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SZCZYGŁOWICE. REKULTYWACJA NAD POTOKIEM WILCZA

PILCHOWICE

Dziękują za szczodrość

Ścieżki
zamiast szkód

7 i 8 lutego odbyła się zbiórka publiczna wśród klientów hipermarketu
Auchan w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 207. Zgodę (nr SO.5311.4.2014)
na jej przeprowadzenie wydał prezydent miasta Gliwice.
Klienci sk lepu przekazali na
rzecz Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci i Młodzieży, prowadzonego

przez Zakon Ojców Kamilianów w
Pilchowicach, artykuły spożywcze i
przemysłowe na kwotę 647,74 zł.
- Ofiary zostaną przeznaczone na
potrzeby naszych niepełnosprawnych
podopiecznych - zapewnia brat Bronisław Malicki, dziękując klientom i
pracownikom Auchan.
/g/

KNURÓW, NIEBOROWICE

Złapani na podwójnym gazie
W ubiegłą środę funkcjonariusze
Wydziału Ruchu Drogowego KMP
w Gliwicach na ul. Dworcowej w
Knurowie zatrzymali 57-letniego
mieszkańca Suchowoli, który prowadził samochód, mając 2,4 promila
alkoholu w organizmie.
Dzień później, również na ul.
Dworcowej, policjanci drogówki
zatrzymali kolejnego nietrzeźwego.
Jadący na rowerze 35-latek miał „tylko” 0,5 promila.

W sobotę wpadł 48-letni mieszkaniec Nieborowic. Zatrzymany na
ul. Głównej wydmuchał 3 promile. Z
kolei 0,6 promila miał w organizmie
51-latek z Knurowa, który wpadł w
ręce policji na ul. Wilsona w Knurowie.
Wszystkim zatrzymanym zostało zabrane prawo jazdy i czekają ich
teraz sprawy w sądzie.
DC

KNURÓW
Zdegradowany szkodami górniczymi teren koryta potoku Wilcza zmienia
oblicze. Docelowo w miejsce piętrzących się obecnie hałd piasku powstaną
m.in. trawniki i ścieżki spacerowe
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, za kilka miesięcy teren zmieni
się nie do poznania. Tuż za wieżowcami przy alei Piastów Kompania
Węglowa planuje stworzyć przestrzeń przyjazną szczygłowiczanom.
W części zachodniej powstaną
trzy wzniesienia o charakterze rekreacyjno-sportowym, na obszarze

wschodnim zaprojektowano teren
parkowo-łąkowy, który w przyszłości
może posłużyć jako baza do stworzenia parkingu lub boiska sportowego.
Jak podkreślał Zbigniew Madej,
rzecznik prasowy Kompanii Węglowej, na całym rekultywowanym
obszarze zostanie posiana trawa i
zasadzone drzewa.

Tekst & Foto: Justyna Bajko

KNURÓW

WAŻNE

Znikło auto

Wybiorą prezesa

Zarząd Klubu Abstynentów „Siódemka” w Knurowie przypomina, że
28 lutego (piątek) o godz. 17.15 odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Obecność członków jest obowiązkowa.
/g/

nekrolog

Dzięki kopalnianej inwestycji
mieszkańcy zyskają kolejne ładne
miejsce do spacerów czy porannych
przebieżek.
− Już nie potrafię się doczekać! −
usłyszeliśmy od przyglądającego się
pracom szczygłowiczanina.

W piątek, 21 lutego, nieznany
sprawca skradł volkswagena z ul. 1
Maja w Knurowie. Wartość pojazdu
wyceniono na 70 tys. zł. Postępowanie w sprawie prowadzi Wydział
Kryminalny KMP W Gliwicach.

Pobili, okradli i uciekli
W piątek, 21 lutego, tuż przed
północą na ul. Paderewskiego pięciu nieznanych sprawców pobiło
32-letniego mieszkańca Knurowa.

Napastnicy skradli mu też dwa telefony komórkowe i dowód osobisty.
Postępowanie w sprawie prowadzi
knurowski Komisariat Policji.
DC

KNURÓW

NIEBOROWICE

19 lutego na ul. Dworcowej funkcjonariusze policji w Knurowie zatrzymali dwójkę mężczyzn, 34-latka
i 21-latka, sprawców kradzieży elementów infrastruktury kolejowej.
Wartość metalu przekracza 420 zł.
Postępowanie prowadzi Komisariat
Policji w Knurowie.

Funkcjonariusze policji w Knurowie zatrzymali dwóch mieszkańców Gliwic, 33-latkai i 34-latka. Nie
bez powodu – mężczyźni szarpnięciami i kopnięciami naruszyli nietykalność cielesną funkcjonariuszy.
Ponadto znieważyli, a także kierowali
groźby pozbawienia życia w kierunku
dwóch knurowskich policjantów.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi
komisariat w Knurowie.

Atak

Posiedzą
za kolej

DC

DC

DC

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nie odbierze, zawsze będą.
Panu JANUSZOWI RÓŻAŃSKIEMU
oraz MAŁŻONCE
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

Syna

składa Zarząd wraz z Pracownikami
Fundacji na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
reklama

Niebezpieczna
studzienka

- Przy ul. Dębowej, na wysokości posesji nr 27, omal sobie nie skręciłem
nogi. Nie tyle przez nieuwagę, co z
powodu załamanej studzienki, która
jest tu taką pułapką. Tak nie może
być. Naprawa nie powinna być dużym
kosztem i problemem, ale ktoś to
musi zrobić. Polecam więc sprawę
tym, którzy za to odpowiadają. I liczę
na szybki i skuteczny efekt.
Mieszkaniec z Farskich Pól

Zaniedbany
zakątek

- Często przechodzę obok skweru
między ul. Koziełka na budynkiem
NOT i nie powiem, że jest to budujący
widok. To potencjalnie bardzo ładny
zakątek, jednak – niestety – obecnie
bardzo zaniedbany. Nie wiem, czy to
własność kopalni, miasta, a może
jeszcze kogoś innego. Obojętnie,
kto tym zarządza, nie przywiązuje
zbyt wiele uwagi do tego miejsca.
A szkoda, bo to może być naprawdę
piękne miejsce...
Knurowianin

2

Skąd ten koks?

- Dzwonię w sprawie koksu na wiadukcie nad ul. Zwycięstwa, o której
piszecie od dwóch tygodni. Czytelnicy twierdzą, że to wina pociągów
przewożących węgiel. Nic bardziej
mylnego. Odkąd zawalił się szyb wentylacyjny, czyli od jakichś 5 lat, żaden
pociąg tamtędy nie jechał. Nie ma tam
nawet trakcji...
Skąd więc ten koks? To ciężarówki
jadące z Dębieńska są załadowane po
sam czubek. Zauważyłem, że brzeg
wiaduktu ścina to, co się pod nim nie
mieści.
Czesław Pokładek

Kiedyś tu było ładnie

- Chciałbym zwrócić uwagę na drogę
łączącą ul. Niepodległości z Wilsona.
Biegnie wzdłuż nasypu. Chodzę tamtędy, bo jest bliżej do centrum, i boli
mnie ten widok. Ktoś rozkopał chodnik. Zostały pojedyncze płyty. Obok
ktoś składuje worki ze śmieciami.
Nie idzie z tym coś zrobić?
Pamiętam czasy, gdy wzdłuż chodnika
stały latarnie. Było bezpiecznie. Teraz
aż strach tamtędy chodzić.
Jan

Potrzebny
pediatra

- Proszę, poruszcie temat braku pediatry w nowym ośrodku zdrowia w
Gierałtowicach. Od mniej więcej 3-4
lat, czyli odkąd przeniesiono go w
nowe miejsce, przyjmują tylko dwie
panie doktor. Rodzice zmuszeni są
jeździć z dziećmi do Knurowa, bo nie
chcą, by leczył je lekarz ogólny.
Anna z Gierałtowic
Od redakcji: Z informacji przekazanych nam przez kierownika NZOZ
GMINMED w Gierałtowicach wynika,
że w ośrodku przyjmuje lekarz rodzinny, po II stopniu specjalizacji z
pediatrii i interny. Taki stan rzeczy
odpowiada wymogom Narodowego
Funduszu Zdrowia. Nie ma żadnych
przeciwwskazań, by leczył dzieci.
Kierownik ośrodka szukała pediatry,
jednak - jak twierdzi - ciężko o dobrego specjalistę. Większość wyjeżdża za granicę. Poza tym coraz mniej
studentów medycyny decyduje się
na ten kierunek.
Not. g, bw
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Ścigani

Wydział Kryminalny Komisariatu Policji
w Knurowie poszukuje na podstawie
listów gończych dwóch knurowian

KNURÓW

Ogrodzenie
ich przerosło

Romuald Burek

Mimo że Zakład Robót Budowlanych Perfekt miał 100 dni
na odbudowanie szpitalnego ogrodzenia, zajęło mu to 9
miesięcy. Dyrekcja Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knurowie
nie jest zadowolona z ostatecznego efektu, dlatego zapowiada,
że będzie dochodzić swoich praw
Płot stoi, ale daleki jest od perfekcji. U zbiegu ulic Niepodległości
i Ogana gołym okiem widać konsekwencje malowania ogrodzenia przy
minusowej temperaturze.
- Ogólnie tak to miało finalnie
wyglądać - mówi dyrektor ZOZ Knurow, Tomasz Pitsch. - Mamy jednak
wiele zastrzeżeń dotyczących tego,
czego nie widać gołym okiem.
Wszyscy pamiętają skuwanie dopiero co położonego tynku, burzenie
krzywo wzniesionego muru, wymianę źle wymierzonych granitowych
nakładek...
Dyrektor przyznaje, że trudno
było mu uwierzyć we wszystko, co
działo się na placu budowy. Zwłasz-

cza że oferta firmy wyłonionej w
przetargu nie była najtańsza. Nie potrafi też zrozumieć powodu zwłoki z
zakończeniem robót.
Na prośbę ZRB Perfekt inwestor
przesunął termin na 22 lipca. Powodem był niespodziewany w kwietniu
atak zimy.
- Od 22 lipca minęło bez mała
pół roku, zanim płot wreszcie powstał. Wykonawca z amaw iał i
dostarczał materiały, które nie
odpowiadały temu, co zawierał
projekt - ujawnia dyrektor ZOZ
Knurów. - Staraliśmy się zachować
tak, jak być powinno przy wydawaniu publicznych pieniędzy.
A wydano ich niemało, bo prawie

pół miliona złotych!
- Jeśli zamawiamy robotę, to ma
być wykonana porządnie. I nie ma
tu miejsca na kompromis kosztem
jakości - podkreśla dyrektor.
Obecnie żąda, by wykonawca
wywiązał się z zapisów umowy. W
grę wchodzi nie tylko usunięcie
usterek, ale wyegzekwowanie kar
za zwłokę.
Jeśli inwestorowi nie uda się porozumieć z firmą Perfekt, zamierza
dochodzić praw na drodze sądowej.
Właściciel ZRB Perfekt odmówił
nam komentarza w sprawie.
/pg/

Za kratki za metal

Trzech mężczyzn zostało
zatrzymanych za kradzież
metalowych elementów
z terenu kopalni. W ujęciu
sprawców pomógł
mieszkaniec Knurowa,
który poinformował
o zajściu Straż Miejską
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 24 lutego. Około godz. 6 rano
dyżurny Straży Miejskiej otrzymał
telefoniczne zgłoszenie od jednego z
mieszkańców Knurowa, podejrzewającego trójkę mężczyzn o kradzież.
Domysły znalazły potwierdzenie.
Złodzieje zostali zatrzymani
przez patrol SM w rejonie ul. Niepodległości.
- Sprawcy kradzieży byli uprzednio
obserwowani przez dyżurnego posterunku za pomocą kamer monitoringu
miejskiego – informuje Andrzej Da-

roń, komendant
Straży Miejskiej.
Jak się okazało, łupem 41-, 29i 21-latka padły
kątowniki, elementy ogrodzenia i
bramy z terenu kopalni KWK Knurów-Szczygłowice „Ruch Knurów”.
Metal ważył około 800 kg. Jego wartość oszacowano na 1 tys. zł.
Trójka mężczyzn została przekazana w ręce policji. Dwóch z nich
dobrowolnie poddało się karze, w
związku z czym grozi im maksy-
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KNURÓW

List gończy za Romualdem Burkiem wydała Prokuratura Rejonowa
w Mysłowicach (sygnatura akt 2Ds331/04 z dnia 6 XI 2004 r.). Mężczyzna poszukiwany jest z mocy art.
286 § 1 kodeksu karnego: - Kto, w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym
lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzania jej w błąd alby wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego podejmowania przesiębranego
działania, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Ostatnie znane miejsce zamieszkania Burka to ul. Mieszka I 17 B/5
w Knurowie.
Bogdan Bajer ścigany jest na
podstawie listu gończego wydanego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
(sygnatura akt IX K468/09 z dnia
5 XII 2012 r.). Knurowianin jest
oskarżony z art. 178 a § 1 kodeksu

Bogdan Bajer

karnego: - Kto, znajdując się w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd
mechaniczny w ruchu lądowym,
wodnym lub powietrznym, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Ostatnie znane miejsce zamieszkania knurowianina to ul. Koziełka
49B/7.
Każdy, kto zna miejsce pobytu
poszukiwanych, powinien zawiadomić najbliższą jednostkę policji.
Za ich ukry wanie lub pomoc w
ucieczce grozi kara pozbawienia
wolności do lat 5.
Policja gwarantuje informatorom anonimowość. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do
ustalenia miejsca pobytu poszukiwanych, bądź ich zatrzymania, należy kierować pod numery telefonu: 32
337 25 12, 32 337 25 00, 997 lub 112.
/g/

WAŻNE

Zaginęła
Policja poszukuje
Dagmary
Pianowskiej-Puc
z Knurowa, która
8 lutego wyszła z
domu i do dziś nie
wróciła

Zaginiona 57-latka mierzy 156
cm, jest szczupłej budowy ciała, ma
pociągłą twarz, krótkie, farbowane
na kolor ciemny kasztan włosy,
zielone oczy.
8 lutego ubrana była w granatowy płaszcz, dżinsowe spodnie w
tym samym kolorze oraz brązowe,

skórzane kozaki na niskim obcasie.
Osoby, które widziały panią
Dagmarę lub mają jakiekolwiek
informacje o jej aktualnym miejscu pobytu, proszone są o kontakt
z Policją (tel. 32 336 92 55 lub 997).
/g, kmp gliwice/

podziękowania

malnie do 5 lat pozbawiania wolności. Trzeci sprawca w momencie
popełniania przestępstwa odbywał...
przerwę w odbywaniu kary. Od razu
wrócił do więzienia. Oprócz pozostałych mu do odsiedzenia czterech
lat dojdzie mu teraz wyrok za poniedziałkową kradzież.
DC
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KNURÓW. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAPOWIADA ZMIANY ORGANIZACYJNE

Remonty uzdrowią
sytuację?

Ten rok będzie przełomowy dla Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Knurowie. Jedne przychodnie
zmienią adres, drugie przymierzają się do
kapitalnych remontów
- Misją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie jest dążenie
do tego, aby stać się nowoczesnym
przedsiębiorstwem usługowym z
humanitarnym przesłaniem - czytamy na jego stronie internetowej.
Nieco inaczej widzą to niektórzy
pacjenci.
Pani Renata zwróciła naszą uwagę na powtarzający się - jej zdaniem
- problem z pediatrami. Przed dwoma tygodniami zastała w poradni
przy ul. Kazimierza Wielkiego tylko
jedną panią doktor.
- Poradnia pracuje krócej, nie
przyjmuje się dzieci zdrowych, bo

za dużo chorych. Nie ma szczepień,
ani bilansów - żali się kobieta.
- Moje dziecko zalega ze szczepieniem już 3 miesiące, bo zawsze coś
wypada.
Knurowianka słyszała o możliwości skorzystania z prywatnej poradni przy ul. Sienkiewicza, ale to
zbyt daleko, by mogła się tam przepisać. Kobieta oczekuje logicznego
wytłumaczenia powtarzających się
problemów i wyjaśniania, kiedy
sytuacja wróci do normy.
- W ubiegłym tygodniu rozmawiałem z dr Głosz i dr Gierzok o
zmianach w przyjmowaniu pacjen-

tów - mówi dyrektor ZOZ Knurów,
dr n. med. Tomasz Pitsch. - Zdrowe
dzieci przychodziłyby rano, chore
po południu. Okazało się to jednak
niemożliwe.
Stanęło na tym, że lekarki mają
dostosować się do potrzeb rodziców małych pacjentów, aby było
jak najmniej skarg. 1 kwietnia do
pracy w Przychodni Rejonowej nr
2 przy ul. Kazimierza Wielkiego
ma wrócić przebywająca na długotrwałym zwolnieniu lekarskim
doktor Tchórzewska. Nie oznacza
to jednak, że problem z pediatrami
zniknie.

FILIA PO NOWEMU

- Proszę pamiętać, że mam 6 pediatrów leczących dzieci w 4 miejscach
- podkreśla dyrektor Pitsch. - Jeśli
jednego lekarza gdzieś brakuje, muszę
szukać zastępstwa. Czasem odbywa
się to kosztem mniejszych przychodni.
To są zwykle sytuacje przejściowe, które, niestety, miały i będą mieć miejsce.
Sytuacje losowe są różne: lekarze też
chorują, mają prawo do urlopu. Nie
mam na nie wpływu.
Dodaje, że w takich przypadkach pacjenci zawsze mogą udać
się do jednej z czterech przychodni
ZOZ na terenie miasta, gdzie uzyskają pomoc.
Pod koniec ubiegłego roku, ku
niezadowoleniu rodziców małych
pacjentów, roszady kadrowe dotknęły filię przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej. Dr Wioletta Gierzok
została przeniesiona do przychodni
na ul. Kazimierza Wielkiego. Na
placu boju została dr Gizela Kensy-Reginek. Dla mieszkańców osiedla
Wojska Polskiego II oznaczało to
wstęp do likwidacji filii, dla ZOZ-u
sytuację przejściową.
Dziś t r wają prz y m ia rk i do
generalnego remontu f ilii przy
u l. D y w izji Kościuszkowsk iej.
Dyrekcja liczy na współpracę z
właścicielem budynku, Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnią
Mieszkaniową. Docelowo w filii
ma przyjmować pediatra dr Gierzok, którą będzie wspierać dr
Kensy-Reginek. Ofertę uzupełni dr
Jacek Piwowarczyk, przyjmujący
dotychczas w poradni ogólnej przy
ul. Marynarzy.
To dla ZOZ-u priorytet, zwłaszcza że kolejnym wyzwaniem jest
kilkuetapowy remont budynku przychodni przy ul. Kazimierza Wielkiego [szczegóły opisywaliśmy w
artykule „Przychodnia pełna specjalistów”, PL nr 43/2013 - przyp. red.]
- Apeluję do naszych pacjentów
o jeszcze trochę cierpliwości, aby
z nami zostali, bo ta przychodnia
[przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej]
zacznie działać już w II połowie roku
- mówi dyrektor Pitsch.

Skąd ta zapobiegliwość? Wcześniej w wyścig o pacjentów z osiedla
WP II włączy się prywatna poradnia „Zdrowa Rodzina”, mieszcząca
się w byłej siedzibie filii Przychodni
Rejonowej nr 2 przy ul. Marynarzy. Na razie konkurencję stopują
procedury związane z likwidacją
przychodni ZOZ.

CO W SZCZYGŁOWICACH?

- Z całą stanowczością chcę
podkreślić, że przychodnia w Szczygłowicach nie zostanie zlikwidowana - dementuje pogłoski dyrektor
Pitsch. - Zdaję sobie sprawę, że docelowo placówka nie może mieścić
się w wieżowcu. Działamy w okresie
przejściowym. Cały czas szukamy
miejsca, w które moglibyśmy ją
przenieść.
Oczywiście pod uwagę brany jest
wyłącznie teren Szczygłowic.
- Dążymy do tego, by ZOZ działał
w lokalach, na które pacjenci zasługują, które spełniają ministerialne
wymogi - dodaje szef zespołu.
Dobrym tego przykładem jest
przeniesienie Przychodni Rejonowej nr 4 z ul. Dworcowej do wyremontowanego budynku przy ul.
Niepodległości (tuż za bramą szpitala). Stworzono tam komfortowe
warunk i dla pacjentów, którzy
mają bliżej do lekarza ogólnego.
Na dniach zacznie tu przyjmować
także neurolog.
Okulista z Koksoremu przyjmuje w przychodni przy ul. Koziełka.
Na Dworcowej został już tylko
dermatolog.
- Chcieliśmy go przenieść do
przychodni na Nie podległości ,
ale nie pozwalają na to warunki lokalowe - tłumaczy Tomasz
Pitsch. - Sanepid wymaga dodatkowego, osobnego gabinetu zabiegowego, którego tu nie ma. Miejsce
dla dermatologa przewidujemy
w przychodni na ul. Kazimierza
Wielkiego.
Oby zmiany organizacyjne wyszły wszystkim na zdrowie.
Tekst i foto: Paweł Gradek

KNURÓW. OBRADOWAŁA RADA MIASTA

Woda w niezmienionej cenie
Do 31 marca 2015 roku obowiązywać będzie
dotychczasowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków. Rada Miasta
zaaprobowała wniosek Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie o przedłużenie
czasu obowiązywania obecnych cen
Sesja odbyła się w ubiegłą środę.
Pod głosowanie trafiło 20 uchwał.
Wszystkie zostały przyjęte.
Dokładnie 99.015 zł kosztować będzie opracowanie projektu
przebudow y sk rzyżowania ulic
Zwycięstwa i Lignozy. Koszt ten
bierze na siebie Knurów – będzie to
forma pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego, inwestora zadania. Modernizacja skrzyżowania
wiązać się też będzie z przebudową
niewielkiego odcinka ul. Lignozy
4

wraz z zatokami autobusowymi.
Miasto zdec ydowa ło się zabezpieczyć w budżecie 35 tys. zł. To
pieniądze na opracowanie projektu
przebudowy tego fragmentu ulicy.
W tym przypadku sfinansowanie
projek tu będ zie formą pomoc y
Powiatowi Gliwickiemu, zarządcy
drogi.
Radni zgodzili się, by 50 tys. zł z
miejskiego budżetu przeznaczyć na
remont chodnika przy ul. Wilsona.
Odnowiony zostanie 400-metrowy

odcinek. Inwestorem jest powiat (zarządca drogi), a Knurów dokłada się
do realizacji zadania.
O 30 tys. zł zwiększono przewidywane wydatki związane z obsługą targowiska w 2014 r.
Podjęto też kilka uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Działania dotyczą: * działki przy ul.
Niepodległości, * obszaru ograniczonego ulicami 1 Maja, Jęczmienną
i ks. Koziełka, * obszaru w rejonie

ulic Wiosennej, 26 Stycznia i Dywizji Kościuszkowskiej, * obszaru
w rejonie ulic Wiosennej i Generała
Jerzego Ziętka.
Rada uchwaliła program osłonow y „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020. Jego
celem jest ograniczenie zjawiska
niedożywienia dzieci i młodzieży
z rod zi n o nisk ich dochodach,
znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej, zwłaszcza samotnych,
chorych, niepełnosprawnych lub
w podeszłym wieku. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Jest finansowany ze
środków własnych gminy i dotacji
celowej z budżetu państwa.
W inter pelacjach zgłoszono
około 30 spraw i problemów. Radni
wskazali m.in. na: * potrzebę łatania dziur w jezdniach, * oczekiwanie użytkowników siłowni „pod
chmurką”, by oświetlić obiekt, co

pozwoli na ćwiczenia po zmroku,
* wniosk i mieszka ńców, by na
u l. Uła nów za montować progi
zwalniające, * zapytania o stan formalny komunalizacji ulic Bojowej
i Jordana oraz o efekty działań w
celu nazwania uliczki prowadzącej do kościoła w Krywałdzie, *
potrzebę montażu lustra u zbiegu ulic Wolności i Jęczmiennej
jako antidotum na ograniczoną
widoczność, na co skarżą się kierowc y, * sk a rg i k ierowców na
zabrudzone jezdnie, * zapytania o
zamiary samorządu w staraniach
o fundusze unijne.
Sesje Rady Miasta są protokołowane. Pełny zapis ich przebiegu
dostępny jest w Biurze Rady Miasta
(ratusz przy ul. Niepodległości) i w
internecie - na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej (www.knurow.bip.info.pl).
/b/
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aktualności
KNURÓW. POGŁOSKI O „SPALARNI” ROZGRZAŁY EMOCJE

Prezydent Rams: nie będzie zgody
dla szkodliwych inwestycji w Knurowie

– Nie dajmy sobie wybudować spalarni pod nosem!!! – krzyczy z rozdawanej w mieście ulotki.
Jej twórcy sugerują, że miasto po cichu „przyklepało” decyzję na budowę zakładu produkującego
sadzę techniczną i oleje. - Nie będzie zgody na jakąkolwiek inwestycję, która byłaby szkodliwa
bądź niebezpieczna dla zdrowia i życia mieszkańców lub zagrażałaby
środowisku naturalnemu – ucina pogłoski prezydent Knurowa Adam Rams
Dla Przeglądu
inwestor musi m.in. uzyskać opinie
i zgodę Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz
złożyć raporty o oddziaływaniu na
środowisko. Wśród organów i instytucji, które z mocy prawa muszą
uczestniczyć w tym procesie, jest też
prezydent miasta. Zgodnie z tymi
wymogami najpierw w listopadzie,
a ponownie 5 lutego, ukazało się
obwieszczenie Prezydenta Miasta
Knurów informujące m.in. o możli-

Foto: morgueﬁle.com

- W rejonie ul. Dworcowej ma
powstać spalarnia śmieci – wpis
internauty „f lorikos” pojawił się
na forum Wirtualnego Knurowa
w sobotnie (22 lutego) popołudnie
[www.knurow.net.pl, wątek „Spalarnia Śmieci – Protest” – dop. red.;
ożywiona dyskusja toczy się też na
portalu www.miastoknurow.pl pod
artykułem „Czy w Knurowie powstanie spalarnia śmieci? Fakty i mity”].
Z miejsca wzbudził zainteresowanie.
I rozgrzał emocje.
- Tyle lat walczyliśmy o
zamknięcie koksowni, a teraz
takie „gów...” nam postawią
– skonstatowała z zawodem
„karolina1639”.
- Radzę poczytać o związkach powstających w procesie
spalania i ich długoterminowych skutkach – ostrzega „arch”. – Są jeszcze wody
gruntowe, odpady wszelkiej
maści itp.
- Nowoczesna spalarnia nie
jest uciążliwa dla otoczenia – to
dla przeciwwagi głos „przyrodnika”.
– O zakład stara się Czerwionka w pobliżu koksowni; zapewni to całkowite
zużycie gazu koksowniczego, który
obecnie jest spalany w atmosferze.
W rzeczywistości nie chodzi o
spalarnię śmieci, lecz o zakład produkcji sadzy technicznej i olejów w
procesie pirolizy niskotemperaturowej. Budowa takiej instalacji przy ul.
Przemysłowej to cel firmy Kooperator
z Gliwic. Na jej wniosek we wrześniu
2013 roku została wszczęta procedura
administracyjna. W związku z tym

wości składania uwag i wniosków (w
okresie od 6 do 26 lutego). Ogłoszenie
pojawiło się na stronie internetowej
urzędu, na stronie BIP-u UM Knurów, na urzędowej tablicy ogłoszeń
i w pobliżu miejsca planowanego
przedsięwzięcia.
Pogłoski o „spalarni” przeniosły
się poza internet. W mieście pojawiły
się ulotki. Ich twórcy wyrażają: „NIE
dla SPALARNI ODPADÓW”.
- Nie dajmy sobie wybudować
spalarni pod nosem!!! – głośno apelują.

Zaciekawienie sprawą znalazło
odzwierciedlenie w sygnałach do
redakcji. Nasi Czytelnicy dociekali
przede wszystkim, czy planowana instalacja może mieć negatywny wpływ
na zdrowie ludzi i stan środowiska
naturalnego. Prosili też o techniczne informacje, o wyjaśnienie, czy
przewidziane do użycia technologie
są nowoczesne i gwarantują bezpieczeństwo dla otoczenia.
Temat rozbudził zainteresowanie
terenami po byłym Koksoremie. W
internecie pojawiły się zdjęcia
urządzeń, które niektórzy z internautów uznali za fragmenty
gotowej do montażu instalacji.
- Krótko mówiąc: pozamiatane, decyzje już są dawno podjęte
– wieszczy „braveheart”.
Jednak nie. I to nie tylko dlatego, że zdjęcia przedstawiają...
inne miejsce niż planowana przez
firmę Kooperator lokalizacja.
- Procedura trwa. Żeby jakikolwiek zakład powstał, muszą
być spełnione określone prawem
wymogi – prostuje Krystyna Kostelecka, naczelnik Wydziału Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych UM
Knurów. – Powtarzam: inwestor musi
je spełnić, gdyż inaczej nie ma szans
na realizację zamierzeń.
Fakty potwierdzają słowa naczelnik Kosteleckiej. Zastrzeżenia ze
strony RDOŚ sprawiły, że na początku grudnia inwestor wycofał raport.
Przed końcem roku złożył nowy,
który został przesłany do uzgodnienia do RDOŚ.

Bardzo zdecydowanie w sprawie
wypowiada się prezydent Knurowa
Adam Rams.
- Nie było i nie będzie zgody na
jakąkolwiek inwestycję, która byłaby
szkodliwa bądź niebezpieczna dla
zdrowia i życia mieszkańców lub zagrażałaby środowisku naturalnemu –
podkreśla prezydent Rams. - Wbrew
rozpowszechnianym pogłoskom informuję, że nie wydałem żadnej
pozytywnej decyzji umożliwiającej
rozpoczęcie budowy tego zakładu.
Termin składania uwag i wniosków upłynął w środę, 26 lutego.
Magistrat zapowiada, że wniesione
uwagi i wnioski będą szczegółowo
analizowane przed wydaniem decyzji. Decydujące znaczenie dla losów
inwestycji będzie mieć uzgodnienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska. Nawet jednak po uzyskaniu pozytywnej decyzji środowiskowej sprawa nie jest przesądzona.
Potrzebna jeszcze będzie zgoda na
budowę, którą wydaje Starostwo
Powiatowe w Gliwicach.
Bogusław Wilk

Obecnie toczą się trzy postępowania administracyjne z zakresu
ochrony środowiska w sprawie
planowanych inwestycji przy ul.
Przemysłowej. Ponadto w jednym
pos tępowaniu r ozpoc zęt ym w
2012 r. dla inwestycji pod nazwą
„Budowa zakładu pozyskiwania
odnawialnej energii elektrycznej
i sadzy technicznej”, zlokalizowanego u zbiegu ulic Lignozy i Zwycięstwa, trwają nadal procedury
administracyjne.

ADAM RAMS, prezydent Knurowa:
- Istotnym elementem toczącego
się postępowania administracyjnego jest podanie do publicznej
wiadomości informacji o zamiarze
budowy zakładu produkcji sadzy
technicznej i olejów w procesie
pirolizy niskotemperaturowej. Na
etapie rozpatrywania tej sprawy
zaangażowane są instytucje państwowe - jak Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
– także miasto, starostwo i Urząd
Marszałkowski.
Dla nas bardzo ważnym są i zawsze
będą uwagi i opinie mieszkańców.
Zapewniam, że nie będzie zgody
na jakąkolwiek inwestycję, która
byłaby szkodliwa bądź niebezpieczna dla zdrowia i życia mieszkańców
lub zagrażałaby środowisku naturalnemu. Wbrew rozpowszechnianym pogłoskom informuję, że
nie wydałem żadnej pozytywnej
decyzji umożliwiającej rozpoczęcie
budowy tego zakładu. Chcę wyraźnie podkreślić, że jesteśmy zainteresowani planowanymi na terenie
naszego miasta inwestycjami pod
warunkiem, że będą to inawestycje
absolutnie bezpieczne i korzystne
dla mieszkańców.
Not. bw

Twarde prawo, ale prawo

O techniczną stronę przedsięwzięcia zapy taliśmy Kr yst ynę
Kostelecką, naczelnik Wydziału
Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych UM w Knurowie.

Bogusław Wilk: - Pani Naczelnik, co to za spalarnia ma powstać przy ul. Przemysłowej?
Naczelnik Krystyna Kostelecka: - Od razu sprostuję: po pierwsze - nie chodzi o „spalarnię”, lecz o zakład
produkcji sadzy technicznej i olejów w procesie pirolizy
niskotemperaturowej, po drugie – żeby jakikolwiek
zakład tam powstał, muszą być spełnione określone
prawem wymogi.
- Inwestor prowadzi starania...
- Ma do tego prawo. Na jego wniosek wszczęta została
procedura administracyjna. I tu muszę podkreślić, że
zgodnie z przepisami prezydent miasta jest organem,
który jest zobowiązany do przeprowadzenia określonego
postępowania administracyjnego. To ustawowy obowiązek. Prezydent nie może się od niego uchylić. Obwieszczenie, które zostało podane do publicznej wiadomości,
jest właśnie elementem tego postępowania.
- Na czym ma polegać planowane przedsięwzięcie inwestora?
- Zgodnie z przedłożonym raportem wynika, że firma
Kooperator, bo o niej mowa, zamierza zbudować zakład sadzy i oleju pirolitycznego. W jego skład miałyby
wejść: instalacja produkcyjna, magazyn składowy, pomieszczenia socjalno-biurowe i socjalne, zlokalizowane
w istniejącym budynku, drogi wewnętrzne i instalacje
wodno-kanalizacyjne. Instalacja produkcyjna znalazłaby
się na terenie istniejącej hali przemysłowej.
- Oczyma wyobraźni widzimy dymiące kominy...
- Projektowa instalacja ma być instalacją zamkniętą,
przeznaczoną do wytwarzania sadzy technicznej i oleju
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pirolitycznego z zużytych materiałów gumowych, w tym
opon samochodowych. Odbywać się to ma metodą katalitycznego bezciśnieniowego upłynniania bez dostępu
powietrza.
- Nie będzie truć?
- Proces odbywa się w szczelnej instalacji bez dostępu
powietrza. Piroliza niskotemperaturowa (tzw. kraking)
jest procesem w temperaturze 350-380 stopni Celsjusza bez kontaktu z tlenem. Łagodny kraking wyklucza
możliwość powstawania niebezpiecznych węglowodorów
wielopierścieniowych. W procesie nie powstają dioksyny
i furany.
- Jednak jakieś spaliny powstaną...
- Tak, ich oczyszczanie odbywać się będzie w systemie
odpylania i odsiarczania. Z kolei powstający w trakcie
procesu gaz pirolityczny będzie oczyszczany w specjalnych filtrach.
- Jakie produkty powstaną w wyniku procesu?
- Przede wszystkim olej pirolityczny (ok. 45 proc.),
sadza techniczna (ok. 35 proc.), drut stalowy (10-12
proc.) i gaz pirolityczny (5-10 proc.).
Jaka byłaby wydajność zakładu?
- Około 40 ton na dobę.
- Budowa zakładu jest przesądzona?
- Absolutnie nie. Tak jak już zaznaczyłam: inwestor
rozpoczął starania, procedura administracyjna trwa,
prezydent miasta jest organem właściwym do wydania
tej decyzji zgodnie z ustawą.
- Inwestycja jest traktowana jako niebezpieczna?
- Zgodnie z przepisami inwestycja jest zakwalifikowana jako „przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko”. To „łagodniejsza” forma,
w odróżnieniu od „przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko”. Lista wymogów
stojących przed inwestorem jest spora. Są rygorystyczne. Musi je spełnić, bez tego nie ma szans na realizację
zamierzeń.
Rozmawiał Bogusław Wilk

Budowa zakładu produkcji sadzy technicznej i olejów –
chronologia działań proceduralnych:

2.09.2013 – złożenie wniosku przez inwestora
21.10.2013 – postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
23.10.2013 – złożenie raportu o oddziaływaniu na środowisku
27.11.2013-17.12.2013 – podanie do publicznej wiadomości informacji o
możliwości składania uwag
18.11.2013 – opinia (pozytywna) sanitarna Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach
25.11.2013 – postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach: nie uzgodnienie przedsięwzięcia z uwagi na braki w raporcie
oddziaływania na środowisko
3.12.2013 – wycofanie raportu przez inwestora
5.12.2013 – wniosek inwestora o zawieszenie postępowania
30.12.2013 – złożenie przez inwestora nowego raportu o oddziaływaniu
na środowisko
6.02.2014-26.02.2014 – podanie do publicznej wiadomości informacji o
możliwości składania uwag
7.02.2014 – opinia sanitarna (pozytywna) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach (w oparciu o nowy raport).
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aktualności
„ZAKWALIFIKOWANY” TO ZNACZY PRAWIE PRZYJĘTY, „NIEZAKWALIFIKOWANY” NIE OZNACZA, ŻE NA PEWNO NIE PRZYJĘTY

Nowe ustawowe zasady rekrutacji
do przedszkoli

Kolejna zmiana przepisów w oświacie. Szczególnie istotna dla rodziców mających dzieci
w wieku przedszkolnym. Sejm wprowadził nowe zasady rekrutacji do przedszkoli. Miejski
Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie przesłał nam obszerne wyjaśnienia w tej
sprawie. Publikujemy je w całości*)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw wprowadziła do ustawy o systemie oświaty obszerny rozdział pt. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych
szkół i publicznych placówek”, z którego wynika, że wiele kwestii związanych z rekrutacją do szkół
i przedszkoli zostało określonych na poziomie ustawowym. Choć ustawa ta weszła w życie już 18
stycznia 2014 r., to wprowadzenie przewidzianych w niej docelowych reguł rekrutacji rozłożone
zostało na kilka lat. W międzyczasie obowiązywać będą przepisy przejściowe.
I tak: nowe zasady, zbliżone do docelowych, obowiązują już przy naborze na rok szkolny
2014/2015 do publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i dotyczą określania dodatkowych kryteriów rekrutacji, jaki i terminów naboru.
W roku szkolnym 2014/2015 przy przyjęciu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i innych form wychowania przedszkolnego (zwanych dalej przedszkolami) bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy (gminy
Knurów). W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na
terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w I etapie postępowania rekrutacyjnego muszą być
uwzględnione kryteria I grupy, tzw. „ustawowe”, związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną
kandydata:
- wielodzietność rodziny (tj. co najmniej troje dzieci),
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z jego rodziców,
- niepełnosprawność obojga rodziców,
- niepełnosprawność rodzeństwa,
- samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami
lub oświadczeniami. Jeżeli po zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami, o przyjęciu kandydata do przedszkola decydować będą kryteria
II grupy, ustalone na poziomie lokalnym.
Docelowo, poczynając od rekrutacji na rok szkolny 2015/2016, określenie tych kryteriów
będzie należało do rady gminy.
Przy naborze na rok szkolny 2014/2015 kryteria II grupy i liczbę punktów ustala dyrektor
przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Kryteria te powinny zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo
rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami
rodzinnymi. Ważnym elementem powinny być również lokalne potrzeby społeczne.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do miejskich przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych w Knurowie uwzględniając
powyższe, dyrektorzy w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustalili jednakowe kryteria i liczbę
punktów oraz te same terminy naboru na terenie gminy, które są następujące:
Lp.
1
2
3
4

Rodzaj czynności
Składanie deklaracji z wolą kontynuacji
wychowania przedszkolnego
Składanie wniosków wraz z załącznikami
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

5

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

6

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy
przyjęcia

7

Złożenie do dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

8

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Termin

Termin postępowania
uzupełniającego

17-21.02.2014

-----------------------

Kryteria II grupy naboru do miejskich przedszkoli w Knurowie w roku szkolnym 2014/2015
Lp.

Kryterium

Liczba
punktów

1

Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów
prawnych/pracuje lub studiuje w trybie dziennym

10

2

1-31.03.2014

4-8.08.2014

14.04.2014 r.
o godz. 1400

14.08.2014 r.
o godz. 1400

3

4.06.2014 r.
o godz. 1400

22.08.2014 r.
o godz. 1400

4

do 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 5 dni od daty złożenia wniosku o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 7 dni od terminu otrzymania
pisemnego uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora
odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej

Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Knurów mogą być przyjmowane do przedszkola
i oddziałów przedszkolnych w szkołach dopiero, gdy po przyjęciu kandydatów z terenu gminy
pozostaną wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza gminą
niż miejsc, w stosunku do nich przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na takich samych
zasadach jak wyżej.
Ustawa, o której mowa wyżej, wprowadzając zasady rekrutacji określiła również definicję niektórych z kryteriów, którymi są „wielodzietność rodziny”, czyli rodzinę wychowującą
troje i więcej dzieci oraz „samotne wychowywanie dziecka”, oznaczające wychowywanie
dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Oznacza to, że osoba stanu wolnego
6

prowadząca gospodarstwo domowe z ojcem/matką co najmniej jednego wspólnego dziecka
nie jest uznawana w świetle prawa za osobę samotnie wychowującą dziecko.
Ponieważ dla potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów do wniosku dołączane
muszą być dokumenty czy oświadczenia, ustawa daje możliwość zweryfikowania złożonych
oświadczeń przez prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. W tym
celu prezydent może korzystać z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji
publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje (np. Urząd Skarbowy, ZUS, itp.). Oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie
o świadczeniach rodzinnych.
14 kwietnia 2014 r. o godz. 14.00 podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do miejskich przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych w Knurowie. Listy zakwalifikowanych to listy z nazwiskami tych dzieci, które spełniły warunki formalne (np. są mieszkańcami) oraz zdobyły minimalną
ilość punktów uprawniającą do zajęcia wolnych miejsc. Liczba minimalnej ilości punktów zostanie
umieszczona na liście zakwalifikowanych.
Uwaga!
W związku z tym, że może zdarzyć się sytuacja, w której ten sam kandydat będzie umieszczony
na listach zakwalifikowanych jednocześnie w maksymalnie trzech przedszkolach, jego rodzice
zobowiązani są w terminie do trzech dni od ogłoszenia list wskazać miejsce docelowe, w którym
chcą, aby dziecko realizowało wychowanie przedszkolne. W wyniku wyboru przez rodziców tego
dziecka tylko jednego miejsca (przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole) automatycznie
„uwolnią” się miejsca dla kolejnych dzieci z list niezakwalifikowanych. Dzieci te „zostaną przesunięte” na listach i zajmą miejsca zwolnione przez dzieci, które zostały zakwalifikowane do kilku
przedszkoli, a których rodzice wybrali tylko jedno docelowe. W ten sposób powstaną listy przyjętych. Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 4 czerwca 2014 r. o godz. 14.00
Zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXII/481/13 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2013
r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów wszystkie dzieci z rocznika 2008, które nie
mają obowiązku rozpoczęcia nauki w klasie I-szej we wrześniu 2014 r. będą realizować obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych (tzw. „0”) w miejskich
szkołach podstawowych. W budynkach szkół podstawowych przygotowane są również miejsca w
oddziałach „0” celem realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci z
rocznika 2009, które aktualnie nie uczęszczają do przedszkoli.

5
6

Kandydat, który został zgłoszony na 8 godzin i więcej
oraz rodzice/opiekunowie prawni/ zadeklarowali
korzystanie przez kandydata z trzech posiłków
Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację
przedszkolną w tym przedszkolu w roku szkolnym
2014/15
Kandydat, który został zgłoszony na 7 godzin
oraz rodzice/opiekunowie prawni zadeklarowali
korzystanie przez kandydata z trzech posiłków
Kandydat, dla którego przedszkole w którym składa
wniosek jest najbliżej położonym przedszkolem
publicznym od miejsca zamieszkania
Kandydat znajdujący się w trudnej sytuacji
rodzinnej, co poświadczone jest zaświadczeniami
odpowiednich instytucji

Rodzaj dokumentu
potwierdzającego
zaświadczenie z
zakładu pracy lub z
uczelni obojga rodziców/
opiekunów prawnych

8

oświadczenie rodziców/
opiekunów prawnych

4

oświadczenie rodziców/
opiekunów prawnych

3

oświadczenie rodziców/
opiekunów prawnych

2

oświadczenie rodziców/
opiekunów prawnych

1

zaświadczenie instytucji

Kryteria II grupy naboru do oddziałów przedszkolnych miejskich szkół podstawowych w
Knurowie w roku szkolnym 2014/2015
Lp.

Kryterium

Liczba
punktów

1

Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów
prawnych/pracuje lub studiuje w trybie dziennym

10

2

Kandydat, którego rodzeństwo jest uczniem danej
szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny

4

3

Kandydat potrzebujący wydłużonej opieki, zgłoszony
do oddziału przedszkolnego w szkole na pobyt
powyżej 5 godzin dziennie

3

Rodzaj dokumentu
potwierdzającego
zaświadczenie z
zakładu pracy lub z
uczelni obojga rodziców/
opiekunów prawnych
oświadczenie rodziców/
opiekunów prawnych lub
dane własne szkoły
oświadczenie rodziców/
opiekunów prawnych

Oprac. MZJOś
*) wytłuszczenia i wyróżniki zachowane w oryginalnej formie
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rozmaitości

Jeśli silesit,
to tylko z Lignozy

Czytelnicy Przeglądu są nieocenieni. Nasza
prośba o pomoc w ujawnieniu mniej znanych
epizodów historii fabryki w Krywałdzie nie
przeszła bez echa. Dzięki temu możemy podzielić
się nowymi, cennymi informacjami

Pani Urszula przeprowadza dzieci przez pasy codziennie od 7 do 9 i od 12 do 15

WILCZA

Bezpieczniej na przejściu

− Mieszkańcy trochę się dziwią, niektórzy myślą, że
jestem ze Straży Miejskiej − śmieje się pani Urszula,
która od 17 lutego przeprowadza dzieci przez
przejście dla pieszych na wilczańskim odcinku DK 78
Na drodze krajowej 78 biegnącej
z Gliwic do Rybnika co rusz zdarzają
się wypadki. Najbardziej newralgicznym odcinkiem jest jej skrzyżowanie
z drogami powiatowymi w kierunku
Knurowa i Pilchowic.
− To bardzo niebezpieczne miejsce
− mówi sołtys Wilczy, Jan Gamoń.
Mieszkańcy od lat walczą o sygnalizację świetlną.
− Próbowaliśmy wszystkiego: wysyłaliśmy pisma, nawet urządziliśmy
blokadę. Z każdym rokiem, krok po
kroku sprawa się posuwa, ale to wciąż
za mało − podkreśla sołtys.
Nie wiadomo, kiedy światła powstaną. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, administrator DK 78, stagnację w tej sprawie
tłumaczy brakiem pieniędzy.
Codziennie w drodze do szkoły

niebezpieczne skrzyżowanie musi
pokonać kilkanaście dzieci. Dzięki
staraniom wicestarosty gliwickiego
Waldemara Dombka, sołtysa Wilczy Jana Gamonia oraz dyrektorki
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Wilczy Łucji Suchary przez przejście przeprowadza dzieci specjalna
opiekunka zatrudniona przez Urząd
Pracy w Gliwicach.
Pani Urszula zwana „stopką”
ubrana w odblaskowy strój, w ręku
trzymająca wielki znak stop, pracuje
codziennie od 7 do 9 i od 12 do 15.
− Początkowo mieszkańcy trochę
dziwili się na mój widok. Pytali, co to
za akcja! − śmieje się pani Urszula.
− Ale dzieci się słuchają. Kiedy każę
im stać − stoją, kiedy pokazuję, by
przechodziły − przechodzą. Dyscyplina musi być!

Knurowianka, zanim pojawiła
się na pasach, przeszła specjalne
szkolenie przeprowadzone przez
Generalną Inspekcję Transportu
Drogowego w Katowicach.
Jak reagują kierowcy na nietypową postać?
− Zawsze się zatrzymują! − podkreśla pani Urszula. − Czasami nawet
pomachają.
Sołtys Wilczy, Jan Gamoń ma
wątpliwości, czy zatrudnienie opiekunki zwiększy bezpieczeństwo na
przejściu.
− To jest rozwiązanie tymczasowe, przecież „stopka” stoi tam tylko
parę godzin. A co z pozostałymi godzinami? − zwraca uwagę. − Nadal
będziemy walczyć o sygnalizację
świetlną!
Tekst i foto: Justyna Bajko

KNURÓW

Matury bez prezentacji

W 2015 roku maturzystów czeka kolejna rewolucja.
Ministerstwo Edukacji Narodowej rezygnuje z
prezentacji maturalnej i klucza odpowiedzi
Na jednym w uniwersytetów
przeprowadzono eksper y ment.
Studentom polonistyki rozdano
arkusze maturalne z języka polskiego. Po sprawdzeniu matur wypełnionych przez polonistów okazało
się, że większość dostała „tróje”.
Dlaczego? Odpowiadali niezgodnie
z „kluczem”, wychodząc poza ramy
schematu.
Jeszcze kilkanaście lat temu
matura z języka polsk iego coś
znaczyła. Dzisiaj to jeden z wielu
egzaminów. Raczej formalność niż
intelektualne wyzwanie. Uczniowie
mają kilka miesięcy, by przygotować prezentację maturalną. A i tak
dobrze zdają przede wszystkim
ci, którzy potrafią dostosować się
do osławionego klucza odpowiedzi. Myślenie według schematów
wykluczało kreatywność. To nie
spodobało się polonistom. Tym

bardziej że niektórzy z maturzystów idą na łatwiznę.
− Na rynku trwa handel prezentacjami. Co roku powtarzają
się pewne propozycje. Uczniowie,
którzy już zdali maturę, wrzucają
swoje prezentacje do internetu i
sprzedają − ostrzegała Aleksandra
Włodarz, polonistka z Technikum
nr 1 w Knurowie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzegło, że prezentacja
n ie spe ł n ia w y znacz onej rol i.
Zdecydowano, że - jak czytamy
w komunikacie MEN - „sprawdzanie umiejętności wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem umiejętności
kr ytycznej analizy infor macji ,
rozumowania i w niosk owania
w zakresie zdobytej wiedzy”. W
praktyce oznacza to powrót do
sta r ych, sprawd zonych sposo-
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bów. Od 2015 na maturze ustnej z
języka polskiego uczniowie będą
odpowiadać na wylosowane pytanie, a nie wygłaszać wcześniej
przygotowane kwestie.
− W końcu ministerstwo zmądrzało! Przecież te prezentacje od
dawna były fikcją − usłyszeliśmy od
jednej z polonistek. − Nie przywiązywałam do nich większej uwagi.
Twórcze i oryginalne prezentacje
należały do rzadkości. Na pewno nie
mówiły wiele o wiedzy ucznia.
To nie koniec zmian. Zdecydowano się tak że zrezygnować
z „klucza”. Egzaminatorzy mają
skupić się przede wszystkim na
umiejętnościach zdającego i śledzić
tok jego rozumowania. Dzięki temu,
uczniowie myślący niestandardowo w końcu mają szansę na dobrą
ocenę.
jb

Fotografia z okresu międzywojennego; Franciszek Sekuła stoi trzeci
z lewej; na zdjęciu są także: Feliks Michalski (stoi drugi z prawej),
Maksymilian Rzepczyk (siedzi drugi z prawej) i Kacper Szulik (w
mundurze)

Jednym z ważnych pracowników imieniem nazwana jest jedna z główLignozy był Franciszek Sekuła. O nych ulic w Krywałdzie.
jego związkach z zakładem opowieTragiczne były też losy Kacpra
działa nam prawnuczka, Agnieszka Szulika – komendanta posterunku
Robok.
policji w gminie Szczygłowice-KryFranciszek Sekuła do krywałdz- wałd. Na początku II wojny świakiej fabryki prochu trafił w 1919 roku. towej został aresztowany, po czym
Miał wówczas 20
w y wieziony na
lat. Do 1924 roku
Wschód i tam zabył pr acow n imordowany.
kiem biurowym.
Wiele oko Od sierpnia 1924
licznych rodzin
roku do kwietzwiązało swoje
nia 1945 rok u
losy z Lignoz ą
kierował Biurem
przez kilka poObliczeń Płac.
koleń. Tak było
Po wkroczeniu
w przy pad ku
wojsk sowieckich Franciszek Sekuła
rodziny Pietrafił do obozu
trzyków, której
pracy w Siemianowicach.
członkowie rozpoczęli pracę w OberZ archiwum pani Agnieszki schlesische Spriengstoff-Aktiengepochodzi też przedwojenne zdjęcie sellschaft-Kriewald od 1893 roku.
grupowe pracowników Lignozy. KilDomowe archiwa z pewnością
ku z nich nie doczekało końca wojny. skrywają cenne fotografie, interesuPostacią szczególnie zasłużoną był jące dokumenty i niejedną ciekawą
Feliks Michalski (rocznik 1898), historię. Serdecznie namawiamy do
uczestnik trzech powstań śląskich. podzielenia się wiedzą o tamtych
Podczas III powstania śląskiego dawnych latach.
Maria Grzelewska
dowodził III batalionem żorskim.
Foto: Archiwum Agnieszki Robok
Zginął 1 września 1939 roku. Jego

Zdjęcie z lat 30; siedzą (od lewej) Feliks Michalski, Franciszek
Sekuła i Wiktor Burzyk (rocznik 1892), pierwszy z prawej strony
stoi Ludwik Szendzielorz
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aktualności
KNURÓW. DALEKI WSCHÓD W PADERKU

KNURÓW.
ZŁOTE PRZEBOJE NA KONIEC KARNAWAŁU

Polska OK, pierogi the best

Sun of Jamaica
w kinie

- Polacy są fantastyczni – mówią zgodnie Mohpreet Kaur z Indii
i Rheza Adizora z Indonezji, którzy przez tydzień prowadzili lekcje
języków obcych w knurowskim Paderku

DC

Kino Scenę Kulturę wypełnią gorące rytmy przebojów
z repertuaru zespołów ABBA i Boney M. „Sun of Jamaica”,
„Daddy cool”, „One way ticket”, „Rivers of Babylon”, „Money,
money, money” czy „Waterloo” – te piosenki się nie starzeją.
Kolejne pokolenia słuchaczy bawią się przy nich doskonale.
Nie inaczej będzie w Knurowie.
Koncert odbędzie się 3 marca (poniedziałek). Początek o
godz. 17.30. Wstęp wolny. Polecamy.
/ck, bw/

(z prawej) w towarzystwie Karoliny Horak, nauczycielki
języka angielskiego w Paderku

KNURÓW

Pionki zbijali w mig

Okoliczni krwiodawcy po raz piąty rozegrali klubowe
mistrzostwa w warcaby. Wygrali knurowianie
– trzy reprezentacje Klubu
HDK PCK im. Antoniego
Bery.
Knurowianie zagrali znakomicie. I zespół zdecydowanie zwyciężył (24,5 pkt.), drugi
zajął trzecie miejsce (15 pkt.).
Przedzielił je klub z Czer-

wionki-Leszczyn (18,5 pkt.).
Szczególne powody do
satysfakcji ma Stanisław Marciniak. Reprezentant Klubu
HDK im. dra Ogana okazał się
mistrzem w grze indywidualnej. Drugie miejsce zdobył Jan
Jurecki (Czerwionka-Leszczy-

ny), a na trzecim stopniu podium stanął Krzysztof Socik
(również Klub HDK im. dra
Ogana).
- To były bardzo udane dla
nas zawody – nie ma wątpliwości Adam Pobłocki, prezes
knurowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi. – Powoli
przymierzamy się do następnych. Tym razem w szachy.
Odbędą się one 22 marca. Już
teraz serdecznie zapraszam.
Krwiodawców do gry, a kibiców przed szachownice.
/bw/

informacja własna wydawcy

Foto: Archiwum HDK PCK im. dra F. Ogana

Do rywalizacji przystąpiło
sześć zespołów z Knurowa,
Bełku i Czerwionki-Leszczyn.
Knurów reprezentowały dwie
ekipy Klubu HDK PCK im.
dra Floriana Ogana, Bełk –
Klub HDK PCK Fenix, natomiast Czerwionkę-Leszczyny

Studio Piosenki i Musicalu przy
Centrum Kultury w Knurowie zaprasza
na koncert pt. „Złote Przeboje”

Foto: Dawid Ciepliński

Mohpreet i Rheza przyjechali do Knurowa
w ramach współpracy Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego z Uniwersytetem Ekonomicznym w
Katowicach i międzynarodową organizacją studencką AIESEC.
Wcześniej odwiedzili m.in. Katowice, Tychy,
Mikołów czy Dąbrowę Górniczą. Najlepiej jednak
wspominają czas spędzony w Paderku.
– Tutaj ludzie są najbardziej otwarci i interaktywni – mówią Mohpreet i Rheza. – Fajne, że
uczniowie znają angielski. Dzięki temu możemy
swobodnie rozmawiać.
Goście z zagranicy pomagali nastolatkom
szlifować „angiela”. W zamian licealiści dbali, by
przybysze z daleka nie nudzili się popołudniami.
Stąd m.in. wizyta w sztolni kopalni „Knurów”.
Jej zwiedzanie było nowym doświadczeniem dla
Rhezy. Dla Mohpreet to nic nowego: – W Indiach
mamy bardzo dużo kopalń.
Azjatom przypadło do gustu polskie jedzenie.
- Szczególnie smaczne są pierogi – mówi Rheza.
– Pycha – wtóruje mu Mohpreet. – Tylko kluski
śląskie troszkę mi nie podeszły, reszta była OK.
Goście z Azji pobyt w Polsce uznali za udany:
- Było naprawdę bardzo miło, a Polacy są fantaRheza Adizora z Indonezji (z lewej) i Mohpreet Kaur z Indii
styczni.

- Współczesna młodzież uwielbia gry komputerowe, ale tradycyjne warcaby też mają swoich
zagorzałych zwolenników – podkreślali uczestnicy mistrzostw; na zdjęciu najlepsi zawodnicy turnieju
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aktualności
KNURÓW. PREMIERA TEATRU PARANOJA

Miłość w czasach obłudy

Czy w świecie zakłamania jest miejsce na prawdziwe uczucia i szczerą
miłość? Odpowiedzi na to pytanie szukał knurowski Teatr Paranoja
w autorskiej adaptacji powieści Choderlosa de Laclos „Niebezpieczne
związki”
Dziewiętnastowieczna Francja
to świat masek i udawanych uczuć.
Ulubioną rozr y wką ar ystokracji
jest zabawa w miłość. Od dzieciństwa uczą się jak reżyserować swoje
życie, gdzie szukać słów zdolnych
zniszczyć najświętsze wartości. W
tę przestrzeń fałszu, wbrew swojej
woli, wkracza madame de Tourvel −
kobieta z zasadami.

− Wolę umrzeć niż sprzeniewierzyć się temu, w co wierzę − mówi.
Mężatka pada ofiarą znanego
uwodziciela − wicehrabiego de Valmont, brawurowo zagranego przez
Adama Maleńkiego. Wicehrabia
nie szczędzi zabiegów, aby zdobyć
madame. Valmont pragnie zobaczyć
upadek „świętej”, udowodnić, że nie
ma ludzi „czystych”, że wszyscy są

Wicehrabia de Valmont nie zawaha się przed niczym, by
uwieść bogobojną madame de Tourvel

W pięknych strojach rodem z epoki Teatr Paranoja
wprowadził widzów w świat francuskiej arystokracji

skażeni zepsuciem. Adam Maleńki
kreuje rolę Valmonta, korzystając
z całego spectrum różnobarwnych
uczuć. Bawi, zarazem budząc odrazę. Dzięki Maleńkiemu Valmonta
trudno nie lubić i jednoznacznie
potępić. Bliską przyjaciółką i dawną
kochanką Valmonta jest markiza de
Morteuil − kobieta, która nazywa
siebie wirtuozem oszustwa. To ona

Młodzi Panowie bawili do łez

Widownia wypełniona po brzegi, salwy śmiechu i gromkie brawa. Tak
wyglądał czwartkowy wieczór w knurowskim Kinie Scenie Kulturze,
gdzie publiczność do łez rozbawił Kabaret Młodych Panów

Kabareciarze do wspólnej zabawy wciągnęli też widzów
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dzów do zabawy. Wybuchy śmiechu niosły się po okolicy, gromkie
brawa także, więc nic dziwnego, że
w ten wieczór miasto z pewnością
należało do najbardziej roześmianych w okolicy...

Informacja własna

DC

Foto: Dawid Ciepliński

towali skecze z programu„Ślązisz
Is Easy”, próbując nauczyć śląskiej
mowy wszystkich, nawet tych najbardziej opornych.
Nie zabrakło też znanych dykteryjek, odwołań do Knurowa i
prób (udanych) wciągnięcia wi-

Tekst i foto: Justyna Bajko

Premiera sztuki „Niebezpieczne związki” odbyła się 21 lutego w Kinie Scenie
Kulturze. Obsada: Markiza de Merteuil – Konstancja Dziedzic, Wicehrabia
de Valmont – Adam Maleńki, Madame de Tourvel – Małgorzata Wronkowska, Madame de Volanges – Jagoda Zacher, Kawaler Danceny – Adam
Piaseczyński, Madame de Rosemonde – Roksana Zygmunczyk, Cecylia de
Volanges – Aleksandra Olejniczak, Maria de Volanges – Joanna Matuszewska, Żanetka de Volanges – Magdalena Hajduk, Azolan – Sługa Valmonta
– Mateusz Kopeć, Julia – służąca Pani de Tourvel – Aleksandra Trzeciak.
Sztukę wyreżyserowała Joanna Święcik-Patera

KNURÓW. WYJĄTKOWY KABARET „PO NASZYMU”

Tego kabaretu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Od dawna należy
do czołówki polskiej sceny kabaretowej. Fanów zdobywa i ujmuje ironią i dystansem do rzeczywistości.
Młodzi Panowie w czwartek
wystąpili dwukrotnie. Zaprezen-

czyni wicehrabiego narzędziem swej
zemsty.
− Wymyśliłam siebie. Od dziecka
znałam rolę, którą mi przeznaczono
− mówi do Valmonta. − Mam jedną
prostą zasadę: wygraj albo giń.
Markiza de Morteuil w interpretacji Konstancji Dziedzic jest
wyrafinowaną i bezwzględną kobietą. Dla zemsty gotową poświęcić

każdego. Dziedzic trzymając w ręku
nieodłączny wachlarz, przechadzała
się po scenie jakby trzymała w garści całą Francję. Świetnie oddała
zakłamanie markizy. Małgorzata
Wronkowska, która zagrała madame de Tourvel z przekonaniem
ukazała dramat uwiedzionej mężatki. Poruszają sceny „miłosne”,
kiedy de Tourvel ostatkiem sił broni
się przed czarem Valmonta. Gra
Wronkowskiej balansuje między
wycofaniem a rozpaczą, a interakcje
z Adamem Maleńkim jeszcze ten
efekt potęgują. Na uwagę zasługuje
także Aleksandra Trzeciak w roli
Julii, służącej pani de Tourvel. Komediowe etiudy w wykonaniu Trzeciak wprowadziły do sztuki element
lekkości i oddechu.
„Niebezpieczne zw ią zk i ” to
ósmy spektakl Teatru Paranoja. W
czasie premiery, 21 lutego, na widowni w Kinie Scenie Kulturze pojawił się komplet widzów. W pięknych
strojach rodem z epoki, z akompaniamentem muzyki Mozarta, Paranoja wprowadziła oglądających w
świat francuskiej arystokracji.
− Bardzo mi się podobało. Nie
spodziewałam się, że będzie tak
profesjonalnie i zabawnie − podkreślała w czasie przerwy Joanna
z Knurowa. − Czekam na kolejne
przedstawienia!
W jednej ze scen pani de Volanges mówi do zrozpaczonej madame de Tourvel: „Miłość nigdy
nie przynosi szczęścia tym, którzy
na to zasługują”. Pomimo pozornie
szczęśliwego zakończenia, te słowa
oddają cały dramat bohaterów „Niebezpiecznych związków”. Kochają,
ale czy cena za tę miłość nie była
zbyt wysoka?
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rozmaitości

ROZRYWKA NR 9/2014

Foto: Justyna Bajko

- DO WYGRANIA PODWÓJNY BILET DO KINA

Milena Bochniewicz z Gliwic

ur. 15.02.2014 r., 3620 g, 52 cm

Zoﬁa Drozdowska z Pilchowic

ur. 16.02.2014 r., 3960 g, 57 cm

Filip Kiesz z Czerwionki

ur. 17.02.2014 r., 3680 g, 54 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 praw id łow ych odpow iedzi
rozlosujemy podwójny bilet do Kina

Córka państwa Chudy z Knurowa
ur. 15.02.2014 r., 2730 g, 51 cm

Leon Krempa z Gliwic

ur. 16.02.2014 r., 3070 g, 52 cm

Damian Bujak z Gliwic

ur. 18.02.2014 r., 3600 g, 57 cm

Sceny Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie rozrywki
z nr. 7/2014 brzmiało: „NALEŚNIK”.
Podwójny bilet do kina otrzymuje Paweł
Wieciek. Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do redakcji.
„Zele”
Marek Zbigniew Lewczuk

Martyna Knapik z Knurowa

Oliwia Szłapak z Knurowa

ur. 18.02.2014 r., 3770 g, 54 cm

ur. 18.02.2014 r., 2630 g, 51 cm

Karol Wydra z Zabrza

Nikola Wyżgnoł z Kuźni Nieborowskiej

27.02.2014 r.
CZWARTEK
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Piłkarzyki rozrabiają 2D
- godz. 16.00
Facet (nie)potrzebny od zaraz
- godz. 18.00
Tajemnica Filomeny
- godz. 20.00
28.02- 2.03.2014 r.
PIĄTEK - PONIEDZIAŁEK
Tajemnica Filomeny
- godz. 16.30
Jack Strong - godz. 18.15
Ona - godz. 20.30

4.03.2014 r.
WTOREK

ur. 18.02.2014 r., 2870 g, 52 cm

Jack Strong - godz. 16.30
Tajemnica Filomeny
- godz. 18.45
Ona - godz. 20.30
5.03.2014 r.
ŚRODA
Tajemnica Filomeny
- godz. 15.15
Ona - godz. 19.30

www.kinoscenakultura.pl
Kino zastrzega sobie prawo do zmian repertuaru
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ur. 18.02.2014 r., 3150 g, 53 cm

Antonina Podgórska z Knurowa
ur. 19.02.2014 r., 3710 g, 51 cm

Wojciech Puk z Knurowa

ur. 19.02.2014 r., 3290 g, 51 cm
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aktualności
KNURÓW. MAJĄ PO KILKA LAT, CHCĄ BYĆ AKTORAMI

Do zdobycia serca widzów i sceny świata
Mają po 4-6 lat. Jeszcze nie potrafią płynnie czytać,
a kilkunastozwrotkowe wiersze deklamują bez zająknięcia.
Na zawołanie zagrają radość, smutek i zdumienie
tach zabawy w tańcu są w stanie zapamiętać w odpowiedniej kolejności
30 słów, to w istocie stosują metodę
skojarzeniową. Podobnie, gdy mierzą
się z trudnymi, „szeleszczącymi i
grzechoczącymi” słówkami...
- Dykcja, etiudy pantomimiczne,
nauka szybkiego myślenia, pobudzanie wyobraźni wchodzą w skład
naszego autorskiego programu – podkreśla pani Ewa. – To pozwala ustalić
ich mocne i słabsze strony. A potem
te pierwsze odpowiednio rozwijać, a
drugie poprawiać.
Nie wszystkie dzieci, które rozpoczynają jesienią zajęcia, należą do
śmiałych.
- Przeciwnie, wiele z nich jest z początku mocno stremowanych. Jednak
z biegiem czasu, gdy nabierają wiedzy
i umiejętności, rośnie w nich wiara we
własne siły. Znika trema i lęk, pojawia
się chęć, by – mówiąc obrazowo –
„wziąć byka za rogi”. Żadna scena ich
nie onieśmieli – nie ma wątpliwości
pani Ewa.
Przemianę najlepiej zauważyć i
docenić na wiosnę. Wówczas dzieci
wieńczą kilkumiesięczne warsztaty
publiczną premierą wybranego przez
siebie spektaklu. Widownia pęka w
szwach, a publiczność nie szczędzi
dłoni, by wyrazić swój aplauz dla
talentu, umiejętności, werwy i entuzjazmu małych aktorów. Zapewne
nie inaczej będzie i tym razem. Już
dzisiaj możemy zaprosić na spektakl
– 18 czerwca w Kinie Scenie Kulturze.
Początek o godz. 17.

Tekst & Foto: Bogusław Wilk

Knurów

SDM i Limo

GIERAŁTOWICE

Zagraj na keyboardzie

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
w marcu wznawia zajęcia muzyczne

- Rodziców dzieci, które dotychczas uczyły się gry na keyboardzie, zapraszamy na spotkanie organizacyjne – informuje GOK. – Odbędzie się ono w
poniedziałek, 3 marca, o godz. 16.30 w siedzibie Ośrodka.
Na spotkaniu będzie możliwość ustalenia godzin zajęć. Muzyczne
ćwiczenia odbywać się będą w poniedziałki i czwartki.
/bw/

Foto: Arkadiusz Klimczak/www.rybnik.com.pl

- Postaramy się, by nikt z widzów się nie nudził – przekonuje
Ewa Witomska. – Zainteresowanych
serdecznie zapraszamy do naszego
Studia, polecając się też pamięci pod
numerem telefonu 504.065.864.

7 marca (piątek) w knurowskim
Kinie Scenie Kulturze wystąpi Stare
Dobre Małżeństwo. Początek o godz.
18. Bilety po 45 zł.
22 marca (niedziela) o godz. 17
na scenie kina pojawi się kabaret
Limo. Cena biletu – 55 zł.
Rezerwacje biletów w kasie kina,
tel. 32 332 63 81 w godz. 15-20.
/bw/

KNURÓW. PRZEGLĄD KADR

KNURÓW. OFPA 2014
DC

Agata Żyła wyśpiewała
wyróżnienie

Knurowianka Agata Żyła, uczennica
Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego,
zdobyła wyróżnienie w tegorocznym
finale Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Artystycznej w Rybniku
Impreza odbyła się w weekend. Udział w niej Agata Żyła wyśpiewała podczas eliminacyjnych
przesłuchań na początku lutego.
Knurowianka znalazła się w
najlepszej dziesiątce finalistów.
Była najmłodszą uczestniczką
koncertu głównego, 22 lutego
w Klubie Energetyka Fundacji
Elektrowni Rybnik.
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Foto: Dawid Ciepliński

Mali podopieczni Studia Aktorskiego Teatru Wit-Wit nie znają
słowa nuda. Spotykają się w środy w
gościnnych progach szkolnej „Siódemki”. Tańczą, śpiewają, deklamują,
zgadują, pokazują, śmieją się i dokazują... Godzinne zajęcia śmigają im
jak z bicza strzelił.
- W każdym dziecku tkwi jakiś talent – nie ma wątpliwości prowadząca
Studio Ewa Witomska. Pod jej okiem
dzieci eksponują to, co w nich najlepsze. – Trzeba tylko go wypatrzyć, a
potem umiejętnie szlifować...
To Teatr Wit-Wit potrafi doskonale. W ciągu 11 lat działalności w
Knurowie dochował się wielu scenicznych osobowości.
- Sylwia Lipka, Marta Kozak,
Adam Woronowski czy Bar tosz
Kwiatkowski, to postaci, które znane
są nie tylko w Knurowie – wylicza
pani Ewa. – Są młodzi, a już mają
godne podziwu osiągnięcia. Sceny
świata stoją przed nimi otworem.
O sławie w świetle fleszy marzą
też kilkulatki. Teatr to dla nich
magiczne miejsce. Dobrze się w nim
czują.
- I świetnie się bawią, choć może
nie zdają sobie sprawy jak wiele się
przy tym uczą – zauważa Witomska.
– I o to chodzi - nauka przez zabawę
to w tym wieku klucz do ich rozwoju.
Maluchy nie mają pojęcia, że robiąc śmieszne miny i gimnastykując...
język (choćby usiłując nim dotknąć
nosa) tak naprawdę uprawiają ćwiczenia dykcyjne. Kiedy po 5 minu-

Wystąpiła przy akompaniamencie szkolnego kolegi Daniela
Grychtoła. Choć nie udało jej
się zdobyć Grand Prix Festiwalu (przyznano je Tomaszowi
Wachnowskiemu), to i tak została wyróżniona. Knurowianka
otrzymała indywidualną nagrodę ufundowaną przez dr Ewę
Paszek.

Jacek Waszak nowym
komendantem harcerzy
Związek Drużyn Harcerskich w Knurowie
ma nowego komendanta. Obowiązki Daniela
Sobieraja przejął jego dotychczasowy zastępca
– Jacek Waszak
Now y komendant ma przed
sobą ambitne plany.
- Przede wszystkim chcemy pokazać naszą działalność miastu
– mówi Jacek Waszak. - Do tej pory
byliśmy w zaciszu leśnym, dziś wychodzimy!
Harcerze mają już za sobą
pierwsze akcje, m.in. uczestniczyli
w szybowej poczcie harcerskiej,
dzielili się ogniem betlejemskim w
okresie świątecznym.
- Szykujemy się na obóz har-

cerski w Norwegii – mówi Waszak.
– Będziemy kontynuować tradycję
manewrów techniczno-obronnych
nie tylko dla harcerzy z Knurowa.
Zapraszamy do wspólnego harcowania również inne środowiska.
Komendant zdradza, że niebawem harcerze będą też odwiedzać
przedszkola.
– Chcemy dotrzeć do najmłodszych i tym samym wprawić ich w
świat leśnych harców – dodaje.
DC
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ogłoszenia
HANDEL I USŁUGI
Cyklinowanie, układanie, panele. Tel.
888 400 830
3-9/14

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

1/14-odw.

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

1/14-odw.

Kompleksowe wykończenia wnętrz! Gładzie, sufity podwieszane, malowanie,
kafelkowanie itp. Tel. 793 106 740
9-12/14Y

Sprzedam komfortowe M-5, 71 m2, WP II,
II piętro. Tel. 509 842 310

DAM PRACĘ

6-9/14

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

Sprzedam M-5 bez pośredników, okolice
Merkur. Pilne! Tel. 693 278 772

9/14

Sprzedam mieszkanie 3 pokoje Knurów,
bezczynszowe, nowe. Tel. 602 638 719
6-9/14

Sprzedam mieszkanie 30,90 m2. Knurów-Szczygłowice. Tel. 609 466 651

8-9/14

Sprzedam mieszkanie 39 m2, Knurów, WP
II. Tel. 792 002 021, 693 185 978

6-9/14

Wynajmę pokój z udostępnieniem kuchni
i łazienki na osiedlu 10 0 0 -lecia. Tel.
600 147 063

9/14

Malowanie, gładzie, sufity podwieszane,
poddasza, kafelkowanie, mozaiki, docieplanie elewacji. Remonty kompleksowe.
Tel. 785 948 716, 602 407 190

6-9/14

SPRZEDAM

PRZETARG

Piekarnia w Knurowie zatrudni piekarza.
Tel. 668 981 535

9-11/14

Sprzedam drukarkę laserową HP LASER
JET 1000. Tel. 507 578 799

3/14-odw.

EDUKACJA

Mieszkanie o powierzchni użytkowej 48,50 m2 składające się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, położone w Knurowie
przy ul. Marynarzy 7B/1 - parter.
Cena wywoławcza 121.000,00 zł.
Kwota postąpienia w przetargu będzie wynosiła minimum
1000,00 zł.
Termin przetargu - 6.03.2014 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości 12.100,00 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 5.03.2014 r. do godz. 15.00.
Zainteresowani będą mogli oglądać mieszkanie w dniu
3.03.2014 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. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami, telefon (32) 235-14-25
wewn. 34.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

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

7-11/14

Malowanie, tapetowanie. Tel. 793 963 118

3-52/14

SZUKAM PRACY
Emer ytka – sprzątanie sklepów, firm,
mieszkań. Tel. 781 719 783

1/14-odw.

Kobieta lat 37 pilnie szuka pracy. Aktualna
książeczka zdrowia. Tel. 601 654 010

7/14-odw.

Kobieta z dwunastoletnim doświadczeniem
podejmie się opieki nad kolejnym dzieckiem. Tel. 664 134 399
6/14-odw.

Kosztorysant budowlany poszukuje pracy
lub zleceń. Tel. 501 374 910

1-9/14

Pożyczka 15 000? Sprawdź jaką ratę
zapłacisz. Tel. 32 300 57 68

9/14M

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

1-13/14

SMS KREDYT. Tel. 662 276 233

6-13/14

w w w.BRUK ARST WOGLI W ICE .pl
Tel. 502 611 988, 509 962 089

8-48/14

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 27 lutego 2014 r.
Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235) informuję, że na sesji
Rady Miasta Knurów w dniu 19 lutego 2014 r. została podjęta uchwała nr XLIII/610/14 Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego
w rejonie ulicy Wiosennej i ulicy gen. Jerzego Ziętka.
Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa
w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3
przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Knurów w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta
i Spraw Lokalowych przy ul. Niepodległości 7 pokój 3, w godzinach
pracy Urzędu. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie
ulicy Wiosennej i ulicy gen. Jerzego Ziętka zostanie opublikowana
na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.
Przedmiotowa uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu
obowiązuje nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Z up. PREZYDENTA
Barbara Zwierzyńska
ZASTĘPCA PREZYDENTA

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

OGŁOSZENIE

6-13/14

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

6-13/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
601 654 010

2-9/14

Skup samochodów, płacimy najwięcej. Tel.
607 566 006

5-9/14

NIERUCHOMOŚCI
D o w y n a j ę c i a 2- p o ko j owe m i e s z k a nie umeblowane, ul. Sobieskiego. Tel.
502 391 365, 513 013 763
9/14

Do wynajęcia garaż na ul. Targowej, pierwszy boks. Tel. 600 327 390
9-10/14

Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe, os.
WP. Tel. 509 041 270

8-10/14

Dom – może być do remontu lub działkę
PILNIE kupię. Tel. 796 496 993

9/14

Knurów sprzedam mieszkanie 2-pokojowe.
Tel. 602 638 719

6-9/14

KUPIĘ 2 lub 3 pokojowe za gotówkę. Tel.
669 667 289
9/14

Okazja - sprzedam mieszkanie 2-pokojowe,
I piętro, balkon, okna plastiki, 2 piwnice. 110
tys. do negocjacji. Tel. 721 580 621

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Knurowianka” w Knurowie z siedzibą
przy ul. Gen. J. Ziętka 18c ogłasza przetarg na wynajem lokalu
użytkowego o powierzchni 83,0 m2, położonego w Knurowie przy
ul. Gen. J. Ziętka 18c.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 17.03.2014 r.
o godz. 10.00.
Informacji można zasięgnąć w Spółdzielni w Dziale Technicznym
lub telefonicznie pod numerem 32 235 16 70.

W związku z planowanym generalnym remontem Biblioteki Głównej
oraz Filii nr 2 (al. Lipowa 12) placówki te będą otwarte dla Czytelników
do 28 marca 2014 roku.
O dalszych planach funkcjonowania Bibliotek poinformujemy w odrębnych
ogłoszeniach na łamach „Przeglądu Lokalnego”, na stronie internetowej
MBP oraz facebook`u.
Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Knurowie
realizowany jest w ramach
Programu Wieloletniego Kultura +
Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Biblioteka
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
realizowany przez Instytut Książki w Krakowie
Termin wykonania zadania ustala się od dnia 1.01.2013 do dnia
30.09.2015.
Podczas remontu bez zmian będą funkcjonowały:
Filia nr 1
ul. Dworcowa 10a
44-190 Knurów
tel. (32) 332-63-92
Filia nr 3
ul. Górnicza 1
44-193 Knurów – Szczygłowice
tel. (32) 332-63-96

8-9/14M
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Foto: Endurance Solidarni

Knurowscy biegacze: Czesław Kostrzak
(z lewej) i Zbigniew Kołodziejczyk wraz
z organizatorką biegu Grażyną Nazar

sekund. W klasyfikacji open
zająłem 60 miejsce. Mój kolega
z klubu – Zbigniew Kołodziejczyk - był 93 z czasem 27.04.
Knurowscy biegacze podkreślają, że organizatorem
biegu była szkoła, do której
chodziła Agata Labus, natomiast na jej konto przekazane
zostały środki zgromadzone z
wpisowego, ze sprzedaży ciast
i kawy oraz wolne datki ze
specjalnej skarbonki.
Zawodnicy Endurance Solidarni przygotowują się teraz
do półmaratonu w Żywcu.
PiSk

Leonard Spyra (68 miejsce –
2.392 punkty), Krzysztof Pilny
(72 miejsce – 2.381 punktów),
Paweł Golik (74 miejsce –
2.377 punktów).
Na 84 miejscu zawody
ukończył Józef Lipok z LWSM
Knurów – 2.333 punktów.
Wspomniany na wstępie
junior Dawid Gołyś w „generalce” zajął 112 miejsce (2.238
punktów).
St aw k ą r y w a l i z ac ji w
Grand Prix Polski jest m.in.
awans do Indywidualnych Mistrzostw Polski. Przywilej ten
uzyska dziesięciu najlepszych
zawodników.

Przegląd Lokalny Nr 9 (1095) 27 lutego 2014 roku

trzy z czterech bramek. Lepsze
wrażenie niż Komart sprawiła
w sobotę drużyna Przychodnia Prognostic. Wicelider nie
dał najmniejszych szans Concordii 99 strzelając jej siedem
goli i po raz piąty w jedenastu
meczach zachował czyste konto. Nie dojechał na swój mecz
zespół FC Romy, przez co jej
przeciwnik Unia Książenice
odniosła pierwsze zwycięstwo
w tym sezonie.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 9. KOLEJKI Z 22.02.2014 R.:

Janusz Myszka
najlepszy wśród 512
„szkaciorzy”

Reprezentant sekcji skata
sportowego LWSM Knurów –
Janusz Myszka wygrał I Grand
Prix Polski w Raciborzu. Drugie miejsce wśród juniorów
zajął z kolei Dawid Gołyś ze
Szczygłowic, który występuje
w LKS Jedność 32 Przyszowice.
W pierwszej tegorocznej
edycji Grand Prix wystąpiło
512 zawodników. Wspomniany Janusz Myszka wygrał z
dorobkiem 3.136 punktów.
W doborow y m g ronie
„szkaciorzy” miejsca w pierwszej setce zajęli następujący zawodnicy LKS Jedność 32 Przyszowice: Michał Szczecina (20
miejsce – 2.659 punktów),

Przychodnia rozbiła
Concordię
W dziewiątej serii spotkań
Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej dwójka liderów odniosła
kolejne zwycięstwa. Drużyna
Miejskiego Gimnazjum nr 1,
która zawsze bardzo prestiżowo traktuje mecze z Komartem, toczyła wyrównany pojedynek i nieznacznie uległa faworytom różnicą dwóch goli.
Lider zawdzięcza trzy punkty
głównie swojemu najlepszemu
strzelcowi, Przemysławowi
Rostkowskiemu, który zdobył

Pobiegli
i pomogli
Zawodnicy Endurance Solidarni uczestniczyli w I Przełajowym Biegu Charytatywnym „Biegniemy razem dla
Agaty Labus” w Mikołowie.
– O imprezie dowiedzieliśmy
się z internetu, a że poruszyła
nas historii sparaliżowanej
20-latki, zdecydowaliśmy się
na uczestnictwo – relacjonuje Czesław Kostrzak. – Bieg
odbył się na dystansie 5 km,
do pokonania były trzy pętle
w parku, a organizatorzy zastrzegli sobie limit uczestników
na poziomie dwustu biegaczy.
Mój czas to 24 minuty i 9

Młodzieżowa
liga piłki nożnej halowej

PiSk

Komart 98/99 – MG-1 4:2 (3:1)
0:1 D. Gołębiowski 4’, 1:1 P. Rostkowski 8’, 2:1 P. Rostkowski
9’, 3:1 B. Czopek 14’, 3:2 A. Romasz 18’, 4:2 P. Rostkowski 24’.
żółta kartka: M. Bogumiło (Komart 98/99).
Unia Książenice – FC Roma 5:0 walkower
drużyna FC Romy nie stawiła się do gry
Concordia 99 – Przychodnia Prognostic 0:7 (0:3)
0:1 K. Herych 4’, 0:2 M. Cybulski 5’, 0:3 M. Bociański 12’, 0:4 D.
Bartoszewicz 20’, 0:5 D. Bartoszewicz 22’, 0:6 M. Cybulski 29’,
0:7 M. Cybulski 30’.
żółta kartka: M. Bociański (Przychodnia Prognostic).
Tempo Paniówki – LKS Gierałtowice 10:3 (5:1)
1:0 J. Nowak 1’, 2:0 M. Roj 2’, 3:0 P. Brosz 5’, 4:0 J. Nowak 8’,
4:1 A. Gardawski 12’, 5:1 D. Długaj 15’, 6:1 J. Nowak 18’, 6:2 A.
Gardawski 21’, 7:2 D. Długaj 22’, 8:2 D. Jóźwik 26’, 8:3 S. Szulc
28’, 9:3 D. Jóźwik 29’, 10:3 M. Herisz 30’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Komart 98/99
Przychodnia Prognostic
Tritech Junior G-5
Tempo Paniówki
Concordia 99
Jedność Przyszowice
FC Roma
MG-1
LKS Gierałtowice
Unia Książenice

12
11
11
12
11
11
12
11
12
11

29
28
23
18
15
15
12
8
8
6

44-13
64-9
33-17
47-30
25-30
17-20
30-76
19-25
30-68
15-34

9
9
7
5
5
4
4
2
2
1

2
1
2
3
0
3
0
2
2
3

1
1
2
4
6
4
8
7
8
7

Czołówka klasyfikacji strzelców:
Mateusz Cybulski
Przemysław Rostkowski
Szymon Szulc
Damian Długaj
Wojciech Barnik

Przychodnia Prognostic
Komart 98/99
LKS Gierałtowice
Tempo Paniówki
Tritech Junior G-5

17
14
13
13
13

PROGRAM 10. KOLEJKI (SOBOTA, 1.03.2014 R.):
LKS Gierałtowice – MG-1 (9.00), Concordia 99 – FC Roma
(9.40), Przychodnia Prognostic – Jedność Przyszowice (10.20),
Tritech Junior G-5 – FC Roma (11.00), MG-1 – Tempo Paniówki
(11.40), LKS Gierałtowice – Tritech Junior G-5 (12.20), Przychodnia Prognostic – Tempo Paniówki (13.00).

Foto: Fight Club

sport

Seminarium
z mistrzem
Człon kow ie k nu rowskiego Fight Clubu uczestniczyli w seminarium z legendą brazylijskiego Jiu Jitsu oraz MMA - Mariuszem
„Manolo” Linke. Spotkanie
odbyło się w klubie Natal
Gold Team w Katowicach.
- Nasza reprezentacja
liczyła sześć osób, a seminarium trwało dwa dni – informuje Grzegorz Sobierajski,
trener i zawodnik w jednej

osobie. – Odbyliśmy cztery
treningi okraszone wspaniałymi technikami oraz wieloma walkami sparingowymi.
W czasie seminarium przyznano nominacje na wyższe
stopnie BJJ. Z naszego klubu
4 belki na niebieski pas dostał Krzysztof Kopernik, a z
trzema belkami na białym
pasie Katowice opuścił Daniel Kwieciński.
PiSk

Grand Prix Knurowa
w skacie sportowym
WYNIKI Z 18. LUTEGO:
1. Wojciech Napierała
2. Joachim Makselon
3. Tadeusz Wodziczko
4. Adam Dudziński
5. Piotr Luberta
6. Jerzy Kampa
7. Janusz Nowak
8. Jerzy Pluta
9. Zbigniew Ciszewski
10. Piotr Palica

– 2.389
– 2.230
– 2.200
– 2.082
– 2.049
– 2.016
– 1.950
– 1.947
– 1.840
– 1.816

KLASYFIKACJA GENERALNA
1. Piotr Luberta
2. Leonard Spyra
3. Jerzy Pluta
4. Henryk Brola
5. Adam Dudziński
6. Jan Szczeszak
7. Bogumił Wolny
8. Piotr Palica
9. Jerzy Kampa
10. Stefan Wroblowski
Kolejny turniej odbędzie 4 marca o godzinie 16.30
LWSM „Gama”.

– 5.953
– 5.688
– 5.357
– 5.239
– 5.229
– 5.154
– 5.108
– 5.007
– 4.959
– 4.923
w klubie

informacja

Drugie miejsce
Dariusza Gołysia
Bardzo dobry występ w
I turniej z cyklu Grand Prix
Okręgu Zabrze zanotował Dariusz Gołyś z Knurowa, reprezentujący LKS Jedność 32 Przyszowice. „Szkaciorz” z naszego
terenu zajął drugie miejsce,
gromadząc na swym koncie
2905 punktów.
Do zakończenia rozgry-

wek pozostało siedem turniejów. Najlepsza trójka awansuje do Indywidualnych Mistrzostw Polski.
Rozgrywki zgromadziły
w MOK Guido w Zabrzu 98
zawodników.
Kolejny turniej odbędzie się
29 marca br. w Przyszowicach.
PiSk
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Piłkarskie przedszkole
Górnik Zabrze & Concordia Knurów
przede wszystkim trenerzy z
Knurowa, którzy będą mogli
liczyć na wsparcie kolegów z
Zabrza. Każda z grup „przedszkola” ma liczyć maksymalnie
15 kandydatów na piłkarzy.
- Pomysł z tworzeniem
„Piłkarskiego Przedszkola”
jest ściśle powiązany z planem
funkcjonowania największej
wizytówki Górnika Zabrze, a
więc drużyny seniorów – mówi
wiceprezes Krzysztof Maj. –
Naszym marzeniem jest, by w
tej drużynie występowało jak
najwięcej zawodników z naszego regionu. I „przedszkole”
ma pomóc wyłowić największe
talenty, które w przyszłości
mogą spełnić swoje piłkarskie
marzenia właśnie w Górniku
Zabrze.
Od pa ździerni ka 2012
roku w Zabrzu działa Fundacja Górnika, która stanowi
fundament Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze, której
ambasadorem jest obecny
piłkarz Arsenalu Londyn i
reprezentacji Niemiec - Lukas Podolski (prywatnie syn
Waldemara, byłego piłkarza
ówczesnego Górnika Knurów). – Zależy nam na tym,
by tworzyć wokół piłki nożnej
i naszego klubu przyjazną
atmos fe rę – mów i prez es
Fundacji, Tomasz Młynarczyk, który zauważa, że wielu
rodziców traktuje zajęcia z
piłki nożnej na równi z nauką gry na fortepianie, czy
nauką języka obcego. – Celem naszej Fundacji jest pomoc najmłodszym w drodze

do spełnienia ich piłkarskich
marzeń. Ta pomoc to przede
wszystkim organizacja zajęć
na najwyż szym poziomie,
wyposażenie w sprzęt, a także
propagowanie zdrowego stylu
życia oraz idei sportu.
Wracając do „Piłkarskiego przedszkola” należy dodać,
że szkolenie pod jego szyldem
ma trwać do czwartej klasy
szkoły podstawowej. Późniejsza kontynuacja przygody z
piłką nastąpi w jednym, bądź
drugim klubie.

– Mamy pewne doświadczenie w organizacji „Piłkarskiego przedszkola”, bowiem
w Zabrzu działa już kilka
grup. Gwarantujemy dzieciom ciekawe zajęcia oraz
spotkania. Jedno z nich chyba
na zawsze tkwić będzie w
pamięci zarówno przedszkolaków, jak i rodziców, bowiem na ich trening przybył
trener Adam Nawałka wraz
z zawodnikami z pierwszej
drużyny Górnika – dodaje
Bartłomiej Perek, przedsta-

wiciel działu marketingu w
zabrzańskim klubie.
K nu row s c y d z i a ł a c z e
nie ukrywają, że podpisanie
umowy z Górnikiem może
otworzyć przed nimi nowe
możliwości pozyskania wsparcia dla Concordii. - O takim
spotkaniu marzyłem od lat
i z racji tego, że wreszcie doszło ono do skutku, pragnę
podziękować Górnikowi za
to, że dostrzegł naszą dobrą
pracę, jaką wykonujemy w
Concordii – podsumowuje

Piłkarze nie jedzą hamburgerów
Concordii Knurów i Górnika
Zabrze, a w „Dw unastce”
gościli już tylko ci drudzy.
Piłkarzom towarzyszyła maskotka klubu z Zabrza. Popularny „Jorguś” sprawdził

wiedzę dzieci na temat diety
sportowców i okazało się, że
najmłodsi doskonale wiedzą
o tym, że piłkarz nie może
jeść hamburgerów i pić napoje z dużą zawartością cu-

kru. Zalecane jest natomiast
jedzenie ryb, picie wody mineralnej bądź naturalnych
soków z owoców.
Dieta sportowca to tylko
jeden z tematów, jakie poru-

szono w czasie spotkań. Był
też czas na zajęcia typowo
sportowe, a nawet taneczne,
w których brylował piłkarz
Concordii z Kamerunu – Solomon Mawo. Towarzyszyli

Foto: Piotr Skorupa

Solomon Mawo i przedszkolacy
z „Siódemki” tańczą w rytm utworu
„Koko Euro Spoko”
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Piotr Skorupa

mu klubowi koledzy: Wojciech Kempa, Grzegorz Krusiński, Marcin Modrzyński i
Wojciech Wasilewski, a także
piłkarz Górnika – Marcin
Wodecki.
Spot k a nia z a kończ ył y
się w y m ia ną prez entów i
podziękowań oraz pamiątkowymi zdjęciami.
PiSk
Foto: Piotr Skorupa

Knurowscy przedszkolacy uczestniczyli w ciekawych
spot k a niach edu k ac y jno-sportowych. Do najmłodszych z Miejskiego Przedszkola nr 7 zawitała delegacja

wiceprezes knurowskiego
klubu, Andrzej Michalewicz.
I wspólnie z wiceprezesem
Górnika – Krzysztofem Majem przypomina, że współpracę między Knurowem i
Zabrzem od lat należy ocenić,
jako wzorcową. Z korzyścią
dla obu klubów.
Jeżeli kluby podpiszą stosowne dokumenty, „Piłkarskie przedszkole Górnik Zabrze & Concordia Knurów”
ruszy w kwietniu br.

Foto: Piotr Skorupa

W ubiegłym tygodniu w
Knurowie gościła delegacja
Górnika Zabrze. W czasie
spotkania z zarządem Concordii rozmawiano m.in. o
współpracy dotyczącej wspólnego szkolenia dzieci. Strony
rozstały się w wyśmienitych
nastrojach, wszak na marzec
zaplanowano podpisanie stosownych umów.
Ze strony Concordii rozmowy prowadzili: prezes Zbigniew Kosmala oraz wiceprezesi Andrzej Michalewicz
i Dariusz Kardas. Górnika
reprezentowali wiceprezes
Krzysztof Maj, Tomasz Młynarczyk – prezes Fundacji
Górnik Zabrze, Bartłomiej
Perek z działu marketingu i
Łukasz Milik zajmujący się
m.in. projektem „Piłkarskie
przedszkole”. I to właśnie ten
projekt był głównym tematem
spotkania.
– „Piłkarskie przedszkola”
chcemy tworzyć w każdym
mieście, gdzie Górnik Zabrze
ma swoich kibiców – wyjaśnia
Łukasz Milik, prywatnie brat
Arkadiusza. – Najmłodsza
grupa dzieci uczestnicząca w
projekcie ma mieć 5-6 lat, ale
nie ukrywam, że w Zabrzu
mamy grupy jeszcze młodsze.
Miesięczna opłata za uczestnictwo wynosi 80 złotych. W
zamian każde dziecko otrzymuje wysokiej klasy sprzęt
sportowy z herbem Górnika
Zabrze, a w przypadku Knurowa znajdzie się tam również
herb Concordii.
Zajęcia mają prowadzić

„Jorguś”, czyli maskotka Górnika
Zabrze, może uważać się za przyjaciela
knurowskich przedszkolaków
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Jaroszewski, Spórna, Maciejewski, Karwowski, Mawo,
Kapusta, Modrzyński.
W najbliższą sobotę Concordię czeka sparing z najatrakcyjniejszym zimowym rywalem – 2-ligowym Zagłębiem
Sosnowiec. Knurowianie po raz
pierwszy zagrają na wyjeździe.
Niewykluczone, że na głównej
płycie Stadionu Ludowego. Początek tego meczu zaplanowano
na godzinę 15. Dodajmy, że
trenerem Zagłębia jest Mirosław
Smyła, który przed laty był kapitanem Concordii oraz zasiadał w
zarządzie knurowskiego klubu.
PiSk

Miejska liga piłki
nożnej halowej

Pogrom faworytów
Pon ie d z i a ł kow a s er i a
spotkań Miejskiej Ligi Piłki
Nożnej Halowej obfitowała w
niespodzianki. Już w drugim
meczu tego wieczoru Olympiakos Gierałtowice zremisował z w yżej notowanym
zespołem z Sośnicowic, pomimo że jeszcze na 2 minuty
i 10 sekund przed końcem gry
przegrywał 0:3. Jak się okazało, ten nieoczekiwany wynik
był jedynie zapowiedzią prawdziwych sensacji, które miały

miejsce w kolejnych meczach.
Aspirujący do mistrzostwa
Team Stalmet prowadził z
zespołem Tritechu 4:2 i był już
niemal pewny wyprzedzenia
w tabeli pauzującego tego dnia
zespołu TKKF Mistral Intermarché. Tymczasem młoda
drużyna Wojciecha Górk i
najpierw wyrównała, a potem
jeszcze dwukrotnie umieściła piłkę w pustej bramce
„Stalowych”, gdy ci wycofali
bramkarza. Nie był to koniec

niespodziewanych rozstrzygnięć tej kolejki. Stojący przed
ogromną szansą Vibovit nie
wykorzystał potknięcia swojego konkurenta i sensacyjnie
uległ Kadrze. „Związkowcy”
stali się tym samym dopiero trzecią drużyną spośród
uczestników tegorocznych
roz g r y wek , k tórej ud a ło
się kiedykolwiek w historii
MLPNH pokonać 8-krotnego
mistrza Knurowa.
Waldemar Jachimowski

WYNIKI 17. KOLEJKI Z 24.02.2014
Concordia Oldboje – Nacynianka 7:1 (2:0)
1:0 D. Kozdroń 4’, 2:0 D. Kozdroń 7’, 3:0 P. Talar 27’, 4:0 P. Talar 29’, 4:1 J. Faber 32’, 5:1 D. Lewandowski 33’, 6:1 P. Molata 38’, 7:1 M. Pawlik 39’.
Sośnicowice – Olympiakos Gierałtowice 3:3 (1:0)
1:0 J. Karmański 6’, 2:0 Damian Rogon 21’, 3:0 Damian Rogon 31’, 3:1 Ł. Górczyk 37’, 3:2 S.
Artemuk 38’, 3:3 M. Adamczyk 39’.
żółta kartka: D. Kabała (Olympiakos Gierałtowice).
IPA Knurów – PTK DB Schenker 8:2 (3:0)
1:0 T. Macha 9’, 2:0 D. Dybcio 10’, 3:0 Ł. Spórna 14’, 4:0 T. Macha 28’, 5:0 D. Dybcio 30’, 5:1 S.
Wawrzonkowski 32’, 6:1 T. Macha 34’, 6:2 R. Nowosielski 37’, 7:2 Ł. Spórna 39’, 8:2 D. Dybcio 40’.
żółte kartki: S. Wawrzonkowski (PTK DB Schenker) – dwie, czerwone kartki: S. Wawrzonkowski,
A. Fleszar (PTK DB Schenker).
Tritech Big-Bud – Team Stalmet 6:4 (1:2)
0:1 T. Młynek 8’, 1:1 S. Napierała 13’, 1:2 D. Flis 14’, 2:2 K. Górka 30’, 2:3 M. Stopa 31’, 2:4 M. Stopa
33’, 3:4 G. Górka 34’, 4:4 S. Napierała 36’, 5:4 G. Górka 40’, 6:4 G. Górka 40’.
ZZ Kadra – Vibovit Studio DENIM 6:5 (3:3)
0:1 K. Kijak 3’, 1:1 P. Jędrzejczak 5’, 2:1 P. Jędrzejczak 8’, 2:2 A. Paśnicki 10’, 3:2 M. Steiman 12’,
3:3 K. Kijak 14’, 4:3 A. Majorczyk 21’, 5:3 P. Jędrzejczak 24’, 5:4 A. Paśnicki 29’, 5:5 K. Kijak 30’,
6:5 P. Jędrzejczak 33’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vibovit Studio DENIM
TKKF Mistral Intermarché
Team Stalmet
IPA Knurów
Tritech Big-Bud
Sośnicowice
Concordia Oldboje
ZZ Kadra
Olympiakos Gierałtowice
Nacynianka
PTK DB Schenker

15
15
15
16
16
15
16
16
16
15
15

36 103-47 12
36 82-39 11
34 119-56 11
25 72-69 8
22 78-71
6
21 50-64 6
19 59-76 5
19 59-65 5
13 66-82 3
9 31-113 3
9 49-84 3

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

0
3
1
1
4
3
4
4
4
0
0

3
1
3
7
6
6
7
7
9
12
12

PROGRAM 18. KOLEJKI
(PONIEDZIAŁEK, 3.03.2014):
Olympiakos Gierałtowice –
IPA Knurów (18.00), Tritech
Big-Bud – PTK DB Schenker
(18.50), Vibovit Studio DENIM – Nacynianka (19.40),
Sośnicowice – TKKF Mistral
Intermarché (20.30), Concordia Oldboje – Team Stalmet
(21.20).

Marcin Salwa (z prawej) wraca do Concordii

Lewa noga na miarę Górnika?
Paweł Jaroszewski zagrał w
miniony piątek w zespole rezerw
Górnika Zabrze. – To pierwszy
efekt współpracy pomiędzy Concordią a Górnikiem – mówi Andrzej Michalewicz, wiceprezes
knurowskiego klubu.
Wychowanek Concordii,
którego atutem może być to, że
jest zawodnikiem lewonożnym,
wystąpił w sparingu przeciwko
Szombierkom Bytom. Zabrzanie wygrali to spotkanie 4:0, a
20-latek z Knurowa przebywał
na boisko nieco ponad godzinę.
Postawa zawodnika Concordii
na tyle przypadła do gustu trenerom Górnika, że zaprosili go
na treningi.
PiSk

Foto: Piotr Skorupa

Damiana Kozdronia i Piotra
Karwowskiego.
Obok wymienionych juniorów i strzelców bramek, w
spotkaniu z Jednością wystąpili: Salwa, Wieliczko, Liszka,
Filip i Suchiński.
Kolejnym rywalem była
3-ligowa Polonia Łaziska, która podobnie, jak Concordia,
fatalnie zagrała w defensywie.
Mimo to wygrała 2:1, a honorowe trafienie dla knurowian
zanotował Łukasz Żyrkowski.
Obok st rzelca bra m k i,
przeciwko Polonii zagrali:
Krasoń, Pilc, Krzysztoporski,
Paśnicki, Salwa, Bączkiewicz,

Czy Paweł Jaroszewski
jeszcze w lutym zamieni
Concordię na Górnika?

Ciężka praca, ale i relaks
Foto: Spartan

Kolejny weekend za nami,
a to oznacza, że kolejne dwa
mecze knurowian przeszły
do historii. Pierwszy z nich
trudno nazwać sparingiem
4-ligowej Concordii, bowiem
na boisku pokazała się nieliczna grupa zawodników
tworzących kadrę pierwszego
zespołu. W meczu z Jednością
Jejkowice okazję pokazania
się dostało ośmiu juniorów
(Świtek, Guzera, Kruk, Lipka,
Kopczyński, Kruszyna, Tasak,
Wende), ale do bramki rywala
trafiali ich starsi koledzy. Concordia wygrała to spotkanie 3:2
po golach Wojciecha Kempy,

Foto: Piotr Skorupa

W sobotę mecz
z Zagłębiem Sosnowiec

sport

Spartanie w poszukiwaniu formy przed
startami w 2014 roku udali się na Słowację

Repre z ent a nci K lubu
Sportowego Spartan Knurów
mają za sobą zimowe zgrupowanie, w czasie którego przygotowywali się do sezonu 2014.
- Byliśmy na Słowacji.
Dokładnie od 27 stycznia do
1 lutego – opowiada trener
Sławomir Tokarz. – Razem
ze mną zajęcia z ponad dwudziestoma zawodnikami prowadził Krzysztof Marczuk.
Głównym celem zgrupowania była poprawa zdolności

motorycznych, wytrzymałościowo-siłowych. Zawodnicy
poprawiali swoją wydolność
tlenową poprzez marszobiegi
i treningi na profesjonalnej
sali wyposażonej w maty oraz
w siłowni. Wszyscy mogli
zapoznać się z szeroką gamą
technik używanych w Muay
Thai oraz MMA/Grapling i
poznać wiele różnych metod
treningowych, a także sposoby relaksacji w sporcie.
Na obozie była praca, był

też czas na relaks, dobrą zabawę i dużo śmiechu.
Spartanie korzystali za
naszą południową granicą
z odnow y biologicznej, a
zajmujący się organizacją
zgrupowania Sławomir Tok a rz dodaje, ż e w y ja z dy
na obozy cieszą się w jego
klubie olbrzymim zainteresowaniem. I w imieniu
zarządu klubu oraz zawodników, dziękuje sponsorom.
PiSk
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Dla kogo 1 procent?
KNURÓW

Podatnicy stanęli przed wyborem celu, na który przekażą 1 proc. podatku
dochodowego. Lista potrzebujących z Knurowa jest długa, dlatego
przygotowaliśmy ułatwiającą decyzję ściągę

Oskar Augustynowicz

Fundacja Proventus, KRS 0000152879
z dopiskiem „Oskar Augustynowicz”
Oskar ma 9 lat i cierpi na autyzm. Ta
bardzo skomplikowana choroba wymaga
kompleksowej terapii ze strony wielu specjalistów. Jej koszty są jednak bardzo duże.

Zuzanna Kozieł

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
KRS 0000037904 z dopiskiem „Zuzanna
Koziel (9979)”

Na starcie otrzymała od losu przepuklinę
oponowo-rdzeniową (rozszczep kręgosłupa)
i kilka dodatkowych „bonusów” (wodogłowie, ustawienie końsko-szpotawe stóp).
Z czasem pojawiła się też padaczka. Potrzeby
finansowe związane z leczeniem i rehabilitacją są coraz większe.

Antonina Wieczorek

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
KRS 0000037904 z dopiskiem „18441
Wieczorek Antonina”
Dziewczynka przeszła już pierwszą
skomplikowaną i kosztowną operację w
Stanach Zjednoczonych. Przed nią kolejna,
a później długotrwałe leczenie i rehabilitacja. Rodzice wierzą, że z pomocą dobrych
ludzi Antosia zacznie samodzielnie chodzić.

Hanna Kałużny

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
KRS 0000037904 z dopiskiem „11513
Kałużny Hanna Maria”
Urodziła się z rzadką wadą wrodzoną lewej nogi, tj. brakiem kości strzałkowej. Ma już
za sobą dwie operacje: korekty stopy i kości
piszczelowej oraz przeszczep zalążku kości
strzałki i ponowną korekcję kości piszczelowej. Czeka ją kolejny, kosztowny zabieg...

Jagoda Kurczok

KRS 0000026054 z dopiskiem „dla
Jagody Kurczok”
2,5-letnia córeczka policjanta z Knurowa zachorowała na białaczkę limfoblastyczną. I chociaż dzieciństwo to nie czas
na walkę, od 6 miesięcy Jagoda leczy się w
Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii na oddziale Hematologii. Terapia jest
bardzo kosztowna.

Aneta Zając

Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM
„Sezam”, KRS 0000269884 z dopiskiem
„dla Anety Zając”
Aneta Zając od 3 lat choruje na stwardnienie rozsiane. Zaczęło się zwyczajnie, od
drętwienia rąk. Każdy dzień to zmaganie się
z barierami stawianymi przez SM. Choroba
postępuje, a koszty leczenia rosną.

Dawid Kilian

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem „2944
Kilian Dawid Rafał”
Lekarze wróżyli Dawidowi, że do końca
życia będzie przykuty do łóżka. Upór rodziców sprawił, że jest inaczej. Mimo to lekooporna padaczka potrafi zaatakować chłopca
nawet 200 razy dziennie. Leki, pampersy,
prywatna rehabilitacja są coraz droższe.

Wiktoria Matusik

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
KRS 0000037904 z dopiskiem „12043
Matusik Wiktoria Anna”
Wady układu kostnego, niskorosłość,
brak prawej nerki, niedoczynność tarczycy
to tylko niektóre problemy, z jakimi boryka
się dziewczynka. Wiktoria przeszła już
operację stóp. Aby mogła prawidłowo się
rozwijać, wymaga rehabilitacji i terapii.

Laura Zawada

Fundacja Pomocy Dzieciom „Zdążyć
z pomocą”, KRS 0000037904 z dopiskiem
„3753-Laura-Zawada”
Laura ma niespełna 7 lat. Od urodzenia
cierpi na mózgowe porażenie dziecięce,
małogłowie, astmę oskrzelową, epilepsję
i obustronny niedosłuch. Samodzielność
dziewczynki zależy od intensywnej rehabilitacji. Ta, niestety, jest bardzo kosztowna.

Jeśli w naszym zestawieniu pominęliśmy któregoś z potrzebujących, prosimy o kontakt z redakcją.
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Dawid Kopiec

Fundacja Votum, KRS 0000272272
z dopiskiem „dla Dawida Kopiec”
Na początku października 2012 roku
knurowianin uległ ciężkiemu wypadkowi.
Doznał bardzo poważnych obrażeń klatki
piersiowej i głowy. Do tej pory walczy o
życie.

Maik Skotniczny

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
KRS 0000037904 z dopiskiem „15033
Skotniczny Maik Martin”
4-letni Maik z powodu mózgowego
porażenia dziecięcego nie może chodzić.
Z każdym skokiem wzrostu jego stan się
pogarsza. Tylko operacja i intensywna
rehabilitacja mogą przynieść efekty.

Maciej Zientek

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
KRS 0000037904 z dopiskiem „16096
Zientek Maciej”
Maciek urodził się z zespołem Downa.
Czterolatek cierpi również na niedosłuch
lewostronny, niedoczynność tarczycy i zespół Westa. Ostatnio rozpoczął symulację
chodu, był też na turnusie rehabilitacyjnym. Ma jeszcze wiele do zrobienia...
oprac. /jb, pg, DC/
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