:
• selektywnie zebrane odpady komunalne są odbierane nie rzadziej
niż jeden raz na dwa tygodnie
• odpady ulegające biodegradacji
- nie rzadziej niż jeden raz na tydzień
• pozostałe odpady komunalne - nie
rzadziej niż jeden raz na tydzień
• odpady zielone w okresie od 1
maja do 30 listopada odbierane są
w workach - nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie, natomiast w pozostałym okresie należy dostarczyć
odpady we własnym zakresie do
punk tu selek t y wnego zbierania
odpadów komunalnych
- z obiektów niezamieszkałych,
na k tór ych powstają odpady
komunalne, w tym:
- z terenów i obiektów użytku publicznego - nie rzadziej niż jeden raz
na dwa tygodnie,
- lokali, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza - nie rzadziej
niż raz w tygodniu,
- ogrodów działkowych i cmentarzy
usuwanie odpadów komunalnych
odbywa się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia pojemników
- kosze uliczne w zależności od
miejsca usytuowania muszą być
opróżniane z częstotliwością zapewniającą utrzymanie właściwego
standardu sanitarnego i czystości
w okolicy ustawienia koszy, nie
dopuszczając do ich przepełnienia i
wysypywania odpadów na ziemię.

Jak sortować
w bloku

- Mam małe mieszkanie w bloku - gdzie ja mam trzymać te
wszystkie worki? Może będą jakieś duże pojemniki na zewnątrz
budynku?
- Tak jak dotychczas mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej korzystają z
pojemników ustawionych w altanach
śmietnikowych.

Kilka praktycznych
wskazówek

na temat sortowania odpadów w
domu. Oto one :
Na początku zorientuj się, gdzie
najbliżej usytuowane są pojemniki
do segregacji,
• Jeśli masz mało miejsca w mieszkaniu, postaraj się zaplanować każdego dnia wyniesienie odpadów do
pojemników. Możesz to zrobić, idąc
codziennie do pracy, szkoły, na
uczelnię, na spacer, tak by przejść w
pobliżu pojemników. Dzięki temu nie
będziesz musiał przeznaczać dodatkowego miejsca w domu na gromadzenie odpadów. Posegregowane
opakowania z jednego dnia, nie
zajmą wiele przestrzeni.
• Możesz mieć w mieszkaniu dwa
pojemniki: jeden kubeł przeznacz
na odpady niesegregowalne, drugi
na surowce wtórne. Możesz je posegregować już przy pojemnikach
do tego przeznaczonych, wyrzucając
odpowiedni rodzaj śmieci do odpowiedniego pojemnika.

Not. bw
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aktualności

niby bezpańskie, ale...
Straż Miejska ma związane ręce.
Dwa ciągniki siodłowe, o których
pisaliśmy we wrześniu 2012 roku,
nadal stoją na parkingu przy ul.
Witosa. Niewzruszony na ulicy
Ułanów stoi też polonez, bo jego
właściciel zapadł się pod ziemię
W połowie czerwca Straż Miejska
zwróciła uwagę na niepokojący stan
techniczny porzuconych przy ul.
Witosa pojazdów. W jednym brakowało podzespołów skrzyni biegów, w
drugim zbiornika paliwa. Centralna
Ewidencja Pojazdów i Kierowców
zaprowadziła funkcjonariuszy pod
adres właściciela. W domu zastali
jedynie jego żonę, która od marca
nie widziała męża na oczy. Okazała
strażnikom dokument, z którego wynikało, że ciągniki zajął komornik.
W międzyczasie wyszło na jaw,
że współwłaścicielem ciągników
jest bank. Obecnie w sprawie toczy
się postępowanie sądowe. Nikt nie
wie, kiedy się skończy. Do czasu
rozstrzygnięcia Straż Miejska niewiele może.
Wystosowa ła do komorni ka
kolejne wezwanie do zabezpieczenia
pojazdów. To, jak i poprzednie pozostało bez odzewu.
Końca na razie nie widać także
w sprawie porzuconego na parkingu
przy ul. Ułanów poloneza. Z kół
samochodu dawno uszło powietrze,
okoliczni mieszkańcy rwą włosy z
głowy, bo niegdysiejszy król szos blokuje miejsce parkingowe. Właściciel
zapadł się pod ziemię.
- Znamy już adres jego byłej żony.
Mieszka w Zabrzu. Z jej pomocą
spróbujemy ustalić aktualny adres

pobytu właściciela poloneza - jeszcze
we wrześniu komendant Straży Miejskiej, Andrzej Daroń, miał nadzieję
na szybkie załatwienie sprawy.
Niestety, ex-żona nie potrafiła
pomóc, bo definitywnie zerwała kontakt z knurowianinem. Straż Miejska
zwróciła się po pomoc w ustaleniu
adresu pobytu delikwenta do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Urzędnicy wskazali
knurowski, pod którym właściciel
poloneza nie pokazuje się od trzech
lat. Zgodnie z art. 50a Kodeksu
Ruchu Drogowego: „Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych
lub pojazd, którego stan wskazuje na
to, że nie jest używany, może zostać
usunięty z drogi przez straż gminną
lub Policję na koszt właściciela lub
posiadacza”.
Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, bo polonez nie stoi na drodze,
tylko na parkingu...
Właściciel ma 6 miesięcy od dnia
usunięcia pojazdu, by go odebrać.
Jeśli tego nie zrobi, nowym właścicielem samochodu zostaje gmina.
- W ubiegłym roku mieliśmy trzy
takie sprawy. Dwa samochody zostały
usunięte na koszt właścicieli, a jeden
doprowadzony do stanu użytkowania
- usłyszeliśmy w Straży Miejskiej.
/pg/

Knurów

okazja czyni złodzieja
2 lutego o godz. 13.20 z mieszkania przy alei Piastów w Szczygłowicach zniknął telefon. Właściciel zauważył brak komórki i natychmiast
zgłosił sprawę na policję. Ta ustaliła,
że złodziej nie musiał się specjalnie

wysilać. Mieszkanie było otwarte.
Wystarczyło wejść i wziąć. Sprawca
kradzieży wciąż jest poszukiwany.
Szczęście w nieszczęściu, że pokusił
się tylko na telefon.
jb
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rozmaitości
Knurów

Prawie 6 ton elektrośmieci to plon
trzech poprzednich zbiórek

Wóz albo przewóz

Sporym wzięciem wśród amatorów łatwego zarobku cieszą
się... dziecięce wózki. Rok temu ten rodzaj łupów upatrzyło
sobie rodzeństwo, które przyznało się do kradzieży siedmiu
pojazdów. Kilka dni temu dwie panie skusiły się na pojazd
wart 1000 zł

Knurów. Bezpłatna zbiórka

Pozbądź
się elektrośmieci
W sobotę, 9 lutego, knurowianie będą mieć
kolejną okazję pozbycia się niepotrzebnego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
To czwarta zbiórka, której organizatorem jest knurowianin Janusz
Szydło, przy współpracy z gliwicką
firmą PTH Technika.
– W poprzednich trzech udało
nam się zebrać prawie 6 ton elektrośmieci – informuje pan Janusz. – Będziemy zbierać zużyty sprzęt AGD,
RTV, komputery, dyski, baterie i inne
podobne urządzenia.
Początek w sobotę, 9 lutego, o
godz. 10. na parkingu obok Biedronki przy ul. Witosa.
– Będziemy tam przez dwie i

pół godziny – mówi Szydło. – Jeżeli
ktoś nie jest w stanie lub nie ma
odpowiedniego transportu, a chce
się pozbyć dużego i nieporęcznego
sprzętu, np. lodówki czy telewizora,
niech zadzwoni pod nr 535 992 555,
a my podjedziemy i odbierzemy go
osobiście – dodaje organizujący akcję
knurowski radny.
Dodatkowo każdy, kto odda w
sobotę elektrośmieci, dostanie upominek w postaci torby ekologicznej.
DC

Właściciele zauważyli brak wózka w środę, 30 stycznia, około godz. 21. Kilka godzin później ze zdziwieniem
zobaczyli swoją własność... na internetowej aukcji. Potencjalny kupiec mógł go sobie odebrać w Zabrzu.
W jaki sposób wózek przemieścił się z klatki schodowej przy ul. Jedności Narodowej w Knurowie na zabrskie
przedmieścia? Pomogły mu dwie panie − 22-letnia zabrzanka i 29-letnia mieszkanka Sosnowca. Nie wzbudzając podejrzeń mieszkańców, „pozwiedzały” knurowskie
bloki, aż znalazły to, po co przyjechały.
Prawdopodobnie panie nie były debiutantkami w złodziejskim procederze i już wcześniej odwiedzały Knurów.
Ten wątek wciąż jest badany.
Kobiety, licząc na anonimowość w sieci, chciały szybko pozbyć się łupu. Nie wzięły pod uwagę, że tego typu
portale są pod stałym nadzorem policjantów z wydziału
kryminalnego. Złodziejkom grozi do 5 lat pozbawienia
wolności.
jb

Rybnik

Turnau na OFPA

17. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej
(OFPA) odbędzie się w dniach 21-24 lutego. W poniedziałek ruszyła sprzedaż biletów na wszystkie koncerty.
Można je nabyć (40-50 zł) w sekretariacie Fundacji Elek-

Duży wóz czy mały wózek - złodzieje skorzystają
z każdej okazji, by się wzbogacić kosztem innych

trowni Rybnik (poniedziałek-piątek 9-20) oraz w kasie
Rybnickiego Centrum Kultury (od godz. 12).
W tym roku publiczność będzie mieć okazję
usłyszeć m.in. Grzegorza Turnaua, Stanisława Soykę,
Monikę Brodkę, Renatę Przemyk, Czesława Mozila i
zespół Raz Dwa Trzy.
Program OFPA na stronie www.ofpa.pl.
/bw/

tekst sponsorowany

BUDOWA ZEPOŁU MIESZKANIOWEGO PRZY UL. BATOREGO W KNUROWIE

- Międzygminne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego zamierza wybudować w Knurowie
ze spó ł mie szkaniow y – dwa
budynki przy ul. Batorego. Dlaczego właśnie tutaj?
Franciszek Paśmionka, prezes
MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach: - Najważniejszym argumentem „za” jest doskonała lokalizacja
planowanych budynków. Umożliwia
szybki dojazd do Gliwic, wjazd
na autostradę A4 i A1. W pobliżu
znajduje się szkoła podstawowa,
gimnazjum, przedszkole, plac zabaw dla najmłodszych, centrum
handlowe i przystanki autobusowe.
To istotne atuty.
- Co wejdzie w skład kompleksu?
- Nasze zamierzenia to dwa budynki przy ul. Batorego. Budowę
pierwszego z nich planujemy rozpocząć w kwietniu 2013 roku. Pod
koniec 2014 r. przewidujemy zakończenie inwestycji.
- Jaki to będzie budynek?
- Zbudujemy czterokondygnacyjny, wielorodzinny budynek mieszkalny. Zaprojektowany w tradycyjnej technologii, charakteryzujący
się nowoczesną, funkcjonalną architekturą i nowoczesnymi rozwiązaniami. Powstaną 24 mieszkania
dwu- i trzypokojowe o zróżnicowanych powierzchniach – od 52,2 m2



do 65,4 m2. Pomieszczenia mieszkalne
znajdą się na parterze oraz piętrach
I, II i III. Piwnice pomieszczą komórki
lokatorskie, pomieszczenia techniczne, wózkownię i suszarnię. Co istotne,
lokalizacja głównych wejść do budynków umożliwi dojście i dojazd dla osób
niepełnosprawnych, poruszających
się na wózkach inwalidzkich.
- Jakie warunki finansowe należy spełnić, by móc zamieszkać w
wybranym nowym lokalu?
- Wystarczy 30-procentowa partycypacja w kosztach jego budowy oraz
wpłata kaucji w wysokości 12-krotnego czynszu.
- O jakich kwotach mowa?
- W przypadku mieszkania dwupokojowego o powierzchni 52,2 m2 wystarczy około 53 tys. zł, a dla lokum
53,4 m2 – 55 tys. zł. Wpłata 62 tys.
zł pozwoli zamieszkać w trzypokojowym mieszkaniu o powierzchni 60,6
m2, a 67 tys. zł – w mieszkaniu o powierzchni 65,4 m2. Należy zaznaczyć,
że dokładne rozliczenie może zostać
wykonane dopiero po zakończeniu
budowy, kiedy wszystkie koszty będą
znane.
- Czy przewidywane jest zróżnicowanie cen w zależności od
kondygnacji, na której znajduje
się mieszkanie?
- Tak, aczkolwiek trudno dzisiaj dokładnie sprecyzować różnicę.
- Do kiedy zainteresowani zas ie dle nie m now yc h mie s zkań
będą mieć c zas na dokonanie
wpłat?
- Planujemy zawarcie umów o wniesienie par tycypacji rozpocząć jak
najszybciej – po analizie i zatwierdzeniu złożonych wniosków o najem
mieszkań.
- Czy kwoty partycypacji mogą
być wnoszone w ratach?
- Tak, przy czym całość musiałaby

zostać opłacona najpóźniej do końca
2013 roku.
- Jaka będzie przewidy wana
wysokość czynszu?
- Maksymalna wysokość czynszu dla
poszczególnych mieszkań to około
11 zł/m2.
- Czy planowana jest budowa
miejsc parkingowych z myślą o
najemcach mieszkań?
- Tak, przewidujemy budowę parkingu dla mieszkańców nowo wybudowanego bloku.
- Brana jest pod uwagę możliwość wykupu mieszkań przez
najemców?
- Oczywiście. Po upływie 5 lat od
uzyskania prawomocnej decyzji na
użytkowanie budynku, przyszłym najemcom zostanie przedłożona oferta
wykupu lokali mieszkalnych.
- Czy cena wykupu będzie również zróżnicowana w zależności
od kondygnacji, na której znajduje się mieszkanie?
- Tak, wartość będzie także od tego
zależna.
- Z ręką na sercu: warto zamieszkać w Knurowie?
- Jak wc ze ś niej ws p omnia ł e m,
nowo wybudowany blok będzie mieć
niezaprzeczalne atuty. Począwszy od
doskonałej lokalizacji, poprzez nowoczesną architekturę, a skończywszy
na bardzo korzystnych warunkach,
pozwalających na zasiedlenie atrakcyjnych mieszkań. Nie mam wątpliwości – to doskonała propozycja. Warto
z niej skorzystać. Szczerze do tego
zachęcam.

Szczegółowe informacje

można uzyskać w Międzygminnym Towarzystwie
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry, tel.: 32 380 91 91, 32 380 90 50,
692 44 58 59, fax: 32 380 90 18, e-mail: sekretariat@
mtbstg.pl, a także na stronie internetowej www.mtbstg.pl.

Foto: Dawid Ciepliński

Knurów – tu warto zamieszkać!

Wnioski

mieszkaniowe i regulamin przydziału
mieszkań są do pobrania na stronie
www.mtbstg.pl. Można je kierować
pod adres: MTBS Sp. z o.o., ul.
Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie
Góry.
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Knurów. Koniec ul. Jęczmiennej to...

Droga przez mękę

W samochodzie pani Ady odpadło koło, kiedy wiozła dzieci rozkopaną ul. Koziełka.
Pani Marzena już dwa razy płaciła za wymianę zawieszenia w swoim aucie.
Przyczynę tych usterek knurowianki upatrują w fatalnym stanie końcowego odcinka
ul. Jęczmiennej, którym zmuszone są jeździć po kilka razy dziennie

Jeszcze kilka dni temu droga przypominała tor dla terenówek

Nazy wanie ulicą 200-metrowego, dziurawego jak ser, odcinka
Jęczmiennej to, zdaniem tamtejszych
mieszkańców, kiepski żart. Tam,
gdzie asfalt skręca w ul. Wolności,
rozpoczyna się droga przez mękę.
Co kilka minut dziurawy łącznik
skrzyżowań Jęczmiennej z Wolności
i Koziełka pokonują kierowcy, zasługujący na miano rajdowców.
- Tych dziur nie da się ominąć,
trzeba w nie wjechać - komentuje pani
Joanna z ul. Chmielnej. - Rano wszyscy odwożą dzieci do szkół, jadą do
pracy. Wtedy ciężko tędy przejechać.
Po południu, kiedy wracają, wcale
nie jest lepiej.
Pani Anna, mieszkająca w bliskim sąsiedztwie, zwraca uwagę na

brak alternatywy dla zmotoryzowanych. W rozoraną ul. Koziełka wjeżdżają tylko ci, którzy muszą, niewielu
decyduje się na objazd przez Bojków,
pozostali korzystają z dziurawego
łącznika.
- Ostatnio Adzie odpadło koło na
ul. Koziełka. U mechanika wydała
ponad 2 tys. zł - mówi pani Marzena. Jej samochód już dwa razy miał
wymieniane zawieszenie. - Muszę
uderzyć w deskę rozdzielczą, żeby radio się włączyło, a od tygodnia światła
przeciwmgielne same się zapalają.
Mąż się śmieje, że jakąś terenówkę
musimy kupić.
Mieszkańcy okolicznych domów
sami zaczęli wyręczać drogowców,
uzupełniając ubytki resztkami z pa-

lenisk pieców. To jednak wystarczało
zaledwie na kilka godzin.
- Mieszkańcy (...) zwracają się z
ogromną prośbą o interwencję w sprawie naprawy nawierzchni odcinka ul.
Jęczmiennej (...). Chcielibyśmy uniknąć
sytuacji, kiedy będziemy zmuszeni do
występowania o odszkodowania za naprawy naszych samochodów. Z drugiej
strony rozumiemy, iż do zakończenia
budowy sieci kanalizacyjnej nie możemy oczekiwać pięknych, asfaltowych
dróg, więc prosimy jedynie o łatanie na
bieżąco powstałych dziur - czytamy w
piśmie skierowanym do prezydenta
Knurowa, pod którym podpisało się
20 rodzin.
W odpowiedzi wiceprezydent
Barbara Zwierzyńska informuje,
że zgłoszenie mieszkańców zostało
przekazane Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji z prośbą o dokonanie bieżących napraw ubytków.
- Co mają do tego wszystkiego
Wodociągi? - dziwi się pani Joanna.
- Przecież one już zrobiły, co miały
do zrobienia. Posprzątały po sobie i
pracują teraz gdzie indziej.
- Właśnie. Widzimy kto tędy
jeździ i nie jest to nikt z Wodociągów
- sekunduje jej pani Anna.
Do rozmowy włącza się pan Jan,
żywo zainteresowany stanem nawierzchni łącznika, gdyż jego dom
stoi w bliskim sąsiedztwie. - Wystarczyłoby trochę hasi albo kamienia tu
nawieźć i po krzyku. Na Krywałdzie
zrobili chodnik, z którego nikt nie
korzysta, a tu 200-metrowego odcinka

Knurów. Rozmawiają na migi

Mundurowi w świecie ciszy

Komunikacja – to najtrudniejsze w porozumieniu światów
ludzi słyszących i głuchych. Właśnie dlatego uczniowie klasy
mundurowej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 uczestniczą
w lekcjach języka migowego

Nastolatki uważają, że znajomość języka migowego będzie
atutem na rynku pracy

Pomysł pojawił się w zeszłym
roku.
- Nie było jednak chętnych – wyjaśnia Katarzyna Szwarczyńska,
nauczycielka w ZSZ nr w 2. – Teraz
jednak udało mi się namówić obecną
pierwszą klasę mundurową, której
jestem wychowawcą.
Do dodatkowych lekcji przy-

stąpiło 21 uczniów. Zajęcia prowadzi
głucha od urodzenia, Monika Krawczyk. Komunikuje się za pomocą
Polskiego Języka Migowego (PJM),
którego nauczyła się w liceum dla
osób głuchych.
ZSZ to nie pierwsza placówka w
której uczy.
– Zaczęłam w marcu 2011 roku,
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kiedy dostałam propozycję z Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości – mówi pani Monika. Przyznaje,
że czasem trudno jest nawiązać
kontakt z osobami słyszącymi.
– Dużo łatwiej, gdy druga osoba
jest otwarta – dzieli się swoimi
spostrzeżeniami. – Najgorzej gdy
trzeba załatwić coś w urzędach i
instytucjach.
Młodzież z ZSZ radzi sobie wyjątkowo dobrze. Nastolatki uważają,
że znajomość PJM może im pomóc
w przyszłości znaleźć pracę.
– To przydatna umiejętność w
służbach mundurowych. Skoro pojawiła się możliwość nauki tego języka,
to z niej korzystamy – mówią.
Przekonują, że jak się przyłożyć,
nauka nie jest trudna.
Monika Krawczyk podziela
zdanie nastolatków: - To tak samo
jak z nauką języka obcego. Nic trudnego dla chcącego...

nie potrafią doprowadzić do porządku? Ludzie są tu zdesperowani. Skoro
kobiety wzięły sprawy w swoje ręce, to
lepiej z nimi nie zadzierać...
Naczelniczka wydziału Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji
i Ochrony Środowiska, Anna Lewandowska, jest przekonana, że ubytki w
nawierzchni to jednak sprawka firm,
budujących kanalizację. W piątek
zapewniała, że lada dzień PWiK
rozpocznie prace naprawcze i tak się

rzeczywiście stało.
- Chcemy zaznaczyć, że odcinek
ten był w złym stanie technicznym
już w momencie rozpoczęcia realizacji projektu - czytamy w piśmie
nadesłanym z PWiK. - Cały czas służy
on pojazdom obsługującym budowy
domów, hurtownie, służbom usuwającym odpady i nieczystości ciekłe,
dostawcom opału.
Mimo że nie jest to teren, gdzie
firmy budują kanalizację, w ramach dobrej współpracy ZISCO
i WODROL uzupełniły dziury i
doprowadziły łącznik do stanu przejezdności.
Co dalej z kawałkiem Jęczmiennej? W Wydziale Inwestycji usłyszeliśmy, że jeszcze w tym roku będzie
gotowa dokumentacja przebudowy
wspomnianego odcinka. Ma tam
powstać droga asfaltowa i chodnik.
Kiedy? Wszystko uzależnione jest od
tego, czy miasto otrzyma na ten cel
dofinansowanie.
Tekst i foto: Paweł Gradek

...ale w środę od rana przy naprawie nawierzchni uwijały się ekipy
robotników
Przy okazji tematu Jęczmiennej zapytaliśmy naczelnik GKRiOŚ, Annę Lewandowską, o odszkodowania za uszkodzenie samochodu na knurowskich
drogach. - Zdarzały się pojedyncze przypadki. Wiem, że kilka lat temu, zanim
przystąpiliśmy do remontu ul. Marynarzy, kierowca wystąpił o odszkodowanie, bo na drodze uszkodził samochód. Pieniądze zostały mu wypłacone.
Takie sprawy trafiają do naszego ubezpieczyciela.
Aby móc ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na dziurawej drodze, konieczna jest dokumentacja fotograficzna i protokół spisany
na miejscu zdarzenia przez Policję lub Straż Miejską.
ogłoszenie

Wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal,
wzięli udział w uroczystości pogrzebowej
ś.p. TERESY FRANIK
za modlitwę, pamięć, złożone kwiaty
serdeczne podziękowania
składają
Córki z Rodzinami

Wyrazy wdzięczności dla Lekarzy
i Pielęgniarek
Oddziału Chirurgii
Szpitala Miejskiego w Knurowie
za zaangażowanie i troskę w opiece nad
ś.p. BRONISŁAWĄ GAŁAT
w ostatnich chwilach Jej życia
składają
Zofia i Józef Maślanka z Rodziną

Tekst i foto: Dawid Ciepliński
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Knurów

- Celem programu jest rozwijanie
u uczniów kreatywności, krytycznego
myślenia, a także wyszukiwanie i
twórcze wykorzystywanie dostępnych
źródeł wiedzy - podkreśla dyrektor
Misiura. - Za kilka lat komputer
posłuży im do poszukiwania pracy,
Role się odwróciły - kadra Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1
płacenia rachunków.
zasiadła w uczniowskich ławkach, by zapoznać się z nowoczesnymi
Szkoła nie zamierza ograniczać
technologiami, które będzie wykorzystywać na lekcjach. To nie oznacza, się jedynie do zajęć z wykorzystaniem laptopów. Takie lekcje odbywać
że tablica i kreda odejdą do lamusa
elektronicznej, a komputer w kilka się będą kilka razy w tygodniu.
Na pier wsze podsumowania
sekund poda wynik.
- Zdajemy sobie sprawę, że wielu trzeba będzie poczekać, gdyż „Jedynka” stawia dopiero
uczniów po powrocie do domu spędza Z badań pr zeprowadzonych w pierwsze kroki w
w 2009 roku wynika, że co
„Cyfrowej szkole”.
k o l e jn e g o d z iny Polsce
czwarty 15-latek ma trudności z
przed komputerem. wyszukiwaniem potrzebnych in- Już teraz wiadomo, że uczniowie
To trzeba nadzo- formacji w internecie.
chętniej biorą
rować. Poza tym
Koszt wdrożenia programu „Cynie rezygnujemy z frowa szkoła” w MSP-1 to 114 tys. udział w lekcjach,
wychowania fizycz- zł, z czego wkład własny wyniósł w czasie których
wykorzystywany
nego - podkreśla prawie 23 tys. zł.
jest sprzęt komdyrektor Misiura.
Wydłużenie czasu spędzanego puterowy, częściej zgłaszają się do
przed komputerem, to główny zarzut odpowiedzi.
Warto w cyfrowej rzeczywistości
stawiany przez krytyków ministerialnego pomysłu. Do lamusa odchodzą pamiętać, że o efektywności edukacji
słowniki, encyklopedie, od których decyduje nie rodzaj i liczba urządzeń,
uginają się biblioteczne regały. Teraz ale sposób ich wykorzystania i cel,
uczniowie czerpią wiedzę z internetu, jakiemu to wszystko ma służyć.
Tekst i foto: Paweł Gradek
gdzie czują się jak ryby w wodzie.

Nauczyciele wywołani do tablicy

Wprowadzenie do nauczania nowoczesnych technik pozwoli polskiej oświacie nadążyć za europejską
czołówką

Wystarczyła odrobina szczęścia
w losowaniu, by MSP-1 jako jedyna
szkoła w Knurowie została zakwalifikowana do pilotażu rządowego
programu „Cyfrowa szkoła”. Placówka z ponaddwustuletnią tradycją nieśmiało wkracza w świat technologii
informatycznych, w których upatruje
się przyszłość polskiej edukacji.
Dyrektorka „Jedynki ”, Anna
Misiura, przyznaje, że nauczycie-

lom coraz trudniej skupić uwagę uczniów na lekcjach, dlatego
m i n i sterst wo chc e nad ą ż yć z a
większością krajów europejskich.
Tam wprowadzenie do nauczania
nowoczesnych technik zwiększyło
zaangażowanie uczniów i poprawiło ich wyniki.
Pod koniec grudnia szkoła otrzymała sprzęt komputerowy, m.in. 38
laptopów, tablicę interaktywną, pro-

jektor multimedialny oraz niezbędne
oprogramowanie.
Pierwszeństwo w korzystaniu z
tych dobrodziejstw mają uczniowie
klas IV-VI.
„Cyfrowa szkoła” to nie tylko
laptop na każdej ławce. Za kilka lat
powszechne mają być e-podręczniki,
które odciążą kręgosłupy uczniów.
Część kartkówek i sprawdzianów
przeprowadzanych będzie w formie

Foto: Marek Czerwiński

Informacja własna wydawcy

Pedagodzy „Jedynki” cenią sobie jej dwuwiekową tradycję, jednak
starają się, by ich szkoła nauczała na miarę XXI wieku

Ratujemy nóżki Antosi
Choć lasso latało, wszystkie byki uszły cało...

Knurów, Bargłówka. Zabawa w rytmach country

Rodeo dla Antosi
O 2,5 tys. zł wzrosło konto Antosi
po kowbojskim wieczorze na rancho
w Bargłówce

Zabawę na Rancho u Marka
zorganizowało Towarzystwo Miłośników Knurowa. Impreza miała
łączyć przyjemne z pożytecznym
– dać radość uczestnikom i fundusze na leczenie nóżek Antosi
Wieczorek.
W sobotni wieczór kowbojom
i ich partnerkom dźwięki country


wygrywali Jerzy Rogoń i Eugeniusz
Jurczyga. Była okazja potańczyć
i rywalizować w westernowych
konkursach. Kto chciał, próbował
sił i zręczności usiłując schwytać
na lasso byka. Coltów nie używano,
ale zabawa i bez tego była wystrzałowa.
/bw/

Dziewczynka urodziła się 21
marca 2012 r. Badania wykazały
u niej bardzo rzadki zespół wad
wrodzonych.
W obrębie śródręcza i palców
widocznych jest jedynie 8 kości
z 22, ustawione są niefizjologicznie. Część z nich jest pogrubiała
i zrośnięta. W obrębie kończyn
dolnych Antosi brakuje w obu
nogach kości strzałek, kości piszczelowe są zgrubiałe i wygięte
do przodu. Występuje również poważny niedorozwój stóp, w lewej
posiada tylko trzy paluszki, a w
prawej dwa.
Lekarze mówią, że jest szansa, aby Antosia mogła stanąć
na swoich nóżkach, ale koszty
leczenia są ogromne. Jeżeli się
nie powiedzie, Antosia najprawdopodobniej będzie poruszać się
na dwóch protezach.
Więcej o dziewczynce i akcji
dowiesz się ze strony www.antoninawieczorek.pl.
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rozmaitości
po werdYKcie trYbunału KonStYtucYjneGo działKowcY drŻą o Swoje Małe poletKa

w Knurowie działki bezpieczne
Do stycznia 2014 roku parlament ma czas na uchwalenie nowej
ustawy o ogródkach działkowych. Projekty nowych przepisów budzą
wiele kontrowersji, co sprawia, że działkowcy drżą o swoje ogródki.
Knurowscy samorządowcy uspokajają, że nie mają powodów do obaw

Niepewny stan prawny działek
to zmartwienie dla setek tysięcy
polskich działkowców i ich
rodzin

- W Knurowie działalność działkowców ma ważny wymiar społeczny,
wykracza daleko poza granice ich ogródków - podkreślał prezydent
Adam Rams

wprowadzenie zmian w takiej formie
doprowadzi do tego, że miasta będą
likwidować ogrody, a pozyskane w
ten sposób tereny potraktują jako
miejsce pod inwestycje.

A d a m
Rams,
prezyd e n t
Knurowa:
- Ogrody
działkowe
to istotny
element
infrastruktur y miejskiej, a
jednocześnie ważna dziedzina
życia społecznego. Po wyroku
Trybunału Konstytucyjnego,
który stwierdził, że ustawa o
rodzinnych ogrodach działkowych zawiera wiele artykułów
niezgodnych z Konstytucją,
sprawa wraca do Sejmu RP
do procedowania i przyjęcia
nowych rozwiązań prawnych.
W Knurowie prawie wszystkie
działki objęte są miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego, w któr ym
utrzymuje się przeznaczenie
t yc h te r e nów po d ogr o dy
działkowe. Plany zagospodarowania przestrzennego stanowią prawo miejscowe, tym
samym użytkowanie ogrodów
działkowych jest chronione
prawem.
Not. bw

dzieje się w parlamencie.
– Nie możemy czekać, aż ktoś
zadecyduje za nas. Musimy działać
już teraz – podkreślali.
Ze strony przedstawicieli deleSamopoczucia działkowcom nie
gatury gliwickiej PZD padła propopoprawiają uspokojenia autorów
zycja, by zorganizować spotkania z
projektu ustawy, zarzekających się,
innymi śląskimi samorządowcami, a
że ich celem nie jest dawanie gminom
nade wszystko z posłami. To byłaby
narzędzia do likwidacji działek. Na
dobra sposobność, by
terenach, gdzie znajduforsować własny (PZD)
ją się obecnie działki, a Smak na działki
projekt ustawy. Działmiejscowy plan zagospo- Według szacunków w całej Polsce ogrody działkowe
kowcy zapewniają, że
zajmują
44
tys.
ha.
Wiele
z
nich
ma
świetną
lokalizację
darowania przestrzennego
pod ich dokumentem
–
to
łakomy
kąsek
dla
potencjalnych
inwestorów.
przewiduje ich istnienie,
podpisało się już ponad
miasta będą miały obo800 tys. osób. Termin
wiązek podpisać umowę ze stowarzy- ną zmuszeni do zastosowania się do
składania podpisów upłynął 5 luteszeniem ogrodowym na minimum obowiązujących przepisów.
go, działkowcy zapowiadali, że do
– Nie wyobrażamy sobie jednak,
25 lat. W miejscu, gdzie nie ma tego
tego czasu poprze ich milion osób.
planu lub gdzie przewidziane jest coś by posłowie tak skomplikowali ureNie mają wątpliwości, że takiej ilości
innego niż działki, porozumienie ma gulowania prawne poprzez nowe
obywateli posłowie nie mogą zlekinicjatywy ustawodawcze, że admiobowiązywać 15 lat.
ceważyć.
Ustawa ma gwarantować od- nistracja gminna stanie się bezpoOdrębne projekty ustaw złożyły
stępstwo od tych umów, ale tylko w średnim partnerem dla pojedynczego
też SLD i Solidarna Polska.
działkowca – mówił prezydent Rams.
Jak rozwinie się cała sytuacja?
– Niech robią to stowarzyszenia oraz
Czas pokaże. Pewne jest natomiast to,
związki w oparciu o mądre przepisy i
że nowe przepisy muszą być uchwadobre ustawy, które nie będą zagrażać
lone do stycznia 2014 roku.
istnieniu ogródków działkowych.
Działkowcy nie chcą poprzestać
Tekst i foto:
na milczącym przyjęciu tego, co
Dawid Ciepliński
reklama

Foto: Paweł Gradek

Przypomnijmy. W lipcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny
podważył zgodność z konstytucją
24 przepisów ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Wzbudziło
to strach w działkowcach, którzy
zgodnie twierdzą, że orzeczenie doprowadzi do likwidacji działek.
Konieczne jest wprowadzenie
nowej ustawy. Pojawiło się kilka
projektów. Najwięcej kontrowersji i
obaw, szczególnie w szeregach Polskiego Związku Działkowców, budzi
projekt Platformy Obywatelskiej,
partii mającej obecnie największy
wpływ na decyzje Parlamentu. Jego
głównym założeniem jest likwidacja
PZD i sprawienie, by właściciele
działek sami zakładali nowe stowarzyszenia ogrodowe, które miałyby
podpisywać umowy dzierżawy gruntów z gminami. Dzierżawa ta miałaby
być płatna. Ponadto parlamentarzyści z PO chcą, by to gminy miały
możliwość dysponowania terenami
ogródków działkowych.
Z tymi zapisami nie chcą zgodzić
się członkowie PZD. Uważają, że to
początek końca działek. Ich zdaniem

przypadku, gdy samorząd zdecyduje
się na zrealizowanie inwestycji celu
publicznego, np. drogi lub zadania
przewidzianego w planie zagospodarowania. Wtedy jednak musi odtworzyć działki w innej części miasta.
O przyszłość swoich działek
martwią się też knurowianie. Problemowi zostało poświęcone spotkanie
w ROD „Szyb Wschód” z udziałem
działkowców, członków PZD i przedstawicieli władz miasta. Samorząd
reprezentowali prezydent Knurowa
Adam Rams, zastępca prezydenta
Barbara Zwierzyńska, wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Pach, a
także miejscy radni Marian Gruszka
i Franciszek Szafarz (w podwójnej
roli, bo także jako prezes ROD im.
ks. Dzierżona).
Podczas dyskusji prezydent Rams
uspokajał, że knurowskie działki są
bezpieczne, a miasto nie planuje ich
likwidacji.
Prezydent zaznaczył, że ceni poczynania działkowców.
- W Knurowie ogrody działkowe
są traktowane jako teren zieleni
miejskiej. Są wpisane w miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, a nie ma w nich wzmianek, by
były przygotowane pod jakąkolwiek
inwestycję – dodała wiceprezydent
Zwierzyńska.
Samorządowcy zastrzegli przy
tym, że jeśli projekt ustawy partii
rządzącej zostanie przyjęty, to zosta-

Dla Przeglądu

Wielu działkowców nie wyobraża sobie życia bez swoich zadbanych
ogródków
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rozmaitości

rozrYwKa nr 6/2013

Foto: Dawid Ciepliński

- do wYGrania podwójnY bilet do Kina

hubert tomanek z rybnika

ur. 27.01.2013 r., 3810 g, 53 cm

wiktoria Krzysztof z Knurowa

ur. 29.01.2013 r., 3950 g, 55 cm

patryk Kurasz z ornontowic

ur. 30.01.2013 r., 4120 g, 57 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).
Wśród autorów prawidłowych odpowie-

Maksymilian piotrowski z zabrza
ur. 28.01.2013 r., 3950 g, 54 cm

weronika Kapuścińska z czerwionki
ur. 30.01.2013 r., 3750 g, 52 cm

antoni Staniewski z Gliwic

ur. 30.01.2013 r., 4170g, 57 cm

dzi rozlosujemy podwójny bilet do Kina
Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 4/2013 brzmiało: „Trójskok”. Podwójny bilet do kina otrzymuje Monika
Czerwińska. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Maksymilian brzeziński z Knurowa

igor jarosz z Knurowa

ur. 31.01.2013 r., 3030 g, 56 cm

ur. 31.01.2013 r., 3760 g, 55 cm

artur Szura z czuchowa

Kacper nierychło z rachowic

11.02.2013 r. PONIEDZIAŁEK
FERIE FILMOWE NA PIĄTKĘ
– bilet 5 zł
Asterix i Obelix.
W służbie jej królewskiej mości. 3D
− godz. 11.00

6

7.02.2013 r. CZWARTEK
Zambezia 3D
− godz. 16.00
Gangster Squad
− godz. 20.15
Drogówka
− godz. 18.00
8.02.2013 r. PIĄTEK
Kabaret Młodych Panów
− godz. 18.00 i 20.30
9.02.2013 r. SOBOTA
Zambezia 2D
− godz. 16.00
Drogówka
− godz. 18.00
Gangster Squad
− godz. 20.15
10.02.2013 r. NIEDZIELA
Zambezia 3D
− godz. 16.00
Gangster Squad
− godz. 18.00
Drogówka
− godz. 20.15

0

Zambezia 2D
− godz. 16.00
Drogówka
− godz. 18.00
Gangster Squad
− godz. 20.15
12.02.2013 r. WTOREK
Zambezia 3D
− godz. 16.00
Gangster Squad
− godz. 18.00
Drogówka
− godz. 20.15
13.02.2013 r. ŚRODA
FERIE FILMOWE NA PIĄTKĘ
– bilet 5 zł
Zambezia 2D
− godz. 11.00
Drogówka
− godz. 16.00
Gangster Squad
− godz. 18.00
Piękne istoty – premiera
− godz. 20.15

www.kinoscenakultura.pl

Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru

ur. 31.01.2013 r., 3060 g, 52 cm

Kinga bezpałko z Knurowa

ur. 2.02.2013 r., 3590 g, 55 cm

ur. 1.02.2013 r., 3310 g, 52 cm

barbara Mandrysz z rybnika

ur. 3.02.2013 r., 2650 g, 54 cm

Przegląd Lokalny Nr 6 (1040) 7 lutego 2013 roku

W baśniowym świecie dzieci
czują się znakomicie

Chcecie bajki?
oto bajka!

W poniedziałek po korytarzach
Miejskiego Przedszkola nr 13 z oddziałami
integracyjnymi przechadzały się księżniczki,
gdzieniegdzie przemykał bałwanek, naraz
z kąta wyskakiwał groźny wilk
Dzieci z „Trzynastki” nie tylko
bajki przedstawiały, ale także ich
słuchały. Zaproszeni goście wcielili
się w postacie z opowieści o trzech
świnkach. Przedszkolakom szczególnie podobał się straszny wilk w
wykonaniu Brygidy Dreślińskiej,
dyrektorki Miejskiej Biblioteki
Publicznej.
jb

KnURÓW. zBLiŻAJĄ siĘ FeRie – BiBLioTeKA zAPRAszA

Dzieci, bawcie się

Na czytanie i oglądanie bajek zaprasza
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Knurowie. Muminki, Smerfy i bohaterowie
baśni Andersena urozmaicą małym
czytelnikom zimowe ferie
Zajęcia będą mieć dwie tury.
Pierwsza w dniach 11-15 lutego,
druga – 18-22 lutego. Każdego
dnia po dwie godziny – od 10 do

Harmonogram
Biblioferii:

• 11.02 (poniedziałek) – „W odwiedzinach
w Dolinie Muminków”: czytanie opowiadania z serii „Muminki”, bajka pt. „Zima
w Dolinie Muminków” i stworzenie
Doliny Muminków.
• 13.02 (środa) – „Smerfne komiksy”:
czytanie o przygodach Smerfów, bajka
pt. „Smerf Ważniak” i projektowanie
komiksu o przygodach Smerfów.
• 15.02 (piątek) – „W świecie baśni
Andersena”: czytanie utworów pisarza
(m.in. o „Calineczce”, „Brzydkim Kaczątku” i „Latającym Kufrze”), rozmowa
o pożytkach z bajek i wykonanie witraży
nawiązujących do baśni Andersena.
• 19.02 (wtorek) – „W podróży z Guliwerem”: czytanie fragmentów przygód Guliwera i wykonanie Wyspy Liliputów.
• 21.02 (czwartek) – „Ahoj, Piraci Kamraci”: czytanie wybranych utworów (m.in.
o „Skarbie piratów” i „Piratach – galerii
łotrów”, zabawy ruchowe i zręcznościowe
(m.in. przebrania, malowanie twarzy,
wykonanie masek z kartonu) oraz projekt
statku pirackiego.

12. Biblioteka zachęca do udziału
dzieci w wieku 5-12 lat.
Dzieci będą miały okazję wysłuchania i obejrzenia najbardziej znanych bajek. Na podstawie lektury
i projekcji zostaną wykonane prace
plastyczne. Twórcze efekty pracy zostaną zaprezentowane na specjalnej
wystawce wieńczącej Biblioferie.
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Uczniowie
postawili
na rozwój
Jak odnaleźć się
na rynku pracy?
Uczniowie z Zespołu
Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie
liczą, że pomoże
im w tym udział
w projekcie „Bądź
przedsiębiorczym –
aktywizacja młodzieży
szkół zawodowych
i średnich zawodowych
przeciw wykluczeniu”

Knurów

− Przez cały tydzień w naszym
przedszkolu trwa Bajkowy tydzień
„Baju, baju, baj” − wyjaśniła gościom dyrektorka MP-13, Aldona
Rychlewska. − Dzisiaj rozpoczynamy to święto.
Na cel spotkania ze światem
książki wzięto „Bajki naszych przyjaciół z Unii Europejskiej”. Wyobraźnia
rodziców i nauczycielek przy tworzeniu kostiumów nie znała granic.

KnURÓW. DzieŃ PRzeDsiĘBioRCzoŚCi W zsz nR 2

/bw/

- Zadaniem uczniów było stworzenie biznesplanu i poddanie go
pod ocenę eksperta gospodarczego
– mówi Katarzyna Szwarczyńska,
nauczycielka w ZSZ nr 2. – Projekt

Uczniowie połączyli
pożyteczne z przyjemnym
- zajęcia urozmaicały im
występy i pokazy

Foto: Dawid Ciepliński

Foto: Justyna Bajko

aktualności

pokazał im, że wchodząc na rynek
pracy, można być nie tylko zatrudnianym. Warto też spróbować otworzyć
własną działalność gospodarczą.
Opcji jest wiele.
Rezultaty projektu podsumowano podczas szkolnego Dnia Przedsiębiorczości.
Nie poprzestano na tym. Sławomir Tokarz, trener klasy mundurowej
ZSZ, wyjaśnił zainteresowanym jak
założyć i prowadzić firmę. Biznesowi

KnURÓW. FeRie TUŻ TUŻ...

W pantoflach
do sztuki
W pierwszym tygodniu ferii Klub
Kultury Lokalnej Sztukateria zaprasza dzieci do udziału w zajęciach pod
hasłem „W pantoflach do sztuki”.
- Nikt z uczestników na pewno nie
zazna nudy – zapewniają organizatorzy z knurowskiego Centrum Kultury.
– Przeciwnie: będzie ciekawie i wesoło.
informacja własna wydawcy

poświęcony był też quiz z nagrodami.
Nie zabrakło ciekawych występów
i pokazów, niekoniecznie wprost związanych z działalnością gospodarczą.
Goszczące w placówce uczennice z Technikum Handlowego w
Gliwicach uczyły jak przygotować
zdrową żywność. O pożytkach z
prawidłowego odżywiania się mówił dietetyk Adam Jaszka z Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Podziw wzbudzali dwojący się i
trojący w kuchni kucharze z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
z Gliwic.
Projekt zrealizowała Fundacja Viribus Unitis za pieniądze z
EFS Program Operacyjny Kapitał
Ludzki.
DC

W planie są warsztaty artystyczne, zabawy integracyjne i wyjazd do
teatru.
Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:
32 332 63 93.
/bw/

Knurów

Ferie
z LWsM

W czasie zimowych
ferii dzieci na pewno
nie będą się nudzić.
Zadba o to LokatorskoWłasnościowa
Spółdzielnia
Mieszkaniowych. Nie
zabraknie wycieczek
w ciekawe miejsca,
zajęć sportowych
i świetlicowych
oraz wyjść do kina
11 i 18 lutego dzieci odwiedzą
kąpielisko w Paniówkach. 13 lutego
przeniosą się w bardziej górskie
krainy − na kulig i ognisko w Wiśle.
20 lutego na knurowian czeka zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni.
Wyjścia do kina na ciekawe filmy zaplanowano na 15 i 22 lutego.
Dzieci podszlifują też piruety na lodowisku − 14 i 21 lutego. Przez całe
ferie od poniedziałku do piątku,
od godz. 10 (oprócz dni, w których
są wyjazdy) będą się odbywać się
także zajęcia świetlicowe dla dzieci,
czyli m.in. warsztaty twórcze, konkursy i turnieje sportowe.
23 lutego na zakończenie ferii −
wielki turniej wiedzy o Spółdzielni
i Knurowie.
Szczegółowe informacje i zapisy w klubach spółdzielczych.
jb



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

Handel i Usługi
50 000 rata 889 zł. Tel. 32 271 06 05

6-13/13

1-9/13

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

Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830

6-13/13

4-9/13

S KU P samochodów – G otówka. Tel.
791 544 346

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

5 – 9/13

Skup samochodów płacimy gotówką. Tel.
607 566 006

1/13-odw.

1/13-odw.

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

Sprzedam BMW 95 r. Tel. 504 816 710

1/13-odw.

5-6/13

CZYSZCZENIE DYWANÓW I TAPICEREK. Kompleksowe sprzątanie mieszkań, domów, biur. Tel. 605 482 820,
668 416 198

Sprzedam YAMAHA Fazer FZ6, 2007 r.
Stan idealny. Tel. 662 688 010

4-9/13

1/13-15/13

Sprzedam

Docieplenia budynków, kompleksowe remonty mieszkań. Tel. 665 639 146
50/12-5/13

Nowa, na gwarancji lodówko – zamrażarka
Elektrolux – sprzedam. Tel. 698 804 470

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

6/13

4-17/13

SZUKAM PRACY

FOTOBOOK.PL – twoje fotoksiążki z wakacji, ślubu, urodzin itp. Szczegóły na www.
fotobook.pl

1/13-odw.

Emeryt szuka pracy w charakterze portiera,
stróża lub lekkie prace złota rączka. Tel.
604 775 450
Wynajmę mieszkanie w Knurowie M-3. Tel.
601 628 762

6/13

Gładzie, bezpyłowe, malowanie, panele,
hydraulika. www.fedax.pl; Tel. 501 815 416

Zamienię kawalerkę na większe w Knurowie
za odstępne. Tel. 663 778 047

Gładzie, malowanie, sufity podwieszane,
ścianki, poddasza, docieplanie domów,
podbitki, malowanie elewacji, ankrowanie i
remonty kompleksowe. Tel. 785 948 716

Żernica dom wolnostojący sprzedam. Biuro
M3. Tel. 600 636 119

3-6/13

5-7/13

5/13

5-odw.

Emerytka podejmie odpłatnie sprzątanie,
robienie zakupów. Tel. 781 719 783

1/13-odw.

Emerytka szuka pracy – sprzątanie, mycie
okien. Tel. 793 953 727

2/13-odw.

Emerytka szuka pracy w charakterze opiekunki lub niani. Tel. 793 953 727
2/13-odw.

5-9/13

P r o j e k t y w n ę t r z i ł a z i e n e k . Te l .
666 852 100

zdrowie i uroda

Podejmę się pracy dorywczej od zaraz. Tel.
32 793 66 14

Remonty od A do Z. Tel. 666 852 100

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

dam PRACĘ

1/13-9/13

Kierowcę kat. D zatrudnię, może być rencista, emeryt lub praca dodatkowa. Tel.
785 048 585

Transport cały kraj 1,5T. Tel. 666 852 100

6-9/13

EDUKACJA
Korepetycje - angielski. Tel. 792 237 177

2-9/13

Matematyka, korepetycje. Tel. 692 845 849

48/12–6/13

MOTORYZACJA

Do wynajęcia dwa stanowiska garażowe
30 m2 w Knurowie, ul. Przedwiośnia. Tel.
600 128 380

5-9/13

Night Club w Niemczech zatrudni kelnerki.
Tel. 515 715 794

6/13

Praca dla pielęgniarki w opiece długoterminowej domowej. Tel. 660 311 766,
600 023 547
5-7/13

1/13-odw.

LOKALE I NIERUCHOMOŚCI

W piąt kową noc uczn iow ie
czwartych klas zmagali się z trudną
sztuką pantominy, czytali fragmenty
książek oraz odpowiadali na pytania
dotyczące kultury i obyczajów wybranych europejskich krajów.
− W tradycję tej imprezy wpisało
się już na stałe nocne zwiedzanie
szkoły − opowiadają organizatorzy. −
Tym razem oprócz intelektu uczniowie
musieli wykazać się odrobiną humoru

6/13

D o w y n a j ę c i a m i e s z k a n i e . Te l .
535 071 657
5-7/13

Pilnie sprzedam lub wynajmę M-5 w Knurowie ul. Kosmonautów. Tel. 502 405 160
5-7/13

Sprzedam ładny ogródek działkowy po
remoncie 23.000 zł do negocjacji. Tel.
792 290 106

Oprac. jb

Z at r u dn i ę s t o l a r z a i p ł y t k a r z a . Te l.
666 852 100

3-6/13

Mieszkanie o powierzchni użytkowej 35,75 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni bez okna, łazienki z wc, przedpokoju, położone w
Knurowie przy ul. Kosmonautów 12B/14 – IV piętro.
Cena wywoławcza 68.500,00 zł. Kwota ta stanowi 3/4 wartości
oszacowania mieszkania.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 14.02.2013 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 6.850,00 zł. należy wpłacić w siedzibie
LWSM pokój 26, w dniu przetargu do godz. 9.00.
Osoby zainteresowane winny złożyć pisemną ofertę w siedzibie
LWSM /pokój nr.3/ w terminie do dnia 13.02.2013 r. do godz.
15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
11.02.2013 r. od godz. 15.00 do 16.00.
Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie Zarządu
Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie /pokój nr 3/.
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Członkowskich i Obrotu Nieruchomościami, telefon (0- 32) 235-14-25 wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

DYŻURY RADNYCH

6/13

Do wynajęcia mieszkanie w Knurowie. Tel.
792 001 764, 793 003 767

i dystansu do siebie, wiążąc sobie bez
względu na płeć kucyki na głowie
i malując szminką księżyc.
Poranek przywitano kowbojskim
tańcem. Nad dobrą zabawą uczniów
czuwali nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły. Program przygotowała
i imprezę poprowadziła Katarzyna
Sołtysik-Andrysiak wraz z wybranymi dziewczynami z klasy 6a i 6b.

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:

1-9/13

6-9/13

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

Tegorocznej Nocy Czytelniczej
w bibliotece Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 6 w Knurowie patronowały powieści
przygodowe

Szukam pracy – mężczyzna, lat 40. Tel.
32 235 12 43
Szukam pracy jako opiekun dla osoby
starszej. Doświadczenie, dyspozycyjność.
Wiek 55 lat. Tel. 883 962 030

4-6/13

1-10/13

Noc w bibliotece

przetarg

1/13-odw.

Remont y mieszkań i biur. Tanio. Tel.
512 878 630

Usługi geodezyjne. Tel. 792 900 609

Knurów

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

1/13-odw.

5-17/13

Szkolne Noce
Czytelnicze spodobały
się uczniom „Szóstki”

1/13-odw.

6-9/13

Transport, przeprowadzki – tanio. Tel.
504 340 521

Foto: Archiwum MSP-6

ogłoszenia

Radni Rady Miasta Knurów w dniu 12.02.2013 r. w godz. 16.00
do 17.00 będą pełnili dyżur w następujących szkołach:
•
•
•
•
•

Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła
Szkoła

Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa
Podstawowa

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

2– ul. Wilsona
3 – ul. Michalskiego
4 – ul. Kilińskiego
6 – ul. Batorego
9 – Al. Lipowa

6-7/13

Sprzedam M-3, 36 m , Knurów, ul. Kosmonautów. Tel. 32 236 44 29, 502 277 686
2

5-6/13

Sprzedam mieszkanie M-4 na ulicy Ułanów
w Knurowie. Kontakt: 792 077 077

6-7/13

Sprzedam mieszkanie w Szczygłowicach.
Kontakt: 792 077 077

6-7/13

Wynajmę mieszkanie umeblowane w centrum Knurowa, 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
Odstępne 1000 zł + media. Tel. 515 181 584

6/13

12
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BOKS

rundzie Szymon nie ustawał
w atakach mocno rozbijając
przeciwnika, czego konsekwencją były kolejne dwa liczenia i
zwycięstwo przez rsc.
Jak się później okazało,
były to miłe złego początki,
gdyż Szymon doznał naderwania mięśnia przedramienia i
lekarz nie dopuścił go do walki
o medal – relacjonuje trener
Gardy, Adam Spiecha.
Dodajmy, że kolejnym rywa lem Szy mona Kosmana
miał być Przemysław Pikulik
ze Sparty Złotów.
PiSk

Foto: Waldemar Jachimowski

W Ostródzie odbył się
pierwszy tegoroczny turniej
„Grand Prix” o puchar Polskiego Związku Bokserskiego.
Wśród 129 pięściarzy był m.in.
reprezentant Gardy Gierałtowice – Szymon Kosman. Jego
pierwszym rywalem w wadze
półciężkiej był Paweł Raflewski ze Startu Grudziądz.
- Od pierwszego gongu Szymon ruszył do zdecydowanego
ataku i konsekwentnie rozbijał
szczelną gardę rywala. Po jednym z piekielnie mocnych ciosów na korpus zawodnik z Grudziądza był liczony. W drugiej

Foto: Garda

Przegrał z kontuzją

Młodzieżowa liga
piłki nożnej halowej

Szymon Kosman wygrał
z rywalem, ale przegrał
z kontuzją

Wicemistrzostwo Polski
na zakończenie
Dobry dzień
przygody z juniorami
wystąpiła w składzie: Kaja
Kościelniak, Paulina Michalewicz, Anna Ridzewska i Jagoda
Zagała, osiągając następujące
wyniki: 1/8 finału - wolny
los, 1/4 finału: Piast Gliwice
- Pałac Młodzieży Katowice
45:41, 1/2 finału: Piast Gliwice
- AZS AWF Katowice 43:41,
finał: Piast Gliwice - AZS AWF
Warszawa 38:45.
Dodajmy, że Paulina Michalewicz startowała z kontuzjowaną ręką, a teraz nasza
szpadzistka koncentruje się
na nauce, wszak na co dzień
studiuje prawo oraz filolo- Knurowska szpadzistka może
gię romańską, a także język wpisać do swojego sportowego
francuski i włoski.
CV drużynowe wicemistrzostwo

informacja

Foto: Piotr Skorupa

Olbrzymi sukces w postaci
drużynowego wicemistrzostwa Polski juniorek do lat 20
odniosła knurowska szpadzistka Paulina Michalewicz wraz z
koleżankami z Piasta Gliwice.
- Paulina jest bardzo zadowolona. Ten medal to ważny bodziec na przyszłość i nagroda za
wytrwałość w treningach. Tymi
zawodami Paulina zakończyła występowanie w kategorii
juniorek i teraz przechodzi do
kategorii U-23 – informuje
ojciec zawodniczki, Andrzej
Michalewicz znany w naszym
mieście m.in. z organizacji turniejów szermierczych z okazji
Dni Knurowa.
Drużyna Piasta Gliwice

PiSk Polski do lat 20

APn Paniówki
W szybkim tempie rozgry wki Młodzieżowej Ligi
Piłki Nożnej osiągnęły półmetek. W ostatnią sobotę
rekordową wygraną zanotowała liderująca Concordia 97,
aplikując ostatniej w tabeli
Unii II Książenice aż 21 goli.
Faworyci do mistrzowskiego
tytułu kolejne dziewięć goli
strzelili pierwszej drużynie
z Książenic i po raz szósty
w tym sezonie wygrali nie
tracąc gola.
Udanie zaprezentowała się
drużyna APN Paniówki, która
najpierw pokonała knurowskich gimnazjalistów z MG-1,
a następnie niespodziewanie
ograła wyżej notowany zespół Jedności Przyszowice.
W t ym drugim spotkaniu
zespół APN-u do wygranej
poprowadził 13-letni Paweł
Brosz, syn Marcina, obecnego
szkoleniowca Piasta Gliwice.
Dzięki dwóm zwycięstwom
ekipa z Paniówek awansowała
w tabeli aż o trzy pozycje.
Wiele emocji przyniósł
drugi mecz zespołu MG-1,
który spotkał się z LKS Gierałtowice. Sąsiedzi zza miedzy
długo prowadzili po golu Kamila Bajera, ale w drugiej połowie knurowianie wyrównali
po strzale Dominika Strycharskiego. Kiedy wydawało się,
że obie strony pomimo wielu
dogodnych sytuacji pogodzi
remis, fatalnie zachował się
jeden z graczy MG-1, który

APN Paniówki

zagrał wprost do rywala stojącego kilka metrów przed
bramkarzem. Szymon Szulc
wykorzystał ten prezent z zimną krwią i zespół z Gierałtowic
zgarnął komplet punktów.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 7/8. KOLEJKI (2.02.2013):
Concordia 97 – Unia I Książenice 9:0 (5:0)
1:0 K. Idziaszek 3’, 2:0 P. Hałas 7’, 3:0 P. Lipka 8’, 4:0 A. Kominiak
13’, 5:0 P. Hałas 15’, 6:0 B. Lewandowski 17’, 7:0 K. Idziaszek
18’, 8:0 B. Kruk 23’, 9:0 A. Kominiak 29’.
Concordia 97 – Unia II Książenice 21:0 (7:0)
1:0 K. Idziaszek 3’, 2:0 P. Lipka 5’, 3:0 M. Mikulski 11’, 4:0 B.
Lewandowski 13’, 5:0 B. Kruk 14’, 6:0 B. Lewandowski 15’, 7:0
P. Hałas 15’, 8:0 K. Idziaszek 17’, 9:0 K. Idziaszek 18’, 10:0 M.
Mikulski 19’, 11:0 B. Lewandowski 22’, 12:0 P. Hałas 23’, 13:0 B.
Lewandowski 23’, 14:0 B. Lewandowski 24’, 15:0 K. Idziaszek
25’, 16:0 P. Lipka 25’, 17:0 K. Idziaszek 26’, 18:0 K. Idziaszek
27’, 19:0 K. Idziaszek 28’, 20:0 R. Gałązka 30’, 21:0 P. Goncerzewicz 30’.
Unia I Książenice – Tritech Junior 0:6 (0:2)
0:1 P. Grzybek 4’, 0:2 D. Adamczyk 6’, 0:3 P. Grzybek 20’, 0:4 K.
Stencel 27’, 0:5 D. Adamczyk 28’, 0:6 K. Piecha 30’.
APN Paniówki – MG-1 6:1 (3:0)
1:0 D. Jóźwik 2’, 2:0 B. Jóźwik 3’, 3:0 P. Brosz 9’, 4:0 D. Jóźwik
17’, 5:0 P. Brosz 22’, 6:0 D. Długaj 23, 6:1 D. Gołębiowski 30’.
LKS Gierałtowice – Tritech Junior 3:5 (2:4)
0:1 D. Adamczyk 3’, 1:1 P. Palikowski 8’, 2:1 J. Bajer 10’, 2:2 P.
Matla 11’, 2:3 D. Adamczyk 12’, 2:4 P. Grzybek 13’, 3:4 B. Marczak 21’, 3:5 P. Matla 24’.
APN Paniówki – Jedność Przyszowice 4:3 (2:1)
0:1 R. Gawlik 6’, 1:1 P. Brosz 8’, 2:1 D. Długaj 12’, 2:2 R. Gawlik
19’, 2:3 R. Gawlik 23’, 3:3 D. Długaj 20’, 4:3 P. Brosz 21’.
MG-1 – LKS Gierałtowice 1:2 (0:1)
0:1 K. Bajer 5’, 1:1 D. Strycharski 23’, 1:2 S. Szulc 29’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Concordia 97
Przychodnia Prognostic
Tritech Junior
Deker-Bud
Jedność Przyszowice
APN Paniówki
LKS Gierałtowice
MG-1
Unia I Książenice
Unia II Książenice

10
9
10
8
10
10
10
10
10
9

28
22
21
18
13
12
10
8
7
0

70-9
64-14
56-26
53-13
46-38
32-47
24-45
36-48
19-53
9-116

9
7
6
6
4
4
3
2
2
0

1
1
3
0
1
0
1
2
1
0

0
1
1
2
5
6
6
6
7
9

PROGRAM 9. KOLEJKI (9.02.2013, SOBOTA):
LKS Gierałtowice – Deker-Bud (8.30), APN Paniówki – Concordia 97 (9.10), LKS Gierałtowice – Unia II Książenice (9.45),
Concordia 97 – Deker-Bud (10.20), APN Paniówki – Unia I Książenice (11.00), Jedność Przyszowice – MG-1 (11.40).

Tygodnik, ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice
Wydawca: Centrum Kultury w Knurowie
REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk, ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek
REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska (mirella.napolska@przegladlokalny.eu),
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WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski
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Przed tygodniem informowaliśmy, że sztab szkoleniowy Concordii Knurów
został poszerzony o Łukasza
K r upę. Dzisiaj w rac a my
do tematu, przedstawiając
krótką rozmowę z trenerem,
który do końca sezonu pomagać będzie Wojciechowi
Kempie.
- Czym charakteryzują się zajęcia prowadzone
przez Pana i jakie korzyści
może z nich czerpać dany
zawodnik? – pytamy Łukasza Krupę.
- Zajęcia, które prowadzę to trening funkcjonalny,
stabilizacja, sensomotoryka
i life kinetik, czyli taki fitness
dla mózgu. Ćwiczenia tego
typu, dają większą stabilność, równowagę, zwiększają siłę, działają prewencyjnie
dla kontuzji mięśniowych i
stawowych. Poruszają mięśnie głębokie, szkieletowe.
Te, które do tej pory były
mniej używane. To wszystko
przekłada się też na wytrzymałość i szybkość.
- Co skłoniło Pana do
współpracy z zawodnikami
Concordii?
- Wyszedłem z taką propozycją do trenera Concordii,
a Wojtek Kempa zgodził się
niemal natychmiast. Widać,
że stara się profesjonalnie
podchodzić do obowiązków,
a ćwiczenia, które prowadzę,
są tego przykładem. Cieszy
4

mnie, że trenerzy coraz częściej zwracają uwagę na te obszary i wprowadzają w swój
trening, ponieważ drzemią
tu ogromne rezerwy. To z kolei przekłada się na poprawę
parametrów zawodników, co
musi mieć wpływ na wynik.
- Jakie ma Pan wrażenia
po pier wszym treningu z
knurowskimi piłkarzami?
- Bardzo pozytywne. Wydaje mi się, że mimo naprawdę sporych obciążeń,
zawodnicy wykazali sporo
chęci. Nie pozostaje mi nic
innego, jak tylko im pomóc,
aby sami zauważyli istotny
wpływ ćwiczeń na poprawę
ich przygotowania.
- Z jakimi trenerami i
klubami Pan współpracuje?
- Na co dzień pracuję w
Energetyku ROW Rybnik,
u boku trenera Rysz arda
Wieczorek, co jest dla mnie
zawodowym prior ytetem.
Jednak bardzo chciałbym
pomóc zespołom w niższych
ligach i jeśli tylko widzę taką
wolę, chętnie się zaangażuję.
Szalenie mi zależy na tym,
aby - sz cz ególnie młodzi
zawodnicy z potencjałem,
którym uda się grać wyżej
niż do tej pory - wykazywali
jak najmniej różnic w przygotowaniu motorycznym. Im
wcze śniej tak ą pracę z aczniemy, tym więcej efektów
będzie widocznych.
Rozmawiał Piotr Skorupa

Andrzej Płatek wśród
swych podopiecznych
– takie sytuacje można
było oglądać na treningach
Akademii przez kilka lat

Awans i emerytura

W dotychczasowej działalności knurowskiej Akademii Piłki Nożnej jej największym sukcesem był awans
rocznika 2000 do Śląskiej Ligi
Trampkarzy. Drużynę na ten
szczebel wprowadził trener
Andrzej Płatek, który po sukcesie przeszedł na emeryturę.
Pan Andrzej był związany
z Akademią od początku jej
działalności. Z rocznikiem
2000 rozpoczął treningi, gdy
chłopcy mieli po 5-6 lat. - Zaangażowanie w prowadzone
treningi oraz doświadczenie
trenerskie sprawiły, że chłopcy są wyróżniającymi się zawodnikami na terenie woje-

wództwa Śląskiego, przez co
niejednokrotnie otrzymywali
powołania do Reprezentacji
Śląska. Dobra gra grupy APN
2000 sprawiła, że w obecnym
sezonie chłopcy awansowali do
najwyższego szczebla rozgrywek na poziomie województwa
- Śląskiej Ligi Trampkarzy, co
jest ogromnym wyróżnieniem
dla klubu, a korzystając z
okazji dziękujemy Andrzejowi
Płatkowi za wieloletnią pracę z
młodzieżą – mówią zgodnie
w k nurowsk iej Akademii.
Od począt ku bież ącego
roku zespół prowadzi Kamil
Krawczyk
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Poruszyć
mięśnie
głębokie

Foto: Piotr Skorupa

sport

Już zakończony sezon gry w piłkę
Ćwiczyli chłopcy kiwanie i zmyłkę.
Pot się lał z czoła, mięśnie bolały
Dzień na treningach upływał cały.
Były zadarcia, strupy, siniaki,
Także zmęczenia wyraźne oznaki.
Lecz warto było – to Pana zasługa,
Choć do sukcesu droga wciąż długa.
Dziś dziękujemy za trud, za wysiłek,
Cierpliwą naukę kopania piłek,
Za dobre słowo, dawanie podpory,
Za nakład pracy rzetelny i spory.
Życzymy szczęścia i zdrowia dla trenera!
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Miejska liga piłki
nożnej halowej

400 goli Kasińskiego

Waldemar Jachimowski

PROGRAM 27. KOLEJKI
(11.02.2013,
PONIEDZIAŁEK):
TKKF Apteka Św. Barbary
– IPA Knurów (18.00), PTK
D B Schenker – Pamar
(18.50), Milenium – Tritech
(19.40), TKKF Mistral Intermarche – Concordia Oldboje
(20.30), Team Stalmet – Sanit
(21.20).

PROGRAM 28. KOLEJKI
(13.02.2013, ŚRODA):
Black&Decker – Milenium
(20.00), PTK DB Schenker
– Mati Vet FC (20.45), Vibovit
Studio DENIM – Concordia
Oldboje (21.30).

WYNIKI 25. KOLEJKI (30.01.2013):
Sanit – Black&Decker 10:1 (1:1)
1:0 K. Napierała 3’, 1:1 S. Szlachta 13’, 2:1 D. Magnor 23’, 3:1 D.
Piwowarczyk 24’, 4:1 Z. Kuśmierz 31’, 5:1 D. Piwowarczyk 32’,
6:1 K. Boroń 34’, 7:1 P. Rolnik 35’, 8:1 Z. Kuśmierz 36’, 9:1 P.
Rolnik 38’, 10:1 P. Rolnik 39’.
Tritech – TKKF Mistral Intermarché 3:9 (1:2)
0:1 M. Mularczyk 2’, 0:2 Ł. Michalski 13’, 1:2 G. Górka 20’, 1:3 D.
Wieliczko 23’, 1:4 A. Niewiedział 26’, 1:5 A. Niewiedział 27’, 1:6
A. Niewiedział 28’, 2:6 D. Jabłoński 33’, 2:7 M. Mularczyk 34’, 3:7
K. Górka 35’, 3:8 J. Gendarz 38’, 3:9 B. Pietras 39’.
Milenium - Pamar 2:12 (1:4)
0:1 Ł. Spórna 4’, 1:1 D. Kiklaisz 6’, 1:2 Ł. Spórna 7’, 1:3 D. Tałajkowski 11’, 1:4 Ł. Spórna 16’, 1:5 M. Rozumek 22’, 1:6 Ł. Spórna
24’, 1:7 P. Jaroszewski 29’, 1:8 Ł. Spórna 30’, 2:8 M. Gajda 31’,
2:9 M. Rozumek 32’, 2:10 S. Jezierski 35’, 2:11 M. Rozumek 37’,
2:12 Ł. Spórna 40’.
żółta kartka: P. Jaroszewski (Pamar).

Knurowscy „akademicy” skorzystali
z obecności Ireneusza Jelenia
i poprosili go o wspólną fotkę

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vibovit Studio DENIM
Pamar
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
Concordia Oldboje
Mati Vet FC
IPA Knurów
Tritech
PTK DB Schenker
Sanit
TKKF Apteka Św. Barbary
Milenium
Black&Decker

18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
17
18

49
46
44
37
35
34
26
16
15
13
12
6
5

120-55
138-47
108-35
93-68
89-54
88-63
100-95
68-107
42-72
60-103
49-92
45-111
40-125

16
15
14
12
11
11
8
5
4
4
3
2
1

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

1
2
2
5
5
6
8
12
10
13
12
15
15

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 29 STYCZNIA:
1. Jacek Zacher
2. Bogumił Wolny
3. Mieczysław Polok
4. Bernard Musiolik
5. Jerzy Niewiadomski
6. Leon Spyra
7. Henryk Brola
8. Joachim Makselon
8. Piotr Arent

- 2.410 pkt
- 2.151 pkt
- 2.025 pkt
- 1.956 pkt
- 1.925 pkt
- 1.784 pkt
- 1.760 pkt
- 1.715 pkt
- 1.715 pkt

KOŃCOWA KLASYFIKACJA
XII GRAND PRIX KNUROWA:
1. Czesław Antończyk
- 27.588 pkt
2. Bernard Musiolik
- 27.442 pkt
3. Piotr Luberta
- 26.616 pkt
4. Piotr Arent
- 25.946 pkt
5. Zdzisław Mral
- 25.904 pkt
6. Jerzy Makselon
- 25.379 pkt
7. Stefan Wroblowski
- 25.327 pkt
8. Dariusz Skowron
- 24.778 pkt
9. Henryk Brola
- 24.487 pkt
10. Tadeusz Kamczyk
- 24.482 pkt
Kolejny turniej odbędzie się 12 lutego o godzinie 16.30 w klubie
LWSM „Gama”.
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Zespół knurowskiej Akademii Piłki Nożnej (rocznik
2002/2003) wygrał halowy
turniej organizowany przez
Kuźnię Ustroń. Zwycięstwo
było bezdyskusyjne, wszak podopieczni Dawida Dybcia w siedmiu meczach zanotowali sześć
zwycięstw i jeden remis. Knurowianie okazali się lepsi m.in.
od Piasta Cieszyn – klubu, w
którym swe pierwsze kroki stawiał późniejszy reprezentacyjny
napastnik – Ireneusz Jeleń. Były
zawodnik m.in. francuskiego
Auxerre był obecny na turnieju,
a jego syn Jakub został królem
strzelców. Jak widać jabłko nie
upadło daleko od jabłoni…
Wracając do knurowskiej
drużyny dodajmy, że tytuł
najlepszego zawodnika turnieju przyznano Maciejowi
Kowalikowi. Oprócz niego
APN reprezentowali: Szymajda, Szwagrzyk, Wiszniowski,
Wróbel, Biegański, Pchełka,
Szczepanik, Kata, Górecki,
Maciągowski i Burliga.
PiSk

Foto: APN

WYNIKI 26. KOLEJKI (4.02.2013):
Concordia Oldboje - Tritech 2:1 (1:1)
0:1 P. Bara 8’, 1:1 A. Majorczyk 11’, 2:1 A. Majorczyk 22’.
żółte kartki: M. Klottka (Concordia Oldboje), M. Widera (Tritech).
PTK DB Schenker – Black&Decker 1:3 (0:1)
0:1 T. Szczepaniak 6’, 0:2 S. Szlachta 24’, 0:3 M. Iwan 34’, 1:3
T. Nowosielski 40’.
Pamar – IPA Knurów 6:3 (3:0)
1:0 Ł. Spórna 15’, 2:0 D. Tałajkowski 17’, 3:0 W. Kempa 19’, 4:0
M. Rozumek 21’, 4:1 M. Milczarek 22’, 4:2 J. Stępień 29’, 4:3 T.
Macha 30’, 5:3 M. Rozumek 40’, 6:3 P. Jaroszewski 40’.
żółte kartki: P. Jaroszewski (Pamar), T. Macha, I. Nowożycki
(IPA Knurów).
TKKF Mistral Intermarché – Sanit 8:3 (5:1)
1:0 A. Niewiedział 3’, 2:0 M. Mularczyk 5’, 3:0 M. Mularczyk 8’,
4:0 P. Kośmider 9’, 5:0 D. Wieliczko 11’, 5:1 D. Magnor 17’, 5:2
A. Czerkies 25’, 5:3 A. Bicz 26’, 6:3 A. Niewiedział 29’, 7:3 P.
Mastyj 33’, 8:3 D. Wieliczko 40’.
Vibovit Studio DENIM – Team Stalmet 5:3 (2:1)
0:1 B. Flis 6’, 1:1 K. Kijak 15’, 2:1 M. Bagiński 16’, 2:2 M. Stopa
26’, 3:2 R. Kasiński 32’, 4:2 A. Zabłocki 35’, 5:2 R. Kasiński 37’,
5:3 G. Brózda 39’.
żółta kartka: D. Kraska (Team Stalmet).
TKKF Apteka Św. Barbary – Mati Vet FC 0:3 (0:2)
0:1 G. Tomecki 6’, 0:2 P. Tomecki 13’, 0:3 P. Tomecki 34’.

Foto: APN

Wyd a r z e n i e m p on i e d zia ł kowej ser i i spot k a ń
Miejskiej Ligi Piłki Nożnej
Halowej było zdobycie 400.
gola w t ych rozg r y wkach
przez Roberta Kasińskiego.
Popularny „Kasza” rozpoczął przygodę z ligą wraz z
jej powstaniem w 1990 roku,
a w swojej długiej karierze
ma na koncie w ystępy w
kilku k lubach ekstrak lasy
futsalu, medale mistrzostw
Polski oldbojów oraz siedem
t r iu m fów w k nu rowsk iej
lidze w barwach Vibovitu.
Robert Kasiński stał się drugim graczem, który osiągnął
tę granicę, a warto dodać, że
przy jubileuszowej bramce
asystował mu nie kto inny
niż najskuteczniejszy strzelec
w historii Krystian Kijak.
Dzięki dobrej grze weteranów Vibovit po trudnym
meczu pokonał Team Stalmet i zachował trzy punktową przewagę nad Pamarem, który również nie bez
trudu w y wa lczył komplet
punktów w pojedynku z IPA
Knurów. Wicelider prowadził już czteroma golami, po
czym tracąc w drugiej połowie trzy bramki zafundował
sobie nerwową końcówkę,
w której dopiero doświadczenie Marcina Rozumka
przyczyniło się do w ygranej. Swoje spotkanie wygrał
także trzeci w tabeli TKKF
Mistral Intermarché i w ydaje się już pewne, że walka
o mistrzostwo rozstrzygnie
się pomiędzy wspomnianą
trójką faworytów.
Pierwsze zwycięstwo w
tym sezonie odniosła ostatnia
w lidze ekipa Black&Decker.
Drużyna Dawida Wochnika
pokonała zasłużenie PTK DB
Schenker, któr y przeży wa
wyraźny kryzys, gdyż kilka
dni temu przegrał z przedostatnim w tabeli Milenium.
Dla Black&Decker była to
pierwsza wygrana od blisko
dwóch lat, gdyż poprzedni
sez on z espó ł ten spę d zi ł
w rozgrywkach drugoligowych.

APn lepszy
od następców
ireneusza Jelenia

Po sześciu zwycięstwach i jednym remisie
knurowianom dopisywały humory

WYNIKI MECZÓW APN:
2:0 z Kuźnią I Ustroń (bramki:
Wiszniowski, Kowalik), 5:0 z
MKS II Zaborze (Wiszniowski 2, Szczepanik, Kowalik,
Wróbel), 3:2 z MKS I Zaborze
(Wiszniowski, Pchełka, Kowalik), 2:0 z Piastem II Cieszyn
(Kowalik, Wiszniewski), 2:0 z
Piastem I Cieszyn (Burliga 2)
i 0:0 z Kuźnią II Ustroń.

KOŃCOWA
KLASYFIKACJA:
1. APN Knurów
2. Piast I Cieszyn
3. MKS I Zaborze
4. Kuźnia I Ustroń
5. Piast II Cieszyn
6. Kuźnia II Ustroń
7. MKS II Zaborze

Ajaks im nie straszny
Akademia Piłki Nożnej z K nu rowa pokonała 4:1 Aja ks! Co prawda
nie ten z Amsterdamu, a
z Częstochowy, natomiast
do potyczki doszło w czasie turnieju ha lowego w
Rudzie Śląskiej. Wygrana
z Ajaksem dała młodym
k nu row i a nom (ro c z n i k
2000) awans do najlepszej
czwórki turnieju.
Dodajmy, że w meczach
grupowych Akademia pokona ła 3:0 Orl i k a Ruda
Śl ą s k a ( br a m k i : D aw id
Kołodziej 2, Kamil Maj),
przegrała 0:1 z Gwiazdą I
Ruda Śląska, wygrała 4:0

z Wyzwoleniem Chorzów
(Kamil Maj 2, Adrian Maksymiec, Grzegorz Suchanek)
i pokonała 4:1 wspomniany
Ajaks Częstochowa (Grzegorz Suchanek i Dawid Kołodziej po 2).
W półfinale knurowianie
trafili na Skrę Częstochowę
i przegrali 1:2, a honorową
bramkę dla naszej drużyny
strzelił Kacper Karasz.
Porażką APN-u zakończył się też mecz o trzecie
miejsce, w którym podopieczni Kamila Krawczyka po raz
drugi nie sprostali pierwszemu zespołowi Gwiazdy Ruda
Śląska (0:1).

Ostatecznie „akademicy” zajęli czwarte miejsce,
a najlepszym zawodnikiem
knurowskiej drużyny został
wybrany Dawid Kołodziej.
Turniej w Rudzie Śląskiej
wygrał UKS Ruch Chorzów,
pokonując w f inale Sk rę
Częstochowa.
PiSk

Skład APN-u:

Radosław Bujok, Kacper
Karasz, Grzegorz Suchanek, Alan Sadowski, Kamil
Maj, Adrian Mak symiec,
Sebastian Sujecki, Paweł
Sawicki, Dawid Kołodziej
oraz Patryk Wiszniowski.
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W cieniu
anielskich
skrzydeł
Knurów

Foto: Justyna Bajko

W środowy poranek Studio Piosenki i Musicalu działające przy
Centrum Kultury zaprezentowało się w nowej, tym razem włoskiej,
odsłonie. Relacja w następnym numerze PL.

Knurów

gdy ksiądz
puka do drzwi

Podczas tradycyjnej, corocznej kolędy
w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej
księdza przyjęło 5300 parafian.
Najwięcej na osiedlu Wojska Polskiego,
najmniej − na osiedlu Tysiąclecia
Kolęda, czyli tradycyjne odwiedziny duszpasterskie budzi wśród
parafian zarówno pozytywne jak i
negatywne emocje. Choć niektórzy
zastanawiają nad sensem odwiedzin,
mają one swoje uzasadnienie w Ewangelii i nawiązują zarówno do wizyty
trzech króli w żłóbku, jak i słów Jezusa skierowanych do uczniów, aby szli
„do każdego miasta i miejscowości,
dokąd sam przyjść miał”.
Kolęda to przede wszystkim możliwość poznania parafian. Umocnienia wspólnoty. Napisane kredą na
drzwiach litery C+M+B , nie oznaczają,

jak się powszechnie uważa, inicjałów
trzech króli, ale słowa „Christus Mansionem Benedicat” , czyli „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”.
Jak możemy przeczytać w parafialnej gazetce, 10 proc. osób, które
otworzyły drzwi przed kapłanem,
żyje w związkach niesakramentalnych, choć nie ma żadnych przeszkód, by sformalizować związek.
Dla wielu parafian odwiedziny
księdza to nadal spore święto, jednak
daje się też zauważyć, że coraz więcej
osób z niego rezygnuje.

Nie kryj się z uczuciami - wyznaj ukochanej osobie to, co do
niej czujesz, za pośrednictwem Przeglądu Lokalnego - medium,
które tydzień w tydzień czyta około 10 tysięcy osób.
ZA DARMO możesz sprawić drogiej Ci osobie przemiłą niespodziankę. Wystarczy, że wpiszesz treść swoich uczuć bądź życzeń
na niżej załączonym kuponie i dostarczysz go do naszej redakcji
w Knurowie przy ul. Niepodległości 5 (obok ratusza) do wtorku,
12 lutego 2013 r. do godz. 12.
Specjalne Walentynkowe wyznania ukażą się na naszych
łamach w czwartek, 14 lutego.

jb

Od 28 stycznia w czytelni
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Knurowie można podziwiać
obrazy knurowskiej artystki. Pani
Anna to jeden z wielu talentów,
które biblioteka ma zamiar
odkryć i pokazać światu
− To pierwsza z cyklu
z wystaw promujących
l ok alnych ar tystów −
mówi Brygida Dreślińska, dyrektorka Miejskiej
Biblioteki Publicznej. −
Tych, którzy wcześniej nie
chcieli lub nie mieli okazji
pokazać swojego talentu.
Zaprezentujemy nie tylko
malarzy czy rysowników,
ale także rzeźbiarzy.
Kolejne odsłony już
niedługo, teraz knurowianie przybywając do
czytelni, mogą przyjrzeć
się i ocenić dzieła pani
Anny (chce poprzestać na
podaniu imienia).
Mów i się, ż e ocz y
są zwierciadłem duszy.
Na obrazach pani Anny
w ł a ś n ie o c z y t wor z ą
pierwszy plan. Oczy róż-

ne, niektóre uśmiechnięte, inne
zadumane, patrzące gdzieś daleko jakby poza obraz i wpatrujące
się prosto w oglądającego. Oczy
wciągające, nieobojętne.
K nu row ia n k a nie u k r y wa
swojej fascynacji światem ducha, przekraczalnością granicy
pomiędzy tym co widzialne a
ukr y te. Często maluje anioły,
ale zupełnie inne o tych, które
spot ka my na kościelnych w itrażach. Jej anioły o skrzydłach
mieszczących się w plecaku, mają
ludzkie, pozbawione wzniosłości
i dostojeństwa, oswojone twarze.
Przypominają ludzi spotkanych
na knurowskich ulicy.
Malarstwo od zawsze było w
życiu artystki.
− Od dziecka lubiłam rysować,
szkicować, ale nie miałam takiej
osoby, która pomogłaby mi rozwijać
to hobby. W tym roku postanowiłam zająć się tym profesjonalnie.
Znalazłam zawodową malarkę,
która od sierpnia udziela mi lekcji −
opowiada pani Anna. − Dlaczego to

Mamy w Knurowie wspaniałych
artystów, chcemy ich promować - mówi
dyrektor biblioteki Brygida Dreslińska

robię? Bo malując, odpoczywam. Jest
to rodzaj medytacji, uspokojenia.
Panią Annę inspirują fotografie, niektóre ktoś przyniesie, inne
zobaczy w gazecie. Przetwarza je,
wzbogacając o własną artystyczną
wizję. Malarka używa tylko ciepłych barw: fiolety, czerwienie,
zgaszone żółcie. Wcześniej nie
pokazywała swoich dzieł, chowała
je w domu.
− To moja pierwsza wystawa,
rodzaj pewnego eksperymentu.
Dużo osób zwracało mi uwagę, że
tworzę ładne obrazy, więc pomyślałam, że może warto byłoby je
pokazać − mówi artystka.
Knurowianka nie szuka w malarstwie niepokoju, raczej uspokojenia.
− Chcę, by moje obrazy budziły
pozytywne emocje. Aby nie wzbudzały strachu, ale wręcz przeciwnie
− przyjemne odczucia − podkreśla
malarka.
Wystawa podoba się knurowianom.
− Ciekawią mnie twarze portretowanych osób i te oczy, przyciągające wzrok − mówi pani Monika,
odwiedzająca czytelnię. − Zastanawiałam się, kto jest twórcą. Nie
sadziłam, że w Knurowie mamy
takie utalentowane osoby.
Wystawa obrazów pani Anny
potrwa do 27 lutego.
Tekst i foto: Justyna Bajko
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